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ทัวร์ล่องเรืออลาสก้า บนเรือส าราญ Norwegian Jewel 11 วัน 7 คืน 
โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค 

เส้นทาง ซูเวิรด์ - ล่องเรือชม Hubbard Glacier - ไอซ์ซี่ สเตรท พอย์ท - จูโน่ - Endicott Arm & 
Dawes Glacier - สแกกเวย์ - เคทชิเกน - ลอ่งเรือชม Inside Passage - แวนคูเวอร์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที ่อ านวยความสะดวก 
โปรโมชั่น!! ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง แถมฟร ีInternet WIFI 250 นาที ต่อห้อง  

ห้องพักแบบมีระเบียง แถมฟรี Internet WIFI 250 นาท ีตอ่ห้อง และ อาหาร 3 มื้อ ในห้องอาหาร
พิเศษ หรือ *แพ็คเกจเครื่องดื่มแบบ All-inclusive (*เสียค่า Service charge USD 138 ต่อท่าน) 

พักโรงแรม เมืองแองเคอเรจ 1 คืน - พักบนเรือส าราญ Norwegian Jewel 7 คืน 
อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 105 - ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งต่างๆ (ทีไ่ม่ได้แจ้งในโปรแกรม) 

ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยก/เข็นกระเป๋าที่โรงแรมและท่าเรือ (จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า) 
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา และวีซา่แคนาดา 

หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัตติามเงื่อนไขดังกล่าวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรายการทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทางวันที่ 17-27 พ.ค. 63            ราคาเริ่มต้นที่ 139,999 บาท  (พักบนเรือ ห้องไมม่ีหน้าต่าง) 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS261219 

Page 2 of 21  

วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก 

17 พ.ค. 63 กรุงเทพฯ - ซีแอตเทิล    

18 พ.ค. 63 เมืองแองเคอเรจ - เมืองซูเวิร์ด - เที่ยวไปกับเรือส าราญ NCL 
Jewel 

 21.00 น. 

19 พ.ค. 63 เรือลัดเลาะผ่านชม Hubbard Glacier - - 

20 พ.ค. 63 แวะเมืองไอซ์ซี่ สเตรท พอย์ท, รัฐอลาสก้า 09:00 น. 18:00 น. 

21 พ.ค. 63 แวะเมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า 07:00 น. 13:15 น. 

  ล่องเรือชมความงามธรรมชาติของ Endicott Arm & 
Dawes Glacier 

- Overnight 

22 พ.ค. 63  แวะเมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า 07:00 น. 17:00 น. 

23 พ.ค. 63 แวะเมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า 13:00 น. 20:00 น. 

24 พ.ค. 63 เรือล่อง Inside Passage - - 

25 พ.ค. 63 เรือถึงเมืองแวนคูเวอร์, แคนาดา - สะพานแขวนคาปิลาโน่ - 
สแตนลีย์ พาร์ค - แก๊สทาวน์ - ช้อปปิ้ง Outlet 

07:00 น. - 

26 พ.ค. 63 สนามบินแวนคูเวอร์   

27 พ.ค. 63 สนามบินสุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ   
 

รัฐอลาสก้าตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกา อดีตอยู่ใต้อ านาจการปกครองของมหาอ านาจรัสเซีย เป็นดินแดน
ร้างห่างไกล มีผู้คนอยู่อาศัยจ านวนน้อยมาก รัสเซียซึ่งมองไม่เห็นประโยชน์ในดินแดนกว้างใหญ่รกร้างแห่งนี้ จึงได้ยอมขายให้กับ
สหรัฐอเมริกาในวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 อลาสก้าจึงกลายเป็นรัฐที่ 49 เป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่
เป็นรัฐที่ไม่มีอาณาเขตติดกับรัฐอ่ืน ๆ ของแผ่นดินแม่เลย แล้วเหตุการณ์อันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อได้ท าการส ารวจพบแหล่งทองค า 
น้ ามัน และแก๊ซธรรมชาติ รวมไปถึงพ้ืนที่ป่าไม้อีกกว้างใหญ่เมื่อปลายศตวรรษที่ 19 นั้นเอง ท าให้ดินแดนอลาสก้าเพ่ิมมูลค่าขึ้นอย่าง
มากมายมหาศาลในเวลาไม่นาน 

วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 63  กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรรณภูมิ - ฮ่องกง - ซีแอตเทิล 

15.00 น. พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ M ประตูทางเข้าที่ 7 อาคารผู้โดยสารขาออก
ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific) 

18.55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 704   
22.55 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 
23.55 น. ออกเดินทางจากฮ่องกง สู่เมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบิน CX 858  
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********** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ********** 
21.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศ

ไทย 14 ชม. ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร จากนั้นน าคณะไปเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สาย
การบิน อลาสก้า แอร์ไลน์ (Alaska Airlines) เพ่ือท าการบินจากเมืองซีแอตเทิลไปยังเมืองแองเคอเรจ 
รัฐอลาสก้า 

วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 63   ซีแอตเทิล - แองเคอเรจ - ซูเวิร์ด - ล่องเรือส าราญ NCL Jewel 

00.40 น. ออกเดินจากเมืองซีแอตเทิล สู่ เมืองแองเคอเรจ รัฐอลาสก้า โดยเที่ยวบิน AS 121 
03.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติแองเคอเรจ ผ่านพิธีการเข้าเมืองแล้ว น าคณะโดยสารรถโค้ชปรับอากาศสู่

