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ทัวร์อลาสก้า ล่องเรือส าราญ Princess Cruise 11 วัน 8 คืน 
พักโรงแรมในนครซีแอตเติ้ล 1 คืน - พักบนเรือส าราญ Ruby Princess 7 คืน  

 

                           โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์เวย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมรายการล่องเรือชมปลาวาฬ ณ เมืองจูโน่ - เข้าชมกลาเซีย เบย์ 
เมืองวิคตอเรีย - ชมเมอืงซีแอตเติล้ - ชมเมืองจูโน - อุทยานแห่งชาติกราเซียร์ เบย์  

ชมเมืองสแก๊กเวย์ - ชมเมอืงเค็ทชิเกน  
ล่องเรอืส าราญรูบี้ ปริน๊เซสส ์เรือส าราญระดบัโลกที่ได้รับสมัปทานเข้าชมกราเซียร์ เบย ์

เมนูสดุพิเศษ ขาปูอลาสก้า 
อัตรานีไ้ม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผูเ้ข้าพกัต้องช าระทุกท่าน วันละ 13 USD ต่อวัน ตอ่ท่าน  

(รวม 7 วัน = 91 USD) โดยทางเรือจะชาร์ทเข้าห้องพัก 
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทา่นละ 100 บาท ตอ่วัน 

ไม่รวม ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมรกิา ท่านละ 8,500 บาท  
(ซึ่งทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาวีซ่า หรือไมก่็ตาม) 

 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ 
ทั้งหมดหลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 
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ก าหนดการเดินทาง วันที่  8-18 พ.ค. // 18-28 ก.ย. 63                 ราคาเริ่มต้นที่ 129,900.- (พักบนเรือห้องไม่มีหน้าต่าง) 
                             5-15 มิ.ย. // 24ก.ค.-3ส.ค. // 7-17 ส.ค. 63 ราคาเริ่มต้นที่ 135,900.- (พักบนเรือห้องไม่มีหน้าต่าง)  

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินไทเป ไต้หวัน - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล - ซีแอตเทิล, 
สหรัฐอเมริกา - พักโรงแรม 

วันที่2 
ชมนครซีแอตเทิล - ไพโอเนยีร์ สแควร์ - แวะถ่ายรูปกับสมิท ทาวเวอร์ - ท่าเรือ Pier91 Smith Cove Cruise 
Terminal ซีแอตเทิล - เช็คอินขึ้นเรือส าราญ Ruby Princess Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย - Arrival 
16.00 PM 

วันที่3 
ล่องน่านน้ าสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิต
เนต, ปีนหน้าผาจ าลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ 

วันที่4 
Arrival 11.00 AM เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน อลาสก้า - พาล่องเรือชมปลาวาฬ (ทัวร์เสริมชมวาฬ รวมพาชมในค่าทัวร์
แล้ว) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน - Depart 22.00 PM 

วันที่5 
Arrival 6.00 AM เรือเทียบท่าที่เมืองสแก็กเวย์ อลาสก้า - อิสระเดินเล่นเองบนฝั่ง หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริมบนเรือ (ไม่
รวมค่าทัวร์เสริม) - Depart 20.15 PM 

วันที่6 
Arrival 6.00 AM เรือเริ่มล่องเข้าสู่อุทยานแห่งชาติกลาเซียเบย์ - ชมธารน้ าแข็งที่ย่ิงใหญ่ท่ีสุดในอลาสก้า - Depart 
15.00 PM 

วันที่7 Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่าเค็ทชิแคน - Depart 13.00 PM - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่8 Arrival 19.00 AM เรือเทียบท่า วิคตอเรีย, บริติช โคลัมเบีย แคนาดา - Depart 23.59 PM 

วันที่9 
Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า ซีแอตเทิล, สหรัฐอมเริกา - อ าลาเรือส าราญ - ตลาดไพน์ เพลส Pike Place Market 
- ช้อปปิ้งที่ ซีแอตเทิล พรีเม่ียม เอาท์เลต Seattle Premium Outlet - สนามบินซีแอตเทิล 

วันที่10 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินไทเป ไต้หวัน 

วันที่11 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 
วันแรกของการเดินทาง (1)     กรุงเทพฯ - ไทเป - ซีแอตเติ้ล (สหรัฐอเมริกา)   
13.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  
16.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองซีแอตเติ้ล สหรัฐอเมริกา...โดยสายการบินอีว่า แอร์ไลน์ EVA AIRLINES  

เที่ยวบินที ่BR 068/026 
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวันพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องเชิญท่านอิสระ

กับการพักผ่อนตามอัธยาศัยกับรายการบันเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า 
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  *** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่ไม่เปลี่ยน ***  
19.30 น. ถึงท่าอากาศยาน “นครซีแอตเติ้ล” (SEATTLE) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้น น าท่าน

เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 
พักที่:       CROWNE PLAZA SEATTLE AIRPORT HOTEL                        หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันที่สองของการเดินทาง (2)    ซีแอตเติ้ล - ล่องเรืออลาสก้า   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม นครซีแอตเติล (SEATTLE)  เมืองท่าชายฝั่งที่มีความส าคัญทางด้านการท่องเที่ยวของ 
มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน  อยู่ห่างจาก
ชายแดนสหรัฐอเมริกา – แคนาดา 154 กิโลเมตรเพียงเท่านั้น “นครซีแอตเติล” เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเมืองล้วนเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติก ของแสงสีในยามค่ าคืน แต่หลายๆคนที่เคย
มาเยือนเมืองนี้กลับเรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพ้ืนที่สีเขียว นอกจากนี้
แล้วซีแอตเติล ยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการจัดอันดับให้ซี
แอตเติลเป็น 1 ใน 10สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย น าท่านชม สเปซ นีดเดิล (SPACE 
NEEDLE) สัญลักษณ์ของซีแอตเติล สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ป ี
ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเติลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน WORLD’S FAIR ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไป
ด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (SKY CITY RESTAURANT) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของ
เมือง จากนัน้น าท่านสู่ย่าน ดาวน์ทาวน์ (DOWNTOWN) ย่านธุรกิจที่ส าคัญของซีแอตเติล ชมอาคาร บ้านเรือน 
และตึกที่มีความส าคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามท่ีสุดของเมือง 
น าท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่ ไพโอเนียร์  สแควร์ 
(PIONEER SQUARE) ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเติล 
ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง , 
ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และเครื่องประดับมากมาย  
น าท่านแวะถ่ายรูปกับ สมิท ทาวเวอร์ (SMITH TOWER) ทาว
เวอร์ที่สร้างข้ึนใน ปี ค.ศ. 1914 
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเติ้ล เช็ค-อิน CHECK-IN RUBY PRINCESS CRUISE ถึงท่าเรือ PIER 91 
SMITHCOVECRUISE TERMINAL ขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมส าหรับการลงทะเบียน CRUISE CHECK-
IN โปรดเตรียมเอกสารดังนี้:  
1. พาสปอร์ท (Passport)  
2. ตั๋วเรือ (E-Ticket Boarding Pass)  
3. บัตรเครดิต(Credit Card)  
จากนั้น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจากข้ึนสู่เรือและจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
ขอเชิญท่านสู่ห้องอาหาร HORIZON COURT (อยู่ชั้น 15 หัวเรือ) 
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 เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ ณ ห้องบฟุเฟ่ต์ HORIZON COURT  
จากนั้น หัวหน้าทัวร์ จะน าท่านเดินส ารวจ
ต าแหน่งที่ตั้งของห้องอาหาร และส่วนบริการ
ต่างๆของเรือส าราญ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมซ้อม
การเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
โดยให้ท่านใส่ชูชีพที่เตรียมไว้ที่ห้องพักของท่าน 
แล้วไปยังจุดนัดพบตามหมายเลขที่มีบอกไว้ใน
ห้องพัก  

16.00 น. เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิธีนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง BON VOYAGE COUNTDOWN  
เรือรักเรือส าราญ PRINCESS CRUISE ออกเดินทางจากท่าเรือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม และความ
บันเทิงต่างๆที่ทางเรือได้จัดสรรไว้ เช่น ท่านอาจจะนั่งฟังเพลงไพเราะได้ที่ เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกับ
การเต้นร าได้ที่ดิสโก้เธค หรือบางท่านอาจจะเสี่ยงโชคที่คาสิโน ที่มีเครื่องเล่นต่างๆให้ท่านเลือกมากมาย เช่น 
รูเล็ตต์, สล็อด แมชชีน, แบล็กแจ็ค  ฯลฯ 

ค่ า บริการอาหารม้ือค่ า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  
***อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ ากัน)*** 

หมายเหตุ  ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “PRINCESS PATTER” ที่ทางเรือจะส่ง
มาให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะน าส่งไว้ที่ห้องนอนของท่าน ซึ่งรายละเอียดทุกอย่างจะแนะน าไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น 
ค่ านี้ควรแต่งตัวอย่างไร กิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น รายการการบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น เพราะทุกไมล์ทะเลที่เรือแล่นไปนั้น กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่วางไว้อย่างเต็มที่ก็จะด าเนินไปจนท าให้แต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

พักที่:                 RUBY PRINCESS CRUISE                    บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 
วันที่สามของการเดินทาง (3)     เรือน าคณะล่องทะเล ( สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ) 
เช้า     บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

