
 
 

 

 

ล่องเรือส ำรำญอลำสกำ้11วนั 8คืน 

CELEBRITY ECLIPSE (เรือเซเลบริต้ี อิคลิป) 
 

 
พเิศษ.....พกัแวนคูเวอร์ 1 คืน เตรียมความพร้อมก่อนลงเรือส าราญ 

เดินทาง : 9 – 19 พ.ค. / 6 – 16 มิ.ย. / 8 – 18 ส.ค. / 29 ส.ค. – 8 ก.ย. 2563 

เร่ิมต้น 129,900.- 
(พเิศษ!! ราคานีพ้กัห้อง INSIDE, รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ และ รวมทิปทุกอย่างแล้ว) 

แวนคูเวอร์, ไอซ์ซ่ีสเตรท พอยท์, ฮับบาร์ด กลาเซียร์, จูโน่, เคทชิแกน 
(กจิกรรมพเิศษ.... ล่องเรือชมปลาวาฬ ส่องหมสีีน ้าตาล....และ ชิมปูอล้าสก้า ) 



ห้องพกัเรือส าราญ CELEBRITY ECLIPSE CRUISE 

 
 

ขนาดระวางเรือ 121,000 ตัน รองรับผู้โดยสารได้ 2,850 คน(เตียงนอนสามารถแยกเป็นเตียง TWN ได้) 
 

BALCONY CABIN (ห้องพกัแบบมีระเบียง) 
 
 
 
 
STATEROOM: INTERIOR  
(ห้องพกัแบบ INSIDE) 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพ – แวนคูเวอร์  
 

13.30น. คณะฯพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 
เคาน์เตอร์ Q/R สายการบิน EVA AIRWAYS  

16.25 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ส เท่ียวบินท่ี BR68 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.35 ช่ัวโมง) 
สายการบินมีบริการอาหารกลางวันบริการบนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอ
ทีวีส่วนตัวทุกท่ีน่ัง  

21.15 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ืองสู่สนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา  
  อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศัย 
23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป สู่ สนามบินแวนคูเวอร์ โดยเท่ียวบิน BR10 (ใช้เวลาบิน 11ช่ัวโมง) 
 

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

http://www.cruisedeckplans.com/DP/Main/subcatdetail.php?ship=Celebrity%20Infinity&cat=Interior


สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารค ่าบนเคร่ืองบิน 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมลิม้ลองเมนูกุ้งมังกร LOBSTER) 
19.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองแวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดา น าท่านผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมือง และ ศุลกากร 
 

 น า ท่านเ ข้า สู่ โรงแรม ท่ีพัก  HOLIDAY INN EXPRESS VANCOUVER RICHMOND HOTEL หรือ
เทียบเท่า 

 

