
 

 

สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุหรใูนดินแดน

แห่งขัว้โลกเหนือ เสน้ทางอลาสกา้ กบัเรือส าราญ 

Norwegian Joy 

ซีแอตเทิล - เคทชิเกน - จโูน่ - Glacier Bay - ไอซซ่ี์ สเตรท 

พอยท ์- ลอ่งน่านน ้า - วิกตอเรยี - ซีแอตเทิล 

เดินทาง: 10 – 20 พฤษภาคม 2562 

(11 วนั 8 คืน) 

ราคาเริ่มตน้ท่ี129,999บาท 

 



 

 

 ชมววิเมอืง Seattle บน Space Needle สญัลกัษณข์องเมอืง 
 เดนิเลน่ชมเมอืงหลวงแหง่แซลมอนที ่Ketchikan 

 อิม่อรอ่ยกบัขาปอูลาสกา้  
 ลอ่งเรอืชม มรดกโลกทางธรรมชาต ิGlacier Bay 
 ชมธารน ้าแข็งยักษ์ Mendenhall Glacier สกัครัง้ในชวีติ 
 ลอ่งเรอืชมปลาวาฬแบบใกลช้ดิ ณ Icy Strait Point 
 เทีย่ว เมอืงแหง่สวน Victoria เมอืงทีไ่ดร้ับการแนะน าจากนติยสารทอ่งเทีย่วสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NORWEGIAN JOY (นอร์วเิจียน จอย) 
ขนาดของเรือ  : 168,800 ตัน   จ านวนผู้โดยสาร : 3,850
จ านวนช้ัน  : 20 ช้ัน    ห้องอาหาร  : 7 ห้อง 
คลบั/บาร์  : 6 บาร์    สระว่ายน า้  : 3 สระ 

มหีวัหนา้

ทวัรด์แูล

ตลอดทรปิ 



 

 

รัฐอลาสก้าตั้ งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกา อดีตอยู่ใต้อ  านาจการปกครองของ
มหาอ านาจรัสเซีย เป็นดินแดนร้างห่างไกล มีผูค้นอยูอ่าศยัจ  านวนนอ้ยมาก รัสเซียซ่ึงมองไม่เห็นประโยชน์ใน
ดินแดนกวา้งใหญ่รกร้างแห่งน้ี จึงไดย้อมขายให้กบัสหรัฐอเมริกาในวนัท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 อลาสกา้จึง
กลายเป็นรัฐท่ี 49 เป็นรัฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เป็นรัฐท่ีไม่มีอาณาเขตติดกบัรัฐอ่ืน 
ๆ ของแผ่นดินแม่เลย แล้วเหตุการณ์อนัไม่คาดฝันก็เกิดข้ึนเม่ือได้ท าการส ารวจพบแหล่งทองค า น ้ ามัน 
และแก๊ซธรรมชาติ รวมไปถึงพื้นท่ีป่าไมอี้กกวา้งใหญ่เม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 นั้นเอง ท าให้ดินแดนอลาสกา้
เพิ่มมูลค่าข้ึนอยา่งมากมายมหาศาลในเวลาไม่นาน  

รายละเอยีดโปรแกรม 

 

 

13.30 น. พบเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิเคาน์เตอร ์Q ประตูทางเขา้ที ่8 อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ อวีเีอ แอร ์(EVA Airways) 

16.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน เมอืงไปทเป ประเทศไตห้วัน โดยเทีย่วบนิ BR068 

21.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วันเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งบนิ 

23.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเถาหยวน สู่สนามบนิซแีอตเทลิ ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยเที่ยวบนิ 

BR026 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ********** 

19.35 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตซิแีอตเทลิประเทศสหรัฐอเมรกิา ตามเวลาทอ้งถิน่ ซึง่ชา้กว่า

ประเทศไทย 15 จากนัน้ผ่านพธิกีารตรวจหนังสอืเดนิทาง และศุลกากร น าท่านโดยสารรถโคช้ปรับ

อากาศเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก Seattle Airport Marriott Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 

08.00 น. น าทา่นเทีย่วชม นครซแีอตเทลิ (Seattle) เมอืงทา่ชายฝ่ังทีม่คีวามส าคัญทางดา้นการท่องเทีย่ว

ของ มลรัฐวอชงิตัน ประเทศสหรัฐอเมรกิา อยูร่ะหวา่งมหาสมทุรแปซฟิิกและทะเลสาบวอชงิตัน หา่ง

จากชายแดนสหรัฐอเมรกิา - แคนาดา 154 กโิลเมตรเท่านัน้ "นครซแีอตเทลิ" เป็นเมอืงขนาด

ใหญพ่อสมควร พืน้ทีส่ว่นใหญข่องเมอืงเต็มไปดว้ยตกึระฟ้าและความโรแมนตกิของแสงสใีนยามค ่า

คนื แต่หลายๆ คนทีเ่คยมาเยอืนเมอืงนี้กลับเรยีกขานเมอืงนี้ว่า มหานครแห่งสเีขยีวขจ ีเนื่องจาก

