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ล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ พักบนเรือ Eclipese Cebrelity Cruise 11 วนั 8 คืน 
โดยสำยกำรบิน คำเธ่ย์แปซิฟิค 

 
 
 
 
 
 

 
 

*เมนูพิเศษกินปูอลำสก้ำ* รวมเที่ยวชำยฝั่ง รวมค่ำวีซ่ำ CANADA 
พักบนเรือส ำรำญสุดหรู 7 คืน - แวนคูเวอร์ 1 คืน / พร้อมหัวหน้ำทัวร์ช ำนำญเส้นทำง 

จุดเด่นของรำยกำรเดินทำง 

 ล่องเรือส ำรำญสุดหรูที่เรียกชื่อว่ำ “Eclipese Cebrelity Cruise” เป็นเรือส ำรำญล่องอลำสก้ำที่ดีท่ีสุดใน  แถบอลำสก้ำ 

 พักห้องพักแบบมีระเบียง ชมวิวทะเล (BALCONY) ขนำด 194 SQUARE FEET และ 54 SQUARE FEET  
   มีเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย หรูหรำระดับพรีเมียม ชมวิวทะเล พระอำทิตย์ตกในยำมเย็น 
ท่ำนสำมำรถเลือก PACKAGE ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้ (สำมำรถเลือก 1 PACKAGE 1 ห้องต่อ PACKAGE เหมือนกันเท่ำนั้น) 
1) PACKAGE WIFI บนเรือส ำรำญแบบ UNLIMITED มูลค่ำ 300 USD 
2) PACKAGE เครื่องดื่มบนเรือส ำรำญ ตลอดกำรเดินทำงบนเรือส ำรำญ มูลค่ำ 315 USD 
3) PACKAGE FREE ON BOARD มูลค่ำ 150 USD (ท่ำนสำมำรถซื้อสินค้ำภำยในเรือส ำรำญได้ทุกอย่ำง) 

 นั่งเรือชมปลำวำฬที่ ไอร์ซี่ สแตทพ้อยย์ 

 ธำรน้ ำแข็ง ฮับบำร์ด กลำเชียร์ (Hubbard Glacier) ซ่ึงเป็นธำรน้ ำแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีปอเมริกำเหนือ และยังเป็นธำร น้ ำแข็งที่
เคลื่อนที่ได้เพียงแห่งเดียวในอลำสก้ำอีกด้วย 

 นั่งรถชมธำรน้ ำแข็ง ที่ Mendenhall Glaciar Park เป็นธำรน้ ำแข็งท่ีขึ้นชื่อว่ำ “ สวยที่สดุ ” แห่งหนึ่งเท่ำที่ค้นพบกันมำ 

 นั่งกระเช้ำชมวิว เม้ำท์ โรเบิร์ดที่จุโน่ ณ จุดยอดสุด พบกับทิวทัศน์ของจูโน่ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขำ 

 เดินชมเมือง แคทชิแกน เมืองแห่งของนักตกปลำ น ำท่ำนเที่ยวชมย่ำนไฟแดง “ครีก สตรีท (Creek Street)” 

 อำหำรพิเศษสุดรสเลิศ ปูอลำสก้ำ ที่ร้ำนขึ้นชื่อที่ จูโน่  
 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศสหรัฐอเมริกำประมำณ 8,500 บำท 
ไม่รวม ค่ำทิปหัวหน้ำทัวรจ์ำกเมืองไทย โดยเฉลี่ย 5 ยูเอสดอลล่ำ ต่อท่ำน ต่อวัน 
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เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
 

ตำรำงเดินเรอืส ำรำญ 
 

 
 
 
 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง วันท่ี  18-28 พ.ค. / 25พ.ค.-4มิ.ย. 62                    รำคำ 169,900.-  (พักบนเรือหอ้งมีระเบียง) 

    8-18 มิ.ย. // 14-24 ก.ย. 62           รำคำ 169,900.-  (พักบนเรือห้องมีระเบียง) 
    20-30 ก.ค. / 27ก.ค.-6ส.ค. // 10-20 ส.ค. 62  รำคำ 179,900.-  (พักบนเรือห้องมีระเบยีง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล - สนำมบินนครแวนคูเวอร์ - 
สวนสแตนเลย์ - แท่งเสำโทเท็ม - ผ่ำนชมแก๊สทำวน์ - พักโรงแรม 

วันที่2 ท่ำเรือแวนคูเวอร์ - เช็คอิน Check In Celebrity Eclipse Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
เรือส ำรำญล่องทะเล - อิสระท ำกิจกรรมมำกมำยบนเรือ อำทิ บำร์และเลำจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต, โชว์, สระว่ำย
น้ ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปำ, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซำลอน, โยคะ ฯลฯ 

วันที่4 ช่วงเช้ำ พักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ำยเรือเทียบท่ำ ไอซซ์ สเตรทพอยท์ - นั่งเรือชมปลำวำฬ แหลมอดอลฟัส - กลับข้ึนเรือ  

