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ทัวร์ล่องเรือส ำรำญ Norwegian Joy เส้นทำงอลำสก้ำ 11 วัน 8 คืน 

ซีแอตเทิล - เคทชิเกน - จูโน่ - Glacier Bay - สแกกเวย์ - วิกตอเรีย 
 

                                       โดยสำยกำรบิน  
 
 

 
 
 
 

รวมทัวร์เสริมบนฝั่ง ไม่ต้องจ่ำยเพิ่ม / มีหัวหน้ำทัวร์ดูแลตลอดกำรเดินทำง 
ทำนอำหำรในแบบ Free-Style โดยสำมำรถเลือกห้องอำหำรได้หลำกหลำยถึง 13 ห้องอำหำรได้ทุกวนั 
 เที่ยวเมืองซีแอตเทิล ก่อนลงเรือ ชมเมืองแบบ 360 องศำบน Space Needle 

 ชมเมือง เคทชิเกน เมืองที่ขึ้นชื่อว่ำเป็นเมืองแห่งปลำแซลมอน 

 ชม Mendenhall Glacier ธำรน้ ำแข็งยักษ์ที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ 

 ชมธำรน้ ำแข็ง Glacier Bay มรดกโลกทำงธรรมชำติ  

 นั่งรถไฟ The White Pass and Yukon Railroad ชมธรรมชำติในเส้นทำงประวัติศำสตร์แห่งสแกกเวย์ 
      ชมเมือง วิกตอเรีย เมืองที่ได้รับฉำยำว่ำ เมืองแห่งสวน 

รัฐอลาสก้าตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกา อดีตอยู่ใต้อ านาจการปกครองของมหาอ านาจ
รัสเซีย เป็นดินแดนร้างห่างไกล มีผู้คนอยู่อาศัยจ านวนน้อยมาก รัสเซียซึ่งมองไม่เห็นประโยชน์ในดินแดนกว้างใหญ่รก
ร้างแห่งนี้ จึงได้ยอมขายให้กับสหรัฐอเมริกาในวันท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 อลาสก้าจึงกลายเป็นรัฐท่ี 49 เป็นรัฐท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เป็นรัฐท่ีไม่มีอาณาเขตติดกับรัฐอื่น ๆ ของแผ่นดินแม่เลย แล้วเหตุการณ์
อันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อได้ท าการส ารวจพบแหล่งทองค า น้ ามัน และแก๊ซธรรมชาติ รวมไปถึงพื้นท่ีป่าไม้อีกกว้างใหญ่
เมื่อปลายศตวรรษที่ 19 นั้นเอง ท าให้ดินแดนอลาสก้าเพิ่มมูลค่าขึ้นอย่างมากมายมหาศาลในเวลาไม่นาน  

อัตรำนี้ไม่รวม - ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ท่ำนละ USD 105 
- ค่ำทิปพนักงำนขับรถวันละ USD 5 ต่อวัน ต่อทำ่น - ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์/ไกด์ วันละ USD 5 ต่อวัน ต่อท่ำน 

- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำอเมริกำ ท่ำนละ 7,500 บำท - ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำแคนำดำ ท่ำนละ 7,500 บำท 
- ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งต่ำงๆ (ที่ไมไ่ด้แจ้งในโปรแกรม) - ค่ำทิปพนักงำนยก/เข็นกระเป๋ำที่โรงแรมและท่ำเรือ 
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เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
 
 
 
 
 
 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่13-23 ก.ย. 62   รำคำ  119,999.- (พักหอ้งแบบไมม่ีหน้ำต่ำง) 
                                                    รำคำ  139,999.- (พักหอ้งแบบมีระเบียง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 13 ก.ย. 2562  กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - ซีแอตเทิล      (1) 

13.30 น. พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ M ประตูทางเข้าที่ 6 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์
สำยกำรบิน คำเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific) 

17.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX708 
21.30 น. เดินทางถึง สนำมบินฮ่องกง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 
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23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกง สู่สนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบิน CX858 
********* บินข้ำมเส้นแบ่งเขตเวลำสำกล ********** 

