
www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

VS030119 

Page 1 of 15  

ล่องเรือส ำรำญ Norwegian Joy เส้นทำงอลำสก้ำ 11 วัน 8 คืน 

ซีแอตเทิล - เคทชิเกน - จูโน่ - Glacier Bay - ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ - ล่องน่ำนน  ำ - วิกตอเรีย - ซีแอตเทิล 
 

                                       โดยสำยกำรบิน อีวีเอ แอร ์
 
 

 
 
 
 

 ชมวิวเมือง Seattle บน Space Needle สัญลักษณ์ของเมือง 

 เดินเล่นชมเมืองหลวงแหง่แซลมอนที่ Ketchikan 

 อิ่มอร่อยกับขำปูอลำสก้ำ  

 ล่องเรือชม มรดกโลกทำงธรรมชำติ Glacier Bay 

 ชมธำรน  ำแข็งยักษ์ Mendenhall Glacier สักครั งในชีวิต 

 ล่องเรือชมปลำวำฬแบบใกล้ชิด ณ Icy Strait Point 

 เที่ยว เมืองแห่งสวน Victoria เมืองที่ได้รับกำรแนะน ำจำกนิตยสำรท่องเที่ยวสำกล 

 เดินทำงแบบกรุ๊ปทัวร์ มหีวัหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวก ตลอดทริป 

 
 
 
 

ขนำดของเรือ  : 168,800 ตัน   จ ำนวนผู้โดยสำร : 3,850
จ ำนวนชั น  : 20 ชั น   ห้องอำหำร  : 7 ห้อง 
คลับ/บำร์  : 6 บำร์   สระว่ำยน  ำ  : 3 สระ 
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รัฐอลาสก้า ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกา อดีตอยู่ใต้อ านาจการปกครองของมหาอ านาจรัสเซีย เป็น
ดินแดนร้างห่างไกล มีผู้คนอยู่อาศัยจ านวนน้อยมาก รัสเซียซึ่งมองไม่เห็นประโยชน์ในดินแดนกว้างใหญ่รกร้างแห่งนี้ จึงได้ยอมขาย
ให้กับสหรัฐอเมริกาในวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 อลาสก้า  จึงกลายเป็นรัฐที่ 49 เป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ
สหรัฐอเมริกา แต่เป็นรัฐที่ไม่มีอาณาเขตติดกับรัฐอ่ืน ๆ ของแผ่นดินแม่เลย แล้วเหตุการณ์อันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อได้ท าการ
ส ารวจพบแหล่งทองค า น้ ามัน และแก๊ซธรรมชาติ รวมไปถึงพ้ืนที่ป่าไม้อีกกว้างใหญ่เมื่อปลายศตวรรษที่ 19 นั้นเอง ท าให้
ดินแดนอลาสก้าเพ่ิมมูลค่าขึ้นอย่างมากมายมหาศาลในเวลาไม่นาน  

ก ำหนดกำรเดินทำง วันท่ี 10-20 พฤษภำคม 2562           รำคำ  129,999.- 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปล่ียนเคร่ืองไทเป ไต้หวัน - บินข้ำมเส้นแบ่งเขตเวลำสำกล - สนำมบินสนำมบินซี
แอตเทิล - เข้ำที่พัก 

วันที่2 
นครซีแอตเติล - ย่ำนดำวน์ทำวน์ - ไพโอเนียร์ สแควร์ - สเปซ นีดเดิล - เช็คอินขึ นเรือส ำรำญ นอร์วีเจี ยนจอย - อิสระพัก
บนบนเรือ 

วันที่3 
เรือส ำรำญล่องน่ำนน  ำสำกล (เต็มวัน) - เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือมำกมำย อำทิ ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ตคำเฟ่, ห้อง
เล่นเกม, สระว่ำยน  ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, โยคะห้องสปำ, ห้องสตรีม, บิวตี  ซำลอน,ร้ำน Duty Free ฯลฯ 

วันที่4 
เรือส ำรำญเทียบท่ำ เมืองเคทชิแกน - หัวหน้ำทัวร์พำชมย่ำนครีก สตรีท - ชมเมืองเคทชิเกน - กลับขึ นเรือส ำรำญ อิสระ
พักผ่อน 

