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ทัวรล์่องเรือส ำรำญ Celebrity Eclipse อลำสก้ำ 11 วัน 9 คืน 
 (เรือเซเลบริตี้ อิคลิป สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ) 

 
พิเศษ.....พักแวนคูเวอร์ 1 คืน เตรียมควำมพร้อมก่อนลงเรือส ำรำญ 

 (พิเศษ!! รำคำน้ีพักห้อง Inside, รวมทัวร์พำเที่ยวทุกประเทศ และ รวมทิปทุกอย่ำงแล้ว) 
 แวนคูเวอร,์ ไอซ์ซี่สเตรท พอยท์, ฮับบำร์ด กลำเซียร์, จูโน,่ เคทชิแกน 

(พร้อมกิจกรรมพิเศษ ล่องเรอืชมปลำวำฬ ตกปูอล้ำสก้ำ)  
ห้องพักเรือส ำรำญ Celebrity Eclipse Cruise ขนำดระวำงเรอื 121,000 ตัน รองรับผูโ้ดยสำรได้ 2,850 คน 

(เตียงนอนสำมำรถแยกเปน็เตียง TWN ได้) 
Balcony cabin (ห้องพักแบบมีระเบียง) 

 
Stateroom: Interior (ห้องพักแบบ Inside) 

 
 
 
 
 
 

 
ก ำหนดกำรเดินทำงวันที่ 29มิ.ย.-9ก.ค. // 7-17 ก.ย. 62  ปกติ 129,900.-  ลดเหลือ 126,400.- (พักบนเรือห้องแบบไม่มีหน้ำต่ำง) 

                13-23 ก.ค. / 27ก.ค.-6ส.ค. // 10-20 ส.ค. 62  ปกติ 134,900.- ลดเหลือ 131,400.-  (พักบนเรือห้องแบบไม่มีหน้ำต่ำง) 

 

http://www.cruisedomain.com/
http://www.cruisedeckplans.com/DP/Main/subcatdetail.php?ship=Celebrity%20Infinity&cat=Interior


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 
 

 

 

 

 

VS110219 

Page 2 of 17  

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนำมบินไทเป ไต้หวัน - บินข้ำมเส้นแบ่งเขตเวลำสำกล - 
สนำมบินเมืองแวนคูเวอร์ แคนำดำ - เข้ำที่พัก 

วันที่2 
สวนสำธำรณะสแตนลีย์ ปำร์ก - ถ่ำยรูปแคนำดำเพลส - ย่ำนแกสทำวน์ - ชมนำฬิกำเรือนแรกของโลก เดินด้วย
พลังไอน้ ำ - เชคอินลงเรือส ำรำญ Celebrity Eclipse - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
เรือส ำรำญล่องทะเล - อิสระท ำกิจกรรมบนเรือมำกมำย อำทิ บำร์และเลำจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต, โชว์
พิเศษ, คำสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม, สระว่ำยน้ ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปำ, ห้องสตรีม, บิวตี้ 
ซำลอน, โยคะ ฯลฯ 

วันที่4 
ช่วงเช้ำ อิสระพักผ่อนบนเรือ - บ่ำยเรือเทียบท่ำ เมืองไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท์ - ล่องเรือชมปลำวำฬ ที่แหลมอดอลฟัส 
- กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที5่ เรือส ำรำญล่องเข้ำสู่ ธำรน้ ำแข็ง ฮับบำร์ด กลำเชียร์ - อิสระเก็บภำพชมวิวบนเรือ ตลอดสองข้ำงทำง 

วันที6่ 
เรือเทียบท่ำจูโน่ - เข้ำชมธำรน้ ำแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กรำเซียร์ - ขึ้นกระเช้ำลอยฟ้ำชมวิว เมำท์ โรเบิร์ต - เดิน
เล่นชมเมืองจูโน่ 

วันที7่ 
ช่วงเช้ำ อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ำยเรือเทียบท่ำ เคทชิแกน - นั่งเรือประมง ตกปูอลำสก้ำ - ครีก สตรีท - กลับ
ขึ้นเรือส ำรำญ อิสระพักผ่อน 

