
     

     

 

 
 
 

 

 

เสนทางอลาสกา กบัเรอืสําราญ Emerald Princess 11 วัน 8 คืน 
ซีแอตเทิล - เคทชิเกน - Tracy Arm Fjord - จูโน - สแกกเวย - วิกตอเรีย - ซีแอตเทิล 

 

   โดยสายการบิน อีวีเอ แอร 

 
 

 

 

 
 

• สะสมไมล ในกลุม Star Alliance ไดเต็ม 

• ชมวิวเมือง Seattle บน Space Needle สัญลักษณของเมือง 

• เดินเลนชมเมืองหลวงแหงแซลมอนท่ี Ketchikan 

• ลองเรือชม มรดกโลกทางธรรมชาติ Tracy Arm Fjords 

• ชมธารน้ําแข็งยักษ Mendenhall Glacier สักครั้งในชีวติ 

• สัมผัสทิวทัศนธรรมชาตสิวยงามเกินบรรยายบนรถไฟ The White Pass and Yukon Railroad 

• เท่ียว เมืองแหงสวน Victoria เมืองท่ีไดรบัการแนะนําจากนิตยสารทองเท่ียวสากล 

• อรอยกับขาปูอลาสกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดของเรือ  : 113,561 ตัน   จํานวนผูโดยสาร  : 3,092 

จํานวนชั้น  : 19 ชั้น    หองอาหาร  : 5 หอง 

คลับ/บาร  : 4 บาร    สระวายน้าํ  : 3 สระ 
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รัฐอลาสกาต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกา อดีตอยูใตอํานาจการปกครองของมหาอํานาจรัสเซีย เปน 

ดินแดนรางหางไกล มีผูคนอยูอาศัยจํานวนนอยมาก รัสเซยีซึ่งมองไมเห็นประโยชนในดินแดนกวางใหญรกรางแหงน้ี จึงไดยอม 

ขายใหกับสหรฐัอเมริกาในวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 อลาสกาจึงกลายเปนรัฐที่ 49 เปนรัฐที่มขีนาดใหญที่สุดของประเทศ 

สหรัฐอเมริกา แตเปนรัฐที่ไมมีอาณาเขตติดกับรัฐอ่ืน ๆ ของแผนดินแมเลย แลวเหตุการณอันไมคาดฝนก็เกิดขึ้นเมื่อไดทําการ 

สํารวจพบแหลงทองคํา นํ้ามัน และแกซธรรมชาติ รวมไปถึงพ้ืนที่ปาไมอีกกวางใหญเมือ่ปลายศตวรรษที่ 19 น้ันเอง ทําให 

ดินแดนอลาสกาเพ่ิมมูลคาขึน้อยางมากมายมหาศาลในเวลาไมนาน  

กําหนดการเดินทาง วันที่ 15-25 ก.ย. 61                    ปกติราคาเริ่มตนที่ 119,999.-  ลดเหลือ   109,999.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องไตหวัน - บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล - สนามบินซีแอตเทิล, 

อเมริกา - เขาที่พัก 

วันที่2 
ซีแอตเทิล - ยานดาวนทาวน - ไพโอเนียร สแควร - ถายรูปกับ สมิท ทาวเวอร - สเปซ นีดเดิล – เช็คอินขึน้เรอืสําราญ 

 Emerald Princess - พักผอนบนเรือ 

วันที่3 
เรือสาํราญ ลองผานนานน้าํสากล - เพลดิเพลินกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ Public Room, Entertainment, Sport and 

 Activities, Spa and Wellness 

วันที่4 เรือเทยีบทา เมืองเคทซเิกน - ครีก สตรที - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน 

วันที่5 

เรือลองเขาสู Tracy Arm Fjords - ชมภูเขาน้าํแข็งขนาดใหญ - เมืองจูโน, มลรัฐอลาสกา - อิสระชมเมืองจูโนเอง หรือ 

เลือกซื้อทัวรเสริม ชมอุทยานแหงชาติธารน้ําแข็งเมนเดนฮอลล - ขึ้นกระเชาลอยฟาที่เมาท โรเบริต ชมวิวเมืองจูโน  

(ชําระเพิ่ม USD 69.95 ตอทาน) 

วันที่6 
เรือเทยีบทา เมืองสแกกเวย รัฐอลาสกา - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริม นั่งรถไฟสายไวทพาส ชมวิวขุนเขา 

 และหุบเหว 

วันที่7 
เรือสาํราญ ลองผานนานน้าํสากล - เพลดิเพลินกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ Public Room, Entertainment, Sport and 

 Activities, Spa and Wellness 

วันที่8 เรือเทยีบทา เกาะวิกตอเรีย, เมืองแวนคูเวอร - อิสระเดินเลนชมเมือง 

วันที่9 
อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทา เมืองซีแอตเทิล - รานกาแฟสตารบัค๊ สาขาแรกของโลก - ชอปปงซีแอตเทิล พรเีม่ียมเอาท 

