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11 วนัล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ ปี 2019 
Celebrity Eclipse 

(เรือ  เซเลบริตี ้อคิลปิ ...... สัมผสัดนิแดนแห่งขั้วโลกเหนือ) 

 
พเิศษ.....พกัแวนคูเวอร์ 1 คืน เตรียมควำมพร้อมก่อนลงเรือส ำรำญ 

มิถุนำยน – กันยำยน 2019 

เร่ิมต้น 129,900.- 

(พเิศษ!! รำคำนีพ้กัห้อง Inside, รวมทวัร์พำเที่ยวทุกประเทศ และ รวมทิปทุกอย่ำงแล้ว) 

แวนคูเวอร์, ไอซ์ซ่ีสเตรท พอยท์, ฮับบำร์ด กลำเซียร์, จูโน่, เคทชิแกน 
(พร้อมกจิกรรมพเิศษ ล่องเรือชมปลำวำฬ ...... ตกปูอล้ำสก้ำ)  

รำคำทัวร์ 129,900 บำท : 29 มิ.ย.- 9 ก.ค. 2019 / 7-17 ก.ย. 2019 
รำคำทัวร์ 134,900 บำท : 13-23 ก.ค. 2019 / 10-20 ส.ค. 2019 

ห้องพกัเรือส ำรำญ Celebrity Eclipse Cruise 
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ขนำดระวำงเรือ 121,000 ตนั รองรับผู้โดยสำรได้ 2,850 คน 

(เตียงนอนสำมำรถแยกเป็นเตียง TWN ได้) 
 

Balcony cabin (ห้องพกัแบบมีระเบียง) 

 
Stateroom: Interior (ห้องพกัแบบ Inside) 

 
 
 
 
 

 

11 วนัล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ ปี 2019 
Celebrity Eclipse 

(เรือ  เซเลบริตี ้อคิลปิ ...... สัมผสัดนิแดนแห่งขั้วโลกเหนือ) 
แวนคูเวอร์, ไอซ์ซ่ีสเตรท พอยท์, ฮับบำร์ด กลำเซียร์, จูโน่, เคทชิแกน  

 
 

http://www.cruisedeckplans.com/DP/Main/subcatdetail.php?ship=Celebrity%20Infinity&cat=Interior
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 วันแรก กรุงเทพ – แวนคูเวอร์  
 

13.30น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 
เคาน์เตอร์ Q/R สายการบิน EVA Airways  

16.25 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินอีวเีอ แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ BR68 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.35 ชัว่โมง) 
สายการบินมีบริการอาหารกลางวนับริการบนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวี
ส่วนตวัทุกที่นัง่  

21.15 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวนั เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่สนามบินลอสแองเจลิส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป สู่ สนามบินแวนคูเวอร์ โดยเที่ยวบิน BR10 (ใชเ้วลาบิน 11ชัว่โมง) 

********* บินขา้มเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเชา้ และ อาหารค ่าบนเคร่ืองบิน 

 

19.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองแวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดา 
 น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง และ ศุลกากร 
 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั Holiday Inn Express Vancouver Richmond Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