วันที่สอง  เที่ยวเมืองแวนคูเวอร์ – เชคอนิลงเรือส าราญ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชม สวนสาธารณะสแตนลีย ์ปาร์ก (STANLEY PARK) ซ่ึงตั้งอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ เป็น
เหมือนเกาะยื่นลงไปในเบอร์ราดอินเลท มีพื้นท่ีกว่า 10,000 เอเคอร์ ในสวนมีตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีมีอายุนับ 
100 ปี  ลอร์ด สแตนลีย ์ผูว้า่การเขตปกครองแคนาดา เป็นผูริ้เร่ิมใหส้ร้างสวนแห่งน้ีขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1888 สวน
แห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีชาวแคนาดาทุกเพศทุกวยัและทุกสีผิวไดม้าใชป้ระโยชน์บนพื้นท่ีสีเขียวกลางเมือง เพื่อ
การพกัผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และออกก าลงักาย จุดเด่นของสวนสาธารณะท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้ชมกนัมาก
ท่ีสุด คือ กลุ่มเสาโทเทม (TOTEM) เสาสัญลักษณ์ท่ีตั้ งไว้เพื่อระลึกว่าบริเวณน้ีเคยเป็นถ่ินท่ีอยู่ของชน
พื้นเมืองอินเดียนมาก่อน ซ่ึงในสมยัก่อนชนพื้นเมืองใชเ้สาโทเทม เล่าเร่ืองราวความเป็นมาของเผา่และเป็นท่ี
เก็บอฐิัของคนตาย หรือสถานท่ีประจานศตัรู กลุ่มเสาแห่งน้ีไดถู้กน ามาจากท่ีต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทม
แบบต่างๆ ท่ีชาวพื้นเมืองในทอ้งถ่ินท าขึ้น จากนั้น น าท่านแวะถ่ายรูปกบั แคนาดาเพลส (CANADA PLACE) 
สถาปัตยกรรมหลงัคารูปใบเรือสีขาว คลา้ยโรงโอเปร่าเฮาส์ของนครซิดนีย ์ออสเตรเลีย  หลงัคาใบเรือน้ีเดิม
สร้างขี้นเป็นหลงัคาของ CANADA PAVILION ในงาน WORLD'S FAIR ท่ีจดัขึ้นท่ีแวนคูเวอร์เม่ือปี ค.ศ. 
1986 ไดเ้วลาน าท่านชมอาคารท่ีก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอนัน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียน
แปซิฟิก (CANADIAN PACIFIC RAILWAY STATION) สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟ
สายขา้มทวีป ปัจจุบนัเป็นสถานีรถลอยฟ้ากบัเรือขา้มฟากของเมืองแวนคูเวอร์ จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ย่าน
แกสทาวน์ (GASS TOWN) เป็นชุมชนแรกของคนท่ีมาตั้งถ่ินฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลมัเบียก่อนท่ีจะมาเป็น
แวนคูเวอร์ ปัจจุบนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งแวะมาเยีย่มชมแหล่งก าเนิดของเมืองแวน
คูเวอร์ ส าหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนท่ีไดรั้บการบูรณะใหม่และ
รักษาใหอ้ยูใ่นสภาพดี จุดท่ีน่าสนใจ คือ รูปป้ันของแกสซี แจ็คท่ีตั้งอยูบ่ริเวณจตัุรัสกลางเมือง จากนั้นน าท่าน
ชมนาฬิกาเรือนแรกของโลกท่ีเดินไดด้ว้ยพลงัไอน ้า โดยนาฬิกาไอน ้ า  จะตีเสียงดงับอกเวลาทุก 15 นาที เป็น
เสียงดนตรีเสียงเดียวกบันาฬิกาบ๊ิกเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน ้าพวยพุ่งออกมาทุก 1 ชัว่โมง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ เพื่อเชคอินลงเรือส าราญ CELEBRITY ECLIPSE 
16.30 น. เรือส าราญ CELEBRITY ECLIPSE ออกจากท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ มุ่งหน้าสู่  ไอซ์ ซ่ีสเตรท พอยท์                  

แห่งอลาสกา้ 
 ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริกา รตลอด 24 ชม. ตาม

หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น CRUISE NEWSLETTER ทุกวนั 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 

วันที่สาม INSIDE PASSAGE (CRUISING) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
PUBLIC ROOM  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
ENTERTAINMENT: ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทุกค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
SPORT AND ACTIVITIES  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
SPA AND WELLNESS  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น CRUISE NEWSLETTER ทุกวนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันใน
ห้องอาหารหลากหลายในเรือส าราญแห่งนี)้ 
ทางเรือจดักิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั ซ่ึงตอ้งขอให้ลูกคา้และผูโ้ดยสารทุกท่านเขา้ร่วม
กิจกรรมน้ี เพื่อเป็นการเตียมตวัในการเดินทางทางเรืออยา่งปลอดภยั (เวลาในการซ้อมประมาณ 30 นาที และ
ไม่น่าเบ่ือ) จากนั้นอิสระใหท้่านพกัผอ่นในเรือส าราญตามอธัยาศยั 
แนะน า.....ให้ท่านเตรียมชุดว่ายน ้าและรองเท้าผ้าใบเพ่ือออกก าลังกายในห้องฟิตเนสซ่ึงสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพภายนอกเรือผ่านกระจกใส 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหาร  อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 

 

วันที่ส่ี  ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท์  - ตามล่าหาหมีสีน ้าตาล แห่งอล้าสก้า 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
13.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท ์
14.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองไอซ์ซ่ีสเตรทพอยท์ (ICY STRAIT POINT) โดยทางเรือจะน าเรือเล็ก (TENDER 

