
   

 

สัมผัสประสบการณ์ดินแดนภูเขาน้้าแข็งใน 

เส้นทาง อลาสก้า บนเรือส้าราญ

 

Norwegian Jewel 

เดินทาง: 17 – 27 พ.ค. 2513 (11 วัน 2 คืน) 

เริ่มต้น139,999บาท 

ซีวาร์ด - ล่องเรือชม Hubbard Glacier - ไอซ์ซี่ สเตรท พอย์ท - จูโน่ -  

Endicott Arm & Dawes Glacier - สแกกเวย์ - เคทชิเกน - ล่องเรือชม 

Inside Passage - แวนคูเวอร์   

 



   

 

โปรโมชั่นสุดพิเศษช่วงแนะน้า.... จองภายในวันที่ 15 พ.ย. นี้ 

ต่อที่ 1 รับทันที ส่วนลด 10,000 บาท/ท่าน 

ต่อที่ 2 ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง แถมฟรี Internet WIFI 250 นาทีต่อห้อง  

ห้องพักแบบมีระเบียง แถมฟรี Internet WIFI 250 นาทีต่อห้อง และ อาหาร 3 มื้อ ในห้องอาหารพิเศษ หรือ 

*แพคเกจเครื่องดื่มแบบ All-inclusive (*เสียค่า Service charge USD 138/ท่าน) 

 

NORWEGIAN JEWEL 

 
 

วันที่ ทําเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก 
17 พ.ค.  กรุงเทพฯ – ซีแอตเทิล    
18 พ.ค. เมืองแองเคอเรจ – เมืองซีวาร์ด – เที่ยวไปกับเรือสําราญ NCL Jewel  21.00 น. 
19 พ.ค. เรือลัดเลาะผํานชม Hubbard Glacier - - 
20 พ.ค. แวะเมืองไอซ์ซ่ี สเตรท พอย์ท, รัฐอลาสกา๎  09:00 น. 18:00 น. 
21 พ.ค. แวะเมืองจูโนํ, รัฐอลาสกา๎ 07:00 น. 13:15 น. 
 ลํองเรือชมความงามธรรมชาติของ Endicott Arm & Dawes Glacier - Overnight 
22 พ.ค. แวะเมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก๎า 07:00 น. 17:00 น. 
23 พ.ค. แวะเมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก๎า 13:00 น. 20:00 น. 
24 พ.ค. เรือลํอง Inside Passage - - 
25 พ.ค. เรือถึงเมืองแวนคูเวอร์, แคนาดา – สะพานแขวนคาปิลาโนํ - สแตนลีย์ 

พารค์ – แก๏สทาวน์ – ชอ๎ปป้ิง Outlet 
07:00 น. - 

26 พ.ค. สนามบินแวนคูเวอร์   
27 พ.ค. สนามบินสุวรรณภูม ิ/ กรุงเทพฯ   

 

 



   

 

รัฐอลาสก๎าตั้งอยูํทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกา อดีตอยูํใต๎อํานาจการปกครองของมหาอํานาจรัสเซีย เป็น

ดินแดนร๎างหํางไกล มีผู๎คนอยูํอาศัยจํานวนน๎อยมาก รัสเซียซึ่งมองไมํเห็นประโยชน์ในดินแดนกว๎างใหญํรกร๎างแหํงนี้  จึงได๎ยอม

ขายให๎กับสหรัฐอเมริกาในวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 อลาสก๎าจึงกลายเป็นรัฐที่ 49 เป็นรัฐที่มีขนาดใหญํที่สุดของประเทศ

สหรัฐอเมริกา แตํเป็นรัฐที่ไมํมีอาณาเขตติดกับรัฐอื่น ๆ ของแผํนดินแมํเลย แล๎วเหตุการณ์อันไมํคาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อได๎ทําการ

สํารวจพบแหลํงทองคํา น้ํามัน และแก๏ซธรรมชาติ รวมไปถึงพื้นที่ป่าไม๎อีกกว๎างใหญํเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 นั้นเอง ทําให๎

ดินแดนอลาสก๎าเพิ่มมูลคําขึ้นอยํางมากมายมหาศาลในเวลาไมํนาน 

รายละเอียดโปรแกรม 

วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 63 กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซีแอตเทิล 
15.00 น. พบเจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ M ประตูทางเข๎าที่ 7 อาคารผู๎โดยสารขาออกชั้น 4 

เคาน์เตอร์สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific) 
18.55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สูฮํ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 704   
22.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 
23.55 น. ออกเดินทางจากฮํองกง สูเํมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบิน CX 858  

********** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ********** 
21.00 น. เดินทางถึงทําอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาท๎องถิ่น ซึ่งช๎ากวําประเทศไทย 14 

ชม. ผํานพิธีการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร จากนั้นนําคณะไปเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน อลาสก้า 
แอร์ไลน ์(Alaska Airlines) เพื่อทําการบินจากเมืองซีแอตเทิลไปยังเมืองแองเคอเรจ รัฐอลาสก๎า 

 

วันจันทรท์ี่ 18 พ.ค. 63 ซีแอตเทิล – แองเคอเรจ – ซีวาร์ด – ล่องเรือส าราญ NCL Jewel 
00.40 น. ออกเดินจากเมืองซีแอตเทิล สูํ เมืองแองเคอเรจ รัฐอลาสก้า โดยเที่ยวบิน AS 121 
03.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติแองเคอเรจ ผํานพิธีการเข๎าเมืองแล๎ว นําคณะโดยสารรถโค๎ชปรับอากาศสูํโรงแรม 

Crowne Plaza Anchorage-Midtown หรือเทียบเท่า 
เช้า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นอิสระให๎ทํานได๎พักผํอนตามอัธยาศัย 
10.00 น. นําคณะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม เพื่อมุํงหน๎าสูํเมืองซีวาร์ด  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําคณะโดยสารรถโค๎ชเที่ยวชมดินแดนรัฐที่ 49 ของสหรัฐอเมริกาที่

มีความงดงามของธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ ชมธรรมชาติของผืนป่า
และขุนเขาที่ยังคงความสมบูรณ์สูํชุมชนอันเป็นที่ตั้งแคมป์สําหรับสํง
กํ าลั งบํารุ ง ให๎แกํ ชาว เหมืองทองเกํ าแกํ  บริ เวณ  เกริดวู้ ด 
(Girdwood) ซึ่งปัจจุบันกลายสภาพเป็นเมืองรีสอร์ทที่สําคัญ นํา
ทํานโดยสารกระเช๎าของ Mt. Alyeska Resort ขึ้นไปสูํจุดชมวิวที่
ความสูง 2,300 ฟิต เหนือระดับน้ําทะเล ทํานจะประทับใจกับวิว
ทิวทัศน์ของ Turnagain Arm และหุบเขาเบื้องลําง จากนั้นนําทํานออกเดินทางในเส๎นทางหลวง 125 ไมล์ ที่ตัด