วันที5่ เรือส ำรำญล่องเข้ำสู่ ธำรน้ ำแข็ง ฮับบำร์ด กรำเซียร์ - ชมวิวสองข้ำงทำง 

วันที6่ เรือเทียบท่ำที่เมืองจูโน - เมนเดลฮอลล์ กรำเซีย - นั่งกระเช้ำลอยฟ้ำ ชมวิวเม้ำท์ โรเบิร์ต - กลับขึน้เรือ อิสระพักผ่อน 

วันที7่ ช่วงเช้ำ อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ำยเรือเทียท่ำ เค็ทชิแคน - ครีก สตรีท - บ้ำนของดอลลี่ 

วันที8่ 
เรือส ำรำญล่องทะเล - อิสระท ำกิจกรรมมำกมำยบนเรือ อำทิ บำร์และเลำจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต, โชว์, สระว่ำย
น้ ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปำ, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซำลอน, โยคะ ฯลฯ 

วันที9่ อ ำลำเรือส ำรำญ จอดเทียบท่ำ แวนคูเวอร์ - สะพำนแขวนคำปิลำโน - ช้อปปิ้ง Pacific Place - สนำมบินแวนคูเวอร์ 

วันที1่0 บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล -  แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง 

วันที1่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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วันที่1       กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ (แคนำดำ) - เที่ยวชมเมือง   
13.00 น.  สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศชั้น 4  
16.25 น.  เหิรฟ้ำสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนำดำ...โดยสำยกำรบินคำร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  

Cathay Pacific Airlines เที่ยวบินที ่CX750/CX838 
  แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ประเทศฮ่องกง พร้อมบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่องเชิญท่ำนอิสระกับกำร 

พักผ่อนตำมอัธยำศัยกับรำยกำรบันเทิงตำมสำย และภำพยนตร์ลอยฟ้ำ 
*** บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล เวลำเปลี่ยน วันที่ไม่เปลี่ยน *** 

13.15 น. ถึงท่ำอำกำศยำน“นครแวนคูเวอร์” VANCOUVER หลังผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อยแล้ว  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตัวเมือง น ำท่ำนสู่สวนสแตนเลย์ STANLEY PARK  สวนสำธำรณะที่ได้รับกำรบริจำค
ที่ดินมำจำกชำวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนเป็นปอดที่ส ำคัญของชำวเมือง  
น ำชมแท่งเสำโทเท็ม TOTEM POLE  สัญลักษณ์ของชนเผ่ำพ้ืนเมือง 
“อินเดียแดง”  เก็บภำพควำมงดงำมทำงสถำปัตยกรรมของอำคำร แค
นำเดียน เพลส Canadian Place Building สถำปัตยกรรมหลังคำรูปใบเรือ
สีขำว คล้ำยโรงโอเปร่ำ เฮำส์ ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลังคำใบเรือนี้
เดิมสร้ำงขี้นเป็นหลังคำของ Canada Pavilion ในงำน World's Fair ที่จัด
ขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts ได้เวลำ
น ำท่ำนชมอำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมโดดเด่นอันน่ำสนใจ คือ สถำนี
รถไฟแคนำเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station) สร้ำงขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ. 1880 เป็นสถำนีชุมทำงรถไฟสำยข้ำมทวีป ปัจจุบันเป็นสถำนีรถไฟลอยฟ้ำ (Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์
ผ่ำนชม “แก๊สทำวน์” GAS TOWN จุดก ำเนิดของชุมชนเมือง  

ค่ ำ  บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำร / น ำคณะเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก 
พักที่ :       Hilton Vancouver Airport Hotel  หรือทีพ่ักระดับใกล้เคียง                                                                  

 

วันที2่       แวนคูเวอร์ - ล่องเรืออลำสก้ำ   
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือแวนคูเวอร์เช็ค-อิน Check-In ขึ้นเรือส ำรำญ Celebrity Eclipse Cruise   
ขอเรียนทุกท่ำนเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรลงทะเบียน CruiseCheck–In   
โปรดเตรียมเอกสำรดังนี้  
1.Passport 2.E-TicketBoardingPass 3.บัตรเครดิต  
4.PublicHealthQuestionnaire (ที่เซ็นต์ชื่อเรียบร้อย)  
จำกนั้นผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจำกขึ้นสู่เรือ และจัดเก็บสัมภำระเรียบร้อยแล้ว  
ขอเชิญท่ำนสู่ห้องอำหำร Horizon Court (อยู่ช้ัน 15 หัวเรือ) 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือ 
บ่ำย น ำท่ำนเดินส ำรวจต ำแหน่งที่ตั้งของห้องอำหำร และส่วนบริกำรต่ำงๆของเรือส ำรำญ พร้อมเข้ำร่วมกิจกรรมซ้อมกำร

http://www.cruisedomain.com/
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 
 

 

 

 

 

VS260319 

Page 4 of 16  

เตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน โดยให้ท่ำนใส่ชูชีพที่เตรียมไว้ที่ห้องพักของท่ำน  
แล้วไปยังจุดนัดพบตำมหมำยเลขที่มีบอกไว้ในห้องพัก  