วันที8่ 
เรือส ำรำญล่องทะเล - อิสระท ำกิจกรรมบนเรือมำกมำย อำทิ บำร์และเลำจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต, โชว์
พิเศษ, คำสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม, สระว่ำยน้ ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปำ, ห้องสตรีม, บิวตี้ 
ซำลอน, โยคะ ฯลฯ 

วันที9่ 
เรือเทียบท่ำ แวนคูเวอร์ - อ ำลำเรือส ำรำญ - สะพำนแขวนคำปิลำโน - แมกอำเธอร์เกลน ช้อปปิ้งเอำท์เลต 
McArthurglen Shopping Outlet - สนำมบินแวนคูเวอร์ 

วันที1่0 เดินทำงกลับ - บินข้ำมเส้นแบ่งเขตเวลำสำกล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนำมบินไทเป ไต้หวัน 

วันที1่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

 
วันแรก กรุงเทพ - แวนคูเวอร์  
13.30 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ Q/R สาย

การบนิ EVA Airways  
16.25 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ BR68 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.35 ชั่วโมง) สายการ

บินมีบริการอาหารกลางวันบริการบนเครื่องบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง  
21.15 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่องสู่สนามบินลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 
23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป สู่ สนามบินแวนคูเวอร์ โดยเที่ยวบิน BR10 (ใช้เวลาบิน 11ชั่วโมง) 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารค่่าบนเครื่องบิน 

19.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองแวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา 
 น่าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพัก Holiday Inn Express Vancouver Richmond Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

 
  
วันที่สอง  เที่ยวเมืองแวนคูเวอร์ - เชคอินลงเรือส ำรำญ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น่าท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะสแตนลีย์ ปาร์ก (Stanley Park) ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ เป็นเหมือนเกาะยื่นลงไป
ในเบอร์ราดอินเลท มีพ้ืนที่กว่า 10,000 เอเคอร์ ในสวนมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับ 100 ปี                 ลอร์ด 
สแตนลีย์ ผู้ว่าการเขตปกครองแคนาดา เป็นผู้ริ เริ่มให้สร้างสวนแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาว
แคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสีผิวได้มาใช้ประโยชน์บนพื้นที่สีเขียวกลางเมือง เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และ
ออกก่าลังกาย จุดเด่นของสวนสาธารณะที่นักท่องเที่ยวเข้าชมกันมากที่สุด คือ กลุ่มเสาโทเทม (Totem) เสาสัญลักษณ์
ที่ตั้งไว้เพ่ือระลึกว่าบริเวณนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชนพ้ืนเมืองอินเดียนมาก่อน ซึ่งในสมัยก่อนชนพ้ืนเมืองใช้เสาโทเทม เล่า
เรื่องราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นที่เก็บอัฐิของคนตาย หรือสถานที่ประจานศัตรู กลุ่มเสาแห่งนี้ได้ถูกน่ามาจากที่ต่างๆ 
เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ที่ชาวพ้ืนเมืองในท้องถิ่นท่าขึ้น  
จากนั้น น่าท่านแวะถ่ายรูปกับ แคนาดาเพลส (Canada Place) สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว คล้ายโรงโอเปร่า
เฮาส์ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนี้เดิมสร้างขี้นเป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่
จัดขึ้นที่แวนคูเวอร์เมื่อปี ค.ศ. 1986 ได้เวลาน่าท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานี
รถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Railway Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสาย
ข้ามทวีป ปัจจุบันเป็นสถานีรถลอยฟ้ากับเรือข้ามฟากของเมืองแวนคูเวอร์ จากนั้นน่าท่านเที่ยวชม ย่านแกสทาวน์ (Gass 
Town) เป็นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์  ปัจจุบันเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส่าคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาเยี่ยมชมแหล่งก่าเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ ส่าหรับเมืองแกสทาวน์มี
บรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี  จุดที่น่าสนใจ คือ รูป
ปั้นของแกสซี แจ็คท่ีตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง  
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จากนั้นน่าท่านชม นาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้่า โดยนาฬิกาไอน้่า  จะตีเสียงดังบอกเวลาทุก 15 นาที 
เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้่าพวยพุ่งออกมาทุก 1 ชั่วโมง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมลิ้มลองเมนูกุ้งมังกร) 
13.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ เพ่ือเชคอินลงเรือส่าราญ Celebrity Eclipse 
16.30 น. เรือส่าราญ Celebrity Eclipse ออกจากท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ มุ่งหน้าสู่ ไอซ์ซี่สเตรท พอยท์ แห่งอลาสก้า 
 ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ 

โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
วันที่สำม Inside Passage (Cruising) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส่าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ 
หรือท่ากิจกรรมที่มีภายในเรือส่าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ 
(Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบน
เรือส่าราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้่ากันในทุกค่่าคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์
ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้่า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ 
โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันในห้องอาหาร
หลากหลายในเรือส่าราญแห่งนี้) 
ทางเรือจัดกิจกรรมซ้อมข้ันตอนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งต้องขอให้ลูกค้าและผู้โดยสารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อ
เป็นการเตียมตัวในการเดินทางทางเรืออย่างปลอดภัย (เวลาในการซ้อมประมาณ 30 นาที และไม่น่าเบื่อ) จากนั้นอิสระ
ให้ท่านพักผ่อนในเรือส่าราญตามอัธยาศัย 
แนะน่า.....ให้ท่านเตรียมชุดว่ายน้่าและรองเท้าผ้าใบเพ่ือออกก่าลังกายในห้องฟิตเนสซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ภายนอกเรือผ่านกระจกใส 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
หลังอาหาร  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย 

วันที่สี่  ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ - ล่องเรือชมปลำวำฬ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส่าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร หรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ 
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หรือท่ากิจกรรมที่มีภายในเรือส่าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty 
Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือ
ส่าราญ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

 
15.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ 
16.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ เมืองไอซ์ซี่สเตรทพอยท์ (Icy Strait Point) โดยทางเรือจะน่าเรือเล็ก (Tender boat)  

น่าท่านสู่หมู่บ้านเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกล จากเมืองฮูน่า อันเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเผ่าพ้ืนเมืองอินเดียนแดงหรือที่เรียกกัน
ว่า “ชาวทลิงกิท” ตั้งถิ่นฐานภายในบริเวณ อุทยานแห่งชาติอ่าวเกลเชียร์ ชาวประมงพ้ืนเมืองที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
ปลาวาฬหลังค่อม ปลาโลมา แมวน้่า ปลาฮาลิบัท และปลาแซลมอนทั้ง 5 สายพันธุ์  
น่าท่านออกเดินทาง ล่องเรือสู่แหลมอดอลฟัส (Point Adolphus) โดยล่องเรือผ่านน่านน้่าซึ่งเป็นแหล่ง อาศัยของสัตว์
น้่านานาชนิด เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต สิงโตทะเล แมวน้่า ปลาโลมา และปลาวาฬหลังค่อม รวมถึงนกอินทรีย์หัวล้านที่
คอยบินโฉบเฉี่ยวไปมา ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง  
น่าท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬ โดยบริเวณแหลมอดอลฟัส นับเป็นจุดที่ดีที่สุด ในการล่องเรือชมปลาวาฬ 
ได้เวลาน่าท่านกลับขึ้นฝั่ง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณท่าเรือที่มีร้านค้าและร้านของฝาก ของที่ระลึกจ่าหน่ายให้
นักท่องเที่ยวมากมาย 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
ท่านต้องขึ้นเรือก่อนเวลา 22.00 น. เนื่องจากท่าเทียบเรืออยู่ใกล้บริเวณเมือง ท่านสามารถเดินเล่นได้ตามอัธยาศัย หรือ 
จะเลือกพักผ่อนบนเรือก็ได้ 

22.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือไอซ์ซี่สเตรท พอยท์ เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ธารน้่าแข็งฮับบาร์ด กลาเซียร์ 
วันที่ห้ำ ธำรน้ ำแข็ง ฮับบำร์ด กลำเซียร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ  

