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ทัวร์อลาสก้า ล่องเรือส าราญ Celebrity Millennium 14 วัน 11 คืน 
พักโรงแรม 4 คืน - พักบนเรือส าราญ Celebrity Millennium 7 คืน 

 

                 โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค 
 

ฮับบาร์ด กลาเซียร์ - เทิร์นอาเกน อาร์ม - ชมเมืองแองเคอเรจ - อุทยานแห่งชาติดานาลี  
CELEBRITY CRUISE ตระกูลเรือส าราญที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในการล่องอลาสก้าปี 2018 

*** พิเศษสุด นั่งรถไฟสาย WILDERNESS EXPRESS ชมวิวที่สวยที่สุดในอลาสก้า *** 
เมนูพิเศษขาปูอลาสก้า - รวมเที่ยวชายฝั่ง 

จุดเด่นของรายการเดินทาง 
• ล่องเรือส ำรำญสุดหรูที่เรียกชื่อว่ำ CEBRELITY CRUISE เป็นตระกูลเรือส ำรำญล่องอลำสก้ำที่ได้รับกำรโหวดว่ำที่สุดในแถบอลำสก้ำ 
2018 
• พักห้องพักแบบมีระเบียงสวยหรู  
• ชมวิวทะเล (BALCONY) ขนำด 194 SQUARE FEET และ 54 SQUARE FEET  
  มีเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย หรูหรำระดับพรีเมี่ยม ชมวิวทะเล พระอำทิตย์ตกในยำมเย็น 
ท่ำนสำมำรถเลือก PACKAGE ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้ (สำมำรถเลือก 1 PACKAGE 1 ห้องต่อ PACKAGE เหมือนกันเท่ำนั้น) 
1)PACKAGE WIFI บนเรือส ำรำญแบบ UNLIMITED มูลค่ำ 300 USD 
2)PACKAGE เครื่องดื่มบนเรือส ำรำญ ตลอดกำรเดินทำงบนเรือส ำรำญ มูลค่ำ 315 USD 
3)PACKAGE FREE ON BOARD มูลค่ำ 150 USD (ท่ำนสำมำรถซื้อสินค้ำภำยในเรือส ำรำญได้ทุกอย่ำง) 
•นั่งเรือชมปลำวำฬที่ ไอร์ซี่ สแตทพ้อยย์ 
•ธำรน้ ำแข็ง ฮับบำร์ด กลำเชียร์ (HUBBARD GLACIER) ซึ่งเป็นธำรน้ ำแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีปอเมริกำเหนือ และยังเป็นธำร น้ ำแข็งที่
เคลื่อนที่ได้เพียงแห่งเดียวในอลำสก้ำอีกด้วย 
•นั่งรถชมธำรน้ ำแข็ง ที่ MENDENHALL GLACIER PARK เป็นธำรน้ ำแข็งท่ีขึ้นชื่อว่ำ “ สวยที่สุด ” แห่งหนึ่งเท่ำที่ค้นพบกันมำ 
•นั่งกระเช้ำชมวิว เม้ำท์ โรเบิร์ดที่จูโน่ ณ จุดยอดสุด พบกับทิวทัศน์ของจูโน่ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขำ 
•เดินชมเมือง แคทชิแกน เมืองแห่งของนักตกปลำ น ำท่ำนเที่ยวชมย่ำนไฟแดง “ครีก สตรีท” (CREEK STREET) 
•อำหำรพิเศษสุดรสเลิศ ปูอลำสก้ำ ที่ร้ำนขึ้นชื่อที่ จูโน่ 

(กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
อัตรานีไ้ม่รวม ค่าทิปหวัหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน (ประมาณ 1,100 บาท) 

ไม่รวม ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมรกิา ท่านละ 8,500 บาท  
(ซึ่งทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาวีซ่า หรือไมก่็ตาม) 
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เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ 
ทั้งหมดหลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 

ก าหนดการเดินทาง วันที่  18มิ.ย.-1ก.ค. // 16-29 ก.ค. 63   ราคา 169,900.- (พักบนเรือ ห้องไม่มีหน้าต่าง) 
   27ส.ค.-9ก.ย. 63     ราคา 179,900.- (พักบนเรือ ห้องไม่มีหน้าต่าง) 

 สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินฮ่องกง - สนามบินนครแวนคูเวอร์ - สวนสัตว์สแตนเลย์ - 
แท่งเสาโทเทม - สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก - พักโรงแรม 

วันที่2 ท่าเรือแวนคูเวอร์ - เช็กอินขึ้นเรือส าราญ Celebrity Millennium - Departure Boarding 16.30 PM 

วันที่3 At Sea (Cruising) 

วันที่4 Arrive 7.00 AM ท่าเรือเคทชิแกน - ครีก สตรีท - Departure 15.00 PM 

วันที่5 
Arrive 10.00 AM ถึงไอซ่ี สเตรท พอยท์ - ลงเรือเล็ก Tender Boat - ชมหมู่บ้านพื้นเมืองชาวทลิงกิท - ล่องเรือชม
ปลาวาฬ แหลมอดอลฟัส (รวมในค่าทัวร์แล้ว) - Departure 20.00 PM 

วันที่6 
Arrive 7.30 AM เรือเทียบท่าเมืองจูโน่ - ทัวร์เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า เม้าท์ โรเบิร์ต ชมวิว - 
ทานปูอลาสก้ายักษ์ (รวมในค่าทัวร์แล้ว) - Departure 21.30 PM 

วันที่7 Arrive 7.00 AM เรือเทียบท่าเมืองสแกกเวย์ - Departure 16.00 PM 

วันที่8 เรือส าราญล่องเข้าสู่ ธารน้ าแข็งฮับบาร์ด กราเซียร์ - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่9 
Arrive 8.30 AM เรือเทียบท่าเมืองซีวาร์ด - อ าลาเรือส าราญ - ซีวาร์ด ไฮเวย์ - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอเยสก้า - เก็บ
ภาพอ่าวเทิร์นอาเกน - เมืองแองคอเลจ - พักโรงแรม 

วันที่10 แองเคอเรจ - นั่งรถไฟสายไวล์เดอร์เนส เอ็กซ์เพรส - อุทยานแห่งเดนาลี - พักโรงแรม 

