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ทัวร์ล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ ขั้วโลกเหนือ Celebrity Solstice 11 วัน 8 คืน 
โดยสำยกำรบิน อีว่ำ แอร์ 

สัมผัสประสบกำรณด์ินแดนแห่งขั้วโลกเหนือกบัเส้นทำงอลำสก้ำบนเรือส ำรำญสไตลอ์เมริกนัสุดหรู 
เส้นทำง ซีแอตเทิล (อเมริกำ) - เคทชิเกน - Endicott Arm & Dawes Glacier - จูโน่ - สแกกเวย์ - 

Inside Passage - วิกตอเรีย (แคนำดำ) 

รวมทัวร์เสรมิบนฝั่ง ชมธำรน้ ำแข็งเมนเดลฮอลล ์พร้อมประสพกำรณ์ล่องเรอืชมปลำวำฬ นั่งรถไฟสำย
ไวท์พำสเยือนเหมืองทองในอดตี และทัวร์บนฝั่งตำมรำยกำร 

มีเวลำให้ท่ำนได้ลิม้รส เมนูแนะน ำ ปูอลำสก้ำ และ ปลำแซลมอนแท้ๆ  สดๆ ท่ำมกลำงบรรยำกำศจริง
จำกท้องทะเลอลำสก้ำ ก่อนกลับช้อปป้ิง Seattle Premium Outlets อย่ำงจุใจ 

เดินทำงพร้อมหัวหน้ำทัวร์ดูแลตลอดกำรเดินทำง 
 
 
 
 
 

Early Bird จอง และมัดจ ำภำยใน 15 ม.ค. 63 ลด 10,000 บำท 

รับฟร ีแพ็คเกจ Internet บนเรือ ไม่จ ำกัด - รับ On Board Credit - รับ แพ็คเกจเครื่องดื่มไม่อั้น ตลอด
กำรเดินทำง มูลค่ำกว่ำ 1000 USD 
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     รัฐอลาสก้าตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกา  อดีตอยู่ใต้อ านาจการปกครองของมหาอ านาจรัสเซีย เป็น
ดินแดนร้างห่างไกล มีผู้คนอยู่อาศัยจ านวนน้อยมาก รสัเซียซึง่มองไมเ่หน็ประโยชน์ในดนิแดนกวา้งใหญ่รกร้างกว้างใหญแ่ห่งนี ้
จึงได้ยอมขายให้กับสหรฐัอเมริกาในวนัที่ 30 มนีาคม ค.ศ. 1867 อลาสก้า  จึงกลายเป็นรัฐที่ 49  และเปน็รัฐที่มขีนาดใหญ่
ที่สุดของประเทศสหรฐัอเมรกิา แต่เป็นรัฐทีไ่ม่มีอาณาเขตติดกับรฐัอื่น ๆ ของแผน่ดนิแม่เลย  แลว้เหตุการณ์อันไมค่าดฝันก็
เกิดขึ้นเมื่อได้ท าการส ารวจพบแหล่งทองค า น้ ามัน และแกซ๊ธรรมชาติ รวมไปถงึพื้นที่ป่าไม้อีกกวา้งใหญ่เมือ่ปลายศตวรรษที ่
19 นั้นเอง ท าให้ดนิแดนอลาสก้าเพ่ิมมูลค่าขึน้อย่างมากมายมหาศาลในเวลาไมน่าน 

พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือส ำรำญ Celebrity Solstice 7 คืน 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนขับรถวันละ USD 5 ตอ่วัน ต่อท่ำน  

ไม่รวม ค่ำทิปหัวหน้ำทวัร์ และไกด์ วันละ USD 5 ต่อวัน ต่อท่ำน - ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งต่ำงๆ  
ไม่รวม Hotel Porter ค่ำทิปยกกระเปำ๋ (3 USD ต่อใบ จ่ำยตรงกับทำงคนยกกระเป๋ำ)  

ไม่รวม ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำอเมริกำ - ไม่รวม ค่ำธรรมเนยีมวีซ่ำแคนำดำ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วนัที่  28พ.ค.-7มิ.ย. 63           รำคำ  179,900.-   (พักบนเรือ หอ้งมีระเบียง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนำมบินเถำหยวน - สนำมบินซีแอตเทิล - เข้ำที่พัก 