21.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 15 
ชม. จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร 

 น าท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่โรงแรม Crown Plaza Seattle Airport หรือ เทียบเท่า 

วันเสำร์ที่ 14 ก.ย. 2562  ซีแอตเทิล - ล่องเรือส ำรำญ Norwegian Joy      (2) 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเที่ยวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝั่งที่มีความส าคัญทางด้านการ

ท่องเที่ยวของ มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและ
ทะเลสาบวอชิงตัน ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตร เท่านั้น 
"นครซีแอตเทิล" เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเต็มไปด้วยตึก
ระฟ้าและความโรแมนติกของแสงสีในยามค่ าคืน แต่หลายๆ คนที่เคยมาเยือนเมืองนี้กลับ
เรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว 
นอกจากนี้แล้วซีแอตเทิลยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา 
(ASTA) จากการจัดอันดับให้ซีแอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย  

 น าท่านผ่านชมย่าน ดำวน์ทำวน์ (Downtown) ย่านธุรกิจที่ส าคัญของซีแอตเทิล ชมอาคาร บ้านเรือน และตึก ที่
มีความส าคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมือง จากนั้นน าท่านผ่านชมความเก่าแก่ของ
เมืองที่  ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ท่ีสุดในซีแอตเทิล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ที่
จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และเครื่องประดับมากมาย ผ่านชม สมิท ทำวเวอร์ 
(Smith Tower) อาคารที่สร้างข้ึนใน ปี ค.ศ. 1914 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของซีแอตเทิล สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงถึง 
520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างข้ึน ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเทิลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน  World’s 
Fair ภายใน สเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City 
restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมืองได้ 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซีแอตเทิล เพ่ือท าการเช็คอินขึ้นเรือส าราญ Norwegian Joy ซึ่งเป็นเรือส าราญสัญชาติ
อเมริกัน ที่พร้อมให้บริการในระดับสากล  

กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 หวัหน้าทัวร์จะพาท่านเดินชมภายในเรือส าราญเพ่ือรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆ บนเรือส าราญ ท่าน

สามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ 
(หากเวลาเอื้ออ านวย) 
*** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) 
ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ที่แผ่นป้ายด้านหลัง
ประตูห้องพักของท่าน*** 
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16.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือซีแอตเทิล มุ่งหน้าสู่เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า 
ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 ห้องอำหำรที่ให้บริกำรบนเรือส ำรำญ NCL JOY – ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

- Savour Restaurant  ชั้น 6  

- Taste Restaurant  ชั้น 6  

- The Manhattan Room  ชั้น 7   

- The Local (เปิด 24 ชม.)  ชั้น 7   

- Garden Café   ชั้น 16  (บุฟเฟ่ต์) 
ห้องอำหำรพิเศษท่ีให้บริกำรบนเรือส ำรำญ NCL JOY – เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

- Teppanyaki   ชั้น 6 (Japanese) 

- Q Texas Smokehouse  ชั้น 6 (BBQ) 

- Ocean Blue   ชั้น 8 (Seafood) 

- Cagney's Steakhouse  ชั้น 8 (Steakhouse) 

- Food Republic   ชั้น 8 (Su Shi / Food Republic) 

- La Cucina   ชั้น 8 (Italian)     

- Le Bistro   ชั้น 8 (French)     

- American Diner   ชั้น17 (American)    
หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือ
ส าราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรม
สันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย ***ท่ำนสำมำรถรับทรำบรำยละเอียดของกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เรือส ำรำญ 
Norwegian Joy จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จำกเอกสำร Freestyle Daily ที่จะส่งถึงห้องพักของท่ำนทุกคืน*** 
 
 
 
 

 

วันอำทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562  ล่องน่ำนน้ ำสำกล        (3) 

จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามอัธยาศัย 

Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ ากันในทุกค่ าคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์/บาร์ต่างๆ 

หลากหลายสไตล์ จ านวน 15 บาร์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้ า 3 สระ, สระน้ าร้อน 8 สระ, ฟิตเนส, ห้องสตรีม, โยคะ 
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Spa and Wellness  : ห้องสปา, บิวตี้ ซาลอน, และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 