โรงแรม Crowne Plaza Anchorage-Midtown หรือเทียบเท่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
10.00 น. น าคณะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองซูเวิร์ด 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะโดยสารรถโค้ชเที่ยวชมดินแดนรัฐที่ 49 ของสหรัฐอเมริกาที่มีความงดงามของธรรมชาติอันแสน

บริสุทธิ์ ชมธรรมชาติของผืนป่าและขุนเขาที่ยังคงความสมบูรณ์สู่ชุมชนอันเป็นที่ตั้งแคมป์ส าหรับส่งก าลัง
บ ารุงให้แก่ชาวเหมืองทองเก่าแก่ บริเวณ เกริดวู้ด (Girdwood) ซึ่งปัจจุบันกลายสภาพเป็นเมืองรีสอร์ท
ที่ส าคัญ  

 น าท่านโดยสารกระเช้าของ Mt. Alyeska Resort ขึ้นไปสู่จุดชมวิวที่ความสูง 2,300 ฟิต เหนือ
ระดับน้ าทะเล ท่านจะประทับใจกับวิวทิวทัศน์ของ Turnagain Arm และหุบเขาเบื้องล่าง  

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางในเส้นทางหลวง 125 ไมล์ ที่ตัดผ่านพ้ืนที่ธรรมชาติที่งดงามและลือเลื่องจาก 
Turnagain Arm สู่ เมืองซูเวิร์ดโดยระหว่างทาง 

 น าท่านแวะชม The Alaska Wildlife Conservation 
Center ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หาก าไร ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพ่ือ
การศึกษา และอนุบาลสัตว์ป่าสายพันธุ์พ้ืนเมืองอลาสก้า 
ลูกสัตว์ป่าที่ก าพร้าแม่, สัตว์ได้รับบาดเจ็บ จะถูกส่งมายัง
ศูนย์แห่งนี้เพ่ือการเยียวยาและบ าบัด บรรดาสัตว์ป่าที่ไม่
อาจด ารงชีวิตได้อย่างปกติก็จะถูกเลี้ยงไว้ในบริเวณพ้ืนที่ของ
ศูนย์ฯ ซึ่งท่านจะได้มีโอกาสชมหมีกริซลี่และกวางมูส อีกทั้ง
ควายไบซันได้อย่างใกล้ชิด  

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางในเส้นทางที่มีทัศนีย์ภาพแสน
งดงามสู่  เมืองซีวาร์ด เพ่ือท าการเช็คอินลงเรือส าราญ 
Norwegian Jewel ซึ่งเป็นเรือส าราญสัญชาติอเมริกัน ที่
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พร้อมให้บริการในระดับสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 หลังจากน าท่านเช็คอินเพื่อลงเรือส าราญ Norwegian Jewel เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าทัวร์จะพาท่านเดิน

ชมภายในเรือส าราญเพ่ือรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆ บนเรือส าราญ ท่านสามารถ
รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหาร
ต่างๆ (หากเวลาเอ้ืออ านวย) 

 *** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล 
(Muster Drill) ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะ
ท่านได้ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 ห้องอาหารที่ให้บริการบนเรือส าราญ Norwegian Jewel - ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 - Azura Restaurant      ชั้น 6  
 - Tsar’s Palace Restaurant     ชั้น 6  
 - Chin Chin       ชั้น 7 
  - O’Sheehan’s Neighborhood Bar & Grill (เปิด 24 ชม.) ชั้น 8   
 - Garden Café       ชั้น 12  (Buffet) 
 - The Great Outdoors      ชั้น 12 (Buffet)  
 - Topsiders Bar & Grill     ชั้น 12   
 ห้องอาหารพิเศษท่ีให้บริการบนเรือส าราญ Norwegian Jewel - เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 - Teppanyaki       ชั้น 7 (Japanese) 
 - Le Bistro       ชั้น 6 (French) 
 - Sushi Bar       ชั้น 7 (Su Shi) 
 - Atrium Café & Bar with The Bake Shop Treats  ชั้น 7 ( Coffee) 
 - La Cucina       ชั้น 12 (Italian)  
 - Moderno Churrascaria     ชั้น 13 (Brazilian Steak) 
 - Cagney's Steakhouse     ชั้น 13 (Steakhouse) 
 หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ 
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ภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุฟเฟ่ต,์ ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) 
และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย ***ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เรือส าราญ Norwegian Jewel จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Freestyle Daily ที่จะส่งถึง
ห้องพักของท่านทุกคืน***  

21.00 น. เรือส าราญฯ ออกจากเมืองซีวาร์ด เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ไอซ์ซี่ สเตรท พอย์ท 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 19 พ.ค. 63  ล่องชมฮับบาร์ด เกรเซอร์ (Cruise Hubbard Glacier) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ

นั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามอัธยาศัย 
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ ากันในทุกค่ าคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์/บาร์ต่างๆ 

หลากหลายสไตล์ จ านวน 14 บาร์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้ า 2 สระ, สระน้ าร้อน 5 สระ, ฟิตเนส, ห้องสตรีม, โยคะ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, บิวตี้ ซาลอน, และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 ในวันนี้เรือส าราญ Norwegian Jewel ได้ล่องเข้าสู่ ฮับบาร์ท เกรเซอร์  (Hubbard Glacier) ธาร

