
     

     

 

 
 
 

 

 

ลองเรือสําราญอลาสกา 11 วนั 8 คืน 
โดยสายการบิน อีวีเอ แอร 

 สัมผัสดินแดนแหงข้ัวโลกเหนือ บนเรือสําราญ Celebrity Infinity  

แวนคูเวอร, ไอซซี่สเตรท พอยท, ฮับบารด กลาเซียร, จูโน, เคทชิแกน 

(พรอมกิจกรรมพิเศษ ตกปูอลาสกา)  

พิเศษ.....พักแวนคูเวอร 1 คืน เตรียมความพรอมกอนลงเรือสําราญ 

(พิเศษ!! ราคาน้ีพักหอง Inside, รวมทัวรพาเที่ยวทุกประเทศ และ รวมทิปทุกอยางแลว) 

 โปรแกรมดี จัดอยางลงตัว คุมมาก ไดพักผอนเต็มที่ พรอมรวมทัวรพาเที่ยว  

 สะดวกมากมาย ไมตองรื้อ จัด และ ขนยายกระเปาเดินทาง 

 เรือสําราญหรู Celebrity Infinity ขนาดระวางเรือ 91,000 ตัน จุผูโดยสารไดกวา 2,600 คน  

 เรือสําราญทั้งหมด 12 ชั้น บริการทั้งอาหารตะวันออก, ตะวันตก, ยุโรป และ อเมริกัน เลือกรับประทานแบบเต็มอิ่ม  

  สนุกกับกิจกรรมและ Club House บนเรือ 

หองพักเรือสําราญ Celebrity Infinity Cruise 

 
ขนาดระวางเรือ 91,000 ตัน รองรบัผูโดยสารได 2,600 คน (เตียงนอนสามารถแยกเปนเตียง TWN ได) 

Balcony cabin (หองพักแบบมีระเบียง) 

 
       Ocean view cabin (หองพักแบบหนาตาง)           Stateroom: Interior (หองพักแบบ Inside)  
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รัฐอลาสกาเปนรัฐที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนรัฐที่ 49 ไมมีอาณาเขตติดกับรัฐอื่น ๆ  

อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาซ้ือดินแดนที่เปนรัฐอลาสกามาจากประเทศรัสเซีย 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 

กําหนดการเดินทาง วันท่ี  18-28 ส.ค. 61        ราคา 133,900.- 
 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป ไตหวัน - บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล - สนามบิน 

เมืองแวนคเูวอร - เขาที่พัก 

วันที่2 
สวนสาธารณะสแตนลีย ปารก - แวะถายรูปแคนาดาเพลส - ยานแกสทาวน - นาฬิกาพลังไอน้ํา เรือแรกของโลก - 

ทาเทียบเรือแวนคเูวอร - เชคอินลงเรือสาํราญ Celebrity Infinity - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่3 
เรือสาํราญลองนานน้าํสากล - อิสระพักผอน หรือทํากิจกรรมตางๆ บนเรือมากมาย อาทิ Public Room, 

Entertainment, Sport and Activities, Spa and Wellness 

วันที่4 
ชวงเชา อิสระพักผอน - ชวงบาย เรือเทียบทา ไอซซี่ สเตรท พอยท - ลงเรือเล็ก Tender boat ชมอุทยาน

แหงชาติอาวเกลเชียร - กลับขึ้นเรือสําราญ - ลองเรือชมปลาวาฬ บรเิวณแหลมอดอลฟส 

วันที่5 เรือลองเขาสู ธารน้ําแข็ง ฮบับารด กลาเชียร - เพลิดเพลนิกับการเก็บภาพธารน้าํแข็งฯ จากบนเรือสาํราญ 

วันที่6 
เรือเทยีบทา เมืองจูโน - อุทยานแหงชาติธารน้าํแข็งเมนเดนฮอลล - ขึ้นกระเชาลอยฟา ชมวิวเขาเมาท โรเบิรต - 

กลับขึน้เรือ อิสระพักผอน 

วันที่7 
ชวงเชา อิสระพักผอน - ชวงบายเรือเทียบทา เคทชิแกน - นั่งเรือประมง ตกปูอลาสกา - ครีก สตรีท - กลบัขึน้เรือ

สําราญ - อิสระพักผอน 

วันที่8 
เรือสาํราญลองนานน้าํสากล - อิสระพักผอน หรือทํากิจกรรมตางๆ บนเรือมากมาย อาทิ Public Room, 

Entertainment, Sport and Activities, Spa and Wellness 

วันที่9 
อําลาเรือสําราญ เทียบทาแวนคเูวอร - เขาชมพิพธิภัณฑสัตวน้ํา - แมกอาเธอรเกลน ชอปปงเอาทเลต - สนามบนิ