เลต - สนามบนิซีแอตเทลิ 

วันที่10 เดินทางกลบั - บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล 

วันที่11 แวะเปลีย่นเครื่องสนามบนิไทเป - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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วันเสารที่ 15 ก.ย. 61 กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ - ซีแอตเทิล       

13.00 น. พบเจาหนาที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอร Q ประตูทางเขาที่ 8 อาคารผูโดยสารขาออก 

เคานเตอรสายการบิน อีวีเอ แอร (EVA Airways) 

16.25 น.  ออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน เมืองไปทเป ประเทศไตหวัน โดยเที่ยวบิน BR068 

21.15 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวันเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 

23.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน สูสนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบิน BR026 

********* บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล ********** 

19.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาทองถิ่น ซึ่งชากวาประเทศ

ไทย 15 จากน้ันผานพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร นําทานโดยสารรถโคชปรับอากาศเขาสู

โรงแรมที่พัก Double Tree by Hilton Hotel Seattle Airport หรือเทียบเทา 

วันอาทิตยที่ 16 ก.ย. 61  ซีแอตเทิล - ลองเรอืสําราญ Emerald Princess    

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

08.00 น. นําทานเที่ยวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองทาชายฝงที่มีความสําคัญทางดานการทองเที่ยวของ มล

รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูระหวางมหาสมุทรแปซิฟกและทะเลสาบวอชิงตัน หางจากชายแดน

สหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเทาน้ัน "นครซีแอตเทิล" เปนเมืองขนาดใหญพอสมควร พ้ืนที่

สวนใหญของเมืองเต็มไปดวยตึกระฟาและความโรแมนติกของแสงสีในยามค่ําคืน แตหลายๆ คนที่เคยมา

เยือนเมืองน้ีกลับเรียกขานเมืองน้ีวา มหานครแหงสีเขียวขจี เน่ืองจากเมืองเต็มไปดวยพ้ืนที่สีเขียว 

นอกจากน้ีแลวซีแอตเทิลยังไดรับการยกยองจากสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวแหงอเมริกา (ASTA) จากการ

จัดอันดับใหซีแอตเทิลเปน 1 ใน 10 สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกดวย 

  นําทานสูยาน ดาวนทาวน (Downtown) ยานธุรกิจที่สําคัญของซีแอตเทิล 

ชมอาคาร บานเรือน และตึก ที่มีความสําคัญทางดานสถาปตยกรรมที่ถือวามี

ความงดงามที่สุดของเมือง 

 จากน้ันนําทานสัมผัสความเกาแกของเมืองที่ ไพโอเนียร สแควร (Pioneer 

Square) ซึ่งถือวาเปนยานที่เกาแกที่สุดในซีแอตเทิล ที่น่ีมีรานแกลเลอรี่ที่จัด

แสดงงานศิลปะของศิลปนช่ือดัง, หองอาหาร, รานหนังสือ และเครื่องประดับ

มากมาย  

 นําทานแวะถายรูปกับ สมิท ทาวเวอร (Smith Tower) อาคารที่สรางขึ้นใน 

ป ค.ศ. 1914 จากน้ันนําทานชม โบสถประจําเมืองซีแอตเติล ที่มีความ

สวยงามและเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวซีแอตเทิล  

 จากน้ันนําทานเดินทางสู สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณของซีแอตเทิล สิ่งกอสรางที่มีความ

สูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สรางขึ้น ป ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเทิลไดเปนเจาภาพจัด

งาน  World’s Fair ภายใน สเปซ นีดเดิล จะประกอบไปดวยรานขายของกระจุกกระจิก รานอาหารลอย 
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  ฟา (Sky City restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสูทาเรือซีแอตเทิล เพ่ือทําการเช็คอินขึ้นเรือสําราญ Emerald Princess ซึ่งเปนเรือ

สําราญสัญชาติอเมริกัน ที่พรอมใหบริการในระดับสากล และเมื่อขึ้นมาบนเรือสําราญแลว (หากเวลา

เอ้ืออํานวย) เจาหนาที่จะพาทานเดินชมภายในเรือสําราญเพ่ือรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ตางๆ 

บนเรือสําราญ ทานสามารถรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 

24 ช.ม. ตามหองอาหารตางๆ กอนรับประทานอาหารค่ํา  *** กอนที่เรือสําราญจะทําการถอนสมอออก

เดินทาง ทางเรือจะมีการซอมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) ขอใหผูโดยสารทุกทานมารายงานตัว

ยังจุดที่กําหนดไว โดยสังเกตจุดรวมพลของแตละทานไดที่แผนปายดานหลังประตูหองพักของทาน*** 

16.00 น.  เรือสําราญออกจากทาเรือซีแอตเทิล มุงหนาสูเมืองเคทชิเกน รัฐอลาสกา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 

 หลังรับประทานอาหารค่ํา ทานสามารถพักผอนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใชบริการหองกิจกรรมตางๆ 

ภายในเรือสําราญ ไมวาจะเปนสปา, ซาวนา, หองอาหารบุปเฟต, รานขายสินคาปลอดภาษี (Duty Free) 

และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย ***ทานสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ ที่

