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*** เมนูพิเศษ...ขาปูอลาสกา้ * รวมทวัร์ล่องเรือชมปลาวาฬ * รวมค่าวซ่ีาแคนาดา ***  

รวมเที@ยวชายฝั@ง แวนคูเวอร์ * ซิทกา้ * ฮบับาร์ด กราเซียร์ * เทรซี@อาร์ม ฟยอร์ด * จูโน่ * เคทชิแกน   

Royal Caribbean Cruise Line ตระกลูเรือสาํราญที@ดีที@สุดในการล่องอลาสกา้ 

พกับนเรือสําราญสุดหรู 7 คืน แวนคูเวอร์ 1 คืน พร้อมหัวหน้าทวัร์ชํานาญเส้นทาง เที>ยวนครแวนคูเวอร์อย่างเตม็ที> 

“อลาสก้า” ดนิแดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาตอินังดงาม และยิ>งใหญ่กว่าที>ใดในโลก ด้วยธารนํMาแขง็ภูเขาและป่าไม้ 

อนัอดุมสมบูรณ์ คุณสามารถสัมผสัได้ในทุกความรู้สึกจากการเดนิทางไปกบัเรือสําราญของเครือรอยลั คาริเบียน 
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 ที>พรั>งพร้อมด้วยสิ>งอาํนวยความสะดวกและความบันเทงิ ลิMมอาหารรสเลศิ เตม็ตากบัโชว์สุดอลงัการและรื>นเริง 

กบัเสียงดนตรีในบรรยากาศแห่งความสนุกสนานตามอารมณ์ จะมกีารเดนิทางใดให้คุณมากกว่านีM 
 

จุดเด่นของรายการเดนิทาง 

• ล่องเรือสาํราญสุดหรูที2เรียกชื2อวา่ “ROYAL CARRIBBEAN CRUISE” เป็นตระกลูเรือสาํราญล่องอลาสกา้ที2ดีที2สุดใน

แถบอลาสกา้ 

• ธารนํ&าแขง็ ฮบับาร์ด กลาเชียร์ (Hubbard Glacier) ซึ2 งเป็นธารนํFาแขง็ยกัษใ์หญ่ในทวปีอเมริกาเหนือ และยงัเป็น 

         ธารนํFาแขง็ที2เคลื2อนที2ไดอี้กดว้ย 

• เดินชมเมือง แคทชิแกน เมืองแห่งของนกัตกปลา นาํท่านเที2ยวชมยา่นไฟแดง “ครีก สตรีท (Creek Street)” 

• ซิทกา้ เมืองใน อินไซด ์พาสเซส ที2อยูริ่มชายฝั2งแปซิฟิคที2มีความเป็นรัสเซียมากที2สุดในอลาสกา้  

• อาหารพิเศษสุดรสเลิศขาปูอลาสกา้(Crab Shack) ที2ร้านชื2อดงัแห่งเมืองจูโน่  

• ล่องเรือชมเทรซี2 อาร์ม ฟยอร์ด ที2สวยงามสุดแสนโรแมนติก 

 
**** ออกเดนิทาง 17 – 27 กนัยายน 2565 *** 

 
วนัเสาร์ที+ 17 ก.ย.65(1)       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์(แคนาดา) – เที+ยวชมเมือง   

08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัBน 4  

11.00 น. เหิรฟ้าสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา...โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ Cathay Pacific   

Airlines QเทีNยวบินทีN CX750/CX810 

 แวะเปลี2ยนเครื2องที2 ประเทศฮ่องกง พร้อมบริการอาหารและเครื2องดื2มบนเครื2องเชิญท่านอิสระกบัการ 

  พกัผอ่นตามอธัยาศยักบัรายการบนัเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า 

  *** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี>ยน วนัที>ไม่เปลี>ยน ***  

13.30 น. ถงึท่าอากาศยาน“นครแวนคเูวอร์” VANCOUVER หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ / จากนัFนนาํท่านเดิน

ทางเขา้สู่ตวัเมืองนําท่านสู่สวนสแตนเลย์ Stanley Park สวนสาธารณะที2ไดรั้บการบริจาคที2ดินมาจากชาวเมืองแวนคู

เวอร์ ปัจจุบนันีF เปรียบเสมือนเป็นปอดที2สาํคญัของชาวเมือง นาํชม

แท่งเสาโทเทม็(Totem pole)  สัญลกัษณ์ของชนเผ่าพืBนเมือง “อนิเดยี

แดง”  เกบ็ภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารแคนาเดียน 

เพลส Canadian Place Building สถาปัตยกรรมหลงัคารูปใบเรือสีขาว 

คลา้ยโรงโอเปร่า เฮาส์ ของนครซิดนีย ์ออสเตรเลีย หลงัคาใบเรือนีF

เดิมสร้างขีFนเป็นหลงัคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที2

จดัขึFนที2แวนคูเวอร์ เมื2อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts  

ได้เวลานําท่านชมอาคารทีNก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอนั

น่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail 
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 Station) สร้างขึFนเมื2อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายขา้มทวปี ปัจจุบนัเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (Sky Train) 

ของนครแวนคูเวอร์ผ่านชม “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดกาํเนิดของชุมชนเมือง  

คํ2า ä บริการอาหารมืBอคํNา ณ ภัตตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ที2พกั 

พกัที+: Hilton Vancouver Hotel Metrotown / หรือเทยีบเท่า 

วนัอาทติย์ที+ 18 ก.ย.65(2)     แวนคูเวอร์ – ล่องเรือสําราญอลาสก้า(Royal Caribbean)   

เชา้ ä บริการอาหารมืBอเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ท่าเรือแวนคูเวอร์เช็ค-อนิ Check-In Royal Caribbean “Serenade of the Seas” ถึงท่าเรือขอ

เรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมสาํหรับการลงทะเบียน Cruise Check–In  

โปรดเตรียมเอกสารดงันีM :  

1. Passport  

2. E-Ticket Boarding Pass  

3. บตัรเครดิต  

4. Public Health Questionnaire(ที2เซ็นตชื์2อเรียบร้อย)  

จากนัFนผา่นขัFนตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึFนเรือ หลงัจากขึFนสู่เรือและจดัเกบ็สมัภาระเรียบร้อยแลว้  

ขอเชิญท่านสู่หอ้งอาหาร “Windjammer Café” (อยูช่ัFน 11 กลางลาํเรือ)  

เที2ยง äเพื2อรับประทานอาหารกลางวนั บนเรือ 

 

 

 

 

 

 นาํท่านเดินสาํรวจตาํแหน่งที2ตัFงของหอ้งอาหาร และส่วนบริการต่างๆของเรือสาํราญ พร้อมเขา้ร่วมกิจกรรมซอ้มการ

เตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ท่านใส่ชูชีพที2เตรียมไวที้2ห้องพกัของท่าน แลวัไปยงัจุดนดัพบตาม

หมายเลขที2มีบอกไวใ้นหอ้งพกั  

16.30 น. เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิธีนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown เรือรัก-เรือสําราญ 

“Serenade of the Seas” ออกเดินทางจากท่าเรือ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรม และความบนัเทิงต่างๆ ที2ทางเรือ

ไดจ้ดัสรรไว ้เช่น ท่านอาจจะนั2งฟังเพลงไพเราะไดที้2 เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกบัการเตน้รําไดที้2ดิสโกเ้ธค หรือ

บางท่านอาจจะเสี2ยงโชคที2คาสิโน ที2มีเครื2องเล่นต่างๆ ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น รูเลต็ต,์ สลอ็ท แมชชีน, แบลก็แจ็ค  

ฯลฯ 

คํ2า ä ขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมืBอคํNา Welcome Dinner ซึNงกัปตันได้จัดไว้

รับรองสมาชิกผู้มีเกยีรติทุกท่านแบบเป็นพเิศษ  ***วนัและเวลาอาจเปลี/ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่าน 
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ต ร ว จ ส อ บ ร าย ล ะ เอี ย ด จ าก  “Cruise Compass” ที/ จ ะ ส่ ง ถึ ง ห้ อ งพั ก ใ ห้ ทุ ก ท่ าน ทุ ก วั น *** 

 

 อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษที7ทางเรือได้จดัไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซํDากนั)   

หมายเหตุ...ในแต่ละวนัท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ไดจ้ากจดหมายข่าวรายวนั “Cruise Compass” ที2
ทางเรือจะส่งมาใหท่้านไดอ่้านล่วงหนา้ทุกคืน โดยจะนาํส่งไวที้2หอ้งนอนของท่าน ซึ2 งรายละเอียดทุกอยา่ง

จะแนะนาํไวใ้นจดหมายข่าวรายวนั เช่น คํ2านีFควรแต่งตวัอยา่งไร กิจกรรมตัFงแต่เชา้จรดเยน็ รายการการ

บนัเทิงต่าง ๆ เป็นตน้ เพราะทุกไมลท์ะเลที2เรือแล่นไปนัFน กิจกรรมต่าง ๆ ที2วางไวอ้ยา่งเตม็ที2กจ็ะดาํเนินไป

จนทาํใหแ้ต่ละวนัผา่นไปอยา่งรวดเร็ว 

พกัที>: Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสําราญสุดหรูระดบั 5 ดาว(1)  

วนัจนัทร์ที+ 19 ก.ย.65(3)   เรือนําคณะล่องทะเลใน(Inside Passage สนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ) 

เชา้ ä บริการอาหารมืBอเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

 วนันีF เรือจะวิ2งขึFนเหนือ(Nortbound Glacier) โดยใชเ้ส้นทางทะเล

ใน หรือ “Inside Passage” เป็นเส้นทางเลาะชายฝั2ง สองด้าน 

สภาพภูมิประเทศที2เกิดจะกดัเซาะของธารนํF าแขง็เมื2อหลายลา้นปีที2

ผ่านมา เส้นทางนีF ทอดตัวจากอลาสก้าตะวนัออกเฉียงใต้ ผ่าน

แควน้บริติชโคลมัเบีย ตะวนัตก ของแคนาดาไปจนถึงรัฐวอชิงตนั

ตะวันตกเฉียงเหนือในสหรัฐอเมริกา เรือทีE ใช้เส้นทางนี&  จะ

สามารถหลีกเลีEยงสภาพอากาศเลวร้ายในมหาสมุทรเปิดและได้

ชมวิวที2สวยงามไปพร้อมๆกนั ในวนัอากาศดีท่านอาจโชคดีไดเ้ห็น 

ปลาวาฬ และปลาโลมาวา่ยนํFาอยูใ่กลล้าํเรือ  

เที2ยง ä  บริการอาหารมืBอกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

วนันีBเชิญท่านสมาชิกพกัผ่อนอย่างอสิระกบับริการ และกจิกรรมบันเทงิต่าง ๆ มากมายบนเรือ เช่น 

• ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ชัNวโมง) ห้องอาหารอติาเลีNยน ห้องอาหารญีNป่น  

• บาร์เครืNองดืNม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทดอ็ก แฮมเบอร์เกอร์ 

• ห้องฟังเพลง  ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงทีNพรัNงพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง 

• โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเครืNองเล่น Simulator  
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• อนิเตอร์เน็ต คาเฟ่  