วันที่1 
ชมนครซีแอตเทิล - ย่ำนดำวน์ทำวน์ - ไพโอเนียร์สแควร์ - สเปซนีดเดิล - ท่ำเรือซีแอตเทิล - อิสระเช็กอินขึ้นเรือส ำรำญ 
Celebrity Solstice - 16.00 PM Departure Boarding 

วันที่2 At Sea (Cruising) 

วันที่3 07.00 AM Arrive Ketchikan, Alaska - ครีกสตรีท - เดินชมเมืองเคทชิเกน - 16.00 PM Departure 

วันที5่ 
05.30 AM Arrive Endicott Arm & Dawes Glacier - 10.00 AM Departure - 13.30 PM Arrive Juneau, 
Alaska - ธำรน้ ำแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กลำเซียร์ - ชมปลำวำฬ บริเวณหมู่เกำะ Alexander - 22.00 PM Departure 

วันที่6 07.00 AM Arrive Skagway, Alaska - นั่งรถไฟสำยไวท์พำส - เมืองสแกกเวย์ - 18.00 PM Departure 

วันที่7 At Sea (Cruising) 

วันที่8 17.30 PM Arrive Victoria, British Columbia - 23.59 PM Departure 

วันที่9 06.00 AM Arrive ท่ำเรือ เมืองซีแอตเทิล - Pike Place Market - ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอำท์เลต - สนำมบินซีแอตเทิล 

วันที่10 เดินทำงกลับ - บินข้ำมเส้นแบ่งเขตเวลำสำกล 

วันที่11 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนำมบินเถำหยวน - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563  กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ - ไทเป - ซีแอตเทิล     (1) 

12.00 น. พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q  ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์
สำยกำรบิน อีว่ำ แอร์ (Eva Air) 

15.10 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินเถำหยวน ไต้หวัน โดยเที่ยวบิน  BR 704 
20.00 น. เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 
23.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกงสู่ สนำมบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบิน BR 858 

********* บินข้ำมเส้นแบ่งเขตเวลำสำกล ********** 
19.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 15 

ชม. จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร น าท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่โรงแรม  
Crowne Plaza Seattle Airport  หรือ เทียบเท่า 

 

วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563   ซีแอตเทิล - ล่องเรือส ำรำญ Celebrity Solstice    (2) 
 

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

วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน 
ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเท่านั้น 

 "นครซีแอตเทิล" เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเมืองเต็มไปด้วย
ตึกระฟ้าและความโรแมนติกของแสงสีในยามค่ าคืน แต่หลายๆ คนที่เคยมาเยือนเมือง
นี้กลับเรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพ้ืนที่สีเขียว 
นอกจากนี้แล้วซีแอตเทิลยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่ง
อเมริกา (ASTA) จากการจัดอันดับให้ซีแอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอด
นิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย  

 น าท่านผ่านชมย่าน ดำวน์ทำวน์ (Downtown)ย่านธุรกิจที่ส าคัญของซีแอตเทิล ชมอาคาร บ้านเรือน และตึก ที่
มีความส าคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมือง  

 จากนั้นน าท่านผ่านชมความเก่าแก่ของเมืองที่ ไพโอเนียร์สแควร์ (Pioneer Square)ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่
ที่สุดในซีแอตเทิล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง , ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และ
เครื่องประดับมากมาย ผ่านชมสมิท ทำวเวอร์ (Smith Tower) อาคารที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สเปซนีดเดิล (Space Needle)สัญลักษณ์ของซีแอตเทิล สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงถึง 
520 ฟุต (160 เมตร) สเปซนีดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเทิลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน  World’s 
Fair ภายใน สเปซนีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City 
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restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมืองได้ 
11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเทิล เพ่ือท าการเช็คอินขึ้นเรือส าราญ Celebrity Solstice ซึ่งเป็นเรือส าราญ

