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สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุหรใูนดินแดน

แห่งขัว่โลกเหนือ เสน้ทางอลาสกา้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 สะสมไมล ์ในกลุม่ Star Alliance ไดเ้ต็ม 

 ชมวิวเมือง Seattle บน Space Needle สญัลกัษณข์องเมือง 

 เดินเลน่ชมเมืองหลวงแห่งแซลมอนท่ี Ketchikan 

 อรอ่ยกบัขาปูอลาสกา้ 

 ลอ่งเรือชม มรดกโลกทางธรรมชาติ Tracy Arm Fjords 

 ชมธารน า้แข็งยักษ ์Mendenhall Glacier สกัครัง้ในชีวิต 

 สมัผสัทิวทัศนธ์รรมชาติสวยงามเกินบรรยายบนรถไฟ The White Pass and Yukon Railroad 

 เท่ียว เมืองแห่งสวน Victoria เมืองท่ีไดร้บัการแนะน าจากนิตยสารท่องเท่ียวสากล 

กบัเรอืส าราญ Emerald Princess 
 

ซีแอตเทิล – เคทชิเกน – Tracy Arm Fjord– จโูน่ – 

สแกกเวย ์– วิกตอเรีย – ซีแอตเทิล 

เดินทาง: 15 – 25 กนัยายน 2561 
(11 วนั 8 คืน) 

 

ราคาเริ่มตน้ท่ี109,999บาท 
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EMERALD PRINCESS (เอมเมอร์รอล ปร้ินเซส) 

ขนาดของเรือ  : 113,561 ตัน   จ านวนผู้โดยสาร : 3,092
จ านวนช้ัน  : 19 ช้ัน    ห้องอาหาร  : 5 ห้อง 
คลบั/บาร์  : 4 บาร์    สระว่ายน า้  : 3 สระ 
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รัฐอลาสก้าตั้ งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกา อดีตอยู่ใต้อาํนาจการปกครองของ
มหาอาํนาจรัสเซีย เป็นดินแดนร้างห่างไกล มีผูค้นอยูอ่าศยัจาํนวนนอ้ยมาก รัสเซียซ่ึงมองไม่เห็นประโยชน์ใน
ดินแดนกวา้งใหญ่รกร้างแห่งน้ี จึงไดย้อมขายให้กบัสหรัฐอเมริกาในวนัท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 อลาสกา้จึง
กลายเป็นรัฐท่ี 49 เป็นรัฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เป็นรัฐท่ีไม่มีอาณาเขตติดกบัรัฐอ่ืน 
ๆ ของแผ่นดินแม่เลย แลว้เหตุการณ์อนัไม่คาดฝันก็เกิดข้ึนเม่ือได้ทาํการสํารวจพบแหล่งทองคาํ นํ้ ามัน 
และแก๊ซธรรมชาติ รวมไปถึงพื้นท่ีป่าไมอี้กกวา้งใหญ่เม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 นั้นเอง ทาํให้ดินแดนอลาสกา้
เพิ่มมูลค่าข้ึนอยา่งมากมายมหาศาลในเวลาไม่นาน  
 
 

13.00 น. พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเข้าท่ี 8 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน อวีเีอ แอร์ (EVA Airways) 

16.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตห้วนั โดยเท่ียวบิน BR068 
21.15 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตห้วนัเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 
23.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน สู่สนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย

เท่ียวบิน BR026 
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ********** 

19.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาทอ้งถ่ิน ซ่ึงชา้
กว่าประเทศไทย 15 จากนั้นผา่นพิธีการตรวจหนงัสือเดินทาง และศุลกากร นาํท่านโดยสาร
รถโคช้ปรับอากาศเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Double Tree by Hilton Hotel Seattle Airport หรือ
เทียบเท่า 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นําท่านเท่ียวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝ่ังท่ีมีความสําคัญทางด้านการ

ท่องเท่ียวของ มลรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและ
ทะเลสาบวอชิงตนั ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเท่านั้น "นครซี
แอตเทลิ" เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองเต็มไปดว้ยตึกระฟ้าและ
ความโรแมนติกของแสงสีในยามคํ่าคืน แต่หลายๆ คนท่ีเคยมาเยือนเมืองน้ีกลบัเรียกขาน
เมืองน้ีว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เน่ืองจากเมืองเตม็ไปดว้ยพื้นท่ีสีเขียว นอกจากน้ีแลว้ซีแอต