• สโมสรสําหรับเดก็เลก็ 

• สระว่ายนํBา, สระนํBาวน, เซาวน่า, ห้องนวด, ห้องยมิ, ห้องเสริมสวย 

• สนามกอล์ฟคอมพวิเตอร์ คอร์ตแพต็เดิBลเทนนิส, บาสเกต็บอลและวอลเล่ย์บอล  

• ห้องสมุด, ห้องทาํพธีิแต่งงาน, ห้องแพทย์ 

•  ร้านค้าปลอดภาษร้ีานสรรพสินค้าและของทีNระลกึ   

• ห้องแสดงภาพเขยีนศิลปะ 

คํ2า ä บริการอาหารมืBอคํNา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  

พกัที>: Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสําราญสุดหรูระดบั 5 ดาว(2) 

วนัองัคารที+ 20 ก.ย.65(4)  เรือเทยีบท่าที+เมืองซิทก้า – ชมเมืองซิทก้า – ล่องเรือชมปลาวาฬ 

เชา้ ä บริการอาหารมืBอเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

* * * วนันีMเรือเทยีบท่าตัMงแต่เวลา 08.00 – 17.00 น . * * * 

 เรือสาํราญ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” เขา้เทียบฝั2งเมืองซิทกา้ “Sitka” The Paris of Pacific เมือง

เก่าแก่ที2ตัFงรกรากของชาวอเมริกนั-รัสเซียนและ อินเดียน-อเมริกนั ชมหมู่บา้นชาวประมงและร้านคา้ที2น่ารัก เป็น

เมืองเดียวที2อยูใ่นบริเวณอินไซทพ์าสเซจที2ตัFงอยูริ่มชายฝั2งมหาสมุทรแป

ซิฟิค เป็นเมืองยงัคงวฒันธรรมแบบรัสเซียไวไ้ดม้ากที2สุด นาํท่านชม

โบสถเ์ซนตมิ์เชล (St.Michael's Russian Orthodox Cathedral) เป็นโบสถ์

ออร์ธอดอกซ์รูปทรงหวัหอมแบบรัสเซีย ชาวรัสเซียเดินทางเขา้มาตัFง

รกรากที2เมืองนีF ในปี ค.ศ.1741 ไดต่้อสู้กบัชาวอินเดียแดงเผา่ทลินกิท

(Tlingit Indians) คนทอ้งถิ2นที2อยูอ่าศยัมาก่อน เพื2อแยง่ที2อยูอ่าศยัและที2

ทาํกิน ปัจจุบนัยงัคงมีอินเดียอดงเผา่ทลินกิทอยูอ่าศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก

และยงัคงอนุรักษว์ฒันธรรมดัFงเดิมไวเ้ป็นอยา่งดี 

เที2ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บนเรือสาํราญ 

นาํท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (รวมในค่าทวัร์) โดยล่องเรือผา่นน่านนํ&าซึE งเป็นแหล่ง อาศยัของสตัวน์ํ& านานาชนิด 

เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต สิงโตทะเล แมวนํFา ปลาโลมา และปลาวาฬหลงัค่อม รวมถึงนกอินทรียห์วัลา้นที2คอยบินโฉบ

เฉี2ยวไปมาปรากฏใหเ้ห็นอยูบ่่อยครัF ง นาํท่านสมัผสัประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬ โดยบริเวณแหลมอเลก็ซาน

เดอร์ นบัเป็นจุดทีEดีทีEสุด ในการล่องเรือชมปลาวาฬ ไดเ้วลานาํท่านกลบัขึFนฝั2ง อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นบริเวณ

ท่าเรือที2มีร้านคา้และร้านของฝาก ของที2ระลึกจาํหน่ายใหน้กัท่องเที2ยวมากมาย 

หมายเหตุ สาํหรับท่านทีEกลบัขึ&นไปเดินเล่นบนฝัEง ท่านจะตอ้งกลบัมาขึ&นเรืออยา่งนอ้ย 1 ชัEวโมงก่อนเรือออกจากท่า  

คํ2า ä บริการอาหารมืBอคํNา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ  / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั พร้อมชมการแสดงโชว์ชุด

พเิศษทีNทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซํBากนั)  
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พกัที>: Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสําราญสุดหรูระดบั 5 ดาว(3) 

INSIDER TIP: Don’t eat berries along Alaskan trails, as some are poisonous. 

วนัพธุที+ 21 ก.ย.65(5) ล่องเรือชมเทรซี+ อาร์ม ฟยอร์ด – ชมเมืองจูโน่ – ทานขาปูอลาก้า 

เชา้ ä บริการอาหารมืBอเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

* * * วนันีMเรือเข้าบริเวณเทรซี> อาร์ม ฟยอร์ด ตัMงแต่เวลา 05.00 – 09.00 น . * * * 

05.00 เรือสาํราญเดินทางถึงบริเวณธารนํFาแขง็ “Tracy Arm Fjords” วันนี.จะเป็นรายการพเิศษสุด! ที2ท่านจะไดเ้ห็น “ ธาร

นํ.าแขง็ ” ที2งดงามตระการตา เรือสาํราญจะนาํท่านเขา้ใกลธ้ารนํFาแขง็ที2ไหลมารวมกนับริเวณไหล่เขาที2จบัตวักนัเป็น

ธารนํFาแขง็สีฟ้าครามดว้ยแรงดึงดูดของโลกจึงทาํใหน้ํF าแขง็แตกตวัถล่มลงมาเบืFองหนา้ แลดูงดงามยิ2งนกั ซึ2 งท่าน

สามารถบนัทึกภาพความประทบัใจนีFไวด้ว้ยตวัของท่าน 

09.00 เรือสาํราญออกทางสู่เมืองจูโน่ 

 

 

 
 

เที2ยง         ä  บริการอาหารมืBอกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

11.45 น. เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ลอ้บบีF เรือ เพื2อเตรียมตวัขึFนสู่ฝั2ง  

* * * วนันีMเรือเทยีบท่าตัMงแต่เวลา 12.00-20.00 น. * * * 

12.00 น. เรือเขา้เทียบท่าทีE “ เมืองจโูน ” Juneau เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที2เตม็ไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงาม ดว้ยเสน่ห์

ของธรรมชาติและวฒันธรรมที2ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน จโูน เป็นเมืองที2ตัFงอยูร่ะหวา่งเทือกเขาและทะเลทาํให้

เป็นเมืองที2เขา้ถึงไดย้ากในทางบกถูกคน้พบในช่วงยคุตื2นทองปี ค.ศ.