แวนคูเวอร 

วันที่10 เดินทางกลบั - บินขามเสนแบงเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป ไตหวัน 

วันที่11 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 

 

 

วันแรก กรุงเทพ - แวนคูเวอร  

13.30น. คณะฯพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคานเตอร 

Q/R สายการบิน EVA Airways  
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16.25 น. ออกเดินทางสูไทเป โดยสายการบินอีวีเอ แอรเวยส เที่ยวบินที่ BR68 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.35 ช่ัวโมง) สาย

การบินมีบริการอาหารกลางวันบริการบนเครื่องบิน พรอมเพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัว

ทุกที่น่ัง  

21.15 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไตหวัน เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่องสูสนามบินลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อิสระใหทานไดชอปปงสินคาปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 

23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป (TPE) สู สนามบินแวนคูเวอร (YVR) โดยเที่ยวบิน BR10 (ใชเวลาบิน 11ช่ัวโมง) 

********* บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารเชา และ อาหารค่ําบนเครื่องบิน 

19.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติ เมืองแวนคูเวอร มลรฐับริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา 

 นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และ ศลุกากร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Empire Landmark Hotel **** หรือเทียบเทา 
 

  

 

 

 

 

วันที่สอง  เที่ยวเมืองแวนคเูวอร - เชคอินลงเรือสาํราญ 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานเที่ยวชม สวนสาธารณะสแตนลีย ปารก (Stanley Park) ซึ่งต้ังอยูกลางเมืองแวนคูเวอร เปนเหมือนเกาะย่ืน

ลงไปในเบอรราดอินเลท มีพ้ืนที่กวา 10,000 เอเคอร ในสวนมีตนไมขนาดใหญที่มีอายุนับ 100 ป                 

ลอรด สแตนลีย ผูวาการเขตปกครองแคนาดา เปนผูริเริ่มใหสรางสวนแหงน้ีขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1888 สวนแหงน้ีเปน

สถานที่ที่ชาวแคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสีผิวไดมาใชประโยชนบนพ้ืนที่สีเขียวกลางเมือง เพ่ือการพักผอนหยอน

ใจ สันทนาการ และออกกําลังกาย จุดเดนของสวนสาธารณะที่นักทองเที่ยวเขาชมกันมากที่สุด คือ กลุมเสาโทเทม 

(Totem) เสาสัญลักษณที่ต้ังไวเพ่ือระลึกวาบริเวณน้ีเคยเปนถิ่นที่อยูของชนพ้ืนเมืองอินเดียน     มากอน ซึ่งใน

สมัยกอนชนพ้ืนเมืองใชเสาโทเทม เลาเรื่องราวความเปนมาของเผาและเปนที่เก็บอัฐิของคนตาย หรือสถานที่

ประจานศัตรู กลุมเสาแหงน้ีไดถูกนํามาจากที่ตางๆ เปนการรวมเอาเสาโทเทมแบบตางๆ ที่ชาวพ้ืนเมืองในทองถิ่น

ทําขึ้น 

จากน้ัน นําทานแวะถายรูปกับ แคนาดาเพลส (Canada Place) สถาปตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว คลายโรง

โอเปราเฮาสของนครซิดนีย ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือน้ีเดิมสรางขี้นเปนหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน 

World's Fair ที่จัดขึ้นที่แวนคูเวอรเมื่อป ค.ศ. 1986 ไดเวลานําทานชมอาคารที่กอสรางดวยสถาปตยกรรมโดดเดน

อันนาสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟก (Canadian Pacific Railway Station) สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1880 

เปนสถานีชุมทางรถไฟสายขามทวีป ปจจุบันเปนสถานีรถลอยฟากับเรือขามฟากของเมืองแวนคูเวอร 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS020518 

  Page 3 of 15  
 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com


     

     

 

 
 
 

 

 

จากน้ันนําทานเที่ยวชม ยานแกสทาวน (Gass Town) เปนชุมชนแรกของคนที่มาต้ังถิ่นฐานอยูในรัฐบริติช

โคลัมเบียกอนที่จะมาเปนแวนคูเวอร ปจจุบันเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญที่นักทองเที่ยวจะตองแวะมาเย่ียมชม

แหลงกําเนิดของเมืองแวนคูเวอร สําหรับเมืองแกสทาวนมีบรรยากาศของเมืองเกาสถาปตยกรรมวิกตอเรียนที่ไดรับ