วนัเสาร์ที ่15 ก.ย. 2561  กรุงเทพฯ/สุวรรณภุม ิ– ไทเป – ซีแอตเทลิ     (1) 

วนัอาทติย์ที ่16 ก.ย. 2561  ซีแอตเทลิ – ล่องเรือ Emerald Princess     (2) 
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เทิลยงัไดรั้บการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการจดั
อนัดบัใหซี้แอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกดว้ย นาํท่าน
สู่ยา่น ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ยา่นธุรกิจท่ีสาํคญัของซีแอตเทิล ชมอาคาร บา้นเรือน และ
ตึก ท่ีมีความสําคญัทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีถือว่ามีความงดงามท่ีสุดของเมือง จากนั้นนาํ
ท่านสัมผสัความเก่าแก่ของเมืองท่ี  ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซ่ึงถือว่าเป็นย่านท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในซีแอตเทิล ท่ีน่ีมีร้านแกลเลอร่ีท่ีจดัแสดงงาน
ศิลปะของศิลปินช่ือดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และ
เคร่ืองประดบัมากมาย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั สมิท ทาวเวอร์ 
(Smith Tower) อาคารท่ีสร้างข้ึนใน ปี ค.ศ. 1914 จากนั้นนาํ
ท่านชม โบสถ์ประจาํเมืองซีแอตเติล ท่ีมีความสวยงามและ
เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวซีแอตเทิล 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สเปซ นีดเดิล (Space Needle) 
สัญลกัษณ์ของซีแอตเทิล ส่ิงก่อสร้างท่ีมีความสูงถึง 520 ฟุต 
(160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างข้ึน ปี ค.ศ. 1962 เม่ือคร้ังท่ีซีแอตเทิลไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน  
World’s Fair ภายใน สเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก 
ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ท่ีสามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเทิล เพื่อทาํการเช็คอินข้ึนเรือสําราญ Emerald Princess ซ่ึง

เป็นเรือสําราญสัญชาติอเมริกัน ท่ีพร้อมให้บริการในระดับสากล และเม่ือข้ึนมาบนเรือ
สาํราญแลว้ (หากเวลาเอ้ืออาํนวย) เจา้หนา้ท่ีจะพาท่านเดินชมภายในเรือสําราญเพื่อรับทราบ
ถึงรายละเอียดและสถานท่ีต่างๆ บนเรือสําราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ ก่อน
รับประทานอาหารคํ่า  *** ก่อนท่ีเรือสําราญจะทาํการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมี
การซ้อมหนีภยัตามหลกัสากล (Muster Drill) ขอให้ผูโ้ดยสารทุกท่านมารายงานตวัยงัจุดท่ี
กาํหนดไว ้โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านไดท่ี้แผ่นป้ายดา้นหลงัประตูห้องพกัของ
ท่าน*** 

16.00 น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือซีแอตเทิล มุ่งหนา้สู่เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสกา้ 
ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
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หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขาย
สินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย ***ท่านสามารถ
รับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรือส าราญ Emerald Princess จะจัดขึน้ในวัน
ถดัไปได้จากเอกสาร Princess Patter ทีจ่ะส่งถงึห้องพกัของท่านทุกคืน*** 

 
 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ  
หลงัจากนั้น อิสระใหท่้านพกัผอ่นบนเรือสําราญฯ ตาม
อธัยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นั่งเล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือ
สําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปป้ิงท่ี
ร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วน
สันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอัน
หลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซํ้ ากนัในทุกคํ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 

เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายนํ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม , บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ  

พกัผอ่นบนเรือสาํราญตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญ
มากมายไดต้ามใจชอบ 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 

วนัจนัทร์ที ่17 ก.ย. 2561  ล่องน่านน า้สากล        (3) 
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หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให้ ณ ห้องเธียร์
เตอร์ท่ีชั้น 6 และชั้น 7 ดา้นหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปไดท่ี้
คาสิโน ชั้น 6 สาํหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/
เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
06.30 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเคทชิเกน รัฐอลาก้า 
09.00 น. นาํท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น