วันที5่ 
เรือส ำรำญเทียบท่ำ เมืองจูโน่ Juneau - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื อทัวร์เสริม (โปรดสอบถำมอัตรำค่ำบริกำรบน
เรือเพิ่เติม) - กลับขึ นเรือส ำรำญ - เรือส ำรำญล่องเข้ำสู่ ธำรน  ำแข็งยักษ์ เพลิดเพลินกับกำรเก็บภำพตลอดสองข้ำงทำง 

วันที6่ 
เรือส ำรำญเทียบท่ำ ไอซ์ซี่สเตรท พอยท์ อลำสก้ำ - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื อทัวร์เสริม (โปรดสอบถำมอัตรำ
ค่ำบริกำรบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ นเรือส ำรำญ อิสระพักผ่อน 

วันที7่ 
เรือส ำรำญล่องน่ำนน  ำสำกล (เต็มวัน) - เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือมำกมำย อำทิ ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ตคำเฟ่, ห้อง
เล่นเกม, สระว่ำยน  ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, โยคะห้องสปำ, ห้องสตรีม, บิวตี  ซำลอน,ร้ำน Duty Free ฯลฯ 

วันที8่ 
ช่วงเช้ำอิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงค่ ำ เรือส ำรำญเทียบท่ำ เกำะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ แคนำดำ - อิสระเดินเล่นชม
เมือง หรือเลือกซื อทัวร์เสริม (โปรดสอบถำมอัตรำค่ำบริกำรบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ นเรือส ำรำญ อิสระพักผ่อน 

วันที9่ 
อ ำลำเรือส ำรำญ จอดเทียบท่ำ ซีแอตเทิล - ชมเมือง ซีแอตเทิล - ชม  Pike Place Market - ร้ำนกำแฟสตำร์บ๊ัค สำขำแรก 
- ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอำท์เลต - สนำมบินซีแอตเทิล 

วันที1่0 เดินทำงกลับ - บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล 

วันที1่1 แวะเปล่ียนเคร่ืองสนำมบินเถำหยวน ไทเป ไต้หวัน - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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13.30 น. พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสารขาออก 

เคาน์เตอร์สำยกำรบิน อีวีเอ แอร์ (EVA Airways) 
16.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบิน BR068 
21.15 น. เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวันเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 
23.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน สู่ สนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบิน BR026 

********* บินข้ำมเส้นแบ่งเขตเวลำสำกล ********** 
19.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 

15 จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร น าท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่โรงแรมที่
พัก Seattle Airport Marriott Hotel หรือ เทียบเท่า 

 
 
เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
08.00 น. น าท่านเที่ยวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝั่งที่มีความส าคัญทางด้านการท่องเที่ยวของ มลรัฐ

วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน ห่างจากชายแดน
สหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเท่านั้น "นครซีแอตเทิล" เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ของเมืองเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติกของแสงสีในยามค่ าคืน แต่หลายๆ คนที่เคยมาเยือน
เมืองนี้กลับเรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพ้ืนที่สีเขียว นอกจากนี้แล้วซี
แอตเทิลยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา 
(ASTA) จากการจัดอันดับให้ซีแอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอด
นิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย  

 น าท่านสู่ย่าน ดำวน์ทำวน์ (Downtown) ย่านธุรกิจที่ส าคัญของซีแอตเทิล 
ชมอาคาร บ้านเรือน และตึก ที่มีความส าคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามี
ความงดงามที่สุดของเมือง  

 จากนั้นน าท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่  ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer 
Square) ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเทิล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ที่จัด
แสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และเครื่องประดับ
มากมาย ผ่านชม สมิท ทำวเวอร์ (Smith Tower) อาคารที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของซีแอตเทิล สิ่งก่อสร้างที่มีความสูง
ถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเทิลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน  
World’s Fair ภายใน สเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky 
City restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง 

วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2562 กรุงเทพฯ/สุวรรณภมูิ - ไทเป - ซีแอตเทิล (1) 