 วันนี้เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทิเช่น  
 ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการอาการ 24 ชั่วโมง) ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลินส์  
 บาร์เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์ กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
 ห้องฟังเพลง, ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง 
 โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น SIMULATOR  
 อินเตอร์เน็ต คาเฟ่  
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 สโมสรส าหรับเด็กเล็ก 
  สระว่ายน้ า  สระน้ าวน   เซาวน่า  ห้องนวด  ห้องยิม ห้องเสริมสวย 
  สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส     บาสเก็ตบอล     และวอลเล่ย์บอล  
 ห้องสมุด ห้องท าพิธีแต่งงาน  ห้องแพทย์ 
  ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านสรรพสินค้าและของที่ระลึก   
 ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ 

เที่ยง      บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

ค่ า  ขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารม้ือค่ า WELCOME DINNER ซึ่งกัปตันได้จัดไว้
รบัรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ  
ชุดแต่งกายท่ีเหมาะสม 

- ผู้ชาย ชุดสูท หรือชุดประจ าชาติ  

- ผู้หญิง ชุดราตรี หรือชุดประจ าชาติ 
*** วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจาก PRINCESS PATTER *** 

พักที่:                 RUBY PRINCESS CRUISE                    บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 
 
วันที่สี่ของการเดินทาง (4)     เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน (JUNEAU) - รวมล่องเรือชมปลาวาฬ 
                                 ชมเมือง - ชมทิวทัศน์รอบขุนเขา 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

*** วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 22.00 น. *** 
11.00 น. เรือเข้าเทียบท่าที่ “ เมืองจูโน ” (JUNEAU) เมืองหลวงของ

มลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ด้วยเสน่ห์ของ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน 
เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเลท าให้เป็นเมืองที่
เข้าถึงได้ยากในทางบกถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ.1880 
ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าทองอันมั่งคั่ง ก่อนจะ
กลายเป็น เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า  ในเวลาต่อมา 
นอกจากนี ้“ จูโน ” ยังเป็นเมืองที่มี “ ธารน้ าแข็ง ” มากที่สุด
แห่งหนึ่งของอลาสก้า ที่ส าคัญได้แก่ “ธารน้ าแข็งเมนเดนฮอลล์” 
(MENDENHALL GLACIER) ซึ่งเป็นธารน้ าแข็งที่ขึ้นชื่อว่า “ 
สวยท่ีสุด ” แห่งหนึ่งเท่าที่ค้นพบกันมา...จากนั้น อิสระให้ขึ้นฝั่ง
ชมเมืองจูโนและช้อปปิ้งของที่ระลึกพ้ืนเมือง 

เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
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11.30 น.   เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง น าท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือชมปลาวาฬ 
(รวมในราคาทัวร์แล้ว) เรือจะน าท่านออกเดินทางจากท่าเรือจูโน ล่องชมอ่าว ประมาณ 3.30 ชั่วโมง ตัว
เรือท่ีจะออกแบบพิเศษ ด้วยห้องโดยสารที่อบอุ่น กว้างขวางสะดวกสบาย ล้อมรอบด้วยหน้าต่างบานใหญ่ มีชั้น
ดาดฟ้าให้ท่านชมชีวิตตามธรรมขาติของวาฬ และสัตว์น้ า อย่างใกล้ชิด ตัวเรือล่องผ่านชมตามแนวเกาะที่เรียง
รายตามแนวหมู่เกาะ STEPHEN (กรุณาเตรียมเครื่องแต่งกายให้อบอุ่นให้เพียงพอ / ได้เวลาน าท่านกลับขึ้นฝั่ง 

เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR 
 MENDENHALL GLACIER & SALMON HATCHERY (4.25 HOURS) : น าท่านสมาชิกเข้าเยี่ยมชม
สถานเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวิตของปลาแซลมอนที่น่ามหัศจรรย์ยิ่งนัก จากนั้นให้ท่าน
สมาชิกเดินชมธารน้ าแข็งเมนเดลฮอลล์ธารน้ าแข็งที่ข้ึนชื่อว่าสวยที่สุดเหนือค าบรรยาย  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 79.95 USD / เด็กต่ ากว่า 12 ปี 35 USD) 
 MOUNT ROBERTS TRAMWAY (1.30 HOURS) : น าท่านสมาชิกข้ึนรถกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา เม้าท์ 
โรเบิร์ต ที่มีความสูงกว่า 1,800 ฟุต เหนือพ้ืนดิน เปิดโอกาสให้ได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองจูโนได้อย่าง
กว้างไกล  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37 USD / เด็กต่ ากว่า12ปี 28 USD) 
 MENDENHALL GLACIER HELICOPTER (2.25 HOURS) : น าท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธาร
น้ าแข็งเมนเดลฮอลล์ ที่งามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมทัศนียภาพอันแสนมหัศจรรย์ ยาก
แก่การได้มาสัมผัส จากนั้นท่านจะมีโอกาสได้ลงเดินบนธารน้ าแข็งโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้น าทาง  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 379.95 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 
อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองจูโน่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่ส าคัญของมลรัฐอลาสก้า 
เป็นเมืองหลวงที่ต้องเดินทางเข้าด้วยเรือตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือน
ในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรือส าราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาท่ีปกคลุมด้วยหิมะและน้ าตกอันสวยงาม เมืองจูโน่ 
ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก้า ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่องประวัติศาสตร์มากมาย และเปี่ยมไปด้วยสีสัน
สดใส  

