
 

 
 

 

สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุหรใูนดินแดน

แห่งขัว้โลกเหนือ เสน้ทางอลาสกา้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชมวิวเมอืง Seattle บน Space Needle สญัลกัษณข์องเมอืง 

 เดนิเลน่ชมเมอืงหลวงแห่งแซลมอนที่ Ketchikan 

 อ่ิมอร่อยกบัขาปูอลาสกา้  
 ลอ่งเรือชม มรดกโลกทางธรรมชาต ิGlacier Bay 

 ชมธารน า้แข็งยกัษ ์Mendenhall Glacier สกัครั้งในชวีิต 

 ลอ่งเรือชมปลาวาฬแบบใกลช้ดิ ณ Icy Strait Point 

  เที่ยว เมอืงแห่งสวน Victoria เมอืงทีไ่ดร้ับการแนะน าจากนติยสารท่องเที่ยวสากล 

กบัเรือส าราญ Norwegian Joy 
 
ซีแอตเทิล – เคทชิเกน –จโูน่ –Glacier Bay – ไอซซ่ี์ สเตรท 

พอยท ์– ลอ่งน่านน ้า – วิกตอเรยี – ซีแอตเทิล 

เดินทาง: 10 – 20 พฤษภาคม 2562 

(11 วนั 8 คืน) 

 

ราคาเริม่ตน้ท่ี129,999บาท 
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รัฐอลาสกา้ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของทวปีอเมริกา อดีตอยูใ่ตอ้าํนาจการปกครองของมหาอาํนาจ
รัสเซีย เป็นดินแดนร้างห่างไกล มีผูค้นอยูอ่าศยัจาํนวนนอ้ยมาก รัสเซียซ่ึงมองไม่เห็นประโยชน์ในดินแดนกวา้ง
ใหญ่รกร้างแห่งน้ี จึงไดย้อมขายใหก้บัสหรัฐอเมริกาในวนัท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 อลาสกา้จึงกลายเป็นรัฐท่ี 49 
เป็นรัฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เป็นรัฐท่ีไม่มีอาณาเขตติดกบัรัฐอ่ืน ๆ ของแผ่นดินแม่
เลย แลว้เหตุการณ์อนัไม่คาดฝันก็เกิดข้ึนเม่ือไดท้าํการสํารวจพบแหล่งทองคาํ นํ้ ามนั และแก๊ซธรรมชาติ รวม
ไปถึงพื้นท่ีป่าไมอี้กกวา้งใหญ่เม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 นั้นเอง ทาํใหดิ้นแดนอลาสกา้เพิ่มมูลค่าข้ึนอยา่งมากมาย
มหาศาลในเวลาไม่นาน  

 
 

 

NORWEGIAN JOY (นอร์วเิจียน จอย) 

ขนาดของเรือ  : 168,800 ตัน   จ านวนผู้โดยสาร : 3,850
จ านวนช้ัน  : 20 ช้ัน    ห้องอาหาร  : 7 ห้อง 
คลบั/บาร์  : 6 บาร์    สระว่ายน า้  : 3 สระ 
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รายละเอยีดโปรแกรม 
 
 

13.30 น. พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเขา้ท่ี 8 อาคารผูโ้ดยสาร
ขาออก เคานเ์ตอร์สายการบิน อวีเีอ แอร์ (EVA Airways) 

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

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

19.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาทอ้งถ่ิน ซ่ึงช้า
กว่าประเทศไทย 15 จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนงัสือเดินทาง และศุลกากร นาํท่านโดยสาร
รถโคช้ปรับอากาศเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Seattle Airport Marriott Hotel หรือ เทียบเท่า 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นาํท่านเท่ียวชม นครซีแอตเทลิ (Seattle) เมืองท่าชายฝ่ังท่ีมีความสาํคญัทางดา้นการท่องเท่ียว