BOAT) น าท่านสู่หมู่บ้านเล็กๆซ่ึงตั้ งอยู่ไม่ไกล จากเมืองฮูน่า อันเป็นถ่ินฐานดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมือง
อินเดียนแดงหรือท่ีเรียกกันว่า “ชาวทลิงกิท” ตั้ งถ่ินฐานภายในบริเวณ อุทยานแห่งชาติอ่าวเกลเชียร์ 



ชาวประมงพื้นเมืองท่ีน่ีใชชี้วิตอยู่ร่วมกบัปลาวาฬหลงัค่อม ปลาโลมา แมวน ้า ปลาฮาลิบทั และปลาแซลมอน
ทั้ง 5 สายพนัธุ์ จากนั้นน าท่านนัง่รถแวนสู่เกาะชิคากอฟ (CHICAGOF ISLAND) หรือท่ีรู้จกัในนาม เกาะหมี 
(BEAR ISLAND) น าท่านสัมผสัประสบการณ์การชมหมีสีน ้าตาลในธรรมชาติ หากโชคดีท่านจะมีโอกาสได้
พบเห็นหมีสีน ้ าตาล (BROWN BEAR) ซ่ึงเป็นสัตว์ประจ าถ่ินแห่งเกาะหมีน้ี โดยหมีสีน ้ าตาลจะออกหา
อาหารหลงัจากการจ าศีลในช่วงฤดูหนาว และบางคร้ังจะพบเจอแม่หมีสอนให้ลูกหมี จบัปลาแซลมอน เพื่อ
ใช้เป็นอาหาร ดังนั้นช่วงฤดูร้อนของอลา้สก้าเป็นอีกช่วงหน่ึงท่ีท่านจะได้มีโอกาสเห็นหมีสีน ้ าตาลตาม
ธรรมชาติไดง้่ายท่ีสุด นอกจากน้ีบริเวณน้ี ยงัสามารถเห็นสัตวป่์าไดอี้กหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น มิงค,์ กวาง, บี
เวอร์, นกนานาชนิด และ เหยีย่ว อีกดว้ย    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
ท่านตอ้งขึ้นเรือก่อนเวลา 22.00 น. เน่ืองจากท่าเทียบเรืออยู่ใกลบ้ริเวณเมือง ท่านสามารถเดินเล่นได้ตาม
อธัยาศยั หรือ จะเลือกพกัผอ่นบนเรือก็ได ้

22.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือไอซ์ซ่ีสเตรท พอยท ์เพื่อมุ่งหนา้สู่ ธารน ้าแขง็ฮบับาร์ด กลาเซียร์ 
 

วันที่ห้า ธารน ้าแข็ง ฮับบาร์ด กลาเซียร์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ  
เรือเร่ิมล่องเขา้สู่ ธารน ้ าแข็ง ฮบับาร์ด กลาเชียร์ (HUBBARD GLACIER) ซ่ึงเป็นธารน ้ าแข็งยกัษใ์หญ่ในทวีป
อเมริกาเหนือ และยงัเป็นธารน ้ าแข็งท่ีเคล่ือนท่ีได้เพียงแห่งเดียวในอลาสก้าอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผัส
ประสบการณ์ และชมวิวทิวทศัน์ท่ีดีท่ีสุดของธารน ้ าแข็งยกัษใ์หญ่สีน ้ าเงินอ่อนขนาด 1,350 ตารางไมล ์วนัน้ี
เป็นอีกวนัท่ีท่านจะไดส้ัมผสักบัความงดงาม ความมหัศจรรยข์องภูเขาน ้ าแข็งท่ีงดงามและยิ่งใหญ่ท่ีสุดทวีป
อเมริกาเหนือ หากโชคดีท่านจะไดย้นิเสียงการแยกตวัของแผน่น ้ าแข็งตกลงสู่พื้นน ้ า เป็นเสียงอนักึกกอ้งราว
เสียงฟ้าร้องค าราม และเป็นช่วงเวลาท่ีจะสะกดทุกท่านไวก้ับก้อนน ้ าแขง้มหึหาท่ีพงัถล่มลงสู่พื้นน ้ าเสียง
กงัวาล เรียกไดว้า่เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีไดป้ั้นแต่งขึ้นมาใหท้่านไดช้มและจะหาท่ีใดเปรียบมิได ้อิสระ
ใหท้่านไดส้ัมผสักบัทศันียภาพและความงดงามของทุ่งน ้าแขง็ พร้อมเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมอนัหลากหลายท่ีมีบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลงักายในห้องฟิตเนส 