   

 

ผํานพื้นที่ธรรมชาติที่งดงามและลือเลื่องจาก Turnagain Arm สูํเมืองซีวาร์ด โดยระหวํางทางนําทํานแวะชม 
The Alaska Wildlife Conservation Center ซึ่งเป็นองค์กรที่ไมํหากําไร ได๎รับการกํอตั้งขึ้นเพื่อการศึกษา 
และอนุบาลสัตว์ป่าสายพันธุ์พื้นเมืองอลาสก๎า ลูกสัตว์ป่าที่กําพร๎าแมํ, สัตว์ได๎รับบาดเจ็บ จะถูกสํงมายังศูนย์แหํง
นี้เพื่อการเยียวยาและบําบัด บรรดาสัตว์ป่าที่ไมํอาจดํารงชีวิตได๎อยํางปกติก็จะถูกเลี้ยงไว๎ในบริเวณพื้นที่ของ
ศูนย์ฯ ซึ่งทํานจะได๎มีโอกาสชมหมีกริซลี่และกวางมูส อีกทั้งควายไบซันได๎อยํางใกล๎ชิด จากนั้นนําทํานออก
เดินทางในเส๎นทางที่มีทัศนีย์ภาพแสนงดงามสูํเมืองซีวาร์ด เพื่อทําการเช็คอินลงเรือสําราญ Norwegian Jewel 
ซึ่งเป็นเรือสําราญสัญชาติอเมริกัน ที่พร๎อมให๎บริการในระดับสากล 

 
 

 หลังจากนําทํานเช็คอินเพื่อลงเรือสําราญ Norwegian Jewel เรียบร๎อยแล๎ว หัวหน๎าทัวร์จะพาทํานเดินชม
ภายในเรือสําราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ตํางๆ บนเรือสําราญ ทํานสามารถรับประทานอาหาร
และเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห๎องอาหารตํางๆ (หากเวลาเอื้ออํานวย) 

 *** กํอนที่เรือสําราญจะทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ๎อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) 
ขอให๎ผู๎โดยสารทุกทํานมารายงานตัวยังจุดที่กําหนดไว๎ โดยสังเกตจุดรวมพลของแตํลํะทํานได๎ที่แผํนป้ายด๎านหลัง
ประตูห๎องพักของทําน*** 

ค่ า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญฯ 
 ห้องอาหารที่ให้บริการบนเรือส าราญ Norwegian Jewel – ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 - Azura Restaurant     ชั้น 6  
 - Tsar’s Palace Restaurant    ชั้น 6  
 - Chin Chin       ชั้น 7 
  - O’Sheehan’s Neighborhood Bar & Grill (เปิด 24 ชม.) ชั้น 8   
 - Garden Café      ชั้น 12  (Buffet) 
 - The Great Outdoors     ชั้น 12 (Buffet)  
 - Topsiders Bar & Grill     ชั้น 12   
 

 ห้องอาหารพิเศษที่ให้บริการบนเรือส าราญ Norwegian Jewel – เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 - Teppanyaki      ชั้น 7 (Japanese) 
 - Le Bistro       ชั้น 6 (French) 
 - Sushi Bar       ชั้น 7 (Su Shi) 



   

 

 - Atrium Café & Bar with The Bake Shop Treats  ชั้น 7 ( Coffee) 
 - La Cucina       ชั้น 12 (Italian)  
 - Moderno Churrascaria     ชั้น 13 (Brazilian Steak) 
 - Cagney's Steakhouse     ชั้น 13 (Steakhouse) 
  

 หลังรับประทานอาหารค่ํา ทํานสามารถพักผํอนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช๎บริการห๎องกิจกรรมตํางๆ ภายในเรือ
สําราญ ไมํวําจะเป็นสปา, ซาวนํา, ห๎องอาหารบุฟเฟ่ต์, ร๎านขายสินค๎าปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรม
สันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย ***ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรือส าราญ 
Norwegian Jewel จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Freestyle Daily ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุก
คืน***  

21.00 น. เรือสําราญฯ ออกจากเมืองซีวาร์ด เพื่อมุํงหน๎าสูํ ไอซ์ซ่ี สเตรท พอย์ท 
 

 
 

วันอังคารที่ 19 พ.ค. 63 ล่องชมฮับบาร์ด เกรเซอร์ (Cruise Hubbard Glacier) 
เช้า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญฯ 
 จากนั้น อิสระให๎ทํานพักผํอนบนเรือสําราญฯ ตามอัธยาศัย ทําน

สามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลํนในคลับ เลาจน์ หรือ
ทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได๎ตามอัธยาศัย 

 Public Room: บาร์และเลาจน์, ห๎องสมุด, ห๎องอินเตอร์เน็ต 
 Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไมํซ้ํากันใน

ทุกค่ําคืน) หรือจะเลือกนั่ง เลํนในคลับ เลาจน์/บาร์ตํางๆ 
หลากหลายสไตล์ จํานวน 14 บาร์, คาสิโน, ดิสโก๎เธค, ห๎องเลํนเกม 

 Sport and Activities: สระวํายน้ํา 2 สระ, สระน้ําร๎อน 5 สระ, ฟิตเนส, ห๎องสตรีม, โยคะ 
 Spa and Wellness: ห๎องสปา, บิวตี้ ซาลอน, และอื่นๆ อีกมากมาย 
 ในวันนี้เรือสําราญ Norwegian Jewel ได๎ลํองเข๎าสูํ ฮับบาร์ท เกรเซอร์  (Hubbard Glacier) ธารน้ําแข็งที่

