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ล่องเรือส าราญอลาสก้า Norwegian Bliss 10 วัน 8 คืน  
ซีแอตเทิล - เคทชิแกน - จูโน่ - สแก็กเวย์ - วิคตอเรีย - ซีแอตเทิล  

  
Norwegian Bliss : Breakaway plus Class 

Alaska Bahamas & Florida Caribbean Mexican Riviera Pacific Coastal Panama Canal 
Repositioning 

                                      

สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือส าราญสุดหรู  ชมสุดยอดความอลังการของธารน้ าแข็งแหง่ขั้วโลกเหนือ  
พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามระหว่างการเดินทาง สนุกสนานเพลิดเพลนิกับกิจกรรมต่างๆบน

เรือส าราญหรู Norwegian Bliss 
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ก าหนดการเดินทาง  วันท่ี 18-27 พฤษภาคม 2562  พักห้องไม่มีหน้าต่าง   ราคาเริ่มต้นที่   147,000  บาท 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป ไต้หวัน - บินข้ามเสน้แบ่งเขตเวลาสากล - สนามบิน
สนามบินนครซีแอตเติ้ล - เข้าที่พัก 

วันที่2 
นครซีแอตเติล (Seattle) - สเปซ นีดเดลิ Space Needle - ท่าเรือ Pier 66 - เช็คอนิขึ้นเรือส าราญ นอร์วีเจียนบลสิ 
- อิสระพักบนบนเรือ 

วันที่3 
เรือส าราญล่องน่านน้ าสากล (เต็มวัน) - เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรอืมากมาย อาทิ ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ตคาเฟ,่ 
ห้องเลน่เกม, สระวา่ยน้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, โยคะห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน,ร้าน Duty Free 
ฯลฯ 

วันที่4 
เรือส าราญเทยีบท่า เมืองเคทชิแกน - อิสระเดนิเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบน
เรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือส าราญ อิสระพักผ่อน 

วันที่5 
เรือส าราญเทยีบท่า เมืองจูโน่ Juneau - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการ
บนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือส าราญ - เรือส าราญล่องเขา้สู่ Mendenhall Glacier National Park - เก็บภาพธาร
น้ าแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ Mendenhall Glacier 

วันที่6 
เรือส าราญเทยีบท่า เมืองสแกกเวย์ - ขึ้นรถไฟสายไว้ทพ์าส (The White Pass and Yukon Railroad) สู่เหมอืงทอง 
- ระหว่างทางเก็บภาพธรรมชาติ ขุนเขา และหุบเหว - กลับท่าเทียบเรอื เมืองสแกกเวย์ - กลับขึ้นเรือส าราญ อสิระ
พกัผ่อน 

วันที่7 
เรือส าราญล่องน่านน้ าสากล (เต็มวัน) - เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรอืมากมาย อาทิ ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ตคาเฟ,่ 
ห้องเลน่เกม, สระวา่ยน้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, โยคะห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน,ร้าน Duty Free 
ฯลฯ 

วันที่8 
ช่วงเช้าอิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วยบ่ายเรือส าราญเทียบท่า เกาะวิกตอเรีย แห่งเมอืงแวนคูเวอร ์แคนาดา - อิสระเดิน
เลน่ชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (โปรดสอบถามอัตราคา่บริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือส าราญ อสิระพกัผ่อน 

วันที่9 
อ าลาเรือส าราญจอดเทียบทา่ ซีแอตเทิล - ตลาดไพค์ เพลส - Starbucks สาขาแรก - ช้อปปิ้งซีแอตเทิล พรีเมีย่ม
เอาทเ์ลต - สนามบนิซีแอตเทิลทาโคมา 

วันที่10 แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป ไต้หวัน - กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภูมิ) 

 
วันเสารท์ี่ 18 พฤษภาคม 2562   กรุงเทพฯ - ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา 
12.00 น.  อิสระ เช็คอิน บัตรโดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ Q (1-8) สายการบิน  