16.30  ออกเดินทำงจำกท่ำเรือ ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม และควำมบันเทิงต่ำงๆ
ที่ทำงเรือได้จัดสรรไว้ เช่น ท่ำนอำจจะนั่งฟังเพลงไพเรำะได้ที่ เลำจน์ หรือ บำร์
ต่ำง หรือสนุกกับกำรเต้นร ำได้ที่ดิสโก้เธค หรือบำงท่ำนอำจจะเสี่ยงโชคที่คำสิโน 
ที่มีเครื่องเล่นต่ำงๆให้ท่ำนเลือกมำกมำย เช่น รูเล็ตต์, สล็อด แมชชีน, แบล็กแจ็ค  
ฯลฯ 

ค่ ำ ขอต้อนรับท่ำนสมำชิกผู้มีเกียรติทุกท่ำนร่วมรับประทำนอำหำรม้ือค่ ำ Welcome Dinner ซึ่งกัปตันได้จัดไว้
รับรองสมำชิกผู้มีเกียรติทุกท่ำนแบบเป็นพิเศษ**วันและเวลำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยท่ำน
ตรวจสอบรำยละเอียดจำก Princess Patter**  
อิสระกับกำรพักผ่อนตำมอัธยำศัย พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทำงเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ ำ
กัน)  
หมำยเหตุ ในแต่ละวันท่ำนสำมำรถศึกษำกิจกรรมต่ำง ๆ ได้จำกจดหมำยข่ำวรำยวัน “Princess Patter” ที่
ทำงเรือจะส่งมำให้ท่ำนได้อ่ำนล่วงหน้ำทุกคืน โดยจะน ำส่งไว้ที่ห้องนอนของท่ำน ซึ่งรำยละเอียดทุกอย่ำงจะ
แนะน ำไว้ในจดหมำยข่ำวรำยวัน เช่น ค่ ำนี้ควรแต่งตัวอย่ำงไร กิจกรรมตั้งแต่เช้ำจรดเย็น รำยกำรกำรบันเทิง
ต่ำง ๆ เป็นต้น เพรำะทุกไมล์ทะเลที่เรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่ำง ๆ ที่วำงไว้อย่ำงเต็มที่ก็จะด ำเนินไปจนท ำให้แต่
ละวันผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว 
 
 
 
 
 

พักที่ :      Celebrity Eclipse Cruise  บนเรือสรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว      
 

วันที3่       เรือน ำคณะล่องทะเล ( สนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ)   
เช้ำ        บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

   วันนี้เชิญท่ำนสมำชิกพักผ่อนอย่ำงอิสระกับบริกำร และกิจกรรมบันเทิงต่ำง ๆ มำกมำยบนเรือ เช่น 
 ห้องบุฟเฟต์นำนำชำติ (บริกำร 24 ชั่วโมง) ห้องอำหำรอิตำเลี่ยน ห้องอำหำรสไตล์นิวออร์ลินส์  
 บำร์เครื่องดื่ม บำร์ไอศครีม บำร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
 ห้องฟังเพลง  ห้องเลำจ์นห้องโชว์ และกำรแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง 
 โรงภำพยนตร์ ห้องคำสิโน ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น Simulator  
 อินเตอร์เน็ต คำเฟ่  
 สโมสรส ำหรับเด็กเล็ก 
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  สระว่ำยน้ ำ  สระน้ ำวน   เซำวน่ำ  ห้องนวด  ห้องยิม ห้องเสริมสวย 
  สนำมกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส     บำสเก็ตบอล     และวอลเล่ย์บอล  
 ห้องสมุด ห้องท ำพิธีแต่งงำน  ห้องแพทย์ 
  ร้ำนค้ำปลอดภำษี     ร้ำนสรรพสินค้ำ     และของที่ระลึก   
 ห้องแสดงภำพเขียนศิลปะ 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพิเศษ  
พักที่ :       Celebrity Eclipse Cruise บนเรือสรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว    

 
 

วันที4่       ไอซซ์ สเตรทพอยท์ - นั่งเรือชมปลำวำฬ 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

* * * วันนี้เรือจะเข้ำสู่ Icy Strait Point ตั้งแต่เวลำ 15.30 – 22.30 น.* * * 
เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
15.30  เรือเดินทำงถึงท่ำเรือ ไอซซ์ สเตรท พอยท์ 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองไอซ์ซี่สเตรทพอยท์ (Icy Strait Point) โดยทำง