อันดับ ส่ีของรัฐ แล ะเ ป็นเ มืองท่ี รู้ จักกันดีของ
นักท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติว่าเป็น เมืองแห่ง
เสาแกะสลัก (Totem Poles)ท่ีมากท่ีสุดในโลกใน
อดีตเสาแกะสลักน้ี ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
พื้ น เ มือง อเม ริกัน ทางตอน เหนือ แ ล ะถื อเ ป็ น
สัญลกัษณ์ทางศาสนา ท่ีพวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคท่ีมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต ์
เกิดความเขา้ใจผิดทาํให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่าน้ีเป็นจาํนวนมาก ปัจจุบนัเสาแกะสลกัน้ี
เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลกัษณ์ท่ีใชเ้ล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นมาต่างๆ ในอดีต 
เมืองเคทชิเกนเคยไดช่ื้อว่าเป็น เมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองน้ีถูกจดัให้เป็นเมือง
แห่งสวรรค์ของนกัตกปลา และกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ ทาํให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองน้ีจะ
หนาแน่นไปดว้ยนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก จนส่งผลให้ปริมาณของปลาแซลมอนลดลงเป็น
จาํนวนมาก อีกทั้งพื้นท่ีของป่าไมก้็ลดลงเน่ืองจากประชากรทอ้งถ่ินทาํการตดัไม ้มาสร้าง
บา้นพกัเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกๆ ปี ปัจจุบนัทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ประชากรทอ้งถ่ินต่างพยายามท่ีจะอนุรักษ์ให้เมืองน้ี
คงไว้ซ่ึงบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีต 
เพื่อให้คนรุ่นหลงัท่ีมา เท่ียวเมืองน้ี สามารถรับรู้ถึง
บรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย 
หัวหน้าทวัร์จะนําท่านเท่ียวชมย่านชุมชนท่ีโด่งดัง
ในอดีต  ครีก สตรีท (Creek Street) เป็นท่ีชุมนุม

วนัองัคารที ่18 ก.ย. 2561  เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า       (4) 
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ของนกัแสวงโชค และนกัเดินเรือในยุคต่ืนทอง เป็นย่านอาคารเก่าท่ีทางเดินและบา้นเรือน
สร้างอยู่เหนือลาํธารหรือเชิงเขา มีสถานท่ีประวติัศาสตร์“บ้านดอลลี่”สถานท่ีหาความ
สําราญของชายหนุ่มในอดีต จากนั้นให้ท่านไดเ้ดินชมเมืองเคทชิเกน และซ้ือของพื้นเมือง
ตามอธัยาศยั พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิเกน ไดเ้วลาอนั
สมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 
 Note: เคทซิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมากแทบทุกวันและวันละหลายคร้ัง จึงควรพกร่ม
และเส้ือกนัฝนไปด้วย ของฝากยอดนิยมประจ าเมืองนี้คือ อาหารกระป๋องที่ท ามาจากปลา
เซลมอน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
บ่าย อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั ท่านสามารถลงไปเลือกซ้ืออาหารกระป๋องท่ีทาํมาจาก

ปลาเซลมอน ไดท่ี้ร้านจาํหน่ายของฝากต่างๆ 
15.00 น. เรือสาํราญล่องออกจากท่าเรือเมืองเคทชิเกน เพื่อมุ่งหนา้สู่เมืองจูโน่ 

อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนเรือสําราญหรูตามตาม
อธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือ
สาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ี
ร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และ
ส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความ
บนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ  

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ  
หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให้ ณ ห้องเธียร์
เตอร์ท่ีชั้น 6 และชั้น 7 ดา้นหวัเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปไดท่ี้คาสิ
โน่ ชั้น 6 สําหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/
เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได ้
 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

วนัพุธที ่19 ก.ย. 2561  Tracy Arm Fjord – เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า (อสิระเลือกซ้ือทวัร์เสริม) (5) 
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05.00 – 09.00 น. เรือสําราญฯ เร่ิมล่องเขา้สู่ Tracy Arm Fjords ซ่ึง
ไดรั้บการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ทางธรรมชาติของ
องค์การยูเนสโก ท่านจะได้สัมผสักับความงดงาม 
ความมหศัจรรยข์องภูเขาและธารนํ้ าแข็งท่ีงดงาม และ
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในอลาสกา้ หากโชคดีท่านอาจจะไดย้ิน
เสียงการแยกตวัเป็นแผน่ตกลงสู่พื้นนํ้ า เป็นเสียงอนักึกกอ้งราวเสียงฟ้าร้องคาํราม และเป็น
ช่วงเวลาท่ีจะสะกดทุกท่านไวก้บักอ้นนํ้าแขง็มหึมาท่ีพงัถล่มลงสู่พื้นนํ้ าเสียงดงักงัวาล เรียก
ไดว้่าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีไดป้ั้นแต่งข้ึนมาให้ท่านไดช้ม และจะหาท่ีใดเปรียบมิได้
อีกแลว้ในโลก ใหท่้านไดส้ัมผสักบัทศันียภาพและความงดงามของทุ่งนํ้าแขง็ พร้อมเก็บภาพ
ความประทบัใจอนัมิอาจลืมเลือนได ้ 

