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ทัวร์ล่องเรือส ำรำญ Fullboard อลำสก้ำ อเมริกำ - แคนำดำ 11 วัน 8 คืน 
โดยสำยกำรบิน คำเธ่ย์แปซิฟิค 

ครั้งหน่ึงในชีวิตกับกำรล่องเรอืส ำรำญ Ovation of The Seas บนเส้นทำงสดุ Exotic  

เส้นทำง ซีแอตเทิล - อลำสก้ำ - สแก็กเวย์ - จูโน่ - เอนดิคอต อำร์ม - 
ดอวส์ กลำเซียร์ - วิคตอเรีย - ซีแอตเทิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พักโรงแรมใน ซีแอตเทลิ 1 คืน - พักบนเรือส ำรำญ Ovation of The Seas 7 คืน 
เดินทำงพร้อมหัวหน้ำทัวร ์ดูแลตลอดกำรเดนิทำง 

รวม ตั๋วเครื่องบิน - ตั๋วเรือส ำรำญ - รถรับส่ง โรงแรม  
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อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทวัรเ์สริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) - ไม่รวม ค่ำแพ็คเกจเครือ่งดื่ม และ 
ค่ำ WIFI บนเรือ - ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ แล้วแต่ควำมพึงพอใจ (ประมำณ 100 บำท ต่อท่ำน ต่อวัน) 

 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

 

ก ำหนดกำรเดินทำงวันที่  3-13 ก.ย. 63                     รำคำปกติ เริ่มต้นที่  134,900.-  (พักบนเรือ ห้องแบบไม่มีหน้ำต่ำง) 

Early Booking จองและช ำระมัดจ ำ ภำยใน 29ก.พ.63 รำคำเริ่มต้นที่ 129,900.- (พักบนเรือ ห้องแบบไม่มีหน้ำต่ำง) 
 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนำมบินเช็ค แลป กอก ฮ่องกง - สนำมบินซีแอตเทิล, 
สหรัฐอเมริกำ - เข้ำที่พัก 

วันที่2 
ซีแอตเทิล - ไพค์ เพลส มำร์เก็ต - The First Starbuck Store - ท่ำเรือสมิทโคฟ - 13.00 PM เช็คอินขึ้นเรือ
ส ำรำญ Ovation Of The Seas - 16.00 PM เรือออกจำกท่ำ - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 ล่องน่ำนน้ ำสำกล เต็มวัน - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่4 
อลำสก้ำ อินไซด์ พำสเซจ (Alaska Inside Passage), สหรัฐอเมริกำ - 12.00 PM เรือเทียบท่ำ เมืองจูโน่ - อิสระ
เที่ยวเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่น (สอบถำมค่ำบริกำรทัวร์เสริมบนเรือ) - 21.00 PM เรือออกจำกท่ำ 

วันที5่ 
07.00 AM เรือเทียบท่ำ สแก็กเวย์ (Skagway), สหรัฐอเมริกำ - อิสระเที่ยวเอง หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริมบนฝั่น 
(สอบถำมค่ำบริกำรทัวร์เสริมบนเรือ) - 20.30 PM เรือออกจำก ดอวส์ กลำเซียร์ 

วันที6่ 
07.00 AM เรือเทียบท่ำ เอนดิคอต อำร์ม (Endicott Arm) - ดอวส์ กลำเซียร์ (Dawes Glacier), สหรัฐอเมริกำ - 
12.00 PM เรือออกจำก ดอวส์ กลำเซียร์ 

วันที7่ ล่องน่ำนน้ ำสำกล เต็มวัน - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที8่ 
08.00 AM เรือเทียบท่ำ เมืองวิคตอเรีย - อิสระเที่ยวเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่น (สอบถำมค่ำบริกำรทัวร์
เสริมบนเรือ) - 18.00 PM เรือออกจำกท่ำ 

วันที9่ 
06.00 AM เรือเทียบท่ำ สมิทโคฟ - อ ำลำเรือส ำรำญ - สเปซ นีดเดิล - พิพิธภัณฑ์ Chihuly Garden and Glass 
- ซีแอตเทิล พรีเมียม เอ้ำท์เล็ต - สนำมบิน ซีแอตเติล ทำโคมำ 