เรือเริ่มล่องเข้าสู่ ธารน้่าแข็ง ฮับบาร์ด กลาเชียร์ (Hubbard Glacier) ซึ่งเป็นธารน้่าแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ 
และยังเป็นธารน้่าแข็งที่เคลื่อนที่ได้เพียงแห่งเดียวในอลาสก้าอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ และชมวิวทิวทัศน์ที่ดี
ที่สุดของธารน้่าแข็งยักษ์ใหญ่สีน้่าเงินอ่อนขนาด 1,350 ตารางไมล์ วันนี้เป็นอีกวันที่ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความ
มหัศจรรย์ของภูเขาน้่าแข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดทวีปอเมริกาเหนือ หากโชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวของแผ่น
น้่าแข็งตกลงสู่พื้นน้่า เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องค่าราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้่าแข้งมหึ
หาที่พังถล่มลงสู่พ้ืนน้่าเสียงกังวาล เรียกได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชมและจะหาที่ใด
เปรียบมิได้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้่าแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจตาม
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อัธยาศัย 
 
 

 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
 อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการออกก่าลังกายในห้องฟิตเนส หรือวิ่งออก

ก่าลังกายรอบๆ ตัวเรือ ผ่อนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับการแสดง กิจกรรมและเกมส์ต่างๆ 
หรือเลือกพักผ่อนที่ห้องสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผัสกับความสดชื่นของธรรมชาติ ริมฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสน
อายุนับร้อยปี บนเรือยังมีอาหารเลิศรสบริการท่านอย่างไม่ขาดตอน 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
 เรือมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองจูโน่ 
วันที่หก เมืองจูโน่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
07.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ จูโน่ 
08.30 น. น่าท่านเดินทางสู่ เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใดเปรียบ ด้วย

เสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเล ท่าให้
เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเหมืองทอง 
ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอันมั่งค่ังของรัฐอลาสก้า นอกจากนี้ยังเป็นที่ที่มีธารน้่าแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ซึ่ง
มีธารน้่าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธารน้่าแข็งท่ีขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง 
น่าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธารน้่าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park) เพ่ือน่าท่านเข้าชม
ธารน้่าแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้่าแข็งปกคลุมหนา
กว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งน้่าแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้่าแข็งขนาดใหญ่เต็มพ้ืนที่ 
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ได้เวลาน่าท่านกลับสู่ท่าเรือเมืองจูโน่ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ (อิสระตามอัธยาศัย) 
บ่าย น่าท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดยจุดขึ้นกระเช้าอยู่บริเวณท่าเรือเลย และจะไป
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จบ ณ จุดยอดสุดของ เมาท์ โรเบิร์ต ณ จุดสูงสุดของยอดเขาแห่งนี้พบกับทิวทัศน์ของจูโน่ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา 
นอกจากนี้ยังมี ศูนย์นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ โรงภาพยนตร์ ร้านขายของที่ระลึก ไว้คอยให้บริการอีกด้วย อิสระให้
ท่านเดินเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอัธยาศัย ได้เวลาน่าท่านนั่งกระเช้ากลับลงมา ณ ท่าเรือ  
อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัว เมืองจูโน่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่ส่าคัญของมลรัฐอลาสก้า ตัวเมือง
ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรือส่าราญ ท่านจะได้เห็นยอด
เขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้่าตกอันสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก้า ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่อง
ประวัติศาสตร์มากมาย และเปี่ยมไปด้วยสีสันสดใส 

 19.00 น. น่าท่านกลับขึ้นเรือส่าราญ 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
 เรือมุ่งหน้าสู่ ท่าเทยีบเรือ เมืองเคทชิแกน  
วันที่เจ็ด เมืองเคทชิแกน - ชมเมือง - ตกปูอลำสก้ำ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือส่าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือท่ากิจกรรมที่มีภายในเรือส่าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบน
เรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการ
บนเรือส่าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้่ากันในทุกค่่าคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์
ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน้่า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ 
โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
14.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือเคทชิแกน 
14.30 น. น่าท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการ นั่งเรือประมงเพ่ือไปตกปูอลาสก้า (Alaska King Crab) เรือจะน่าท่าน

