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เส้นทางอลาสกา้ กับเรือส าราญ Emerald Princess 11 วัน 8 คืน 
ซีแอตเทิล - เคทชิเกน - Tracy Arm Fjord - จูโน่ - สแกกเวย์ - วิกตอเรีย - ซีแอตเทิล 

 

   โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ 

 
 
 
 
 
 

 สะสมไมล์ ในกลุ่ม Star Alliance ได้เต็ม 

 ชมวิวเมือง Seattle บน Space Needle สัญลักษณ์ของเมือง 

 เดินเล่นชมเมืองหลวงแห่งแซลมอนที่ Ketchikan 

 ล่องเรือชม มรดกโลกทางธรรมชาติ Tracy Arm Fjords 

 ชมธารน้ าแข็งยักษ์ Mendenhall Glacier สักครั้งในชีวิต 

 สัมผัสทิวทัศน์ธรรมชาตสิวยงามเกินบรรยายบนรถไฟ The White Pass and Yukon Railroad 

 เที่ยว เมืองแห่งสวน Victoria เมืองที่ได้รับการแนะน าจากนิตยสารท่องเที่ยวสากล 

 อร่อยกับขาปูอลาสก้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดของเรือ  : 113,561 ตนั   จ านวนผู้โดยสาร  : 3,092 
จ านวนชั้น  : 19 ชั้น    ห้องอาหาร  : 5 ห้อง 
คลับ/บาร ์  : 4 บาร ์   สระวา่ยน้ า  : 3 สระ 
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รัฐอลาสก้าตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกา อดีตอยู่ใต้อํานาจการปกครองของมหาอํานาจรัสเซีย เป็น 
ดินแดนร้างห่างไกล มีผู้คนอยู่อาศัยจํานวนน้อยมาก รัสเซียซึ่งมองไม่เหน็ประโยชน์ในดินแดนกว้างใหญ่รกร้างแห่งนี ้จึงได้ยอม 
ขายให้กับสหรฐัอเมริกาในวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 อลาสก้าจึงกลายเป็นรัฐที่ 49 เป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ 
สหรัฐอเมริกา แต่เป็นรัฐที่ไม่มีอาณาเขตติดกับรัฐอื่น ๆ ของแผ่นดินแม่เลย แล้วเหตุการณ์อันไม่คาดฝนัก็เกิดขึ้นเมื่อได้ทําการ 
สํารวจพบแหล่งทองคํา น้ํามัน และแก๊ซธรรมชาติ รวมไปถึงพ้ืนที่ป่าไม้อีกกว้างใหญ่เมื่อปลายศตวรรษที่ 19 นั้นเอง ทําให้ 
ดินแดนอลาสก้าเพ่ิมมูลค่าขึ้นอย่างมากมายมหาศาลในเวลาไม่นาน  

ก าหนดการเดินทาง วันที่ 15-25 ก.ย. 61                    ปกติราคาเริ่มต้นที่ 119,999.-  ลดเหลือ   109,999.- 
สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องไตห้วัน - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - สนามบินซีแอตเทิล, 

อเมริกา - เข้าที่พัก 

วันที่2 
ซีแอตเทิล - ย่านดาวน์ทาวน์ - ไพโอเนียร์ สแควร์ - ถ่ายรูปกับ สมิท ทาวเวอร์ - สเปซ นีดเดิล – เช็คอนิขึ้นเรือส าราญ 

 Emerald Princess - พักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
เรือส าราญ ลอ่งผ่านน่านน้ าสากล - เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ Public Room, Entertainment, Sport and 

 Activities, Spa and Wellness 

วันที่4 เรือเทียบทา่ เมืองเคทซเิกน - ครีก สตรที - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่5 

เรือล่องเข้าสู่ Tracy Arm Fjords - ชมภูเขาน้ าแข็งขนาดใหญ่ - เมืองจูโน,่ มลรัฐอลาสก้า - อิสระชมเมืองจูโน่เอง หรือ 

เลือกซื้อทัวรเ์สริม ชมอุทยานแห่งชาตธิารน้ าแข็งเมนเดนฮอลล์ - ขึ้นกระเชา้ลอยฟา้ที่เมาท์ โรเบิร์ต ชมวิวเมืองจูโน่  

(ช าระเพิ่ม USD 69.95 ต่อท่าน) 

วันที่6 
เรือเทยีบทา่ เมืองสแกกเวย์ รัฐอลาสก้า - อิสระเดนิชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม นั่งรถไฟสายไวท์พาส ชมวิวขุนเขา 