เรือสําราญ Emerald Princess จะจัดขึ้นในวันถัดไปไดจากเอกสาร Princess Patter ที่จะสงถึง

หองพักของทานทุกคืน*** 

 

 

 

 

 

วันจันทรที่ 17 ก.ย. 61  ลองนานน้ําสากล         

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ  

หลังจากน้ัน อิสระใหทานพักผอนบนเรือสําราญฯ ตามอัธยาศัย 

ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ เลาจน 

หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไม

วาจะเปน ชอปปงที่รานขายสินคาปลอดภาษีบนเรือ  

(Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความ

บันเทิงอันหลากหลายที่ทานสามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room  : บารและเลาจน, หองสมุด, หองอินเตอรเน็ต 

Entertainment : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไมซ้ํากันในทุกค่ําคืน) หรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน บารตางๆ  

                          หลากหลายสไตล, คาสิโน, ดิสโกเธค, หองเลนเกม 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS180518 

  Page 4 of 16  
 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com


     

     

 

 
 
 

 

 

Sport and Activities : สระวายนํ้า, สปอรทคอรท, ฟตเนส 

Spa and Wellness  : หองสปา, หองสตรีม , บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ  

 พักผอนบนเรือสําราญตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได

ตามใจชอบ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ 

 หลังรับประทานอาหารค่ํา ทานสามารถพักผอนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใชบริการหองกิจกรรมตางๆ 

ภายในเรือสําราญ ทานสามารถเขาชมโชวพิเศษที่ทางเรือจัดให ณ หองเธียรเตอรที่ช้ัน 6 และช้ัน 7 ดาน

หัวเรือ หากทานใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ทานสามารถไปไดที่คาสิโน ช้ัน 6 สําหรับทานที่ชอบแดนซหรือน่ัง

ฟงเพลง ก็สามารถเลือกใชบริการไดที่ คลับ/เลาจน หรือ บารตางๆ ได 

วันอังคารที ่18 ก.ย. 61  เมืองเคทซิเกน รัฐอลาสกา        

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 

06.30 น.  เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเรือ เมืองเคทชิเกน รัฐอลากา 

09.00 น. นําทานสู เมืองเคทชิเกน ชุมชนแหงแรกของรัฐอลาสกา ปจจุบัน

จัดเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสี่ของรัฐ และเปนเมืองที่รูจักกันดี

ของนักทองเที่ยวทองถิ่นและตางชาติวาเปน เมืองแหงเสา

แกะสลัก (Totem Poles)ที่มากที่สุดในโลกในอดีตเสาแกะสลัก

น้ี ถือเปนสัญลักษณของชนเผาพ้ืนเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ 

และถือเปนสัญลักษณทางศาสนา ที่พวกเขาใหความเคารพ แตตอมาในยุคที่มีการเผยแผศาสนาคริสต เกิด

ความเขาใจผิดทําใหคนสวนใหญเผาเสาเหลาน้ีเปนจํานวนมาก ปจจุบันเสาแกะสลักน้ีเปรียบเสมือน

บิลบอรดหรือสัญลักษณที่ใชเลาเรื่องราวประวัติความเปนมาตางๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยไดช่ือวาเปน 

เมืองหลวงแหงแซลมอน ในอดีตเมืองน้ีถูกจัดใหเปนเมืองแหงสวรรคของนักตกปลา และกลุมคนที่ช่ืนชอบ

ธรรมชาติ ทําใหในชวงฤดูรอนเมืองน้ีจะหนาแนนไปดวยนักทองเที่ยวจากทั่วโลก จนสงผลใหปริมาณของ

ปลาแซลมอนลดลงเปนจํานวนมาก อีกทั้งพ้ืนที่ของปาไมก็ลดลงเน่ืองจากประชากรทองถิ่นทําการตัดไม 

มาสรางบานพักเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นทุกๆ ป ปจจุบันทั้งหนวยงานภาครัฐ และประชากร

ทองถิ่นตางพยายามที่จะอนุรักษใหเมืองน้ีคงไวซึ่งบรรยากาศ

ของเมืองเกาเฉกเชนในอดีต เพ่ือใหคนรุนหลังที่มา เที่ยวเมืองน้ี 

สามารถรับรูถึงบรรยากาศในประวัติศาสตรไดไมมากก็นอย 

หัวหนาทัวรจะนําทานเที่ยวชมยานชุมชนที่โดงดังในอดีต  

  ครีก สตรีท (Creek Street) เปนที่ชุมนุมของนักแสวงโชค 

และนักเดินเรือในยุคต่ืนทอง เปนยานอาคารเกาที่ทางเดินและ

บ าน เ รื อนสร า งอ ยู เ ห นือลํ า ธารหรื อ เ ชิ ง เข า  มี สถานที่
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ประวัติศาสตร“บานดอลลี่”สถานที่หาความสําราญของชายหนุมในอดีต 

  จากน้ันใหทานไดเดินชมเมืองเคทชิเกน และซื้อของพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย พรอมเก็บภาพความนารักและ

ความสวยงามของเมืองเคทชิเกน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูทาเรือ 