เมอืงเต็มไปดว้ยพืน้ทีส่เีขยีว นอกจากนี้แลว้ซแีอตเทลิยังไดรั้บ

การยกยอ่งจากสมาคมธุรกจิการท่องเทีย่วแห่งอเมรกิา (ASTA) 

จากการจัดอันดับใหซ้แีอตเทลิเป็น 1 ใน 10 สถานทีท่่องเทีย่ว

ยอดนยิมในสหรัฐอเมรกิาอกีดว้ย  

 น าท่านสูย่า่น ดาวนท์าวน ์(Downtown) ยา่นธุรกจิทีส่ าคัญ

ของซแีอตเทลิ ชมอาคาร บา้นเรือน และตกึ ที่มีความส าคัญ

ทางดา้นสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมือง 

จากนั้นน าท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่ ไพโอเนียร ์

สแควร ์(Pioneer Square) ซึง่ถอืวา่เป็นยา่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

ซแีอตเทลิ ทีน่ีม่รีา้นแกลเลอรีท่ีจั่ดแสดงงานศลิปะของศลิปินชือ่

ดัง, หอ้งอาหาร, รา้นหนังสอื และเครือ่งประดับมากมาย ผา่นชม 

สมทิ ทาวเวอร ์(Smith Tower) อาคารทีส่รา้งขึน้ใน ปี ค.ศ. 

1914 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สเปซ นีดเด ิล (Space 

Needle) สัญลักษณ์ของซแีอตเทลิ สิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามสงูถงึ 

วนัศกุรท์ ี ่10 พ.ค. 2562  กรงุเทพฯ/สวุรรณภมุ ิ– ไทเป – ซแีอตเทลิ     (1) 

วนัเสาร์ที ่11 พ.ค. 2562  ซีแอตเทิล – ล่องเรือส าราญ Norwegian Joy      (2) 



 

 

520 ฟตุ (160 เมตร) สเปซ นีดเดลิ สรา้งขึน้ ปี ค.ศ. 1962 เมือ่ครัง้ทีซ่แีอตเทลิไดเ้ป็นเจา้ภาพจัด

งาน  World’s Fair ภายใน สเปซ นีดเดลิ จะประกอบไปดว้ยรา้นขายของกระจุกกระจกิ รา้นอาหาร

ลอยฟ้า (Sky City restaurant) ทีส่ามารถหมนุชมววิสวยของเมอืง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูท่่าเรอืซแีอตเทลิ เพือ่ท าการเช็คอนิขึน้เรอืส าราญ Norwegian Joy ซึง่เป็นเรอื

ส าราญสญัชาตอิเมรกินั ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารในระดับสากล และเมือ่ขึน้มาบนเรอืส าราญแลว้ (หากเวลา

เอือ้อ านวย) เจา้หนา้ทีจ่ะพาท่านเดนิชมภายในเรอืส าราญเพือ่รับทราบถงึรายละเอยีดและสถานที่

ต่างๆ บนเรอืส าราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครือ่งดืม่ (ชา, กาแฟ) ภายในเรอื ซึง่มี

บรกิารตลอด 24 ช.ม. ตามหอ้งอาหารตา่งๆ   

*** กอ่นทีเ่รอืส าราญจะท าการถอนสมอออกเดนิทาง ทางเรอืจะมกีารซอ้มหนภียัตามหลักสากล (Muster Drill) ขอให ้

ผูโ้ดยสารทกุทา่นมารายงานตัวยงัจดุทีก่ าหนดไว ้โดยสงัเกตจดุรวมพลของแตล่ะ่ทา่นไดท้ีแ่ผน่ป้ายดา้นหลังประตู

หอ้งพักของทา่น*** 

 

16.00 น. เรอืส าราญออกจากทา่เรอืซแีอตเทลิ มุง่หนา้สูเ่มอืงเคทชเิกน รัฐอลาสกา้ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค ่า ทา่นสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรอืเลอืกใชบ้รกิารหอ้งกจิกรรมต่างๆ 

ภายในเรอืส าราญ ไมว่่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, หอ้งอาหารบปุเฟ่ต,์ รา้นขายสนิคา้ปลอดภาษี (Duty 

Free) และกจิกรรมสันทนาการอืน่ๆ อกีมากมาย ***ทา่นสามารถรบัทราบรายละเอยีดของ

กจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่รอืส าราญ Norwegian Joy จะจดัขึน้ในวนัถดัไปไดจ้ากเอกสาร 

Freestyle Dailyทีจ่ะสง่ถงึหอ้งพกัของทา่นทกุคนื*** 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  

หลังจากนั้น อิสระใหท้่านพักผ่อนบนเรือส าราญฯ ตาม

อธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นใน

คลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมาย

ไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้ปลอด

ภาษีบนเรอื (Duty Free) และสว่นสันทนาการอืน่ๆ มากมาย 

กจิกรรมความบันเทงิอันหลากหลายทีท่่านสามารถเลอืกใช ้

บรกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  : บารแ์ละเลาจน,์ หอ้งสมดุ, หอ้งอนิเตอรเ์น็ต 