ไฮไลท์ของเรือ *มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

- Race Track*   ชั้น 19 (จ ากัดอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป) 

- Laser Tag*   ชั้น 20     

- Galaxy Pavilion* ชั้น 16 

- Ocean Loops  ชั้น 16 

- Mini golf   ชั้น 19 

- Kids aqua park  ชั้น 16 
 
 
 
 
 
กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ  

พักผ่อนบนเรือส าราญตามอัธยาศัย  
ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือ
ส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่
ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 7 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้
บริการได้ท่ี คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562  เมืองเคทชิเกน, รัฐอลำสก้ำ       (4) 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

Race Track Laser Tag Ocean Loops 
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07.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองเคทชิเกน รัฐอลำสก้ำ 
09.00 น. เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จัก

กันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่าเป็น  เมืองแห่งเสา
แกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลักนี้ 
ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพ้ืนเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือ
เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวง
แห่งปลาแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนัก
ตกปลา และกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ  

 หัวหน้าทัวร์จะน าท่านเที่ยวชมย่านชุมชนที่โด่งดังในอดีต   
 ครีก สตรีท (Creek Street) เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่

ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือล าธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์“บ้ำนดอลลี่” สถานที่หาความ
ส าราญของชายหนุ่มในอดีต (หากท่านใดสนใจชมด้านในตัวบ้าน สามารถ
ซื้อตั๋วเพ่ือเข้าชมได้ที่ด้านหน้าทางเข้าบ้านดอลลี่) 

 จากนั้นให้ท่านได้เดินชมเมืองเคทชิเกน และซื้อของพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 
พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิเกน  

 Note: เคทชิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมำก แทบทุกวันและวันละ
หลำยครั้ง จึงควรพกร่มและเสื้อกันฝนไปด้วย ของฝำกยอดนิยมประจ ำ
เมืองนี้คือ อำหำรกระป๋องท่ีท ำมำจำกปลำแซลมอน 

กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ หรืออิสระตามอัธยาศัย 
บ่ำย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่ท ามาจากปลาแซลมอน ได้ที่ร้านจ าหน่ายของ

ฝากต่างๆ  
 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรืออกประมำณ 1 – 1.30 ชั่วโมง 
15.00 น. เรือส าราญล่องออกจากท่าเรือเมืองเคทชิเกน เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองจูโน่ 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือส าราญตามอัธยาศัย  
ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  

หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือ
ส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่
ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 7 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้
บริการได้ท่ี คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 
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วันอังคำรที่ 17 ก.ย. 2562 เมืองจูโน่, รัฐอลำสก้ำ - Glacier Bay      (5) 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น.  เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองจูโน่ รัฐอลำสก้ำ 

เมืองจูโน่ เรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่ส าคัญของ รัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้ง
ตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต  
หัวหน้าทัวร์น าท่านชม ธำรน้ ำแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กลำเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซึ่งมีความกว้าง
ประมาณ 1 ไมล์ มีน้ าแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้
เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ าตกอันสวยงาม ดูแล้วเป็น
ทิวทัศน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใดเปรียบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติ
และวัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างกลมกลืน  
จากนั้นน าท่านเดินทางไปขึ้นกระเช้าลอยฟ้าท่ี 
เมำท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) ซึ่งท่านจะได้พบกับ
ทิวทัศน์ของเมืองจูโน่ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา นอกจากนี้ยังมี ศูนย์นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ไว้
คอยให้บริการอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอัธยาศัย ได้เวลาน าท่านนั่ง
กระเช้ากลับลงมา ณ ท่าเรือ 
***ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรืออกประมำณ  
1 – 1.30 ชั่วโมง*** 

กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
13.30 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือจูโน่ เพ่ือมุ่งหน้าสู่ เมืองสแกกเวย์ รัฐอลาสก้า 
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือส าราญอัธยาศัย  
 เรือเริ่มล่องเข้าสู่ ธำรน้ ำแข็ง Glacier Bay  ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การ