วันเสำรท์ี่ 11 พ.ค. 2562  ซีแอตเทิล - ล่องเรือส ำรำญ Norwegian Joy (2) 
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กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเทิล เพ่ือท าการเช็คอินขึ้นเรือส าราญ Norwegian Joy ซึ่งเป็นเรือส าราญ

สัญชาติอเมริกัน ที่พร้อมให้บริการในระดับสากล และเมื่อขึ้นมาบนเรือส าราญแล้ว (หากเวลาเอ้ืออ านวย) 
เจ้าหน้าที่จะพาท่านเดินชมภายในเรือส าราญเพ่ือรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆ บนเรือส าราญ 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา , กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตาม
ห้องอาหารต่างๆ   

      *** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล  
                         (Muster Drill) ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ละ 
                         ท่านได้ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 
16.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือซีแอตเทิล มุ่งหน้าสู่ เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า 
ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายใน
เรือส าราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และ
กิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย ***ท่ำนสำมำรถรับทรำบรำยละเอียดของกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เรือ
ส ำรำญ Norwegian Joy จะจัดขึ นในวันถัดไปได้จำกเอกสำร Freestyle Dailyที่จะส่งถึงห้องพักของ
ท่ำนทุกคืน*** 

 
 
เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  

หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถ
เลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายใน
เรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความ
บันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ ากันในทุกค่ าคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ 

หลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม , บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ  

พักผ่อนบนเรือส าราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจ
ชอบ 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 

วันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 2561 ล่องน่ำนน  ำสำกล (3) 
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หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายใน
เรือส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หาก
ท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 7 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็
สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

 
 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองเคทชิเกน รัฐอลำก้ำ 
09.00 น. น าท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และ

เป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่น และต่างชาติว่าเป็น เมืองแห่งเสำแกะสลัก (Totem Poles) ที่
มากที่สุดในโลกในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็น
สัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มี
การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิดท าให้คนส่วนใหญ่เผาเสา
เหล่านี้เป็นจ านวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ด
หรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต 
เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมือง
นี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลา และกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ท าให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะ
หนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณของปลาแซลมอนลดลงเป็นจ านวนมาก อีกทั้ง
พ้ืนที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นท าการตัดไม้ มาสร้างบ้านพักเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิม
มากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่ง
บรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีต เพ่ือให้คนรุ่นหลังที่มา เที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศใน
ประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย หัวหน้าทัวร์จะน าท่านเที่ยวชมย่านชุมชนที่โด่งดังใน
อดีต  ครีก สตรีท (Creek Street) เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือ
ในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือล าธารหรือ
เชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์“บ้ำนดอลลี่”สถานที่หาความส าราญของชายหนุ่ม
ในอดีต จากนั้นให้ท่านได้เดินชมเมืองเคทชิเกน และซื้อของพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 
พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิเกน  

  ** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง**  
 Note: เคทซิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมำกแทบทุกวันและวันละ

หลำยครั ง จึงควรพกร่มและเสื อกันฝนไปด้วย ของฝำกยอดนิยม
ประจ ำเมืองนี คือ อำหำรกระป๋องท่ีท ำมำจำกปลำเซลมอน 

กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
บ่ำย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถลงไปเลือกซื้ออาหาร

วันจันทร์ที่ 13 พ.ค. 2561 เมืองเคทชิเกน, รัฐอลำสก้ำ (อิสระเลือกซื อทัวร์เสริม) (4) 
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กระป๋องที่ท ามาจากปลาเซลมอน ได้ที่ร้านจ าหน่ายของฝากต่างๆ  
 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรืออกประมำณ 1 – 1.30 ชั่วโมง 
15.00 น. เรือส าราญล่องออกจากท่าเรือเมืองเคทชิเกน เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองจูโน่ 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้า
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ  

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายใน
เรือส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หาก
ท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 7 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็
สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 
 