ได๎รับการกลําวขานวํายิ่งใหญํที่สุดในแถบอเมริกาเหนือ และได๎รับฉายาวํา Galloping Glacier อันเนื่องมาก
จากเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของธารน้ําแข็งสายนี้ที่ ยาวถึง 122 กิโลเมตร ที่เคลื่อนถลาลงสูํก๎นอําวในระดับ
ความลึกราว 1,600 ฟิต ภาพของธารน้ําแข็งสีฟ้าที่สามารถมองเห็นได๎เดํนชัดนั้นกลับกลายเป็นหอคอยสูง
ตระหงํานขณะที่เรือสําราญ Norwegian Jewel ลํองอยํางช๎า ๆ เข๎าไปทํานจะตื่นตา ตื่นใจกับปรากฏการณ์ของ
ธารน้ําแข็งที่เคลื่อนถึงปลายสุดและแยกตัวออกเป็นภูเขาน้ําแข็งขนาดตึกสูง 10 ชั้น  * เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ 



   

 

และภาวะโลกร๎อน จึงทําให๎น้ําแข็งถูกกัดเซาะและละลายลงอยํางรวดเร็วในทุกๆ ปี และ ปรากฎการณ์ธารน้ําแข็ง 
แตกหักลงสูํพื้นน้ําขึ้นอยูํกับจังหวะการเคลื่อนตัวในวันและเวลานั้นๆ* 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญฯ 
 อิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัย ทํานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลํนในคลับ เลาจน์ หรือทํา

กิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได๎ตามอัธยาศัย 
ค่ า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญฯ 
 หลังรับประทานอาหารค่ํา ทํานสามารถพักผํอนตามอัธยาศัย หรือ

เลือกใช๎บริการห๎องกิจกรรมตํางๆ ภายในเรือสําราญ ทํานสามารถ
เข๎าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให๎ ณ ห๎องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 
ด๎านหัวเรือ หากทํานใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ทํานสามารถไปได๎ที่
คาสิโน ชั้น 6 สําหรับทํานที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถ
เลือกใช๎บริการได๎ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ตํางๆ ได๎ 

 

วันพุธที่ 20 พ.ค. 63 ไอซ์ซี่ สเตรท พอย์ท รัฐอลาสก้า 
เช้า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญฯ 
09.00 น. เรือสําราญฯ จอดเทียบทํา ณ ไอซ์ซี่ สเตรท พอย์ท  
 ตั้งอยูํที่เมือง ฮูน่า อันเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเผํา พื้นเมืองอินเดียนแดงหรือที่เรียกกันวํา “ชาวทลิงกิท” ซึ่งตั้ง

ถิ่นฐานภายในบริเวณ อุทยานแหํงชาติอําวเกลเชียร์ ชาวประมงพื้นเมืองที่นี่ใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับปลาวาฬหลังคํอม 
ปลาโลมา แมวน้ํา ปลาฮาลิบัท และปลาแซลมอนทั้ง 5 สายพันธุ์ ** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง** 

 แนะน าทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ 
 - WHALE AND MARINE MAMMALS CRUISE: ราคา USD 189/ท่าน 
 ทัวร์นี้จะนําทํานลํองเรือเล็ก (Tender boat) เพื่อไปยังจุดชมปลาวาฬ ณ จุดบริเวณแหลมอดอลฟัส นับเป็นจุดที่

ดีที่สุด ในการลํองเรือชมปลาวาฬ 
 ** หมายเหตุ: ราคาทัวร์เสริมบนฝั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญฯ หรือ อิสระรับประทานอาหารบนฝั่งตามอัธยาศัย 
บ่าย อิสระ ให๎ทํานเดินเลํนชมเมือง ไอซ์ซ่ี สเตรท พอย์ท ตามอัธยาศัย 
 ***ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1.30 – 1 ชั่วโมง*** 
18.00 น. เรือสําราญฯ ออกจาก ไอซ์ซ่ี สเตรท พอย์ท เพื่อมุํงหน๎าสูํจูโนํ 
 หลังรับประทานอาหารค่ํา ทํานสามารถพักผํอนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช๎บริการห๎องกิจกรรมตํางๆ ภายในเรือ

สําราญ ทํานสามารถเข๎าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให๎ ณ ห๎องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด๎านหัวเรือ หากทํานใด
ที่ชอบการเสี่ยงโชค ทํานสามารถไปได๎ที่คาสิโน ชั้น 6 สําหรับทํานที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช๎
บริการได๎ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ตํางๆ ได๎ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญฯ 
 
  



   

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 63 จูโน่ รัฐอลาสก้า  
เช้า รับประทานอาหารเชา๎ ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญฯ 
07.00 น. เรือสําราญฯ จอดเทียบทํา ณ เมืองจูโน่ เป็นเมืองทําและเมืองหลวงที่สําคัญของ รัฐอลาสก๎า ตัวเมืองตั้งอยูํ

บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหงํานสูงถึง 4,000 ฟุต 
09.00 น. หัวหน๎าทัวร์นําทํานชม ธารน้ าแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ (Mendenhall Glacier)  ซึ่งมีความกว๎าง

ประมาณ 1 ไมล์ มีน้ําแข็งปกคลุมหนากวํา 100 ฟุต ทํานจะได๎เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด๎วยหิมะและน้ําตกอัน
สวยงาม ดูแล๎วเป็นทิวทัศน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใดเปรียบ ด๎วยเสนํห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมผสมผสานกัน
อยํางกลมกลืน หรือ หากทํานใดสนใจซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งอื่นๆ กับทางเรือสามารถซื้อหรือสอบถามกับเจ๎าหน๎าที่
ตรงเคาน์เตอร์ขายทัวร์ตามอัธยาศัย 

 ***ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1.30  – 1 ชั่วโมง*** 
 แนะน าทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ  
 - Helicopter Glacier Walkabout: ราคา USD 479/ท่าน 
 ทัวร์นี้จะนําทํานนั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวของภูเขาน้ํา หรือ ธารน้ําแข็ง จากมุมสูง และทํานยังจะได๎มีโอกาสเดินบน

ภูเขาน้ําแข็ง หรือ ธารน้ําแข็ง (ทัวร์นี้ต๎องทําการจองลํวงหน๎า ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับที่นั่งวําง ณ วันที่ทําการจอง) 
 ** หมายเหตุ: ราคาทัวร์เสริมบนฝั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญฯ 
13.15 น. เรือสําราญฯ ออกจากจูโนํ เพื่อมุํงหน๎าสูํสแกกเวย์ 
 ในชํวงบํายนี้เรือสําราญจะนําทํานลํองเพื่อชมวิวธรรมชาติอันสวยงามตลอดเส๎นทางที่จะเดินทางไปสูํเมืองสแกก