เรือจะน ำเรือเล็ก (Tender boat) น ำท่ำนสู่หมู่บ้ำนเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกล 
จำกเมืองฮูน่ำ อันเป็นถิ่นฐำนดั้งเดิมของชนเผ่ำพ้ืนเมืองอินเดียนแดงหรือที่
เรียกกันว่ำ “ชำวทลิงกิท” ตั้งถิ่นฐำนภำยในบริเวณ อุทยำนแห่งชำติอ่ำว
เกลเชียร์ ชำวประมงพ้ืนเมืองที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับปลำวำฬหลังค่อม 
ปลำโลมำ แมวน้ ำ ปลำฮำลิบัท และปลำแซลมอนทั้ง 5 สำยพันธุ์  
น ำท่ำนออกเดินทำงล่องเรือสู่แหลมอดอลฟัส (Point Adolphus) โดย
ล่องเรือผ่ำนน่ำนน้ ำซึ่งเป็นแหล่ง อำศัยของสัตว์น้ ำนำนำชนิด เช่น 
ปลำวำฬเพชฌฆำต สิงโตทะเล แมวน้ ำ ปลำโลมำ และปลำวำฬหลังค่อม รวมถึงนกอินทรีย์หัวล้ำนที่คอยบินโฉบ
เฉี่ยวไปมำ ปรำกฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง น ำท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์ล่องเรือชมปลำวำฬ โดยบริเวณแหลมอดอลฟัส 
นับเป็นจุดที่ดีที่สุด ในกำรล่องเรือชมปลำวำฬ ได้เวลำน ำท่ำนกลับขึ้นฝั่ง อิสระให้ท่ำนได้เดินเล่นบริเวณท่ำเรือที่มี
ร้ำนค้ำและร้ำนของฝำก ของที่ระลึกจ ำหน่ำยให้นักท่องเที่ยวมำกมำย 

ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ / อิสระกับกำรพักผ่อนตำมอัธยำศัย พร้อมชมกำรแสดง
โชว์ชุดพิเศษท่ีทำงเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ ำกัน)  

22.00       เรือออกเดินทำงสู่ “ธำรน้ ำแข็ง ฮับบำร์ด กลำเซียร์” Hubbard Glaciar 
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พักที่ :       Celebrity Eclipse Cruise บนเรือสรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว       
 
วันที5่       ธำรน้ ำแข็ง ฮับบำร์ด กรำเซียร์ 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
 เรือเริ่มล่องเข้ำสู่ ธำรน้ ำแข็ง ฮับบำร์ด กลำเชียร์ (Hubbard Glacier) ซึ่งเป็นธำรน้ ำแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีป

อเมริกำเหนือ และยังเป็นธำรน้ ำแข็งที่เคลื่อนที่ได้เพียงแห่งเดียว
ในอลำสก้ำอีกด้วย ให้ท่ำนได้สัมผัสประสบกำรณ์ และชมวิวทิวทัศน์
ที่ดีที่สุดของธำรน้ ำแข็งยักษ์ใหญ่สีน้ ำเงินอ่อนขนำด 1,350 ตำรำงไมล์ 
วันนี้เป็นอีกวันที่ท่ำนจะได้สัมผัสกับควำมงดงำม ควำมมหัศจรรย์ของ
ภูเขำน้ ำแข็งที่งดงำมและยิ่งใหญ่ที่สุด  ทวีปอเมริกำเหนือ หำกโชคดี
ท่ำนจะได้ยินเสียงกำรแยกตัวของแผ่นน้ ำแข็งตกลงสู่พ้ืนน้ ำ เป็นเสียง
อันกึกก้องรำวเสียงฟ้ำร้องค ำรำม และเป็นช่วงเวลำที่จะสะกดทุกท่ำน
ไว้กับก้อนน้ ำแข้งมหึหำที่พังถล่มลงสู่พ้ืนน้ ำเสียงกังวำล เรียกได้ว่ำ
เป็นปรำกฎกำรณ์ธรรมชำติที่ได้ปั้นแต่งขึ้นมำให้ท่ำนได้ชมและจะหำ
ที่ใดเปรียบมิได ้อิสระให้ท่ำนได้สัมผัสกับทัศนียภำพ และควำมงดงำม
ของทุ่งน้ ำแข็ง พร้อมเก็บภำพควำมประทับใจตำมอัธยำศัย  

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
บ่ำย อิสระให้ท่ำนเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลำกหลำยที่มีบนเรือ ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกก ำลังกำยในห้องฟิตเนส หรือวิ่ง

ออกก ำลังกำยรอบๆ ตัวเรือ ผ่อนคลำยอิริยำบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับกำรแสดง กิจกรรมและ
เกมส์ต่ำงๆ หรือเลือกพักผ่อนที่ห้องสมุดและมุมสงบต่ำงๆ พร้อมสัมผัสกับควำมสดชื่นของธรรมชำติ ริมฝั่งที่อุดม
สมบูรณ์ด้วยป่ำสนอำยุนับร้อยปี บนเรือยังมีอำหำรเลิศรสบริกำรท่ำนอย่ำงไม่ขำดตอน 

20.00  เรือออกเดินทำงสู่ “เมืองจูโน่” Juneau 
ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพิเศษ  
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พักที่ :      Celebrity Eclipse Cruise บนเรือสรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว       
 
วันที6่        เรือเทียบท่ำที่เมืองจูโน (JUNEAU) - เมนเดลฮอลล์ กรำเซีย - นั่งกระเช้ำลอยฟ้ำ  
                  เม้ำท์ โรเบิร์ต 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