ของ มลรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบ
วอชิงตนั ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเท่านั้น "นครซีแอตเทิล" 
เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมือง
เตม็ไปดว้ยตึกระฟ้าและความโรแมนติกของแสงสีในยาม
คํ่าคืน แต่หลายๆ คนท่ีเคยมาเยือนเมืองน้ีกลบัเรียกขาน
เมืองน้ีวา่ มหานครแห่งสีเขียวขจี เน่ืองจากเมืองเตม็ไปดว้ย
พื้นท่ีสีเขียว นอกจากน้ีแลว้ซีแอตเทิลยงัไดรั้บการยกย่อง
จากสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวแห่งอเมริกา (ASTA) จาก
การจดัอนัดบัให้ซีแอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย นําท่านสู่ย่าน ดาวน์
ทาวน์ (Downtown) ยา่นธุรกิจท่ีสาํคญัของซีแอตเทิล ชม
อาคาร บา้นเรือน และตึก ท่ีมีความสําคญัทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีถือว่ามีความงดงามท่ีสุด
ของเมือง จากนั้นนาํท่านสัมผสัความเก่าแก่ของเมืองท่ี  ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) 

วนัศุกร์ที ่10 พ.ค. 2562  กรุงเทพฯ/สุวรรณภุม ิ– ไทเป – ซีแอตเทิล     (1) 

วนัเสาร์ที ่11 พ.ค. 2562  ซีแอตเทิล – ล่องเรือส าราญ Norwegian Joy      (2) 
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ซ่ึงถือว่าเป็นย่านท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในซีแอตเทิล ท่ีน่ีมีร้านแกลเลอร่ีท่ีจัดแสดงงานศิลปะของ
ศิลปินช่ือดงั, หอ้งอาหาร, ร้านหนงัสือ และเคร่ืองประดบัมากมาย ผ่านชม สมิท ทาวเวอร์ 
(Smith Tower) อาคารท่ีสร้างข้ึนใน ปี ค.ศ. 1914 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สเปซ นีดเดิล 
(Space Needle) สัญลกัษณ์ของซีแอตเทิล ส่ิงก่อสร้างท่ีมีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) 
สเปซ นีดเดิล สร้างข้ึน ปี ค.ศ. 1962 เม่ือคร้ังท่ีซีแอตเทิลไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน  World’s Fair 
ภายใน สเปซ นีดเดิล จะประกอบไปดว้ยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky 
City restaurant) ท่ีสามารถหมุนชมววิสวยของเมือง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเทิล เพื่อทาํการเช็คอินข้ึนเรือสาํราญ Norwegian Joy ซ่ึงเป็น

เรือสาํราญสัญชาติอเมริกนั ท่ีพร้อมใหบ้ริการในระดบัสากล และเม่ือข้ึนมาบนเรือสาํราญแลว้ 
(หากเวลาเอ้ืออํานวย) เจ้าหน้าท่ีจะพาท่านเดินชมภายในเรือสําราญเพื่อรับทราบถึง
รายละเอียดและสถานท่ีต่างๆ บนเรือสําราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามหอ้งอาหารต่างๆ   

*** ก่อนท่ีเรือสาํราญจะทาํการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล (Muster Drill) 
ขอให้ผูโ้ดยสารทุกท่านมารายงานตวัยงัจุดท่ีกาํหนดไว ้โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ท่ีแผ่นป้าย
ดา้นหลงัประตูหอ้งพกัของท่าน*** 
16.00 น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือซีแอตเทิล มุ่งหนา้สู่เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสกา้ 
ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, หอ้งอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขาย
สินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย ***ท่านสามารถ
รับทราบรายละเอยีดของกจิกรรมต่าง ๆ ที่เรือส าราญ Norwegian Joy จะจัดขึน้ในวันถัดไป
ได้จากเอกสาร Freestyle Dailyทีจ่ะส่งถึงห้องพกัของท่านทุกคนื*** 
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เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ  
หลงัจากนั้น อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญฯ ตาม
อธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่น
ในคลับ เลาจน์ หรือทํากิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญ
มากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปป้ิงท่ีร้านขาย
สินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความ
บนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 

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

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

พกัผ่อนบนเรือสําราญตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญ
มากมายไดต้ามใจชอบ 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 
หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให้ ณ ห้องเธียร์
เตอร์ท่ีชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ี
คาสิโน ชั้น 7 สําหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/
เลาจน ์หรือ บาร์ต่างๆ ได ้
 