สัญชาติอเมริกัน ที่พร้อมให้บริการในระดับสากล  
กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 หัวหน้าทัวร์จะพาท่านเดินชมภายในเรือส าราญ เพ่ือรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆ บนเรือส าราญ ท่าน

สามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ 
(หากเวลาเอื้ออ านวย) 
*** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) 
ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ที่แผ่นป้ายด้านหลัง
ประตูห้องพักของท่าน*** 

16.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือซีแอตเทิล มุ่งหน้าสู่เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า 
ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 ห้องอำหำรที่ให้บริกำรบนเรือส ำรำญ Celebrity Solstice – ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

- Main Restaruant   ชั้น 3 และ 4  

- Oceanview Café   ชั้น 14  (บุฟเฟ่ต์) 
ห้องอำหำรพิเศษท่ีให้บริกำรบนเรือส ำรำญ Celebrity Solstice – เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

- Tuscan Grille   ชั้น 5 (Italian Restaurant, Steak House) 

- Le Petit    ชั้น 5 (Michelin Star Chef, 3D Table Animation) 

- Sushi on Five   ชั้น 5 (Japanese Restaurant) 

- Murano    ชั้น 5 (Classic French Restaurant)   
หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือ
ส าราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรม
สันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย  
***ท่ำนสำมำรถรับทรำบรำยละเอียดของกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เรือส ำรำญ Celebrity Solstice จะจัดขึ้นในวัน
ถัดไปได้จำกเอกสำร Celebrity Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่ำนทุกคืน*** 
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วันเสำร์ที่ 30 พ.ค. 2563  ล่องน่ำนน้ ำสำกล        (3) 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามอัธยาศัย 

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

หลากหลายสไตล์ จ านวน 7 บาร์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้ า 3 สระ (ในร่ม 1 สระ), สระน้ าวน 2 สระ, สนามบาสเก็ตบอล และอ่ืนๆ  
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ฟิตเนส, ห้องแอโรบิค, โยคะ, พีลาทิส , บิวตี้ ซาลอน, และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ไฮไลท์ของเรือ*มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

- Hot Glass Class*  ชั้น 15  

- The Lawn Club   ชั้น 15     

- Basketball Court  ชั้น 15 

- Kids Area   ชั้น 15 (Xclub, Arcade & Fun Factory) 
กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ พักผ่อนบนเรือส าราญตามอัธยาศัย  
ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือ
ส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 3 -4 และชั้น 5 ด้านหัวเรือ หากท่าน
ใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 4 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถ
เลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

 
 

วันอำทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563 เมืองเคทชิเกน, รัฐอลำสก้ำ       (4) 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองเคทชิเกน รัฐอลำสก้ำ 
09.00 น. เมืองเคทชิเกนชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็น

อันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติ
ว่าเป็น เมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles)ที่มากที่สุดในโลกในอดีตเสา
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แกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพ้ืนเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา เมือง
เคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวงแห่งปลาแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลา 
และกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ หัวหน้าทัวร์จะน าท่านเที่ยวชมย่านชุมชนที่โด่งดังในอดีต ครีกสตรีท (Creek 
Street) เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือน
สร้างอยู่เหนือล าธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์“บ้ำนดอลลี่” สถานที่หาความส าราญของชายหนุ่มใน
อดีต   

 (หากท่านใดสนใจชมด้านในตัวบ้าน สามารถซื้อตั๋วเพ่ือเข้าชมได้
ที่ด้านหน้าทางเข้าบ้านดอลลี่) 

 จากนั้นให้ท่านได้เดินชมเมืองเคทชิเกน และซื้อของพ้ืนเมืองตาม
อัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมือง
เคทชิเกน  

  Note: เคทชิเกน เป็นเมืองท่ีฝนตกบ่อยมำกแทบทุกวันและวันละหลำยครั้ง จึงควรพกร่มและเสื้อกันฝนไป 
 ด้วยของฝำกยอดนิยมประจ ำเมืองนี้คือ อำหำรกระป๋องท่ีท ำมำจำกปลำแซลมอน 
กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ หรืออิสระตามอัธยาศัย  
แนะน ำอำหำรเมนูเด็ด มำแล้วต้องลอง  