 และหุบเหว 

วันที่7 
เรือส าราญ ลอ่งผ่านน่านน้ าสากล - เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ Public Room, Entertainment, Sport and 

 Activities, Spa and Wellness 

วันที่8 เรือเทยีบทา่ เกาะวิกตอเรีย, เมืองแวนคูเวอร ์- อิสระเดนิเล่นชมเมือง 

วันที่9 
อ าลาเรือส าราญ จอดเทียบท่า เมืองซีแอตเทิล - ร้านกาแฟสตาร์บัค๊ สาขาแรกของโลก - ช้อปปิ้งซีแอตเทิล พรเีมี่ยมเอาท ์

เลต - สนามบนิซีแอตเทลิ 

วันที่10 เดินทางกลบั - บินข้ามเสน้แบ่งเขตเวลาสากล 

วันที่11 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบนิไทเป - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 
 



     

     

 

 

 

 

 

 

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

 

 LINE ID : @CruiseDomain 
 Contact@th.cruisedomanin.com  VS180518 

  Page 3 of 16  
 

วันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 61 กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ - ซีแอตเทิล       
13.00 น. พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสารขาออก 

เคาน์เตอรส์ายการบิน อีวีเอ แอร์ (EVA Airways) 
16.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เมืองไปทเป ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบิน BR068 
21.15 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวันเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 
23.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน สู่สนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบิน BR026 

********* บินข้ามเสน้แบ่งเขตเวลาสากล ********** 
19.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศ

ไทย 15 จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร นําท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่
โรงแรมที่พัก Double Tree by Hilton Hotel Seattle Airport หรือเทียบเท่า 

วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 61  ซีแอตเทิล - ล่องเรือส าราญ Emerald Princess    
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
08.00 น. นําท่านเที่ยวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝั่งที่มีความสําคัญทางด้านการท่องเที่ยวของ มล

รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน ห่างจากชายแดน
สหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเท่านั้น "นครซีแอตเทิล" เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นที่
ส่วนใหญ่ของเมืองเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติกของแสงสีในยามค่ําคืน แต่หลายๆ คนที่เคยมา
เยือนเมืองนี้กลับเรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นที่ สีเขียว 
นอกจากนี้แล้วซีแอตเทิลยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการ
จัดอันดับให้ซีแอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย 

  นําท่านสู่ย่าน ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ย่านธุรกิจที่สําคัญของซีแอตเทิล 
ชมอาคาร บ้านเรือน และตึก ที่มีความสําคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามี
ความงดงามที่สุดของเมือง 

 จากนั้นนําท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่ ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer 
Square) ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเทิล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ที่จัด
แสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และเครื่องประดับ
มากมาย  

 นําท่านแวะถ่ายรูปกับ สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารที่สร้างขึ้นใน 
ปี ค.ศ. 1914 จากนั้นนําท่านชม โบสถ์ประจําเมืองซีแอตเติล ที่มีความ
สวยงามและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวซีแอตเทิล  

 จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของซีแอตเทิล สิ่งก่อสร้างที่มีความ
สูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเทิลได้เป็นเจ้าภาพจัด
งาน  World’s Fair ภายใน สเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอย 
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  ฟ้า (Sky City restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเทิล เพื่อทําการเช็คอินขึ้นเรือสําราญ Emerald Princess ซึ่งเป็นเรือ

สําราญสัญชาติอเมริกัน ที่พร้อมให้บริการในระดับสากล และเมื่อขึ้นมาบนเรือสําราญแล้ว (หากเวลา
เอื้ออํานวย) เจ้าหน้าที่จะพาท่านเดินชมภายในเรือสําราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆ 
บนเรือสําราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 
24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ ก่อนรับประทานอาหารค่ํา  *** ก่อนที่เรือสําราญจะทําการถอนสมอออก
เดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัว
ยังจุดที่กําหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 

16.00 น.  เรือสําราญออกจากท่าเรือซีแอตเทิล มุ่งหน้าสู่เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 

 หลังรับประทานอาหารค่ํา ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ 
ภายในเรือสําราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) 
และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย ***ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เรือส าราญ Emerald Princess จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Princess Patter ที่จะส่งถึง
ห้องพักของท่านทุกคืน*** 

 
 
 
 
 
วันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 61  ล่องน่านน้ าสากล         
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ  

หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสําราญฯ ตามอัธยาศัย 
ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ 
หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่
ว่าจะเปน็ ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ  
(Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความ
บันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน,์ ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ํากันในทุกค่ําคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ  
                          หลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
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Sport and Activities : สระว่ายน้ํา, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม , บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญฯ  

 พักผ่อนบนเรือสําราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้
ตามใจชอบ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญฯ 
 หลังรับประทานอาหารค่ํา ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ 

ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้าน
หัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 6 สําหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่ง
ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

วันอังคารที ่18 ก.ย. 61  เมืองเคทซิเกน รัฐอลาสก้า        
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 
06.30 น.  เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองเคทชิเกน รัฐอลาก้า 
09.00 น. นําท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบัน

จัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดี
ของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่าเป็น เมืองแห่งเสา
แกะสลัก (Totem Poles)ที่มากที่สุดในโลกในอดีตเสาแกะสลัก
นี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ 
และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิด
ความเข้าใจผิดทําให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจํานวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือน
บิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็น 
เมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลา และกลุ่มคนที่ชื่นชอบ
ธรรมชาติ ทําให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณของ
ปลาแซลมอนลดลงเป็นจํานวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นทําการตัดไม้ 
มาสร้างบ้านพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐ  และประชากร
ท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศ
ของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีต เพื่อให้คนรุ่นหลังที่มา เที่ยวเมืองนี้ 
สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย 
หัวหน้าทัวร์จะนําท่านเที่ยวชมย่านชุมชนที่โด่งดังในอดีต  

  ครีก สตรีท (Creek Street) เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค 
และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและ
บ้ าน เ รื อนสร้ า งอยู่ เ หนื อลํ า ธารหรื อ เชิ ง เข า  มี สถานที่
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ประวัติศาสตร์“บ้านดอลลี่”สถานที่หาความสําราญของชายหนุ่มในอดีต 
  จากนั้นให้ท่านได้เดินชมเมืองเคทชิเกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและ

ความสวยงามของเมืองเคทชิเกน ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ 
 Note: เคทซิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมากแทบทุกวันและวันละหลายครั้ง จึงควรพกร่มและเสื้อกัน

ฝนไปด้วย ของฝากยอดนิยมประจ าเมืองนี้คือ อาหารกระป๋องที่ท ามาจากปลาเซลมอน 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 
บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถลงไปเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่ทํามาจากปลาเซลมอน ได้

ที่ร้านจําหน่ายของฝากต่างๆ 
15.00 น.  เรือสําราญล่องออกจากท่าเรือเมืองเคทชิเกน เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองจูโน ่

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่าน
สามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทํา
กิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อป
ปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนา
การอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถ
เลือกใช้บริการบนเรือสําราญ  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ  
 หลังรับประทานอาหารค่ํา ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ 

ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้าน
หัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน่ ชั้น 6 สําหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่ง
ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

วันพุธที่ 19 ก.ย. 61  Tracy Arm Fjord - เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 
05.00 – 09.00 น. เรือสําราญฯ เริ่มล่องเข้าสู่ Tracy Arm Fjords ซึ่งได้รับการยก

ย่องให้เป็นมรดกโลก ทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก ท่านจะได้
สัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ของภูเขาและธารน้ําแข็งที่
งดงาม และยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า หากโชคดีท่านอาจจะได้ยิน
เสียงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นน้ํา เป็นเสียงอันกึกก้องราว
เสียงฟ้าร้องคําราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ําแข็งมหึมาที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ําเสียงดัง
กังวาล เรียกได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชม และจะหาที่ใดเปรียบมิได้อีก
แล้วในโลก ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ําแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจ
อันมิอาจลืมเลือนได้  
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 Note: ก่อนเรือจะแล่นเข้าใกล้ธารน้ าแข็ง ให้ท่านเตรียมจองพื้นที่ส่วนตัวประจ าดาดฟ้าเรือให้ดี 
เพราะจะมีคนจ านวนมากมาแย่งกันเพื่อให้ได้ต าแหน่งที่ดีที่สุด ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อม 
เพราะเมื่อเรือแล่นเข้าใกล้ธารน้ าแข็งอุณหภูมิอาจจะลดลงจนถึงศูนย์องศา และควรน ากล้องส่อง
ทางไกลไปด้วยเพื่อจะได้เห็นภาพธารน้ าแข็งละลายตัวอย่างชัดเจน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 
12.30 น.  เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองจูโน่ รัฐอลาสก้าเมืองจูโน่ เรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่