1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งการคา้ทองอนัมั2งคั2ง ก่อนจะ

กลายเป็น เมืองหลวงของมลรัฐอลาสกา้ ในเวลาต่อมา นอกจากนีF  

“ จโูน ” ยงัเป็นเมืองที2มี “ ธารนํ.าแขง็ ” มากที2สุดแห่งหนึ2งของอ

ลาสกา้ ที2สาํคญัไดแ้ก่ “ธารนํ.าแขง็เมนเดนฮอลล์” Mendenhall 

Glacier ซึGงเป็นธารนํ.าแขง็ทีGขึ.นชืGอว่า “ สวยทีGสุด ” แห่งหนึGงเท่าทีG

ค้นพบกนัมา...จากนัFนอิสระใหขึ้Fนฝั2งชมเมืองจูโนและชอ้ปปิF งของที2

ระลึกพืFนเมืออิสระใหท่้านเดินเล่นภายในตวัเมืองจูโน่ ซึ2 งเรียกไดว้า่

เป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที2สาํคญัของมลรัฐอลาสกา้ ตวัเมืองตัFงอยู่

บริเวณตีนเขาที2ตัFงตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถา้ไปเยอืนในช่วงตน้ๆของฤดูกาลล่องเรือสาํราญ ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขา

ที2ปกคลุมดว้ยหิมะและนํFาตกอนัสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตัFงขึFนในยคุตื2นทองอลาสกา้ ดงันัFนที2นี2จึงมีตึกรามบา้นช่อง 
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ประวติัศาสตร์มากมาย และเปี2 ยมไปดว้ยสีสนัสดใส พเิศษสาํหรบัคณะเรา...หวัหน้าทวัรนํ์าทา่นสูร่า้น Tracy’s King 

Crab Shack รา้นขาปอูลาสกา้ยกัษ์ ใหท้กุทา่นไดล้ิCมรส ขาปสูดๆ จากทะเล พรอ้มนํCาจิCมซฟู้ีดรสเดด็ 

*** ท่านสามารถเดนิเทีNยวชมเมืองหรือสามารถเลือกซืBอทวัร์ชายฝัNงกบัทางเรือสําราญ*** 

• JU33. Mendenhall Glacier & Salmon Bake (3.30 Hours) : นําท่านสมาชิกเข้าเยี2ยมชมสถานเพาะเลีF ยงพันธ์ุ

ปลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวิตของปลาแซลมอนที2น่ามหัศจรรยย์ิ2งนกั จากนัFนให้ท่านสมาชิกเดินชมธารนํF าแข็งเมน

เดลฮอลลธ์ารนํF าแขง็ที2ขึFนชื2อวา่สวยที2สุดเหนือคาํบรรยาย (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 106.99 USD / เด็กตํNากว่า 12 

ปี 74.99 USD) 

• Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) : นาํท่านสมาชิกขึFนรถกระเชา้ไฟฟ้าสู่ยอดเขา เมา้ท ์โรเบิร์ต ที2มีความสูง

กวา่ 1,800 ฟุต เหนือพืFนดิน เปิดโอกาสใหไ้ดชื้2นชมทิวทศัน์ที2งดงามของเมืองจูโนไดอ้ยา่งกวา้งไกล  

(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 45 USD / เดก็ตํNากว่า 12 ปี 25 USD) 

• JU06. Mendenhall Glacier by Helicopter and Guided walk (2.15 Hours) : นาํท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธาร

นํF าแขง็เมนเดลฮอลล ์ที2งามที2สุดแห่งหนึ2 งของโลกดว้ยการนั2งเฮลิคอปเตอร์ชมทศันียภาพอนัแสนมหัศจรรย ์ยากแก่

การไดม้าสมัผสั จากนัFนท่านจะมีโอกาสไดล้งเดินบนธารนํF าแขง็โดยมี

ผูเ้ชี2ยวชาญเป็นผูน้าํทาง(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 394.99 USD / 

ไม่มีราคาเดก็) 

• JU69. Norris Glacier by Helicopter & Dog Sledding (3.15 Hours) 

:นาํท่านโดยสารเครื2องบินนํF าชมความงดงามของธารนํF าแข็งนอร์ริส 

จากนัFนให้ท่านไดส้นุกสนานกบัการนั2งโดยสารสุนกัลากเลื2อน(อลาส

กนั มาลามิวท)์ ไปบนธารนํF าแขง็(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 628.99 

USD / ไม่มีราคาเดก็) 

หมายเหตุ...ทวัร์ชายฝั2งทัFงหมดเป็นทวัร์ที2ทางเรือสาํราญจดัการทัFงหมด ทางบริษทัฯเพียงช่วยอาํนวยความสะดวกใน

การจองใหท่้านเท่านัFน(ไม่มีส่วนไดเ้สียกบัเงินที2ท่านจ่าย) 

หมายเหตุ สาํหรับท่านทีEเดินเล่นบนฝัEงท่านจะตอ้งกลบัมาขึ&นเรืออยา่งนอ้ย 1 ชัEวโมงก่อนเรือออกจากท่า  