การบูรณะใหมและรักษาใหอยูในสภาพดี จุดที่นาสนใจ คือ รูปปนของแกสซี แจ็คที่ต้ังอยูบริเวณจัตุรัสกลางเมือง 

จากน้ันนําทานชม นาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินไดดวยพลังไอนํ้า โดยนาฬิกาไอนํ้า  จะตีเสียงดังบอกเวลาทุก 15 

นาที เปนเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบ๊ิกเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพนไอนํ้าพวยพุงออกมาทุก 1 

ช่ัวโมง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  

13.00 น. นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือแวนคูเวอร เพ่ือเชคอินลงเรือสําราญ Celebrity Infinity 

16.30 น. เรือสําราญ Celebrity Infinity ออกจากทาเทียบเรือแวนคูเวอร มุงหนาสู ไอซซีส่เตรท พอยท แหงอลาสกา 

 ทานสามารถรบัประทานอาหารและเครื่องด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามหองอาหาร

ตางๆ โดยเรือจะแจงใหทานทราบผาน Cruise Newsletter ทุกวัน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

วันที่สาม Inside Passage (Cruising) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระใหทานพักผอนบนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมทีม่ีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปน ชอปปงที่รานขายสินคาปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทานสามารถ

เลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room : บารและเลาจน, หองสมุด, หองอินเตอรเน็ต 

Entertainment : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไมซ้ํากนัในทุกค่ําคืน) หรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน 

บารตางๆหลากหลายสไตล, คาสิโน, ดิสโกเธค, หองเลนเกม 

Sport and Activities  : สระวายนํ้า, สปอรทคอรท, ฟตเนต, มินิกอลฟ 

Spa and Wellness  : หองสปา, หองสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ทานสามารถรบัประทานอาหารและเครื่องด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามหองอาหาร

ตางๆ โดยเรือจะแจงใหทานทราบผาน Cruise Newsletter ทุกวัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ (ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันใน

หองอาหารหลากหลายในเรือสําราญแหงน้ี) 

ทางเรือจัดกิจกรรมซอมขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งตองขอใหลูกคาและผูโดยสารทุกทานเขารวมกิจกรรม

น้ี เพ่ือเปนการเตียมตัวในการเดินทางทางเรืออยางปลอดภัย (เวลาในการซอมประมาณ 30 นาที และไมนาเบ่ือ) 

จากน้ันอิสระใหทานพักผอนในเรือสําราญตามอัธยาศัย 

แนะนํา.....ใหทานเตรียมชุดวายนํ้าและรองเทาผาใบเพ่ือออกกําลังกายในหองฟตเนสซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพ

ภายนอกเรือผานกระจกใส 
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ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

หลังอาหาร  อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย 

วันที่สี ่  ไอซซี่ สเตรท พอยท - ลองเรือชมปลาวาฬ 

เชา รับประทานอาหารเชาณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมทีม่ีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอดภาษี

บนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กจิกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทานสามารถ

เลือกใชบริการบนเรือสําราญ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 
15.30 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเรือ ไอซซี่ สเตรท พอยท 

16.00 น. นําทานเดินทางสู เมืองไอซซี่สเตรทพอยท (Icy Strait Point) โดยทางเรือจะนําเรือเล็ก (Tender boat) นําทานสู

หมูบานเล็กๆซึ่งต้ังอยูไมไกล จากเมืองฮูนา อันเปนถิ่นฐานด้ังเดิมของชนเผาพ้ืนเมืองอินเดียนแดงหรือที่เรียกกันวา 

“ชาวทลิงกิท” ต้ังถิ่นฐานภายในบริเวณ อุทยานแหงชาติอาวเกลเชียร ชาวประมงพ้ืนเมืองที่น่ีใชชีวิตอยูรวมกับ

ปลาวาฬหลังคอม ปลาโลมา แมวนํ้า ปลาฮาลิบัท และปลาแซลมอนทั้ง 5 สายพันธุ  

นําทานออกเดินทาง ลองเรือสูแหลมอดอลฟส (Point Adolphus) โดยลองเรือผานนานนํ้าซึ่งเปนแหลง อาศัยของ

สัตวนํ้านานาชนิด เชน ปลาวาฬเพชฌฆาต สิงโตทะเล แมวนํ้า ปลาโลมา และปลาวาฬหลังคอม รวมถึงนกอินทรีย

หัวลานที่คอยบินโฉบเฉี่ยวไปมา ปรากฏใหเห็นอยูบอยครั้ง 

นําทานสัมผัสประสบการณลองเรือชมปลาวาฬ โดยบริเวณแหลมอดอลฟส นับเปนจุดที่ดีที่สุด ในการลองเรือชม