 Note: ก่อนเรือจะแล่นเข้าใกล้ธารน ้าแข็ง ให้ท่านเตรียมจองพื้นที่ส่วนตัวประจ าดาดฟ้าเรือ
ให้ด ีเพราะจะมีคนจ านวนมากมาแย่งกนัเพ่ือให้ได้ต าแหน่งที่ดีที่สุด ควรเตรียมอุปกรณ์กนั
หนาวให้พร้อม เพราะเม่ือเรือแล่นเข้าใกล้ธารน ้าแข็งอุณหภูมิอาจจะลดลงจนถึงศูนย์องศา 
และควรน ากล้องส่องทางไกลไปด้วยเพ่ือจะได้เห็นภาพธารน า้แขง็ละลายตัวอย่างชัดเจน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
12.30 น.  เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองจูโน่ รัฐอลาสก้า 

เมืองจูโน่ เรียกไดว้่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงท่ีสําคญัของ มลรัฐอลาสกา้ ตวัเมืองตั้งอยู่
บริเวณตีนเขาท่ีตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถา้ไป
เยอืนในช่วงตน้ๆของฤดูกาลล่องเรือสําราญ ท่านจะ
ได้เห็นยอดเขาท่ีปกคลุมด้วยหิมะและนํ้ าตกอัน
สวยงาม เต็มไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงามยากท่ีจะหาท่ี
ใดเปรียบ ดว้ยเสน่ห์ของธรรมชาติและวฒันธรรมท่ี
ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเล ทาํให้เป็น
เมืองท่ีเขา้ถึงไดย้ากในทางบก ถูกคน้พบในช่วงยุคต่ืนทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมือง
ศูนยก์ลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอนัมัง่คัง่ของรัฐอลาสกา้ นอกจากน้ียงั
เป็นเมืองท่ีมีธารนํ้ าแข็งมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของอลาสก้า ซ่ึงมีธารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ 
(Mendenhall Glacier) เป็นธารนํ้ าแข็งท่ีข้ึนช่ือว่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง อิสระให้ท่านเลือกซ้ือ
ทวัร์เสริมท่ีทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 
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แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 
- MENDENHALL GLACIER & MOUNT ROBERTS TRAMWAY (CODE 
JNU105) - USD 69.95 / ท่าน 

ทวัร์น้ีจะนาํท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall 
Glacier National Park) เพื่อเข้าชมธารนํ้ าแข็งยกัษ์ เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ 
(Mendenhall Glacier) ซ่ึงมีความกวา้งประมาณ 1 ไมล์ มีนํ้ าแข็งปกคลุมหนากว่า 100 
ฟุต ท่านจะได้สัมผสักับทุ่งนํ้ าแข็งท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผสับรรยากาศทุ่ง
นํ้ าแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นท่ี จากนั้นนําท่านข้ึนกระเช้าลอยฟ้าท่ี เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. 
Robert Tramway) โดยจุดข้ึนกระเชา้อยู่บริเวณท่าเรือเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุด
ของยอดเขา ซ่ึงท่านจะไดพ้บกบัทิวทศัน์ของเมืองจูโน่ท่ีลอ้มรอบดว้ยขุนเขา นอกจากน้ี
ยงัมี ศูนยน์กัท่องเท่ียว ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ไวค้อยให้บริการอีกดว้ย อิสระ
ใหท่้านเดินเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านนัง่กระเชา้
กลบัลงมา ณ ท่าเรือ  

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

 ทวัร์น้ีจะนาํท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall 
Glacier National Park) โดยนัง่เฮลิคอปเตอร์ ซ่ึงท่านไดช้มวิวของธารนํ้ าแข็งฯ จากมุม
สูง และท่านยงัจะไดมี้โอกาสเดินบนธารนํ้าแขง็ฯ แห่งน้ีดว้ย 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
22.00 น. เรือสาํราญล่องออกจากท่าเรือเมืองจูโน่ เพื่อมุ่งหนา้สู่เมืองสแกกเวย ์

หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให้ ณ ห้องเธียร์
เตอร์ท่ีชั้น 6 และชั้น 7 ดา้นหวัเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปไดท่ี้คาสิ
โน่ ชั้น 6 สําหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/
เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

 
 
เช้า รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
06.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองสแกกเวย์ รัฐอลาสก้า 

วนัพฤหัสบดทีี ่20 ก.ย. 2561  เมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า (อสิระเลือกซ้ือทวัร์เสริม)   (6) 
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เมืองสแกกเวย์ เป็นเมืองท่าและเป็นปากประตูตอ้นรับผูท่ี้จะเดินทางไปแส วงโชคท่ี  “ทุ่ง
ทองคลอนไดค์” (Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเม่ือราว 100 ปีก่อน   โดย
มีทางรถไฟสายไวทพ์าสและยูคอน (White Pass and Yukon Railway) ท่ีพานกัแสวงโชค
เดินทางตดัขา้มขุนเขาและหุบเหวเขา้สู่มณฑลยคูอนของแคนาดา ซ่ึงทุกวนัน้ีเหลือเพียงความ
ทรงจาํ อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัร์เสริมท่ีทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 
แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 
- WHITE PASS SCENIC RAILWAY (CODE SGY201) – USD 134.95/ท่าน 
นาํท่านข้ึนสู่ฝ่ังเพื่อออกเดินทางโดย  รถไฟสายไวท์
พาส (The White Pass and Yukon Railroad) ท่ีถูก
สร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 1898 - 1900 เช่ือมต่อระหว่าง
เมืองสแกกเวยแ์ละเมืองไวทฮ์อร์ส มุ่งหนา้สู่เหมืองทอง
ในอดีต นาํท่านข้ึนรถไฟท่ีจอดเทียบอยู่บริเวณท่าเรือ 
ซ่ึงจะพาท่านยอ้นยุคศึกษาประวติัเส้นทางรถไฟโบราณสายน้ี ท่ีตดัขา้มขุนเขาและหุบเหว 
เพื่อพานกัแสวงโชคเดินทางเขา้สู่มณฑลยคูอนของแคนาดา เพื่อแสวงหาทองแทนการใชม้า้
หรือเดินเทา้ผา่นธรรมชาติอนัทุรกนัดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งข้ึนสู่จุดสูงสุดท่ี
เกือบ 3,292 ฟุต ซ่ึงตลอดสองขา้งทางท่ีท่านจะไดพ้บคือความงดงามแห่งธรรมชาติท่ีเหนือ
คาํบรรยาย  

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 
บ่าย อิสระใหท่้านเดินเล่นชมตวั เมืองสแกกเวย์ ซ่ึงอยู่ห่างจาก

ท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้ น เมืองเล็กๆ ท่ีให้
บรรยากาศแบบคาวบอยตะวนัตก แมเ้วลาจะผ่านไปนา 

นแต่เมืองสแกกเวยย์งัคงรักษาสภาพเมืองในยุคต่ืนทอง
ได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า 
ร้านอาหาร ท่ีทาสีสันสดใส ได้เวลาอนัสมควรนําท่าน
กลบัสู่ท่าเรือ 

17.00 น. เรือสาํราญล่องออกจากท่าเรือเมืองสแกกเวย ์เพื่อมุ่งหนา้สู่เมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา 
ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให้ ณ ห้องเธียร์
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เตอร์ท่ีชั้น 6 และชั้น 7 ดา้นหวัเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปไดท่ี้คาสิ
โน่ ชั้น 6 สําหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/
เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ  
หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสําราญฯ 
ตามอธัยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร
หรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายใน
เรือสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้ป
ป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย 
กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซํ้ ากนัในทุกคํ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 

เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายนํ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม , บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ  

พกัผอ่นบนเรือสาํราญตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญ
มากมายไดต้ามใจชอบ 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 
หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให้ ณ ห้องเธียร์
เตอร์ท่ีชั้น 6 และชั้น 7 ดา้นหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปไดท่ี้
คาสิโน ชั้น 6 สาํหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/
เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได ้
 
 
 