สู่บริเวณอันเป็นที่อยู่อาศัยของปูอลาสก้า และให้ท่านได้เห็นพร้อมสัมผัสวิธีการ และภูมิปัญญาของชาวประมงในการจับ
ปูอลาสก้า อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจตามอัธยาศัย ได้เวลาน่าท่านกลับสู่ท่าเรือ 
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 น่าท่านเที่ยวชมย่านไฟแดงที่โด่งดังในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือ

ในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือล่าธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์ “บ้าน
ของดอลลี่” สถานที่หาความส่าราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ท่านได้ขึ้นฝั่งชมเมืองเคทชิแกน และซื้อของพ้ืนเมือง
ตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน 

19.00 น. น่าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือ เคทชิแกน 
20.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือ เคทชิแกน เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
วันที่แปด Inside Passage (Cruising) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส่าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ 
หรือท่ากิจกรรมที่มีภายในเรือส่าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ 
(Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบน
เรือส่าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้่ากันในทุกค่่าคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์
ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน้่า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ 
โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันในห้องอาหาร
หลากหลายในเรือส่าราญแห่งนี้) 
ทางเรือจัดกิจกรรมซ้อมข้ันตอนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งต้องขอให้ลูกค้าและผู้โดยสารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อ
เป็นการเตียมตัวในการเดินทางทางเรืออย่างปลอดภัย (เวลาในการซ้อมประมาณ 30 นาที และไม่น่าเบื่อ) จากนั้นอิสระ
ให้ท่านพักผ่อนในเรือส่าราญตามอัธยาศัย 
แนะน่า.....ให้ท่านเตรียมชุดว่ายน้่าและรองเท้าผ้าใบเพ่ือออกก่าลังกายในห้องฟิตเนสซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ภายนอกเรือผ่านกระจกใส 
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ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
หลังอาหาร  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย 

หมายเหตุ ก่อนเรือกลับเทียบท่าที่เมืองแวนคูเวอร์ ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก่าหนดล่าดับการน่า
กระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ่าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมา
ให้ท่านตรวจเช็คก่อนท่าการช่าระในวันรุ่งขึ้น ส่าหรับท่านที่ต้องการช่าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จ
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

วันที่เก้ำ แวนคูเวอร์ - สะพำนคำปิลำโน - ช้อปปิ้งเอำท์เลต  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือแวนคูเวอร์ 
 น่าทุกท่านรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรือเกี่ยวกับเวลาขึ้นเรือ 
  น่าท่านขึ้นจากเรือส่าราญ และน่าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพ่ือเดินทางเข้าเมืองแวนคูเวอร์ ณ ท่าเรือ พร้อม

รับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งท่านต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือ  
น่าท่านเดินทางสู่ฝั่ง นอร์ท แวนคูเวอร์ (North Vancouver) ซึ่งเป็นเมืองอีกฝากฝั่ง โดยมีอ่าวเบอร์ราดคั่นกลางระหว่าง
ตัวเมืองแวนคูเวอร์ และ นอร์ท แวนคูเวอร์  
น่าท่านเที่ยวชมทัศนียภาพของป่าสนอันอุดมสมบูรณ์ และไม่พลาดที่จะสัมผัสประสบการณ์การเดินข้าม สะพานแขวน
คาปิลาโน ซึ่งเป็นสะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดของแคนาดา มีความยาวถึง 230 ฟุต ทอดข้ามเหวลึก เดินข้ามแล้วตื่นเต้น
น่าดู อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของป่าสนอันอุดมสมบูรณ์และสูดอากาศบริสุทธิ์  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ติ๋มซ่า) 
บ่าย น่าท่านสู่ แมกอาเธอร์เกลน ช้อปปิ้งเอาท์เลต (McArthurglen Shopping Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใน

แวนคูเวอร์ มีร้านค้ากว่ามากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, 
COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นต้น 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารไทย 
22.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ สนามบินแวนคูเวอร์ เพ่ือเชคอิน 
วันที่สิบ แวนคูเวอร์ 
02.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน BR09 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.40 ชั่วโมง)  

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน 

04.40 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน  
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08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน BR211 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชม.) 
วันที่สิบเอ็ด  กรุงเทพมหำนคร 
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ 
ไม่รวมค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม 

ไม่รวมค่ำวีซ่ำอเมริกำ และแคนำดำ 

29มิ.ย.-9ก.ค.  62 
7-17 ก.ย. 62 

27 ก.ค.- 6 ส.ค. 62 
13-23 ก.ค. 62 
10-20 ส.ค. 62 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ อัตราห้องพักแบบภายในเรือ  
(Inside Cabin) ท่านละ 

126,400 131,400 131,400 

พักเดี่ยวเพิ่มจากราคาทัวร์ (ห้อง Inside) ท่านละ  50,000 55,000 55,000 
เด็กอายุ 2- 11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  122,400 126,400 126,400 
พัก BALCONY (ห้องมีระเบียง พักเป็นคู่) เพิ่มท่านละ 30,000 30,000 25,000 
ไม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน (ผู้ใหญ่) หักค่าตั๋วเคร่ืองบิน (BKK- YVR -BKK) 25,000 25,000 25,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ 
(ราคาสามารถยืนยนัได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านัน้) 

100,000-140,000 

ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำแคนำดำ+Biometric(เริ่ม1 ม.ค.62) ไม่รวมวีซ่ำ5,500 ไม่รวมวีซ่ำ 5,500 ไม่รวมวีซ่ำ 5,500 
ค่าธรรมเนียมและค่าดา่เนินการวีซ่าอเมริกา (ไม่รวมในรายการ) 7,000 7,000 7,000 

**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริง 
ที่สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น (คิด ณ วันที ่25 ธนัวำคม 2561) ** 

ค ำแนะน ำ  ส่าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ่าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ 
การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋ว 
รถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และ 
ตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิด 
ข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
ข้อแนะน่าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 2 ใบ น้่าหนักไม่เกิน 23 กก.  
 กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้่าหนักไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส่าราญ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลบัชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน EVA Air (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้่ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ  
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่า
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รักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วันวงเงิน 40,000 บาท(ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ, ค่า Service fee ของทางเรือ 
 ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่ แบบ Inside Cabin) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน่าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ 
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา  
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน่าให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพ่ือป้องกันการสูญหาย 
 ค่าวีซ่าอเมริกา (ลูกค้าจะต้องแสดงตนเพื่อยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเท่านั้น) 

  ส่าหรับการยื่นวีซ่าอเมริกา ลูกค้าสามารถด่าเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองทั้งหมดได้ โดยเข้าไปท่าการสมัครได้ทาง เว็บ    
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ข้อมูลของทางบริษัท รบกวนติดต่อ) หากลูกค้าให้ทางบริษัท
ด่าเนินการในส่วนของวีซ่าอเมริกาทั้งหมด เสียค่าธรรมเนียมและค่าด่าเนินการเพ่ิมท่านละ 7,000 บาท (ในกรณีนี้ทางบริษัท
จะแจ้งนัดหมายให้ลูกค้ามาท่าการสัมภาษณ์อีกที) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

กำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช่าระค่ามัดจ่าทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท่าการนับจากวันจองทัวร์  หรือ 
กรุณาช่าระค่ามัดจ่าทัวร์ 80,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท่าการนับจากวันจองทัวร์ (ส ำหรับผู้เดินทำงพักเดี่ยว) 
พร้อมส่งส่าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถ 
เดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 65 วันท่าการ (ในช่วงปกติ) หรือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  
75 วันท่าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเม่ือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช่าระเงินค่า 
มัดจ่า หรือช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ 
เดินทาง) 
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
* ยกเลิก 90-119 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่า 25% 
* ยกเลิก 60-89 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่า 50% 
* ยกเลิก 30-59 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่าเต็มจ่านวน  
* ยกเลิก 08-29 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ่านวน 
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ่านวน 

http://www.cruisedomain.com/
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ท่าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน่าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุก
กรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีทีม่ีผู้เดินทางต่่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่าง
น้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่ีเกิดเหตุจ่าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัด
หยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค่านึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถ ที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการ ที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ท่าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระ มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเส
ธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท่าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง  