สําคัญของ มลรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้ง
ตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาล
ล่องเรือสําราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและ
น้ําตกอันสวยงาม เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใด
เปรียบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกัน
อย่างกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเล 
ทําให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็ นเมือง
ศูนย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสก้า นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มี
ธารน้ําแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ซึ่งมีธารน้ าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็น
ธารน้ําแข็งที่ขึ้นช่ือว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านเลือกซือ้ทัวร์เสริมที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้  

แนะน าทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ 
- MENDENHALL GLACIER & MOUNT ROBERTS TRAMWAY (CODE JNU105)  
- USD 69.95 / ท่าน 

 ทัวร์นี้จะนําท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาต ิธารน้ าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier  
 National Park) เพื่อเข้าชมธารน้ําแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซึ่งมี 
 ความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ําแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ําแข็งที่มีหิมะ 
 ปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้ําแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่  
 จากนั้นนําท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดยจุดขึ้นกระเช้าอยู ่
 บริเวณท่าเรือเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของยอดเขา ซึ่งท่านจะได้พบกับทิวทัศน์ของเมืองจูโน่ที่ 
 ล้อมรอบด้วยขุนเขา นอกจากนี้ยังมี ศูนย์นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ไว้คอยให้บรกิาร 
 อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขา และเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอัธยาศัย  
 ได้เวลานําท่านนั่งกระเช้ากลับลงมา ณ ท่าเรือ  

- MENDENHALL GLACIER HELICOPTER TOUR (CODE  JNU810) – USD 349.95/ท่าน 
 ทัวร์นี้จะนําท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธารน้ าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier  
 National Park) โดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งท่านได้ชมวิวของธารน้ําแข็งฯ จากมุมสูง และท่านยังจะได้ม ี
 โอกาสเดินบนธารน้ําแข็งฯ แห่งนี้ด้วย 



     

     

 

 

 

 

 

 

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

 

 LINE ID : @CruiseDomain 
 Contact@th.cruisedomanin.com  VS180518 

  Page 8 of 16  
 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 
22.00 น.  เรือสําราญล่องออกจากท่าเรือเมืองจูโน่ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองสแกกเวย ์

 หลังรับประทานอาหารค่ํา ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ 
ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้าน
หัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน่ ชั้น 6 สําหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่ง
ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

วันพฤหัสฯ ที่ 20 ก.ย. 61 เมืองสแกกเวย,์ รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)     
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 
06.00 น.  เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองสแกกเวย ์รัฐอลาสก้า 

 เมืองสแกกเวย์ เป็นเมืองท่าและเป็นปากประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแส วงโชคที่  “ทุ่งทองคลอน
ไดค์” (Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อราว 100 ปีก่อน   โดยมีทางรถไฟสายไวท์
พาสและยูคอน (White Pass and Yukon Railway) ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขาและหุบเหว
เข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา ซึ่งทุกวันนี้เหลือเพียงความทรงจํา อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมที่ทาง
เรือได้จัดเตรียมไว้ให้  

แนะน าทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ 

- WHITE PASS SCENIC RAILWAY (CODE SGY201) – USD 134.95/ท่าน 
 นําท่านขึ้นสู่ฝั่งเพื่อออกเดินทางโดย  รถไฟสายไวท์พาส  
 (The White Pass and Yukon Railroad) ที่ถูกสร้างขึ้น

ระหว่างปี ค.ศ. 1898 - 1900 เชื่อมต่อระหว่างเมืองสแกกเวย์และ
เมืองไวท์ฮอร์ส มุ่งหน้าสู่เหมืองทองในอดีต นําท่านขึ้นรถไฟที่จอด
เทียบอยู่บริเวณท่าเรือ ซึ่งจะพาท่านย้อนยุคศึกษาประวัติเส้นทาง
รถไฟโบราณสายนี้ ที่ตัดข้ามขุนเขาและหุบเหว เพื่อพานักแสวงโชค
เดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา เพื่อแสวงหาทองแทนการใช้ม้าหรือเดินเท้าผ่านธรรมชาติอัน
ทุรกันดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟุต ซึ่งตลอดสองข้างทางที่ท่าน
จะได้พบคือความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือคําบรรยาย  

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญฯ 
บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมตัว เมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือ

เพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบคาวบอย
ตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนา นแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพ
เมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า 
ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส ได้เวลาอันสมควรนําท่านกลับสู่ท่าเรือ 

17.00 น.  เรือสําราญล่องออกจากท่าเรือเมืองสแกกเวย์ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา 
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ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 หลังรับประทานอาหารค่ํา ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ 

ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้าน
หัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน่ ชั้น 6 สําหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่ง
ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

วันศุกร์ที ่21 ก.ย. 61  ล่องน่านน้ าสากล     
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ  

 หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสําราญฯ ตามอัธยาศัย 
ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ 
หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่า
จะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) 
และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอัน
หลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน,์ ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ํากันในทุกค่ําคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ 
                         หลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้ํา, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม , บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญฯ  

 พักผ่อนบนเรือสําราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้
ตามใจชอบ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญฯ 
 หลังรับประทานอาหารค่ํา ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ 

ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้าน
หัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 6 สําหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่ง
ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

วันเสาร์ที่ 22 ก.ย. 61  วิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา         
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญฯ 

เรือสําราญมุ่งหน้าสู่ เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหากโชคดีท่าน
อาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ ซึ่งฤดูกาลล่องเรือ
สําราญนี้ เป็นช่วงที่สามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาได้ง่าย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญฯ 
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 อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่น
ในคลับ เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญฯ 
19.00 น. เรือสําราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria) อีกหนึ่ง 
 เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็นเมือง 

 หลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหนึ่งของ 
ประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมือง
ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์"  เมืองวิกตอเรียเป็นเมือง
ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความ
สะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศน์ที่มีความงดงามมากเมือง
หนึ่ง วิกตอเรียจึงมักได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ
อันดับต้นๆ จากนิตยสารท่องเที่ยวสากลเป็นประจําและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี อิสระ
ให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้  

แนะน าทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ 

- DOUBLE – DECKER CITY HIGHLIGHTS (CODE YYJ110) – USD 49.95/ท่าน 
 ผ่านชมจุด Mile 0 Maker จุดเริ่มต้นทางหลวงที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 4,990 ไมล์สู่ 10 จังหวัด

ในแคนาดา ก่อนรถจะนําท่านแล่นช้าๆ สู่เขา Tolmie ให้ท่า นลองกําลังขาด้วยการเดินสู่จุดชมวิว วิว 360 
องศา ของเมืองวิกตอเรียจะรอท่านอยู่ หากท่านไปในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสจะสามารถเห็นเขา Barker ฝั่ง
ประเทศอเมริกาได้เลยทีเดียว ระหว่างทางลงจากเขาผ่านมหาวิทยาลัย วิกตอเรีย ที่มีประวัติยาวนาน 
ก่อตั้งมาแล้วกว่า 150 ปี แล้วแวะพักทานของว่างร้านที่มีชื่อเสียงมากว่า 50 ปี (ค.ศ. 1964 Tim Hortons 
มีสาขาถึง 3,665 ร้านทั่วแคนาดา  ต่อจากนั้นรถจะนําท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่านชมอาคารรัฐสภาในเมือง
วิกตอเรีย (British Columbia Parliament Buildings) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองวิกตอเรีย 
อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไม่พลาด
มาเยือนเมื่อมีโอกาสมายังเมืองวิกตอเรีย ผ่านชมอาคาร โบสถ์ และตึกต่าง ๆ มากมายในเมืองนี้ที่มี
รูปแบบศิลปะแบบโกธิค ท่านจะยังคงได้เห็นรถม้านําเที่ยว และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของคนท้องถิ่น 
นอกจากนี้วิกตอเรียยังได้ช่ือว่าเป็น City of Gardens เพราะรอบ ๆ เมืองเต็มไปด้วยต้นไม้และสวนสวย ๆ 
มากมาย รวมทั้งสวน Bacon  Hill อายุกว่า 135 ปี มีพื้อนที่กว้างถึง 200 เอเคอร์ (8 แสนตารางเมตร) ได้
เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ 

23.59 น. เรือสําราญออกจากท่าเรือวิกตอเรีย  เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองซีแอตเทิล 
  หมายเหตุ 

 ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจากเรือ ท่าน
จะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 
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เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะ
ถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวันรุ่งขึ้น สําหรับท่านที่ต้องการชําระผ่านบัตรเครดิต ทาง
บริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัต ิ

วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 61  เมืองซีแอตเทิล, สหรัฐอเมรกิา        
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรืสําราญฯ 
07.00 น.  เรือสําราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองซีแอตเทิล  รัฐวอชิงตัน 
08.30 น. นําท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสําราญฯ และนําท่านผ่านพิธีการตรวจ

ลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้าเมืองซีแอตเทิล ณ บริเวณท่าเรือ 
พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วย
ตนเอง  

 จากนั้นนําท่านเที่ยวชมเมือง ซีแอตเทิล ชม  Pike Place Market ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงไปทั่ว
โลก และยังเป็นที่ต้ังของ ร้านกาแฟสตาร์บั๊ค สาขาแรกของโลก  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านสู่ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในเมือง

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

  ** อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ** 
19.00 น.  นําท่านเดินทางสู่ สนามบินซีแอตเทิล 
20.00 น.  เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล นําท่านเช็คอินเพื่อรับตั๋วโดยสารและโหลดกระเป๋า  
วันจันทร์ที่ 24 ก.ย. 61  เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน            
01.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล สู่เมืองไทเป โดยเที่ยวบิน BR025 

********* บินข้ามเสน้แบ่งเขตเวลาสากล ********** 
วันอังคารที่ 25 ก.ย. 61  ไทเป - สุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ           
05.10 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 
09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป โดยเที่ยวบิน BR211 
11.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside cabin)  
ขนาด 158 – 162 sq.ft 

ห้องพักแบบมรีะเบยีง (Balcony cabin)  
ขนาด 214 – 222 sq.ft (รวมความกว้างของระเบียง) 
 

ประเภทห้องพักบนเรือส าราญ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าแนะน า  สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ 

เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 

 หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร ์และตารางเวลา 

การเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อกัษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับ 

ท่านในภายหลงั 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 
อัตราค่าบริการ (คณะผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ขั้นต่ า 20 ทา่น) 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา 

15-25 ก.ย. 61 

ผู้ใหญพ่ักห้องคู่ 
( คนที่ 1 และ 2) 

ท่านที่ 3 และ 4 
(พักร่วมกับท่านที่ 1 และ 2) พักเดี่ยว 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 109,999 93,999 135,999 

ห้องพักแบบมรีะเบยีง 129,999 99,999 159,999 

อัตราค่าบริการนี้รวม: 
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน EVA Airways 
2.ห้องพักบนเรือสําราญ 7 คืน และบนฝั่ง 1 คืน (ที่ซีแอตเทิล), ทัวร์ตามโปรแกรม 
3.รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4.อาหารทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
5.ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา 
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6.หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ  
7.ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ํามันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดนํ้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทาง 
บริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมหากมีการเปลี่ยนแปลง 
9.ทัวร์ที่เมืองซีแอตเทิล, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ (ตามที่ระบุในโปรแกรมเท่านั้น) 
10.ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ําหนักหรือจํานวน 
ของกระเป๋าเกนิกว่าที่กําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 
11.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70ปี) 
12.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
อัตรานี้ไม่รวม: 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่าทัวร์เสรมิบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม) 
3. ทิปพนักงานบนเรือ วันละ USD 13.50 ต่อท่าน (USD 94.50) 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถวันละ USD 4 /วัน/ท่าน 
5. ค่าทิปพนักงานยก/เข็นกระเป๋าที่โรงแรมและท่าเรือ 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา , ค่าวีซ่าอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก  หรือ เลื่อนหรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลด

ค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 
การส ารองการเดินทาง: 
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง  
(ที่ไม่หมดอายภุายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมา 
ได้ที่ Fax 0 2116 6423 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 80 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 85  
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือว่าการ 
สํารองการเดินทางน้ันถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ 
3. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง 
บริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
4.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 - 60 วันทําการ หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจํา 50,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 30 วันทําการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 16 วันทําการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทําการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
หมายเหตุ: 
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษทัฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพรอ้มคณะ ตั๋วเครือ่งบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด

งาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน 

โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนําสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่าง

การเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของ

ตั๋วและภาษีน้ ามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 

ด้วยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากขึ้น... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทาง

กลับประเทศไทย / 

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* สําหรับผู้เอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางท่ัวโลก”  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่
น้อยกว่า 1 สัปดาห์  และกรุณาช าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ านวน  

หลังจากส่งรายชื่อผู้เอาประกันภัยแลว้ 