หมายเหตุ  ส าหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า 
ค่ า บริการอาหารม้ือค่ า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ  

22.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “สแก็กเวย”์ (SKAGWAY) 
พักที่:                RUBY PRINCESS CRUISE              บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 
 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS220120 

Page 7 of 18  

วันที่ห้าของการเดินทาง(5)     เรือเทียบท่าที่เมืองสแก๊กเวย์ (SKAGWAY)  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 06.00 - 20.15 น . * * * 
06.00 น. เรือเข้าเทียบท่า “ สแก๊กเวย์ ” (SKAGWAY) เมืองแห่งขุมทองในอดีต เป็นเมืองท่าและเป็นประตูต้อนรับผู้ที่

จะเดินทางไปแสวงโชค ที่ทุ่งทอง “ คลอนไดค์ ” 
KLONDIKE GOLD FIELDS ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อ
ประมาณ 100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสาย “ไวท์พาส” และ 
“ ยูคอนรูต”  WHITE PASS AND YUKON RAILWAY ที่
พานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว เข้าสู่
มณฑลยูคอนของแคนาดา ปัจจุบันเหลือเพียงความทรงจ า 
และน าบรรยากาศเก่ามาใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มากับเรือ
ส าราญในช่วงฤดูร้อน ตัวเมืองอยู่ใกล้จากท่าเรือเพียงเดินราว 10-15 นาทีก็ถึง เป็นเมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศ
แบบหนังคาวบอยตะวันตก และยังคงรักษาสภาพไว้เหมือนในยุคตื่นทอง เช่น บ้านไม้สองชั้นทาสีสดใส ซา
ลอน ร้านเหล้า ร้านขายของท่ีระลึกมากมาย ฯลฯ 

08.00 น.       เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล๊อบบี้เรือ เพื่อเตรียมขึ้นสู่ฝั่ง 
เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR  
 TO THE SUMMIT (1.30 HOURS) : เดินทางโดยรถแวนลัดเลาะไปตามเส้นทางขุดทองสู่ยอดเขา ไวท์
พาส ซัมมิท ซึ่งสูงกว่า ระดับน้ าทะเล 3,292 ฟุต  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37 USD / เด็กต่ ากว่า 12 ปี 20 USD) 
 WHITE PASS SCENIC RAILWAY (3.00-3.30 HOURS) : เดินทางโดยรถไฟรถไฟสายไวท์พาสและยู
คอนรูต ซึ่งเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองชื่นชมกับทัศนียภาพตามหุบเขาและธรรมชาติที่งดงามสู่
ยอดเขาไวท์พาสซัมมิทนับเป็นประสบการณ์ที่คุณจะมิลืมเลือน ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 159.95 USD 
/ เด็กต่ ากว่า12ปี 56 USD) 
 DOG SLEDDING & GLACIER FLIGHTSEEING (2.00-2.30 HOURS) : เดินทางโดยการนั่ง
เฮลิคอปเตอร์สู่แคมป์สุนัขที่เดนเวอร์กลาเซีย พร้อมชมวิธีการควบคุมสุนัขลากเลื่อนจากไกด์ผู้เชี่ยวชาญ และได้
ประสบการณ์จากการนั่งเลื่อนท่ามกลางบรรยากาศท่ีแสนเย็นสดชื่นสุดยอดของการผจญภัย (ราคาผู้ใหญ่
ประมาณท่านละ 549.95 USD / ไม่มีราคาเด็กและเด็กต้องอายุ5ขวบขึ้นไปถึงจะสามารถร่วมเดินทางได้) 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
น าท่านชมตัวเมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบ
คาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้
ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส  
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (ท่านจะต้องขึ้นเรือประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเรือออก
จากท่า)  
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20.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติกราเซียเบย์”  
ค่ า บริการอาหารม้ือค่ า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ  

 

พักที่:         RUBY PRINCESS CRUISE              บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 
 
วันที่หกของการเดินทาง (6)    อุทยานแห่งชาติกลาเซียเบย์ (GLACIER BAY NATIONAL PARK) 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วันนี้เรือจะเข้าสู่ GLACIER BAY NATIONAL PARK ตั้งแต่เวลา 06.00 - 15.00 น.* * * 
06.00 น.    เรือเดินทางถึงบริเวณธารน้ าแข็ง “ กลาเซียร์ เบย์ ” (GLACIER BAY) วันนี้จะเป็นรายการพิเศษสุด!!! 