*** วันนี้เรือเทียบท่ำ ตั้งแต่เวลำ 07.30 – 16.00 น. *** 
06.00  เรือเข้ำเทียบท่ำที่ “ เมืองจูโน ” Juneau เมืองหลวงของมลรัฐอลำสก้ำ ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงำม ด้วยสน่ห์

ของธรรมชำติและวัฒนธรรมที่ผสมผสำนกันอย่ำงกลมกลืน จูโน เป็นเมือง
ที่ตั้งอยู่ระหว่ำงเทือกเขำและทะเลท ำให้เป็นเมืองที่เข้ำถึงได้ยำกในทำงบก
ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมืองนย์กลำงแห่ง
กำรค้ำทองอันมั่งคั่ง ก่อนจะกลำยเป็น เมืองหลวงของมลรัฐอลำสก้ำ ใน
เวลำต่อมำ นอกจำกนี้ “ จูโน ” ยังเป็นเมืองที่มี “ ธำรน้ ำแข็ง ” มำก
ที่สุดแห่งหนึ่งของอลำสก้ำ ที่ส ำคัญได้แก่ “ธำรน้ ำแข็งเมนเดนฮอลล์” 
Mendenhall Glacier ซึ่งเป็นธำรน้ ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่ำ “ สวยที่สุด ” แห่ง
หนึ่งเท่ำที่ค้นพบกันมำ...จำกนั้นอิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองจูโนและช้อปปิ้ง
ของที่ระลึกพ้ืนเมือง 

08.30  เชิญทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ล้อบบ้ีเรือ เพื่อเตรียมตัวข้ึนสู่ฝั่ง  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติธำรน้ ำแข็งเมนเดนฮอลล์ เพื่อน ำท่ำนนั่งรถเข้ำชมธำรน้ ำแข็งยักษ์ เมนเดล

ฮอลล์ กรำเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซึ่งมีควำมกว้ำงประมำณ 1 ไมล์ มีน้ ำแข็งปกคลุมหนำกว่ำ 1 00 ฟุต 
ท่ำนจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ ำแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยำกำศทุ่งน้ ำแข็งขนำดใหญ่เต็มพ้ืนที่ อิสระให้
ท่ำนได้เดินเล่นและเก็บภำพควำมประทับใจตำมอัธยำศัย ได้เวลำน ำท่ำนกลับสู่ท่ำเรือเมืองจูโน่ 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
13.00 น ำท่ำนขึ้นกระเช้ำลอยฟ้ำที่ เมำท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดยจุดขึ้นกระเช้ำอยู่บริเวณท่ำเรือเลย 

และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของ เมำท์ โรเบิร์ต ยอดเขำแห่งนี้พบกับ
ทิวทัศน์ของจูโน่ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขำ นอกจำกนี้ยังมี ศูนย์
นักท่องเที่ยว ร้ำนอำหำร บำร์ โรงภำพยนตร์ ร้ำนขำยของที่ระลึก 
ไว้คอยให้บริกำรอีกด้วย อิสระให้ท่ำนเดินเล่นบนยอดเขำและเก็บ
ภำพเมืองจูโน่ตำมอัธยำศัย ได้เวลำน ำท่ำนนั่งกระเช้ำกลับลงมำ ณ 
ท่ำเรือ อิสระให้ท่ำนเดินเล่นภำยในตัวเมืองจูโน่ ซึ่งเรียกได้ว่ำเป็น
เมืองท่ำและเมืองหลวงที่ส ำคัญของมลรัฐอลำสก้ำ ตัวเมืองตั้งอยู่
บริเวณตีนเขำท่ีตั้งตระหง่ำนสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้ำไปเยือนในช่วงต้นๆ
ของฤดูกำลล่องเรือส ำรำญ ท่ำนจะได้เห็นยอดเขำท่ีปกคลุมด้วยหิมะ
และน้ ำตกอันสวยงำม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลำสก้ำ ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรำมบ้ำนช่องประวัติศำสตร์
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มำกมำย และเปี่ยมไปด้วยสีสันสดใส  
พิเศษ น ำท่ำนสู่ ร้ำน Tracy’s King Crab Shack ร้ำนขำปูอลำสก้ำยักษ์ ให้ทุกท่ำนได้ลิ้มรส ขำปูสดๆ จำก
ทะเล พร้อมน้ ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด 

หมำยเหตุ      ส ำหรับท่ำนที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่ำนจะต้องกลับมำขึ้นเรืออย่ำงน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเรือออกจำกท่ำ  
ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพิเศษ  
22.00 น. เรือออกเดินทำงสู่ “เค็ทชิแกน” Katchikan 

 
พักที่ :      Celebrity Eclipse Cruise บนเรือส ำรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว       
 
วันที7่      เรือเทียบท่ำที่เมืองเค็ทชิเกน KETCHIKAN 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
 
 
 
 
 