คํ2า ä บริการอาหารมืBอคํNา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  

พกัที>: Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสําราญสุดหรูระดบั 5 ดาว(5) 

20.00 น. เรือออกเดนิทางสู่ “ฮับบาร์ด การาเซียร์” Hubbard Glacier  

วนัพฤหัสฯที+ 22 ก.ย.65(6) ชมธารนํMาแขง็ ฮับบาร์ด กลาเซียร์(สวยงามเกนิคาํบรรยาย) 

เชา้ ä บริการอาหารมืBอเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ  

* * * วนันีMเรือเข้าสู่ฮับบาร์ด กลาเซียร์ ตัMงแต่เวลา 11.00-14.00 น. * * * 
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เรือเริEมล่องเขา้สู่ ธารนํ& าแขง็ ฮบับาร์ด กลาเชียร์ (Hubbard Glacier) ซึE งเป็นธารนํ& าแขง็ยกัษใ์หญ่ในทวีปอเมริกา

เหนือ และยงัเป็นธารนํF าแข็งที2 เคลื2อนที2ได้เพียงแห่งเดียวในอ

ลาสกา้อีกดว้ย ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ์ และชมววิทิวทศัน์ที2

สวยที2สุดของธารนํFาแขง็ยกัษใ์หญ่สีนํF าเงินอ่อนขนาด 1,350 ตาราง

ไมล์ วนันีF เป็นอีกวนัที2ท่านจะได้สัมผสักับความงดงาม ความ

มหศัจรรยข์องภูเขานํF าแขง็ที2งดงามและยิ2งใหญ่ที2สุด  ทวปีอเมริกา

เหนือ หากโชคดีท่านจะไดย้นิเสียงการแยกตวัของแผน่นํ&าแขง็

ตกลงสู่พื&นนํ& า เป็นเสียงอนักึกกอ้งราวเสียงฟ้าร้องคาํราม และ

เป็นช่วงเวลาที2จะสะกดทุกท่านไวก้บักอ้นนํF าแขง้มหึหาที2พงัถล่ม

ลงสู่พืFนนํF าเสียงกงัวาล เรียกไดว้า่เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที2ได้

ปัF นแต่งขึFนมาให้ท่านไดช้มและจะหาที2ใดเปรียบมิได ้อิสระให้ท่านไดส้ัมผสักบัทศันียภาพและความงดงามของทุ่ง

นํFาแขง็ พร้อมเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เที2ยง ä  บริการอาหารมืBอกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมอนัหลากหลายที2มีบนเรือ ไม่วา่จะเป็นการออกกาํลงักายในห้องฟิตเนส หรือวิ2ง

ออกกาํลงักายรอบๆ ตวัเรือ ผอ่นคลายอิริยาบถที2 Stream room / Sauna เพลิดเพลินกบัการแสดง กิจกรรมและเกมส์

ต่างๆ หรือเลือกพกัผอ่นที2หอ้งสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสมัผสักบัความสดชื2นของธรรมชาติ ริมฝั2งที2อุดมสมบูรณ์

ดว้ยป่าสนอายนุบัร้อยปี บนเรือยงัมีอาหารเลิศรสบริการท่านอยา่งไม่ขาดตอน 

คํ2า ä บริการอาหารมืBอคํNา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  

พกัที>: Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสําราญสุดหรูระดบั 5 ดาว(6) 

14.00 เรือออกเดนิทางสู่ “เมืองเคท็ชิเกน” Ketchikan 

วนัศุกร์ที+ 23 ก.ย.65(7)    เมืองเคท็ชิเกน(Ketchikan) – ชมเมือง 

เชา้ ä บริการอาหารมืBอเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

* * * วนันีMเรือเทยีบท่าตัMงแต่เวลา 14.00 – 22.00 น . * * * 

เที2ยง ä  บริการอาหารมืBอกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

14.00 น. เรือเข้าเทียบท่า “เค็ทชิแคน” Ketchikan เมืองนีFตัFงอยูเ่ชิงเขาริมฝั2งแม่นํF า เป็นเมืองเลก็ๆ ที2มีเสน่ห์ โดยเฉพาะอยา่งยิ2ง

หมู่บา้นดัFงเดิมของชนพืFนเมืองที2สร้างสรรคง์านศิลปะเสาโทเท็มของ อินเดียนแดงเผ่าทลิงกิต นาํท่านสู่ เมืองเคทชิ

เกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสกา้ ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองที2ใหญ่เป็นอนัดบัสี2ของรัฐ และเป็นเมืองที2รู้จกักนัดีของ

นกัท่องเที2ยวทอ้งถิ2นและต่างชาติวา่ เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลกั (Totem Poles) ที2มากที2สุดในโลกในอดีตเสาแกะสลกั 
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นีF ถือเป็นสญัลกัษณ์ของชนเผา่พืFนเมืองอเมริกนัทางตอนเหนือ และถือเป็นสญัลกัษณ์ทางศาสนา ที2พวกเขาใหค้วาม

เคารพ แต่ต่อมาในยคุที2มีการเผยแผศ่าสนาคริสต ์เกิดความเขา้ใจผดิทาํใหค้นส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านีF เป็นจาํนวนมาก 

ปัจจุบนัเสาแกะสลกันีF เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสญัลกัษณ์ที2ใชเ้ล่าเรื2องราวประวติัความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมือง

เคทชิเกนเคยไดชื้2อวา่เป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมือง

นีF ถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแห่งสวรรคข์องนกัตกปลาและกลุ่มคนที2ชื2น