 
 
 
 
 

วนัอาทติย์ที ่12 พ.ค. 2561  ล่องน่านน า้สากล        (3) 
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เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
07.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมอืงเคทชิเกน รัฐอลาก้า 
09.00 น. นาํท่านสู่ เมอืงเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสกา้ ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั

ส่ีของรัฐ และเป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดีของนักท่องเท่ียว
ทอ้งถ่ินและต่างชาติว่าเป็น เมืองแห่งเสาแกะสลัก 
(Totem Poles) ท่ีมากท่ีสุดในโลกในอดีตเสา
แกะสลักน้ี ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง
อเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลกัษณ์ทาง
ศาสนา ท่ีพวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคท่ีมี
การเผยแผ่ศาสนาคริสต ์เกิดความเขา้ใจผิดทาํให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่าน้ีเป็นจาํนวนมาก 
ปัจจุบนัเสาแกะสลักน้ีเปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลกัษณ์ท่ีใช้เล่าเร่ืองราวประวติัความ
เป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยไดช่ื้อว่าเป็น เมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองน้ี
ถูกจดัให้เป็นเมืองแห่งสวรรคข์องนกัตกปลา และกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ ทาํให้ในช่วง
ฤดูร้อนเมืองน้ีจะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเท่ียวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณของ
ปลาแซลมอนลดลงเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งพื้นท่ีของป่าไมก้็ลดลงเน่ืองจากประชากรทอ้งถ่ิน
ทาํการตัดไม้ มาสร้างบ้านพกัเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐและประชากรทอ้งถ่ินต่างพยายามท่ีจะอนุรักษใ์หเ้มืองน้ีคงไวซ่ึ้งบรรยากาศ
ของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีต เพื่อให้คนรุ่นหลัง
ท่ีมา เท่ียวเมืองน้ี สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศใน
ประวติัศาสตร์ไดไ้ม่มากก็นอ้ย หัวหนา้ทวัร์จะนาํ
ท่านเท่ียวชมย่านชุมชนท่ีโด่งดังในอดีต  ครีก 
สตรีท (Creek Street) เป็นท่ีชุมนุมของนกัแสวง
โชค และนกัเดินเรือในยุคต่ืนทอง เป็นย่านอาคาร
เก่าท่ีทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลาํธารหรือเชิงเขา มีสถานท่ีประวัติศาสตร์
“บ้านดอลลี”่สถานท่ีหาความสาํราญของชายหนุ่มในอดีต จากนั้นใหท่้านไดเ้ดินชมเมืองเคท
ชิเกน และซ้ือของพื้นเมืองตามอธัยาศยั พร้อมเกบ็ภาพความน่ารักและความสวยงามของเมือง
เคทชิเกน  

 

วนัจันทร์ที ่13 พ.ค. 2561  เมอืงเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า (อสิระเลอืกซ้ือทวัร์เสริม)    (4) 



    

- 7 - 

 

** อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ัง** 
 Note: เคทซิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมากแทบทุกวันและวันละหลายคร้ัง จึงควรพกร่มและ

เส้ือกนัฝนไปด้วย ของฝากยอดนิยมประจ าเมอืงนีค้อื อาหารกระป๋องทีท่ ามาจากปลาเซลมอน 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
บ่าย อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ท่านสามารถลงไปเลือกซ้ืออาหารกระป๋องท่ีทาํมาจากปลา

เซลมอน ไดท่ี้ร้านจาํหน่ายของฝากต่างๆ  
 ท่านควรกลบัลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง 
15.00 น. เรือสาํราญล่องออกจากท่าเรือเมืองเคทชิเกน เพื่อมุ่งหนา้สู่เมืองจูโน่ 

อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนเรือสําราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน ์หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ 
ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ 
มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ  

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ  
หลงัรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรม
ต่างๆ ภายในเรือสาํราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์เตอร์ท่ีชั้น 6 
และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ีคาสิโน ชั้น 7 
สาํหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน์ หรือ บาร์
ต่างๆ ได ้
 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
07.00 น.               เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมอืงจูโน่ รัฐอลาสก้า 