หรือว่ิงออกก าลงักายรอบๆ ตวัเรือ ผ่อนคลายอิริยาบถท่ี STREAM ROOM / SAUNA เพลิดเพลินกับการ
แสดง กิจกรรมและเกมส์ต่างๆ หรือเลือกพกัผ่อนท่ีห้องสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผสักบัความสดช่ืน
ของธรรมชาติ ริมฝ่ังท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยป่าสนอายุนบัร้อยปี บนเรือยงัมีอาหารเลิศรสบริการท่านอย่างไม่ขาด
ตอน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 เรือมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองจูโน่ 

วันที่หก เมืองจูโน่ – เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ – เมาท์โรเบิร์ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
07.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ จูโน่ 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสกา้ ท่ีเต็มไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงามยากท่ีจะหาท่ีใด

เปรียบ ดว้ยเสน่ห์ของธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีผสมผสานกนัอย่างกลมกลืน  จูโน่ เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่าง



เทือกเขาและทะเล ท าให้เป็นเมืองท่ีเขา้ถึงไดย้ากในทางบก ถูกคน้พบในช่วงยุคต่ืนทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีต
เป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอนัมัง่คัง่ของรัฐอลาสกา้ นอกจากน้ียงัเป็นท่ี
ท่ีมีธารน ้ าแข็งมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของอลาสกา้ ซ่ึงมีธารน ้ าแข็งเมนเดนฮอลล ์(MENDENHALL GLACIER) 
เป็นธารน ้ าแข็งท่ีขึ้นช่ือว่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติธารน ้ าแข็งเมนเดนฮอลล์ 
(MENDENHALL GLACIER NATIONAL PARK) เพื่อน าท่านเข้าชมธารน ้ าแข็งยกัษ์ เมนเดลฮอลล์ กรา
เซียร์ (MENDENHALL GLACIER) ซ่ึงมีความกวา้งประมาณ 1 ไมล ์มีน ้ าแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่าน
จะไดส้ัมผสักบัทุ่งน ้ าแข็งท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผสับรรยากาศทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นท่ี อิสระ
ใหท้่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่ท่าเรือเมืองจูโน่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ (อสิระตามอธัยาศัย) 
บ่าย น าท่านขึ้นกระเชา้ลอยฟ้าท่ี เมาท ์โรเบิร์ต (MT. ROBERT TRAMWAY) โดยจุดขึ้นกระเชา้อยู่บริเวณท่าเรือ

เลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของ เมาท์ โรเบิร์ต ณ จุดสูงสุดของยอดเขาแห่งน้ีพบกบัทิวทศัน์ของจูโน่ท่ี
ลอ้มรอบดว้ยขนุเขา นอกจากน้ียงัมี ศูนยน์กัท่องเท่ียว ร้านอาหาร บาร์ โรงภาพยนตร์ ร้านขายของท่ีระลึก ไว้
คอยให้บริการอีกดว้ย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านนัง่
กระเช้ากลบัลงมา ณ ท่าเรือ อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตวัเมืองจูโน่ ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็นเมืองท่าและเมือง
หลวงท่ีส าคญัของรัฐอลาสกา้ ตวัเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาท่ีตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถา้ไปเยือนในช่วง
ตน้ๆของฤดูกาลล่องเรือส าราญ ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและน ้าตกอนัสวยงาม เมืองจูโน่ ถูก
ก่อตั้งขึ้นในยุคต่ืนทองอลาสกา้ ดงันั้นท่ีน่ีจึงมีตึกรามบา้นช่องประวติัศาสตร์มากมาย และเป่ียมไปดว้ยสีสัน
สดใส 

 19.00 น. น าท่านกลบัขึ้นเรือส าราญ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
20.00 น. เรือมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือ เมืองเคทชิแกน 