ชอบธรรมชาติ ทาํใหใ้นช่วงฤดูร้อนเมืองนีFจะหนาแน่นไปดว้ย

นกัท่องเที2ยวจากทั2วโลก จนส่งผลใหป้ริมาณปลาแซลมอนลดลง

เป็นจาํนวนมาก อีกทัFงพืFนที2ของป่าไมก้ล็ดลงเนื2องจากประชากร

ทอ้งถิ2นทาํการตดัไม ้เพื2อมาสร้างบา้นพกัรองรับนกัท่องเที2ยวที2

เพิ2มมากขึFนทุกๆ ปี ปัจจุบนัทัFงหน่วยงานภาครัฐและประชากร

ทอ้งถิ2นต่างพยายามที2จะอนุรักษใ์หเ้มืองนีFคงไวซึ้2 งบรรยากาศ

ของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื2อใหค้นรุ่นหลงัที2มาเที2ยวเมืองนีF  

สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวติัศาสตร์ไดไ้ม่มากกน็อ้ย นาํ

ท่านเที2ยวชมยา่นไฟแดงที2โด่งด ังในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นที2ชุมนุมของนกัแสวงโชค และนกั

เดินเรือในยคุตื2นทอง เป็นยา่นอาคารเก่าที2ทางเดินและบา้นเรือนสร้างอยูเ่หนือลาํธารหรือเชิงเขา มีสถานที2

ประวติัศาสตร์ “บ้านของดอลลีN” สถานที2หาความสาํราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระใหขึ้Fนฝั2งชมเมืองเคทชิแกน และ

ซืFอของพืFนเมืองตามอธัยาศยั พร้อมเกบ็ภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน ไดเ้วลานาํท่านกลบัสู่

ท่าเรือ 

*** ท่านสามารถเดนิเทีNยวชมเมืองหรือสามารถเลือกซืBอทวัร์ชายฝัNงกบัทางเรือสําราญ *** 

• KE60. Potlatch Totem Park and City Highlights (2.30 Hours) : ท่านจะไดน้ั2งรถโคช้ชมรอบเมือง 

เค็ทชิแกน ชมอุทยานโทเท็มไบท์ ศึกษาความเป็นมาของเสาสลกัที2มีความหมายบ่งบอกถึงวฒันธรรมความเป็นอยู่

และขนบธรรมเนียมประเพณี (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 46.99 USD / เดก็ตํNากว่า12ปี 31.99 USD) 

• KE21. A Misty Fjords Flightseeing (2.00 Hours) : ประสบการณ์ที2ท่านจะไดส้มัผสักบัการนั2ง Float Plane ชม

มิสตีFฟยอร์ด ที2แผอ่าณาบริเวณกวา่ 2 ลา้นเอเคอร์ชมผาแกรนิตที2งดงาม นํFาตกสูงกวา่ 1,000 ฟุต ทะเลสวยใสดงัผลึก

แกว้ และทะเลหมอกสวยที2ปกคลุมความงามของธรรมชาติราวป่าหิมพานตใ์นฝัน (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 

358.99 USD / ไม่มีราคาเดก็) 

• KE15. Neets Bay Bear Watch by Floatplane (3 Hours) : เป็นรายการที2ทา้ทายและค่อนขา้งจาํกดัจาํนวน

นกัท่องเที2ยวเพื2อรักษาความเป็นธรรมชาติไวใ้หอ้ยูน่านที2สุด ทวัร์เริ2มดว้ยการพาท่านนั2ง Float Plane สู่ถ ํFาจุดที2สามารถ

ชมหมีไดอ้ยา่งชดัเจน จากนัFนพาท่านสู่ลาํธารมาร์การ์เร็ต ซึ2 งเป็นที2ที2หมีสีนํFาตาลจะมาดกัจบัปลาแซลมอนเป็นอาหาร

นบัเป็นความตื2นตาตื2นใจที2คุณจะประทบัใจมิรู้ลืม (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 358.99 USD / ไม่มีราคาเดก็) 
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คํNา  ä  บริการอาหารมืBอคํNามืBอพิเศษ! ขอเชิญท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมืBอคํNา “FAREWELL 

NIGHT DINNER” ซึNงกปัตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกยีรติทุกท่านแบบเป็นพเิศษ 

***วนัและเวลาอาจเปลีNยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอยีดจากเอกสาร Cruise Compass*** 

22.00 น. เรือออกเดนิทางสู่ “เมืองแวนคูเวอร์”  

พกัที>: Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสําราญสุดหรูระดบั 5 ดาว(7) 

วนัเสาร์ที+ 24 ก.ย.65(8)       เรือนําคณะล่องทะเล(สนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ) 

เชา้ ä บริการอาหารมืBอเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

• วนันีBเชิญท่านสมาชิกพกัผ่อนอย่างอสิระกบับริการ และกจิกรรมบันเทงิต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทเิช่น  

• ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ชัNวโมง) ห้องอาหารอติาเลีNยน ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลนิส์  

• บาร์เครืNองดืNม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทดอ็ก แฮมเบอร์เกอร์ 

• ห้องฟังเพลง  ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงทีNพรัNงพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง 

• โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเครืNองเล่น Simulator  

• อนิเตอร์เน็ต คาเฟ่  

• สโมสรสําหรับเดก็เลก็ 

•  สระว่ายนํBา  สระนํBาวน   เซาวน่า  ห้องนวด  ห้องยมิ ห้องเสริมสวย 

•  สนามกอล์ฟคอมพวิเตอร์ คอร์ตแพต็เดิBลเทนนิส, บาสเกต็บอลและวอลเล่ย์บอล  

• ห้องสมุด ห้องทาํพธีิแต่งงานห้องแพทย์ 

• ร้านค้าปลอดภาษร้ีานสรรพสินค้าและของทีNระลกึ   

• ห้องแสดงภาพเขยีนศิลปะ 

เที2ยง ä  บริการอาหารมืBอกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

คํ2า ä บริการอาหารมืBอคํNา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  

พกัที>: Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสําราญสุดหรูระดบั 5 ดาว(8) 