ยูเนสโก วันนี้เป็นอีกวันที่ ท่านจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของธารน้ าแข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า หาก
โชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่พ้ืนน้ า เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องค าราม และเป็น
ช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ าแข้งมหึมาที่พังถล่มลงสู่พ้ืนน้ าเสียงดังกังวาล เรียกได้ว่าเป็นปรากฎการณ์
ธรรมชาติที่ได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชมและจะหาที่ใดเปรียบ
มิได้อีกแล้วในโลก อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและ
ความงดงามของทุ่งน้ าแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจอัน 

 มิอาจลืมเลือนได้ตามอัธยาศัย  
ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย 
หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้อง
เธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 7 ส าหรับ
ท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ท่ี คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 
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วันพุธที่ 18 ก.ย. 2562  เมืองสแกกเวย์, รัฐอลำสก้ำ       (6) 

เช้ำ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองสแกกเวย ์รัฐอลำสก้ำ 

เมืองสแกกเวย์ เป็นเมืองท่าและเป็นปากประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวง
โชคที่  “ทุ่งทองคลอนไดค์” (Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศ
แคนาดาเมื่อราว 100 ปีก่อน  โดยมีทางรถไฟสายไวท์พาสและยูคอน (White 
Pass and Yukon Railway) ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขาและหุบเหวเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา 
ซึ่งทุกวันนี้เหลือเพียงความทรงจ า 
หัวหน้าทัวร์น าท่านนั่ง รถไฟสำยไวท์พำส (The White Pass and Yukon Railroad) ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 
ค.ศ. 1898 - 1900 เชื่อมต่อระหว่างเมืองสแกกเวย์ และเมืองไวท์ฮอร์ส มุ่งหน้าสู่เหมืองทองในอดีต โดยรถไฟจะ
วิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟุต ซึ่งตลอดสองข้างทางที่ท่านจะได้พบคือความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือค า
บรรยาย   

กลำงวัน รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 
บ่ำย น าท่านชมตัว เมืองสแกกเวย์ เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองส

แกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทา
สีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรืออกประมำณ 1 – 1.30 ชั่วโมง 

17.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือสแกกเวย์ เพ่ือมุ่งหน้าสู่ เมืองวิกตอเรีย 
ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือ
ส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่
ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ีคาสิโน ชั้น 7 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็ 
สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 2562  ล่องน่ำนน้ ำสำกล       (7) 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่น
ในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ  

กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ  
พักผ่อนบนเรือส าราญตามอัธยาศัย 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือ
ส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่
ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 7 ส าหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้
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บริการได้ท่ี คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562  เมืองวิกตอเรีย, ประเทศแคนำดำ      (8) 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
 เรือส าราญมุ่งหน้าสู่ เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหากโชคดีท่านอาจจะมี

โอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ ซึ่งฤดูกาลล่องเรือส าราญนี้ เป็นช่วงที่
สามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาได้ง่าย 

กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
16.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนำดำ 

หัวหน้าทัวร์น าท่านเที่ยวชมเมืองวิกตอเรีย "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนาน
นามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British 
Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐคือเมือง 
"แวนคูเวอร์"  เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว 
เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย และ
ทิวทัศน์ที่มีความงดงามมากเมืองหนึ่ง วิกตอเรียจึงมักได้รับเลือกให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญอันดับต้นๆ จากนิตยสารท่องเที่ยวสากลเป็น
ประจ าและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี  
ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรืออกประมำณ 1-1.30 ชั่วโมง 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
23.59 น.  เรือส าราญออกจากท่าเรือวิกตอเรีย เพ่ือมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองซีแอตเทิล 

  หมำยเหตุ 
 ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัด

กระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของ
เรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อน
ท าการช าระในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