EVA Air  
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16.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป (TPE) ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบิน BR68 (ใช้เวลาบิน 3.25 ช.ม.) 
เชิญทุกท่านเพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายสไตล์ กับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง บริการอาหารค่ําบนเครื่อง 

21.10 น.  เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป (กรุณาอย่าลืมปรับนาฬิกา เพราะเวลาไทเปเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.) แวะ
เปลี่ยนเครื่องบินสู่ เมืองซีแอตเทิล อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ.สนามบินเถาหยวน 

23.40 น.  ออกเดินทางสู่ ซีแอตเทิล (SEA) โดยเที่ยวบิน BR26 บริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน 
  ***บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล (ทําให้เวลาท้องถิ่น เมืองซีแอตเทิล จะช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง)*** 
19.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล-ทาโคมา ประเทศสหรัฐอเมริกา นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

และผ่านด่านศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง ซีแอตเทิล เมืองที่น่าอยู่ที่สุด.. ตั้งอยู่
ระหว่าง Puget Sound และ Lake Washington และได้รับการขนานนามว่า Emerald City เนื่องจากความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติ จนได้รับการโหวตมากมายหลายครั้ง ให้ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองที่ ปลอดภัยที่สุด น่าอยู่
ที่สุด สวยงามน่าท่องเที่ยวที่สุด และธรรมชาติดีที่สุดของอเมริกา ด้วยความที่เป็นเมืองน่าอยู่มาก หลายๆบริษัทจึง
มักจะนิยมมาเปิดสํานักงานกันที่นี่ เพราะเหมาะแก่การทํางานนั่นเอง มีทั้ง Microsoft, Boeing, Expedia, 
Amazon, T-Mobile (บริษัทค่ายมือถือของสหรัฐ) รวมไปถึงกาแฟ Starbucks ก็มีสํานักงานและต้นกําเนิดมาจาก
ที่นี่ และที่นี้ยังถือเป็นเมืองที่เป็นประตู สู่ อลาสก้า   

  นําคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ…………………….หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 Space Needle(ซีแอตเทิล) - ไพค์ เพลส มาร์เก็ต - เช็คอินขึ้นเรือNorwegian Bliss 
08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหาร ของที่พัก 
09.00 น.  นําท่านเที่ยวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองท่าชายฝั่งที่มีความสําคัญทางด้านการท่อง  เที่ยวของมลรัฐวอชิงตัน 

สหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน อยู่ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา–แคนาดา 
เพียง 154 กิโลเมตรเท่านั้น "นครซีแอตเติล"เป็นเมือง ขนาดใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองล้วนเต็มไปด้วยตึกระฟ้า
และความโรแมนติก ของแสงสีในยามค่ําคืน แต่หลายๆคนที่เคยมาเยือนเมืองนี้กลับเรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่ง
สีเขียวขจี เนื่องจากเมืองน้ีเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวมากมาย จนได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่ง
อเมริกา (ASTA) จัดอันดับให ้ซีแอตเติลเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย  
นําคณะชม Space Needle (สเปซ นีดเดิล) สัญลักษณ์ของซีแอตเติล หอคอยที่มีความสูงถึง 520 ฟุต สร้างขึ้น ปี 
ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเติลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World’s Fair ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้าน
ขายของที่ระลึก ร้านอาหารลอยฟ้าที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง จากนั้นนําท่านผ่านสู่ย่านDowntown (ดาวน์
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ทาวน์) ย่านธุรกิจที่สําคัญของเมือง ชมอาคารบ้านเรือนและตึกที่มีความสําคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความ
งดงามที่สุดของเมือง  

11.30 น. นําคณะเดินทางสู่ท่าเรือ Pier 66 ท่าเทียบ เรือส าราญ นอร์วีเจียนบลิส 
 ผ่านการตรวจรักษาความปลอดภัย TSA (Transportation Security Administration) กรุณางดถ่ายภาพทุกชนิด 
 นําท่านลงทะเบียนห้องพักสําหรับขั้นตอนการลงเรือสําราญ 
 วางวงเงินการันตีค่าใช้จ่าย(พิเศษ)บนเรือ ขั้นต่ํา 200 US$ ต่อห้อง ด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสด 
 เจ้าหน้าที่เรือเรียกเก็บรักษาหนังสือเดินทางของท่านไว้ เพื่อใชผ้่านพิธีการของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐ 