วันที่11 เดนาลี - ชมเมืองแองเคอเรจ - พักโรงแรม 

วันที1่2 แองเคอเรจ - สวนสาธารณะ Earthquake Park - ห้าง Costo - สนามบินแองเคอเรจ - บินภายในสู่ ซิแอตเทิล 

วันที่13 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง 

วันที่14 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 

วันที่ 1      กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ (แคนาดา) - เที่ยวชมเมือง   
08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  
16.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา...โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค  แอร์ไลน์ (CATHAY  PACIFIC 

AIRLINE)  เที่ยวบินที่ CX 750 / CX838 
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แวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศฮ่องกง พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องเชิญท่านอิสระกับการพักผ่อน
ตามอัธยาศัยกับรายการบันเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า 

  *** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่ไม่เปลี่ยน ***  
13.15 น. ถึงท่าอากาศยาน “นครแวนคูเวอร์” (VANCOUVER) หลังผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อยแล้ว จำกนั้นน ำท่ำน

เดินทำงเข้ำสู่ตัวเมืองน ำท่ำนสู่ สวนสัตว์สแตนเลย์ (STANLEY PARK 
) สวนสำธำรณะที่ได้รับกำรบริจำคที่ดินมำจำกชำวเมืองแวนคูเวอร์ 
ปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนเป็นปอดที่ส ำคัญของชำวเมือง  
น ำชมแท่งเสำโทเทม (TOTEM POLE)  สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง 
“อินเดียแดง”  เก็บภำพควำมงดงำมทำงสถำปัตยกรรมของอำคำร แค
นำเดียน เพลส (CANADIAN  PLACE  BUILDING) สถาปัตยกรรม
หลังคารูปใบเรือสีขาว  คล้ำยโรงโอเปร่ำ เฮำส์  ของนครซิดนีย์ 
ออสเตรเลีย หลังคำใบเรือนี้ เดิมสร้ำงขี้นเป็นหลังคำของ CANADA 
PAVILION ในงำน WORLD’S FAIR ที่จัดขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 
1986 ออกแบบโดย ZEIDLER ROBERTS  
ได้เวลำน ำท่ำนชมอำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมโดดเด่นอันน่ำสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก 
(CANADIAN PACIFIC RAIL STATION) สร้ำงข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถำนีชุมทำงรถไฟสำยข้ำมทวีป ปัจจุบัน
เป็นสถำนีรถไฟลอยฟ้ำ (SKY TRAIN) ของนครแวนคูเวอร์ผ่ำนชม “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดก ำเนิดของชุมชน
เมือง  

ค่ ำ  บริการอาหารม้ือค่ า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:        HILTON VANCOUVER HOTEL                                                      หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันที ่2      แวนคูเวอร์ - ล่องเรือส าราญอลาสก้า  เซเลบริตี้ มิลเลเนี่ยม 
เช้ำ  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่ท่าเรือแวนคูเวอร์ เช็ค-อิน CHECK-IN CELEBRITY ECLIPSE CRUISE ถึงท่ำเรือขอเรียนทุก
ท่ำนเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรลงทะเบียน CRUISE CHECK - IN  
โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ :  
1. พาสปอร์ต (PASSPORT ) 
2. ตั๋วเรือ ( E-TICKET BOARDING  PASS ) 
3. บัตรเครดิต ( CREDIT CARD) 
4. PUBLIC HEALTH  QUESTIONNAIRE (ที่เซ็นต์ชื่อเรียบร้อย)  
จำกนั้นผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจำกขึ้นสู่เรือและจัดเก็บสัมภำระเรียบร้อยแล้ว  
ขอเชิญท่ำนสู่ห้องอำหำร OCEAN VIEW CAFE (อยู่ชั้น 10 ท้ำยเรือ)  

เที่ยง            บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
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น ำเดินส ำรวจต ำแหน่งที่ตั้งของห้องอำหำร และส่วนบริกำรต่ำงๆของเรือส ำรำญ พร้อมเข้ำร่วมกิจกรรมซ้อมกำร
เตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน โดยให้ท่ำนใส่ชูชีพที่เตรียมไว้ที่ห้องพักของท่ำน แลัวไปยังจุดนัดพบตำม
หมำยเลขท่ีมีบอกไว้ในห้องพัก 

16.30 น. เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิธีนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง BON VOYAGE COUNTDOWN เรือรัก-เรือ
ส ำรำญ CELEBRITY CRUISE ออกเดินทำงจำกท่ำเรือ ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม และควำมบันเทิงต่ำงๆ ที่
ทำงเรือได้จัดสรรไว้ เช่น ท่ำนอำจจะนั่งฟังเพลงไพเรำะได้ที่ เลำจน์ หรือ บำร์ต่ำงๆ หรือสนุกกับกำรเต้นร ำได้ที่ดิส
โก้เธค หรือบำงท่ำนอำจจะเสี่ยงโชคท่ีคำสิโน ที่มีเครื่องเล่นต่ำงๆ ให้ท่ำนเลือกมำกมำย เช่น รูเล็ตต์, สล็อท แมชชีน, 
แบล็กแจ็ค  ฯลฯ 

ค่ ำ บริการอาหารม้ือค่ า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษท่ีทางเรือได้จัดไว้ให้ชม(ทุกคืนแบบไม่ซ้ ากัน)   
หมายเหตุ ในแต่ละวันท่ำนสำมำรถศึกษำกิจกรรมต่ำง ๆ ได้จำกจดหมำยข่ำวรำยวัน “CRUISE PATTER” ที่ทำง
เรือจะส่งมำให้ท่ำนได้อ่ำนล่วงหน้ำทุกคืน โดยจะน ำส่งไว้ที่ห้องนอนของท่ำน ซึ่งรำยละเอียดทุกอย่ำงจะแนะน ำไว้ใน
จดหมำยข่ำวรำยวัน เช่น ค่ ำนี้ควรแต่งตัวอย่ำงไร กิจกรรมตั้งแต่เช้ำจรดเย็น รำยกำรกำรบันเทิงต่ำง ๆ  เป็นต้น 
เพรำะทุกไมล์ทะเลที่เรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่ำง ๆ ที่วำงไว้อย่ำงเต็มที่ก็จะด ำเนินไปจนท ำให้แต่ละวันผ่ำนไปอย่ำง
รวดเร็ว 

พักที่:       CELEBRITY MILLENNIUM CRUISE  บนเรือส าราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

 