เวย์ ซึ่งทํานสามารถขึ้นไปชมวิวและดื่มด่ํากับธรรมชาติได๎ที่ชั้นดาดฟ้าของเรือสําราญ NCL Jewel หรือทําน
สามารถเลือกพักผํอน สนุกกับกิจกรรมตํางๆ ที่ทางเรือสําราญได๎จัดไว๎คอยให๎บริการทํานได๎ตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญฯ 
 หลังรับประทานอาหารค่ํา ทํานสามารถพักผํอนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช๎บริการห๎องกิจกรรมตํางๆ ภายในเรือ

สําราญ ทํานสามารถเข๎าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให๎ ณ ห๎องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด๎านหัวเรือ หากทํานใด
ที่ชอบการเสี่ยงโชค ทํานสามารถไปได๎ที่คาสิโน ชั้น 6 สําหรับทํานที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช๎
บริการได๎ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ตํางๆ ได๎ 
**เรือส าราญจะจอดทอดสมอในบริเวณอ่าว Dawes Glacier ในช่วงเวลากลางคืน ก่อนล่องสู่ 

 สแกกเวย์** 

 

 
 
 



   

 

วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 63  สแกกเวย์ รัฐอลาสก้า 
เช้า รับประทานอาหารเชา๎ ณ ห๎องอาหารเชา๎บนเรือสําราญฯ 
07.00 น. เรือสําราญฯ จอดเทียบทํา ณ เมืองสแกกเวย์ เป็นเมืองทําและเป็น

ปากประตูต๎อนรับผู๎ที่จะเดินทางไปแสวงโชคที่  “ทุ่งทองคลอน
ไดค์” (Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อราว 
100 ปีกํอน โดยมีทางรถไฟสายไวท์พาสและยูคอน (White Pass 
and Yukon Railway) ที่พานักแสวงโชคในยุคตื่นทองเดินทางตัด
ข๎ามขุนเขาและหุบเหวเข๎าสูํมณฑลยูคอนของแคนาดา ซึ่งทุกวันนี้
เหลือเพียงความทรงจํา  

09.00 น. หัวหน๎าทัวร์นําทํานนั่ง รถไฟสายไวท์พาส (The White Pass 
and Yukon Railroad) ที่ถูกสร๎างขึ้นระหวํางปี ค.ศ. 1898 - 
1900 เชื่อมตํอระหวํางเมืองสแกกเวย์และเมืองไวท์ฮอร์ส มุํงหน๎าสูํเหมืองทองในอดีต โดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสูํ
จุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟุต ซึ่งตลอดสองข๎างทางที่ทํานจะได๎พบคือความงดงามแหํงธรรมชาติที่เหนือคําบรรยาย   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญฯ หรือ อิสระรับประทานอาหารบนฝั่งตามอัธยาศัย 

 
 
บ่าย อิสระให๎ทํานเที่ยวชม เมืองสแกกเวย์ เมืองเล็กๆ ที่ให๎บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แม๎เวลาจะผํานไปนาน

แตํเมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได๎เป็นอยํางดี ให๎ทํานได๎ชม บ๎านไม๎สองชั้น ร๎านค๎า 
ร๎านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส อิสระให๎ทํานช๎อปป้ิงตามอัธยาศัย 

***ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1.30  – 1 ชั่วโมง*** 
17.00 น. เรือสําราญฯ ออกจากสแกกเวย์ เพื่อมุํงหน๎าสูํเคทชิเกน 
ค่ า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญฯ 
 หลังรับประทานอาหารค่ํา ทํานสามารถพักผํอนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช๎บริการห๎องกิจกรรมตํางๆ ภายในเรือ

สําราญ ทํานสามารถเข๎าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให๎ ณ ห๎องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด๎านหัวเรือ หากทํานใด
ที่ชอบการเสี่ยงโชค ทํานสามารถไปได๎ที่คาสิโน ชั้น 6 สําหรับทํานที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช๎
บรกิารได๎ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ตํางๆ ได๎ 

 

 
 



   

 

วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 63  เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า 
เช้า รับประทานอาหารเชา๎ ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญฯ 
 อิสระให๎ทํานพักผํอนบนเรือสําราญฯ ตามอัธยาศัย ทํานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลํนในคลับ 

เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได๎ตามใจชอบ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญฯ 
13.00 น. เรือสําราญฯ จอดเทียบทํา ณ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแหํงแรกของ

รัฐอลาสก๎า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญํเป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็น
เมืองที่รู๎จักกันดีของนักทํองเที่ยวท๎องถิ่น และตํางชาติวําเป็น เมือง
แห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลก ในอดีตเสา
แกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผําพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา เมือง
เคทชิเกนเคยได๎ชื่อวําเป็น เมืองหลวงแหํงปลาแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให๎เป็นเมืองแหํงสวรรค์ของนักตก
ปลา และกลุํมคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ 

14.00 น. หัวหน๎าทัวร์จะนําทํานเดินเที่ยวชมยํานชุมชนที่โดํงดังในอดีต  ครีก สตรีท (Creek Street) เป็นที่ชุมนุมของนัก
แสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นยํานอาคารเกําที่ทางเดินและบ๎านเรือนสร๎างอยูํเหนือลําธารหรือเชิง
เขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์ “บ้านดอลลี่” สถานที่หาความสําราญของชายหนุํมในอดีต (หากทํานใดสนใจชม
ด๎านในตัวบ๎าน สามารถซ้ือตั๋วเพื่อเข๎าชมได๎ที่ด๎านหน๎าทางเข๎าบ๎านดอลลี่) จากนั้นให๎ทํานได๎เดินชมเมืองเคทชิเกน 
และซ้ือของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร๎อมเก็บภาพความนํารักและความสวยงามของเมืองเคทชิเกน  

 Note: เคทชิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบํอยมาก แทบทุกวันและวันละหลายครั้ง จึงควรพกรํมและเสื้อกันฝนไปด๎วย 
ของฝากยอดนิยมประจําเมืองน้ีคือ อาหารกระป๋องที่ทํามาจากปลาแซลมอน 

 ***ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1.30 – 1 ชั่วโมง*** 
17.00 น. เรือสําราญฯ ออกจากเคทชิเกน เพื่อมุํงหน๎าสูํแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
ค่ า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญฯ 
 หลังรับประทานอาหารค่ํา ทํานสามารถพักผํอนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช๎บริการห๎องกิจกรรมตํางๆ ภายในเรือ