โดยเฉพาะเรือในเครือ ปริ๊นเซสส์ เท่านั้นที่จะได้สัมปทานเข้าชม บริเวณอุทยานแห่งชาติ กลาเซียร์ เบย์ ท่านจะ
ได้เห็น “ธารน้ าแข็ง” ที่งดงามยิ่งใหญ่ตระการตา เรือส าราญจะน าท่านเข้าใกล้ธารน้ าแข็งที่ไหลมารวมกัน
บริเวณไหล่เขาท่ีจับตัวกันเป็นธารน้ าแข็งสีฟ้าครามด้วยแรงดึงดูดของโลกจึงท าให้น้ าแข็งแตกตัวถล่มลงมาเบื้อง
หน้า แลดูงดงามยิ่งนัก ซึ่งท่านสามารถบันทึกภาพความประทับใจนี้ไว้ด้วยตัวของท่านเอง 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ    
บ่าย อิสระกับการพักผ่อนบนเรือส าราญ กับกิจกรรมนานาชนิดที่ท าให้ทุกท่านสุขส าราญ 
ค่ า บริการอาหารม้ือค่ า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดง

โชว์ชุดพิเศษท่ีทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ ากัน)  
15.00 น.   เรือออกเดินทางสู่ “ เมืองเค็ทชิเกน ”  (KETCHIKAN) 
พักที่:       RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว               
 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)     เรือเทียบท่าที่เมืองเค็ทชิเกน (KETCHIKAN) 
เช้า     บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

 

06.30 น. เรือเข้าเทียบท่า “เค็ทชิแคน” (KETCHIKAN)  เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาริมฝั่งแม่น้ า เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านดั้งเดิมของชนพ้ืนเมืองที่สร้างสรรค์งานศิลปะเสาโทเท็มของ อินเดียนแดงเผ่าทลิงกิต 
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น าท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็น
เมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลัก (TOTEM POLES) ที่มาก
ที่สุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพ้ืนเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็น
สัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิด
ท าให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจ านวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่
ใช้เล่าเรื่องราว ประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ใน
อดีต เมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ   ท าให้ในช่วงฤดูร้อน
เมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจ านวนมาก อีก
ทั้งพ้ืนที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นท าการตัดไม้ เพ่ือมาสร้างบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิม
มากขึ้นทุกๆปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่ง
บรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพ่ือให้คนรุ่นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศใน
ประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย  
น าท่านเที่ยวชมย่านไฟแดงที่โด่งดังในอดีต “ครีก สตรีท (CREEK STREET)” เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค 
และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและ
บ้านเรือนสร้างอยู่เหนือล าธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์ 
“บ้านของดอลลี่” สถานที่หาความส าราญของชายหนุ่มในอดีต 
อิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองเคทชิแกน และซื้อของพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 
พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  
 TOTEM & TOWN TOUR (2.30 HOURS) : ท่านจะได้นั่งรถโค้ชชมรอบเมืองเค็ทชิแกน ชมอุทยานโท
เท็มไบท์ศึกษาความเป็นมาของเสาสลักท่ีมีความหมายบ่งบอกถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 39 USD / เด็กต่ ากว่า12ปี 22 USD) 

 MISTY FJORDS SEAPLANE (2.00 HOURS) : ประสบการณ์ที่ท่านจะได้สัมผัสกับการนั่ง FLOAT 
PLANE ชมมิสตี้ฟยอร์ด ที่แผ่อาณาบริเวณกว่า 2 ล้านเอเคอร์ชมผาแกรนิตที่งดงาม น้ าตกสูงกว่า 1,000 ฟุต 
ทะเลสวยใสดังผลึกแก้ว และทะเลหมอกสวยที่ปกคลุมความงามของธรรมชาติราวป่าหิมพานต์ในฝัน  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 269.95 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 
 ALASKA BEAR ADVENTURE (3.25 HOURS) : เป็นรายการที่ท้าทายและค่อนข้างจ ากัดจ านวน
นักท่องเที่ยวเพ่ือรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ให้อยู่นานที่สุด ทัวร์เริ่มด้วยการพาท่านนั่ง FLOAT PLANE สู่ถ้ า
จุดที่สามารถชมหมีได้อย่างชัดเจน จากนั้นพาท่านสู่ ล าธารมาร์การ์เร็ต ซึ่งเป็นที่ที่หมีสีน้ าตาลจะมาดักจับ
ปลาแซลมอนเป็นอาหารนับเป็นความตื่นตาตื่นใจที่คุณจะประทับใจมิรู้ลืม 
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 399 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 
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ค่ า   บริการอาหารม้ือค่ ามื้อพิเศษ !!! ขอเชิญท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารม้ือค่ า  
FAREWELL NIGHT DINNER ซึ่งกัปตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ 
ชุดแต่งกายท่ีเหมาะสม 
ผู้ชาย ชุดสูท หรือชุดประจ าชาติ  
ผู้หญิง ชุดราตรี หรือชุดประจ าชาติ   
**วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจาก PRINCESS PATTER ** 