อเมริกาและแคนาดา โดยท่านจะรับกุญแจห้องพัก MAGG CARD (แม็คการ์ด) 1 บัตรต่อท่าน เพื่อใช้เป็นกุญแจ
ห้อง และเป็นบัตรเครดิตเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้า,เครื่องดื่มพิเศษ บนเรือ เป็นต้น แล้วยังเป็นบัตรแสดงตนสําหรับผ่าน
ขึ้น-ลงเรือต่อเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยของเรือ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภตัตาคารบนเรือ 
 หลังอาหารเชิญท่านเดินชมส่วนบริการต่างๆบนเรือและอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือ 
21.00 น. ชมโชว์ “Welcome Aboard” ณ. Bliss Theatre ชั้น 6 หัวเรือ ตื่นตาไปกับแสงสีเสียงที่น่าประทับใจ ในสไตล์

บรอดเวย์และลาสเวกัส และยังมีกิจกรรมต่างๆบนเรือ รอให้ท่านเข้าร่วมสนุกสนานอีกมากมาย ฯลฯ 
***ท่านสามารถตรวจดู สถานที่ เวลา รายละเอียดที่จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เวลาเปิด-ปิด ของห้องอาหารแต่ละห้อง *** 

***ของวันรุ่งขึ้น ที่ท่านสนใจ ได้จากเอกสาร Free Style Daily ที่จะจัดส่งให้ถึงประตูห้องของท่าน...ทุกวัน*** 
 
 

 
 
 

 
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562  ล่องทะเล 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ บนเรือ ที่มีให้ท่านได้เลือกมากมาย (กรุณาเช็ค เวลาเปิด-ปิดห้องอาหาร 

Free Style Cruising ในเอกสาร Free Style Daily) 
  อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสําราญตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับเลาจน์ 

หรือเริ่มต้นออกสํารวจทําความรู้จักกับ Norwegian Bliss เรือสําราญลําใหม่ล่าสุดในกลุ่มเรือนอร์วีเจี้ยน ขนาด 
167,800 กลอสตันด้วยความสูง 20 ชั้น ยาว : 325 เมตร กว้าง 41.5 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้า ความเร็ว 24 
นอต จุผู้โดยสารขั้นต่ํา 4,004 ท่าน(ห้องละ 2 ท่าน) ลูกเรือ: 2.100 คน ประกอบด้วยสิ่งอํานวยความสะดวก
มากมาย รวมไปถึง ห้องอาหาร บาร์และเลาจน์, คาสิโน, สปา, สระว่ายน้ํา,ศูนย์ออกกําลังกาย,โกคาร์ท, เลเซอร์
แท็ก เป็นต้น  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ ที่มีให้ท่านได้เลือกมากมาย  
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  เชิญท่านเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดสรรไว้คอยท่านได้ตามอธัยศัย ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ Duty Free (ร้าน
ขายสินค้าปลอดภาษี) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถ
เลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ตคาเฟ่, ห้องเล่นเกม Sport and Activities : สระว่าย
น้ํา, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, โยคะห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, ท่านสามารถรับประทานอาหาร
และเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยทางเรือจะแจ้งให้ท่าน
ทราบผ่านเอกสาร Free Style Daily ทุกวัน ในส่วน Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ํากัน
ในทุกค่ําคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, และอื่นๆ อีก
มากมาย ข้อแนะนํา....ให้ท่านเตรียมชุดว่ายน้ําและรองเท้าผ้าใบเพื่อออกกําลังกายในห้องฟิตเนส ซึ่งท่านสามารถ
ออกกําลังและผ่อนคลายไปกับการได้ ชมวิวของทัศนียภาพที่สวยงามและแปลกตาภายนอกเรือผ่านกระจกใส 

 ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ หลังอาหาร เชิญชมการแสดงสุดอลังการที่จัดสรรให้ท่าน
แบบไม่ซ้ํากัน ตามอัธยาศัย ณ. Bliss Theatre ชั้น 6 หัวเรือ 

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เคทชิเกน(อลาสก้า) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
07.00 น.  นอร์วีเจียนบลิส จอดท่าเทียบเรือ เมืองเคทชิแกน 
 อิสระให้ทุกท่านชม เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ 

และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่ง Totem Poles (เสาแกะสลัก) ที่
มากที่สุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็น
สัญลักษณ์ทางศาสนาที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ได้เกิดความเข้าใจผิด
เข้าทําให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจํานวนมาก ปัจจุบันนี้เสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์
ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีต
เมืองนี้ได้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลา และกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทําให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้
จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจํานวนมากอีกทั้งพื้นที่ของ
ป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นทําการตัดไม้เพื่อมาสร้างบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี 
ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมือง
เก่าเฉกเช่นในอดีต เพื่อให้คนรุ่นหลังที่มาเที่ยวในเมืองนี้ สามารถรับรู้ได้ถึงบรรยากาศในช่วงประวัติศาสตร์ได้ไม่
มากก็น้อย เชิญท่านเที่ยวชมย่านไฟแดงที่โด่งดังในอดีต Creek Street (ครีก สตรีท) เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค 
และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลําธารหรือเชิงเขา มีสถานที่
ประวัติศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานที่หาความสําราญของชายหนุ่มและไม่หนุ่มในอดีต  
อิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองเคทชิแกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย  

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ ที่มีให้ท่านได้เลือกมากมาย  
15.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือ เคทชิแกน เพื่อมุ่งหน้าสู่ Juneau (เมืองจูโน่) เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า อิสระให้

ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานของว่าง ไอศครีม หรือทํากิจกรรมส่วนตัวที่ท่านช่ืนชอบ 
18.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนเรือ 
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 เชิญชมการแสดงสุดอลังการที่จัดสรรให้ท่านแบบไม่ซ้ํากัน ตามอัธยาศัย ณ. BlissTheatre ชั้น 6 หัวเรือ 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562  จูโน ่- ธารน้ าแข็งซอเยอร์ (อลาสก้า)     
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือจูโน่ มลรัฐอลาสก้า 
 นําคณะชมเมือง Juneau (เมืองจูโน)่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใด

เปรียบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ระหว่าง
เทือกเขาและทะเล ทําให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี คศ. 1880 ในอดีตเป็น
เมืองศูนย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสก้านอกจากนี้ยังเป็นที่ ที่มีธาร
น้ําแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า  
นําคณะเดินทางสู่ Mendenhall Glacier National Park เพื่อนําท่านเข้าชมธารน้ําแข็งยักษ์ Mendenhall 
Glacier (เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์) นับเป็นธารน้ําแข็งที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ 
มีน้ําแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับ ทุ่งน้ําแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่ง
น้ําแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  
ได้เวลานําท่านกลับสู่ ท่าเรือเมืองจูโน่ อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองจูโน่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมือง
หลวงที่สําคัญของมลรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่มีภูเขาตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือน
ในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรือสําราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ําตกอันสวยงาม เมืองจูโน่ ถูก
ก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก้า ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่องทิ้งร่องรอยของประวัติศาสตร์ไว้มากมาย แต่เปี่ยมไป
ด้วยสีสันสดใส กรุณาขึ้นเรือก่อนเวลา 11.30 น. เนื่องจากท่าเทียบเรืออยู่ใกล้บริเวณเมือง ท่านสามารถเดินเล่นได้
ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกพักผ่อนบนเรือได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ 
13.30 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือจูโน่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ Skagway (ท่าเรือสแกกเวย์) 
 บ่ายอิสระให้ท่านได้พักผ่อน และชมความสวยงามของธารน้ําแข็งระหว่างเรือล่องตัดธารน้ําแข็งสู่ เมืองสแกกเวย์  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ ที่มีให้ท่านได้เลือกมากมาย  
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วันพฤหสัที่ 23 พฤษภาคม 2562  สแกกเวย(์อลาสก้า) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
07.00 น.  เรือจอดเทียบท่า ณ.ท่าเรือ 
08.00 น. นําคณะเดินทางสู่ เมืองสแกกเวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าและเป็นปากประตู คอยต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงโชค ที่ 