หมายเหตุ...ก่อนเรือกลบัเทียบท่าที2เมืองแวนคูเวอร์ ในเยน็วนันีF ท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซึ2 งเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํ

กระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเครื2องใชที้2จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเลก็ 

เพราะเจา้หนา้ที2ของเรือจะมาเกบ็กระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัFงแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาใหท่้านตรวจเช็ค

ก่อนทาํการชาํระในวนัรุ่งขึFน สาํหรับท่านที2ตอ้งการชาํระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตที2ท่านได้

ใหห้มายเลขไวใ้นวนัที2ท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
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 วนัอาทติย์ที+ 25 ก.ย.65(9)  แวนคูเวอร์– สะพานแขวนคาปิลาโน่  

      ช้อปปิM ง Premium Outlet – สนามบินแวนคูเวอร์ – ฮ่องกง 

07.00 น. เดนิทางถงึท่าเรือแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 

เชา้   ä บริการอาหารมืBอเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

 หลงัอาหาร เชิญท่านรอประกาศจากเจา้หนา้ที2เรือเกี2ยวกบัเวลาขึFนเรือ เมื2อขึFนเรือแลว้ทุกท่านจะตอ้งผา่นพิธีการตรวจ

ลงตราหนงัสือเดินทางเขา้ เมืองแวนคูเวอร์ ณ บริเวณท่าเรือ และรับกระเป๋าสมัภาระ ซึ2 งทุกท่านจะตอ้งมายนืยนัระบุ

รับดว้ยตนเอง ณ บริเวณหอ้งโถงของท่าเรือ จากนั&นนาํท่าน

ออกเดินทาวสู่สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano 

Suspension Bridge) ที2พาดผา่นหนา้ผาสูงชนัของแม่นํFาคาปิ

ลาโนและไดรั้บการขนานนามวา่เป็นสะพานขึงที2ยาวที2สุดใน

โลก มีเวลาใหท่้านเกบ็ภาพคงามงดงามของธรรมชาติ ป่าสน 

และเสาโทเทมสญัลกัษณ์ของชาวอินเดียแดง  

เที2ยง ä  บริการอาหารมืBอกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นาํท่านชอ้ปปิ& ง PREMIUM OUTLETS (McArthurglen) แหล่งชอ้ปปิF งเอาทเ์ลท็ที2ใหญ่ที2สุดในคนาดามีแบรนด์

เนมมากมาย อาทิ POLO Ralph Lauren, Michael Kore, Coach, BOSS, Burberry, Columbia, Levi’s, Lacoste, Diesel, 

A/X, Salvador Farragamo, Energies Miss sixty, Calvin Klein, NIKE, Adidas, Samsonite 

https://www.mcarthurglen.com/outlets/en/ca/designer-outlet-vancouver/stores/ 

คํ2า ä บริการอาหารมืBอคํNา ณ ภัตตาคารไทย  / นําท่านออกเดนิทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์  

วนัจนัทร์ที+ 26 ก.ย.65(10)  แวนคูเวอร์ – ฮ่องกง – กรุงทพฯ  

02.20 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน Cathay Pacific Airlines QเทีNยวบินทีN CX865/CX717 

แวะเปลี2ยนเครื2องที2 ประเทศฮ่องกง ä พร้อมบริการอาหารและเครืGองดืGมบนเครืGอง... 

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี>ยน วนัที>เปลี>ยน *** 

วนัองัคารที+ 27 ก.ย.65(11) กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ                

10.50 น. เดนิทางงึกรุงเทพฯ...โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

******************************************************************** 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีNยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืNองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน

เนืNองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีNทางคณะเดินทางในขณะนัBน เพืNอความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัท 

ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอาํนาจตัดสินใจ ณ ขณะนัBนทัBงนีBการตัดสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็น

สําคญั 

 
 
 
 



 
 

 104/2 หมู่ที- 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม่ 50140 
โทร/line : 062-959-8828   Web : www.rubytravel.com 

  
 
 
 

อตัราค่าบริการ ห้อง Inside Cabin 7 คืน โรงแรม 1 คืน  

กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

เดก็อายตุ ํ2ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ ํ2ากวา่ 12 ปีพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เตียงสองชัFน) 

พกัเดี2ยว 

เพิ2มท่านล่ะ 

17 – 27 ก.ย.65 115,900 115,900 110,900 38,900 

• อตัราค่าบริการดงักล่าวยงัไม่รวมค่าวซ่ีาเขา้ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 9,000 บาท  

• อตัราค่าอพัเกรดตัnวเครื2องบินเป็นชัFนธุรกิจราคาเริ2มตน้ประมาณ 110,000 บาท 

• ตอ้งการพกัหอ้งพกัแบบมีระเบียง Balcony คิดค่าบริการเพิ2มอีกท่านละ 37,000 บาท 

• ตอ้งการพกัหอ้งพกัแบบ Mini Suite คิดค่าบริการเพิ2มอีกท่านละ 75,000 บาท 

• ตอ้งการพกัหอ้งพกัแบบ มีหนา้ต่าง คิดค่าบริการเพิ2มอีกท่านละ 24,000 บาท 

• ตอ้งการพกัหอ้งพกัแบบ Suite (ดีที2สุดในเรือ) คิดค่าบริการเพิ2มอีกท่านละ120,000 บาท 

• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางตัFงแต่ 15 ท่านขึFนไปสามารถกาํหนดวนัเดินทางตามความตอ้งการของหมู่คณะของท่าน 

