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สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุหรใูนดินแดน

แห่งขัว่โลกเหนือ เสน้ทางอลาสกา้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สะสมไมล ์ในกลุม่ Star Alliance ไดเ้ต็ม 

 ชมวิวเมอืง Seattle บน Space Needle สญัลกัษณข์องเมอืง 

 เดนิเลน่ชมเมอืงหลวงแห่งแซลมอนที่ Ketchikan 

 อร่อยกบัขาปูอลาสกา้ 

 ลอ่งเรือชม มรดกโลกทางธรรมชาต ิTracy Arm Fjords 

 ชมธารน า้แข็งยกัษ ์Mendenhall Glacier สกัครั้งในชวีิต 

 สมัผสัทิวทศันธ์รรมชาตสิวยงามเกินบรรยายบนรถไฟ The White Pass and Yukon Railroad 

 เที่ยว เมอืงแห่งสวน Victoria เมอืงทีไ่ดร้ับการแนะน าจากนติยสารท่องเที่ยวสากล 

 

กบัเรือส าราญ Emerald Princess 
 

ซีแอตเทิล – เคทชิเกน – Tracy Arm Fjord– จโูน่ – 

สแกกเวย ์– วิกตอเรยี – ซีแอตเทิล 

เดินทาง: 15 – 25 กนัยายน 2561 

(11 วนั 8 คืน) 

 

ราคาเริม่ตน้ท่ี109,999บาท 

EMERALD PRINCESS (เอมเมอร์รอล ปร้ินเซส) 
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รัฐอลาสกา้ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกา อดีตอยู่ใตอ้  านาจการปกครองของมหาอ านาจ
รัสเซีย เป็นดินแดนร้างห่างไกล มีผูค้นอยูอ่าศยัจ  านวนนอ้ยมาก รัสเซียซ่ึงมองไม่เห็นประโยชน์ในดินแดนกวา้ง
ใหญ่รกร้างแห่งน้ี จึงไดย้อมขายใหก้บัสหรัฐอเมริกาในวนัท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 อลาสกา้จึงกลายเป็นรัฐท่ี 49 
เป็นรัฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เป็นรัฐท่ีไม่มีอาณาเขตติดกบัรัฐอ่ืน ๆ ของแผน่ดินแม่เลย 
แลว้เหตุการณ์อนัไม่คาดฝันก็เกิดข้ึนเม่ือไดท้ าการส ารวจพบแหล่งทองค า น ้ ามนั และแก๊ซธรรมชาติ รวมไปถึง
พื้นท่ีป่าไมอี้กกวา้งใหญ่เม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 นั้นเอง ท าใหดิ้นแดนอลาสกา้เพิ่มมูลค่าข้ึนอยา่งมากมายมหาศาล
ในเวลาไม่นาน  
 
 

13.00 น. พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเขา้ท่ี 8 อาคารผูโ้ดยสาร
ขาออก เคานเ์ตอร์สายการบิน อวีเีอ แอร์ (EVA Airways) 

16.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เมืองไปทเป ประเทศไตห้วนั โดยเท่ียวบิน BR068 

ขนาดของเรือ  : 113,561 ตัน   จ านวนผู้โดยสาร : 3,092
จ านวนช้ัน  : 19 ช้ัน    ห้องอาหาร  : 5 ห้อง 
คลบั/บาร์  : 4 บาร์    สระว่ายน า้  : 3 สระ 

วนัเสาร์ที ่15 ก.ย. 2561  กรุงเทพฯ/สุวรรณภุม ิ– ไทเป – ซีแอตเทิล     (1) 
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21.15 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตห้วนัเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 
23.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน สู่สนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบิน 

BR026 
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ********** 

19.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาทอ้งถ่ิน ซ่ึงชา้กว่า
ประเทศไทย 15 จากนั้นผา่นพิธีการตรวจหนงัสือเดินทาง และศุลกากร น าท่านโดยสารรถโคช้
ปรับอากาศเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Double Tree by Hilton Hotel Seattle Airport หรือเทียบเท่า 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเท่ียวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝ่ังท่ีมีความส าคญัทางดา้นการท่องเท่ียว