* * * วันนี้เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 14.00 – 20.30 น . * * * 
เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
14.00  เรือเข้ำเทียบท่ำ “เค็ทชิแคน” Ketchikan เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขำริมฝั่งแม่น้ ำ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ โดยเฉพำะ 
   อย่ำงยิ่งหมู่บ้ำนดั้งเดิมของชนพ้ืนเมืองที่สร้ำงสรรค์งำนศิลปะเสำโทเท็มของ อินเดียนแดงเผ่ำทลิงกิต 
  น ำท่ำนสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลำสก้ำ ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ  และเป็น

เมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่ำงชำติว่ำ เป็นเมืองแห่งเสำแกะสลัก (Totem Poles) ที่มำกที่สุดใน
โลก ในอดีตเสำแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่ำพ้ืนเมืองอเมริกันทำงตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทำง
ศำสนำ ที่พวกเขำให้ควำมเคำรพ แต่ต่อมำในยุคที่มีกำรเผยแผ่ศำสนำคริสต์ เกิดควำมเข้ำใจผิดท ำให้คนส่วนใหญ่เผำ
เสำเหล่ำนี้เป็นจ ำนวนมำก ปัจจุบันเสำแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่ำเรื่องรำวประวัติ
ควำมเป็นมำต่ำงๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่ำเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมือง
แห่งสวรรค์ของนักตกปลำและกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชำติ  ท ำให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนำแน่นไปด้วย
นักท่องเที่ยวจำกทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมำณปลำแซลมอนลดลงเป็นจ ำนวนมำก อีกทั้งพ้ืนที่ของป่ำไม้ก็ลดลง
เนื่องจำกประชำกรท้องถิ่นท ำกำรตัดไม้ เพ่ือมำสร้ำงบ้ำนพักรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมำกขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้ง
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หน่วยงำนภำครัฐและประชำกรท้องถิ่นต่ำงพยำยำมที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยำกำศของเมืองเก่ำเฉกเช่นใน
อดีตเพ่ือให้คนรุ่นหลังที่มำเท่ียวเมืองนี้ สำมำรถรับรู้ถึงบรรยำกำศในประวัติศำสตร์ได้ไม่มำกก็น้อย  

  น ำท่ำนเที่ยวชมย่ำนไฟแดงที่โด่งดังในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนัก
เดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่ำนอำคำรเก่ำที่ทำงเดินและบ้ำนเรือนสร้ำงอยู่เหนือล ำธำรหรือเชิงเขำ  มีสถำนที่
ประวัติศำสตร์ “บ้ำนของดอลลี่” สถำนที่หำควำมส ำรำญของชำยหนุ่มในอดีต อิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองเคทชิแกน 
และซื้อของพ้ืนเมืองตำมอัธยำศัย พร้อมเก็บภำพควำมน่ำรักและควำมสวยงำมของเมืองเคทชิแกน 

ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ม้ือพิเศษ !!! 
ขอเชิญท่ำนสมำชิกผู้มีเกียรติทุกท่ำนร่วมรับประทำนอำหำรม้ือค่ ำ FAREWELL Night DINNER ซึ่งกัปตันได้จัด
ไว้รับรองสมำชิกผู้มีเกียรติทุกท่ำนแบบเป็นพิเศษ **วันและเวลำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดย
ท่ำนตรวจสอบรำยละเอียดจำก Princess Patter** 

20.30  เรือออกเดินทำงสู่ “เมืองแวนคูเวอร์” Vancouver 

พักที่ :      Celebrity Eclipse Cruise  บนเรือส ำรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว 
 
วันที่8       เรือน ำคณะล่องทะเล ( สนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ) 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 

 วันนี้เชิญท่ำนสมำชิกพักผ่อนอย่ำงอิสระกับบริกำร และกิจกรรมบันเทิงต่ำง ๆ มำกมำยบนเรือ อำทิเช่น 
 ห้องบุฟเฟต์นำนำชำติ (บริกำร 24 ชั่วโมง) ห้องอำหำรอิตำเลี่ยน ห้องอำหำรสไตล์นิวออร์ลินส์  
 บำร์เครื่องดื่ม บำร์ไอศครีม บำร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
 ห้องฟังเพลง  ห้องเลำจ์นห้องโชว์ และกำรแสดงท่ีพรั่งพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง 
 โรงภำพยนตร์ ห้องคำสิโน ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น Simulator  
 อินเตอร์เน็ต คำเฟ่  
 สโมสรส ำหรับเด็กเล็ก 
  สระว่ำยน้ ำ  สระน้ ำวน   เซำวน่ำ  ห้องนวด  ห้องยิม ห้องเสริมสวย 
  สนำมกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส     บำสเก็ตบอล     และวอลเล่ย์บอล  
 ห้องสมุด ห้องท ำพิธีแต่งงำน  ห้องแพทย์ 
  ร้ำนค้ำปลอดภำษี     ร้ำนสรรพสินค้ำ     และของท่ีระลึก   
 ห้องแสดงภำพเขียนศิลปะ 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพิเศษ 
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หมำยเหตุ ก่อนเรือกลับเทียบท่ำที่เมืองแวนคูเวอร์ ในเย็นวันนี้ท่ำนจะได้รับป้ำยผูกกระเป๋ำสีต่ำงๆ ซึ่งเป็นตัวก ำหนดล ำดับ
กำรน ำกระเป๋ำลงจำกเรือ ท่ำนจะต้องจัดกระเป๋ำใบใหญ่วำงไว้หน้ำห้อง โดยแยกข้ำวของเครื่องใช้ที่จ ำเป็นไว้ใน
กระเป๋ำเดินทำงใบเล็ก เพรำะเจ้ำหน้ำที่ของเรือจะมำเก็บกระเป๋ำใบใหญ่ของท่ำนไปตั้งแต่กลำงดึก และบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จะถูกส่งมำให้ท่ำนตรวจเช็คก่อนท ำกำรช ำระในวันรุ่งขึ้น ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรช ำระผ่ำนบัตร
เครดิต ทำงบริษัทเรือจะชำร์จค่ำใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตที่ท่ำนได้ให้หมำยเลขไว้ในวันที่ท่ำนเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