น้ าแข็งที่ได้รับการกล่าวขานว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในแถบอเมริกาเหนือ และได้รับฉายาว่า Galloping Glacier 
อันเนื่องมากจากเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของธาร
น้ าแข็งสายนี้ที่ ยาวถึง 122 กิโลเมตร ที่เคลื่อนถลาลงสู่ก้น
อ่าวในระดับความลึกราว 1,600 ฟิต ภาพของธารน้ าแข็งสี
ฟ้าที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัดนั้นกลับกลายเป็นหอคอยสูง
ตระหง่านขณะที่เรือส าราญ Norwegian Jewel ล่องอย่าง
ช้า ๆ เข้าไปท่านจะตื่นตา ตื่นใจกับปรากฏการณ์ของธาร
น้ าแข็งที่เคลื่อนถึงปลายสุดและแยกตัวออกเป็นภูเขาน้ าแข็ง
ขนาดตึกสูง 10 ชั้น  * เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน จึงท าให้น้ าแข็งถูกกัดเซาะและ
ละลายลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ปี และ ปรากฎการณ์ธารน้ าแข็ง แตกหักลงสู่พ้ืนน้ าขึ้นอยู่กับจังหวะการ
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เคลื่อนตัวในวันและเวลานั้นๆ* 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือก

รับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท า
กิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย 

หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ 
ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใด
ที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ีคาสิโน ชั้น 6 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถ
เลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

วันพุธที่ 20 พ.ค. 63       ไอซ์ซ่ี สเตรท พอย์ท รัฐอลาสก้า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
09.00 น. เรือส าราญฯ จอดเทียบท่า ณ ไอซ์ซ่ี สเตรท พอย์ท  

ตั้งอยู่ที่เมือง ฮูน่า อันเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเผ่า พ้ืนเมืองอินเดียนแดงหรือที่เรียกกันว่า “ชาวทลิงกิท” 
ซึ่งตั้งถิ่นฐานภายในบริเวณ อุทยานแห่งชาติอ่าวเกลเชียร์ ชาวประมงพ้ืนเมืองที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
ปลาวาฬหลังค่อม ปลาโลมา แมวน้ า ปลาฮาลิบัท และปลาแซลมอนทั้ง 5 สายพันธุ์  
** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง** 

 แนะน าทัวร์เสริมบนฝั่งท่ีน่าสนใจ 
- WHALE AND MARINE MAMMALS CRUISE: ราคา USD 189/ท่าน 
ทัวร์นี้จะน าท่านล่องเรือเล็ก (Tender boat) เพ่ือไปยังจุดชมปลาวาฬ ณ จุดบริเวณแหลมอดอลฟัส 
นับเป็นจุดที่ดีที่สุด ในการล่องเรือชมปลาวาฬ 

 ** หมายเหตุ: ราคาทัวร์เสริมบนฝั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ หรือ อิสระรับประทานอาหารบนฝั่งตาม

อัธยาศัย 
บ่าย อิสระ ให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ไอซ์ซี่ สเตรท พอย์ท ตามอัธยาศัย 
 ***ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1.30 - 1 ชั่วโมง*** 
18.00 น. เรือส าราญฯ ออกจาก ไอซ์ซี่ สเตรท พอย์ท เพ่ือมุ่งหน้าสู่จูโน่ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ 
ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้าน
หัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 6 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่ง
ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 63 จูโน่ รัฐอลาสก้า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญฯ จอดเทียบท่า ณ เมืองจูโน่ เป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่ส าคัญของ รัฐอลาสก้า ตัวเมือง

ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาท่ีตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต 
09.00 น. หัวหน้าทัวร์น าท่านชม ธารน้ าแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ (Mendenhall Glacier)  ซึ่งมีความ

กว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ าแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและ
น้ าตกอันสวยงาม ดูแล้วเป็นทิวทัศน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใดเปรียบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและ
วัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างกลมกลืน หรือ หากท่านใดสนใจซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งอ่ืนๆ กับทางเรือสามารถ
ซื้อหรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์ขายทัวร์ตามอัธยาศัย 

 ***ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1.30  - 1 ชั่วโมง*** 
 แนะน าทัวร์เสริมบนฝั่งท่ีน่าสนใจ  

- Helicopter Glacier Walkabout: ราคา USD 479/ท่าน 
ทัวร์นี้จะน าท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวของภูเขาน้ า หรือ ธารน้ าแข็ง จากมุมสูง และท่านยังจะได้มี
โอกาสเดินบนภูเขาน้ าแข็ง หรือ ธารน้ าแข็ง (ทัวร์นี้ต้องท าการจองล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่าง ณ 
วันที่ท าการจอง) 
** หมายเหตุ: ราคาทัวร์เสริมบนฝั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
13.15 น. เรือส าราญฯ ออกจากจูโน่ เพ่ือมุ่งหน้าสู่สแกกเวย์ 
 ในช่วงบ่ายนี้เรือส าราญจะน าท่านล่องเพ่ือชมวิวธรรมชาติอันสวยงามตลอดเส้นทางที่จะเดินทางไปสู่