1. ลิ้มรสปูอลาสก้าแท้ๆ สดๆ Premium Alaska King Crab จากท้องทะเลลาสก้า ท่ามกลางบรรยากาศจริง 
2. ลิ้มรสปลาแซลมอล จากท้องทะเลอลาสก้า ท่ามกลางบรรยากาศจริง 

บ่ำย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่ท ามาจากปลาแซลมอน ได้ที่ร้านจ าหน่ายของ
ฝากต่างๆ  

 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรืออกประมำณ 1– 1.30 ชั่วโมง 
16.00 น.  เรือส าราญล่องออกจากท่าเรือเมืองเคทชิเกน เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองจูโน่ 
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือส าราญตามอัธยาศัย  
ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือ
ส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 3-4 และชั้น 5 ด้านหัวเรือ หากท่าน
ใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 4 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์  หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถ
เลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

วันจันทร์ที่ 1 มิ.ย. 2563  Endicott Arm & Dawes Glacier - เมืองจูโน่, รัฐอลำสก้ำ  (5) 

05.30 น. เรือส าราญล่องผ่านผาหินแกรนิตที่เรียงตัวสูงตระหง่านสองฟากฝั่งไปจนถึง Endicott Arm ที่เรือส าราญจะจอด
และ หมุนรอบตัวเองอย่างช้าๆ ให้ท่านได้ชม Dawes Glacier  หนึ่งในอัญมณีเม็ดงามของอลาสก้าท่ีน้อยคนจะได้
รู้จัก จากธารน้ า 2 ธารที่ในหน้าร้อนจะมีก้อนน้ าแข็งตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ ไปจนถึงก้อนใหญ่มหึมาขนาดตึก 3 
ชั้นลอยละล่องอยู่ทั่วไป เพียงหมดฤดูร้อนอันสั้นๆ นั้นลง ธารน้ าสองแห่งนี้ก็รวมกลายตัวเป็นธารน้ าแข็งท่ีสูงถึง 30 
เมตร ยาวเกือบ 1 กิโลเมตรปรากฎตัวรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาทักทายกันตลอดฤดูท่องเที่ยวของปี หากมี

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 
 

 

 

 

 

VS171219 

Page 7 of 17  

โชคจะได้สัมผัสปรากฏการณ์ธารน้ าแข็งแตกตัวตกลงสู่พื้นน้ าดึงกึกก้องก้อน ธารน้ าแข็งอันเกิดจากการเคลื่อนตัว
และภาวะของโลกร้อนรับประทานอาหารเช้า และกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

 
 
 
 
 
10.00 น.  ล่ ำลำธำรน้ ำแข็ง ล่องจำก Endicott Arm สู่เมืองจูโน่ 
13.30 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองจูโน่รัฐอลำสก้ำ 

เมืองจูโน่ เรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่ส าคัญของรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาท่ีตั้งตระหง่าน
สูงถึง 4,000 ฟุต  
น าท่านชมธำรน้ ำแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กลำเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ 
มีน้ าแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ าตกอันสวยงาม ดูแล้วเป็น
ทิวทัศน์อันงดงามยากท่ีจะหาที่ใดเปรียบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างกลมกลืน  

 
 

แล้วน าท่านสัมผัสประสบการณ์การล่องเรือชมปลาวาฬ ออกจากท่าเรือจูโน่ สู่ บริเวณหมู่เกำะ Alexander 
บริเวณช่องแคบ Stephen ด้วยตัวเรือท่ีออกแบบให้มีห้องโดยสารที่อบอุ่น กว้าง สบาย สามารถเห็นด้านนอกจาก
กระจกบานใหญ่ หรือสัมผัสธรรมชาติและชีวิตสัตว์น้ า อาทิ ปลาวาฬหลังค่อม ปลาวาฬเพชฌฆาต นกอินทรีย์หัว
ขาว แมวน้ า สิงโตทะเล หรือสัตว์อ่ืนๆ  อย่างใกล้ชิดได้จากดาดฟ้าเรืออีกด้วย จากนั้นเดินทางกลับสู่ท่าเรือ 