ปลาวาฬ ไดเวลานําทานกลับขึ้นฝง อิสระใหทานไดเดินเลนบริเวณทาเรือที่มีรานคาและรานของฝาก ของที่ระลึก

จําหนายใหนักทองเที่ยวมากมาย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

ทานตองขึ้นเรือกอนเวลา 22.00 น. เน่ืองจากทาเทียบเรืออยูใกลบริเวณเมือง ทานสามารถเดินเลนไดตามอัธยาศัย 

หรือ จะเลือกพักผอนบนเรือก็ได 

22.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเรือไอซซีส่เตรท พอยท เพ่ือมุงหนาสู ธารนํ้าแข็งฮับบารด กลาเซียร 

วันที่หา ธารน้ําแข็ง ฮบับารด กลาเซียร 

เชา รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟตภายในเรือ  

เรือเริ่มลองเขาสู ธารนํ้าแข็ง ฮับบารด กลาเชียร (Hubbard Glacier) ซึ่งเปนธารนํ้าแข็งยักษใหญในทวีปอเมริกา

เหนือ และยังเปนธารนํ้าแข็งที่เคลื่อนที่ไดเพียงแหงเดียวในอลาสกาอีกดวย ใหทานไดสัมผัสประสบการณ และชมวิว
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ทิวทัศนที่ดีที่สุดของธารนํ้าแข็งยักษใหญสีนํ้าเงินออนขนาด 1,350 ตารางไมล วันน้ีเปนอีกวันที่ทานจะไดสัมผัสกับ

ความงดงาม ความมหัศจรรยของภูเขานํ้าแข็งที่งดงามและย่ิงใหญที่สุดทวีปอเมริกาเหนือ หากโชคดีทานจะไดยิน

เสียงการแยกตัวของแผนนํ้าแข็งตกลงสูพ้ืนนํ้า เปนเสียงอันกึกกองราวเสียงฟารองคําราม และเปนชวงเวลาที่จะ

สะกดทุกทานไวกับกอนนํ้าแขงมหึหาที่พังถลมลงสูพ้ืนนํ้าเสียงกังวาล เรียกไดวาเปนปรากฎการณธรรมชาติที่ไดปน

แตงขึ้นมาใหทานไดชมและจะหาที่ใดเปรียบมิได อิสระใหทานไดสัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุง

นํ้าแข็ง พรอมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรือ ไมวาจะเปนการออกกําลังกายในหองฟตเนส หรือว่ิง

ออกกําลังกายรอบๆ ตัวเรือ ผอนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับการแสดง กิจกรรมและ

เกมสตางๆ หรือเลือกพักผอนที่หองสมุดและมุมสงบตางๆ พรอมสัมผสักบัความสดช่ืนของธรรมชาติ ริมฝงที่อุดม

สมบูรณดวยปาสนอายุนับรอยป บนเรือยังมีอาหารเลิศรสบริการทานอยางไมขาดตอน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 เรือมุงหนาสู ทาเทียบเรือเมืองจูโน 

วันที่หก เมืองจูโน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

07.30 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเรือ จูโน 

08.30 น. นําทานเดินทางสู เมืองจูโน เมืองหลวงของมลรัฐอลาสกา ที่เต็มไปดวยทิวทัศนอันงดงามยากที่จะหาที่ใดเปรียบ 

ดวยเสนหของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอยางกลมกลืน จูโน เปนเมืองที่ต้ังอยูระหวางเทือกเขาและ

ทะเล ทําใหเปนเมืองที่เขาถึงไดยากในทางบก ถูกคนพบในชวงยุคต่ืนทองป ค.ศ. 1880 ในอดีตเปนเมืองศูนยกลาง

แหงเหมืองทอง กอนจะกลายเปนเมืองหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสกา นอกจากน้ียังเปนที่ที่มีธารนํ้าแข็งมากที่สุด

แหงหน่ึงของอลาสกา ซึ่งมีธารนํ้าแข็งเมนเดนฮอลล (Mendenhall Glacier) เปนธารนํ้าแข็งที่ขึ้นช่ือวาสวยที่สุด

แหงหน่ึง  

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติธารนํ้าแข็งเมนเดนฮอลล (Mendenhall Glacier National Park) เพ่ือนําทาน

เขาชมธารนํ้าแข็งยักษ เมนเดลฮอลล กราเซียร (Mendenhall Glacier) ซึ่งมีความกวางประมาณ 1 ไมล มีนํ้าแข็ง

ปกคลุมหนากวา 100 ฟุต ทานจะไดสัมผัสกับทุงนํ้าแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งป สัมผัสบรรยากาศทุงนํ้าแข็ง