Klondike Gold Fields (ทุ่งทอง คลอนไดค)์ ในเขตของประเทศแคนาดาเมื่อราว 100 ปีก่อน โดยมี White Pass 
and Yukon Railway (ทางรถไฟ สายไวท์พาส และยูคอนรูต) ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1898 – 1900 เพื่อ
นําพานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว เข้าสู่ มณฑลยูคอน ของแคนาดา ซึ่งทุกวันนี้หลงเหลือไว้
เพียงความทรงจํา  
นําท่านขึ้นสู่ฝั่งเพื่อออกเดินทางโดย รถไฟสายไว้ท์พาส (The White Pass and Yukon Railroad) ที่เชื่อมต่อ
ระหว่างเมืองสแกกเวย์ และเมืองไวท์ฮอร์ส และมุ่งหน้าสู่เหมืองทองในอดีต นําทุกท่านขึ้นรถไฟที่จอดเทียบอยู่
บริเวณท่าเรือ ซึ่งจะพาท่านย้อนยุคศึกษาประวัติเส้นทางรถไฟโบราณสายนี้ที่ตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว ให้ท่านได้
สัมผัสความรู้สึกของนักแสวงโชคที่เดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา เพื่อแสวงหาทอง แทนการใช้ม้าหรือเดิน
เท้าผ่านธรรมชาติอันทุรกันดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟิต ซึ่งตลอดสอง
ข้างทางที่ท่านจะได้พบคือความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือคําบรรยาย  
ได้เวลานําท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือ เมืองสแกกเวย์  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ ที่มีให้ท่านได้เลือกมากมาย  
บ่าย  อิสระสําหรับท่านที่จะชมตัวเมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้

บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้
เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใสแข่งกับธรรมชาติที่สดชื่น อิสระให้
ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลา (ท่านจะต้องขึ้นเรือประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า) 

17.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือสแกกเวย์เพื่อมุ่งหน้าสู่ Victoria แคนาดา 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือ  
 เชิญชมการแสดงสุดอลังการที่จัดสรรให้ท่านแบบไม่ซ้ํากัน ตามอัธยาศัย ณ. Bliss Theatre ชั้น 6 หัวเรือ 
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 - ล่องทะเล   
 บริการอาหารเช้า กลางวัน เย็น ณ ห้องอาหารบนเรือ บนเรือ ที่มีให้ท่านได้เลือกหลากหลายสไตล์  
 เชิญท่านเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดสรรไว้คอยท่านได้ตามอธัยศัย ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ Duty Free (ร้าน

ขายสินค้าปลอดภาษี) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถ
เลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ตคาเฟ่, ห้องเล่นเกม Sport and Activities : สระว่าย
น้ํา, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, โยคะห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, ท่านสามารถรับประทานอาหาร
และเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยทางเรือจะแจ้งให้ท่าน
ทราบผ่านเอกสาร Free Style Daily ทุกวัน ในส่วน Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ํากัน
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ในทุกค่ําคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์ , คาสิโน, ดิสโก้เธค, และอื่นๆ อีก
มากมาย ข้อแนะนํา....ให้ท่านเตรียมชุดว่ายน้ําและรองเท้าผ้าใบเพื่อออกกําลังกายในห้องฟิตเนส ซึ่งท่านสามารถ
ออกกําลังและผ่อนคลายไปกับการได้ ชมวิวของทัศนียภาพที่สวยงามและแปลกตาภายนอกเรือผ่านกระจกใส ชม
การแสดงสุดอลังการที่จัดสรรให้ท่านแบบไม่ซ้ํากัน ตามอัธยาศัย ณ. Bliss Theatre ชั้น 6 หัวเรือ 

  วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562    วิคตอเรีย, ประเทศแคนาดา  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  
  เรือ Norwegian Bliss มุ่งหน้าสู่ Victoria (เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์) ของประเทศแคนาดา ระหว่าง

ทางถ้าโชคดี ท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา หรือปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ ซึ่งฤดูกาล
ล่องเรือสําราญ เป็นช่วงที่สามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาได้ง่าย 

 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือสําราญ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่าน
สามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมาย  ได้
ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย 
กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการไดบ้นเรือสําราญ 

16.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ก่อนลงเที่ยวเมืองวิกตอเรีย 
16.00 น.  เรือจอดเทียบท่า ณ.ท่าเรอืวิกตอเรีย (แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา) นําคณะเที่ยวชม Victoria (เมืองวิกตอเรีย) 

เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น City of Gardens (เมืองแห่งสวน) อีกทั้งยังเป็นเมือง
หลวงของ British Columbia (รัฐบริติชโคลัมเบีย) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา มีที่ตัง้อยู่ทางตะวันตกสุดของ
ประเทศ โดยมเีมืองที่ใหญท่ี่สุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์" เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว ที่
ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศน์ที่มีความงดงามมากเมืองหนึ่ง ด้วยภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเล
ที่งดงาม บรรยากาศอันอบอุ่นและวัฒนธรรมที่เป็นมิตร วกิตอเรียจึงมักได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วสําคัญ
อันดับต้นๆ จากนิตยสารท่องเที่ยวสากลเป็นประจําและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี นําชมจุดชมวิว
บริเวณท่าเรือ Ogden Point ชมความสวยงามของการจัดสวนรูปทรงต่างๆ จากจุดนี้ทา่นสามารถมองเห็นช่อง
แคบ Juan de Fuca และภูเขา Olympic Mountain range ที่งดงาม  
จากนั้นนําชม สวนบคีอนฮิลล์ อีกหนึ่งพื้นทีส่ีเขียวกลางเมือง มีสิ่งที่โดดเด่นคือ เสาโทเทม ที่มีความสงูประมาณ 
38 เมตร จากนั้นชมย่านเมืองเก่า และไชน่าทาวน์ จากนั้นเดินทางกลับท่าเรือ 

22.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือวิกตอเรีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือซีแอตเทิล 
หมายเหตุ:  กรุณาวางกระเป๋าเดินทางที่จะให้เจ้าหน้าที่เรือช่วยขนลงจากเรือก่อนเวลา 24.00 น. โดยท่านจะได้รับป้ายผูก

กระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจากเรือ ข้อแนะนําควรมีกระเป๋าใบเล็กเพื่อใส่ของใช้ที่
จําเป็นเพื่อนําติดตัวลงจากเรือด้วยตัวท่านเอง และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการ
ชําระในวันรุ่งขึ้น สําหรับท่านที่ต้องการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ ให้
หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัต ิ

วันอาทิตยท์ี่ 26 กันยายน 2561 ซีแอตเทิล - Pioneer Square - Premium Outlet - สนามบินซีแอตเทิล 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
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08.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือซีแอตเทิล นําทุกท่านรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรือเกี่ยวกับเวลาขึ้นเรือ นําทุกท่านขึ้น
จากเรือสําราญ และนําท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้าเมือง ซีแอตเติล ณ บริเวณท่าเรือ 
พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือ จากนั้น 