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้่าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิ
เสธ การเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ  นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

กรณีเดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค้าด่าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด่าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วย

ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือ
ยกเลิกเท่ียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช่าระ ค่าใช้จ่าย

ส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก่าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิก
การเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถท่าการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค่ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ 
ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช่าระมัดจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดน่าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น 

กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ห้ามน่าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้่าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท่าการตรวจอย่างละเอียดอีก

ครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะ
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ส่าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน่าข้ึนเครื่องได้ และห้ามมี

ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
 ส่าหรับน้่าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส่าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ 

Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้่าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฎิเสธได้ หาก น้่าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก่าหนด 

 ส่าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น่าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง (13.5 นิ้ว ) + 
ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 7.5 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้่าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก่าหนดให้ต่่ากว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อก่าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้่าหนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกิดกำรสูญหำย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้่าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่
เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะน่าให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัท
ทัวร์ได้จัดท่าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหาย
ให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้่าหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อ
กิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายละเอียดข้างต้นเท่านั้น 

 กรณกีระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวัง
ทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 
 
 

 

ผู้เดินทำงที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว ก่อนวันเดินทำง 
จะต้องช ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนฑูตปล่อยเลม่คืนมำแล้วเท่ำนั้น) 
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เอกสำรยื่นวีซ่ำอเมริกำ  
ส่าหรับการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องด่าเนินการยื่นขอด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่านสามารถเข้าไป
ท่าการสมัครเพ่ือขอยื่นวีซ่าได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  

เอกสำรยื่นวีซ่ำแคนำดำ 
(ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท่าการ) (ทางบริษัททัวร์ด่าเนินการยื่นให้ แต่ไม่รวมค่าวีซ่า) 

1. แบบฟอร์มค่าร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเก่ียวกับครอบครัว (กรุณากรอกให้ครบถ้วน) 
 (กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยที่ทางบริษัทฯ ทัวร์ให้กรอกข้อมูล เพ่ือท่าวีซ่าออนไลน์) 

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และมีหน้าส่าหรับติดวีซ่า อย่างน้อย 3 หน้า หากมี
หนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย 

3. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จ่านวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
4. ส่าเนาบัตรประชาชน  
5. ส่าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
6. ส่าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค่าน่าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
7. ส่าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค่าน่าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
8. ส่าเนาใบมรณะบัตร  
9. สูติบัตร (กรณีเด็กต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
10. กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้น 
และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  

11. หลักฐานการท่างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 
 จดหมายรับรองการท่างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท่างานจากนายจ้าง ระบุต่าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส่าเนาบัตรข้าราชการบ่านาญ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก่าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
12. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส่าเนาบัญชี เล่มเดียวกัน) 

1. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ

http://www.cruisedomain.com/
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF
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เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
2. ส่าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและส่าเนา 20 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ำนั้น ************** 

 หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส่าเนาสมุดบัญชี 

3. บัญชีฝากประจ่า (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย 
หากต้องการใช้บัญชีฝากประจ่า ต้องเตรียมดังนี้ 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ่า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 

- ส่าเนาสมุดบัญชีฝากประจ่า มียอดเงินไม่ต่่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรอง
ในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 12.1 และ 12.2  
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนทีเ่รำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินเสริม ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส่าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการ 
เดินทางกลับประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* ส่าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร์ ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกว่ำ 
1 สัปดำห์  และกรุณำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน  

หลังจำกส่งรำยช่ือผู้เอำประกันภัยแล้ว 

http://www.cruisedomain.com/