   
วันที่สอง  เที่ยวเมืองแวนคูเวอร์ – เชคอินลงเรือส ำรำญ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะสแตนลีย ์ปาร์ก (Stanley Park) ซ่ึงตั้งอยูก่ลางเมืองแวนคูเวอร์ เป็นเหมือน
เกาะยื่นลงไปในเบอร์ราดอินเลท มีพื้นที่กว่า 10,000 เอเคอร์ ในสวนมีตน้ไมข้นาดใหญ่ที่มีอายนุับ 100 ปี                 
ลอร์ด สแตนลีย ์ผูว้่าการเขตปกครองแคนาดา เป็นผูริ้เร่ิมให้สร้างสวนแห่งน้ีขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1888 สวนแห่งน้ี
เป็นสถานที่ที่ชาวแคนาดาทุกเพศทุกวยัและทุกสีผิวไดม้าใช้ประโยชน์บนพื้นที่สีเขียวกลางเมือง เพื่อการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ สนัทนาการ และออกก าลงักาย จุดเด่นของสวนสาธารณะที่นกัท่องเที่ยวเขา้ชมกนัมากที่สุด 
คือ กลุ่มเสาโทเทม (Totem) เสาสัญลักษณ์ที่ตั้งไวเ้พื่อระลึกว่าบริเวณน้ีเคยเป็นถ่ินที่อยู่ของชนพื้นเมือง
อินเดียน     มาก่อน ซ่ึงในสมยัก่อนชนพื้นเมืองใชเ้สาโทเทม เล่าเร่ืองราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นที่เก็บ
อฐิัของคนตาย หรือสถานที่ประจานศตัรู กลุ่มเสาแห่งน้ีได้ถูกน ามาจากที่ต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทม
แบบต่างๆ ที่ชาวพื้นเมืองในทอ้งถ่ินท าขึ้น จากนั้ น น าท่านแวะถ่ายรูปกับ แคนาดาเพลส (Canada Place) 
สถาปัตยกรรมหลงัคารูปใบเรือสีขาว คลา้ยโรงโอเปร่าเฮาส์ของนครซิดนีย ์ออสเตรเลีย หลงัคาใบเรือน้ีเดิม
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 สร้างขี้นเป็นหลงัคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่จดัขึ้นที่แวนคูเวอร์เม่ือปี ค.ศ. 1986 ไดเ้วลา
น าท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก 
(Canadian Pacific Railway Station) สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายขา้มทวีป ปัจจุบนั
เป็นสถานีรถลอยฟ้ากบัเรือขา้มฟากของเมืองแวนคูเวอร์ จากนั้นน าท่านเที่ยวชม ยา่นแกสทาวน ์(Gass Town) 
เป็นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถ่ินฐานอยูใ่นรัฐบริติชโคลมัเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบนัเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคญัที่นกัท่องเที่ยวจะตอ้งแวะมาเยีย่มชมแหล่งก าเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ ส าหรับเมืองแกสทาวน์
มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยูใ่นสภาพดี จุดที่
น่าสนใจ คือ รูปป้ันของแกสซี แจค็ที่ตั้งอยูบ่ริเวณจตัุรัสกลางเมือง จากนั้นน าท่านชมนาฬิกาเรือนแรกของ
โลกที่เดินไดด้ว้ยพลงัไอน ้ า โดยนาฬิกาไอน ้ า  จะตีเสียงดงับอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกบั
นาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพน่ไอน ้ าพวยพุง่ออกมาทุก 1 ชัว่โมง 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมล้ิมลองเมนูกุง้มงักร) 
 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ เพือ่เชคอินลงเรือส าราญ Celebrity Eclipse 
16.30 น. เรือส าราญ Celebrity Eclipse ออกจากท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ มุ่งหนา้สู่ ไอซ์ซ่ีสเตรท พอยท ์แห่งอลาสกา้ 
 ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม

หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
วันที่สำม Inside Passage (Cruising) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระใหท้่านพกัผอ่นบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็น ชอ้ปป้ิงที่ร้านขาย
สินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลาย
ที่ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน,์ หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษที่ทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทกุค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวนั
ในหอ้งอาหารหลากหลายในเรือส าราญแห่งน้ี) 
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 ทางเรือจดักิจกรรมซอ้มขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั ซ่ึงตอ้งขอใหลู้กคา้และผูโ้ดยสารทุกท่านเขา้ร่วม
กิจกรรมน้ี เพือ่เป็นการเตียมตวัในการเดินทางทางเรืออยา่งปลอดภยั (เวลาในการซอ้มประมาณ 30 นาที และ
ไม่น่าเบื่อ) จากนั้นอิสระใหท้่านพกัผอ่นในเรือส าราญตามอธัยาศยั 