22.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองวิคตอเรีย” (VICTORIA) ประเทศแคนาดา (CANADA) 
พักที่:        RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว               
 
วันแปดของการเดินทาง (8)      เค็ทชิเกน - วิคตอเรีย(แคนาดา) - ซีแอตเติ้ล 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
 อิสระกับการพักผ่อนบนเรือส าราญ กับกิจกรรมนานาชนิดที่ท าให้ทุกท่านสุขส าราญ 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
17.30 น. บริการอาหารม้ือค่ า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
19.00 น.  เรือเข้าเทียบท่า วิคตอเรีย  

น าท่านเดินเที่ยวชม “เมืองวิกตอเรีย” (VICTORIA) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมือง
แห่งสวน” (CITY OF GARDENS) อีกท้ังยังเป็นเมืองหลวงของ 
รัฐบริติชโคลัมเบีย (BRITISH COLUMBIA) รัฐหนึ่งของประเทศ
แคนาดา ที่ตั้งยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์" เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้าน
การท่องเที่ยว เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาด ความ
ปลอดภัย และทิวทัศน์ที่มีความงดงามมากเมืองหนึ่ง วิกตอเรียจึงมัก
ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญอันดับต้นๆจากนิตยสารท่องเที่ยวสากลเป็นประจ าและดึงดูด
นักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี  

** หมายเหตุ** ส าหรับเมืองวิคตอเรีย อาจมีการเปลี่ยนแปลง EXCUSION ตามความเหมาะสมของฤดูกาล 
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หมายเหตุ …ก่อนเรือกลับเทียบท่าที่เมืองซีแอตเทิล ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน า
กระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 
เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้
หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

23.59 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองซีแอตเติ้ล ” SEATTLE, WASHINGTON 
พักที่:        RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว               
 
วันที่เก้าของการเดินทาง (9) เมืองซีแอตเติ้ล - ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ท  

07.00 น. เรือส าราญเดินทางถึงท่าเรือ เมืองซีแอตเติ้ล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐ อเมริกา  
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  หลังอาหารเช้า เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพ่ือ

รอประกาศจากทางเจ้าหน้าทีป่ระจ าเรือเกี่ยวกับเวลาขึ้นฝั่ง 
 เมื่อขึ้นฝั่งแล้วทุกท่านจะต้องผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ผ่าน

เข้าเมืองซีแอ็ตเติล ณ บริเวณท่าเรือ 
จากนั้นน าท่านรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วย
ตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือ เรียบร้อยล้ว น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองซีแอ็ตเติล น าท่านชมเมือง
ที่สวยงาม ท่านจะเห็นวิวของภูเขาหิมะบริเวณอุทยานโอลิมปิก 
น าท่านเดินทางบริเวณสู่ ตลาดไพน์ เพลส (Pike Place Market) ตลาดเก่าแก่คู่เมืองซีแอตเติ้ล เดินชม
บรรยากาศของพ้ืนเมือง เต็มไปด้วยตลาดผลไม,้ ตลาดปลา, ตลาดดอกไม้ รวมทั้งสินค้าพ้ืนเมืองต่างๆ ให้ท่านได้
เช็คอิน ณ ร้านสตาร์บั๊ก แห่งแรกของโลก จากนั้น น าท่านชมเมือง   

เที่ยง      บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย       น าท่านสู่ ซีแอตเทิล พรีเม่ียม เอาท์เลต (SEATTLE PREMIUM OUTLET ) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ใน 

ซีแอตเทิล มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง COACH, POLO, 
RALPH LAUREN, DKNY, GUESS, CALVIN KLIEN, BURBERRY, 
BANANA REPUBLIC FACTORY, ADIDAS, KATE SPREAD, 
KIPLING, TUMI, SAMSONITE และ อ่ืนๆอีกมากมาย  
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

ค่ า บริการอาหารม้ือค่ า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซีแอตเทิ้ล  