ท่านทีNต้องการเดนิทางด้วยทีNนัNงชัBนธุรกจิกรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย 

* คณะออกเดนิทางได้เมืNอมีจํานวนผู้เดนิทางครบ 15 ท่านเท่านัBน * 

 

Ø กรุ๊ปหมู่คณะเดนิทางตัBงแต่ 15 ท่านขึBนไปสามารถกาํหนดวนัเดนิทางตามความต้องการของหมู่คณะของท่าน 

Ø หมายเหตุ: โรงแรม ทีNอเมริกาและแคนาดา ไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตยีง สําหรับนอน 3 ท่าน แต่จะเป็นเตยีงขนาดควนีไซท์  

      สองเตียงในหนึNงห้อง(ไม่มีเตียงเสริม)                

 

อตัราค่าบริการนีMรวม 

v ค่าตัnวเครื2องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- แวนคูเวอร์-กรุงเทพฯ  

v โรงแรมที2พกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเครื2องปรับอากาศ  

 เนื2องจากอยูใ่นแถบที2มีอุณหภูมิตํ2าและราคาโรงแรมจะปรับขึFน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์ 

 หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที2ทาํใหต้อ้งมีการปรับเปลี2ยนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

v ค่าธรรมเนียมในการยืNนวซ่ีาแคนาดา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณา 

 หรือไม่กต็าม  

v ค่าอาหารที2ระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ2นในแต่ละประเทศ  

v ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที2ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการ 

 เดินทาง 1 ท่าน  

v ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท  

v ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ นํFาหนกัไม่เกินใบล่ะ 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ถือขึFนเครื2องบินอยูใ่นความดูแล    
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 ของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 

อตัราค่าบริการนีMไม่รวม 

v ค่าธรรมเนียมการทาํวซ่ีา VISA เข้าประเทศอเมริกา ท่านละ 9,000.บาท (ซึNงทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ 

       พจิารณาหรือไม่กต็าม)  

v ค่าภาษีมูลค่าเพิ2ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที2จ่าย 3 %  

v ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  

v ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเครื2องดื2มและอาหารนอกเหนือจากที2ระบุในรายการ  

v ค่าผกผนัของภาษีนํFามนัที2ทางสายการบินแจง้เปลี2ยนแปลงกะทนัหนั 

v ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / วนั(1,100 บาท หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

v ค่าทปิพนักงานบริการในเรือ 90 USD 

การจองและชําระเงนิ  

v กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก  60,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ่้าย 

       ส่วนที2เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนัFนจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

v บริษทัฯขอสงวนสิทธิp ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซึ2 งจะเกิดขึFนไดก้ต่็อเมื2อไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย  

15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซึ2 งในกรณีนีF  ทางบริษทัฯ ยนิดีคืน

เงินใหท้ัFงหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อื2นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

v บริษทัฯขอสงวนสิทธิp ที2จะเปลี2ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีF  เมื2อเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ข 

ได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที2สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ที2นอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ

เหตุสุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

v เนื2องจากรายการทวัร์นีF เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิp การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ 

   การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิp ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

v เมื2อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัFงหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั     

       ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื2อนไขต่างๆของบริษทัฯ ที2ไดร้ะบุไวโ้ดยทัFงหมด 

 

เงืNอนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทัFงหมด ยกเวน้กรุ๊ปที2เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํที2ตอ้ง 

       การันตีที2นั2งกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที2มีการการันตีค่ามดัจาํที2พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)  

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึFนไป – เกบ็ค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เกบ็ค่าบริการทัFงหมด 100 % 
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เอกสารที+ใช้ประกอบในการยื+นวซ่ีา VISA CANADA 

v หนังสือเดนิทางทีNเหลืออายุใช้งานไม่ตํNากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 5 หนา้  

v รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัBน) ขนาด 2 นิBว จํานวน 3 รูป ขึFนอยูก่บัประเทศที2จะเดินทาง  

v หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงานตัวจริง 1 ชุด (ภาษาองักฤษ) 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที2มีชื2อผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 

เดือนนบัจากเดือนที2จะเดินทาง 

*พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ 

 *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั  

v  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิ (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั) 

*สําเนาสมุดเงนิฝากประจํา หรือ ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน พร้อมด้วยหนังสือรับรองจากธนาคาร กรุณา

สะกดชื2อใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที2ท่านจะใชย้ื2นวซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 5 

วนัทาํการ) 

* เดก็ใชเ้อกสารร่วมกบับิดา-มารดา 

*สามี-ภรรยาที2มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหถ่้ายสาํเนาแยกคนละชุด 

v กรณเีดก็อายุตํNากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

 หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ2ง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทัFงสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทาง

ไปต่าง ประเทศจากบิดา &   มารดา ซึ2 งจดหมายตอ้งออกโดยที2วา่การอาํเภอ 

v สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

v สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

v สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

v สําเนาใบเปลีNยนชืNอ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 

v  การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที2ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื2นคาํร้องใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียม

ใหม่ทุกครัF ง  

v  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทัFงนีFทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที2ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ2มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

v  กรณีที2ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิp ในการแจง้สถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน 

เนื2องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
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v  ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที2มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคที์2จะเดินทางไปท่องเที2ยวยงัประเทศตามที2ระบุ

เท่านัFน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเนื2องมาจากหลกัฐานในการขอยื2นวซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยื2นขอวซ่ีาท่องเที2ยว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิp ในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายที2เกิดขึFนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจาทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วนั 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี2ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัFงนีFจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น

หลกั 

********************************************************** 