 

แนะน า.....ใหท้่านเตรียมชุดวา่ยน ้ าและรองเทา้ผา้ใบเพือ่ออกก าลงักายในหอ้งฟิตเนสซ่ึงสามารถมองเห็น
ทศันียภาพภายนอกเรือผา่นกระจกใส 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหาร  อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 

 

วันที่ส่ี  ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท์ – ล่องเรือชมปลำวำฬ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงที่ร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

 
 

15.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท ์
16.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองไอซ์ซ่ีสเตรทพอยท ์(Icy Strait Point) โดยทางเรือจะน าเรือเล็ก (Tender boat) น าท่านสู่

หมู่บา้นเล็กๆซ่ึงตั้งอยูไ่ม่ไกล จากเมืองฮูน่า อนัเป็นถ่ินฐานดั้งเดิมของชนเผา่พื้นเมืองอินเดียนแดงหรือที่เรียก
กนัวา่ “ชาวทลิงกิท” ตั้งถ่ินฐานภายในบริเวณ อุทยานแห่งชาติอ่าวเกลเชียร์ ชาวประมงพื้นเมืองที่น่ีใชชี้วติอยู่
ร่วมกับปลาวาฬหลังค่อม ปลาโลมา แมวน ้ า ปลาฮาลิบทั และปลาแซลมอนทั้ง 5 สายพนัธุ์ น าท่านออก
เดินทางล่องเรือสู่แหลมอดอลฟัส (Point Adolphus) โดยล่องเรือผ่านน่านน ้ าซ่ึงเป็นแหล่ง อาศยัของสัตวน์ ้ า
นานาชนิด เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต สิงโตทะเล แมวน ้ า ปลาโลมา และปลาวาฬหลงัค่อม รวมถึงนกอินทรีย์
หวัลา้นที่คอยบินโฉบเฉ่ียวไปมา ปรากฏให้เห็นอยูบ่่อยคร้ัง น าท่านสมัผสัประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬ 
โดยบริเวณแหลมอดอลฟัส นบัเป็นจุดที่ดีที่สุด ในการล่องเรือชมปลาวาฬ ไดเ้วลาน าท่านกลบัขึ้นฝ่ัง อิสระ
ใหท้่านไดเ้ดินเล่นบริเวณท่าเรือที่มีร้านคา้และร้านของฝาก ของที่ระลึกจ าหน่ายใหน้กัท่องเที่ยวมากมาย 
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 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

ท่านตอ้งขึ้นเรือก่อนเวลา 22.00 น. เน่ืองจากท่าเทียบเรืออยูใ่กลบ้ริเวณเมือง ท่านสามารถเดินเล่นไดต้าม
อธัยาศยั หรือ จะเลือกพกัผอ่นบนเรือกไ็ด ้

22.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือไอซ์ซ่ีสเตรท พอยท ์เพือ่มุ่งหนา้สู่ ธารน ้ าแขง็ฮบับาร์ด กลาเซียร์ 
วันที่ห้ำ ธำรน ้ำแข็ง ฮับบำร์ด กลำเซียร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ตภ์ายในเรือ  
เรือเร่ิมล่องเขา้สู่ ธารน ้ าแขง็ ฮบับาร์ด กลาเชียร์ (Hubbard Glacier) ซ่ึงเป็นธารน ้ าแข็งยกัษใ์หญ่ในทวีปอเมริกา
เหนือ และยงัเป็นธารน ้ าแข็งที่เคล่ือนที่ได้เพียงแห่งเดียวในอลาสก้าอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผสัประสบการณ์ 
และชมวิวทิวทศัน์ที่ดีที่สุดของธารน ้ าแขง็ยกัษใ์หญ่สีน ้ าเงินอ่อนขนาด 1,350 ตารางไมล ์วนัน้ีเป็นอีกวนัที่ท่าน
จะไดส้มัผสักบัความงดงาม ความมหัศจรรยข์องภูเขาน ้ าแขง็ที่งดงามและยิง่ใหญ่ที่สุดทวปีอเมริกาเหนือ หาก
โชคดีท่านจะไดย้นิเสียงการแยกตวัของแผน่น ้ าแข็งตกลงสู่พื้นน ้ า เป็นเสียงอนักึกกอ้งราวเสียงฟ้าร้องค าราม 
และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไวก้บักอ้นน ้ าแขง้มหึหาที่พงัถล่มลงสู่พื้นน ้ าเสียงกงัวาล เรียกไดว้่าเป็น
ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ไดป้ั้นแต่งขึ้นมาใหท้่านไดช้มและจะหาที่ใดเปรียบมิได ้อิสระให้ท่านไดส้ัมผสักบั
ทศันียภาพและความงดงามของทุ่งน ้ าแขง็ พร้อมเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมอนัหลากหลายที่มีบนเรือ ไม่วา่จะเป็นการออกก าลงักายในหอ้งฟิตเนส 