 Note: เคทซิเกน เปนเมืองที่ฝนตกบอยมากแทบทุกวันและวันละหลายครั้ง จึงควรพกรมและเสื้อกัน

ฝนไปดวย ของฝากยอดนิยมประจําเมืองนี้คือ อาหารกระปองที่ทํามาจากปลาเซลมอน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 

บาย อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย ทานสามารถลงไปเลือกซื้ออาหารกระปองที่ทํามาจากปลาเซลมอน ได

ที่รานจําหนายของฝากตางๆ 

15.00 น.  เรือสําราญลองออกจากทาเรือเมืองเคทชิเกน เพ่ือมุงหนาสูเมืองจูโน 

อิสระใหทานไดพักผอนบนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทาน

สามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ เลาจน หรือทํา

กิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอป

ปงที่รานขายสินคาปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนา

การอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทานสามารถ

เลือกใชบริการบนเรือสําราญ  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ  

 หลังรับประทานอาหารค่ํา ทานสามารถพักผอนตามอัธยาศัย หรือเลือกใชบริการหองกิจกรรมตางๆ 

ภายในเรือสําราญ ทานสามารถเขาชมโชวพิเศษที่ทางเรือจัดให ณ หองเธียรเตอรที่ช้ัน 6 และช้ัน 7 ดาน

หัวเรือ หากทานใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ทานสามารถไปไดที่คาสิโน ช้ัน 6 สําหรับทานที่ชอบแดนซหรือน่ัง

ฟงเพลง ก็สามารถเลือกใชบริการไดที่ คลับ/เลาจน หรือ บารตางๆ ได 

วันพุธที่ 19 ก.ย. 61  Tracy Arm Fjord - เมืองจูโน, รัฐอลาสกา (อิสระเลือกซื้อทัวรเสริม)  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 

05.00 – 09.00 น. เรือสําราญฯ เริ่มลองเขาสู Tracy Arm Fjords ซึ่งไดรับการยก

ยองใหเปนมรดกโลก ทางธรรมชาติขององคการยูเนสโก ทานจะได

สัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรยของภูเขาและธารนํ้าแข็งที่

งดงาม และย่ิงใหญที่สุดในอลาสกา หากโชคดีทานอาจจะไดยิน

เสียงการแยกตัวเปนแผนตกลงสูพ้ืนนํ้า เปนเสียงอันกึกกองราว

เสียงฟารองคําราม และเปนชวงเวลาที่จะสะกดทุกทานไวกับกอนนํ้าแข็งมหึมาที่พังถลมลงสูพ้ืนนํ้าเสียงดัง

กังวาล เรียกไดวาเปนปรากฎการณธรรมชาติที่ไดปนแตงขึ้นมาใหทานไดชม และจะหาที่ใดเปรียบมิไดอีก

แลวในโลก ใหทานไดสัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุงนํ้าแข็ง พรอมเก็บภาพความประทับใจ

อันมิอาจลืมเลือนได  
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 Note: กอนเรือจะแลนเขาใกลธารน้ําแข็ง ใหทานเตรียมจองพื้นที่สวนตัวประจําดาดฟาเรือใหดี 

เพราะจะมีคนจํานวนมากมาแยงกันเพื่อใหไดตําแหนงที่ดีที่สุด ควรเตรียมอุปกรณกันหนาวใหพรอม 

เพราะเม่ือเรือแลนเขาใกลธารน้ําแข็งอุณหภูมิอาจจะลดลงจนถึงศูนยองศา และควรนํากลองสอง

ทางไกลไปดวยเพื่อจะไดเห็นภาพธารน้ําแข็งละลายตัวอยางชัดเจน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 

12.30 น.  เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเรือเมืองจูโน รัฐอลาสกาเมืองจูโน เรียกไดวาเปนเมืองทาและเมืองหลวงที่

สําคัญของ มลรัฐอลาสกา ตัวเมืองต้ังอยูบริเวณตีนเขาที่ ต้ัง

ตระหงานสูงถึง 4,000 ฟุต ถาไปเยือนในชวงตนๆของฤดูกาล

ลองเรือสําราญ ทานจะไดเห็นยอดเขาที่ปกคลุมดวยหิมะและ

นํ้าตกอันสวยงาม เต็มไปดวยทิวทัศนอันงดงามยากที่จะหาที่ใด

เปรียบ ดวยเสนหของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกัน

อยางกลมกลืน จูโน เปนเมืองที่ต้ังอยูระหวางเทือกเขาและทะเล 

ทําใหเปนเมืองที่เขาถึงไดยากในทางบก ถูกคนพบในชวงยุคต่ืนทองป ค.ศ. 1880 ในอดีตเปนเมือง

ศูนยกลางแหงเหมืองทอง กอนจะกลายเปนเมืองหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสกา นอกจากน้ียังเปนเมืองที่มี

ธารนํ้าแข็งมากที่สุดแหงหน่ึงของอลาสกา ซึ่งมีธารน้ําแข็งเมนเดนฮอลล (Mendenhall Glacier) เปน