วันเสำร์ที่ 21 ก.ย. 2562  เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน      (9) 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองซีแอตเทิล  รัฐวอชิงตัน 
09.00 น. น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญฯ และน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือ เพ่ือเดินทางเข้าเมือง 
 ซีแอตเทิล ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง   
 จากนั้นน าท่านเที่ยวชมเมือง ซีแอตเทิล ชม  Pike Place Market ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และ

ยังเป็นที่ตั้งของ ร้ำนกำแฟสตำร์บั๊ค สาขาแรกของโลก  
กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่ำย น าท่านสู่ ซีแอตเทิล พรีเม่ียม เอำท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ใน 
 เมืองซีแอตเทิล มีร้านค้ากว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, 

Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi , Samsonite และ อ่ืนๆอีก
มากมาย  

 
 
 
 
 

 ***เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเลือกซ้ือสินค้า อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** 

วันอำทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2562  เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน                (10) 

01.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล สู่สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX857 
********* บินข้ำมเส้นแบ่งเขตเวลำสำกล ********** 

วันจันทร์ที่ 23 ก.ย. 2562  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ                         (11) 

05.10 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 
08.00 น. ออกเดินทางต่อ จากสนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX705 
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

 
อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (คณะผู้เดินทำงเป็นผู้ใหญ่ขั้นต่ ำ 20 ท่ำน) งดแถมกระเป๋ำ 

ช่วงวันเดินทำง 
13-23 กันยำยน 2562 

ผู้ใหญ่พักห้องคู ่
( คนที่ 1 และ 2) 

ท่ำนที่ 3 และ 4 
(พักร่วมกับท่ำนที่ 1 และ 2) 

พักเดี่ยว (จ่ำยเพิ่ม) 

ห้องพักแบบไมม่ีหน้ำต่ำง 119,999 - 45,000 

ห้องพักแบบมีระเบียง 139,999 - 75,000 
 

ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

รำยกำรและรำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่วงเวลำเทศกำล, รำคำตั๋วโดยสำรเครื่องบิน, 
ค่ำธรรมเนียมของตั๋วและภำษีน้ ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบรำคำกับทำงบริษัทอีกคร้ัง 
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         ประเภทห้องพกับนเรือส ำรำญ 
 
ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง (Inside cabin) : ขนำด 135 sq.ft 

 
 
ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony cabin) : ขนำด 213 sq.ft (รวมควำมกว้ำงของระเบียง) 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม: 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific) 
2. ห้องพักบนเรือส าราญ 7 คืน และบนฝั่ง 1 คืน (ท่ีซีแอตเทิล) 
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารทุกม้ือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
5. หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพ่ือดูแลคณะตลอดการเดินทาง  
6. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ ามันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน ้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทาง

บริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง 
7.         ทัวร์ที่เมืองซีแอตเทิล และ ทัวร์ตามท่ีระบุในโปรแกรมเท่านั้น 
8. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ าหนักหรือจ านวน

ของกระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70ปี) 
10. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
อัตรำนี้ไม่รวม: 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 105 
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม) 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถวันละ USD 5 /วัน/ท่าน 
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ วันละ USD 5/วัน/ท่าน 
6. ค่าทิปพนักงานยก/เข็นกระเป๋าที่โรงแรมและท่าเรือ 
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา ท่านละ 7,500 บาท 
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา ท่านละ 7,500 บาท 
9. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 
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2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงิน
บาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

กำรส ำรองกำรเดินทำง: 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 80 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 85 วันท า
การ (ในช่วงเทศกาล หรือเม่ือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ   มิฉะนั้นจะถือว่าการส ารองการเดินทาง
นั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
3. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ช าระโดยตรงกับทาง 
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพ็คเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ  
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 150 -120 วันท าการ หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจ า 50,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 119 - 90 วันท าการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 89 - 60 วันท าการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 วันท าการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
หมำยเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่

สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ

ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม 

และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการ

เดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินเสริม ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับ
ประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* ส าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร์ ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกว่ำ 
1 สัปดำห์  และกรุณำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน  

หลังจำกส่งรำยช่ือผู้เอำประกันภัยแล้ว 

http://www.cruisedomain.com/