23.59  เรือออกเดินทำงสู่ “เมืองแวนคูเวอร์ ” Vancouver,Canada 
พักที่ :       Celebrity Eclipse Cruise  บนเรือสรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว 

 
วันที9่        แวนคูเวอร์ - สะพำนแขวนคำปิลำโน่ – ช้อปปิ้ง แปซิฟิค เพลส 
07.30  เดินทำงถึงท่ำเรือแวนคูเวอร์ 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 

 หลังอำหำร เชิญท่ำนรอประกำศจำกเจ้ำหน้ำที่เรือเกี่ยวกับเวลำขึ้นเรือ เมื่อขึ้นเรือแล้วทุกท่ำนจะต้องผ่ำนพิธีกำร
ตรวจลงตรำหนังสือเดินทำงเข้ำ เมืองแวนคูเวอร์ ณ บริเวณท่ำเรือ และรับ กระเป๋ำสัมภำระ ซึ่งทุกท่ำนจะต้องมำ
ยืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่ำเรือจำกนั้น  
น ำชม สะพำนแขวนคำปิลำโน CAPILANO SUSPENTION BRIDGE ที่พำดผ่ำนหน้ำผำสูงชันของแม่น้ ำ และ
ได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็นสะพำนขึงท่ียำวที่สุดในโลก  

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนช้อปปิ้งแหล่งสินค้ำแบรนด์เนมในห้ำงสรรพสินค้ำที่ใหญ่ที่สุดในย่ำนตัวเมืองแวนคูเวอร์ Pacific Place มี

สินค้ำแบรด์ต่ำงๆอำทิเช่น น้ ำหอม เสื้อผ้ำกระเป๋ำ เครื่องส ำอำง และสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดัง อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ง
ตำมอัธยำศัย  

ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำร / น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินแวนคูเวอร์ 
วันที1่0  แวนคูเวอร์ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
01.10 น. เหินฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินคำร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน Cathay Pacific Airlines เที่ยวบินที่ 

CX889/CX713 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ประเทศฮ่องกง พร้อมบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง... 
*** บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล เวลำเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน *** 

วันที1่1     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                
11.20 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจมิรู้ลืม 
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หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม, ฟ้ำ, อำกำศ, กำรล่ำช้ำอัน
เนื่องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง 
บริษัท ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส ำคัญ 

 

 

ค ำแนะน ำ  ส ำหรับผู้เดินทำงที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนำมบินที่ทริปเดินทำง และ/หรือ จ ำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือกำรเดินทำง
รูปแบบอื่นๆ มำยังสนำมบินที่ทริปเดินทำง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภำยในประเทศ / ระหว่ำงประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสำร ฯลฯ หรือมีกำรจองห้องพัก ล่วงหน้ำก่อนวันเดินทำงจริง  ควรสอบถำมยอดจองทัวร์ และตำรำงเวลำกำรเดินทำงของทัวร์ที่
ท่ำนจอง ที่แน่นอนจำกเจ้ำหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นกำรป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลำดขึ้นกับท่ำนในภำยหลัง 
              ทั้งนี ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดข้ึน หำกท่ำนได้มีกำรจองกำรเดินทำงดังกล่ำวมำยัง 
สนำมบินที่ทริปเดินทำง โดยยังไม่ได้รับกำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกทำงบริษัทฯ 
 

อัตรำค่ำบริกำร บำท ต่อท่ำน 
งดแถมกระเป๋ำ  

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่ำน  
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน  

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

( มีเตียงเสริม )  

พักท่ำนเดียว 
ต่อห้องจ่ำยเพิ่ม  

1818--28 พ.ค. 28 พ.ค. 6262  

25พ.ค.25พ.ค.--4มิ.ย. 4มิ.ย. 6262  

88--18 มิ.ย. // 1418 มิ.ย. // 14--24 ก.ย. 6224 ก.ย. 62  
169,900 169,900 164,900 99,000 