ของ มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบ
วอชิงตนั ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเท่านั้น "นครซีแอตเทิล" 
เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองเตม็ไปดว้ยตึกระฟ้าและความโรแมนติ
กของแสงสีในยามค ่าคืน แต่หลายๆ คนท่ีเคยมาเยือนเมืองน้ีกลบัเรียกขานเมืองน้ีว่า มหานคร
แห่ งสี เขี ยวข จี  เน่ื องจาก เมืองเต็มไปด้วยพื้ น ท่ี สี เขี ยว 
นอกจากน้ีแลว้ซีแอตเทิลยงัไดรั้บการยกยอ่งจากสมาคมธุรกิจ
การท่องเท่ียวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการจดัอนัดบัใหซี้แอต
เทิลเป็น 1 ใน 10 สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกา
อีกด้วย น าท่านสู่ย่าน ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ย่านธุรกิจท่ี
ส าคัญของซีแอตเทิล ชมอาคาร บ้าน เรือน และตึก ท่ี มี
ความส าคญัทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีถือว่ามีความงดงามท่ีสุด
ของเมือง จากนั้นน าท่านสัมผสัความเก่าแก่ของเมืองท่ี  ไพโอ
เนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซ่ึงถือว่าเป็นยา่นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในซีแอตเทิล ท่ีน่ีมีร้านแกลเลอร่ี
ท่ีจดัแสดงงานศิลปะของศิลปินช่ือดงั, หอ้งอาหาร, ร้านหนงัสือ และเคร่ืองประดบัมากมาย น า
ท่านแวะถ่ายรูปกบั สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารท่ีสร้างข้ึนใน ปี ค.ศ. 1914 จากนั้น
น าท่านชม โบสถป์ระจ าเมืองซีแอตเติล ท่ีมีความสวยงามและเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาของชาวซีแอตเทิล จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ สเปซ นีดเดิล (Space Needle) 
สัญลกัษณ์ของซีแอตเทิล ส่ิงก่อสร้างท่ีมีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างข้ึน 
ปี ค.ศ. 1962 เม่ือคร้ังท่ีซีแอตเทิลไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน  World’s Fair ภายใน สเปซ นีดเดิล จะ

วนัอาทติย์ที ่16 ก.ย. 2561  ซีแอตเทิล – ล่องเรือ Emerald Princess     (2) 
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ประกอบไปดว้ยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ท่ีสามารถ
หมุนชมววิสวยของเมือง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเทิล เพื่อท าการเช็คอินข้ึนเรือส าราญ Emerald Princess ซ่ึงเป็น

เรือส าราญสัญชาติอเมริกนั ท่ีพร้อมใหบ้ริการในระดบัสากล และเม่ือข้ึนมาบนเรือส าราญแลว้ 
(หากเวลาเอ้ืออ านวย) เจา้หนา้ท่ีจะพาท่านเดินชมภายในเรือส าราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียด
และสถานท่ีต่างๆ บนเรือส าราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) 
ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ ก่อนรับประทานอาหารค ่า  *** 
ก่อนท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภยัตามหลกัสากล 
(Muster Drill) ขอให้ผูโ้ดยสารทุกท่านมารายงานตวัยงัจุดท่ีก าหนดไว ้โดยสังเกตจุดรวมพล
ของแต่ล่ะท่านไดท่ี้แผน่ป้ายดา้นหลงัประตูหอ้งพกัของท่าน*** 

16.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือซีแอตเทิล มุ่งหนา้สู่เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสกา้ 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญฯ 

หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั  หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรม
ต่างๆ ภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย ***ท่านสามารถรับทราบ
รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรือส าราญ Emerald Princess จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จาก
เอกสาร Princess Patter ทีจ่ะส่งถึงห้องพกัของท่านทุกคืน*** 

 
 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญฯ  
หลงัจากนั้น อิสระใหท่้านพกัผ่อนบนเรือส าราญฯ ตาม
อัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นั่งเล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือ
ส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปป้ิงท่ี
ร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วน

วนัจันทร์ที ่17 ก.ย. 2561  ล่องน่านน า้สากล        (3) 
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สันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการ
บนเรือส าราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน,์ หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทุกค ่าคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลบั 

เลาจน ์บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม , บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญฯ  

พกัผ่อนบนเรือส าราญตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญ
มากมายไดต้ามใจชอบ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญฯ 
หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั  หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรม
ต่างๆ ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์เตอร์ท่ีชั้น 6 
และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ีคาสิโน ชั้น 6 
ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน์ หรือ บาร์
ต่างๆ ได ้

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญฯ 
06.30 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเคทชิเกน รัฐอลาก้า 
09.00 น. น าท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสกา้ ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั

ส่ีของรัฐ และเป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดีของนักท่องเท่ียว
ท้องถ่ินและต่างชาติว่าเป็น เมืองแห่งเสาแกะสลัก 
(Totem Poles)ท่ี ม าก ท่ี สุ ด ใน โลก ใน อ ดี ต เส า
แกะสลักน้ี ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง
อเมริกนัทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลกัษณ์ทาง
ศาสนา ท่ีพวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคท่ีมี
การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความเขา้ใจผิดท าให้คน
ส่วนใหญ่เผาเสาเหล่าน้ีเป็นจ านวนมาก ปัจจุบนัเสา
แกะสลกัน้ีเปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลกัษณ์ท่ีใช้
เล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมือง

วนัองัคารที ่18 ก.ย. 2561  เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า       (4) 
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เคทชิเกนเคยได้ช่ือว่าเป็น เมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองน้ีถูกจัดให้เป็นเมืองแห่ง
สวรรค์ของนักตกปลา และกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ ท าให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองน้ีจะ
หนาแน่นไปด้วยนักท่องเท่ียวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณของปลาแซลมอนลดลงเป็น
จ านวนมาก อีกทั้ งพื้นท่ีของป่าไม้ก็ลดลงเน่ืองจากประชากรท้องถ่ินท าการตดัไม้ มาสร้าง
บ้านพักเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้ งหน่วยงานภาครัฐและ
ประชากรทอ้งถ่ินต่างพยายามท่ีจะอนุรักษใ์หเ้มืองน้ีคงไวซ่ึ้งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นใน
อดีต เพื่อใหค้นรุ่นหลงัท่ีมา เท่ียวเมืองน้ี สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวติัศาสตร์ไดไ้ม่มาก
กน็อ้ย หัวหนา้ทวัร์จะน าท่านเท่ียวชมยา่นชุมชนท่ีโด่งดงัในอดีต  ครีก สตรีท (Creek Street) 
เป็นท่ีชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคต่ืนทอง เป็นยา่นอาคารเก่าท่ีทางเดินและ
บา้นเรือนสร้างอยู่เหนือล าธารหรือเชิงเขา มีสถานท่ีประวติัศาสตร์“บ้านดอลลี่”สถานท่ีหา
ความส าราญของชายหนุ่มในอดีต จากนั้นใหท่้านไดเ้ดินชมเมืองเคทชิเกน และซ้ือของพื้นเมือง
ตามอธัยาศยั พร้อมเกบ็ภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิเกน ไดเ้วลาอนัสมควร
น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 
 Note: เคทซิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมากแทบทุกวันและวันละหลายคร้ัง จึงควรพกร่มและ
เส้ือกนัฝนไปด้วย ของฝากยอดนิยมประจ าเมืองนีคื้อ อาหารกระป๋องทีท่ ามาจากปลาเซลมอน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญฯ 
บ่าย อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั ท่านสามารถลงไปเลือกซ้ืออาหารกระป๋องท่ีท ามาจากปลา

เซลมอน ไดท่ี้ร้านจ าหน่ายของฝากต่างๆ 
15.00 น. เรือส าราญล่องออกจากท่าเรือเมืองเคทชิเกน เพื่อมุ่งหนา้สู่เมืองจูโน่ 

อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตาม
อธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นัง่เล่นในคลบั เลาจน ์หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือ
ส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ี
ร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และ
ส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความ
บนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญฯ  
หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรม
ต่างๆ ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์เตอร์ท่ีชั้น 6 
และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ีคาสิโน่ ชั้ น 6 
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ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน์ หรือ บาร์
ต่างๆ ได ้
 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญฯ 
05.00 – 09.00 น. เรือส าราญฯ เร่ิมล่องเข้าสู่  Tracy Arm Fjords ซ่ึ ง

ไดรั้บการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ทางธรรมชาติของ
องค์การยูเนสโก ท่านจะได้สัมผสักับความงดงาม 
ความมหศัจรรยข์องภูเขาและธารน ้ าแขง็ท่ีงดงาม และ
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในอลาสกา้ หากโชคดีท่านอาจจะไดย้ิน
เสียงการแยกตวัเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นน ้ า เป็นเสียงอนักึกกอ้งราวเสียงฟ้าร้องค าราม และเป็น
ช่วงเวลาท่ีจะสะกดทุกท่านไวก้บักอ้นน ้ าแขง็มหึมาท่ีพงัถล่มลงสู่พื้นน ้ าเสียงดงักงัวาล เรียกได้
ว่าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีไดป้ั้นแต่งข้ึนมาให้ท่านไดช้ม และจะหาท่ีใดเปรียบมิไดอี้ก
แลว้ในโลก ใหท่้านไดส้ัมผสักบัทศันียภาพและความงดงามของทุ่งน ้าแขง็ พร้อมเกบ็ภาพความ
ประทบัใจอนัมิอาจลืมเลือนได ้ 