วนัศุกร์ที ่21 ก.ย. 2561  ล่องน่านน า้สากล       (7) 
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เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 
เรือสําราญมุ่งหนา้สู่เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหาก
โชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝงูปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตวั
เรือ ซ่ึงฤดูกาลล่องเรือสาํราญน้ี เป็นช่วงท่ีสามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาไดง่้าย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญหรูตามตามอธัยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจ
ชอบ 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 
19.00 น. เรือสาํราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองวกิตอเรีย ประเทศแคนาดา 

"เมืองวกิตอเรีย" (Victoria) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่ง
สวน" (City of Gardens) อีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British 
Columbia) รัฐหน่ึงของประเทศแคนาดา ท่ีตั้งอยู่ทาง
ตะวนัตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
รัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์"  เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงดา้นการท่องเท่ียว เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือในเร่ือง
ของความสะอาด ความปลอดภยั และทิวทศัน์ท่ีมี
ความงดงามมากเมืองหน่ึง วิกตอเรียจึงมกัไดรั้บเลือกให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวสําคญัอนัดบั
ตน้ๆ จากนิตยสารท่องเท่ียวสากลเป็นประจาํและดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีมีกว่า 3.5 ลา้นคนต่อปี 
อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัร์เสริมท่ีทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 
แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 
- DOUBLE – DECKER CITY HIGHLIGHTS (CODE YYJ110) – USD 49.95/ท่าน 
ผา่นชมจุด Mile 0 Maker จุดเร่ิมตน้ทางหลวงท่ียาวท่ีสุดในโลก มีความยาวถึง 4,990 ไมล์สู่ 
10 จงัหวดัในแคนาดา ก่อนรถจะนาํท่านแล่นชา้ๆ สู่เขา Tolmie ใหท่้า นลองกาํลงัขาดว้ยการ
เดินสู่จุดชมวิว วิว 360 องศา ของเมืองวิกตอเรียจะรอท่านอยู่ หากท่านไปในวนัท่ีทอ้งฟ้า
แจ่มใสจะสามารถเห็นเขา Barker ฝ่ังประเทศอเมริกาไดเ้ลยทีเดียว ระหว่างทางลงจากเขา
ผา่นมหาวิทยาลยั วิกตอเรีย ท่ีมีประวติัยาวนาน ก่อตั้งมาแลว้กว่า 150 ปี แลว้แวะพกัทานของ

วนัเสาร์ที ่22 ก.ย. 2561  เมืองวกิตอเรีย, ประเทศแคนาดา     (8) 
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ว่างร้านท่ีมีช่ือเสียงมากว่า 50 ปี (ค.ศ. 1964 Tim Hortons มีสาขาถึง 3,665 ร้านทัว่แคนาดา  
ต่อจากนั้นรถจะนําท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่านชมอาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British 
Columbia Parliament Buildings) โดยตวัอาคารนั้นตั้งอยูใ่จกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งน้ี
ถูกสร้างข้ึนในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตอ้งไม่
พลาดมาเยอืนเม่ือมีโอกาสมายงัเมืองวิกตอเรีย ผ่านชมอาคาร โบสถ์ และตึกต่าง ๆ มากมาย
ในเมืองน้ีท่ีมีรูปแบบศิลปะแบบโกธิค ท่านจะยงัคงไดเ้ห็นรถมา้นาํเท่ียว และวิถีชีวิตอนัเรียบ
ง่ายของคนทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีวิกตอเรียยงัไดช่ื้อว่าเป็น City of Gardens เพราะรอบ ๆ เมือง
เตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละสวนสวย ๆ มากมาย รวมทั้งสวน Bacon  Hill อายุกว่า 135 ปี มีพื้อนท่ี
กวา้งถึง 200 เอเคอร์ (8 แสนตารางเมตร) ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

23.59 น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือวิกตอเรีย  เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองซีแอตเทิล 
 หมายเหตุ 

ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นไวใ้น
กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่
กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาใหท่้านตรวจเช็คก่อนทาํการชาํระในวนัรุ่งข้ึน 
สาํหรับท่านท่ีตอ้งการชาํระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ี
ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเชค็อินโดยอตัโนมติั 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรืสาํราญฯ 
07.00 น. เรือสาํราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองซีแอตเทลิ  รัฐวอชิงตัน 
08.30 น. นาํท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสําราญฯ และนาํท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนงัสือเพื่อเดิน