Entertainment  : ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจัีดแสดง (ไมซ่ ้ากนัในทุกค ่าคนื) หรอืจะเลอืกน่ังเล่นในคลับ เลาจน ์

บารต์า่งๆ หลากหลายสไตล,์ คาสโิน, ดสิโกเ้ธค, หอ้งเลน่เกม 

Sport and Activities : สระวา่ยน ้า, สปอรท์คอรท์, ฟิตเนส 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรมี , บวิตี ้ซาลอน, โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญฯ  

พักผอ่นบนเรอืส าราญตามตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมาย

ไดต้ามใจชอบ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรอืเลอืกใชบ้รกิารหอ้งกจิกรรมต่างๆ 

ภายในเรอืส าราญ ทา่นสามารถเขา้ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืจัดให ้ณ หอ้งเธยีรเ์ตอรท์ีช่ัน้ 6 และชัน้ 7 

ดา้นหัวเรอื หากท่านใดทีช่อบการเสีย่งโชค ท่านสามารถไปไดท้ีค่าสโิน ชัน้ 7 ส าหรับท่านทีช่อบ

แดนซห์รอืน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลอืกใชบ้รกิารไดท้ี ่คลับ/เลาจน ์หรอื บารต์า่งๆ ได ้

 

 

 

 

วนัจันทร์ที ่17 ก.ย. 2561  ล่องน่านน า้สากล        (3) 



 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

07.00 น. เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื เมอืงเคทชเิกน รฐัอลากา้ 

09.00 น. น าท่านสู่ เมอืงเคทชเิกน ชมุชนแห่งแรกของรัฐอลาสกา้ ปัจจุบันจัดเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสี่

ของรัฐ และเป็นเมืองที่รูจ้ักกันดีของนักท่องเที่ยวทอ้งถิ่นและต่างชาติว่าเป็น เมอืงแห่งเสา

แกะสลกั (Totem Poles) ทีม่ากทีส่ดุในโลกในอดตีเสาแกะสลักนี้ ถอืเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า

พื้น เมืองอ เมริกันทางตอนเหนือ  และถือ เ ป็น

สญัลักษณ์ทางศาสนา ทีพ่วกเขาใหค้วามเคารพ แต่

ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาครสิต์ เกดิความ

เขา้ใจผดิท าใหค้นสว่นใหญเ่ผาเสาเหลา่นีเ้ป็นจ านวน

มาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมอืนบลิบอร์ด

หรอืสัญลักษณ์ทีใ่ชเ้ล่าเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมา

ต่างๆ ในอดตี เมอืงเคทชเิกนเคยไดช้ือ่ว่าเป็น เมอืง

หลวงแหง่แซลมอน ในอดตีเมอืงนีถ้กูจัดใหเ้ป็นเมอืง

แห่งสวรรค์ของนักตกปลา และกลุ่มคนที่ชื่นชอบ

ธรรมชาต ิท าใหใ้นช่วงฤดูรอ้นเมอืงนี้จะหนาแน่นไปดว้ยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให ้

ปรมิาณของปลาแซลมอนลดลงเป็นจ านวนมาก อกีทัง้พื้นที่ของป่าไมก้็ลดลงเนื่องจากประชากร

ทอ้งถิน่ท าการตัดไม ้มาสรา้งบา้นพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิม่มากขึน้ทุกๆ ปี ปัจจุบันทัง้

หน่วยงานภาครัฐและประชากรทอ้งถิน่ต่างพยายามทีจ่ะอนุรักษ์ใหเ้มอืงนี้คงไวซ้ ึง่บรรยากาศของ

เมืองเก่าเฉกเช่นในอดีต เพื่อใหค้นรุ่นหลังที่มา เที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรูถ้ ึงบรรยากาศใน

ประวัตศิาสตร์ไดไ้ม่มากก็นอ้ย หัวหนา้ทัวร์จะน าท่านเที่ยวชมย่านชุมชนที่โด่งดังในอดีต  ครกี 

สตรที (Creek Street) เป็นทีช่มุนุมของนักแสวงโชค และนักเดนิเรอืในยุคตืน่ทอง เป็นย่าน

อาคารเก่าที่ทางเดินและบา้นเรือนสรา้งอยู่เหนือล าธารหรือเชงิเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์

“บา้นดอลลี”่สถานทีห่าความส าราญของชายหนุ่มในอดตี จากนัน้ใหท้่านไดเ้ดนิชมเมอืงเคทชเิกน 

และซือ้ของพืน้เมอืงตามอัธยาศัย พรอ้มเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมอืงเคทชเิกน 

** อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิบนฝ่ัง**  

 Note: เคทซเิกน เป็นเมอืงทีฝ่นตกบอ่ยมากแทบทุกวนัและวนัละหลายคร ัง้ จงึควรพกรม่

และเสือ้กนัฝนไปดว้ย ของฝากยอดนยิมประจ าเมอืงนีค้อื อาหารกระป๋องทีท่ ามาจากปลา

เซลมอน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

บา่ย อสิระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถลงไป

เลือกซือ้อาหารกระป๋องที่ท ามาจากปลาเซลมอน ไดท้ี่

รา้นจ าหน่ายของฝากตา่งๆ  

 ทา่นควรกลบัลงเรอืกอ่นถงึเวลาเรอือกประมาณ 1 - 

1.30 ช ัว่โมง 

15.00 น. เรือส าราญล่องออกจากท่าเรือเมอืงเคทชเิกน เพื่อมุ่ง

หนา้สูเ่มอืงจโูน่ อสิระใหท้า่นไดพั้กผ่อนบนเรอืส าราญหรู

ตามตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเลน่ในคลับ เลาจน ์หรอืท ากจิกรรมทีม่ี

ภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้ปลอดภาษีบนเรือ 

(Duty Free) และสว่นสนัทนาการอืน่ๆ มากมาย กจิกรรมความบันเทงิอันหลากหลายทีท่่านสามารถ

เลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  

 หลังรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรอืเลอืกใชบ้รกิารหอ้งกจิกรรมต่างๆ 

ภายในเรอืส าราญ ทา่นสามารถเขา้ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืจัดให ้ณ หอ้งเธยีรเ์ตอรท์ีช่ัน้ 6 และชัน้ 7 

ดา้นหัวเรอื หากท่านใดทีช่อบการเสีย่งโชค ท่านสามารถไปไดท้ีค่าสโิน ชัน้ 7 ส าหรับท่านทีช่อบ

แดนซห์รอืน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลอืกใชบ้รกิารไดท้ี ่คลับ/เลาจน ์หรอื บารต์า่งๆ ได ้

วนัจันทร์ที ่13 พ.ค. 2561  เมอืงเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า (อสิระเลอืกซ้ือทวัร์เสริม)    (4) 



 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

07.0 น. เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื เมอืงจโูน ่รฐัอลาสกา้ 

เมอืงจูโน ่เรยีกไดว้่าเป็นเมอืงท่าและเมอืงหลวงทีส่ าคัญของ มลรัฐอลาสกา้ ตัวเมอืงตัง้อยูบ่รเิวณ

ตนีเขาทีต่ัง้ตระหงา่นสงูถงึ 4,000 ฟตุ ถา้ไปเยอืนในชว่งตน้ๆของฤดูกาลล่องเรอืส าราญ ท่านจะได ้

เห็นยอดเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะและน ้าตกอันสวยงาม เต็มไปดว้ยทวิทัศน์อันงดงามยากทีจ่ะหาทีใ่ด

เปรยีบ ดว้ยเสน่หข์องธรรมชาตแิละวัฒนธรรมทีผ่สมผสานกันอยา่งกลมกลนื จูโน ่เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่

ระหว่างเทอืกเขาและทะเล ท าใหเ้ป็นเมอืงทีเ่ขา้ถงึไดย้ากในทางบก ถูกคน้พบในชว่งยุคตืน่ทองปี 

ค.ศ. 1880 ในอดตีเป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งเหมอืง

ทอง กอ่นจะกลายเป็นเมอืงหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอ

ลาสกา้ นอกจากนี้ยังเป็นเมอืงที่มธีารน ้าแข็งมาก

ทีส่ดุแห่งหนึง่ของอลาสกา้ ซึง่ม ีธารน า้แข็งเมน

เดนฮอลล ์(Mendenhall Glacier) เป็นธาร

น ้าแข็งที่ข ึน้ชือ่ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง **อสิระให ้

ทา่นเลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิบนฝ่ัง **  

แนะน าทวัรเ์สรมิบนฝั่งทีน่า่สนใจ 

- MENDENHALL GLACIER & MOUNT 

ROBERTS TRAMWAY USD 114 / ทา่น 

ทัวรน์ี้จะน าท่านเดนิทางสู่อทุยานแห่งชาต ิธารน า้แข็งเมนเดนฮอลล ์(Mendenhall Glacier 

National Park) เพื่อเขา้ชมธารน ้าแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล ์กลาเซียร ์(Mendenhall 

Glacier) ซึง่มคีวามกวา้งประมาณ 1 ไมล ์มนี ้าแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟตุ ท่านจะไดส้ัมผัสกับ

ทุ่งน ้าแข็งที่มหีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน ้าแข็งขนาดใหญ่เต็มพืน้ที่ จากนัน้น า

ท่านขึน้กระเชา้ลอยฟ้าที ่เมาท ์โรเบริต์ (Mt. Robert Tramway) โดยจุดขึน้กระเชา้อยูบ่รเิวณ

ท่าเรือเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของยอดเขา ซึง่ท่านจะไดพ้บกับทวิทัศน์ของเมอืงจูโน่ที่

ลอ้มรอบดว้ยขุนเขา นอกจากนี้ยังมี ศูนย์นักท่องเที่ยว รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึ ไวค้อย