 
**ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรืออกประมำณ 1 – 1.30 ชั่วโมง*** 

22.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือสแกกเวย์ เพ่ือมุ่งหน้าสู่ เมืองสแกกเวย์ 
ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือ
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ส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 3 -4 และชั้น 5 ด้านหัวเรือ หากท่าน
ใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 4 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถ
เลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

 
 

วันอังคำรที่ 2 มิ.ย. 2563  เมืองสแกกเวย์, รัฐอลำสก้ำ      (6) 

เช้ำ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองสแกกเวย ์รัฐอลำสก้ำ 

เมืองสแกกเวย์เป็นเมืองท่าและเป็นปากประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงโชคที่ “ทุ่งทองคลอนไดค์” 
(Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อราว 100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสายไวท์พาสและยูคอน 
(White Pass and Yukon Railway) ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขาและหุบเหวเข้าสู่มณฑลยูคอนของ
แคนาดา ซึ่งทุกวันนี้เหลือเพียงความทรงจ าหัวหน้าทัวร์ 
น าท่านนั่งรถไฟสำยไวท์พำส (The White Pass and Yukon 
Railroad)ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1898 - 1900 เชื่อมต่อระหว่าง
เมืองสแกกเวย์และเมืองไวท์ฮอร์ส มุ่งหน้าสู่เหมืองทองในอดีต โดยรถไฟ
จะวิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟุต ซึ่งตลอดสองข้างทางที่ท่านจะได้
พบคือความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือค าบรรยาย  

กลำงวัน รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ หรือ  
  อิสระตามอัธยาศัย 
บ่ำย น าท่านชมตัว เมืองสแกกเวย์ เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบคาวบอย

ตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมือง
ในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า 
ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  
ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรืออกประมำณ 1– 1.30 ชั่วโมง 

18.00 น. เรือส ำรำญออกจำกท่ำเรือสแกกเวย์ แล้วน าท่านล่องไปตามเส้นทาง Inside Passage ซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์
ธรรมชาติอันสวยงามของสองฟากชายฝั่งตลอดเส้นทางมุ่งหน้าสู่เมืองวิกตอเรีย 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือ

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 
 

 

 

 

 

VS171219 

Page 9 of 17  

ส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ ที่ชั้น 3-4 และชั้น 5 ด้านหัวเรือ หากท่าน
ใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 4 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์  หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถ
เลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

 
 

วันพุธที่ 3 มิ.ย. 2563  ล่องน่ำนน้ ำสำกล       (7) 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่น
ในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ  

กลำงวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ พักผ่อนบนเรือส าราญตามอัธยาศัย 
ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือ
ส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่
ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 7 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้
บริการได้ท่ี คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 2563 เมืองวิกตอเรีย, ประเทศแคนำดำ      (8) 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
 เรือส ำรำญมุ่งหน้ำสู่ เกำะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหากโชคดีท่านอาจจะมี

โอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ ซึ่งฤดูกาลล่องเรือส าราญนี้ เป็นช่วงที่
สามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาได้ง่าย 

กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
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17.30 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนำดำ 
หัวหน้าทัวร์น าท่านเที่ยวชมเมืองวิกตอเรีย "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria)อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนาน
นามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยัง
เป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) 
รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของ
ประเทศ โดยมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์"  
เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เป็น
เมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย และ
ทิวทัศน์ที่มีความงดงามมากเมืองหนึ่ง วิกตอเรียจึงมักได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญอันดับต้นๆจาก
นิตยสารท่องเที่ยวสากลเป็นประจ าและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี 
ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรืออกประมำณ 1 – 1.30 ชั่วโมง 

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

 ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋า หมายเลขต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่าน
จะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่าน
ตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่าย
ผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 
 

วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2563  เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน      (9) 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
06.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตัน 
09.00 น. น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญฯ และน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพ่ือเดินทางเข้าเมืองซีแอตเทิล 

ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง  จากนั้นน าท่านเที่ยวชม
เมืองซีแอตเทิล ชม Pike Place Market ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และยังเป็นที่ตั้งของร้ำนกำแฟ
สตำร์บั๊คสาขาแรกของโลก 