 Note: ก่อนเรือจะแล่นเข้าใกล้ธารน ้าแข็ง ให้ท่านเตรียมจองพื้นที่ส่วนตัวประจ าดาดฟ้าเรือให้ดี 
เพราะจะมีคนจ านวนมากมาแย่งกนัเพ่ือให้ได้ต าแหน่งที่ดีที่สุด ควรเตรียมอุปกรณ์กนัหนาวให้
พร้อม เพราะเม่ือเรือแล่นเข้าใกล้ธารน ้าแข็งอุณหภูมิอาจจะลดลงจนถึงศูนย์องศา และควรน า
กล้องส่องทางไกลไปด้วยเพ่ือจะได้เห็นภาพธารน า้แขง็ละลายตัวอย่างชัดเจน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญฯ 
12.30 น.  เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองจูโน่ รัฐอลาสก้า 

เมืองจูโน่ เรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงท่ีส าคัญของ มลรัฐอลาสกา้ ตวัเมืองตั้งอยู่
บริเวณตีนเขาท่ีตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถา้ไป
เยอืนในช่วงตน้ๆของฤดูกาลล่องเรือส าราญ ท่านจะ
ได้เห็นยอดเขาท่ีปกคลุมด้วยหิมะและน ้ าตกอัน
สวยงาม เต็มไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงามยากท่ีจะหาท่ี
ใดเปรียบ ดว้ยเสน่ห์ของธรรมชาติและวฒันธรรมท่ี
ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งเทือกเขาและทะเล ท าใหเ้ป็นเมืองท่ี
เขา้ถึงไดย้ากในทางบก ถูกคน้พบในช่วงยุคต่ืนทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลาง
แห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอนัมัง่คัง่ของรัฐอลาสกา้ นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมี
ธารน ้ าแข็งมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของอลาสก้า ซ่ึงมีธารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall 

วนัพธุที ่19 ก.ย. 2561  Tracy Arm Fjord – เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า (อสิระเลือกซ้ือทวัร์เสริม) (5) 



www.thaicruiseholiday.com     JF3/WRT 

Glacier) เป็นธารน ้ าแข็งท่ีข้ึนช่ือว่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง อิสระให้ท่านเลือกซ้ือทวัร์เสริมท่ีทาง
เรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 
แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 
- MENDENHALL GLACIER & MOUNT ROBERTS TRAMWAY (CODE 
JNU105) - USD 69.95 / ท่าน 

ทัวร์น้ีจะน าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall 
Glacier National Park) เพื่อเขา้ชมธารน ้าแขง็ยกัษ ์เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ (Mendenhall 
Glacier) ซ่ึงมีความกวา้งประมาณ 1 ไมล์ มีน ้ าแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้
สัมผสักบัทุ่งน ้ าแขง็ท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผสับรรยากาศทุ่งน ้ าแขง็ขนาดใหญ่เตม็
พื้นท่ี จากนั้นน าท่านข้ึนกระเชา้ลอยฟ้าท่ี เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดยจุด
ข้ึนกระเชา้อยู่บริเวณท่าเรือเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของยอดเขา ซ่ึงท่านจะไดพ้บ
กับทิวทัศน์ของเมืองจูโน่ท่ีล้อมรอบด้วยขุนเขา นอกจากน้ียงัมี  ศูนย์นักท่องเท่ียว 
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ไวค้อยใหบ้ริการอีกดว้ย อิสระใหท่้านเดินเล่นบนยอดเขา
และเกบ็ภาพเมืองจูโน่ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านนัง่กระเชา้กลบัลงมา ณ ท่าเรือ  