วันที่เจ็ด เมืองเคทชิแกน – ชมเมือง  – ล่องเรือชมปลาวาฬ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่น
ในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ  ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงท่ีร้านขาย
สินค้าปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอัน
หลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
PUBLIC ROOM  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
ENTERTAINMENT: ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทุกค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
SPORT AND ACTIVITIES  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
SPA AND WELLNESS  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น CRUISE NEWSLETTER ทุกวนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 



14.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือเคทชิแกน 
14.30 น. น าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬ โดยบริเวณอ่าวเคทชิแกน นบัเป็นจุดท่ีดีท่ีสุดในการล่องเรือ

ชมปลาวาฬ ไดเ้วลาน าท่านกลบัขึ้นฝ่ัง น าท่านเท่ียวชมย่านไฟแดงท่ีโด่งดงัในอดีต “ครีก สตรีท (CREEK 
STREET)” เป็นท่ีชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคต่ืนทอง  เป็นย่านอาคารเก่าท่ีทางเดินและ
บา้นเรือนสร้างอยู่เหนือล าธารหรือเชิงเขา มีสถานท่ีประวติัศาสตร์ “บา้นของดอลล่ี” สถานท่ีหาความส าราญ
ของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ท่านไดข้ึ้นฝ่ังชมเมืองเคทชิแกน และซ้ือของพื้นเมืองตามอธัยาศยั พร้อมเก็บ
ภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน 

19.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือ เคทชิแกน 
20.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือ เคทชิแกน เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

วันที่แปด INSIDE PASSAGE (CRUISING) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปป้ิงท่ีร้านขาย
สินค้าปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอัน
หลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
PUBLIC ROOM  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
ENTERTAINMENT: ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทุกค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
SPORT AND ACTIVITIES  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
SPA AND WELLNESS  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น CRUISE NEWSLETTER ทุกวนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันใน
ห้องอาหารหลากหลายในเรือส าราญแห่งนี)้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหาร  อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 

หมายเหต ุ ก่อนเรือกลบัเทียบท่าท่ีเมืองแวนคูเวอร์ ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนด
ล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้
จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  เพราะเจ้าหน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่
กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งขึ้น ส าหรับท่านท่ี
ตอ้งการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้ห้หมายเลขไวใ้น
วนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 
 



วันที่เก้า แวนคูเวอร์ – สะพานคาปิลาโน – พพิธิภัณฑ์สัตว์น ้า – ช้อปป้ิงเอาท์เลต   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือแวนคูเวอร์ 
 น าทุกท่านรอประกาศจากเจา้หนา้ท่ีเรือเก่ียวกบัเวลาขึ้นเรือ 
  น าท่านขึ้นจากเรือส าราญและน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเขา้เมืองแวนคูเวอร์ ณ 

ท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงท่านตอ้งมายนืยนัระบุรับดว้ยตนเอง ณ บริเวณหอ้งโถงของท่าเรือ  
น าท่านเดินทางสู่ฝ่ัง นอร์ท แวนคูเวอร์ (NORTH VANCOUVER) ซ่ึงเป็นเมืองอีกฝากฝ่ัง โดยมีอ่าวเบอร์ราด
คัน่กลางระหว่างตวัเมืองแวนคูเวอร์ และ นอร์ท แวนคูเวอร์ น าท่านเท่ียวชมทศันียภาพของป่าสนอนัอุดม
สมบูรณ์ และไม่พลาดท่ีจะสัมผสัประสบการณ์การเดินขา้ม สะพานแขวนคาปิลาโน ซ่ึงเป็นสะพานไมแ้ขวน
ท่ียาวท่ีสุดของแคนาดา มีความยาวถึง 230 ฟุต ทอดขา้มเหวลึก เดินขา้มแลว้ต่ืนเตน้น่าดู อิสระใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพความสวยงามของป่าสนอนัอุดมสมบูรณ์และสูดอากาศบริสุทธ์ิ จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ า 
(SEA AQUARIUM) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 3 ในอเมริกาเหนือ ภายในพิพิธภณัฑ์จดั
แสดงสัตวน์ ้ ามากกว่า 8,000 ชนิด เป็นศูนยศึ์กษาดา้นสมุทรศาสตร์ท่ีน่าสนใจดา้นในมีสัตวน์ ้ าตวัเด่นๆ ท่ีไม่
ควรพลาดชมอย่าง ปลาวาฬเพชฌฆาตท่ีว่ายมาจูบจมูกอาสาสมคัรอย่างน่าต่ืนเตน้ มีปลาฉลามขาวยกัษ์
เขมือบเน้ือช้ินใหญ่หมดไปในชัว่พริบตาอยา่งน่าตกตะลึง และมีนากทะเลและแมวน ้าก าลงัเล่นอยู่อยา่งน่ารัก
น่าเอ็นดู นอกจากน้ีท่ีพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ าแห่งน้ียงัมีมีจุดเด่นอยู่ตรงท่ีปลาวาฬเบลูกา้อีกดว้ย อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพสัตวน์ ้าแปลกตาตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
บ่าย น าท่านสู่แมกอาเธอร์เกลน ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต (MCARTHURGLEN SHOPPING OUTLET) ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลต

ขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่นแวนคูเวอร์ มีร้านคา้กวา่มากมาย อิสระใหท้่านเลือกซ้ือของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, 
HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD 
NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นตน้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน พร้อมลิม้ลองเมนู ขาปูยักษ์อล้าสก้า 
22.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์ เพื่อเชคอิน 
 

วันที่สิบ แวนคูเวอร์ 
 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน BR09 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.40 ชัว่โมง)  

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 

04.40 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน  
08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน BR211 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชม.) 
 

 

วันที่สิบเอด็  กรุงเทพมหานคร 
 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 



ล่องเรือส าราญอลาสก้า 11 วนั 8คืน 
(ไม่รวมวซ่ีาอเมริกา แต่รวมค่าวซ่ีาแคนาดา และรวมทิปทุกอย่างแล้ว) 

 

9 – 19 พ.ค./ 6 – 16 มิ.ย. / 8 – 18 ส.ค. / 29 ส.ค. – 8 ก.ย. 2563 
 

อตัราค่าบริการ :  
ราคาดังกล่าวคดิจากอตัราห้องพักแบบภายในเรือ (INSIDE CABIN) 

อตัราค่าบริการ 9 พ.ค. / 29 ส.ค. 6 มิ.ย. 8 ส.ค. 
ราคาผู้ใหญ่ (พกัห้องคู่ อตัราห้องพัก
แบบภายในเรือ (INSIDE CABIN)) 
ท่านละ 

129,900 
(INSIDE) 

149,900 
(BALCONY) 

133,900 
(INSIDE) 

พัก BALCONY (ห้องมีระเบียง พัก
เป็นคู่) เพิม่ท่านละ 

15,000 - 18,000 

พักเดี่ยวเพิ่มจากราคาทัวร์  (ห้อง 
INSIDE) ท่านละ  

52,000 70,000 
(BALCONY  
พกัเดี่ยว) 

56,000 

เด็กอายุ  2- 11 ปี  (พักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน)  

125,900 145,900 129,900 

ไม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน (ผู้ใหญ่) หักค่า
ตั๋วเคร่ืองบิน (BKK- YVR -BKK) 

25,000 

ช้ัน ธุรกิจ เพิ่ม เงินจากราคาทัว ร์  
เ ร่ิมต้นที่ ท่ านละ  (ราคาสามารถ
ยืนยันได้ก็ต่อเม่ือที่นั่ง CONFIRM 
เท่านั้น) 

90,000 – 140,000 

ก ร ณี มี วี ซ่ า แ ค น า ด า แ ล้ ว 
หรือไม่ต้องย่ืนวีซ่า หักค่าใช้จ่ายคืน 

4,000 

ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการวีซ่า
อเมริกา (ไม่รวมในรายการ) 

7,000 

 



**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน า้มันที่ปรับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 14 กนัยายน 2562) ** 

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (HAND CARRY) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน EVA AIR (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษี (PORT FEE) ในทุกประเทศ, ค่า SERVICE FEE ของทางเรือ 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่ แบบ INSIDE CABIN) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ, ค่าวีซ่าแคนาดา 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าวีซ่าอเมริกา (ลูกคา้จะตอ้งแสดงตนเพื่อยืน่วีซ่า และ สัมภาษณ์ดว้ยตวัเองเท่านั้น) 