สําราญ ทํานสามารถเข๎าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให๎ ณ ห๎องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด๎านหัวเรือ หากทํานใด
ที่ชอบการเสี่ยงโชค ทํานสามารถไปได๎ที่คาสิโน ชั้น 6 สําหรับทํานที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช๎
บริการได๎ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ตํางๆ ได๎ 

 

วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 63 ล่องทะเลใน (Cruise Inside Passage) 
เช้า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญฯ 
 ในวันนี้เรือสําราญจะนําทํานลํองเพื่อชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม

ตลอดเส๎นทางที่จะเดินทางไปสูํเมืองแวนคูเวอร์ ซึ่งทํานสามารถขึ้น
ไปชมวิวและดื่มด่ํากับธรรมชาติได๎ที่ชั้นดาดฟ้าของเรือสําราญ NCL 
Jewel หรือทํานสามารถเลือกพักผํอน สนุกกับกิจกรรมตํางๆ ที่ทาง
เรือสําราญได๎จัดไว๎คอยให๎บริการทํานได๎ตามอัธยาศัย 

 Public Room: บาร์และเลาจน์, ห๎องสมุด, ห๎องอินเตอร์เน็ต 



   

 

 Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไมํซ้ํากันในทุกค่ําคืน) หรือจะเลือกนั่งเลํนในคลับ เลาจน์/
บาร์ตํางๆ หลากหลายสไตล์ จํานวน 14 บาร์, คาสิโน, ดิสโก๎เธค, ห๎องเลํนเกม 

 Sport and Activities: สระวํายน้ํา 2 สระ, สระน้ําร๎อน 5 สระ, ฟิตเนส, ห๎องสตรีม, โยคะ 
 Spa and Wellness : ห๎องสปา, บิวตี้ ซาลอน, และอื่นๆ อีกมากมาย. 

 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญฯ 
 อิสระให๎ทํานพักผํอนบนเรือสําราญฯ ตามอัธยาศัย ทํานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลํนในคลับ 

เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได๎ตามอัธยาศัย  
ค่ า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญฯ 
 หลังรับประทานอาหารค่ํา ทํานสามารถพักผํอนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช๎บริการห๎องกิจกรรมตํางๆ ภายในเรือ

สําราญ ทํานสามารถเข๎าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให๎ ณ ห๎องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด๎านหัวเรือ หากทํานใด
ที่ชอบการเสี่ยงโชค ทํานสามารถไปได๎ที่คาสิโน ชั้น 6 สําหรับทํานที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช๎
บริการได๎ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ตํางๆ ได๎ 

  
หมายเหตุ 
 ในเย็นวันนี้ทํานจะได๎รับป้ายผูกกระเป๋าสีตํางๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจากเรือ ทํานจะต๎องจัด

กระเป๋าใบใหญํวางไว๎หน๎าห๎อง โดยแยกข๎าวของเครื่องใช๎ที่จําเป็นไว๎ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ๎าหน๎าที่
ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญํของทํานไปตั้งแตํกลางดึก และบัญชีคําใช๎จํายตํางๆ จะถูกสํงมาให๎ทํานตรวจเช็ค
กํอนทําการชําระในวันรุํงขึ้น สําหรับทํานที่ต๎องการชําระผํานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จคําใช๎จํายผําน
บัตรเครดิตที่ทํานได๎ให๎หมายเลขไว๎ในวันที่ทํานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

 

 
 



   

 

วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 63 แวนคูเวอร์, แคนาดา  
เช้า รับประทานอาหารเชา๎ ณ ห๎องอาหารเชา๎บนเรือสําราญ 
07.00 น. เรือสําราญฯ จอดเทียบทาํ ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เมืองลายทางของทริปน้ี 
09.00 น. นําทํานเช็คเอาท์ออกจากเรือสําราญฯ และนําทํานผํานพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข๎าเมืองแวนคู

เวอร์ ณ บริเวณทําเรือ พร๎อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกทํานจะต๎องมายืนยันระบุรับด๎วยตนเอง  จากนั้นนําคณะ
โดยสารรถโค๎ชเดินทางไปชม สะพานแขวนคาปิลาโน่ สะพานแขวนที่มีความยาวที่สุดถึง 450 ฟุต และมีความสูง
จากระดับของแมํน้ําคาพิลาโนํที่อยูํเบ้ืองลํางถึง 230 ฟุต หรือประมาณ 70 เมตร สะพานแขวนแหํงนี้แข็งแรงมาก
ขนาดสามารถรองรับเครื่องบินรบจํานวน 10 ลําได๎ในคราวเดียวกัน เมื่อทํานเดินข๎ามสะพานไปอีกด๎านทํานจะได๎
พบกับป่าเขตร๎อนชื้นที่มีพันธุ์ไม๎นานาชนิดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ สแตนลีย์ พาร์ค 
หนึ่งในสวนสาธารณะของแวนคูเวอร์ที่กว๎างใหญํเป็นอันดับที่สองขอ  งเขตอเมริกาเหนือ ให๎ทํานแวะถํายรูปกับ 
เสาโทเทม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวพื้นเมืองแคนาดาเพื่อเป็นที่ระลึก จากนั้นนําทํานชม แก๊สทาวน์ ศูนย์กลาง
การซื้อขายแหํงแรกของนครแวนคูเวอร์ ตั้งแตํสมัยปี ค.ศ. 1900 แตํทุกวันนี้แก๏สทาวน์เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่
สําคัญ จุดสนใจในแกสทาวน์คือรูปปั้นแกสซี แจ๏ค ยืนทําหน๎าเมาไมํสรําง และก็ยังมีนาฬิกาพลังไอน้ําเรือนแรก
ของโลกที่เดินได๎ด๎วยพลังไอน้ํา มีน้ําหนักกวํา 2 ตัน ซึ่งจะสํงเสียงพํนไอน้ําออกมาทุกๆ 15 นาที และบอกเวลาทุก 
1 ชั่วโมง เป็นเสียงนกหวีดตามจังหวะทํานองเดียวกันกับนาฬิกาเวสมินเตอร์ของอังกฤษ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําทํานเดินทางสูํ Granville Island Public Market ซึ่งเป็น