วันที ่3      เรือน าคณะล่องทะเลใน (INSIDE PASSAGE) - ชมวิวสองฝั่งทะเล   
                 สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือส าราญ 
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

ในวันนี้ เรือจะว่ิงขึ้นทางเหนือ (NORTBOUND GLACIER) โดยใช้เส้นทำงทะเลใน หรือ INSIDE PASSAGE เป็น
เส้นทำงเลำะชำยฝั่ง สองด้ำน สภำพภูมิประเทศที่เกิดจะกัดเซำะของธำรน้ ำแข็งเมื่อหลำยล้ำนปีที่ผ่ำนมำ เส้นทำงนี้
ทอดตัวจำกอลำสก้ำตะวันออกเฉียงใต้ ผ่ำนแคว้นบริติชโคลัมเบีย ตะวันตก ของแคนำดำไปจนถึ งรัฐวอชิงตัน
ตะวันตกเฉียงเหนือในสหรัฐอเมริกำ  เรือที่ใช้เส้นทางนี้ จะสามารถหลีกเลี่ยงสภาพอากาศเลวร้ายในมหาสมุทร
เปิดและได้ชมวิวที่สวยงำมไปพร้อมๆกัน ในวันอำกำศดีท่ำนอำจโชคดีได้เห็น วำฬ และปลำโลมำว่ำยน้ ำอยู่ใกล้ล ำ
เรือ 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

        ท่านสมาชิกทุกท่านสามารถพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ เช่น 

 ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง) ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลินส์  
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 บาร์เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
 ห้องฟังเพลง  ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วย
ระบบแสง สี เสียง 
 โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น 
SIMULATOR  
 อินเตอร์เน็ต คาเฟ่  
 สโมสรส าหรับเด็กเล็ก 
 สระว่ายน้ า  สระน้ าวน   ซาวน่า  ห้องนวด  ห้องยิม ห้องเสริม
สวย 
 สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส  บาสเก็ตบอล   และวอลเล่ย์บอล  
 ห้องสมุด ห้องท าพิธีแต่งงาน  ห้องแพทย์ 
  ร้านค้าปลอดภาษี     ร้านสรรพสินค้า   และของท่ีระลึก   
 ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ 

ค่ า             บริการอาหารม้ือค่ ามื้อพิเศษ !!! ขอเชิญท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารม้ือค่ า  
                 WELCOME  DINNER ซึ่งกัปตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ  

**วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจาก CRUISE PATTER ** 
พักที่:       CELEBRITY MILLENNIUM CRUISE  บนเรือส าราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 
 
วันที ่4     เรือเทียบท่าที่เมืองเคทชิแกน - ชมเมือง 

*** เรือเทียบฝั่งระหว่างเวลา 07.00 น. - 15.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก *** 
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
07.00 น. เรือเข้าเทียบท่า “เคทชิแกน” ( KETCHIKAN) เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขำ

ริมฝั่งแม่น้ ำ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหมู่บ้ำน
ดั้ ง เดิมของชนพ้ืนเมืองที่สร้ำงสรรค์งำนศิลปะเสำโทเทมของ 
อินเดียนแดงเผ่าทลิงกิต น ำท่ำนสู่ เมืองเคทชิเเกน ชุมชนแห่งแรก
ของรัฐอลำสก้ำ ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และ
เป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่ำงชำติว่ำ เป็นเมือง
แห่งเสำแกะสลัก (Totem Poles) ที่มำกที่สุดในโลก ในอดีตเสำ
แกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่ำพ้ืนเมืองอเมริกันทำงตอน
เหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทำงศำสนำ ที่พวกเขำให้ควำมเคำรพ แต่
ต่อมำในยุคที่มีกำรเผยแผ่ศำสนำคริสต์ เกิดควำมเข้ำใจผิดท ำให้คนส่วนใหญ่เผำเสำเหล่ำนี้เป็นจ ำนวนมำก ปัจจุบัน
เสำแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่ำเรื่องรำวประวัติควำมเป็นมำต่ำงๆ ในอดีต  เมืองเคท
ชิเเกนเคยได้ชื่อว่ำเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลำและกลุ่ม
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คนที่ชื่นชอบธรรมชำติ ท ำให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนำแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจำกทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมำณ
ปลำแซลมอนลดลงเป็นจ ำนวนมำก อีกทั้งพ้ืนที่ของป่ำไม้ก็ลดลงเนื่องจำกประชำกรท้องถิ่นท ำกำรตัดไม้ เพ่ือมำ
สร้ำงบ้ำนพักรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมำกขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงำนภำครัฐและประชำกรท้องถิ่นต่ำง
พยำยำมที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยำกำศของเมืองเก่ำเฉกเช่นในอดีตเพ่ือให้คนรุ่นหลังที่มำเที่ยวเมืองนี้  
สำมำรถรับรู้ถึงบรรยำกำศในประวัติศำสตร์ได้ไม่มำกก็น้อย  
น ำท่ำนเที่ยวชมย่ำนโคมแดงท่ีโด่งดงัในอดีต “ครีก สตรีท”  (CREEK STREET) เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และ
นักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่ำนอำคำรเก่ำที่ทำงเดินและบ้ำนเรือนสร้ำงอยู่เหนือล ำธำรหรือเชิงเขำ  มีสถำนที่
ประวัติศำสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถำนที่หำควำมส ำรำญของชำยหนุ่มในอดีต ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นร้ำนค้ำ และ
ร้ำนอำหำร อิสระให้ชมเมืองเคทชิแกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความ
สวยงามของเมืองเคทชิแกนได้เวลาอันสมควร น าท่านกลับสู่ท่าเรือ 

เที่ยง            บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
15.00 น.      เรือออกเดินทางสู่ “ไอซี่ สเตรท พอยท์” (ICY STRAIT POINT) กรุณากลับลงเรือ 1 ชั่วโมง ก่อนเรือออก 

 
พักที่:       CELEBRITY MILLENNIUM CRUISE  บนเรือส าราญสุดหรูระดับ 5 ดาว               
 
วันที ่5      ไอซี่ สเตรทพอยท์ - รวมทัวร์ล่องเรือชมวาฬ  

*** เรือเทียบฝั่งระหว่างเวลา 10.00 น. - 20.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก *** 
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
10.00 น.    เรือเดินทางถึงท่าเรือ ไอซี่ สเตรท พอยท์ น าท่านเดินทางสู่เมืองไอซี่ สเตรทพอยท์ (ICY STRAIT POINT) โดย