ใหบ้รกิารอกีดว้ย อสิระใหท้่านเดนิเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมอืงจูโน่ตามอัธยาศัย ไดเ้วลาน า

ทา่นน่ังกระเชา้กลับลงมา ณ ทา่เรอื  

- MENDENHALL GLACIER HELICOPTER TOUR   USD 399/ทา่น 

ทัวรน์ี้จะน าท่านเดนิทางสู่อทุยานแห่งชาต ิธารน า้แข็งเมนเดนฮอลล ์(Mendenhall Glacier 

National Park) โดยน่ังเฮลคิอปเตอร ์ซึง่ทา่นไดช้มววิของธารน ้าแข็งฯ จากมมุสงู และท่านยังจะ

ไดม้โีอกาสเดนิบนธารน ้าแข็งฯ แหง่นีด้ว้ย 

ทา่นควรกลบัลงเรอืกอ่นถงึเวลาเรอือกประมาณ 1 – 1.30 ช ัว่โมง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

13.30 น. เรอืส าราญออกจากทา่เรอืจโูน่ เพือ่มุง่หนา้สู ่ไอซซ์ี ่สเตรท พอยท ์(Icy Strait Point) 

บา่ย อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นบนเรอืส าราญหรตูามตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอื

น่ังเลน่ในคลับ เลาจน ์หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่า่จะเป็นชอ้ป

ป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้ปลอดภาษีบนเรอื (Duty Free) ซึง่ระหว่างทางเรอืส าราญจะล่องเขา้สู ่Glacier  

Bay ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตขิององคก์ารยเูนสโก วันนี้เป็นอกีวันที ่ท่าน

จะไดส้ัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรยข์องภเูขาน ้าแข็งทีง่ดงามและยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในอลาสกา้ 

หากโชคดทีา่นจะไดย้นิเสยีงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสูพ่ืน้น ้า เป็นเสยีงอันกกึกอ้งราวเสยีงฟ้ารอ้ง

ค าราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไวก้ับกอ้นน ้าแข็งมหมึาที่พังถล่มลงสู่พื้นน ้าเสยีงดัง

กังวาล เรยีกไดว้่าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาตทิีไ่ดปั้้นแต่งขึน้มาใหท้่านไดช้มและจะหาทีใ่ดเปรยีบ

มไิดอ้กีแลว้ในโลก อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน ้าแข็ง พรอ้มเก็บ

ภาพความประทับใจอนัมอิาจลมืเลอืนไดต้ามอธัยาศัย 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

วนัองัคารที ่14 พ.ค. 2562 เมอืงจูโน่, รัฐอลาสก้า – Glacier Bay (อสิระเลอืกซ้ือทวัร์เสริม)  (5) 



 

 

หลังรับประทานอาหารค ่า ทา่นสามารถพักผอ่นตามอธัยาศัย 

หรือเลือกใชบ้รกิารหอ้งกจิกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ 

ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืจัดให ้ณ หอ้งเธยีร์

เตอร์ทีช่ัน้ 6 และชัน้ 7 ดา้นหัวเรอื หากท่านใดที่ชอบการ

เสีย่งโชค ท่านสามารถไปไดท้ีค่าสโิน ชัน้ 7 ส าหรับท่านที่

ชอบแดนซห์รือน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้รกิารไดท้ี ่

คลับ/เลาจน ์หรอื บารต์า่งๆ ได ้

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

07.00 น. เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื ไอซซ์ี ่สเตรท พอยท ์รฐัอลาสกา้ 

ไอซซ์ี ่สเตรท พอยท ์ตัง้อยูท่ีเ่มอืง ฮูน่า อันเป็นถิน่ฐานดัง้เดมิของชนเผ่า พืน้เมอืงอนิเดยีนแดง

หรือที่เรียกกันว่า “ชาวทลงิกทิ” ซึง่ตัง้ถิน่ฐานภายในบรเิวณ อุทยานแห่งชาตอิ่าวเกลเชยีร ์

ชาวประมงพืน้เมอืงทีน่ี่ใชช้วีติอยู่ร่วมกับปลาวาฬหลังค่อม ป ลาโลมา แมวน ้า ปลาฮาลบิัท และ

ปลาแซลมอนทัง้ 5 สายพันธุ ์** อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิบนฝ่ัง** 

แนะน าทวัรเ์สรมิบนฝั่งทีน่า่สนใจ 

- WHALE AND MARINE MAMMALS CRUISE USD 189/ทา่น 

ทัวรน์ีจ้ะน าทา่นลอ่งเรอืเล็ก (Tender boat) เพือ่ไปยงัจุดชมปลาวาฬ ณ จุดบรเิวณแหลมอดอลฟัส 

นับเป็นจดุทีด่ทีีส่ดุ ในการลอ่งเรอืชมปลาวาฬ  

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญฯ 

บา่ย อสิระใหท้่านไดเ้ดินเล่นบริเวณท่าเรือที่มีรา้นคา้และรา้นของฝากของที่ระลึกจ าหน่ายใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วมากมาย 