 
เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

07.0 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองจูโน่ รัฐอลำสก้ำ 
เมืองจูโน่ เรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่ส าคัญของ มลรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้ง
ตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรือส าราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุม
ด้วยหิมะและน้ าตกอันสวยงาม เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงาม
ยากท่ีจะหาที่ใดเปรียบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรม
ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง
เทือกเขาและทะเล ท าให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก 
ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมือง
ศูนย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสก้า นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีธาร
น้ าแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ซึ่งมี ธำรน  ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธาร
น้ าแข็งที่ข้ึนชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง 
**อิสระให้ท่านเลือกซ้ือทัวร์เสริมบนฝั่ง **  
แนะน ำทัวร์เสริมบนฝั่งท่ีน่ำสนใจ 

- MENDENHALL GLACIER & MOUNT ROBERTS TRAMWAY USD 114 / ท่ำน 
ทัวร์นี้จะน าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธำรน  ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National 
Park) เพ่ือเข้าชมธารน้ าแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กลำเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซึ่งมีความกว้าง
ประมาณ 1 ไมล์ มีน้ าแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ าแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี 

วันอังคำรที่ 14 พ.ค. 2562 เมืองจูโน่, รัฐอลำสก้ำ - Glacier Bay (อิสระเลือกซื อทัวร์เสริม) (5) 
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สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้ าแข็งขนาดใหญ่เต็มพ้ืนที่ จากนั้นน าท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ เมำท์ โรเบิร์ต (Mt. 
Robert Tramway) โดยจุดขึ้นกระเช้าอยู่บริเวณท่าเรือเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของยอดเขา ซึ่งท่าน
จะได้พบกับทิวทัศน์ของเมืองจูโน่ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา นอกจากนี้ยังมี ศูนย์นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้าน
ขายของที่ระลึก ไว้คอยให้บริการอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอัธยาศัย 
ได้เวลาน าท่านนั่งกระเช้ากลับลงมา ณ ท่าเรือ  

- MENDENHALL GLACIER HELICOPTER TOUR   USD 399/ท่ำน 
ทัวร์นี้จะน าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธำรน  ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National 
Park) โดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งท่านได้ชมวิวของธารน้ าแข็งฯ จากมุมสูง และท่านยังจะได้มีโอกาสเดินบนธาร
น้ าแข็งฯ แห่งนี้ด้วย 
ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรืออกประมำณ 1 – 1.30 ชั่วโมง 

กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
13.30 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือจูโน่ เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท์ (Icy Strait Point) 
บ่ำย อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน

คลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้า
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) ซึ่งระหว่างทางเรือส าราญจะล่องเข้าสู่ Glacier  Bay ซึ่งได้รับการยกย่องให้
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก วันนี้เป็นอีกวันที่ ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความ
มหัศจรรย์ของภูเขาน้ าแข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า หากโชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวเป็น
แผ่นตกลงสู่พ้ืนน้ า เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องค าราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อน
น้ าแข็งมหึมาที่พังถล่มลงสู่พ้ืนน้ าเสียงดังกังวาล เรียกได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้
ท่านได้ชมและจะหาที่ใดเปรียบมิได้อีกแล้วในโลก อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่ง
น้ าแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนได้ตามอัธยาศัย 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายใน
เรือส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หาก
ท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 7 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็
สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

 
 
เช้ำ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท์ รัฐอลำสก้ำ 

ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท์ ตั้งอยู่ที่เมือง ฮูน่า อันเป็นถิ่นฐานด้งัเดิมของชนเผ่า พ้ืนเมืองอินเดียนแดงหรือที่เรียกกัน
ว่า “ชาวทลิงกิท” ซึ่งตั้งถิ่นฐานภายในบริเวณ อุทยำนแห่งชำติอ่ำวเกลเชียร์ ชาวประมงพ้ืนเมืองที่นี่ใช้ชีวิต

วันพุธที่ 15 พ.ค. 2562 ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์, รัฐอลำสก้ำ (อิสระเลือกซื อทัวร์เสริม) (6) 
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อยู่ร่วมกับปลาวาฬหลังค่อม ป ลาโลมา แมวน้ า ปลาฮาลิบัท และปลาแซลมอนทั้ง 5 สายพันธุ์ ** อิสระให้
ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง** 
แนะน ำทัวร์เสริมบนฝั่งท่ีน่ำสนใจ 