เมืองสแกกเวย์ ซึ่งท่านสามารถขึ้นไปชมวิวและดื่มด่ ากับธรรมชาติได้ที่ชั้นดาดฟ้าของเรือส าราญ NCL 
Jewel หรือท่านสามารถเลือกพักผ่อน สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่
ทางเรือส าราญได้จัดไว้คอยให้บริการท่านได้ตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  
หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ท่าน
สามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 
6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 6 ส าหรับท่านที่
ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ท่ี คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 
**เรือส าราญจะจอดทอดสมอในบริเวณอ่าว Dawes Glacier ในช่วงเวลากลางคืน ก่อนล่องสู่ 
สแกกเวย์** 
 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS261219 

Page 8 of 21  

 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 63 สแกกเวย์ รัฐอลาสก้า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าบนเรือส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญฯ จอดเทียบท่า ณ เมืองสแกกเวย์ เป็นเมืองท่าและเป็นปากประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไป

แสวงโชคที่  “ทุ่งทองคลอนไดค์” (Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อราว 100 ปี
ก่อน โดยมีทางรถไฟสายไวท์พาสและยูคอน (White Pass and Yukon Railway) ที่พานักแสวงโชคใน
ยุคตื่นทองเดินทางตัดข้ามขุนเขาและหุบเหวเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา ซึ่งทุกวันนี้เหลือเพียงความ
ทรงจ า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.00 น. หัวหน้าทัวร์น าท่านนั่ง รถไฟสายไวท์พาส (The White Pass and Yukon Railroad) ที่ถูกสร้างขึ้น
ระหว่างปี ค.ศ. 1898 - 1900 เชื่อมต่อระหว่างเมืองสแกกเวย์
และเมืองไวท์ฮอร์ส มุ่งหน้าสู่เหมืองทองในอดีต โดยรถไฟจะ
วิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟุต ซึ่งตลอดสองข้างทางที่ท่าน
จะได้พบคือความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือค าบรรยาย   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
หรือ อิสระรับประทานอาหารบนฝั่งตามอัธยาศัย 

บ่าย อิสระให้ท่านเที่ยวชม เมืองสแกกเวย์ เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่าน
ไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น 
ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
***ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1.30  - 1 ช่ัวโมง*** 

17.00 น. เรือส าราญฯ ออกจากสแกกเวย์ เพ่ือมุ่งหน้าสู่เคทชิเกน 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
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 หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ 
ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้ น 7 ด้าน
หัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 6 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่ง
ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ท่ี คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 63 เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน

คลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
13.00 น. เรือส าราญฯ จอดเทียบท่า ณ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่

เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่น และต่างชาติว่าเป็น เมืองแห่งเสา
แกะสลัก (Totem Poles) ที่มากท่ีสุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพ้ืนเมือง
อเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา เมืองเคทชิ
เกนเคยได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวงแห่งปลาแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูก
จัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลา และกลุ่มคนที่ชื่นชอบ
ธรรมชาติ 

14.00 น. หัวหน้าทัวร์จะน าท่านเดินเที่ยวชมย่านชุมชนที่โด่งดังในอดีต  ครีก 
สตรีท (Creek Street) เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือ
ในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่
เหนือล าธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์ “บ้านดอลลี่” 
สถานที่หาความส าราญของชายหนุ่มในอดีต (หากท่านใดสนใจชมด้าน
ในตัวบ้าน สามารถซื้อตั๋วเพ่ือเข้าชมได้ที่ด้านหน้าทางเข้าบ้านดอลลี่)  

 จากนั้นให้ท่านได้เดินชมเมืองเคทชิเกน และซื้อของพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและ
ความสวยงามของเมืองเคทชิเกน  

 Note: เคทชิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมาก แทบทุกวันและวันละหลายครั้ง จึงควรพกร่มและเสื้อกันฝน
ไปด้วย ของฝากยอดนิยมประจ าเมืองนี้คือ อาหารกระป๋องที่ท ามาจากปลาแซลมอน 

 ***ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1.30 - 1 ชั่วโมง*** 
20.00 น. เรือส าราญฯ ออกจากเคทชิเกน เพ่ือมุ่งหน้าสู่แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ 

ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้าน
หัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 6 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่ง
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ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ท่ี คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 63 ล่องทะเลใน (Cruise Inside Passage) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 ในวันนี้เรือส าราญจะน าท่านล่องเพ่ือชมวิวธรรมชาติอันสวยงามตลอดเส้นทางที่จะเดินทางไปสู่เมืองแวนคู

เวอร์ ซึ่งท่านสามารถขึ้นไปชมวิวและดื่มด่ ากับธรรมชาติได้ที่ชั้นดาดฟ้าของเรือส าราญ NCL Jewel หรือ
ท่านสามารถเลือกพักผ่อน สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือส าราญได้จัดไว้คอยให้บริการท่านได้ตาม
อัธยาศัย 

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

หลากหลายสไตล์ จ านวน 14 บาร์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้ า 2 สระ, สระน้ าร้อน 5 สระ, ฟิตเนส, ห้องสตรีม, โยคะ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, บิวตี้ ซาลอน, และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน

คลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามอัธยาศัย  
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ 

ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้าน
หัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 6 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่ง
ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ท่ี คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

 หมายเหตุ 
 ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่าน

จะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 
เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะ
ถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทาง
บริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 
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วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 63 แวนคูเวอร์, แคนาดา  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าบนเรือส าราญ 
07.00 น. เรือส าราญฯ จอดเทียบท่า ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เมืองลายทางของทริปนี้ 
09.00 น. น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญฯ และน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพ่ือเดินทางเข้าเมือง