หรือวิง่ออกก าลงักายรอบๆ ตวัเรือ ผอ่นคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกบัการแสดง 
กิจกรรมและเกมส์ต่างๆ หรือเลือกพกัผอ่นที่หอ้งสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสมัผสักบัความสดช่ืนของ
ธรรมชาติ ริมฝ่ังที่อุดมสมบูรณ์ดว้ยป่าสนอายนุบัร้อยปี บนเรือยงัมีอาหารเลิศรสบริการท่านอยา่งไม่ขาดตอน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 เรือมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองจูโน่ 
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 วันที่หก เมืองจูโน่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
07.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ จูโน่ 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสกา้ ที่เต็มไปดว้ยทิวทศัน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใด

เปรียบ ดว้ยเสน่ห์ของธรรมชาติและวฒันธรรมที่ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองที่ตั้งอยูร่ะหวา่ง
เทือกเขาและทะเล ท าให้เป็นเมืองที่เขา้ถึงไดย้ากในทางบก ถูกคน้พบในช่วงยคุต่ืนทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีต
เป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอนัมัง่คัง่ของรัฐอลาสกา้ นอกจากน้ียงัเป็นที่
ที่มีธารน ้ าแข็งมากที่สุดแห่งหน่ึงของอลาสกา้ ซ่ึงมีธารน ้ าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธาร
น ้ าแขง็ที่ขึ้นช่ือวา่สวยที่สุดแห่งหน่ึง น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติธารน ้ าแขง็เมนเดนฮอลล ์(Mendenhall 
Glacier National Park) เพื่อน าท่านเขา้ชมธารน ้ าแขง็ยกัษ ์เมนเดลฮอลล ์กราเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซ่ึงมี
ความกวา้งประมาณ 1 ไมล์ มีน ้ าแขง็ปกคลุมหนากวา่ 100 ฟุต ท่านจะไดส้มัผสักบัทุ่งน ้ าแขง็ที่มีหิมะปกคลุม
ตลอดทั้งปี สัมผสับรรยากาศทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่ท่าเรือเมืองจูโน่ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ (อิสระตามอธัยาศยั) 
 

บ่าย น าท่านขึ้นกระเชา้ลอยฟ้าที่ เมาท ์โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดยจุดขึ้นกระเชา้อยูบ่ริเวณท่าเรือเลย และ
จะไปจบ ณ จุดยอดสุดของ เมาท ์โรเบิร์ต ณ จุดสูงสุดของยอดเขาแห่งน้ีพบกบัทิวทศัน์ของจูโน่ที่ลอ้มรอบ
ดว้ยขุนเขา นอกจากน้ียงัมี ศูนยน์ักท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ โรงภาพยนตร์ ร้านขายของที่ระลึก ไวค้อย
ให้บริการอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอธัยาศยั ได้เวลาน าท่านนั่ง
กระเช้ากลบัลงมา ณ ท่าเรือ อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตวัเมืองจูโน่ ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมือง
หลวงที่ส าคญัของมลรัฐอลาสก้า ตวัเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือน
ในช่วงตน้ๆของฤดูกาลล่องเรือส าราญ ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาที่ปกคลุมดว้ยหิมะและน ้ าตกอนัสวยงาม เมืองจู
โน่ ถูกก่อตั้งขึ้นในยคุต่ืนทองอลาสกา้ ดงันั้นที่น่ีจึงมีตึกรามบา้นช่องประวติัศาสตร์มากมาย และเป่ียมไปดว้ย
สีสนัสดใส 