ทำงเรือจะน ำเรือเล็ก (TENDER BOAT) น ำท่ำนสู่หมู่บ้ำนเล็กๆ อัน
เป็นถิ่นฐำนดั้งเดิมของชนเผ่ำพ้ืนเมืองอินเดียนแดงหรือที่เรียกกันว่ำ 
“ชาวทลิงกิท” ตั้งถิ่นฐำนภำยในบริเวณ อุทยานแห่งชาติอ่าวเกล
เชียร์ ชำวประมงพ้ืนเมืองที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ร่ วมกับปลำวำฬหลังค่อม 
ปลำโลมำ  แมวน้ ำ  ปลำฮำลิบัท และปลำแซลมอนทั้ง 5 สำยพันธุ์  

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  
บ่ำย  น าท่ า นออก เ ดิ นทา งล่ อ ง เ รื อ สู่ แ หลมอดอลฟั ส  ( POINT 

ADOLPHUS) (ล่องเรือชมปลาวาฬ รวมในค่าทัวร์) โดยล่องเรือ
ผ่านน่านน้ าซึ่งเป็นแหล่ง อาศัยของสัตว์น้ านานาชนิด เช่น 
ปลำวำฬเพชฌฆำต สิงโตทะเล แมวน้ ำ ปลำโลมำ และปลำวำฬหลัง
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ค่อม รวมถึงนกอินทรีย์หัวล้ำนที่คอยบินโฉบเฉี่ยวไปมำ ปรำกฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง น ำท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์
ล่องเรือชมปลำวำฬ โดยบริเวณแหลมอดอลฟัส นับเป็นจุดที่ดีที่สุด ในกำรล่องเรือชมปลำวำฬ ได้เวลำน ำท่ำน
กลับขึ้นฝั่ง อิสระให้ท่ำนได้เดินเล่นบริเวณท่ำเรือที่มีร้ำนค้ำและร้ำนของฝำก ของที่ระลึกจ ำหน่ำยให้นักท่องเที่ยว
มำกมำย 

หมำยเหตุ : ส ำหรับท่ำนที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่ำนจะต้องกลับมำข้ึนเรืออย่ำงน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจำกท่ำ 
ค่ า บริการอาหารม้ือค่ า  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ// อิสระกับกำรพักผ่อนตำมอัธยำศัย พร้อมชมการแสดงโชว์

ชุดพิเศษท่ีทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ ากัน) 
20.00 น.      เรือออกเดินทางสู่เมืองจูโน (JUNEAU) เมืองหลวงแสนสวยท่ีไม่สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยรถยนต์  

 
พักที่:       CELEBRITY MILLENNIUM CRUISE  บนเรือส าราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 
 
วันที่ 6      เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน่ - รวมทัวร์เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ - รวมค่ากระเช้าลอย ไฟฟ้า เม้าท์ โรเบิร์ต ชมวิว 

*** เรือเทียบฝั่งระหว่างเวลา 07.30 น. - 21.30 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก *** 
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
07.30 น. เรือเข้ำเทียบท่ำท่ี “ เมืองจูโน” (JUNEAN) เมืองหลวงของมลรัฐ 

อลาสก้า ที่รถยนต์ไม่สำมำรถเข้ำถึง เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อัน
งดงำม ด้วยเสน่ห์ของธรรมชำติและวัฒนธรรมที่ผสมผสำนกันอย่ำง
กลมกลืน จูโน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่ำงเทือกเขำและทะเลท ำให้เป็นเมือง
ที่เข้ำถึงได้ยำกในทำงบกถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ.1880 ในอดีต
เป็นเมืองศูนย์กลำงแห่งกำรค้ำทองอันมั่งคั่ง ก่อนจะกลำยเป็น เมืองหลวง
ของมลรัฐอลำสก้ำ ในเวลำต่อมำ นอกจำกนี้ “จูโน” ยังเป็นเมืองที่มี 
“ ธารน้ าแข็ง ” มำกที่สุดแห่งหนึ่งของอลำสก้ำ ที่ส ำคัญ ได้แก่  
“ธารน้ าแข็งเมนเดนฮอลล์” (MENDENHALL GLACIER) ซึ่งเป็นธาร
น้ าแข็งที่ข้ึนชื่อว่า “สวยท่ีสุด” แห่งหนึ่งเท่าที่ค้นพบกันมา จากนั้นอิสระ
ให้ขึ้นฝั่งชมเมืองจูโน และช้อปปิ้งของท่ีระลึกพื้นเมือง 

08.30 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล็อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวข้ึนสู่ฝั่ง 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธารน้ าแข็งเมนเดนฮอลล์ (รวมในค่า
ทัวร์) เพื่อน าท่านนั่งรถเข้าชมธารน้ าแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ 
(MENDENHALL GLACIER) ซ่ึงมีควำมกว้ำงประมำณ 1 ไมล์ มีน้ ำแข็งปก
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คลุมหนำกว่ำ 1 00 ฟุต ท่ำนจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ ำแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยำกำศทุ่งน้ ำแข็งขนำด
ใหญ่เต็มพ้ืนที่ อิสระให้ท่ำนเดินเล่น และเก็บภำพควำมประทับใจตำมอัธยำศัยได้เวลำน ำท่ำนกลับสู่ท่ำเรือเมืองจูโน่  

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ    
13.00 น. น าท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ เมาท์ โรเบิร์ต (MT. ROBERT TRAMWAY) โดยจุดขึ้นกระเช้าอยู่บริเวณท่าเรือ 