เมืองจูโน่ เรียกไดว้่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงท่ีสําคญัของ มลรัฐอลาสกา้ ตวัเมืองตั้งอยู่
บริเวณตีนเขาท่ีตั้ งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถา้ไปเยือนในช่วงตน้ๆของฤดูกาลล่องเรือ
สาํราญ ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ
และนํ้ าตกอันสวยงาม เต็มไปด้วยทิวทัศน์อัน
งดงามยากท่ีจะหาท่ีใดเปรียบ ด้วยเสน่ห์ของ
ธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีผสมผสานกนัอย่าง
กลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหว่างเทือกเขา
และทะเล ทาํใหเ้ป็นเมืองท่ีเขา้ถึงไดย้ากในทางบก 

วนัองัคารที ่14 พ.ค. 2562 เมอืงจูโน่, รัฐอลาสก้า – Glacier Bay (อสิระเลอืกซ้ือทวัร์เสริม)  (5) 
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ถูกคน้พบในช่วงยุคต่ืนทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะ
กลายเป็นเมืองหลวงอนัมัง่คัง่ของรัฐอลาสกา้ นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีธารนํ้ าแข็งมากท่ีสุด
แห่งหน่ึงของอลาสกา้ ซ่ึงมี ธารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธารนํ้ าแขง็
ท่ีข้ึนช่ือวา่สวยท่ีสุดแห่งหน่ึง **อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ัง **  
แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 
- MENDENHALL GLACIER & MOUNT ROBERTS TRAMWAY USD 114 / ท่าน 
ทวัร์น้ีจะนาํท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธาร
น ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier 
National Park) เพื่อเขา้ชมธารนํ้ าแข็งยกัษ ์
เ มน เ ด ลฮอล ล์  ก ล า เ ซี ย ร์  (Mendenhall 
Glacier) ซ่ึงมีความกวา้งประมาณ 1 ไมล์ มี
นํ้ าแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้
สัมผสักบัทุ่งนํ้ าแข็งท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผสับรรยากาศทุ่งนํ้ าแข็งขนาดใหญ่เต็ม
พื้นท่ี จากนั้นนาํท่านข้ึนกระเชา้ลอยฟ้าท่ี เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดยจุดข้ึน
กระเช้าอยู่บริเวณท่าเรือเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของยอดเขา ซ่ึงท่านจะได้พบกบั
ทิวทศันข์องเมืองจูโน่ท่ีลอ้มรอบดว้ยขนุเขา นอกจากน้ียงัมี ศนูยน์กัท่องเท่ียว ร้านอาหาร ร้าน
ขายของท่ีระลึก ไวค้อยใหบ้ริการอีกดว้ย อิสระใหท่้านเดินเล่นบนยอดเขาและเกบ็ภาพเมือง
จูโน่ตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านนัง่กระเชา้กลบัลงมา ณ ท่าเรือ  
- MENDENHALL GLACIER HELICOPTER TOUR   USD 399/ท่าน 
ทวัร์น้ีจะนาํท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier 
National Park) โดยนัง่เฮลิคอปเตอร์ ซ่ึงท่านไดช้มวิวของธารนํ้ าแขง็ฯ จากมุมสูง และท่าน
ยงัจะไดมี้โอกาสเดินบนธารนํ้าแขง็ฯ แห่งน้ีดว้ย 
ท่านควรกลบัลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
13.30 น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือจูโน่ เพื่อมุ่งหนา้สู่ ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท์ (Icy Strait Point) 
บ่าย อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนเรือสําราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทาน

อาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน ์หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ 
ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) ซ่ึงระหว่างทางเรือสาํราญ
จะล่องเขา้สู่ Glacier  Bay ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติขององคก์าร
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ยูเนสโก วนัน้ีเป็นอีกวนัท่ี ท่านจะได้สัมผสักับความ
งดงาม ความมหัศจรรยข์องภูเขานํ้ าแข็งท่ีงดงามและ
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในอลาสก้า หากโชคดีท่านจะได้ยินเสียง
การแยกตวัเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นนํ้ า เป็นเสียงอนักึกกอ้ง
ราวเสียงฟ้าร้องคาํราม และเป็นช่วงเวลาท่ีจะสะกดทุก
ท่านไวก้บักอ้นนํ้ าแข็งมหึมาท่ีพงัถล่มลงสู่พื้นนํ้ าเสียงดงักงัวาล เรียกไดว้่าเป็นปรากฎการณ์
ธรรมชาติท่ีไดป้ั้นแต่งข้ึนมาให้ท่านไดช้มและจะหาท่ีใดเปรียบมิไดอี้กแลว้ในโลก อิสระให้
ท่านไดส้ัมผสักบัทศันียภาพและความงดงามของทุ่งนํ้าแขง็ พร้อมเกบ็ภาพความประทบัใจอนั
มิอาจลืมเลือนไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
หลงัรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรม
ต่างๆ ภายในเรือสาํราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์เตอร์ท่ีชั้น 6 
และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ีคาสิโน ชั้น 7 
สาํหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน์ หรือ บาร์
ต่างๆ ได ้

 
 
เช้า รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
07.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท์ รัฐอลาสก้า 

ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท์ ตั้ งอยู่ ท่ี เมือง ฮูน่า อันเป็นถ่ินฐานดั้ งเ ดิมของชนเผ่า พื้นเมือง
อินเดียนแดงหรือท่ีเรียกกนัวา่ “ชาวทลิงกิท” ซ่ึงตั้งถ่ินฐานภายในบริเวณ อุทยานแห่งชาติอ่าว
เกลเชียร์ ชาวประมงพื้นเมืองท่ีน่ีใชชี้วิตอยูร่่วมกบัปลาวาฬหลงัค่อม ป ลาโลมา แมวนํ้ า ปลา
ฮาลิบทั และปลาแซลมอนทั้ง 5 สายพนัธุ์ ** อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ัง** 
แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 
- WHALE AND MARINE MAMMALS CRUISE USD 189/ท่าน 
ทวัร์น้ีจะนาํท่านล่องเรือเลก็ (Tender boat) เพื่อไปยงัจุดชมปลาวาฬ ณ จุดบริเวณแหลมอดอล
ฟัส นบัเป็นจุดท่ีดีท่ีสุด ในการล่องเรือชมปลาวาฬ  

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 
บ่าย อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นบริเวณท่าเรือท่ีมีร้านคา้และร้านของฝากของท่ีระลึกจาํหน่ายใหก้บั

นกัท่องเท่ียวมากมาย 

วนัพธุที ่15 พ.ค. 2562  ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท์, รัฐอลาสก้า (อสิระเลอืกซ้ือทัวร์เสริม)   (6) 
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ท่านควรกลบัลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง 
17.00 น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือไอซซ่ี สเตรท พอยท ์เพื่อมุ่งหนา้สู่เมืองวกิตอเรีย 
ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

หลงัรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรม
ต่างๆ ภายในเรือสาํราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียร์เตอร์ท่ีชั้น 6 
และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ีคาสิโน ชั้น 7 
สาํหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง กส็ามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน์ หรือ บาร์
ต่างๆ ได ้

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ  
หลังจากนั้ น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสําราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือก
รับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญมากมาย
ไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วน
สันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการ
บนเรือสาํราญ เช่น 

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

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

พกัผ่อนบนเรือสําราญตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญ
มากมายไดต้ามใจชอบ 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 
หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือจดัให้ ณ ห้องเธียร์
เตอร์ท่ีชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ี
คาสิโน ชั้น 7 สําหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/
เลาจน ์หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

วนัพฤหัสบดีที ่16 พ.ค. 2562  ล่องน่านน า้สากล       (7) 
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เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 
เรือสําราญมุ่งหนา้สู่เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหาก
โชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยูไ่ม่ไกลจากตวั
เรือ ซ่ึงฤดูกาลล่องเรือสาํราญน้ี เป็นช่วงท่ีสามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาไดง่้าย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 
12.00 น. เรือสาํราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมอืงวกิตอเรีย ประเทศแคนาดา 