วันที1่0 บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำ - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนำมบินเช็ค แลป กอก ฮ่องกง 

วันที1่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 
4 Sep 2020 Seattle,Washington - 16.00 

5 Sep 2020 Cruising day - - 

6 Sep 2020 Alaska Inside Passage - - 
6 Sep 2020 Juneau,Alaska 12.00 21.00 

7 Sep 2020 Skagway,Alaska 07.00 20.30 

8 Sep 2020 Endicott Arm & Dawes Glacier 07.00 12.00 
9 Sep 2020 Cruising day - - 

10 Sep 2020 Victoria,British Columbia 08.00 18.00 
11 Sep 2020 Seattle,Washington 06.00 - 
 

วันที่ 1            กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - ซีแอตเทิล,สหรัฐอเมริกำ 
16.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์ สำยกำรบินCathay Pacific(CX) อาคารผู้โดยสารขา

ออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตู 6 เพ่ือท าการเช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง 
19.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสำยกำรบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX702 (บริการอาหารบนเครื่อง)                                                                                                           
 
 
 
 
23.00 น. เดินทางถึง สนำมบินเช็ค แลป กอก ฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 
23.55 น. น าท่านเดินทางสู่ ซีแอตเทิล(Seattle) โดยสำยกำรบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX858  

(บริการอาหารบนเครื่อง) 
เครื่องบินบินข้ามเส้นแบ่งเวลา เวลาเปลี่ยน แต่วันที่ไม่เปลี่ยน 

******************************************************************************** 
21.00 น. เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติซีแอตเติล-ทำโคมำ(Seattle-Tacoma) รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง)  
หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (**การล็อกกระเป๋าเดินทาง ควรใช้กระเป๋าเดินทางที่ตัวล็อกและกุญแจล็อกที่
ได้รับอนุญาตจาก TSA-Transportation Security Administration ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่สนามบินหรือร้าน
กระเป๋าเดินทาง ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจจะเปิดกระเป๋าเดินทางของท่านตรวจ ถ้าท่านไม่ได้ใช้กระเป๋าที่ตัวล็อก
หรือกุญแจล็อกที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจจะถูกเจ้าหน้าที่งัดจนได้รับความเสียหายได้**) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงแรม Crown Plaza Airport Hotel (ระดับ 4* ดำว) หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 2          ซีแอตเทิล - ไพค์ เพลส มำร์เก็ต - The First Starbuck Store - ท่ำเรือสมิทโคฟ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เมืองซีแอตเทิล(Seattle) เมืองท่าชายฝั่งในรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแป
ซิกฟิคตะวันตกเฉียงเหนือ เมืองนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับที่ 4 ของอเมริกา และยังอยู่
ใกล้กับเมืองแวนคูเวอร์ ของแคนาดา เป็นเมืองที่ยอมรับในความแตกต่างอย่างหลากหลาย อากาศที่ดีตลอดทั้งปี 
และเป็นเมืองที่คนนิยมมาเรียนต่อมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา เป็นเมืองแห่งการสร้างแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จึงเป็นที่ตั้งของส านักงานหลักของแบรนด์ดังๆ ระดับโลกหลายแบรนด์ เช่น Microsoft, Getty 
Images, Amazon, Nintendo, Starbucks ซึ่งถือเป็นเมืองต้นก าเนิดของกาแฟเงือกน้อย 

 
 
 
 
 
 