วันที่สิบของการเดินทาง (10)     สนามบินซีแอตเทิล - ไทเป  
01.50 น.     เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีว่า แอร์ไลน EVA AIRLINES เที่ยวบินที่ BR 025 / 067 

              แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง... 
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*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน *** 
วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง (11)   ไทเป - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)                
11.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้า
ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความ
เหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 
 

ค าแนะน า  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 
 
 

อัตราค่าบริการ 
ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 

ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

  พักเดี่ยว 

8-18 พ.ค. 63 
18-28 ก.ย. 63 

129,900 129,900 124,900 59,000 

5-15 มิ.ย. 63 
24ก.ค.-3ส.ค.63  
7-17 ส.ค. 63 

135,900 135,900 130,900 59,000 

ห้องพักที่อเมริกา ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง ส่วนใหญ่จะเป็นห้องพักแบบเตียงคู่ 

*ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (BUSINESS CLASS) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ* 

 อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา 8,500 บาท  
 อัตราค่า UPGRADE ตั๋วเครื่องบินเป็น ECONOMY DELUXE  ราคาเริ่มต้นประมาณ 55,000 บาท 
 ต้องการพักห้องพักแบบมีระเบยีง BALCONY คิดค่าบริการเพิ่มอีกท่านละ 45,000 บาท 
 ต้องการพักห้องพักแบบ MINI SUITE คิดค่าบริการเพิ่มอีกท่านละ 75,000 บาท 
 ต้องการพักห้องพักแบบ มีหน้าต่าง คิดค่าบริการเพิ่มอีกท่านละ 22,000 บาท 
 ต้องการพักห้องพักแบบ SUITE (ดีที่สดุในเรือ) คิดค่าบริการเพิ่มอีกท่านละ 120,000 บาท 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - ซิแอตเติ้ล - กรุงเทพฯ  
 โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่
มีอุณหภูมิต่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล 
เทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าแคนาดา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็
ตาม  
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 
 ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าทิปพนักงานบริการในเรือ ที่ผู้เข้าพักจะต้องช าระทุกท่าน วันละ 13 USD / วัน / คนรวม 7 วัน (91 USD) ที่ท่านใช้
บริการเรือ โดยทางเรือจะชาร์ทเข้าห้องพัก 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านละ 8,500 บาท (ซึ่งทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ
ผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าด าเนินการท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 
 รายการทัวร์ชายฝั่ง ซึ่งท่านสามารถขอค าปรึกษาได้จากหัวหน้าทัวร์ 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ 
ทั้งหมดหลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 

การจองและช าระเงิน  

 กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ท่ีไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ 
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันท า
การ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS220120 

Page 14 of 18  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน 
และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้าท่านต้องการ 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหตุก่อนท าการจอง 

o ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักท่ีคอนเฟิร์ม มาจากทางเรือ, ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  
o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  
o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยว กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวี
ซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน
การพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่
เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋วตามจริงเท่านั้น 
-  ค่ามัดจ าเรือส าราญ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทาง โดยตามกฎของเรือ ท่านจะต้องโดนหักค่ามัดจ า
ห้องพักในเรือ ตามก าหนดของเรือ *** หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึด
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 
เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารอง
ยานพาหนะ 
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เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  50 วันท าการ - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัด
จ ากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วันท าการ - เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์     
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-19 วันท าการ - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว กอ่นวันเดินทาง 

จะต้องช าระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเลม่คืนมาแล้วเท่านั้น) 
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เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า VISA CANADA 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน  6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลัง 
ไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง 
*พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ 
 *ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด  
  หลักฐานแสดงฐานะการเงิน ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 
*ส าเนาสมุดเงินฝากประจ า หรือ ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมด้วยหนังสือรับรองจากธนาคาร 
กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับส าเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 
5 วันท าการ) 
* เด็กใช้เอกสารร่วมกับบิดา-มารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ถ่ายส าเนาแยกคนละชุด 
 กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางท้ังสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไป
ต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  
 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจาทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
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เพ่ือการเดินทางอย่างอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก..ด้วยประกันการเดินทางเสริมที่เพ่ิมความคุ้มครองได้มากขึ้น... 