แวนคูเวอร์ ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง 
จากนั้นน าคณะโดยสารรถโค้ชเดินทางไปชม สะพานแขวนคาปิลา
โน่ สะพานแขวนที่มีความยาวที่สุดถึง 450 ฟุต และมีความสูงจาก
ระดับของแม่น้ าคาพิลาโน่ที่อยู่เบื้องล่างถึง 230 ฟุต หรือประมาณ 
70 เมตร สะพานแขวนแห่งนี้แข็งแรงมากขนาดสามารถรองรับ
เครื่องบินรบจ านวน 10 ล าได้ในคราวเดียวกัน เมื่อท่านเดินข้าม
สะพานไปอีกด้านท่านจะได้พบกับป่าเขตร้อนชื้นที่มีพันธุ์ไม้นานาชนิดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สแตนลีย์ พาร์ค หนึ่งในสวนสาธารณะของแวนคูเวอร์ที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่
สองขอ งเขตอเมริกาเหนือ ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ เสาโทเทม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวพ้ืนเมืองแคนาดา
เพ่ือเป็นที่ระลึก  

 จากนั้นน าท่านชม แก๊สทาวน์ ศูนย์กลางการซื้อขายแห่งแรกของ
นครแวนคูเวอร์ ตั้งแต่สมัยปี ค.ศ. 1900 แต่ทุกวันนี้แก๊สทาวน์เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ จุดสนใจในแกสทาวน์คือรูปปั้นแกสซี แจ๊ค 
ยืนท าหน้าเมาไม่สร่าง และก็ยังมีนาฬิกาพลังไอน้ าเรือนแรกของโลก
ที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ า มีน้ าหนักกว่า 2 ตัน ซึ่งจะส่งเสียงพ่นไอน้ า
ออกมาทุกๆ 15 นาที และบอกเวลาทุก 1 ชั่วโมง เป็นเสียงนกหวีดตามจังหวะท านองเดียวกันกับนาฬิกา
เวสมินเตอร์ของอังกฤษ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Granville Island Public Market ซึ่งเป็นตลาดขายของสดต่างๆ จะมีทั้งอาหาร ผัก 

ผลไม้ ชีส ดอกไม้ งานอาร์ท ของท ามือต่างๆอีกมากมาย อีกทั้งด้านนอกยังมีทางเดินให้เดินเล่นชมวิวริม
ทะเลเห็นเรือจอดมากมายและมองเห็นสะพาน Burrard อีกด้วย  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แมกอาเธอร์เกลน ช้อปปิ้งเอาท์เลต (McArthurGlen Designer Outlet) 
ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองแวนคูเวอร์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น 
Michael Kors, Kate Spade, Coach, Nike, Columbia, Polo Ralph, Asic, Banana Republic, 
BENCH , Calvin Klein และอ่ืนๆอีกมายมาย *อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย* 

 ได้เวลาอันสมควรน าคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์ เพ่ือเดินทางกลับ 

วันอังคารที่ 26 พ.ค. 63 เมืองแวนคูเวอร์  

00.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์ สู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบิน  
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 CX 865 
********** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ********** 

วันพุธที่ 27 พ.ค. 63 ฮ่องกง - กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ 

05.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.00 น. ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบินที่ CX 705  
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

ค าแนะน า  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 
 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน 
(งดแถมกระเป๋า) 

วันที่ 16-27 พ.ค. 2563 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
( คนที่ 1 และ 2) 

ท่านที่ 3 และ 4 
(พักร่วมกับท่านที่ 1 และ 2) 

พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 139,999 - 45,000 

ห้องพักแบบมีระเบียง 179,999 - 75,000 
 

กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต่ า 15 คน ในกรณีที่จ านวนต่ ากว่า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

อัตรานี้เป็นราคาเริม่ตน้ อาจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจากการปรับของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ, 
การเรียกเก็บเซอร์ชารจ์จากทางเรือฯ 

- เมืองที่เรือจอดเทียบท่าหรือเส้นทางต่างๆ ที่เรือล่องเข้า รวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ละวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงขึ้นอยู่ที่

ดุลยพินิจของกัปตันเรือ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องด้วยสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่มีผลกับรายการ

ข้างต้น 

- รูปภาพในโปรแกรมเป็นภาพเพ่ือการโฆษณาเท่านั้น 
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ตัวอย่างห้องพักบนเรือส าราญ Norwegian Jewel 
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside Cabin) : ขนาดห้อง 138 - 143 sq.ft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony Cabin) : ขนาดห้อง 205 sq.ft. / ขนาดระเบียง 38 sq.ft 
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อัตราค่าบริการนี้รวม; 

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ (กรุงเทพฯ - ซีแอตเทิล - แวนคูเวอร์ - กรุงเทพฯ) ชั้นประหยัด สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก 
(Cathay Pacific) 

☑ ค่าตั๋วเครื่องบิน (ซีแอตเทิล - แองเคอเรจ) ชั้นประหยัด สายการบินอลาสก้า แอร์ไลน์ (Alaska Airlines) 

☑ ห้องพักบนเรือส าราญ 7 คืน ตามแบบห้องพักท่ีท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน) 

☑ ห้องพักโรงแรมที่เมืองแองเคอเรจ 1 คืน  

☑ รถรับ - ส่ง และทัวร์ตามที่ระบุในโปรแกรม 

☑ อาหารบนเรือส าราญฯ ตามท่ีระบุในโปรแกรม (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 