ธารนํ้าแข็งที่ขึ้นช่ือวาสวยที่สุดแหงหน่ึง อิสระใหทานเลือกซื้อทัวรเสริมที่ทางเรือไดจัดเตรียมไวให  

แนะนําทัวรเสริมบนฝงที่นาสนใจ 

- MENDENHALL GLACIER & MOUNT ROBERTS TRAMWAY (CODE JNU105)  

- USD 69.95 / ทาน 

 ทัวรน้ีจะนําทานเดินทางสูอุทยานแหงชาติ ธารน้ําแข็งเมนเดนฮอลล (Mendenhall Glacier  

 National Park) เพ่ือเขาชมธารนํ้าแข็งยักษ เมนเดลฮอลล กลาเซียร (Mendenhall Glacier) ซึ่งมี 

 ความกวางประมาณ 1 ไมล มีนํ้าแข็งปกคลุมหนากวา 100 ฟุต ทานจะไดสัมผัสกับทุงนํ้าแข็งที่มีหิมะ 

 ปกคลุมตลอดทั้งป สัมผัสบรรยากาศทุงนํ้าแข็งขนาดใหญเต็มพ้ืนที่  

 จากน้ันนําทานขึ้นกระเชาลอยฟาที่ เมาท โรเบิรต (Mt. Robert Tramway) โดยจุดขึ้นกระเชาอยู 

 บริเวณทาเรือเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของยอดเขา ซึ่งทานจะไดพบกับทิวทัศนของเมืองจูโนที่ 

 ลอมรอบดวยขุนเขา นอกจากน้ียังมี ศูนยนักทองเที่ยว รานอาหาร รานขายของที่ระลึก ไวคอยใหบริการ 

 อีกดวย อิสระใหทานเดินเลนบนยอดเขา และเก็บภาพเมืองจูโนตามอัธยาศัย  

 ไดเวลานําทานน่ังกระเชากลับลงมา ณ ทาเรือ  

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

 ทัวรน้ีจะนําทานเดินทางสูอุทยานแหงชาติ ธารน้ําแข็งเมนเดนฮอลล (Mendenhall Glacier  

 National Park) โดยน่ังเฮลิคอปเตอร ซึ่งทานไดชมวิวของธารนํ้าแข็งฯ จากมุมสูง และทานยังจะไดมี 

 โอกาสเดินบนธารนํ้าแข็งฯ แหงน้ีดวย 
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ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 

22.00 น.  เรือสําราญลองออกจากทาเรือเมืองจูโน เพ่ือมุงหนาสูเมืองสแกกเวย 

 หลังรับประทานอาหารค่ํา ทานสามารถพักผอนตามอัธยาศัย หรือเลือกใชบริการหองกิจกรรมตางๆ 

ภายในเรือสําราญ ทานสามารถเขาชมโชวพิเศษที่ทางเรือจัดให ณ หองเธียรเตอรที่ช้ัน 6 และช้ัน 7 ดาน

หัวเรือ หากทานใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ทานสามารถไปไดที่คาสิโน ช้ัน 6 สําหรับทานที่ชอบแดนซหรือน่ัง

ฟงเพลง ก็สามารถเลือกใชบริการไดที่ คลับ/เลาจน หรือ บารตางๆ ได 

วันพฤหัสฯ ที่ 20 ก.ย. 61 เมืองสแกกเวย, รัฐอลาสกา (อิสระเลือกซื้อทัวรเสริม)     

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 

06.00 น.  เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเรือ เมืองสแกกเวย รัฐอลาสกา 

 เมืองสแกกเวย เปนเมืองทาและเปนปากประตูตอนรับผูที่จะเดินทางไปแส วงโชคที่  “ทุงทองคลอน

ไดค” (Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อราว 100 ปกอน   โดยมีทางรถไฟสายไวท

พาสและยูคอน (White Pass and Yukon Railway) ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดขามขุนเขาและหุบเหว

เขาสูมณฑลยูคอนของแคนาดา ซึ่งทุกวันน้ีเหลือเพียงความทรงจํา อิสระใหทานเลือกซื้อทัวรเสริมที่ทาง

เรือไดจัดเตรียมไวให  

แนะนําทัวรเสริมบนฝงที่นาสนใจ 

- WHITE PASS SCENIC RAILWAY (CODE SGY201) – USD 134.95/ทาน 

 นําทานขึ้นสูฝงเพ่ือออกเดินทางโดย  รถไฟสายไวทพาส  

 (The White Pass and Yukon Railroad) ที่ถูกสรางขึ้น

ระหวางป ค.ศ. 1898 - 1900 เช่ือมตอระหวางเมืองสแกกเวยและ

เมืองไวทฮอรส มุงหนาสูเหมืองทองในอดีต นําทานขึ้นรถไฟที่จอด

เทียบอยูบริเวณทาเรือ ซึ่งจะพาทานยอนยุคศึกษาประวัติเสนทาง

รถไฟโบราณสายน้ี ที่ตัดขามขุนเขาและหุบเหว เพ่ือพานักแสวงโชค

เดินทางเขาสูมณฑลยูคอนของแคนาดา เพ่ือแสวงหาทองแทนการใชมาหรือเดินเทาผานธรรมชาติอัน

ทุรกันดาร และโหดรายทารุณ โดยรถไฟจะว่ิงขึ้นสูจุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟุต ซึ่งตลอดสองขางทางที่ทาน