กระเช้าน าท่านขึ้นสู่จุดยอดสุดของ เมาท์ โรเบิร์ต ยอดเขำแห่งนี้พบกับ
ทิวทัศน์ของจูโน่ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขำ นอกจำกนี้ยังมี ศูนย์นักท่องเที่ยว 
ร้ำนอำหำร บำร์ โรงภำพยนตร์ ร้ำนขำยของที่ระลึก ไว้คอยให้บริกำรอีก
ด้วย อิสระให้ท่ำนเดินเล่นบนยอดเขำและเก็บภำพเมืองจูโน่ตำมอัธยำศัย  
ได้เวลำน ำท่ำนนั่งกระเช้ำกลับลงมำ ณ ท่ำเรือ อิสระให้ท่ำนเดินเล่นภำยใน
ตัวเมืองจูโน่ ซ่ึงเรียกได้ว่ำเป็นเมืองท่ำและเมืองหลวงที่ส ำคัญของมลรัฐอ
ลำสก้ำ ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขำที่ตั้งตระหง่ำนสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้ำไป
เยือนในช่วงต้นๆของฤดูกำลล่องเรือส ำรำญ ท่ำนจะได้เห็นยอดเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ ำตกอันสวยงำม เมืองจู
โน่ ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลำสก้ำ ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรำมบ้ำนช่องประวัติศำสตร์มำกมำย และเปี่ยมไปด้วยสีสัน
สดใส  
พิเศษส าหรับคณะเรา...หัวหน้าทัวร์จะน าท่านสู่ร้านขาปูอลาสก้ายักษ์ ให้ทุกท่านได้ลิ้มรส ขาปูสดๆ จากทะเล 
พร้อมน้ าจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด 
หมำยเหตุ:ส ำหรับท่ำนที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่ำนจะต้องกลับมำขึ้นเรืออย่ำงน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจำกท่ำ 

ค่ า  บริการอาหารม้ือค่ า  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ 
21.30 น.   เรือออกเดินทางสู่ “ เมืองสแกกเวย์ ”  (SKAGWAY) 
พักที:่        CELEBRITY MILLENNIUM CRUISE  บนเรือส าราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 
 

วันที ่7     เรือเทียบท่าที่เมืองสแกกเวย์ - ชมเมือง 
*** เรือเทียบฝั่งระหว่างเวลา 07.00 น. - 16.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก *** 

เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
07.00 น. เรือเข้าเทียบฝั่งเมืองสแกกเวย์ (SKAGWAY)  
08.00 น.       เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล็อบบี้เรือ เพื่อเตรียมขึ้นสู่ฝั่ง เดินเที่ยวชมเมือง 

หรือท่านสามารถเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR : 
 TO THE SUMMIT (1.30 HOURS) : เดินทำงโดยรถแวนลัดเลำะไปตำม
เส้นทำงขุดทองสู่ยอดเขำ ไวท์พำส ซัมมิท ซึ่งสูงกว่ำ ระดับน้ ำทะเล 3,292 ฟุต 
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(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37 USD / เด็กต่ ากว่า12 ปี 20 USD) 
 WHITE PASS SCENIC RAILWAY (03.00 - 03.30 HOURS) : เดินทำงโดยรถไฟรถไฟสำยไวท์พำสและยูคอน
รูต ซึ่งเป็นรถไฟสำยประวัติศำสตร์ในยุคตื่นทองชื่นชมกับทัศนียภำพตำมหุบเขำและธรรมชำติที่งดงำมสู่ยอดเข ำ
ไวท์พำสซัมมิทนับเป็นประสบกำรณ์ที่คุณจะมิลืมเลือน ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 139.95 USD / เด็กต่ า
กว่า 12 ปี 56 USD) 
 DOG SLEDDING & GLACIER FLIGHTSEEING (02.00 - 02.30 HOURS) : เดินทำงโดยกำรนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่
แคมป์สุนัขที ่เดนเวอร์กลำเซีย พร้อมชมวิธีกำรควบคุมสุนัขลำกเลื่อนจำกไกด์ผู้เชี่ยวชำญ และได้ประสบกำรณ์จำก
กำรนั่งเลื่อนท่ำมกลำงบรรยำกำศที่แสนเย็นสดชื่นสุดยอดของกำรผจญภัย ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 549.95  
USD / ไม่มีราคาเด็กและเด็กต้องอายุ5ขวบขึ้นไปถึงจะสามารถร่วมเดินทางได้ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
บ่ำย น ำท่ำนชมตัวเมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่ำงจำกท่ำเทียบเรือเพียง 05-10 

นำทีเท่ำนั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยำกำศแบบคำวบอยตะวันตก แม้เวลำ
จะผ่ำนไปนำนแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษำสภำพเมืองในยุคตื่นทองได้
เป็นอย่ำงดี ให้ท่ำนได้ชม บ้ำนไม้สองชั้น ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร ที่ทำสีสัน
สดใส อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งตำมอัธยำศัยจนถึงเวลำนัดหมำย(ท่ำน
จะต้องขึ้นเรือประมำณ 1 ชั่วโมงก่อนเวลำเรือออกจำกท่ำ)  

16.00 น. เ รื อออก เดินทางสู่  จุ ดชมธารน้ า แข็ งฮับบาร์ด  กรา เซียร์ ” 
(HUBBARD GLACIER) 

ค่ า   บริการอาหารม้ือค่ ามื้อพิเศษ !!! ขอเชิญท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารม้ือค่ า  
 FAREWELL NIGHT DINNER ซึ่งกัปตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ 
            **วัน และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจาก PRINCESS PATTER ** 
พักที:่       CELEBRITY MILLENNIUM CRUISE  บนเรือส าราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

 
วันที่ 8      ชมธารน้ าแข็งฮับบาร์ด กราเซียร์  
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  
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เรือเริ่มล่องเข้าสู่ ธารน้ าแข็ง ฮับบาร์ด กลาเชียร์ (HUBBARD 
GLACIER) ซึ่งเป็นธารน้ าแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ 
และยังเป็นธำรน้ ำแข็งที่เคลื่อนที่ได้เพียงแห่งเดียวในอลำสก้ำอีก
ด้วย ให้ท่ำนได้สัมผัสประสบกำรณ์ และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด
ของธำรน้ ำแข็งยักษ์ใหญ่สีน้ ำเงินอ่อนขนำด 1,350 ตำรำงไมล์ วันนี้
เป็นอีกวันที่ท่ำนจะได้สัมผัสกับควำมงดงำม ควำมมหัศจรรย์ของ
ภูเขำน้ ำแข็งที่งดงำมและยิ่งใหญ่ที่สุด  ทวีปอเมริกำเหนือ หากโชค
ดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวของแผ่นน้ าแข็งตกลงสู่พื้นน้ า 
เป็นเสียงอันกึกก้องรำวเสียงฟ้ำร้องค ำรำม และเป็นช่วงเวลำที่จะ
สะกดทุกท่ำนไว้กับก้อนน้ ำแข้งมหึหำที่พังถล่มลงสู่พ้ืนน้ ำเสียงกังวำล เรียกได้ว่ำเป็นปรำกฎกำรณ์ธรรมชำติที่ได้ปั้น
แต่งข้ึนมำให้ท่ำนได้ชมและจะหำที่ใดเปรียบมิได้ อิสระให้ท่ำนได้สัมผัสกับทัศนียภำพและควำมงดงำมของทุ่งน้ ำแข็ง 
พร้อมเก็บภำพควำมประทับใจตำมอัธยำศัย 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
บ่ำย              อิสระให้ท่ำนเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลำกหลำยที่มีบนเรือ ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกก ำลังกำยในห้องฟิตเนส หรือวิ่ง 