☑ ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ ามันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน ้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทาง
บริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง 

☑ หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพ่ือดูแลคณะตลอดการเดินทาง  

☑ ทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์  

☑ ทิปคนขับรถท่ีเมืองแองเคอเรจ และ เมืองแวนคูเวอร์ 

☑ ค่าขนกระเป๋าสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก ท่านละ 2 ใบ และ สายการบินอลาสก้า แอร์ไลน์ ท่านละ 2 ใบ ตามรายละเอียด
ด้านล่าง หากน้ าหนักหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์
เช็คอิน 
น้ าหนักกระเป๋าสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก  
ชั้นประหยัด (Economy class)  
กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ 
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
ชั้นประหยัดพรีเม่ียม (Economy  Premium class)  
กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อใบ 
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
ชั้นธุรกิจ (Business class) 
กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัมต่อใบ 
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
น้ าหนักกระเป๋าสายการบินอลาสก้า แอร์ไลน์  
กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ 
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

☑ ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70ปี) 

☑ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
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*** ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางท่ีมีอายุเกิน 80 ปี *** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม; 

☒ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

1. ☒ ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 105  

2. ☒ ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม) 

3. ☒ ค่าทิปพนักงานยก/เข็นกระเป๋าท่ีโรงแรมและท่าเรือ (จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า) 

4. ☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา  

5. ☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา  

6. ☒ ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ 

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

☒ ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2563 
 

การส ารองท่ีนั่ง / ห้องพัก 

⁜ กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
(ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงิน
มาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 

⁜ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 85 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
95 วันท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเม่ือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ  มิฉะนั้นจะถือว่าการ
ส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 80 วันท าการ โปรดช าระค่าทัวร์ยอดเต็มจ านวน 

⁜ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

⁜ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพ็คเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

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

⁜ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 119 - 90 วันท าการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์

⁜ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 89 - 60 วันท าการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ 

⁜ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 วันท าการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 

⁜ ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ น าเงินช าระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ก่อนผู้เดินทางจะมีการแจ้ง
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ยกเลิก การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักช าระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้ผู้โดยสารได้ เช่น 
เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ 

⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

⚠ คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง

การเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 

⚠ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน หรือมีการ 

ประกาศข้ึนหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 

⚠ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนเพื่อ

ทดแทน  

⚠ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม 

สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย

ของผู้เดินทางเป็นหลัก 

⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 

การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือส าราญ มีการแจ้งเปลี่ยนท่าเรือในการจอด หรือแจ้ง

เปลี่ยนเส้นทาง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวยโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก 

⚠ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การน าสิ่งของผิด

กฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิด

กฏหมาย 

⚠ การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการที่

ก าหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการนั้นๆ 

⚠ กรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเที่ยวจะใช้

หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู) 

⚠ การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขา

กลับท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพ่ือท าการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผู้โดยสารจะเป็น
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เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อช าระค่าบริการยอดเต็มจ านวนแล้ว 
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้ก าหนด 

⚠ ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตาม

ระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีท่ีสามารถท าการคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่านั้น) 

⚠ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

⚠ ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⚠ ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพ่ือยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทาง

บริษัทฯ และได้ท าการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน 

⚠ หลังจากการจอง และ ช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น 

 
 
 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของ

ตั๋วและภาษีน้ ามันและอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 
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เพ่ือการเดินทางอย่างอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก..ด้วยประกันการเดินทางเสริมที่เพ่ิมความคุ้มครองได้มากขึ้น... 

ความคุ้มครอง / Coverage 

จ านวนเงินความคุ้มครอง / Sum Insured 

เดินทางท่ัวโลก / Worldwide Plus เดินทางในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 

1. การประกนัภัยอุบัติเหตสุ่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident 
Benefit 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุและสขุภาพ / Medical Expenses 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนือ่งในประเทศไทย** / Follow-up treatment 
in Thailand 

50,000 200,000 300,000 500,000 50,000 200,000 300,000 500,000 

2.2 การรับการรกัษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย*** / Medical 
treatment in Thailand 

100,000 200,000 300,000 500,000 100,000 200,000 300,000 500,000 

3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินและการส่งศพกลบัประเทศ / Evacuation and 
repatriation 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

4. การบริการความชว่ยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency 
Medical Assistance         

4.1 การเย่ียมผูเ้อาประกนัภัยในต่างประเทศ / Compassionate visit X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 การส่งตวัผู้เยาวก์ลับประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 การคน้หา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and 
recovery 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

5. การยกเลกิการเดนิทาง / Trip cancellation 10,000 10,000 100,000 100,000 10,000 10,000 100,000 100,000 

6. การลดจ านวนวนัเดินทาง / Trip curtailment X X 100,000 100,000 X X 100,000 100,000 

7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสมัภาระในการเดินทาง / Loss or 
damage of personal baggage 

10,000 10,000 50,000 50,000 10,000 10,000 50,000 50,000 

8. การล่าช้าของการเดนิทาง / Cover of delay 
        

8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delays in means of public 
transport 

X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

8.2 การล่าช้าของสมัภาระ / Delayed collection of baggage X 2,000 20,000 20,000 X 2,000 20,000 20,000 

8.3 การจีโ้ดยสลัดอากาศ / Hijack X X 50,000 50,000 X X 50,000 50,000 

8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน / Missed connection - flight X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

9. การสญูหายของหนังสือเดินทาง / Loss of passport X X 5,000 5,000 X X 5,000 5,000 

10. ความรับผิดตอ่บุคคลภายนอก / Personal legal liability X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 

11. ความรับผิดส่วนแรกส าหรับรถเช่า / Rental car excess X X 10,000 20,000 X X 10,000 20,000 

12. ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ / Golf extension X X X 20,000 X X X 20,000 

13. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตวัในโรงพยาบาลต่างประเทศ / 
Overseas hospitalization benefit 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

หมายเหต ุ

        * อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิน้เชงิจากอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.  