จะไดพบคือความงดงามแหงธรรมชาติที่เหนือคําบรรยาย  

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ 

บาย อิสระใหทานเดินเลนชมตัว เมืองสแกกเวย ซึ่งอยูหางจากทาเทียบเรือ

เพียง 5-10 นาทีเทาน้ัน เมืองเล็กๆ ที่ใหบรรยากาศแบบคาวบอย

ตะวันตก แมเวลาจะผานไปนา นแตเมืองสแกกเวยยังคงรักษาสภาพ

เมืองในยุคต่ืนทองไดเปนอยางดี ใหทานไดชม บานไมสองช้ัน รานคา 

รานอาหาร ที่ทาสีสันสดใส ไดเวลาอันสมควรนําทานกลับสูทาเรือ 

17.00 น.  เรือสําราญลองออกจากทาเรือเมืองสแกกเวย เพ่ือมุงหนาสูเมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา 
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ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 หลังรับประทานอาหารค่ํา ทานสามารถพักผอนตามอัธยาศัย หรือเลือกใชบริการหองกิจกรรมตางๆ 

ภายในเรือสําราญ ทานสามารถเขาชมโชวพิเศษที่ทางเรือจัดให ณ หองเธียรเตอรที่ช้ัน 6 และช้ัน 7 ดาน

หัวเรือ หากทานใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ทานสามารถไปไดที่คาสิโน ช้ัน 6 สําหรับทานที่ชอบแดนซหรือน่ัง

ฟงเพลง ก็สามารถเลือกใชบริการไดที่ คลับ/เลาจน หรือ บารตางๆ ได 

วันศุกรที ่21 ก.ย. 61  ลองนานน้ําสากล     

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ  

 หลังจากน้ัน อิสระใหทานพักผอนบนเรือสําราญฯ ตามอัธยาศัย 

ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ เลาจน 

หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวา

จะเปน ชอปปงที่รานขายสินคาปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) 

และสวนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอัน

หลากหลายที่ทานสามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room  : บารและเลาจน, หองสมุด, หองอินเตอรเน็ต 

Entertainment : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไมซ้ํากันในทุกค่ําคืน) หรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน บารตางๆ 

                         หลากหลายสไตล, คาสิโน, ดิสโกเธค, หองเลนเกม 

Sport and Activities : สระวายนํ้า, สปอรทคอรท, ฟตเนส 

Spa and Wellness  : หองสปา, หองสตรีม , บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ  

 พักผอนบนเรือสําราญตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได

ตามใจชอบ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ 

 หลังรับประทานอาหารค่ํา ทานสามารถพักผอนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใชบริการหองกิจกรรมตางๆ 

ภายในเรือสําราญ ทานสามารถเขาชมโชวพิเศษที่ทางเรือจัดให ณ หองเธียรเตอรที่ช้ัน 6 และช้ัน 7 ดาน

หัวเรือ หากทานใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ทานสามารถไปไดที่คาสิโน ช้ัน 6 สําหรับทานที่ชอบแดนซหรือน่ัง

ฟงเพลง ก็สามารถเลือกใชบริการไดที่ คลับ/เลาจน หรือ บารตางๆ ได 

วันเสารที่ 22 ก.ย. 61  วิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา         

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ 

เรือสําราญมุงหนาสู เกาะวิกตอเรีย แหงเมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา ระหวางทางหากโชคดีทาน

อาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต วายวนอยูไมไกลจากตัวเรือ ซึ่งฤดูกาลลองเรือ

สําราญน้ี เปนชวงที่สามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาไดงาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ 
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 อิสระใหทานพักผอนบนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลน

ในคลับ เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ 

  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ 

19.00 น. เรือสําราญเทียบทา ณ ทาเรือ เมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria) อีกหน่ึง 

 เมืองทองเที่ยวที่ไดรับการขนานนามวาเปน "เมืองแหงสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยังเปนเมือง 

 หลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหน่ึงของ 

ประเทศแคนาดา ที่ต้ังอยูทางตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมือง

ที่ใหญที่สุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร"  เมืองวิกตอเรียเปนเมือง

ที่มีช่ือเสียงดานการทองเที่ยว เปนเมืองที่ขึ้นช่ือในเรื่องของความ

สะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศนที่มีความงดงามมากเมือง

หน่ึง วิกตอเรียจึงมักไดรับเลือกใหเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ

อันดับตนๆ จากนิตยสารทองเที่ยวสากลเปนประจําและดึงดูดนักทองเที่ยวที่มีกวา 3.5 ลานคนตอป อิสระ