ทา่นควรกลบัลงเรอืกอ่นถงึเวลาเรอือกประมาณ 1 – 1.30 ช ัว่โมง 

17.00 น. เรอืส าราญออกจากทา่เรอืไอซซี ่สเตรท พอยท ์เพือ่มุง่หนา้สูเ่มอืงวกิตอเรยี 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรอืเลอืกใชบ้รกิารหอ้งกจิกรรมต่างๆ 

ภายในเรอืส าราญ ทา่นสามารถเขา้ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืจัดให ้ณ หอ้งเธยีรเ์ตอรท์ีช่ัน้ 6 และชัน้ 7 

ดา้นหัวเรอื หากท่านใดทีช่อบการเสีย่งโชค ท่านสามารถไปไดท้ีค่าสโิน ชัน้ 7 ส าหรับท่านทีช่อบ

แดนซห์รอืน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลอืกใชบ้รกิารไดท้ี ่คลับ/เลาจน ์หรอื บารต์า่งๆ ได ้

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  

หลังจากนัน้ อสิระใหท้า่นพักผอ่นบนเรอืส าราญฯ ตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหาร

หรอืน่ังเลน่ในคลับ เลาจน ์หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่่าจะเป็น 

ชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้ปลอดภาษีบนเรอื (Duty Free) และสว่นสันทนาการอืน่ๆ มากมาย กจิกรรม

ความบนัเทงิอนัหลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  : บารแ์ละเลาจน,์ หอ้งสมดุ, หอ้งอนิเตอรเ์น็ต 

Entertainment  : ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจัีดแสดง (ไมซ่ ้ากนัในทุกค ่าคนื) หรอืจะเลอืกน่ังเล่นในคลับ เลาจน ์

บารต์า่งๆ หลากหลายสไตล,์ คาสโิน, ดสิโกเ้ธค, หอ้งเลน่เกม 

Sport and Activities : สระวา่ยน ้า, สปอรท์คอรท์, ฟิตเนส 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรมี , บวิตี ้ซาลอน, โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญฯ  

พักผอ่นบนเรอืส าราญตามตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมาย

ไดต้ามใจชอบ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญฯ 

วนัพธุที ่15 พ.ค. 2562  ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท์, รัฐอลาสก้า (อสิระเลอืกซ้ือทัวร์เสริม)   (6) 

วนัพฤหัสบดีที ่16 พ.ค. 2562  ล่องน่านน า้สากล       (7) 



 

 

หลังรับประทานอาหารค ่า ทา่นสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรอืเลอืกใชบ้รกิารหอ้งกจิกรรมต่างๆ 

ภายในเรอืส าราญ ทา่นสามารถเขา้ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืจัดให ้ณ หอ้งเธยีรเ์ตอรท์ีช่ัน้ 6 และชัน้ 7 

ดา้นหัวเรอื หากท่านใดทีช่อบการเสีย่งโชค ท่านสามารถไปไดท้ีค่าสโิน ชัน้ 7 ส าหรับท่านทีช่อบ

แดนซห์รอืน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลอืกใชบ้รกิารไดท้ี ่คลับ/เลาจน ์หรอื บารต์า่งๆ ได ้

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญฯ 

เรอืส าราญมุง่หนา้สูเ่กาะวกิตอเรยี แหง่เมอืงแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา ระหวา่งทางหากโชคดทีา่น

อาจจะมโีอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรอื ซึง่ฤดูกาล

ลอ่งเรอืส าราญนี ้เป็นชว่งทีส่ามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาไดง้า่ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญฯ 

12.00 น. เรอืส าราญเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงวกิตอเรยี ประเทศแคนาดา 

"เมอืงวกิตอเรยี" (Victoria) อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บการขนานนามว่าเป็น "เมอืงแหง่

สวน" (City of Gardens) อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงหลวงของรัฐบรติชิโคลัมเบยี (British Columbia) รัฐ

หนึง่ของประเทศแคนาดา ทีต่ัง้อยูท่างตะวันตกสดุของ

ประเทศ โดยมเีมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรัฐคอืเมอืง "แวนคู

เวอร"์  เมืองวกิตอเรียเป็นเมืองที่มีชือ่เสียงดา้นการ

ท่องเที่ยว เป็นเมอืงที่ข ึน้ชือ่ในเรื่องของความสะอาด 

ความปลอดภัย และทวิทัศน์ที่มคีวามงดงามมากเมอืง

หนึง่ วกิตอเรยีจงึมักไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว

ส าคัญอันดับตน้ๆ จากนิตยสารท่องเที่ยวสากลเป็น

ประจ าและดงึดูดนักท่องเทีย่วทีม่กีว่า 3.5 ลา้นคนต่อปี 

**อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิบนฝ่ัง** 

แนะน าทวัรเ์สรมิบนฝั่งทีน่า่สนใจ 

- BUTCHART GARDENS, PICNIC & VICTORIA HIGHLIGHTS USD 219/ทา่น 

ทัวรน์ีจ้ะน าทา่น เทีย่วชม สวนบุตชารต์ (Butchart Garden) ห่างจากเมอืงวกิตอเรยีไปทางทศิ