- MENDENHALL GLACIER HELICOPTER TOUR (CODE  JNU810) – USD 
349.95/ท่าน 

 ทัวร์น้ีจะน าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall 
Glacier National Park) โดยนัง่เฮลิคอปเตอร์ ซ่ึงท่านไดช้มวิวของธารน ้ าแขง็ฯ จากมุมสูง 
และท่านยงัจะไดมี้โอกาสเดินบนธารน ้าแขง็ฯ แห่งน้ีดว้ย 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญฯ 
22.00 น. เรือส าราญล่องออกจากท่าเรือเมืองจูโน่ เพื่อมุ่งหนา้สู่เมืองสแกกเวย ์

หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรม
ต่างๆ ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์เตอร์ท่ีชั้น 6 
และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ีคาสิโน่ ชั้ น 6 
ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน์ หรือ บาร์
ต่างๆ ได ้

 
 
เช้า รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญฯ 
06.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองสแกกเวย์ รัฐอลาสก้า 

วนัพฤหัสบดีที ่20 ก.ย. 2561  เมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า (อสิระเลือกซ้ือทวัร์เสริม)   (6) 
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เมืองสแกกเวย์ เป็นเมืองท่าและเป็นปากประตูตอ้นรับผูท่ี้จะเดินทางไปแส วงโชคท่ี  “ทุ่งทอง
คลอนไดค์” (Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเม่ือราว 100 ปีก่อน   โดยมีทาง
รถไฟสายไวทพ์าสและยคูอน (White Pass and Yukon Railway) ท่ีพานกัแสวงโชคเดินทางตดั
ขา้มขนุเขาและหุบเหวเขา้สู่มณฑลยคูอนของแคนาดา ซ่ึงทุกวนัน้ีเหลือเพียงความทรงจ า อิสระ
ใหท่้านเลือกซ้ือทวัร์เสริมท่ีทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 
แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 
- WHITE PASS SCENIC RAILWAY (CODE SGY201) – USD 134.95/ท่าน 
น าท่านข้ึนสู่ฝ่ังเพื่อออกเดินทางโดย  รถไฟสายไวท์
พาส  (The White Pass and Yukon Railroad) ท่ี ถูก
สร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 1898 - 1900 เช่ือมต่อระหว่าง
เมืองสแกกเวยแ์ละเมืองไวท์ฮอร์ส มุ่งหน้าสู่เหมือง
ทองในอดีต น าท่านข้ึนรถไฟท่ีจอดเทียบอยู่บริเวณ
ท่าเรือ ซ่ึงจะพาท่านยอ้นยคุศึกษาประวติัเส้นทางรถไฟโบราณสายน้ี ท่ีตดัขา้มขุนเขาและหุบ
เหว เพื่อพานกัแสวงโชคเดินทางเขา้สู่มณฑลยคูอนของแคนาดา เพื่อแสวงหาทองแทนการใช้
มา้หรือเดินเทา้ผ่านธรรมชาติอนัทุรกนัดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งข้ึนสู่จุดสูงสุดท่ี
เกือบ 3,292 ฟุต ซ่ึงตลอดสองขา้งทางท่ีท่านจะไดพ้บคือความงดงามแห่งธรรมชาติท่ีเหนือค า
บรรยาย  

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญฯ 
บ่าย อิสระใหท่้านเดินเล่นชมตวั เมืองสแกกเวย์ ซ่ึงอยูห่่างจาก

ท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้ น  เมืองเล็กๆ ท่ีให้
บรรยากาศแบบคาวบอยตะวนัตก แมเ้วลาจะผ่านไปนา 

นแต่เมืองสแกกเวยย์งัคงรักษาสภาพเมืองในยุคต่ืนทอง
ได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้ น ร้านค้า 
ร้านอาหาร ท่ีทาสีสันสดใส ได้เวลาอันสมควรน าท่าน
กลบัสู่ท่าเรือ 

17.00 น. เรือส าราญล่องออกจากท่าเรือเมืองสแกกเวย ์เพื่อมุ่งหนา้สู่เมืองวกิตอเรีย ประเทศแคนาดา 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรม
ต่างๆ ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์เตอร์ท่ีชั้น 6 
และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ีคาสิโน่ ชั้ น 6 
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ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน์ หรือ บาร์
ต่างๆ ได ้

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญฯ  
หลังจากนั้ น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญฯ 
ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร
หรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายใน
เรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อป
ป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรม
ความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน,์ หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทุกค ่าคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลบั 

เลาจน ์บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม , บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญฯ  

พกัผ่อนบนเรือส าราญตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญ
มากมายไดต้ามใจชอบ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญฯ 
หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั  หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรม
ต่างๆ ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์เตอร์ท่ีชั้น 6 
และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ีคาสิโน ชั้น 6 
ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน์ หรือ บาร์
ต่างๆ ได ้