ตลาดขายของสดตํางๆ จะมีทั้งอาหาร ผัก ผลไม๎ ชีส ดอกไม๎ 
งานอาร์ท ของทํามือตํางๆอีกมากมาย อีกทั้งด๎านนอกยังมี
ทางเดินให๎เดินเลํนชมวิวริมทะเลเห็นเรือจอดมากมายและ
มองเห็นสะพาน Burrard อีกด๎วย จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ 
แมกอาเธอร์ เกลน ช้อปปิ้ ง เอาท์ เลต  (McArthurGlen 
Designer Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญํตั้งอยูํในเมืองแวนคู
เวอร์ อิสระให๎ทํานเลือกซื้อของอยํางจุใจ ไมํวําจะเป็น Michael Kors, 
Kate Spade, Coach, Nike, Columbia, Polo Ralph, Asic, 
Banana Republic, BENCH , Calvin Klein และอื่นๆอีกมายมาย *
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย* 

 ได๎เวลาอันสมควรนําคณะเดินทางสูํสนามบินนานาชาตแิวนคูเวอร์ เพื่อ
เดินทางกลับ 

 

วันอังคารที่ 26 พ.ค. 63 เมืองแวนคูเวอร์  
00.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์ สูํฮํองกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบิน CX 865 

********** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ********** 
 

 
 



   

 

วันพุธที่ 27 พ.ค. 63  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ 
05.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮํองกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.00 น. ออกเดินทางตํอ โดยเที่ยวบินที่ CX 705  
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

 

อัตราค่าบริการ 
ช่วงวันเดินทาง 

16 – 27 พ.ค. 2563 
ผู้ใหญ่พักห้องคู ่
( คนที่ 1 และ 2) 

ท่านที่ 3 และ 4 
(พักร่วมกับท่านที่ 1 และ 2) 

พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 

ห๎องพักแบบไมํมีหน๎าตําง 139,999 - 45,000 
ห๎องพักแบบมีระเบียง 179,999 - 75,000 
กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ า 15 คน ในกรณีที่จ านวนต่ ากว่า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

- รายการทัวร์ / เมืองที่เรือจอดเทียบท่าหรือสถานที่ต่างๆ ที่ล่องเข้า รวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ละวัน อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องด้วยสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด 

ที่มีผลกับรายการข้างต้น ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชน์ของลูกค้า

โดยส่วนใหญ่เป็นหลักใหญ่ 

- รูปภาพในโปรแกรมเป็นภาพเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน 

รายละเอียดห้องพัก 
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside Cabin) : ขนาดห้อง 138 – 143 sq.ft. 

 
ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony Cabin) : ขนาดห้อง 205 sq.ft. / ขนาดระเบียง 38 sq.ft 

 



   

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม; 

☑ คําตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (กรุงเทพฯ – ซีแอตเทิล – แวนคูเวอร์ – กรุงเทพฯ) ชั้นประหยัด สายการบินคาเธํย์ แปซิฟิก 
(Cathay Pacific) 

☑ คําตั๋วเครื่องบิน (ซีแอตเทิล – แองเคอเรจ) ชั้นประหยัด สายการบินอลาสก๎า แอร์ไลน์ (Alaska Airlines) 

☑ ห๎องพักบนเรือสําราญ 7 คืน ตามแบบห๎องพักที่ทํานเลือก (พักห๎องละ 2 ทําน) 

☑ ห๎องพักโรงแรมที่เมืองแองเคอเรจ 1 คืน  

☑ รถรับ – สงํ และทัวร์ตามที่ระบุในโปรแกรม 

☑ อาหารบนเรือสําราญฯ ตามที่ระบุในโปรแกรม (ยกเว๎นห๎องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 

☑ ภาษีทําเรือ, ภาษีน้ํามันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามภาวะตลาดนํ้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทาง
บริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง 

☑ หัวหน๎าทัวร์คนไทยรํวมเดินทางเพื่อดูแลคณะตลอดการเดินทาง  

☑ ทิปหัวหน๎าทัวร์/ไกด์  

☑ ทิปคนขับรถที่เมืองแองเคอเรจ และ เมืองแวนคูเวอร์ 

☑ คําขนกระเป๋าสายการบินคาเธํย์ แปซิฟิก ทํานละ 2 ใบ และ สายการบินอลาสก๎า แอร์ไลน์ ทํานละ 2 ใบ ตาม
รายละเอียดด๎านลําง หากน้ําหนักหรือจํานวนของกระเป๋าเกินกวําที่กําหนดทํานอาจต๎องชําระคําใช๎จํายโดยตรงกับสายการ
บินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 
น้ าหนักกระเป๋าสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก  
ชั้นประหยัด (Economy class)  
กระเป๋าโหลดใต๎ท๎องเครื่อง ทํานละ 2 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 23 กิโลกรัมตํอใบ 
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม 
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (Economy  Premium class)  
กระเป๋าโหลดใต๎ท๎องเครื่อง ทํานละ 2 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 25 กิโลกรัมตํอใบ 
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม 
ชั้นธุรกิจ (Business class) 
กระเป๋าโหลดใต๎ท๎องเครื่อง ทํานละ 2 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 32 กิโลกรัมตํอใบ 
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม 
น้ าหนักกระเป๋าสายการบินอลาสก้า แอร์ไลน์  
กระเป๋าโหลดใต๎ท๎องเครื่อง ทํานละ 2 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 23 กิโลกรัมตํอใบ 
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม 

☑ ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู๎ที่อายุไมํเกิน 70ปี) 

☑ คํารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินทํานละ 500,000 บาท (สําหรับผู๎ที่อายุไมํเกิน 70 ปี) 
*** ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี *** 

 



   

 

 

 

 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม; 

☒ คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 

1. ☒ คําทิปพนักงานบนเรือ ทํานละ USD 105  

2. ☒ คําทัวร์เสริมบนฝั่งตํางๆ (ที่ไมํได๎แจ๎งในโปรแกรม) 

3. ☒ คําทิปพนักงานยก/เข็นกระเป๋าที่โรงแรมและทําเรือ (จํายตรงกับทางคนยกกระเป๋า) 

4. ☒ คําธรรมเนียมวีซําอเมริกา  

5. ☒ คําธรรมเนียมวีซําแคนาดา  

6. ☒ คําบริการร๎านอาหารบางร๎านกรณีที่ต๎องการเป็นกรณีพิเศษ 
☒ คําใช๎จํายสํวนตัวอื่นๆ เชํน คําซักรีด คําโทรศัพท์ คําเครื่องดื่ม ฯลฯ 

☒ คําธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2563 

การส ารองที่นั่ง / ห้องพัก 

⁜ บริษัทฯ ขอรับคํามัดจําสําหรับการสํารองทํานละ 50,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน 

⁜ สํวนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให๎ครบถ๎วนกํอนการเดินทางอยํางน๎อย 75 วันมิฉะนั้นจะถือวําการสํารองการ
เดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางสํวนเป็นคําดําเนินการ 