09.30 น. นําคณะเดินทางสู่ เมืองซีแอตเทิล นําคณะแวะเที่ยวชม Pike Place Market (ตลาดไพค์ เพลส) พบกับแหล่งรวม
อาหารสดของซีแอตเทิล ซึ่งเป็นตลาดของเกษตรกรที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเขตริมฝั่งน้ําของ  
ซีแอตเทิล มีชื่อเสียงในเรื่องแผงขายอาหารทะเลสดๆ มีทั้งขาปู หอยนางรม ปลาแซลมอน ฯลฯ หรือปู Dungeness 
มีเฉพาะในช่วงฤดูกาล ท่านจะสนุกไปกับพ่อค้าปลาที่แข่งขันกัน ต่างก็นําเสนอความบันเทิงที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะ
เป็นการแสดงการโยนปลาและการพูดหยอกเย้ากับลูกค้าในขณะที่ชั่งและห่อปลาด้วยกระดาษหนาสีขาว ท่านอาจได้
เห็นปลาสักตัวกระโดดขึ้นมาอย่างฉับพลันโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน ไม่เพียงเท่านั้นที่นี้ยังมีสินค้าอื่นๆ ของที่ระลึก
ท้องถิ่น ผลไม้เมืองหนาวที่น่ากินมากๆ และไม่พลาดสําหรับคอกาแฟที่จะนําท่านไปเยี่ยม Starbucks  สาขาแรก
ของโลก เชิญท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของสะสมที่ไม่มีจําหน่ายในสาขาอื่น อาธิ แก้วมั๊กที่มีโลโก้แบบ origin แล้วทํา
เก๋ๆ แบบคนซีแอ๊ตเต้ิลแท้ๆ ต้องมีแก้วกาแฟร้อนติดมือตลอดเวลา และ 90% ต้องเป็นกาแฟ Starbucks เท่านั้น. 

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
14.00 น.  นําคณะเดินทางสู่  Seattle Premium Outlet (ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในเมือง

ซีแอตเทิล มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, Burberry, DKNY, Guess, 
Calvin Klien, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Samsonite, Tumi และ อื่นๆอีก
มากมาย อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

 20.30 น.  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 22.00 น.  นําคณะเดินทางสู ่สนามบินซีแอตเทิล-ทาโคมา เพื่อทําTax Refund (การคืนเงินภาษี) และทําการเช็คอิน 
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2562 ซีแอตเทิล - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป - กรุงเทพฯ 
01.30 น.  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน BR25 สายการบิน EVA Air  
***บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล (ใช้เวลาประมาณ 12.20 ช.ม.)*** มีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน 
05.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบินกลับสู่ ประเทศไทย (กรุณาอย่าลืมปรับ

นาฬิกา เพราะเวลาซีแอตเทิลช้ากว่าไทเป 15 ช.ม.) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี  
08.25 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน BR211 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชม.) 
11.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครฯ โดยสวัสดิภาพ  
 

หมายเหตุ :  
* รายการและเวลาที่ระบุในรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
* กรุณาเตรียม ชุดสุภาพ หรือ สูท (สําหรับท่านสุภาพบุรุษ) ชุดราตรี ยาว หรือ สั้น (สาํหรับท่านสุภาพสตรี) หรือ ชุดสุภาพ 
พร้อมรองเท้าหุ้มสสําหรับงานกัปตันกาล่าดินเนอร์ ที่ทางเรือได้จัดเลี้ยงขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมเดินทางท่องเรือสําราญ 
ในทริปอันสุดพิเศษในคืนพิเศษของการล่องเรือ (จะมีการแจ้งล่วงหน้า)   

อัตราค่าบริการ (ต่อท่าน/บาท) ส าหรับคณะเดนิทางขัน้ต่ า 30 ท่าน  Free WIFI package 1 User 
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ประเภทห้องพักบนเรือ  / Cabin  / พักห้องละ 2 ท่าน                 ราคาท่านละ                               

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside 147,000 บาท 

ห้องพักแบบมหีน้าต่าง Ocean view 157,000 บาท 

ห้องมีระเบียงส่วนตัว Ocean view with Balcony 167,000 บาท 

บุคคลที่ 3, 4 พักรวม (กรณีพักห้องละ 3-4 ท่าน) 132,000 บาท 

 

ประเภทห้องพักบนเรือส าราญ 

 
อัตราค่าบริการรวม อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินช้ันประหยัด สายการบิน Eva Airline หรือ
เทียบเท่า ไป-กลับ  กรุงเทพ-ซีแอตเทลิ 