เหนอื 21 กโิลเมตร เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดับทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของรัฐบรติชิโคลัมเบยี สรา้งโดย

เจนนี ่บตุชารต์ ภรยิาของนักธุรกจิคา้ปนูซเีมนต ์เพราะตอ้งการแกไ้ขภาพหลุ่มใหญ่บนพืน้ดนิทีส่ามี

ของนางขุดเอาหนิปูนไปขาย และทิง้พื้นที่ไวอ้ย่างนัน้ท าใหเ้กดิภาพที่ไม่งดงาม และในปี ค.ศ. 

1904 เธอจงึตัดสนิใจสรา้งสนามหญา้ ปลูกตน้ไม ้และท าสวนดอกไม ้ปลูกตน้ไอวี ่ซ ึง่เป็นไมเ้ลือ้ย

ปกคลุมหลุมขนาดใหญ่ทีถู่กขุดดนิออกไป ที่ตรงนี้กลายเป็นสวนต ่าที่เรยีกว่า Sunken Garden 

ปัจจุบันมพีืน้ที ่55 เอเคอร ์ในสวนมแีปลงดอกไมน้านาพันธุ ์สวนญีปุ่่ น สวนอติาเลยีน สวนกุหลาบ 

น ้าตก สระบวั ศาลาพักรอ้น รวมทัง้ศาลาแสดงดนตรกีลางสวนดว้ย ตอนกลางคนืประดับไฟสวา่งไสว

ใหค้นชอบดอกไมต้น้ไมส้ามารถเดนิชมตลอดทัง้วันทัง้คนื 

ทา่นควรกลบัลงเรอืกอ่นถงึเวลาเรอือกประมาณ 1 – 1.30 ช ัว่โมง 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญฯ 

19.00 น. เรอืส าราญออกจากทา่เรอืวกิตอเรยี  เพือ่มุง่หนา้สูท่า่เรอืเมอืงซแีอตเทลิ 

 หมายเหต ุ

ในเย็นวันนีท้า่นจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสตีา่งๆ ซึง่เป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรอื ทา่น

จะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญว่างไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบ

เล็ก เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญข่องทา่นไปตัง้แตก่ลางดกึ และบญัชคี่าใชจ้่าย

ตา่งๆ จะถกูสง่มาใหท้่านตรวจเช็คกอ่นท าการช าระในวันรุ่งขึน้ ส าหรับท่านทีต่อ้งการช าระผ่านบัตร

เครดติ ทางบรษัิทเรอืจะชารจ์ค่าใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติทีท่่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวันทีท่่านเช็คอนิ

โดยอตัโนมตั ิ

 

 

วนัศุกร์ที ่17 พ.ค. 2562  เมอืงวกิตอเรีย, ประเทศแคนาดา     (8) 



 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรสื าราญฯ 

07.00 น. เรอืส าราญเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื เมอืงซแีอตเทลิ  รฐัวอชงิตนั 

08.30 น. น าท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรอืส าราญฯ และน าท่านผ่านพธิกีารตรวจลงตราหนังสอืเพือ่เดนิทางเขา้

เมืองซีแอตเทิล ณ บริเวณท่าเรือ พรอ้มรับกระเป๋า

สัมภาระ ซึง่ทุกท่านจะตอ้งมายนืยันระบุรับดว้ยตนเอง  

จากนั้นน าท่านเที่ยวชมเมือง ซีแอตเทลิ ชม  Pike 

Place Market ซึง่เป็นตลาดเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่ว

โลก และยงัเป็นทีต่ัง้ของ รา้นกาแฟสตารบ์ ัค๊ สาขาแรก

ของโลก  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านสู่ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Seattle 

Premium Outlet) ซึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ใน

เมอืงซแีอตเทลิ มรีา้นคา้เอาทเ์ลตกว่า 110 รา้น ทัง้ Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, 

Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi , 

Samsonite และ อืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 ** อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

19.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซแีอตเทลิ 

20.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิซแีอตเทลิ น าทา่นเชค็อนิเพือ่รับตั๋วโดยสารและโหลดกระเป๋า  

 

 

 

01.50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิซแีอตเทลิ สูเ่มอืงไทเป โดยเทีย่วบนิ BR025 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ********** 

 

  

05.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วัน เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งบนิ 

09.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเถาหยวน เมอืงไทเป โดยเทีย่วบนิ BR211 

11.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

#### 

 

อตัราคา่บรกิาร (คณะผูเ้ดนิทางเป็นผูใ้หญข่ ัน้ต า่ 20 ทา่น) 

ชว่งวนัเดนิทาง 

10 – 20 พ.ค. 2562 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่

( คนที ่1 และ 2) 

ทา่นที ่3 และ 4 

(พกัรว่มกบัทา่นที ่1 และ 

2) 