ใหทานเลือกซื้อทัวรเสริมที่ทางเรือไดจัดเตรียมไวให  

แนะนําทัวรเสริมบนฝงที่นาสนใจ 

- DOUBLE – DECKER CITY HIGHLIGHTS (CODE YYJ110) – USD 49.95/ทาน 

 ผานชมจุด Mile 0 Maker จุดเริ่มตนทางหลวงที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 4,990 ไมลสู 10 จังหวัด

ในแคนาดา กอนรถจะนําทานแลนชาๆ สูเขา Tolmie ใหทา นลองกําลังขาดวยการเดินสูจุดชมวิว วิว 360 

องศา ของเมืองวิกตอเรียจะรอทานอยู หากทานไปในวันที่ทองฟาแจมใสจะสามารถเห็นเขา Barker ฝง

ประเทศอเมริกาไดเลยทีเดียว ระหวางทางลงจากเขาผานมหาวิทยาลัย วิกตอเรีย ที่มีประวัติยาวนาน 

กอต้ังมาแลวกวา 150 ป แลวแวะพักทานของวางรานที่มีช่ือเสียงมากวา 50 ป (ค.ศ. 1964 Tim Hortons 

มีสาขาถึง 3,665 รานทั่วแคนาดา  ตอจากน้ันรถจะนําทานสูเขตเมืองเกา ผานชมอาคารรัฐสภาในเมือง

วิกตอเรีย (British Columbia Parliament Buildings) โดยตัวอาคารน้ันต้ังอยูใจกลางเมืองวิกตอเรีย 

อาคารแหงน้ีถูกสรางขึ้นในชวงระหวางป 1893 -1896 ปจจุบันเปนหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวที่ตองไมพลาด

มาเยือนเมื่อมีโอกาสมายังเมืองวิกตอเรีย ผานชมอาคาร โบสถ และตึกตาง ๆ มากมายในเมืองน้ีที่มี

รูปแบบศิลปะแบบโกธิค ทานจะยังคงไดเห็นรถมานําเที่ยว และวิถีชีวิตอันเรียบงายของคนทองถิ่น 

นอกจากน้ีวิกตอเรียยังไดช่ือวาเปน City of Gardens เพราะรอบ ๆ เมืองเต็มไปดวยตนไมและสวนสวย ๆ 

มากมาย รวมทั้งสวน Bacon  Hill อายุกวา 135 ป มีพ้ือนที่กวางถึง 200 เอเคอร (8 แสนตารางเมตร) ได

เวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสูทาเรือ 

23.59 น. เรือสําราญออกจากทาเรือวิกตอเรีย  เพ่ือมุงหนาสูทาเรือเมืองซีแอตเทิล 

  หมายเหตุ 

 ในเย็นวันน้ีทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลงจากเรือ ทาน

จะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบเล็ก 
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เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะ

ถูกสงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทาง

บริษัทเรือจะชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

วันอาทิตยที่ 23 ก.ย. 61  เมืองซีแอตเทลิ, สหรัฐอเมรกิา        

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรืสําราญฯ 

07.00 น.  เรือสําราญเทียบทา ณ ทาเรือ เมืองซีแอตเทิล  รัฐวอชิงตัน 

08.30 น. นําทานเช็คเอาทออกจากเรือสําราญฯ และนําทานผานพิธีการตรวจ

ลงตราหนังสือเพ่ือเดินทางเขาเมืองซีแอตเทิล ณ บริเวณทาเรือ 

พรอมรับกระเปาสัมภาระ ซึ่งทุกทานจะตองมายืนยันระบุรับดวย

ตนเอง  

 จากน้ันนําทานเที่ยวชมเมือง ซีแอตเทิล ชม  Pike Place Market ซึ่งเปนตลาดเกาแกที่มีช่ือเสียงไปทั่ว

โลก และยังเปนที่ต้ังของ รานกาแฟสตารบั๊ค สาขาแรกของโลก  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานสู ซีแอตเทิลพรีเม่ียมเอาทเลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่งเปนเอาทเลตขนาดใหญในเมือง

ซีแอตเทิล มีรานคาเอาทเลตกวา 110 ราน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin 

Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi , Samsonite 

และ อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย 

  ** อิสระใหทานรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ** 

19.00 น.  นําทานเดินทางสู สนามบินซีแอตเทิล 

20.00 น.  เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล นําทานเช็คอินเพ่ือรับต๋ัวโดยสารและโหลดกระเปา  

วันจันทรที่ 24 ก.ย. 61  เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน            

01.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล สูเมืองไทเป โดยเที่ยวบิน BR025 

********* บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล ********** 

วันอังคารที่ 25 ก.ย. 61  ไทเป - สุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ           

05.10 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวัน เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 

09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป โดยเที่ยวบิน BR211 

11.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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หองพักแบบไมมีหนาตาง (Inside cabin)  

ขนาด 158 – 162 sq.ft 

หองพักแบบมีระเบยีง (Balcony cabin)  

ขนาด 214 – 222 sq.ft (รวมความกวางของระเบียง) 
 

ประเภทหองพกับนเรือสาํราญ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําแนะนํา  สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือการ 

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อต๋ัวรถไฟ 

 หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลา 

การเดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับ 

ทานในภายหลงั 

              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 

 