ออกก ำลังกำยรอบๆ ตัวเรือ ผ่อนคลำยอิริยำบถที่ STREAM ROOM / SAUNA เพลิดเพลินกับกำรแสดง กิจกรรม
และเกมส์ต่ำงๆ หรือเลือกพักผ่อนที่ห้องสมุดและมุมสงบต่ำงๆ พร้อมสัมผัสกับควำมสดชื่นของธรรมชำติ ริมฝั่งที่
อุดมสมบูรณ์ด้วยป่ำสนอำยุนับร้อยปี บนเรือยังมีอำหำรเลิศรสบริกำรท่ำนอย่ำงไม่ขำดตอน 

ค่ า  บริการอาหารม้ือค่ า  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ 
20.30 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองท่าซีวาร์ด” (SEWARD) 
พักที่:        CELEBRITY MILLENNIUM CRUISE  บนเรือส าราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

หมายเหตุ : ก่อนเรือกลับเทียบท่าที่เมืองแวนคูเวอร์ ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็น
ตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของ
เครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่
กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่
ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่
ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

 

วันที9่  เรือเทียบท่าเมืองซีวาร์ด - ซีวาร์ด ไฮเวย์ - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอเยสก้า - แองเคอเรจ 
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ  
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08.30 น. น าท่านขึ้นฝั่ง ณ เมืองซีวาร์ด (SEWARD) น าท่านชมเมืองซีวอร์ด 
เมืองท่ำริมชำยฝั่งอันเงียบสงบ เมืองต้นทำงแห่งล่องเรือสู่ดินแดนอัน
แสนวิเศษ เมืองซีวอร์ดเป็นเมืองที่รำยล้อมไปด้วยธรรมชำติ ขุนเขำ และ
สีขำวโพลนของหิมะและน้ ำแข็ง ตัดกันกับฝืนน้ ำทะเลและท้องฟ้ำ เป็น
เมืองที่มีบรรยำกำศสงบสุข เหมำะแก่กำรพักผ่อน น ำท่ำน ลงเรือ
ท่องเที่ยว เพ่ือเดินทำงสู่เขตอุทยำนแห่งชำติแคนไน ฟยอร์ด ให้ท่ำนได้
เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภำพสองฝั่งระหว่ำงเรือล่องไป ให้ท่ำนได้มีเวลำ
พักผ่อนชมบรรยำกำศโดยรอบตำมอัธยำศัย  
น าท่านสู่ซีวาร์ด ไฮเวย์ (SEWARD HIGHWAY) เดินทำงสู่เส้นทำงธรรมชำติอันงดงำม วิ่งไปตำมแนวคดโค้งอ่ำว
เทิร์นอำเกน (TURNAGAIN ARM) ลัดเลำะไปตำมชำยฝั่ง ผ่ำนเส้นธำรน้ ำแข็ง ป่ำสน เป็นเส้นทำงที่งดงำมอีก
เส้นทำงหนึ่ง เดินทำงถึง รีสอร์ทอเยสก้า (AYESKA RESORT)  

เที่ยง      บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย  จำกนั้น น ำท่ำนโดยสำรกระเช้ำ ขึ้นสู่ยอดเขำอเยสก้ำจุดชมวิวที่สวยงำม 

ของ อ่าวเทิร์นอาเกน (TURNAGAIN ARM) มีเวลำให้ท่ำนเก็บภำพ
ควำมประทับใจอย่ำงเต็มที่ พร้อมเลือกซ้ือของที่ระลึก ได้เวลำสมควรน ำ
ท่ำนโดยสำรกรเช้ำลงสู่สถำนีด้ำนล่ำง  

  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองแองคอเลจ   
ค่ า  บริการอาหารม้ือค่ า ณ ภัตตาคารจีน  
พักที่:       SHERATON HOTEL ANCHORAGE                                                หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันที ่10      แองเคอเรจ - นั่งรถไฟสายไวล์เดอร์เนส เอ็กซ์เพรส - อุทยานแห่งเดนาลี 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟสายไวล์เดอร์เนส เอ็กซ์เพรส เป็นรถไฟ
สายท่องเที่ยวที่ให้เปิดให้บริการช่วงฤดูร้อน โดยมีการออกแบบตู้
รถไฟเป็นพิเศษ (ALASKA THE WILDERNESS EXPRESS) ตู้รถไฟ
ถูกออกแบบให้มีกระจกโค้งถึงหลังคำเพ่ือให้ได้ชมบรรยำกำศสองข้ำง
ทำงอย่ำงจุใจ ท่ำนสำมำรถมองเห็นควำมสวยงำมของภูมิประเทศ ของ
รัฐอลำสก้ำที่สวยงำมได้อย่ำงชัดเจน รถไฟจะวิ่งผ่ำนเส้นทำงธรรมชำติให้
ท่ำนได้ชมควำมงำมคุ้มค่ำกับกำรเดินทำงอันแสนไกล 

เที่ยง      บริการอาหารม้ือกลางวันพร้อมชมวิวความสวยงามบนรถไฟ 
บ่ำย  ให้ท่ำนใช้เวลำบนรถไฟ นั่งพักผ่อน และ ชมควำมงำมของสองข้ำงทำง 