น าท่านชม ไพค์ เพลส มำร์เก็ต(Pike Place Market) เป็นตลาดของเกษตรกรที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา ที่
ประชาชนต่อสู้กับการเอาเปรียบโก่งราคาอาหารของพ่อค้าคนกลาง จึงนัดเกษตรกรให้มาค้าขายเองโดยตรงซึ่งถือ
เป็นเรื่องที่กล้าหาญมากในสมัยก่อนกับการต่อกรกับพ่อค้าคนกลางที่กึ่งๆ จะเป็นมาเฟีย เมื่อเกษตรกรมาขายเอง 
ประชาชนทั่วไปก็มาอุดหนุนกันอย่างมากมายท าให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการน าสินค้ามาขายเรื่อยๆ จนท าให้
อ านาจของพ่อค้าคนกลางนั้นหมดไป และได้มีการสร้างตึกหลายชั้น ร้านของสดและอาหารที่พร้อมรับประทานจะ
ขายอยู่ด้านนอก ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดๆ ปูดังเจอร์เนส (Dungeness Crab) ชื่อดัง กรีกโยเกิร์ตรสต่างๆ 
รวมถึงอาหารอ่ืนๆ ให้ท่านได้เลือกชิม ส่วนด้านในนั้นจะเป็นสินค้าประเภท ของใช้ทั่วไป เครื่องเทศ งานศิลปะ 
รวมไปถึงบริษัทกราฟฟิคต่างๆ ที่มาตั้งส านักงานที่ตลาดนี้ จากนั้นน าท่านชม ร้ำนสตำร์บัคแห่งแรกของโลก 
(The First Starbuck Store) อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาด ไพค์ เพลส มาร์เก็ต ที่ภายในร้านยังคงรักษาบรรยากาศ
และการบริการแบบเก่าแต่ต้นของร้านสตาร์บัค  

 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ ท่ำเรือสมิทโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  (Port Address:  2001 West Garfield Street, Seattle, WA 98199) 
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16.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ ท่ำเรือสมิทโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ(Muster Drill)ตามกฏของการล่องเรือสากล 
1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บน
บัตร Sea pass Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจาก
นั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก และดนตรีสดตามบาร์ต่าง ๆ ทั่วทั้งล าเรือ  และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือ
ล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย) 
ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Cruise Compass 
หนังสือพิมพ์ประจ าวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, 
Chic, American Icon 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only 

** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 14 ของเรือส าราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 

** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15 
** Sorrento’s  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 

** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 

** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 
  

 
 
 
 

 
ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ  หรือ
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่  3        ล่องน่ำนน้ ำสำกล(Cruising Day)   

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  
 

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, 
Chic, American Icon 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ 
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** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only 
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 14 ของเรือส าราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15 

** Sorrento’s  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 

** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 
** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 

วันนี้เรือจะล่องน่านน้ าสากลตลอดทั้งวันทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่
จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ าGไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่อง
เล่นไว้พร้อมส าหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค,oหรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่
สระจากุชชี่, ส าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็น Zipline, Flow 
rider, Ice skate และอ่ืนๆได้ 

   
 
 
 
 
   

วันที่  4          อลำสก้ำ อินไซด์ พำสเซจ(Alaska Inside Passage), สหรัฐอเมริกำ 
เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้  

ล่องเรือเข้าสู่ อลำสก้ำ อินไซด์ พำสเซจ(Alaska Inside Passage)  เป็นเส้นทางที่ทอดยาวจาก รัฐวอชิงตันของ
สหรัฐอเมริกา ผ่านแคนาดามาถึงอลาสก้า โดยจะมีหมู่เกาะต่างๆ  เรือเดินสมุทรจะใช้เส้นทางนี้เพ่ือหลีกเลี่ยง
สภาพอากาศท่ีไม่ดี โดยเส้นทางนี้จะเป็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งหมู่เกาะต่างๆ ธารน้ าแข็ง เทือกเขา รวม
ไปถึงสัตว์ป่าพันธุ์หายากนานาชนิด และมีเมืองต่างๆ ตั้งอยู่ตามเส้นทางให้ได้แวะชม เช่น วิกตอเรีย ,จูโน่ ,สแกก
เวย์ 

 
 
 
 