 19.00 น. น าท่านกลบัขึ้นเรือส าราญ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 เรือมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือ เมืองเคทชิแกน 
  
 



 

 ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เวบ็ไซต์   www.paiteawduaykan.com          หน้า 8 จาก 17 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 วันที่เจ็ด เมืองเคทชิแกน – ชมเมือง – ตกปูอลำสก้ำ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่น
ในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงที่ร้านขาย
สินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลาย
ที่ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน,์ หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษที่ทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทกุค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
14.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือเคทชิแกน 
14.30 น. น าท่านสัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตกบัการนั่งเรือประมงเพื่อไปตกปูอลาสกา้ (Alaska King Crab) 

เรือจะน าท่านสู่บริเวณอนัเป็นที่อยูอ่าศยัของปูอลาสกา้ และใหท้่านไดเ้ห็นพร้อมสมัผสัวธีิการ และภูมิปัญญา
ของชาวประมงในการจบัปูอลาสกา้ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่าประทบัใจตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่าน
กลบัสู่ท่าเรือ 

 

 
 

 น าท่านเที่ยวชมยา่นไฟแดงที่โด่งดงัในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และ
นกัเดินเรือในยคุตื่นทอง เป็นยา่นอาคารเก่าที่ทางเดินและบา้นเรือนสร้างอยูเ่หนือล าธารหรือเชิงเขา มีสถานที่
ประวตัิศาสตร์ “บา้นของดอลล่ี” สถานที่หาความส าราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ท่านไดข้ึ้นฝ่ังชมเมือง
เคทชิแกน และซ้ือของพื้นเมืองตามอธัยาศยั พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน 

 

19.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือ เคทชิแกน 
20.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือ เคทชิแกน เพือ่มุ่งหนา้สู่ ท่าเรือแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
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วันที่แปด Inside Passage (Cruising) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระใหท้่านพกัผอ่นบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็น ชอ้ปป้ิงที่ร้านขาย
สินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลาย
ที่ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน,์ หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษที่ทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทกุค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวนั
ในหอ้งอาหารหลากหลายในเรือส าราญแห่งน้ี) 

 

ทางเรือจดักิจกรรมซอ้มขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั ซ่ึงตอ้งขอใหลู้กคา้และผูโ้ดยสารทุกท่านเขา้ร่วม
กิจกรรมน้ี เพือ่เป็นการเตียมตวัในการเดินทางทางเรืออยา่งปลอดภยั (เวลาในการซอ้มประมาณ 30 นาที และ
ไม่น่าเบื่อ) จากนั้นอิสระใหท้่านพกัผอ่นในเรือส าราญตามอธัยาศยั 

 

แนะน า.....ใหท้่านเตรียมชุดวา่ยน ้ าและรองเทา้ผา้ใบเพือ่ออกก าลงักายในหอ้งฟิตเนสซ่ึงสามารถมองเห็น
ทศันียภาพภายนอกเรือผา่นกระจกใส 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหาร  อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 

หมายเหต ุ ก่อนเรือกลบัเทียบท่าที่เมืองแวนคูเวอร์ ในเยน็วนัน้ีท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนด
ล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใช้ที่
จ  าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  เพราะเจา้หน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่
กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่
ตอ้งการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไวใ้น
วนัที่ท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