 ค่าห้องพักบนเรือ นอร์วีเจียนบลิส 7 คืน และ เมืองซีแอตเทิล 1  คืน 
 ค่าภาษีท่าเรือและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าบริการนําเที่ยวและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆตาม

เมืองท่าที่เรือเทียบท่า ตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท(ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 

500,000.-บาท)*ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
 Internet Wifi 250 นาท ี1 user ต่อ 1 ห้อง 

×  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษที่นอกเหนือจากที่
รวมในรายการ 

×   ค่าบริการบนเรือ (gratuities) $104.95 ช าระบนเรือ 
×  ค่าทําหนังสือเดินทาง 
×  ค่าวซี่าประเทศอเมริกาเข้า-ออก 2 ครั้ง และแคนาดา 

เข้า-ออก 1 ครัง้ 
×  ค่าทัวร์ลงท่องเที่ยวบางท่าเรือ (Ketchikan) 
×  ค่าแพ็คเก็จเครือ่งดื่มบนเรือเช่น น้ําผลไม้ / เครื่องด่ืมที่มี

แอลกอฮอล์ฯ เป็นต้น 
×  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 

**หัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางในกรณีเดินทาง 30 ท่าน** 
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หมายเหตุ :   
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสามารถ
ออกเดินทาง ได้ขั้นตํ่า 30 ท่านขึ้นไป หากผู้เดินทางต่ํากว่า 30 ท่านเป็นการเดินทางเองแบบไม่มีหัวหน้าทัวร ์(package) 
** กรณสีายการบนิ มีการปรับขึ้นอัตราค่าภาษีน้ ามันตามภาวะน้ ามันโลก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บตามจริง** 

          เงื่อนไขการช าระเงนิ : 
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่
ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดนิทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 130 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 135 
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา 
หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
3. กรณีเปลี่ยนช่ือผู้เดินทางมีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท ต่อทา่นต่อครั้ง. (ก่อนการเดินทาง 15 วัน) 
ราคาที่เสนอข้างต้นถือเป็นราคาเหมาะจ่ายต่อคณะ บรษิัทจึงขอสงวนสิทธิในการรบัผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวตอ่ไปนี้ 
1.ระหว่างท่องเที่ยวท่านที่ไม่เดินทางพร้อมคณะ ล่าช้า หรือขอถอนตัว ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆได้ 
2.ถูกปฏิเสธมิให้ท่านออกนอกประเทศและเข้าประเทศปลายทาง จากกองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆได้ 
3.หากท่านไม่สามารถเดินทางได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆได้ 
4.บริษัทในฐานะตัวแทนสายการบิน ยานพาหนะอื่นๆ ไมส่ามารถรับผิดชอบใดๆต่อการบาดเจ็บ และสูญหายของทรัพย์สิน    
หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากความล่าช้าของท่าน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน และปัญหา
ทางการเมือง 
5.กรณีที่ลูกค้าลืมของหรือทําของหล่นหายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ หรือของบริษัทฯ 
หากแต่จะช่วยดําเนินการประสานงานให้อย่างสุดความสามารถ 
6.ส าหรับผู้มีครรภ์ 24 สัปดาห์ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง และท่านที่มีครรภ์ก่อน 24 สัปดาห์ต้องมีรับรองจากแพทย์  
  (ภาษาอังกฤษ ) ก่อนการเดินทาง      

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง (ต่อท่าน) 
160 – 140 วันทําการก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา 
139 – 120 วันทําการก่อนการเดินทาง 50% ของราคาตามโปรแกรม 
119 – 90 วันทําการก่อนการเดินทาง 60% ของราคาตามโปรแกรม 
89 – 60 วันทําการก่อนการเดินทาง 75% ของราคาตามโปรแกรม 
59 days or less prior departure 100% ของราคาตามโปรแกรม 
No Show / No Written Notice 100% ของราคาตามโปรแกรม 

 
 