- WHALE AND MARINE MAMMALS CRUISE USD 189/ท่ำน 
ทัวร์นี้จะน าท่านล่องเรือเล็ก (Tender boat) เพ่ือไปยังจุดชมปลาวาฬ 
ณ จุดบริเวณแหลมอดอลฟัส นับเป็นจุดที่ดีที่สุด ในการล่องเรือชม
ปลาวาฬ  

กลำงวัน รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
บ่ำย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณท่าเรือที่มีร้านค้าและร้านของฝากของที่

ระลึกจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวมากมาย 
ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรืออกประมำณ 1 – 1.30 ชั่วโมง 

17.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือไอซซี่ สเตรท พอยท์ เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมือง 
  วิกตอเรีย 
ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายใน
เรือส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หาก
ท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 7 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็
สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

 
 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้าน
ขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอัน
หลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ ากันในทุกค่ าคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ 

หลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ  

วันพฤหัสบดีที ่16 พ.ค. 2562      ล่องน่ำนน  ำสำกล (7) 
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พักผ่อนบนเรือส าราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจ
ชอบ 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายใน
เรือส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หาก
ท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 7 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็
สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

 
 
เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 

เรือส าราญมุ่งหน้าสู่ เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหากโชคดีท่านอาจจะ
มีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ ซึ่งฤดูกาลล่องเรือส าราญนี้ เป็น
ช่วงที่สามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาได้ง่าย 

กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
12.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนำดำ 

"เมืองวิกตอเรีย" (Victoria) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of 
Gardens) อีกท้ังยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา 
ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ
คือเมือง "แวนคูเวอร์"  เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้าน
การท่องเที่ยว เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาด ความ
ปลอดภัย และทิวทัศน์ที่มีความงดงามมากเมืองหนึ่ง วิกตอเรีย
จึงมักได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญอันดับต้นๆ จาก
นิตยสารท่องเที่ยวสากลเป็นประจ าและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มี
กว่า 3.5 ล้านคนต่อปี **อิสระให้ท่านเลือกซ้ือทัวร์เสริมบนฝั่ง** 
แนะน ำทัวร์เสริมบนฝั่งท่ีน่ำสนใจ 

- BUTCHART GARDENS, PICNIC & VICTORIA HIGHLIGHTS USD 219/ท่ำน 
ทัวร์นี้จะน าท่าน เที่ยวชม สวนบุตชำร์ต (Butchart Garden) ห่างจากเมืองวิกตอเรียไปทางทิศเหนือ 21 
กิโลเมตร เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย สร้างโดยเจนนี่ บุตชาร์ต 
ภริยาของนักธุรกิจค้าปูนซีเมนต์ เพราะต้องการแก้ไขภาพหลุ่มใหญ่บนพ้ืนดินที่สามีของนางขุดเอาหินปูนไป
ขาย และทิ้งพ้ืนที่ไว้อย่างนั้นท าให้เกิดภาพที่ไม่งดงาม และในปี ค.ศ. 1904 เธอจึงตัดสินใจสร้างสนามหญ้า 
ปลูกต้นไม้ และท าสวนดอกไม้ ปลูกต้นไอวี่ ซึ่งเป็นไม้เลื้อยปกคลุมหลุมขนาดใหญ่ที่ถูกขุดดินออกไป ที่ตรงนี้
กลายเป็นสวนต่ าที่เรียกว่า Sunken Garden ปัจจุบันมีพ้ืนที่ 55 เอเคอร์ ในสวนมีแปลงดอกไม้นานาพันธุ์ 

วันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2562 เมืองวิกตอเรีย, ประเทศแคนำดำ (8) 
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สวนญี่ปุ่น สวนอิตาเลียน สวนกุหลาบ น้ าตก สระบัว ศาลาพักร้อน รวมทั้งศาลาแสดงดนตรีกลางสวนด้วย 
ตอนกลางคืนประดับไฟสว่างไสวให้คนชอบดอกไม้ต้นไม้สามารถเดินชมตลอดทั้งวันทั้งคืน 
ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรืออกประมำณ 1 – 1.30 ชั่วโมง 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
19.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือวิกตอเรีย เพ่ือมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองซีแอตเทิล 

หมำยเหตุ  ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ 
ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 
เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ง
มาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะ
ชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

 
 
เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรืส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองซีแอตเทิล  รัฐวอชิงตัน 
08.30 น. น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญฯ และน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพ่ือเดินทางเข้าเมืองซีแอต

เทิล ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้อง
มายืนยันระบุรับด้วยตนเอง   

 จากนั้นน าท่านเที่ยวชมเมือง ซีแอตเทิล ชม  Pike Place 
Market ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และยังเป็นที่ตั้ง
ของ ร้ำนกำแฟสตำร์บั๊ค สาขาแรกของโลก  

กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น าท่านสู่ ซีแอตเทิลพรีเม่ียมเอำท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในเมืองซี

แอตเทิล มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, 
Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi , Samsonite และ อ่ืนๆ
อีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 ** อิสระให้ท่ำนรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย ** 
19.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซีแอตเทิล 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล น าท่านเช็คอินเพื่อรับตั๋วโดยสารและโหลดกระเป๋า  
 
 
01.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล สู่เมืองไทเป โดยเที่ยวบิน BR025 

********* บินข้ำมเส้นแบ่งเขตเวลำสำกล ********** 
 

วันเสำรท์ี่ 18 พ.ค. 2562    เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน (9) 

วันอำทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2562  เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน (10) 
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05.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 
09.00 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป โดยเที่ยวบิน BR211 
11.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ (คณะผู้เดินทำงเป็นผู้ใหญ่ขั นต่ ำ 20 ท่ำน) 
ช่วงวันเดินทำง 

10-20 พ.ค. 2562 
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
( คนที่ 1 และ 2) 

ท่ำนที่ 3 และ 4 
(พักร่วมกับท่ำนที่ 1 และ 2) 

พักเดี่ยว (จ่ำยเพิ่ม) 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง 129,999 - 45,000 

ห้องพักแบบมีระเบียง 169,999 - 65,000 

 
ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ 
ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง (Inside cabin) : ขนำด 135 sq.ft 
 
ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony cabin) : ขนำด 213 sq.ft (รวมควำมกว้ำงของระเบียง) 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม: 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน EVA Airways 
2. ห้องพักบนเรือส าราญ 7 คืน และบนฝั่ง 1 คืน (ท่ีซีแอตเทิล), ทัวร์ตามโปรแกรม 
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารทุกม้ือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา 
6. หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพ่ือดูแลคณะ  

วันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 2562  ไทเป - กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ (11) 
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7. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ ามันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน ้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทาง
บริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง 

8.         ทัวร์ที่เมืองซีแอตเทิล (ตามที่ระบุในโปรแกรมเท่านั้น) 
9. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ าหนักหรือ

จ านวนของกระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 
10. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70ปี) 
11. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
อัตรำนี ไม่รวม: 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 105 
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม) 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถวันละ USD 4 /วัน/ท่าน 
5. ค่าทิปพนักงานยก/เข็นกระเป๋าที่โรงแรมและท่าเรือ 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา , ค่าวีซ่าอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

เงื่อนไข: 
1.คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ 
เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 
2.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงิน 
บาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 
กำรส ำรองกำรเดินทำง: 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 
0 2116 6423 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 80 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 85 วัน
ท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ   มิฉะนั้นจะถือว่าการส ารองการ
เดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
3. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง 
บริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพ็คเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

VS030119 

Page 13 of 15  

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 150 -120 วันท าการ หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจ า 50,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 119 - 90 วันท าการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 89 - 60 วันท าการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 วันท าการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
หมำยเหตุ: 
1.กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถ คืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2.ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่ 
สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน  
การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
5.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม  
และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
6.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การน าสิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลับระหว่างการ 
เดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รำยกำรและรำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่วงเวลำเทศกำล, รำคำตั๋วโดยสำรเครื่องบิน, 

ค่ำธรรมเนียมของตั๋วและภำษีน  ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบรำคำกับทำงบริษัทอีกครั ง 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 

ด้วยประกันกำรเดินเสริม ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกขึ น... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมำย เหตุ  

* 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 ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทาง

กลับประเทศไทย / 

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* ส าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

หลังจำกส่งรำยช่ือผู้เอำประกันภัยแล้ว 
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