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จา่ย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such costs 

incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส (เดินทางทัว่โลก / เดินทางเอเชีย) 

จ านวนวันเดินทาง (วัน) Trip Duration (Days) 
เดินทางทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทางในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 
แผนรายเที่ยว / Single-Trip 

        1-4 300 334 600 990 200 290 470 688 
5-6 350 450 715 1,290 240 300 595 999 
7-8 370 500 990 1,772 280 427 690 13,000 
9-10 399 600 1,230 1,996 340 597 850 1,600 
11-15 600 790 1,590 2,750 450 767 1,150 2,150 
16-22 849 1,275 2,210 3,370 524 937 1,650 2,795 
23-31 9,999 1,600 2,680 3,993 628 1,108 2,030 3,300 
32-45 1,530 2,090 3,200 5,674 770 1,364 2,450 4,325 
46-60 1,950 2,500 3,850 6,180 907 1,620 2,995 5,226 
61-75 2,300 3,340 4,900 7,910 1,220 2,215 3,775 6,450 
76-94 2,500 3,843 5,500 9,390 1,475 2,641 4,200 7,500 
95-105 3,500 4,467 7,490 11,145 1,975 2,962 5,720 9,990 
106-121 4,100 5,090 8,400 12,900 2,350 3,371 6,450 11,100 
122-151 5,200 6,345 10,250 15,895 2,775 4,016 7,950 13,740 
152-182 6,500 7,599 12,530 18,890 3,260 4,922 9,775 15,975 

แผนรายป ีเดินทางไม่จ ากัดคร้ัง แตล่ะคร้ังไม่เกินจ านวนวันท่ีระบุ / Annual Multi-Trip, max length per trip ass per pland Selected 

Annual (max 31 dats) 2000 2450 4000 5700 1200 1992 2850 4400 

Annual (max 60 dats) 2500 3120 4800 7400 1600 2591 3700 6400 

Annual (max 90 dats) 3600 4225 5800 10000 1900 3200 5000 8700 

Annual (max 120 dats) 5750 6427 9000 13990 2650 4038 7100 12210 

Annual (max 365 dats) 15500 19000 26200 44000 5925 10785 22000 35150 
* เบี้ยประกันภัยข้างต้น ส าหรับผู้เอาประกันอายุไม่เกิน 75 ปี รวมภาษีอากรแสตมป์แล้ว / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax and stamp. 

* ส าหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76 ปีข้ึนไป เบีย้ประกันภัยจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ระบุในตาราง / For insured 76 yrs and above, premium will  be two times the amount shown 

in the table. 

ความคุ้มครองพิเศษ / Special Coverages 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         
         

         

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจา้หน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร ์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อยกวา่ 
1 สัปดาห์  และกรณุาช าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ านวน หลังจากส่งรายชื่อผูเ้อาประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  / (เอกสารทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. แบบฟอร์มค าร้องขอวีซ่า (ผู้เดินทาง ต้องยื่นด้วยตนเอง ณ ที่ท าการตัวแทนของสถานทูต) 
2. แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว     
3. แบบฟอร์มตัวแทนการยื่นขอวีซ่า // เซนต์ คืนกลับมา ทุกท่านที่ย่ืนขอวีซ่า 

– โสด      เซ็นต์  1 ท่าน 
– สมรส    เซ็นต์  2 ท่าน  สามีและ ภรรยา 

4. นังสือเดินทางไทย (Passport) ต้องมีอายุก่อนวันเดินทาง 6 เดือน มีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 3 หน้า
ขึ้นไป ( ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ามากกว่า 1 เล่ม ต้องยื่นมาด้วย ) 
5. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ทัดผม เปิดหู 
6. หลักฐานการท างาน………………………………………………………………………………………………… 
พนักงาน  

- จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุต าแหน่ง อายุงาน และเงินเดือน / วันลางานในจดหมาย / ใบเปลี่ยนชื่อ / 
นามสกุล / ใบสมรส/ใบหย่า /หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝากทุกประเภท/กรอกประวัติส่วนตัวผู้ยื่น สามี ภรรยา / 
บิดา มารดา /บุตรและธิดา/พี่และน้องในครอบครัวโดยระบุ วัน /เดือน/ ปี /อาชีพ / ที่อยู่ / สถานะภาพโดยละเอียด          

ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
- ต้องยื่นเอกสารการอนุมัติให้ลางาน(ภาษาอังกฤษ จดหมายการงานจากสังกัด ( ภาษาอังกฤษ )ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล /ส าเนา
บัตรราชการ /ใบสมรส / ใบหย่า /หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก ทุกประเภท/ กรอกประวัติ ส่วนตัวผู้ยื่น  สามี 
ภรรยา / บิดา มารดา /บุตรและ ธิดา พ่ีและน้องในครอบครัวโดยระบุ วัน /เดือน/ ปี /อาชีพ / ที่อยู่ และ สถานะภาพโดย
ละเอียด          

ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือเป็นเจ้าของกิจการ  
-ต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวัน
เดินทาง พร้อมส าเนาหนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝากทุกประเภท/กรอกประวัติ ส่วนตัวผู้ยื่น สามี ภรรยา / บิดา 
มารดา /บุตรและธิดา/พี่และน้องในครอบครัวโดยระบุวัน/เดือน/ปี /อาชีพ / ที่อยู่ / สถานะภาพโดยละเอียดกรณีประกอบอาชีพ
ค้าขาย  
-ใช้ใบจดทะเบียนการค้า ทางสถานทูตไม่รับพิจารณาใบเสียภาษีหนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝากทุกประเภท/กรอก
ประวัติ ส่วนตัวผู้ยื่น สามี ภรรยา / บิดา มารดา /บุตรและธิดา/พ่ีและน้องในครอบครัวโดยระบุวัน/เดือน/ปี /อาชีพ / ที่อยู่ / 
สถานะภาพโดยละเอียด 

    นักเรียน หรือ ผู้เยาว์ อายุต่ ากว่า 20 ปี……………………………………………………………………. 
เดินทางพร้อม บิดา–มารดา  

- เอกสารจาก สถาบันการศึกษา อนุมัติการหยุดเรียน(ภาษาอังกฤษ ) 
- สุจิบัตร/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
- หลักฐานการเงินของบิดา มารดา และ หนังสืออกค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง  (ภาษาอังกฤษ)  
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- หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางพร้อมบิดา-มารดา โดยออกท่ีว่าการเขต หรือ อ าเภอเท่านั้น (ท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ) 
- ส าเนา ทะเบียนบ้าน บิดา // มารดา // เด็ก เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ครอบครัว 
- ใบสมรส / ใบหย่า / เปลี่ยนชื่อ-สกุล  
- เอกสารการท างาน ของบิดาและมารดา พร้อมธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือนจากเดือนที่ปัจจุบัน 

 
เดินทางกับบิดา...................................................................................................  

1. มารดาท าหนังสือยินยอม โดยออกท่ีว่าการเขต หรือ อ าเภอ เท่านั้น  ระบุชื่อ บิดา (ท้ังภาษาไทย และ  ภาษาอังกฤษ)ส าเนา 
ทะเบียนบ้าน บิดา // มารดา // เด็ก เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ครอบครัวใบสมรส / ใบหย่า / เปลี่ยนชื่อ-สกุล  / การงาน/ 
การเงิน บิดาจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน แนบเอกสารเด็กท่ีเดินทาง ตามระบุข้างต้น     

 
เดินทางกับมารดา................................................................................................ 

2. บิดาท าหนังสือยินยอม โดยออกที่ว่าการเขต หรือ อ าเภอเท่านั้น ระบุชื่อ มารดา (ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)ส าเนา 
ทะเบียนบ้าน บิดา // มารดา // เด็ก เพ่ือแสดงความสัมพันธุ์ครอบครัว ใบสมรส / ใบหย่า / เปลี่ยนชื่อ-สกุล  

           การงาน และ การเงิน มารดา จากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน เอกสารเด็กที่เดินทาง ตามระบุข้างต้น 
       
  ** หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 20 ปี และเดินทางกับผู้อ่ืน………………………………. 

3. ต้องยื่นเอกสารมอบอ านาจจากบิดามารดา อนุญาตให้เดินทางกับผู้อ่ืนได้ หรือในกรณีที่ ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ดูแล/ผู้ที่มี
อ านาจในการปกครอง ต้องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีอ านาจปกครองผู้เยาว์นั้นแต่เพียงผู้เดียว  

4. ในกรณีทีท่่านมีผู้ติดตาม เช่นคู่สมรสและบุตร ซึ่งมีอายุต่ ากว่า 20 ปี จดหมายรับรองที่ว่าการเขต หรือ อ าเภอเท่านั้น  ระบุ
สถานะภาพของบิดา–มารดา รับรองให้คู่สมรสและบุตรเดินทางกับผู้อ่ืนส าเนาทะเบียนบ้าน ระบุความสัมพันธุ์ในครอบครัว 
หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายไป-กลับของคู่สมรสและเด็ก ( ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ )ใบสมรส / ใบหย่า / เปลี่ยนชื่อ -
สกุล การงาน และ การเงิน มารดา จากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือนเอกสารเด็กที่เดินทาง ตามระบุข้างต้น 

5. การงาน และ การเงิน ของผู้เดินทาง กับคู่สมรสและเด็กผู้เยาว์ ที่บิดา มารดาอนุญาต 
   หลักฐานอื่นๆ   -  ส าเนา ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล /ใบสมรส/ใบหย่า  

-  สมุดเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 1 - 6 เดือนย้อนหลัง 
-  กรอกประวัติส่วนตัวผู้ยื่น สามี ภรรยา / บิดา มารดา /บุตรและ ธิดาในครอบครัวโดยระบุ วัน /     
เดือน/ ปี /อาชีพ / ที่อยู่ / สถานะภาพโดยละเอียด 
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