12.00 น. เรือจอดที่ท่าเรือ เมืองจูโน่ (Juneau) รัฐอลาสก้า  

(ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion) 
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  จูโน่ เมืองหลวงของรัฐอลาสก้า ถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่าอีกหลายเมืองแต่เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับ 
แผ่นดินใหญ่มากที่สุด  นอกจากความน่ารักและสวยงามผสมผสานระหว่างความเก่าและใหม่ของเมืองเป็นจุดที่
นักท่องเที่ยวสนใจ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ อีกทีน่าสนใจ เช่น ธารน้ าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall 
Glacier)ที่ท่านสามารถเข้าไปส ารวจในถ้ าน้ าแข็ง,เทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด (Tracy Arm Fjord) ที่ห้ามพลาด ฟยอร์ดที่
เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ าแข็งจนกลายเป็นส่วนเว้าที่เรือสามารถล่องผ่านได้ ถือได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทาง
ถึงของการลอ่งเรือส าราญในเส้นทางอลาสก้านี้ ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ หรือ ท่าน
สามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ ทัวร์ที่แนะน าคือ 1.นั่งเฮลิคอปเตอร์ขึนไปบนธาร
น้ าแข็งเมนเดนฮอลล์ พร้อมกับการเดินชมถ้ าน้ าแข็ง หรือจะสนุกสนานกับการชมเหล่าสุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้สุดแสน
น่ารัก หรือกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน(Dog Sledding)   

 
 
      
  
 
 

(ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วน               
ท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมงGณoบริเวณท่าเรือ และกรุณา
กลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง) 
ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก  **ราคา Shore Excursion อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้ง
บนเรือ**  
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

http://www.cruisedomain.com/
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***ท่ำนจะต้องกลับมำขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง*** 
21.00 น. เรือออกจากท่าเรือ เมืองจูโน่ (Juneau) รัฐอลาสก้า 

วันที่  5          สแก็กเวย์ (Skagway), สหรัฐอเมริกำ 
เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  
07.00 น. เรือจอดที่ท่าเรือ สแก็กเวย์ (Skagway) รฐัอลาสก้า 

(ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion) 
สแก็กเวย์ เมืองขนาดเล็กที่มีประชากรอยู่ไม่มาก แต่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยก่อนเอาไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ในปี 
1989 เมืองนี้เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่วงตื่นทองของอเมริกาจึงเป็นแหล่งชุมนุมของนักแสวงโชค
ที่เดินทางเข้ามาเมืองนี้ แต่เมื่อหมดยุคตื่นทองผู้คนก็พาย้ายออกไปจนเหลือประชากรอยู่เพียงแค่ 1,000 กว่าคน 
แต่กลับจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเมืองนี้เพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี ท าให้เมืองนี้เป็นอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางเข้าของรัฐอลาสก้า ท่านสามารถเดินชมบ้านเรือนสีสันสดใสในตัวเมือง ด้วยตัวเมืองขนาดเล็กกับ
บรรยากาศที่ออกแนวคาวบอย ผสมกับอากาศท่ีเย็นสบายท าให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินชมเมืองได้ไม่รู้เบื่อ และ
ยังมี สุสานของ Jefferson Smith และ Frank Reid ผู้ที่เปลี่ยนแปลงเมืองสแก็กเวย์อย่างมาก 
ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้
กับทางเรือ  

 
 
 
 
 

(ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือGพนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือoส่วนท่านที่
สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือ
ออก 1 ชั่วโมง) 
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ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก **ราคา Shore Excursion อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้งบนเรือ** 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ท่ำนจะต้องกลับมำขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง*** 
20.30 น. เรือออกจากท่าเรือ สแก็กเวย์ (Skagway) 

วันที่  6          เอนดิคอต อำร์ม (Endicott Arm) - ดอวส์ กลำเซียร์ (Dawes Glacier), สหรัฐอเมริกำ 
เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ 
07.00 น. เรือจอดเดินทางถึง เอนดิคอต อำร์ม (Endicott Arm) และ ดอวส์ กลำเซียร์(Dawes Glacier) ธารน้ าแข็ง 

เป็นหนึ่งในจุดส าคัญที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักของอลาสก้าซ่ึงอยู่ที่ขอบด้านใต้ของพ้ืนที่ ฟอร์ด เทอร์เรอร์ ไวลด์เดอร์เนส 
(Fords Terror Wilderness) ระหว่างที่ท่านล่องผ่านความยาวกว่า 30 ไมล์คุณจะตื่นขึ้นมาด้วยหน้าผาหินแกรนิต
รอบ ๆ หุบเขาภูเขาและน้ าตกที่ไหลอยู่หลายสิบแห่ง ภูเขาน้ าแข็งที่ลอยในน้ าทะเลสีฟ้าเข้มและธารน้ าแข็งชายฝั่ง
ทะเลที่งดงามท่ีดึงดูดความสนใจของปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ โดยเรือจะล่องผ่านธารน้ าแข็งต่างๆ ให้ท่านได้ชม
ความสวยงามและมหัศจรรย์ของธารน้ าแข็ง 