"เมืองวิกตอเรีย" (Victoria) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่ง
สวน" (City of Gardens) อีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวง
ของรัฐบริติชโคลมัเบีย (British Columbia) รัฐหน่ึง
ของประเทศแคนาดา ท่ีตั้งอยู่ทางตะวนัตกสุดของ
ประเทศ โดยมีเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐคือเมือง "แวน
คูเวอร์"  เมืองวกิตอเรียเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นการ
ท่องเท่ียว เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของความสะอาด 
ความปลอดภยั และทิวทศัน์ท่ีมีความงดงามมากเมืองหน่ึง วิกตอเรียจึงมกัไดรั้บเลือกใหเ้ป็น
แหล่งท่องเท่ียวสําคัญอันดับต้นๆ จากนิตยสารท่องเท่ียวสากลเป็นประจําและดึงดูด
นกัท่องเท่ียวท่ีมีกวา่ 3.5 ลา้นคนต่อปี **อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ัง** 
แนะน าทวัร์เสริมบนฝ่ังทีน่่าสนใจ 
- BUTCHART GARDENS, PICNIC & VICTORIA HIGHLIGHTS USD 219/ท่าน 
ทวัร์น้ีจะนาํท่าน เท่ียวชม สวนบุตชาร์ต (Butchart Garden) ห่างจากเมืองวิกตอเรียไปทาง
ทิศเหนือ 21 กิโลเมตร เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของรัฐบริติชโคลมัเบีย 
สร้างโดยเจนน่ี บุตชาร์ต ภริยาของนกัธุรกิจคา้ปูนซีเมนต ์เพราะตอ้งการแกไ้ขภาพหลุ่มใหญ่
บนพื้นดินท่ีสามีของนางขุดเอาหินปูนไปขาย และท้ิงพื้นท่ีไวอ้ย่างนั้นทาํให้เกิดภาพท่ีไม่
งดงาม และในปี ค.ศ. 1904 เธอจึงตดัสินใจสร้างสนามหญา้ ปลูกตน้ไม ้และทาํสวนดอกไม ้
ปลูกตน้ไอวี ่ซ่ึงเป็นไมเ้ล้ือยปกคลุมหลุมขนาดใหญ่ท่ีถูกขุดดินออกไป ท่ีตรงน้ีกลายเป็นสวน
ตํ่าท่ีเรียกว่า Sunken Garden ปัจจุบนัมีพื้นท่ี 55 เอเคอร์ ในสวนมีแปลงดอกไมน้านาพนัธ์ุ 
สวนญ่ีปุ่น สวนอิตาเลียน สวนกุหลาบ นํ้ าตก สระบวั ศาลาพกัร้อน รวมทั้งศาลาแสดงดนตรี
กลางสวนดว้ย ตอนกลางคืนประดบัไฟสว่างไสวให้คนชอบดอกไมต้น้ไมส้ามารถเดินชม
ตลอดทั้งวนัทั้งคืน 

วนัศุกร์ที ่17 พ.ค. 2562  เมอืงวกิตอเรีย, ประเทศแคนาดา     (8) 
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ท่านควรกลบัลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง 
ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 
19.00 น. เรือสาํราญออกจากท่าเรือวกิตอเรีย  เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองซีแอตเทิล 

 หมายเหตุ 
ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นไวใ้น
กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่
กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาํการชาํระในวนัรุ่งข้ึน 
สาํหรับท่านท่ีตอ้งการชาํระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตท่ี
ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรืสาํราญฯ 
07.00 น. เรือสาํราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมอืงซีแอตเทลิ  รัฐวอชิงตัน 
08.30 น. นาํท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสําราญฯ และนาํท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดิน

ทางเข้าเมืองซีแอตเทิล ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับ
กระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งมายืนยนัระบุรับ
ดว้ยตนเอง  จากนั้นนาํท่านเท่ียวชมเมือง ซีแอตเทิล 
ชม  Pike Place Market ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีมี
ช่ือเสียงไปทั่วโลก และยงัเป็นท่ีตั้ งของ ร้านกาแฟ
สตาร์บั๊ค สาขาแรกของโลก  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านสู่ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่