อัตราคาบริการ (คณะผูเดินทางเปนผูใหญขั้นตํ่า 20 ทาน) 

อัตราคาบรกิาร ตอทาน งดแถมกระเปา 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาอเมริกา 

15-25 ก.ย. 61 

ผูใหญพักหองคู 

( คนที่ 1 และ 2) 

ทานที่ 3 และ 4 

(พักรวมกับทานที่ 1 และ 2) พักเด่ียว 

หองพักแบบไมมีหนาตาง 109,999 93,999 135,999 

หองพักแบบมีระเบยีง 129,999 99,999 159,999 

อัตราคาบริการนี้รวม: 

1.คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ช้ันประหยัด สายการบิน EVA Airways 

2.หองพักบนเรือสําราญ 7 คืน และบนฝง 1 คืน (ที่ซีแอตเทิล), ทัวรตามโปรแกรม 

3.รถรับสงจากสนามบินและทาเรือ 

4.อาหารทุกมื้อ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 

5.คาธรรมเนียมวีซาแคนาดา 
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6.หัวหนาทัวรคนไทยรวมเดินทางเพ่ือดูแลคณะ  

7.ภาษีทาเรือ, ภาษีนํ้ามันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามภาวะตลาดน้ํามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทาง 

บริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมหากมีการเปลี่ยนแปลง 

9.ทัวรที่เมืองซีแอตเทิล, คาเขาชมสถานที่ตางๆ (ตามที่ระบุในโปรแกรมเทาน้ัน) 

10.คาขนกระเปาซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเปาทานละ 2 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 กิโลกรัมตอใบ หากนํ้าหนักหรือจํานวน 

ของกระเปาเกินกวาที่กําหนดทานอาจตองชําระคาใชจายโดยตรงกับสายการบินที่เคานเตอรเช็คอิน 

11.คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70ป) 

12.คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ 500,000 บาท (สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป) 

อัตรานี้ไมรวม: 

1. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

2. คาทัวรเสรมิบนฝงตางๆ (ที่ไมไดแจงในโปรแกรม) 

3. ทิปพนักงานบนเรือ วันละ USD 13.50 ตอทาน (USD 94.50) 

4. คาทิปพนักงานขับรถวันละ USD 4 /วัน/ทาน 

5. คาทิปพนักงานยก/เข็นกระเปาที่โรงแรมและทาเรือ 

6. คาธรรมเนียมวีซาอเมริกา , คาวีซาอ่ืน ๆ (ถามี) 

7. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องด่ืม ฯลฯ 

เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางตองมีสมาชิกอยางนอย 20 ทานและทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไมครบตามจํานวนดังกลาว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน หรือมีการประกาศลด

คาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่จะเดินทาง 

การสํารองการเดินทาง: 

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 50,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร  พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง  

(ที่ไมหมดอายภุายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย)  และหลักฐานโอนเงินมา 

ไดที่ Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 80 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 85  

วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรอืตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะน้ันจะถือวาการ 

สํารองการเดินทางน้ันถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางสวนเปนคาดําเนินการ 

3. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง 

บริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

4.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาแพคเกจ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ ไมวากรณีใดก็ตาม 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 80 - 60 วันทําการ หักคาบริการ ยึดคามัดจํา 50,000 บาท 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 59 - 30 วันทําการขึ้นไป เก็บคาใชจาย 50% ของคาทัวร 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 - 16 วันทําการขึ้นไป เก็บคาใชจาย 75% ของราคาทัวร 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันทําการขึ้นไป เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 

หมายเหตุ: 

1. กรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผูเดินทางเขาหรือออกประเทศ ทางบริษทัฯไมสามารถคืนคาทัวรใหได 

2. ระหวางการเดินทางทองเที่ยว หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิ

และไมสามารถขอคืนคาบริการได 

3. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะ ต๋ัวเครือ่งบินขากลับซึ่งยังไมไดใชน้ัน ไมสามารถขอคืนเงินได 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด

งาน การกอการจลาจล ความลาชาของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ เปนตน 

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน 

โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนําสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหวาง

การเดินทาง เอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติที่สอไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, คาธรรมเนียมของ

ตั๋วและภาษีน้ํามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 
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เพื่อการเดินทางอยางอุนใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 

ดวยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุมครองไดมากข้ึน... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ขอ 2.1 *** ขอ 2.2 บริษัทจะจายคาใชจาย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ไดเกิดขึ้นในระยะวเลา 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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* สําหรับผูเอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไวในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สนใจ “ประกันภัยการเดนิทางท่ัวโลก”  โปรดแจงเจาหนาท่ี ผูดูแลการจองทัวร ลวงหนากอนเดินทาง ไม

นอยกวา 1 สัปดาห  และกรุณาชําระคาประกันภยัการเดินทาง ยอดเต็มจํานวน  

หลังจากสงรายชื่อผูเอาประกันภัยแลว 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS180518 

  Page 16 of 16  
 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com