⁜ เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะขอถือวําทํานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขตํางๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด 

⁜ เน่ืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆ ตามรายการ ไมํวํากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

⁜ ยกเลิกกํอนการเดินทาง 150 -120 วัน หักคําบริการ ยึดคํามัดจํา 50,000 บาท 

⁜ ยกเลิกกํอนการเดินทาง 119 - 90 วันขึ้นไป เก็บคําใช๎จําย 50% ของคําทัวร์ 

⁜ ยกเลิกกํอนการเดินทาง 89 - 60 วันขึ้นไป เก็บคําใช๎จําย 75% ของราคาทัวร์ 

⁜ ยกเลิกกํอนการเดินทาง 59 วันขึ้นไป เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 

⁜ ยกเว๎นกรณีที่ทางบริษัทฯ นําเงินชําระคําตั๋วเครื่องบิน คําแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนําเที่ยว กํอนผู๎เดินทางจะมีการแจ๎ง
ยกเลิก การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักชําระคําใช๎จํายตามจริงกํอนที่จะคืนให๎ผู๎โดยสารได๎  เชํน 
เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได๎แคํบางสํวน เนื่องจากคําตั๋วเป็นการเหมาจํายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 



   

 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ 

⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เง่ือนไขทั้งหมด โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

⚠ คณะเดินทางต๎องมีสมาชิกอยํางน๎อย 15 ทํานและทางบริษัทต๎องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไมํครบตามจํานวนดังกลําว 

⚠ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาคําบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคําตั๋วเครื่องบิน คําภาษีน้ํามัน หรือมีการ 
ประกาศขึ้นหรือลดคําเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได๎ปรับข้ึนในชํวงใกล๎วันที่จะเดินทาง 

⚠ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวใดๆ ที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทํองเที่ยวอื่นเพื่อ
ทดแทน  

⚠ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทํองเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยูํกับสภาวะของสายการบิน โรงแรม 
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูํนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู๎เดินทางเป็นหลัก 

⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชํน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 
การกํอการจลาจล ความลําช๎าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าหรือออกนอกประเทศ เป็นต๎น 

⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ หากทางเรือสําราญ มีการแจ๎งเปลี่ยนทําเรือในการจอด หรือแจ๎ง
เปลี่ยนเส๎นทาง เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศไมํเอื้ออํานวยโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู๎โดยสารเป็นหลัก 

⚠ บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห๎ามเข๎าประเทศนั้นๆ การนําสิ่งของผิด
กฏหมายไปหรือกลับระหวํางการเดินทาง เอกสารการเดินทางไมํถูกต๎อง และความประพฤติที่สํอไปในทางเสื่อมเสียและผิด
กฏหมาย 

⚠ การไมํรับประทานอาหารในบางมื้อ ไมํเที่ยวตามรายการทํองเที่ยว การออกหรือเข๎ากรุ๏ปกํอนหรือหลังตารางรายการที่
กําหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไมํหักคืนคําใชํจํายในสํวนที่ไมํได๎รับบริการนั้นๆ 

⚠ กรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีนํ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เลํมสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบหากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการทํองเที่ยวจะใช๎
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเทํานั้น (เลํมสีเลือดหม)ู 

⚠ การเดินทางเป็นหมูํคณะผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกับคณะ หากทํานต๎องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขา
กลับทํานจะต๎องแจ๎งกับทางบริษัทฯ เพื่อทําการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ทํานต๎องการเปลี่ยน และผู๎โดยสารจะเป็น
ผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายสํวนตํางที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู๎กําหนด 

⚠ ถ๎าทางบริษัทได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว และต๎องการยกเลิกการใช๎ตั๋ว ผู๎เดินทางต๎องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตาม
ระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทําการคืนตั๋ว หรือ refund ได๎เทํานั้น) 

⚠ หากทํานไมํเดินทางกลับพร๎อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมํได๎ใช๎นั้น ไมํสามารถขอคืนเงินได๎ 

⚠ ในกรณีที่ลูกค๎าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเที่ยวรํวมกับคณะ (join tour) ลูกค๎าต๎องเดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ 
คําใช๎จํายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⚠ ทํานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯกํอน เพื่อยืนยันการเดินทาง หากไมํได๎รับการยืนยันจากทาง
บริษัทฯ และได๎ทําการออกตั๋วไปแล๎วนั้น บริษัทไมํขอรับผิดชอบตํอคําใช๎จํายใดๆทั้งสิน 

⚠ หลังจากการจอง และ ชําระเงินมัดจําแล๎ว ทางบริษัทฯ ถือวําทํานยอมรับในข๎อตกลง และ เง่ือนไขที่ระบุไว๎ข๎างต๎น 



   

 

 
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  / (เอกสารทุกอย่างต้องแปลเปน็ภาษาอังกฤษ) 

 

1. แบบฟอร์มคําร๎องขอวีซํา (ผู๎เดินทาง ต๎องยื่นด๎วยตนเอง ณ ที่ทําการตัวแทนของสถานทูต) 
2. แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว     
3. แบบฟอร์มตัวแทนการยื่นขอวีซ่า // เซนต์ คืนกลับมา ทุกท่านที่ยื่นขอวีซ่า 

– โสด      เซ็นต์  1 ทําน 
– สมรส    เซ็นต์  2 ทําน  สามีและ ภรรยา 

4. นังสือเดินทางไทย (Passport) ต๎องมีอายุกํอนวันเดินทาง 6 เดือน มีหน๎าวํางไมํน๎อยกวํา 3 
หน๎าขึ้นไป ( ถ๎ามีหนังสือเดินทางเลํมเกํามากกวํา 1 เลํม ต๎องยื่นมาด๎วย ) 
5. รูปถํายสี หน๎าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ถํายไมํเกิน 6 เดือน ถํายหน๎าตรง ทัดผม เปิดหู 
6. หลักฐานการทํางาน………………………………………………………………………………………………… 
พนักงาน  

- จดหมายรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตําแหนํง อายุงาน และเงินเดือน / วันลางานในจดหมาย / ใบเปลี่ยนชื่อ / 
นามสกุล / ใบสมรส/ใบหยํา /หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝากทุกประเภท/กรอกประวัติสํวนตัวผู๎ยื่น สามี 
ภรรยา / บิดา มารดา /บุตรและธิดา/พี่และน๎องในครอบครัวโดยระบุ วัน /เดือน/ ปี /อาชีพ / ที่อยูํ / สถานะภาพโดย
ละเอียด          

ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
- ต๎องยื่นเอกสารการอนุมัติให๎ลางาน(ภาษาอังกฤษ จดหมายการงานจากสังกัด ( ภาษาอังกฤษ )ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล /
สําเนาบัตรราชการ /ใบสมรส / ใบหยํา /หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก ทุกประเภท/ กรอกประวัติ สํวนตัวผู๎
ยื่น  สามี ภรรยา / บิดา มารดา /บุตรและ ธิดา พี่และน๎องในครอบครัวโดยระบุ วัน /เดือน/ ปี /อาชีพ / ที่อยูํ และ 
สถานะภาพโดยละเอียด          

ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือเป็นเจ้าของกิจการ  
-ต๎องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค๎า หรือ หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท อายุไมํเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวัน
เดินทาง พร๎อมสําเนาหนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝากทุกประเภท/กรอกประวัติ สํวนตัวผู๎ยื่น สามี ภรรยา / 
บิดา มารดา /บุตรและธิดา/พี่และน๎องในครอบครัวโดยระบุวัน/เดือน/ปี /อาชีพ / ที่อยูํ / สถานะภาพโดยละเอียดกรณี
ประกอบอาชีพค๎าขาย  
-ใช๎ใบจดทะเบียนการค๎า ทางสถานทูตไมํรับพิจจารณาใบเสียภาษีหนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝากทุกประเภท/
กรอกประวัติ สํวนตัวผู๎ยื่น สามี ภรรยา / บิดา มารดา /บุตรและธิดา/พี่และน๎องในครอบครัวโดยระบุวัน/เดือน/ปี /อาชีพ / 
ที่อยูํ / สถานะภาพโดยละเอียด 

   

 
 รายการและราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามชว่งเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ ามันและอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 



   

 

   นักเรียน หรือ ผู๎เยาว์ อายุต่ํากวํา 20 ปี……………………………………………………………………. 
เดินทางพร้อม บิดา–มารดา  

- เอกสารจาก สถาบันการศึกษา อนุมัติการหยุดเรียน(ภาษาอังกฤษ ) 
- สุจิบัตร/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
- หลักฐานการเงินของบิดา มารดา และ หนังสืออกคําใช๎จํายตลอดการเดินทาง  (ภาษาอังกฤษ)  
- หนังสือยินยอมให๎เด็กเดินทางพร๎อมบิดา -มารดา โดยออกที่วําการเขต หรือ อําเภอเทํานั้น (ทั้งภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ ) 
- สําเนา ทะเบียนบ๎าน บิดา // มารดา // เด็ก เพื่อแสดงความสัมพันธุ์ครอบครัว 
- ใบสมรส / ใบหยํา / เปลี่ยนชื่อ-สกุล  
- เอกสารการทํางาน ของบิดาและมารดา พร๎อมธนาคาร ย๎อนหลัง 6 เดือนจากเดือนที่ปัจจุบัน 

 
เดินทางกับบิดา...................................................................................................  

1. มารดาทําหนังสือยินยอม โดยออกที่วําการเขต หรือ อําเภอ เทํานั้น  ระบุชื่อ บิดา (ทั้งภาษาไทย และ  ภาษาอังกฤษ)
สําเนา ทะเบียนบ๎าน บิดา // มารดา // เด็ก เพื่อแสดงความสัมพันธุ์ครอบครัวใบสมรส / ใบหยํา / เปลี่ยนชื่อ-สกุล  / 
การงาน/ การเงิน บิดาจากปัจจุบันย๎อนหลัง 6 เดือน แนบเอกสารเด็กที่เดินทาง ตามระบุข๎างต๎น     

 
เดินทางกับมารดา................................................................................................ 

2. บิดาทําหนังสือยินยอม โดยออกที่วําการเขต หรือ อําเภอเทํานั้น ระบุชื่อ มารดา (ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
สําเนา ทะเบียนบ๎าน บิดา // มารดา // เด็ก เพื่อแสดงความสัมพันธุ์ครอบครัว ใบสมรส / ใบหยํา / เปลี่ยนชื่อ-สกุล  

           การงาน และ การเงิน มารดา จากปัจจุบันย๎อนหลัง 6 เดือน เอกสารเด็กที่เดินทาง ตามระบุข๎างต๎น 
       
  ** หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 20 ปี และเดินทางกับผู้อ่ืน………………………………. 

3. ต๎องยื่นเอกสารมอบอํานาจจากบิดามารดา อนุญาตให๎เดินทางกับผู๎อื่นได๎ หรือในกรณีที่ ผู๎เยาว์เดินทางกับผู๎ดูแล/ผู๎ที่มี
อํานาจในการปกครอง ต๎องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์วํามีอํานาจปกครองผู๎เยาว์นั้นแตํเพียงผู๎เดียว  

4. ในกรณีที่ทํานมีผู๎ติดตาม เชํนคูํสมรสและบุตร ซึ่งมีอายุต่ํากวํา 20 ปี จดหมายรับรองที่วําการเขต หรือ อําเภอเทํานั้น  
ระบุสถานะภาพของบิดา–มารดา รับรองให๎คูํสมรสและบุตรเดินทางกับผู๎อื่นสําเนาทะเบียนบ๎าน ระบุความสัมพันธุ์ใน
ครอบครัว หนังสือรับรองคําใช๎จํายไป-กลับของคูํสมรสและเด็ก ( ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ )ใบสมรส / ใบหยํา 
/ เปลี่ยนชื่อ-สกุล การงาน และ การเงิน มารดา จากปัจจุบันย๎อนหลัง 6 เดือนเอกสารเด็กที่เดินทาง ตามระบุข๎างต๎น 

5. การงาน และ การเงิน ของผู๎เดินทาง กับคูํสมรสและเด็กผู๎เยาว์ ที่บิดา มารดาอนุญาต 
   หลักฐานอื่นๆ   -  สําเนา ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล /ใบสมรส/ใบหยํา  

-  สมุดเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 1 – 6 เดือนย๎อนหลัง 
-  กรอกประวัติสํวนตัวผู๎ยื่น สามี ภรรยา / บิดา มารดา /บุตรและ ธิดาในครอบครัวโดยระบุ วัน /     
เดือน/ ปี /อาชีพ / ที่อยูํ / สถานะภาพโดยละเอียด 