ในเมืองซีแอตเทิล 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 นาํท่านเช็คอินเพื่อรับตัว๋โดยสารและโหลดกระเป๋า  
 

วนัเสาร์ที ่18 พ.ค. 2562  เมอืงซีแอตเทลิ, รัฐวอชิงตัน      (9) 
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01.50 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 

#### 

 

อตัราค่าบริการ (คณะผู้เดนิทางเป็นผู้ใหญ่ขั้นต า่ 20 ท่าน) 

ช่วงวนัเดินทาง 

10 – 20 พ.ค. 2562 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ 

( คนที ่1 และ 2) 

ท่านที ่3 และ 4 

(พกัร่วมกบัท่านที ่1 และ 2) 
พกัเดี่ยว (จ่ายเพิม่) 

ห้องพกัแบบไม่มีหน้าต่าง 129,999 - 45,000 

ห้องพกัแบบมีระเบียง 169,999 - 65,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภทห้องพกับนเรือส าราญ 

วนัอาทติย์ที ่19 พ.ค. 2562  เมอืงซีแอตเทลิ, รัฐวอชิงตัน                (10) 

วนัจันทร์ที ่20 พ.ค. 2562  ไทเป – กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ                           (11) 
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ห้องพกัแบบไม่มหีน้าต่าง (Inside cabin) : ขนาด 135 sq.ft 

ห้องพกัแบบมีระเบียง (Balcony cabin) : ขนาด 213 sq.ft  
 (รวมความกว้างของระเบียง) 

 
 
 

 
 

 
 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม: 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั สายการบิน EVA 

Airways 
2. หอ้งพกับนเรือสาํราญ 7 คืน และบนฝ่ัง 1 คืน (ท่ีซีแอตเทิล), ทวัร์ตามโปรแกรม 
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารทุกม้ือ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสาํราญ 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาแคนาดา 
6. หวัหนา้ทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ  
7. ภาษีท่าเรือ, ภาษีนํ้ ามนัสายการบิน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามภาวะตลาดนํ้ ามนัโลกซ่ึงประกาศ

โดยสายการบินทางบริษทัฯอาจมีการเรียกเกบ็เพิ่มหากมีการเปล่ียนแปลง 
8.         ทวัร์ท่ีเมืองซีแอตเทิล (ตามท่ีระบุในโปรแกรมเท่านั้น) 
9. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการสาํหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หาก

นํ้ าหนกัหรือจาํนวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีกาํหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคานเ์ตอร์เช็คอิน 

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

11. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาํหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
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อตัรานีไ้ม่รวม: 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
2. ค่าทิปพนกังานบนเรือ ท่านละ USD 105 
3. ค่าทวัร์เสริมบนฝ่ังต่างๆ (ท่ีไม่ไดแ้จง้ในโปรแกรม) 
4. ค่าทิปพนกังานขบัรถวนัละ USD 4 /วนั/ท่าน 
5. ค่าทิปพนกังานยก/เขน็กระเป๋าท่ีโรงแรมและท่าเรือ 
6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอเมริกา , ค่าวซ่ีาอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
7. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 20 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 
 
การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจาํสาํหรับการสํารองท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษทั

ภายใน 3 วนั 
2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาชาํระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 75 วนัมิฉะนั้นจะถือว่าการ

สาํรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าดาํเนินการ 
3. เม่ือท่านได้ชําระเงินมดัจาํหรือทั้ งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือ ชาํระ

โดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัทุก
กรณี ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่า
กรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 
 
 
 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 150 -120 วนั หกัค่าบริการ ยดึค่ามดัจาํ 50,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 119 - 90 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 89 - 60 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 75% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 
หมายเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯไม่สามารถ
 คืนค่าทวัร์ใหไ้ด ้
2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่า

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

ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออก
นอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของ
สายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การนาํส่ิงของผดิกฏหมายไป
หรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสีย
และผดิกฏหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษนี า้มนั และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษทัอกีคร้ัง 