ความคุ้มครอง / Coverage 

จ านวนเงินความคุ้มครอง / Sum Insured 

เดินทางท่ัวโลก / Worldwide Plus เดินทางในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 

1. การประกนัภัยอุบัติเหตสุ่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident 
Benefit 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุและสขุภาพ / Medical Expenses 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนือ่งในประเทศไทย** / Follow-up treatment 
in Thailand 

50,000 200,000 300,000 500,000 50,000 200,000 300,000 500,000 

2.2 การรับการรกัษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย*** / Medical 
treatment in Thailand 

100,000 200,000 300,000 500,000 100,000 200,000 300,000 500,000 

3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินและการส่งศพกลบัประเทศ / Evacuation and 
repatriation 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

4. การบริการความชว่ยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency 
Medical Assistance         

4.1 การเย่ียมผูเ้อาประกนัภัยในต่างประเทศ / Compassionate visit X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 การส่งตวัผู้เยาวก์ลับประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 การคน้หา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and 
recovery 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

5. การยกเลกิการเดนิทาง / Trip cancellation 10,000 10,000 100,000 100,000 10,000 10,000 100,000 100,000 

6. การลดจ านวนวนัเดินทาง / Trip curtailment X X 100,000 100,000 X X 100,000 100,000 

7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสมัภาระในการเดินทาง / Loss or 
damage of personal baggage 

10,000 10,000 50,000 50,000 10,000 10,000 50,000 50,000 

8. การล่าช้าของการเดนิทาง / Cover of delay 
        

8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delays in means of public 
transport 

X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

8.2 การล่าช้าของสมัภาระ / Delayed collection of baggage X 2,000 20,000 20,000 X 2,000 20,000 20,000 

8.3 การจีโ้ดยสลัดอากาศ / Hijack X X 50,000 50,000 X X 50,000 50,000 

8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน / Missed connection - flight X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

9. การสญูหายของหนังสือเดินทาง / Loss of passport X X 5,000 5,000 X X 5,000 5,000 

10. ความรับผิดตอ่บุคคลภายนอก / Personal legal liability X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 

11. ความรับผิดส่วนแรกส าหรับรถเช่า / Rental car excess X X 10,000 20,000 X X 10,000 20,000 

12. ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ / Golf extension X X X 20,000 X X X 20,000 

13. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตวัในโรงพยาบาลต่างประเทศ / 
Overseas hospitalization benefit 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

หมายเหต ุ

        * อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิน้เชงิจากอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.  

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จา่ย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such costs 

incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส (เดินทางทัว่โลก / เดินทางเอเชีย) 

จ านวนวันเดินทาง (วัน) Trip Duration (Days) 
เดินทางทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทางในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 
แผนรายเที่ยว / Single-Trip 

        1-4 300 334 600 990 200 290 470 688 
5-6 350 450 715 1,290 240 300 595 999 
7-8 370 500 990 1,772 280 427 690 13,000 
9-10 399 600 1,230 1,996 340 597 850 1,600 
11-15 600 790 1,590 2,750 450 767 1,150 2,150 
16-22 849 1,275 2,210 3,370 524 937 1,650 2,795 
23-31 9,999 1,600 2,680 3,993 628 1,108 2,030 3,300 
32-45 1,530 2,090 3,200 5,674 770 1,364 2,450 4,325 
46-60 1,950 2,500 3,850 6,180 907 1,620 2,995 5,226 
61-75 2,300 3,340 4,900 7,910 1,220 2,215 3,775 6,450 
76-94 2,500 3,843 5,500 9,390 1,475 2,641 4,200 7,500 
95-105 3,500 4,467 7,490 11,145 1,975 2,962 5,720 9,990 
106-121 4,100 5,090 8,400 12,900 2,350 3,371 6,450 11,100 
122-151 5,200 6,345 10,250 15,895 2,775 4,016 7,950 13,740 
152-182 6,500 7,599 12,530 18,890 3,260 4,922 9,775 15,975 

แผนรายป ีเดินทางไม่จ ากัดคร้ัง แต่ละครั้งไม่เกินจ านวนวันท่ีระบุ / Annual Multi-Trip, max length per trip ass per pland Selected 

Annual (max 31 dats) 2000 2450 4000 5700 1200 1992 2850 4400 

Annual (max 60 dats) 2500 3120 4800 7400 1600 2591 3700 6400 

Annual (max 90 dats) 3600 4225 5800 10000 1900 3200 5000 8700 

Annual (max 120 dats) 5750 6427 9000 13990 2650 4038 7100 12210 

Annual (max 365 dats) 15500 19000 26200 44000 5925 10785 22000 35150 
* เบี้ยประกันภัยข้างต้น ส าหรับผู้เอาประกันอายุไม่เกิน 75 ปี รวมภาษีอากรแสตมป์แล้ว / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax and stamp. 

* ส าหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76 ปีข้ึนไป เบีย้ประกันภัยจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ระบุในตาราง / For insured 76 yrs and above, premium will  be two times the amount shown 

in the table. 

ความคุ้มครองพิเศษ / Special Coverages 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         
         

         

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจา้หน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร ์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อยกวา่ 
1 สัปดาห์  และกรณุาช าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ านวน หลังจากส่งรายชื่อผูเ้อาประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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