 
 
 
 
 
12.00 น. เรือออกจาก ดอวส์ กลำเซียร์ (Dawes Glacier) 

http://www.cruisedomain.com/
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วันที่  7        ล่องน่ำนน้ ำสำกล(Cruising Day)   
เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, 
Chic, American Icon 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only 

** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 14 ของเรือส าราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 

** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15 
** Sorrento’s  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 

** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 

** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 
วันนี้เรือจะล่องน่านน้ าสากลตลอดทั้งวันทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จาก
กิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ าGไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, 
คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส าหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค,oหรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระ
น้ ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, ส าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่อง
เล่นไม่ว่าจะเป็น Zipline, Flow rider, Ice skate และอ่ืนๆได้ 

   
 
 
 
 

วันที่  8          วิคตอเรีย(Victoria), แคนำดำ 

เช้า  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ 
08.00 น. เรือจอดที่ท่าเรือ เมืองวิคตอเรีย (Victoria) ประเทศแคนาดา 

(ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion) 
วิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์เพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง 
เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย สวยงาม เงียบสงบน่าอยู่อย่างยิ่ง และยังเป็นเมืองที่มีสถาบันสอนภาษามากมาย ท าให้
ชาวต่างชาติทั่วโลกนิยมเดินทางมาศึกษาต่อที่เมืองนี้ เมืองนี้ยังได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า เมืองแห่งสวน (City of 
Gardens) มีสวนดอกไม้มากมายอยู่ตามจุดต่างๆ ของเมือง และที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือ สวนบุตชาร์ท(Butchart 
Garden) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงในการมาชม ปลาวาฬเพชรฆาต(Killer Whale) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าออร์ก้า 
(Orca) และยังมี อาคารรัฐสภา(British Columbia Parliament Buildings) ที่เป็นแลนด์มาร์คส าคัญให้
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นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและถ่ายรูป ด้วยบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบ กับการจราจรที่ไม่ติดขัด และนิสัยความเป็นคน
อบอุ่นและเป็นกันเองของชาวแคนาดาท าให้เมืองนี้น่าเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างมาก ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวใน
ตัวเมืองได้อย่างอิสระ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ  

 
 
 
 

 
(ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือGพนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือoส่วน
ท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณา
กลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง) 
ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก **ราคา Shore Excursion อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้ง 
บนเรือ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.00 น.  เรือออกจากท่าเรือ เมืองวิคตอเรีย(Victoria) 
**เรือจะมีใบแจ้ง สถำนที่และเวลำที่ห้องพักของท่ำนเพื่อให้ท่ำนรับหนังสือเดินทำงคืน** 

ช่วงค่ ำ เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน ากระเป๋าเดินทางของท่านวาง
ไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานน าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ใน

http://www.cruisedomain.com/
https://www.royalcaribbean.com/beforeyouboard/shoreExcursions/downloadBrochure/excursions.php?ship=OV&date=2020-09-04&currency=USD#SK49
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กระเป๋าถือ)  ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก** 
วันที่  9          ซีแอตเทิล - สเปซ นีดเดิล - พิพิธภัณฑ์ Chihuly Garden and Glass- ซีแอตเทิล พรีเมียม เอ้ำท์เล็ต 

เช้า  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ 

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, 
Chic, American Icon 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only 
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 14 ของเรือส าราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15 

** Sorrento’s  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 
** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 

** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 

06.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ท่ำเรือสมิทโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง 

**กรุณำตรวจสอบสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ** 
08.00 น. น าท่านชม สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของเมืองซีแอตเทิล หอคอยสูงกว่า 184 เมตรที่ตั้ง