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

เทิล มีร้านค้ากว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, 
Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi , Samsonite และ อ่ืนๆอีกมากมาย  

 ***เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเลือกซ้ือสินค้า อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** 
19.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิล เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิลน าท่านเช็คอินเพื่อรับตั๋วโดยสารและโหลดกระเป๋า 
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วันเสำร์ที่ 6 มิ.ย. 2563  เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน - เมืองไทเป (ไต้หวัน)    (10) 

01.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล สู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยเที่ยวบิน BR003 
********* บินข้ำมเส้นแบ่งเขตเวลำสำกล ********** 

วันอำทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 2563  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ      (11) 

04.40 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ไทเป เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 
08.25 น. ออกเดินทางต่อ จากสนามบินไทเป โดยเที่ยวบิน BR211 
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (คณะผู้เดินทำงเป็นผู้ใหญ่ขั้นต่ ำ 15 ท่ำน) งดแถมกระเป๋ำ 

28พฤษภำคม-7มิถุนำยน 63 
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
( คนที่ 1 และ 2) 

ท่ำนที่ 3 และ 4 
(พักร่วมกับท่ำนที่ 1 และ 2) 

พักเดี่ยว(จ่ำยเพิ่ม) 

ห้องพักแบบมีระเบียง 
(Veranda Stateroom) 

179,900 - 75,000 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

 

ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซือ้ตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ Celebrity Solstice 
ห้องพักแบบระเบียง (Veranda Stateroom) : ขนำดห้องพัก 

 
 

ห้องรับแขก: 194 ตำรำงฟุต, ระเบียง: 54 ตำรำงฟุต, 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม: 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ช้ันประหยัด แบบหมู่คณะ สำยกำรบินอีว่ำ แอร์ (EVA Air) 
2. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ าหนักหรือจ านวน

ของกระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 
3. ห้องพักบนเรือส าราญ 7 คืน และบนฝั่ง 1 คืน (ท่ีซีแอตเทิล) 
4. รถรับ-ส่ง จากสนามบินและท่าเรือ 
5. อาหารทุกม้ือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
6. หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพ่ือดูแลคณะตลอดการเดินทาง 
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7. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ ามันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน ้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิ นทาง
บริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง 

8. ทิปพนักงานบนเรือ 
9. ทัวร์ที่เมืองซีแอตเทิล และ ทัวร์ตามท่ีระบุในโปรแกรมเท่านั้น 
10. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70ปี) 
11. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

อัตรำนี้ไม่รวม: 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม) 
3. ค่าทิปพนักงานขับรถวันละ USD 5 /วัน/ท่าน 
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ วันละ USD 5/วัน/ท่าน 
5. Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า) แนะน าให้ทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง

เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา  
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดาท่านละ  
8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทำงต้องมีสมำชิกอย่ำงน้อย 15 ท่ำน และทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง

การเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงิน

บาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 
กำรส ำรองกำรเดินทำง: 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 70,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อน วันที่ 1 มี.ค. 63 มิฉะนั้นจะถือว่ำกำรส ำรองกำรเดินทำงนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำร
ยึดบำงส่วนเป็นค่ำด ำเนินกำร  (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้
จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำหลังวันที่ 1 มี.ค. 63  โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 
3. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ  ทาง

บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพ็คเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
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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 ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่

สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ

ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม 

และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการ

เดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย 
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพ่ือต่อเครื่องในกรณีท่ีสายการบินระหว่าง

ประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทัวร์ 

8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารอันเนื่องจากหนังสือเดินทางช ารุดหรือมีการ

ประทับตราอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอร์ตท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันเดินทาง 

 

รำยกำรและรำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่วงเวลำเทศกำล, รำคำตั๋วโดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียมของตั๋ว
และภำษีน้ ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบรำคำกับทำงบริษัทอีกครั้ง 

 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทีเ่พิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับ
ประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลสั (เดินทำงท่ัวโลก / เดินทำงเอเชีย) 

 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่ 
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผู้เอำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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