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญฯ 
เรือส าราญมุ่งหนา้สู่เกาะวกิตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหากโชค
ดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยูไ่ม่ไกลจากตวัเรือ ซ่ึง
ฤดูกาลล่องเรือส าราญน้ี เป็นช่วงท่ีสามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาไดง่้าย 

วนัศุกร์ที ่21 ก.ย. 2561  ล่องน่านน า้สากล       (7) 

วนัเสาร์ที ่22 ก.ย. 2561  เมืองวกิตอเรีย, ประเทศแคนาดา     (8) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญฯ 
อิสระใหท่้านพกัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร
หรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน ์หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญฯ 
19.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองวกิตอเรีย ประเทศแคนาดา 

"เมืองวิกตอเรีย" (Victoria) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่ง
สวน" (City of Gardens) อีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย (British Columbia) 
รัฐหน่ึงของประเทศแคนาดา ท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกสุด
ของประเทศ โดยมีเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐคือเมือง 
"แวนคูเวอร์"  เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง
ดา้นการท่องเท่ียว เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของความ
สะอาด ความปลอดภยั และทิวทศัน์ท่ีมีความงดงาม
มากเมืองหน่ึง วกิตอเรียจึงมกัไดรั้บเลือกใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัอนัดบัตน้ๆ จากนิตยสาร
ท่องเท่ียวสากลเป็นประจ าและดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีมีกว่า 3.5 ลา้นคนต่อปี อิสระให้ท่านเลือก
ซ้ือทวัร์เสริมท่ีทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 
แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 
- DOUBLE – DECKER CITY HIGHLIGHTS (CODE YYJ110) – USD 49.95/ท่าน 
ผา่นชมจุด Mile 0 Maker จุดเร่ิมตน้ทางหลวงท่ียาวท่ีสุดในโลก มีความยาวถึง 4,990 ไมลสู่์ 10 
จงัหวดัในแคนาดา ก่อนรถจะน าท่านแล่นชา้ๆ สู่เขา Tolmie ใหท่้า นลองก าลงัขาดว้ยการเดินสู่
จุดชมวิว วิว 360 องศา ของเมืองวิกตอเรียจะรอท่านอยู่ หากท่านไปในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใสจะ
สามารถเห็น เขา Barker ฝ่ังประเทศอเมริกาได้เลยที เดียว ระหว่างทางลงจากเขาผ่าน
มหาวิทยาลยั วิกตอเรีย ท่ีมีประวติัยาวนาน ก่อตั้งมาแลว้กว่า 150 ปี แลว้แวะพกัทานของว่าง
ร้านท่ีมีช่ือเสียงมากว่า 50 ปี (ค.ศ. 1964  Tim Hortons มีสาขาถึง 3,665 ร้านทั่วแคนาดา  
ต่อจากนั้ นรถจะน าท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่านชมอาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British 
Columbia Parliament Buildings) โดยตวัอาคารนั้นตั้งอยูใ่จกลางเมืองวกิตอเรีย อาคารแห่งน้ีถูก
สร้างข้ึนในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตอ้งไม่พลาดมา
เยอืนเม่ือมีโอกาสมายงัเมืองวกิตอเรีย ผา่นชมอาคาร โบสถ ์และตึกต่าง ๆ มากมายในเมืองน้ีท่ีมี
รูปแบบศิลปะแบบโกธิค ท่านจะยงัคงได้เห็นรถมา้น าเท่ียว และวิถีชีวิตอนัเรียบง่ายของคน
ทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีวิกตอเรียยงัได้ช่ือว่าเป็น City of Gardens เพราะรอบ ๆ เมืองเต็มไปด้วย
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ตน้ไมแ้ละสวนสวย ๆ มากมาย รวมทั้งสวน Bacon  Hill อายกุว่า 135 ปี มีพื้อนท่ีกวา้งถึง 200 
เอเคอร์ (8 แสนตารางเมตร) ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

23.59 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือวกิตอเรีย  เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองซีแอตเทิล 
 หมายเหตุ 

ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นไวใ้น
กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่
กลางดึก และบญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน 
ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตท่ี
ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรืส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองซีแอตเทลิ  รัฐวอชิงตัน 
08.30 น. น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญฯ และน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดิน

ทางเข้าเมืองซีแอตเทิล ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับ
กระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งมายนืยนัระบุรับดว้ย
ตนเอง  จากนั้ นน าท่านเท่ียวชมเมือง ซีแอตเทิล ชม  
Pike Place Market ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงไป
ทัว่โลก และยงัเป็นท่ีตั้งของ ร้านกาแฟสตาร์บั๊ค สาขา
แรกของโลก  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่

ในเมืองซีแอตเทิล มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, 
Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, 
Tumi , Samsonite และ อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 ** อสิระให้ท่านรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย ** 
19.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิล 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล น าท่านเช็คอินเพื่อรับตัว๋โดยสารและโหลดกระเป๋า  
 
 

วนัอาทติย์ที ่23 ก.ย. 2561  เมืองซีแอตเทลิ, รัฐวอชิงตัน      (9) 

วนัจันทร์ที ่24 ก.ย. 2561  เมืองซีแอตเทลิ, รัฐวอชิงตัน                (10) 
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ห้องพกัแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside cabin) 
ขนาด 158 – 162 sq.ft 

ห้องพกัแบบมีระเบียง (Balcony cabin) 
ขนาด 214 – 222 sq.ft  
(รวมความกว้างของระเบียง) 
 

01.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล สู่เมืองไทเป โดยเท่ียวบิน BR025 
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ********** 

 
  
05.10 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตห้วนั เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 
09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป โดยเท่ียวบิน BR211 
11.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

#### 
 

ประเภทห้องพกับนเรือส าราญ 

  

 

 

 

 

 

วนัองัคารที ่25 ก.ย. 2561  ไทเป – กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ                           (11) 
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อตัราค่าบริการ (คณะผู้เดนิทางเป็นผู้ใหญ่ขั้นต า่ 20 ท่าน) 

ช่วงวนัเดินทาง 

15 – 25 กนัยายน 2561 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ 

( คนที ่1 และ 2) 

ท่านที ่3 และ 4 

(พกัร่วมกบัท่านที ่1 และ 2) 
พกัเดี่ยว 

ห้องพกัแบบไม่มีหน้าต่าง 109,999 93,999 135,999 

ห้องพกัแบบมีระเบียง 129,999 99,999 159,999 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม: 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั สายการบิน EVA Airways 
2. หอ้งพกับนเรือส าราญ 7 คืน และบนฝ่ัง 1 คืน (ท่ีซีแอตเทิล), ทวัร์ตามโปรแกรม 
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารทุกม้ือ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาแคนาดา 
6. หวัหนา้ทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ  
7. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน ้ ามนัสายการบิน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามภาวะตลาดน ้ ามนัโลกซ่ึงประกาศโดย

สายการบินทางบริษทัฯอาจมีการเรียกเกบ็เพิ่มหากมีการเปล่ียนแปลง 
9. ทวัร์ท่ีเมืองซีแอตเทิล, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ (ตามท่ีระบุในโปรแกรมเท่านั้น) 
10. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หาก

น ้ าหนักหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคานเ์ตอร์เช็คอิน 

11. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 
70ปี) 

12. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม: 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
2. ค่าทวัร์เสริมบนฝ่ังต่างๆ (ท่ีไม่ไดแ้จง้ในโปรแกรม) 
3. ทิปพนกังานบนเรือ วนัละ USD 13.50 ต่อท่าน (USD 94.50) 
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4. ค่าทิปพนกังานขบัรถวนัละ USD 4 /วนั/ท่าน 
5. ค่าทิปพนกังานยก/เขน็กระเป๋าท่ีโรงแรมและท่าเรือ 
6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอเมริกา , ค่าวซ่ีาอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
7. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 

เง่ือนไข: 
1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างนอ้ย 20 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 
การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษทั

ภายใน 3 วนั 
2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 75 วนัมิฉะนั้นจะถือว่าการ

ส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
3. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือ ช าระโดยตรง

กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัทุกกรณี ท่ีได้
ระบุไวโ้ดยทั้งหมด 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่า
กรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 - 60 วนั หกัค่าบริการ ยดึค่ามดัจ า 50,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 30 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 16 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 75% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

หมายเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯไม่สามารถ
 คืนค่าทวัร์ใหไ้ด ้
2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้
3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
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4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ 
การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ 
เป็นตน้ 

5. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของ
สายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การน าส่ิงของผดิกฏหมายไปหรือ
กลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและ
ผดิกฏหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษนี า้มนั และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษทัอกีคร้ัง 