ขนาดใหญเต็มพ้ืนที่ อิสระใหทานไดเดินเลนและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

ไดเวลานําทานกลับสู ทาเรือเมืองจูโน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ (อิสระตามอัธยาศัย) 

บาย นําทานขึ้นกระเชาลอยฟาที่ เมาท โรเบิรต (Mt. Robert Tramway) โดยจุดขึ้นกระเชาอยูบริเวณทาเรือเลย และ

จะไปจบ ณ จุดยอดสุดของ เมาท โรเบิรต ณ จุดสูงสุดของยอดเขาแหงน้ีพบกับทิวทัศนของจูโนที่ลอมรอบดวย

ขุนเขา นอกจากน้ียังมี ศูนยนักทองเที่ยว รานอาหาร บาร โรงภาพยนตร รานขายของที่ระลึก ไวคอยใหบริการอีก

ดวย อิสระใหทานเดินเลนบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโนตามอัธยาศัย ไดเวลานําทานน่ังกระเชากลับลงมา ณ 

ทาเรือ อิสระใหทานเดินเลนภายในตัว เมืองจูโน ซึ่งเรียกไดวาเปนเมืองทาและเมืองหลวงที่สําคัญของมลรัฐอ

ลาสกา ตัวเมืองต้ังอยูบริเวณตีนเขาที่ต้ังตระหงานสูงถึง 4,000 ฟุต ถาไปเยือนในชวงตนๆของฤดูกาลลองเรือ

สําราญ ทานจะไดเห็นยอดเขาที่ปกคลุมดวยหิมะและนํ้าตกอันสวยงาม เมืองจูโน ถูกกอต้ังขึ้นในยุคต่ืนทองอลาสกา 

ดังน้ันที่น่ีจึงมีตึกรามบานชองประวัติศาสตรมากมาย และเปยมไปดวยสีสันสดใส 

 19.00 น. นําทานกลับขึ้นเรือสําราญ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 เรือมุงหนาสู ทาเทียบเรือ เมืองเคทชิแกน  

วันที่เจ็ด เมืองเคทชิแกน - ชมเมือง - ตกปูอลาสกา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

อิสระใหทานไดพักผอนบนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมทีม่ีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอดภาษี

บนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กจิกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทานสามารถ

เลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room  : บารและเลาจน, หองสมุด, หองอินเตอรเน็ต 

Entertainment : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไมซ้ํากนัในทุกค่ําคืน) หรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน 

บารตางๆหลากหลายสไตล, คาสิโน, ดิสโกเธค, หองเลนเกม 

Sport and Activities  : สระวายนํ้า, สปอรทคอรท, ฟตเนต, มินิกอลฟ 

Spa and Wellness  : หองสปา, หองสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ทานสามารถรบัประทานอาหารและเครื่องด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามหองอาหาร

ตางๆ โดยเรือจะแจงใหทานทราบผาน Cruise Newsletter ทุกวัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

14.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือเคทชิแกน 
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14.30 น. นําทานสัมผัสประสบการณครั้งหน่ึงในชีวิตกับการน่ังเรือประมง เพ่ือไปตกปูอลาสกา (Alaska King Crab) เรือจะ

นําทานสูบริเวณอันเปนที่อยูอาศัยของปูอลาสกา และใหทานไดเห็นพรอมสัมผัสวิธีการ และภูมิปญญาของ

ชาวประมงในการจับปูอลาสกา อิสระใหทานไดเก็บภาพความนาประทับใจตามอัธยาศัย ไดเวลานําทานกลับสู

ทาเรือ 

 
 

 นําทานเที่ยวชมยานไฟแดงที่โดงดังในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เปนที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนัก

เดินเรือในยุคต่ืนทอง เปนยานอาคารเกาที่ทางเดินและบานเรือนสรางอยูเหนือลําธารหรือเชิงเขา มีสถานที่

ประวัติศาสตร “บานของดอลลี่” สถานที่หาความสําราญของชายหนุมในอดีต อิสระใหทานไดขึ้นฝงชมเมืองเคทชิ

แกน และซื้อของพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย พรอมเก็บภาพความนารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน 

19.00 น. นําทานเดินทางกลับสูทาเทียบเรือ เคทชิแกน 

20.30 น. เรือออกเดินทางจากทาเรือ เคทชิแกน เพ่ือมุงหนาสู ทาเรือแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

วันที่แปด Inside Passage (Cruising) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระใหทานพักผอนบนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมทีม่ีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปน ชอปปงที่รานขายสินคาปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทานสามารถ

เลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room : บารและเลาจน, หองสมุด, หองอินเตอรเน็ต 

Entertainment : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไมซ้ํากนัในทุกค่ําคืน) หรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน 

บารตางๆหลากหลายสไตล, คาสิโน, ดิสโกเธค, หองเลนเกม 

Sport and Activities  : สระวายนํ้า, สปอรทคอรท, ฟตเนต, มินิกอลฟ 

Spa and Wellness  : หองสปา, หองสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ทานสามารถรบัประทานอาหารและเครื่องด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามหองอาหาร

ตางๆ โดยเรือจะแจงใหทานทราบผาน Cruise Newsletter ทุกวัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ (ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันใน

หองอาหารหลากหลายในเรือสําราญแหงน้ี) 
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ทางเรือจัดกิจกรรมซอมขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งตองขอใหลูกคาและผูโดยสารทุกทานเขารวมกิจกรรม

น้ี เพ่ือเปนการเตียมตัวในการเดินทางทางเรืออยางปลอดภัย (เวลาในการซอมประมาณ 30 นาที และไมนาเบ่ือ) 

จากน้ันอิสระใหทานพักผอนในเรือสําราญตามอัธยาศัย 

แนะนํา.....ใหทานเตรียมชุดวายนํ้าและรองเทาผาใบเพ่ือออกกําลังกายในหองฟตเนสซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพ

ภายนอกเรือผานกระจกใส 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

หลังอาหาร  อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย 

หมายเหตุ 

กอนเรือกลับเทียบทาที่เมืองแวนคูเวอรื ในเย็นวันน้ีทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการ

นํากระเปาลงจากเรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปา

เดินทางใบเล็ก เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจาย

ตางๆ จะถูกสงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทาง

บริษัทเรือจะชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

วันที่เกา แวนคูเวอร - พิพิธภัณฑสัตวน้ํา - ชอปปงเอาทเลต  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

07.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือ แวนคูเวอร 

 นําทุกทานรอประกาศจากเจาหนาที่เรือเกี่ยวกับเวลาขึ้นเรือ 

  นําทานขึ้นจากเรือสําราญและนําทานผานพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพ่ือเดินทางเขาเมืองแวนคูเวอร ณ ทาเรือ 

พรอมรับกระเปาสัมภาระ ซึ่งทานตองมายืนยันระบุรับดวยตนเอง ณ บริเวณหองโถงของทาเรือ  

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑสัตวนํ้า (Sea Aquarium) ซึ่งเปนพิพิธภัณฑที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ในอเมริกาเหนือ 

ภายในพิพิธภัณฑจัดแสดงสัตวนํ้ามากกวา 8,000 ชนิด เปนศูนยศึกษาดานสมุทรศาสตรที่นาสนใจดานในมีสัตวนํ้า

ตัวเดนๆ ที่ไมควรพลาดชมอยาง ปลาวาฬเพชฌฆาตที่วายมาจูบจมูกอาสาสมัครอยางนาต่ืนเตน มีปลาฉลามขาว

ยักษเขมือบเน้ือช้ินใหญหมดไปในช่ัวพริบตาอยางนาตกตะลึง และมีนากทะเลและแมวนํ้ากําลังเลนอยูอยางนารัก

นาเอ็นดู นอกจากน้ีที่พิพิธภัณฑสัตวนํ้าแหงน้ียังมีมีจุดเดนอยูตรงที่ปลาวาฬเบลูกาอีกดวย อิสระใหทานไดเก็บภาพ

สัตวนํ้าแปลกตาตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ต๋ิมซํา) 

บาย นําทานสูแมกอาเธอรเกลน ชอปปงเอาทเลต (McArthurglen Shopping Outlet) ซึ่งเปนเอาทเลตขนาดใหญ

ต้ังอยูในแวนคูเวอร มีรานคากวามากมาย อิสระใหทานเลือกซื้อของอยางจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, 

H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER 

เปนตน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย 

22.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินแวนคูเวอร เพ่ือเชคอิน 
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วันที่สบิ แวนคูเวอร 

02.00 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบิน BR09 (ใชเวลาบินประมาณ 11.40 ช่ัวโมง)  

********* บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารเชา และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน 

04.40 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไตหวัน  

08.25 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน BR211 (ใชเวลาบินประมาณ 3.30 ชม.) 