พกัเดีย่ว (จา่ยเพิม่) 

หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง 129,999 - 45,000 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง 169,999 - 65,000 

 

 

 

 

 

วนัอาทติย์ที ่19 พ.ค. 2562  เมอืงซีแอตเทลิ, รัฐวอชิงตัน                (10) 

วนัจันทร์ที ่20 พ.ค. 2562  ไทเป – กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ                           (11) 

วนัเสาร์ที ่18 พ.ค. 2562  เมอืงซีแอตเทลิ, รัฐวอชิงตัน      (9) 



 

 

ห้องพกัแบบไม่มหีน้าต่าง (Inside cabin) : ขนาด 135 sq.ft 

ห้องพกัแบบมีระเบียง (Balcony cabin) : ขนาด 213 sq.ft  
 (รวมความกว้างของระเบียง) 

ประเภทหอ้งพกับนเรอืส าราญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม: 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ ชัน้ประหยดั สายการบนิ EVA Airways 

2. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 7 คนื และบนฝ่ัง 1 คนื (ทีซ่แีอตเทลิ), ทัวรต์ามโปรแกรม 

3. รถรับสง่จากสนามบนิและทา่เรอื 

4. อาหารทกุมือ้ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดา 

6. หัวหนา้ทัวรค์นไทยรว่มเดนิทางเพือ่ดแูลคณะ  

7. ภาษีทา่เรอื, ภาษีน ้ามนัสายการบนิ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามภาวะตลาดน ้ามันโลกซึง่ประกาศโดยสาย

การบนิทางบรษัิทฯอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่หากมกีารเปลีย่นแปลง 

8.       ทัวรท์ีเ่มอืงซแีอตเทลิ (ตามทีร่ะบใุนโปรแกรมเทา่นัน้) 

9. คา่ขนกระเป๋าซึง่สายการบนิมบีรกิารส าหรับกระเป๋าทา่นละ 2 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัมต่อใบ หากน ้าหนัก

หรอืจ านวนของกระเป๋าเกนิกวา่ทีก่ าหนดทา่นอาจตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยโดยตรงกบัสายการบนิทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ 

10. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีทีเ่สยีชวีติ (ส าหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70ปี) 

11. คา่รักษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี) 

 

อตัรานีไ้มร่วม: 

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

2. คา่ทปิพนักงานบนเรอื ทา่นละ USD 105 

3. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตา่งๆ (ทีไ่มไ่ดแ้จง้ในโปรแกรม) 

4. คา่ทปิพนักงานขบัรถวันละ USD 4 /วัน/ทา่น 

5. คา่ทปิพนักงานยก/เข็นกระเป๋าทีโ่รงแรมและทา่เรอื 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิา , คา่วซีา่อืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

7. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

 

 

เงือ่นไข: 

1. คณะเดนิทางตอ้งมสีมาชกิอย่างนอ้ย 20 ท่านและทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื เลือ่นหรอื

เปลีย่นแปลงการเดนิทาง ในกรณีทีส่มาชกิไมค่รบตามจ านวนดังกลา่ว 



 

 

2. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบรกิารในกรณีที่มีการขึน้ราคาค่าตั๋วเครื่องบนิ หรือมีการ

ประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีจ่ะเดนิทาง 

 

การส ารองการเดนิทาง: 

1. บรษัิทฯ ขอรับคา่มดัจ าส าหรับการส ารองทา่นละ 50,000 บาท ภายหลังจากมกีารยนืยนัจากทางบรษัิทภายใน 3 

วัน 

2. สว่นทีเ่หลอืของราคาทัวร ์กรุณาช าระใหค้รบถว้นกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 75 วันมฉิะนัน้จะถอืว่าการส ารอง

การเดนิทางนัน้ถกูยกเลกิ และบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนนิการ 

3. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอื ช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขต่างๆ ของบรษัิททุกกรณี ที่ไดร้ะบุไวโ้ดย

ทัง้หมด 

4. เนือ่งจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ ไมว่่ากรณีใดก็

ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 150 -120 วัน หักคา่บรกิาร ยดึคา่มดัจ า 50,000 บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 119 - 90 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 89 - 60 วันขึน้ไป เกบ็คา่ใชจ้า่ย 75% ของราคาทัวร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 59 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์

 

หมายเหต:ุ 

1. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษัิทฯไมส่ามารถ

 คนืคา่ทวัรใ์หไ้ด ้

2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิแ์ละไมส่ามารถขอคนืคา่บรกิารได ้

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะ ตั๋วเครือ่งบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ชนั้น้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการ

นัดหยดุงาน การกอ่การจลาจล ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการ

บนิ โรงแรม และสภาวะทางการเมอืงโดยถอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ผลทีเ่กดิขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การน าสิง่ของผดิกฏหมายไปหรอืกลับ

ระหวา่งการเดนิทาง เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤตทิีส่อ่ไปในทางเสือ่มเสยีและผดิกฏหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษนี า้มนั และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษทัอกีคร้ัง 