ตระหง่านโดดเด่นมาตั้งแต่ปี 1972 ส าหรับงาน World Fair (การแสดงนิทรรศการนานาชาติปี 1962) มีรูปทรง
คล้ายกับจานบินของโลกอนาคตที่ตั้งอยู่บนขารูปทรงแปลกตา เป็นสถานที่ส าคัญท่ีมีชื่อเสียงที่สุดของซีแอตเทิล น า
ท่านขึ้นลิฟท์สู่ด้านบนเพ่ือชมวิวเมืองซีแอตเทิลแบบ 360 องศา ในวันที่อากาศแจ่มใส่ท่านจะได้เห็นวิวเมืองแบบ
สวยงามสุดลูกหูลูกตา ที่ฉากหลังเป็นเทือกเขา Mount Rainer 
จากนั้นน าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ Chihuly Garden and Glass ซึ่งอยู่ด้านล่างของสเปซ นีดเดิล เป็นที่รวบรวม
งานศิลปะของ Dale Chihuly ศิลปินผู้เลื่องชื่อทางด้านศิลปะกระจก ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับงานกระจกสีที่ม้วน
งอขึ้นมาจากพ้ืนและกลีบดอกไม้โปร่งแสงที่แขวนอยู่ในเรือนกระจกที่เป็นซุ้มโค้ง ชมความละเอียดวิจิตร การตา 
พิพิธภัณฑ์เปิดตัวเมื่อปี 2012 เพ่ือฉลองความส าเร็จของเขา ที่ได้เริ่มต้นท างานเกี่ยวกับกระจกในช่วงที่ก าลังศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยในช่วงยุค 60 และได้ไปพัฒนาฝีมือต่อกับผู้เชี่ยวชาญในเวนิส จนเป็นที่รู้จักในระดับสากลและ
ได้รับการยกย่องในผลงาน ในส่วนเรือนกระจกนี้ท่านจะได้พบกับช่อดอกไม้ความยาวกว่า 30 เมตร ในลักษณะที่
ถูกตรึงไว้ขณะที่ก าลังล่วงหล่น และยังมีแกลลอรี่อื่นๆ อีกมากมายที่จัดแสดงผลงานของ Chihuly ให้ท่านได้ชม 

  
 
 
 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS060120 

Page 13 of 18  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ซีแอตเทิล พรีเมียม เอ้ำท์เล็ต (Seattle Premium Outlet) ที่รวมสินค้าแบรนด์ให้

ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, 
GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, 
Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store ที่ราคาถูกว่าเมืองไทยเป็นอย่างมาก 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
21.00  น. น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินนำนำชำติซีแอตเติล-ทำโคมำ(Seattle-Tacoma) 
22.00 น. น าท่านเช็ค-อินและโหลดสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์สายการบิน 

วันที่  10       ซีแอตเทิล - ฮ่องกง 
01.05 น. น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสำยกำรบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX857 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

เครื่องบินบินข้ามเส้นแบ่งเวลา วันที่และเวลาเปลี่ยน  
วันที่  11       ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

06.10 น. เดินทางถึง สนำมบินเช็ค แลป กอก ฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 
08.35 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX705 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
10.40  น. คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ 
 
ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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***กรุณำตรวจสอบเงื่อนไขกำรจองทุกครั้งก่อนท ำกำรจอง*** 
อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน 

 งดแถมกระเป๋ำ 
วันที่ 3-13 กันยำยน 2563 

ประเภทห้อง 

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2 ท่าน เท่านั้น 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่) 

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2 ท่าน เท่านั้น 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่) 

ราคาท่านละ PROMOTION EARLY BIRD 
จองก่อน 29 กุมภาพันธ์ 63 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง(Interior) 134,900.- 129,900.- 
ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony) 159,900.- 154,900.- 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

 

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ Ovation Of The Seas 
 
 
 
 
 
 
 

                 ห้องพักแบบไม่มหีน้ำต่ำง (Interior)             ห้องพักแบบมรีะเบียง (Balcony) 
หมำยเหตุ กรณีมีวีซ่าอเมริกา (USA) แล้ว ลดท่านละ 5,300 บาท / กรณีมีวีซ่าแคนาดา(CANADA) แล้ว ลดท่านละ 5,000บาท 
เงื่อนไขกำรจอง 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 50% จำกรำคำเต็ม หลังจำกได้รับกำรยืนยันกำรจอง  ภายใน 2 วันท าการ พร้อมส่งส าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 85 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 95 วัน
ท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ
ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 75 วันท ำกำร โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 

* ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 

* กำรไม่เข้ำร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออำหำรบำงม้ือ ไม่สำมำรถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี เนื่องจำกเป็นกำรจองแบบหมู่คณะ 
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เงื่อนไขกำรยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนเดินทำง 75 วันท ำกำร คืนเงินมัดจ ำเต็มจ ำนวน 100 % 
2. ยกเลิกก่อนเดินทำงต่ ำกว่ำ 60-50  วันท ำกำร คืนเงิน 50 %  
3. ยกเลิกก่อนเดินทำงต่ ำกว่ำ 50 วันท ำกำร หักช ำระ 100% เต็มจ ำนวน 
4. กรณียื่นวีซ่ำไม่ผ่ำนทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินโดยยึดตำมเงื่อนไขตำม ข้อ 1-3 ข้ำงต้น 
หมำยเหตุ 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ า 6 เดือน 7วัน) 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง 
    ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้  เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพ อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. ค่าภาษีท่าเรือ 
3. อาหารบนเรือส าราญ(ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ) 
4. ค่าทิปพนักงานบนเรือ 
5. ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี ไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซีแอตเทิล-กรุงเทพฯ สายการบินตามที่ก าหนด 
6. ค่าน้ าหนักกระเป๋า ท่านละไม่เกิน 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม 
7. ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-ท่าเรือ ตลอดจนน าเที่ยวตามรายการ 
8. ค่าท่ีพักเมืองซีแอตเทิล 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)   
9. ค่าวีซ่าอเมริกา 
10.ค่าวีซ่าแคนาดา 
11.ประกันการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง (**ไม่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคประจ าตัวใน
ระหว่างทาง**) 
12.ทิปคนขับรถท้องถิ่น 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
2. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
3. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
4. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ (โดยประมาณ 100 บาท / ท่าน / วัน) 
 
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล 
เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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เพ่ือกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก..ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมที่เพ่ิมควำมคุ้มครองได้มำกขึ้น... 

ควำมคุ้มครอง / Coverage 

จ ำนวนเงินควำมคุ้มครอง / Sum Insured 

เดินทำงท่ัวโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 

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

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

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

2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนือ่งในประเทศไทย** / Follow-up treatment 
in Thailand 

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

2.2 การรับการรกัษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย*** / Medical 
treatment in Thailand 

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

3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินและการส่งศพกลบัประเทศ / Evacuation and 
repatriation 

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

4. การบริการความชว่ยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency 
Medical Assistance         

4.1 การเย่ียมผูเ้อาประกนัภัยในต่างประเทศ / Compassionate visit X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 การส่งตวัผู้เยาวก์ลับประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 การคน้หา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and 
recovery 

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

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

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

7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสมัภาระในการเดินทาง / Loss or 
damage of personal baggage 

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

8. การล่าช้าของการเดนิทาง / Cover of delay 
        

8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delays in means of public 
transport 

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

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

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

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

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

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

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

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

13. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตวัในโรงพยาบาลต่างประเทศ / 
Overseas hospitalization benefit 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

หมำยเหต ุ

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

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

incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลัส (เดินทำงทัว่โลก / เดินทำงเอเชีย) 

จ ำนวนวันเดินทำง (วัน) Trip Duration (Days) 
เดินทำงทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 
แผนรำยเที่ยว / 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 

แผนรำยป ีเดินทำงไม่จ ำกัดคร้ัง แตล่ะคร้ังไม่เกินจ ำนวนวันท่ีระบุ / 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 
* เบ้ียประกันภัยข้างต้น ส าหรับผู้เอาประกนัอายุไม่เกิน 75 ปี รวมภาษีอากรแสตมป์แล้ว / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax and stamp. 

* ส าหรับผู้เอาประกนัภัยทีม่ีอายุ 76 ปีขึ้นไป เบ้ียประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบ้ียประกันภัยทีร่ะบุในตาราง / For insured 76 yrs and above, premium will  be two times the 

amount shown in the table. 

ควำมคุ้มครองพิเศษ / Special Coverages 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         
         

         

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

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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