วันที่สบิเอ็ด กรุงเทพมหานคร 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 

 

 

อัตราคาบรกิาร ตอทาน งดแถมกระเปา 

(ไมรวมวีซาอเมริกา/รวมคาวีซาแคนาดา และทิปทุกอยางแลว) 
18-28 ส.ค. 61 

ราคาผูใหญ (พักหองคู อัตราหองพักแบบภายในเรือ (Inside Cabin)) ทานละ 133,900 

พักเด่ียวเพ่ิมจากราคาทัวร (หอง Inside) ทานละ  47,000 

เด็กอายุ 2- 11 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  125,900 

เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน) 69,900 

พัก OCEAN VIEW (หองหนาตาง) เพ่ิมทานละ 21,000 

พัก BALCONY (หองมีระเบียง) เพ่ิมทานละ 40,000 

ไมเอาต๋ัวเครื่องบิน (ผูใหญ) หักคาต๋ัวเครื่องบิน (BKK- YVR -BKK) 25,000 

ช้ันธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ (ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 85,000 - 120,000 

กรณีมีวีซาแคนาดาแลว หรือไมตองย่ืนวีซา หักคาใชจาย 3,500 

คาธรรมเนียมและคาดําเนินการวีซาอเมริกา (ไมรวมในรายการ) 7,000 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริง 

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทาน้ัน (คิด ณ วันที ่8 ธันวาคม 2560) ** 

ขอแนะนาํและแจงเพื่อทราบ 

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคนืเงินได และไมสามารถเปลีย่นวันเดินทางได 

 กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 2 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 กก.  

 กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) นํ้าหนักไมเกิน 7 กก.  

โปรแกรมทองเที่ยวลองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตราน้ีรวมถึง 

 ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับช้ันนักทองเที่ยวโดยสายการบิน EVA Air (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 23 กก./ทาน) 

 คาภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามัน, คาประกันภัยทางอากาศ  

 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท คา

รักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป) 
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 คาภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ, คา Service fee ของทางเรือ 

 คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู แบบ Inside Cabin) 

 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานทีต่ามระบุ 

 คาวีซาเขาประเทศแคนาดา  

 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทปิตางๆ 

อัตราน้ีไมรวมถึง 

 คาวีซาเขาประเทศอเมริกา (ทานตองทําการย่ืนวีซาดวยตัวเอง เน่ืองจากตองสแกนลายน้ิวมือ)  

 สําหรับการย่ืนวีซาอเมริกา ลูกคาสามารถดําเนินการย่ืนวีซาดวยตนเองทั้งหมดได โดยเขาไปทําการสมัครไดทาง เว็บ    

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใชขอมูลของทางบริษัท รบกวนติดตอ) หากลูกคาใหทางบริษัท

ดําเนินการในสวนของวีซาอเมริกาทั้งหมด เสียคาธรรมเนียมและคาดําเนินการเพ่ิมทานละ 7,000 บาท (ในกรณีน้ีทางบริษัท

จะแจงนัดหมายใหลูกคามาทําการสัมภาษณอีกที) 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบุในรายการ 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

คําแนะนํา  สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อต๋ัวรถไฟ 

หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกดิขอผิดพลาดขึ้นกับทานใน

ภายหลัง 

              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 

 

การชําระเงิน  

1.กรุณาชําระคามัดจําทัวร 50,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร หรือ  

   ชําระคามัดจําทัวร 80,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร (สําหรับผูเดินทางพักเด่ียว) พรอมสงสําเนา 

   หนาหนังสือเดินทาง(ที่ไมหมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถ เดินทางไดเลย) และ 

   หลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2748 6246-7 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 65 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 75 

วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรอืตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงินคามัดจํา 

หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบรษิัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบติัตามเงื่อนไขดังกลาว 
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กรณียกเลิก 

* ยกเลิก 120 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง (ไมมีคาใชจาย)  

* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจํา 25% 

* ยกเลิก 60-89 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามดัจํา 50% 

* ยกเลิก 30-59 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามดัจําเต็มจํานวน  

* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

* ยกเลิก นอยกวา 7 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว บรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซาใน

ทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการย่ืนวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  

• บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มผีูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา 

อยางนอย 30 วัน กอนการเดินทาง 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคํานึงและรักษา

ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด 

• เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถ ที่จะเรียกรองเงินคืน 

ในกรณีทีท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธ์ิ ในการใชบริการ ที่ทางทัวรจัดให ยกเวน ทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบกอน 

• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธวีซาและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ มาแลว  หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขาเมือง  

• สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา และไมคืนทกุกรณี 

• ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไมรับผิดชอบ หากทาน

ถูกปฎิเสธ การเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ  นักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลม

สีเลือดหม ู

กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการต๋ัวเครื่องบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องต๋ัวเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวร

ดวยตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกดิความ

ลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ต๋ัวเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และใน

กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เทาน้ัน (ในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทาน้ัน) 
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 ทานที่จะออกต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวา

ทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกต๋ัวภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรน้ัน

ยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศได 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปน

ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลช่ัน นํ้าหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทาํการตรวจอยาง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑละไมเกนิ 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกัน

ในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO ) 

 หากทานซื้อสนิคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และ

หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ัน

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพ่ิมเปนสิทธ์ิของสาย

การบินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก นํ้าหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง (13.5 

น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 7.5 น้ิว ) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตราฐานได 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่

เกิน 

 กระเปาและสมัภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 

การชดเชยคากระเปาในกรณเีกิดการสูญหาย 

 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เชค็ไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทาน้ัน ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยนํ้าหนักกระเปาจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางช้ันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางช้ันธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง

ไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 

 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่

บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา

ชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทาน้ัน น่ันหมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเปา คูณ ดวย

คาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทาน้ัน ดังน้ันทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการ

สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคาเสียหายตามรายละเอียดขางตนเทาน้ัน 
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 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังน้ันทาน

ตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 

เอกสารย่ืนวีซาอเมริกา  

สําหรับการยื่นวีซาประเทศอเมริกา ทางผูเดินทางจะตองดําเนินการยื่นขอดวยตัวเอง ซึ่งเปนกฎของทางสถานฑูต ทานสามารถ

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

เอกสารยื่นวีซาแคนาดา 

(ใชเวลายื่นประมาณ 16 วันทําการ) (ทางบริษัททัวรดําเนินการยื่นใหและรวมคาวีซาแลว) 

1. แบบฟอรมคํารองขอวีซา และ แบบฟอรมเกีย่วกับครอบครัว (กรุณากรอกใหครบถวน) 

 (กรุณากรอกแบบฟอรมภาษาไทยที่ทางบริษัทฯ ทัวรใหกรอกขอมูล เพ่ือทําวีซาออนไลน) 

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหนาสําหรับติดวีซา อยางนอย 3 หนา 

หากมีหนังสือเดินทางเลมเกาใหแนบมาดวย 

3. รูปถายสี หนาตรง ฉากหลังสขีาว ขนาด 1.37 x 1.77 น้ิว จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน 

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกทีม่ีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย) 

6. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณผีูหญิง.....หากมีการเปลี่ยนคาํนําหนาเปน ...นาง... ตองแนบมา) 

7. สําเนาทะเบียนหยา (กรณีผูหญิง.....ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ....นาง...ตองแนบมา) 

8. สําเนาใบมรณะบัตร  

9. สูติบัตร (กรณีเด็กตํ่ากวา 20 ปบริบูรณตองแนบสูติบัตรมา)  

10. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบรบูิรณ: (หากเด็กไมไดเดินทางพรอม พอและแม) ตองย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี  

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ัน และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให

ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให

ระบุวา บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)  

11. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ 

 จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรายช่ือผูประกอบกิจการ (อายุไมเกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีช่ือผูเปนเจาของรานคา 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน  

- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
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- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา น้ันวากําลังศึกษาอยู ระบุช้ันปที่ศึกษา  

12. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถูกตอง ใชทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เลมเดียวกัน) 

1. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย (Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะย่ืนวีซา 

2. สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะย่ืนวีซา มียอดเงินไมตํ่ากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 

1 ทาน และยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 20 วันกอนยื่นวีซา) 

************* ขอ 1 และ ขอ 2 ตองเปนสมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานั้น ************** 

 หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขามเดือน (ยอดไมตอเน่ือง) เชนจากเดือน 1 ขามไปเปนยอด

ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี) ทานตองไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุดบัญชี 

3. บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได แตทานตองแนบบัญชีออมทรัพย (Saving) มาดวย 

หากตองการใชบัญชีฝากประจํา ตองเตรียมดังน้ี 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะย่ืนวีซา 

- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไมตํ่ากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน  

 หมายเหตุ หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว ตองเตรียมเอกสารดังน้ี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตองระบุช่ือเจาของบัญชี รับรองคาใชจายใหใคร (ตองระบุช่ือผูถูก

รับรองในจดหมายดวย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธวาเปนคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง 

- จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังขอ 12.1 และ 12.2  

 

(สถานฑูตไมรับพิจารณาบญัชีกระแสรายวันในทุกกรณี โปรดแนบบัญชีออมทรพัย หรือฝากประจําเทานัน้) 
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	04.40 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน
	08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน BR211 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชม.)