2020--30 ก.ค. 30 ก.ค. 6262  

27ก.ค.27ก.ค.--6ส.ค. 6ส.ค. 6262  

1010--20 ส.ค. 6220 ส.ค. 62  
179,900 179,900 174,900 99,000 

ต้องกำรเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ 

 อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวยังไม่รวม ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศสหรัฐอเมริกำ ประมำณ 8,500 บำท  
 ต้องกำรบินไป-กลับ โดยชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มอีกประมำณท่ำนละ 115,000 บำท 
 กรุ๊ปหมู่คณะเดินทำงตั้งแต่ 15 ท่ำนขึ้นไปสำมำรถก ำหนดวันเดินทำงตำมควำมต้องกำรของหมู่คณะของท่ำน 

หมำยเหตุ: โรงแรมท่ีอเมริกำและแคนำดำ ไม่มีเตียง 3 เตียง นอน 3 ท่ำน / ท่ำนที่ 3 กรุณำช ำระค่ำพักเดี่ยวเพิ่ม 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์ -กรุงเทพฯ  
 โรงแรมที่พักตำมระบุ หรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนำดำจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็นผลที่
ท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำแคนำดำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็
ตำม 
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 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผู้มีประสบกำรณ์น ำเที่ยวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ำน  
 ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำทิปฟนักงำนในเรือ 
 รำยกำรทัวร์ชำยฝั่ง ที่ก ำหนดไว้ในโปรแกรม 
 ค่ำยกกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 2 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กก. 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวยังไม่รวมค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศสหรัฐอเมริกำประมำณ 8,500 บำท  
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำด ำเนินกำรท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต)  
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรีด , ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์จำกเมืองไทย โดยเฉลี่ย  5  ยูเอสดอลล่ำ / ท่ำน / วัน 

 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกทำ่นท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

กำรจองและช ำระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ 50,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วันท ำกำรนับจำกวันจองทัวร์  พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ที่ไม่
หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย)  และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วันท ำกำร (ในช่วงปกติ) หรือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 35 วันท ำ
กำร (ในช่วงเทศกำล หรือเม่ือสำยกำรบินเร่งออกบัตรโดยสำร) หรือตำมวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 15 ท่ำน และหรือ 
ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 15 ท่ำน ซึ่งในกรณีนี้ ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำประเทศไม่
ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะ
ขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
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หมำยเหตุ 
* ทำงบริษัทจะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ำรองท่ีนั่งครบ 20 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต 
 เนื่องจำกบริษัทจะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป, ประกัน 
กำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กับทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  
* หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้อง
เดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต  โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำม
สะดวก  
* เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก ำหนด ท่ำนที่มี
ควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผล
ต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็นผู้พิจำรณำว่ำ  วี
ซ่ำให้กับทำงท่ำน 
* กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
- ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
- ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซ่ึงต๋ัวเป็นเอกสำรท่ีส ำคัญในกำรย่ืนวซ่ีำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ ตั๋วเครื่องบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่ำนภำยใน 120 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตั๋วท่ำนจะเสียแต่ค่ำมัดจ ำตั๋วตำมจริงเท่ำนั้น 
- ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจ ำห้องใน 2 คืน
แรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำน
ทรำบ และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ 
- หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 100% 
- ทำงบริษัทเริ่มต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะ
ส ำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ 
เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรอง
ยำนพำหนะ 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   
* ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วันท ำกำร - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำ
กับสำยกำรบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจ
ขอคืนเงินได้      
* ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันท ำกำร ขึ้นไป  -  เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจ ำทั้งหมด    
* ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วันท ำกำร ขึ้นไป   -  เก็บค่ำใช้จ่ำย  80 % ของรำคำทัวร์ 
* ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วันท ำกำร   - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

ผู้เดินทำงที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว กอ่นวันเดินทำง 
จะต้องช ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนฑูตปล่อยเลม่คืนมำแล้วเท่ำนั้น) 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินเสริม ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร สิ้นเชิงจำกอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับกำรรักษำพยำบำลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลำ 7 วันแรก จำกกำรเดินทำงกลับ
ประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* ส ำหรบัผู้เอำประกันภัย ทีม่ีอำยุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่ำของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตำรำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หลังจำกส่งรำยช่ือผู้เอำประกันภัยแล้ว 
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เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA CANADA 
 หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 2.0 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป  
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีชื่อผู้เดินทำง อำยุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับ
จำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำอังกฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต 

*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภำษำอังกฤษ 
  หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออมทรัพย์และ

เอกสำรแสดงทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ที่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
พร้อม Statement, ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือนและสมุดเงินฝำกเล่มจริง กรุณำสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับส ำเนำท่ีท่ำนจะใช้ย่ืนวีซ่ำ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันท ำกำร) 
* เด็กต้องท ำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรือบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงท้ังสองคน 
ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยท่ีว่ำกำรอ ำเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร  และถึงแม้ว่ำ

ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำย

สุภำพ ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษัท
ใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน 
เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่อ งเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ท้ังนี้จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 
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