ภูเขำที่ตัดกับผืนฟ้ำรำวกับภำพเขียนอันแสนงดงำม ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมของเส้นทำงสู่อุทยำนแห่งชำติเดนำลี 
หัวใจแห่งอลำสก้ำ ซึ่งเป็นอุทยำนที่มีกำรจัดกำรดีเยี่ยมและมีควำมส ำคัญมำกในสหรัฐอเมริกำ  
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15.40 น. เดินทางถึงเมืองแดนาลี น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ค่ า  บริการอาหารม้ือค่ า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:        DENALI LODGE HOTEL                                                                   หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันที่ 11     เดนาลี - แองเคอเรจ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง                
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนเข้ำสู่ อุทยานเดนาลี (DENALI NATIONAL PARK) หัวใจ
แห่งอลำสก้ำ เป็นอุทยำนส ำคัญที่มีกำรจัดกำรดูแลที่ดีและมี
สภำพแวดล้อมสมบูรณ์ควรค่ำแก่กำรเป็นอุทยำนอันดับหนึ่งในอ
ลำสก้ำ ด้วยควำมสมบูรณ์ของพรรณพืชและสิ่งมีชีวิตทำงธรรมชำติ
นำนำพันธุ์ ท ำให้ผู้คนต่ำงหลงใหลที่จะมำสัมผัสอุทยำนแห่งนี้ด้วย
ตัวเองสักครั้ง น ำท่ำนชมอุทยำนเดนำลีโดยกำรให้บริกำรรถของจำก
อุทยำน ท่ำนจะเพลิดเพลินกับธรรมชำติและเส้นทำงป่ำเขำ และท่ำน
อำจมีโอกำสได้เห็นสัตว์ต่ำงๆ ที่อยู่อำศัยในอุทยำนแห่ง  

เที่ยง      บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยานแดนาลี 
บ่ำย น ำท่ำนชมอุทยำนและจุดชมวิวส ำคัญภำยในอุทยำนแห่งชำติเดนำลี ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปบรรยำกำศเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ครั้งหนึ่งเคยมำเยือน ณ ที่แห่งนี ้หลังจำกนั้นได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนกลับสู่ เมืองแองเคอเรจ 
ค่ า  บริการอาหารม้ือค่ า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:        SHERATON HOTEL ANCHORAGE                                               หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันที่ 12      แองเคอเรจ - ชมเมือง - ซิแอตเทลิ - กรุงเทพฯ                
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

น ำ ท่ ำ น ช ม เ มื อ ง แ อ ง เ ค อ เ ร จ  เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง รั ฐ 
อลำสก้ำ บนพื้นที่ กว่ำห้ำแสนตำรำงไมล์ มีควำมใหญ่และกว้ำงเป็น
อย่ำงมำก ถึงกระนั้นแผ่นดินอันกว้ำงใหญ่นี้ก็มีประชำกรอยู่ไม่มำก
นัก ให้ท่ำนได้ชมจุดส ำคัญของเมืองและแวะถ่ำยรูปเป็นที่ระลึก  
น ำท่ำนสู่สวนสาธารณะ (EARTHQUAKE PARK) ตั้งอยู่ริมทะเล
จะมองเห็นมุมสูงของเมืองแองเคอเรจทั้งหมดและภำพของตึกสูงมี
ภูเขำหิมะอยู่ด้ำนหลัง ผ่านชมเมืองแองเคอเรจ (ANCHORAGE) 
เป็นเมืองที่ก้ำวหน้ำและใหญ่ที่สุดของ อลำสก้ำ เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจส ำคัญของดินแดนแห่งธำรน้ ำแข็ง เมือง
นี้มองเห็น ภูเขำหิมะ CHUGACH MT. ตระหง่ำนโอบล้อมเมืองอยู่อย่ำงสวยงำม 

เที่ยง      บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย อิสระช้อปปิ้งย่ำนช้อปปิ้งของเมืองแองเคอเรจ น าท่านสู่ห้าง COSTO เป็นห้ำงที่ขำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำและเครื่อง
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สำธำรณูปโภค และ ของใช้จ ำเป็นของชำวเมือง และของจ ำเป็นอีกมำกมำย 
15.00 น.        ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินแองเคอเรจ 
16.50 น.        เหิรฟ้าสู่ กรุงซีแอทเทิล รัฐวอชิงตัน  โดยสายการบิน ALASKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ ........ 
21.15 น.        เดินทางถึงกรุงแอตเทิล น าท่านเตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
วันที่ 13      ซิแอตเทลิ - ฮ่องกง -  กรุงเทพฯ                
01.10 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค  แอร์ไลน์ (CATHAY  PACIFIC AIRLINE)  เที่ยวบินที ่ 
                     CX 889 / CX713  แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ประเทศฮ่องกง พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน *** 
วันที่ 14       กรุงเทพฯ                
11.20 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

*** หมำยเหตุ...โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำรล่ำช้ำ
ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง 
บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ ควำม
เหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ 
 

ค าแนะน า  ส ำหรับผู้เดินทำงที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนำมบินที่ทริปเดินทำง และ/หรือ จ ำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือกำร
เดินทำงรูปแบบอ่ืนๆ มำยังสนำมบินที่ทริปเดินทำง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภำยในประเทศ / ระหว่ำงประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสำร ฯลฯ หรือมีกำรจองห้องพัก ล่วงหน้ำก่อนวันเดินทำงจริง  ควรสอบถำมยอดจองทัวร์ และตำรำงเวลำกำรเดินทำง
ของทัวร์ที่ท่ำนจอง ที่แน่นอนจำกเจ้ำหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นกำรป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลำดขึ้นกับท่ำนในภำยหลัง 
              ทัง้นี้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดข้ึน หำกท่ำนได้มีกำรจองกำรเดินทำงดังกล่ำวมำยัง 
สนำมบินที่ทริปเดินทำง โดยยังไม่ได้รับกำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกทำงบริษัทฯ 

 

อัตราค่าบริการ 
ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 

ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)  

  พักเดี่ยว 

18มิ.ย.-1ก.ค. 2563 169,900 169,900 164,900 99,000 

16-29 ก.ค. 2563 169,900 169,900 164,900 99,000 

27ส.ค.-9ก.ย. 2563 179,900 179,900 174,900 99,000 

*** คณะออกเดินทางได้เม่ือมีจ านวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *** 

ห้องพักที่อเมริกา ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง ส่วนใหญ่จะเป็นห้องพักแบบเตียงคู่ 

*ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (BUSINESS CLASS) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ* 

อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา 8,500 บาท 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ // ซีแอตเติ้ล - กรุงเทพฯ   
 โรงแรมที่พักตำมระบุ หรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนำดำจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4  เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็นผลที่ 
ท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าแคนาดา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผู้มีประสบกำรณ์น ำเที่ยวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ำน  
 ค่าทิปพนักงานบริการในเรือ 
 รำยกำรทัวร์ชำยฝั่ง ที่ก ำหนดไว้ในโปรแกรม 

 ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรรม์) /หำกผู้เดินทำงอำยุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้
เดินทำงไปและกลับพร้อมคณะ (ต้องซื้อประกันเพ่ิม)  

 ค่ำยกกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 2 ใบ น้ ำหนักไม่เกินใบละ 20 กก. ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กก. 
 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำอเมริกำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ท่ำนละ 8,500 บำท (ซึ่งทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำน

กำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม)  
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำด ำเนินกำรท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต)  
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรีด , ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผันของภำษนี้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน (1,100 บาท ) 

 
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ 

ทั้งหมดหลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 
 

การจองและช าระเงิน  

 กรุณำช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ 60,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วันท ำกำรนับจำกวันจองทัวร์  พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ท่ีไม่
หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย)  และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่ 
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
  ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วันท ำกำร (ในช่วงปกติ) หรือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 35 วันท ำ
กำร (ในช่วงเทศกำล หรือเม่ือสำยกำรบินเร่งออกบัตรโดยสำร) หรือตำมวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 15 ท่ำน 

และหรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 15 ท่ำน ซึ่งในกรณีนี้ ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด
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หักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำง
บริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหตุก่อนท าการจอง 

o ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เนื่องจำกบริษัทจะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตั๋วเครื่องบิน , ห้องพักท่ีคอนเฟิร์ม มำจำกทำงเรือ, ประกัน
กำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กับทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้อง
เดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำม
สะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ทำงสถำนทูตเป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก ำหนด ท่ำนที่มีควำม
ประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยว กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อ กำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็นผู้พิจำรณำว่ำวีซ่ำ
ให้กับทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้นแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสำรที่ส ำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำน

กำรพิจำรณำ ตั๋วเครื่องบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหัก 
         บำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตั๋วท่ำนจะเสียแต่ค่ำ

มัดจ ำตั๋วตำมจริงเท่ำนั้น 
-  ค่ามัดจ าเรือส าราญ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำง โดยตำมกฎของเรือ ท่ำนจะต้องโดนหักค่ำมัดจ ำ

ห้องพักในเรือ ตำมก ำหนดของเรือ *** หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะ
ส ำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ 
เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรอง
ยำนพำหนะ 
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เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  70 วันท ำกำร - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัด

จ ากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วันท ำกำรขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 60,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  40 วันท ำกำร - เก็บค่ำใช้จ่ำย  70 % ของรำคำทัวร์     
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วันท ำกำร - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
 

 
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว กอ่นวันเดินทาง 

จะต้องช าระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเลม่คืนมาแล้วเท่านั้น) 
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เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า VISA CANADA (ทุกท่านต้องสแกนลายนิ้วมือ) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน  6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผู้เดินทำง อำยุย้อนหลัง 
ไม่เกิน 3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง 
*พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำอังกฤษ 
 *ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด  

  หลักฐานแสดงฐานะการเงิน ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 
*ส าเนาสมุดเงินฝากประจ า หรือ ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมด้วยหนังสือรับรองจากธนาคาร 
กรุณำสะกดชื่อให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับส ำเนำที่ท่ำนจะใช้ยื่นวีซ่ำ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอประมำณ 
5 วันท ำกำร) 
* เด็กใช้เอกสำรร่วมกับบิดำ-มำรดำ 
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่วมกันได้ แต่ให้ถ่ำยส ำเนำแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรือบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงท้ังสองคน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง 
ประเทศจำกบิดำ & มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่ว่ำกำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวรและถึงแม้ว่ำท่ำนจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่ง

กำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพ่ิมเติมทำงบริษัทใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน  

 กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำก
กำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น  
กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว  ทำงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำร
เดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 
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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. กำรประกนัภัยอุบัติเหตสุ่วนบุคคล 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. ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุและสขุภำพ / 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 กำรรักษำพยำบำลต่อเนือ่งในประเทศไทย** / Follow-up treatment 
in Thailand 

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

2.2 กำรรับกำรรกัษำพยำบำลครั้งแรกในประเทศไทย*** / Medical 
treatment in Thailand 

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

3. กำรเคลื่อนย้ำยฉุกเฉินและกำรส่งศพกลบัประเทศ / 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. กำรบริกำรควำมชว่ยเหลือทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency 
Medical Assistance         

4.1 กำรเย่ียมผูเ้อำประกนัภัยในต่ำงประเทศ / Compassionate visit X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 กำรส่งตวัผู้เยำวก์ลับประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 กำรคน้หำ กำรช่วยชีวิต และกำรกู้ภัย / Search, rescue and 
recovery 

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

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

6. กำรลดจ ำนวนวนัเดินทำง / Trip curtailment X X 100,000 100,000 X X 100,000 100,000 

7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของสมัภำระในกำรเดินทำง / Loss or 
damage of personal baggage 

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

8. กำรล่ำช้ำของกำรเดนิทำง / Cover of delay 
        

8.1 กำรล่ำช้ำของระบบขนส่งมวลชน / Delays in means of public 
transport 

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

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

8.3 กำรจีโ้ดยสลัดอำกำศ / Hijack X X 50,000 50,000 X X 50,000 50,000 

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

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

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

11. ควำมรับผิดส่วนแรกส ำหรับรถเช่ำ / Rental car excess X X 10,000 20,000 X X 10,000 20,000 

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

13. เงินชดเชยรำยได้ระหว่ำงรักษำตวัในโรงพยำบำลต่ำงประเทศ / 
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 หมำยถึง กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร สิน้เชงิจำกอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.  

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จำ่ย ส ำหรับกำรรักษำพยำบำลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลำ 7 วันแรก จำกกำรเดินทำงกลับประเทศไทย / 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 แต่ละครั้งไม่เกินจ 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 
* เบี้ยประกันภัยข้ำงต้น ส ำหรับผู้เอำประกันอำยุไม่เกิน 75 ปี รวมภำษีอำกรแสตมป์แล้ว / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax and stamp. 

* ส ำหรับผู้เอำประกันภัยที่มีอำยุ 76 ปีข้ึนไป เบีย้ประกันภัยจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่ำของเบี้ยประกันภัยที่ระบุในตำรำง / 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) 

http://www.cruisedomain.com/