ทางเข้า เมืองซีแอตเทิล ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับ
กระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งมายนืยนัระบุรับดว้ย
ตนเอง  จากนั้นนําท่านเท่ียวชมเมือง ซีแอตเทิล ชม  
Pike Place Market ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงไป
ทัว่โลก และยงัเป็นท่ีตั้งของ ร้านกาแฟสตาร์บั๊ค สาขา
แรกของโลก  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัอาทติย์ที ่23 ก.ย. 2561  เมืองซีแอตเทลิ, รัฐวอชิงตัน      (9) 
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ห้องพกัแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside cabin) 
ขนาด 158 – 162 sq.ft 

บ่าย นาํท่านสู่ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซ่ึงเป็นเอาท์เลตขนาด
ใหญ่ในเมืองซีแอตเทิล มีร้านคา้เอาทเ์ลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, 
DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, 
Kipling, Tumi , Samsonite และ อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 ** อสิระให้ท่านรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย ** 
19.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิล 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล นาํท่านเชค็อินเพื่อรับตัว๋โดยสารและโหลดกระเป๋า  
 
 
01.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล สู่เมืองไทเป โดยเท่ียวบิน BR025 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ********** 
 
  
05.10 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตห้วนั เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 
09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป โดยเท่ียวบิน BR211 
11.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

#### 
 

ประเภทห้องพกับนเรือส าราญ 

  

วนัจนัทร์ที ่24 ก.ย. 2561  เมืองซีแอตเทลิ, รัฐวอชิงตัน                (10) 

วนัองัคารที ่25 ก.ย. 2561  ไทเป – กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ                           (11) 
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ห้องพกัแบบมีระเบียง (Balcony cabin) 
ขนาด 214 – 222 sq.ft  
(รวมความกว้างของระเบียง) 
 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ (คณะผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ขั้นต ่า 20 ท่าน) 

ช่วงวันเดนิทาง 

15 – 25 กนัยายน 2561 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ 

( คนที ่1 และ 2) 

ท่านที ่3 และ 4 

(พกัร่วมกบัท่านที ่1 และ 2) 
พกัเดีย่ว 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 109,999 93,999 135,999 

ห้องพักแบบมีระเบียง 129,999 99,999 159,999 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม: 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั สายการบิน EVA Airways 
2. หอ้งพกับนเรือสาํราญ 7 คืน และบนฝ่ัง 1 คืน (ท่ีซีแอตเทิล), ทวัร์ตามโปรแกรม 
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารทุกม้ือ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสาํราญ 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา 
6. หวัหนา้ทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ  
7. ภาษีท่าเรือ, ภาษีนํ้ามนัสายการบิน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามภาวะตลาดนํ้ ามนัโลกซ่ึงประกาศ

โดยสายการบินทางบริษทัฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปล่ียนแปลง 
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9. ทวัร์ท่ีเมืองซีแอตเทิล, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ (ตามท่ีระบุในโปรแกรมเท่านั้น) 
10. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ 

หากนํ้าหนกัหรือจาํนวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีกาํหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการ
บินท่ีเคาน์เตอร์เชค็อิน 

11. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สาํหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 
70ปี) 

12. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาํหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม: 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
2. ค่าทวัร์เสริมบนฝ่ังต่างๆ (ท่ีไม่ไดแ้จง้ในโปรแกรม) 
3. ทิปพนกังานบนเรือ วนัละ USD 13.50 ต่อท่าน (USD 94.50) 
4. ค่าทิปพนกังานขบัรถวนัละ USD 4 /วนั/ท่าน 
5. ค่าทิปพนกังานยก/เขน็กระเป๋าท่ีโรงแรมและท่าเรือ 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา , ค่าวีซ่าอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
7. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 

เง่ือนไข: 
1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 20 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 
การส ารองการเดนิทาง: 
1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจาํสาํหรับการสาํรองท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษทั

ภายใน 3 วนั 
2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาชาํระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 75 วนัมิฉะนั้นจะถือว่า

การสาํรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าดาํเนินการ 
3. เม่ือท่านได้ชาํระเงินมัดจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชาํระ

โดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัทุก
กรณี ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 - 60 วนั หกัค่าบริการ ยดึค่ามดัจาํ 50,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 16 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย 75% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

หมายเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯไม่สามารถ
 คืนค่าทวัร์ใหไ้ด ้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือ

ว่าท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้
3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัย เช่น อุบติัเหตุ ภยั

ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออก
นอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ
ของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นหลกั 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การนาํส่ิงของผิดกฏหมายไป
หรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือม
เสียและผดิกฏหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มนั และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 