  ส าหรับการยืน่วีซ่าอเมริกา ลูกคา้สามารถด าเนินการยืน่วีซ่าดว้ยตนเองทั้งหมดได ้โดยเขา้ไปท าการสมคัรไดท้าง เวบ็    
HTTP://THAI.BANGKOK.USEMBASSY.GOV/VISAS.HTML (หากใช้ขอ้มูลของทางบริษทั รบกวนติดต่อ) หาก
ลูกคา้ให้ทางบริษทัด าเนินการในส่วนของวีซ่าอเมริกาทั้งหมด เสียค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการเพิ่มท่านละ 7,000 
บาท (ในกรณีน้ีทางบริษทัจะแจง้นดัหมายใหลู้กคา้มาท าการสัมภาษณ์อีกที) 

▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ป
ออกเดินทางแน่นอน 

 ส ารองที่นั่ง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 80,000 บาท 
 งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 60 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 
 
 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html


กรณียกเลกิ 
o ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
o ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 25% 
o ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
o ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน  
o ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
o ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลกิการจองทัวร์ หลงัได้ท าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์กต็าม*** 
 

หมายเหตุ :  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 

• เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถ ท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการ ท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ ท่ านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้
ใหท้ราบก่อน 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง  

• สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
• ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธ การเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ  นกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (LAND ONLY) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (JOIN TOUR) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ REFUND ไดเ้ท่านั้น) 



▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก

คร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ML. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ ECONOMY CLASS PASSENGER ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง (13.5 
น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 7.5 น้ิว ) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตราฐานได้ 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (HAND CARRY) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบ

ชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 
กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (ECONOMY) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (BUSINESS) ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุก
ประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์
ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน 
โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น 
ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชย
ค่าเสียหายตามรายละเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (HAND CARRY) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่านตอ้งระวงั
ทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 



เอกสารย่ืนวซ่ีาอเมริกา 
ส าหรับการยืน่วีซ่าอเมริกา ลูกคา้สามารถด าเนินการยืน่วีซ่าดว้ยตนเองทั้งหมดได ้โดยเขา้ไปท าการสมคัรไดท้างเวบ็    

HTTP://THAI.BANGKOK.USEMBASSY.GOV/VISAS.HTML (หากใชข้อ้มูลของทางบริษทั รบกวนติดต่อ)  
หากลูกค้าให้ทางบริษัทด าเนินการในส่วนของวีซ่าอเมริกาท้ังหมด  

เสียค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการเพิม่ท่านละ 7,000 บาท  

(ในกรณีนี้ทางบริษัทจะแจ้งนัดหมายให้ลูกค้ามาท าการสัมภาษณ์อีกที) 
 

เอกสารย่ืนวซ่ีาแคนาดา 
(ใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ) (ทางบริษทัทวัร์ด าเนินการยื่นให)้ 

1. แบบฟอร์มค าร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเก่ียวกบัครอบครัว (กรุณากรอกใหค้รบถว้น) 
 (กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยท่ีทางบริษทัฯ ทวัร์ใหก้รอกขอ้มูล เพื่อท าวีซ่าออนไลน์) 

2. หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีเหลืออายุการใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหนา้ส าหรับติดวีซ่า อย่างนอ้ย 3 
หนา้ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย 

3. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 1.37 X 1.77 น้ิว จ านวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. ส าเนาใบมรณะบตัร  
9. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
10. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ
อ าเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น
และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น
และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  

11. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
 จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF


- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
 

12. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง BANK GUARANTEE และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
1. หนัง สือ รับรองสถานะทางการเ งิน (BANK GUARANTEE) ของบัญชีออมทรัพย์ (SAVING 

ACCOUNT) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วี
ซ่า 

2. ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 20 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 

 

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

 หมายเหต ุ: หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ BANK STATEMENT จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

3. บญัชีฝากประจ า (FIXED) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(SAVING) มา
ดว้ย 
หากต้องการใช้บัญชีฝากประจ า ต้องเตรียมดังน้ี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ของบญัชีฝากประจ า (FIXED ACCOUNT) 
ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 

- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร 
(ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่
เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 12.1 และ 12.2  

(สถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 
 

การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้ 

ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ 
 

 