วันที่เก้ำ แวนคูเวอร์ – สะพำนคำปิลำโน – ช้อปป้ิงเอำท์เลต  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือแวนคูเวอร์ 
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  น าทุกท่านรอประกาศจากเจา้หนา้ที่เรือเก่ียวกบัเวลาขึ้นเรือ 
  น าท่านขึ้นจากเรือส าราญและน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเขา้เมืองแวนคูเวอร์ ณ 

ท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสมัภาระ ซ่ึงท่านตอ้งมายนืยนัระบุรับดว้ยตนเอง ณ บริเวณหอ้งโถงของท่าเรือ  
น าท่านเดินทางสู่ฝ่ัง นอร์ท แวนคูเวอร์ (North Vancouver) ซ่ึงเป็นเมืองอีกฝากฝ่ัง โดยมีอ่าวเบอร์ราด
คัน่กลางระหว่างตวัเมืองแวนคูเวอร์ และ นอร์ท แวนคูเวอร์ น าท่านเที่ยวชมทศันียภาพของป่าสนอนัอุดม
สมบูรณ์ และไม่พลาดที่จะสัมผสัประสบการณ์การเดินขา้ม สะพานแขวนคาปิลาโน ซ่ึงเป็นสะพานไมแ้ขวน
ที่ยาวที่สุดของแคนาดา มีความยาวถึง 230 ฟุต ทอดขา้มเหวลึก เดินขา้มแลว้ต่ืนเตน้น่าดู อิสระให้ท่านไดเ้ก็บ
ภาพความสวยงามของป่าสนอนัอุดมสมบูรณ์และสูดอากาศบริสุทธ์ิ  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ต๋ิมซ า) 
 

บ่าย น าท่านสู่แมกอาเธอร์เกลน ชอ้ปป้ิงเอาท์เลต (McArthurglen Shopping Outlet) ซ่ึงเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่
ตั้งอยูใ่นแวนคูเวอร์ มีร้านคา้กว่ามากมาย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของอยา่งจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO 
BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, 
TOMMY HILFIGER เป็นตน้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

22.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์ เพือ่เชคอิน 
 

วันที่สิบ แวนคูเวอร์ 
 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน BR09 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.40 ชัว่โมง)  
 

********* บินขา้มเสน้แบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 

 
04.40 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั  
08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน BR211 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชม.) 
 
 

วันที่สิบเอ็ด กรุงเทพมหำนคร 
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11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (Bon Voyage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 วนัล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ ปี 2019 
(ไม่รวมวซ่ีำอเมริกำ / รวมค่าวซ่ีาแคนาดา และทิปทุกอย่ำงแล้ว) 

ก าหนดการเดินทางปี 2019 

รำคำทวัร์ 129,900 บำท : 29 ม.ิย.- 9 ก.ค. 2019 / 7-17 ก.ย. 2019 
รำคำทวัร์ 134,900 บำท : 13-23 ก.ค. 2019 / 10-20 ส.ค. 2019 
 

อตัราค่าบริการ : ราคาดงักล่าวคิดจากอตัราหอ้งพกัแบบภายในเรือ (Inside Cabin) 
อตัราค่าบริการ มิ.ย. / ก.ย. ก.ค./ ส.ค.  
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่ อตัราหอ้งพกัแบบภายในเรือ (Inside Cabin)) ท่านละ 129,900 134,900 
พกัเด่ียวเพิม่จากราคาทวัร์ (หอ้ง Inside) ท่านละ  50,000 55,000 
เด็กอาย ุ2- 11 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  125,900 129,900 
พกั BALCONY (หอ้งมีระเบียง พกัเป็นคู่) เพิม่ท่านละ 30,000 25,000 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) หกัค่าตัว๋เคร่ืองบิน (BKK- YVR -BKK) 25,000 25,000 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเม่ือทีน่ั่ง confirm เท่านั้น) 85,000 – 120,000 
กรณีมีวซ่ีาแคนาดาแลว้ หรือไม่ตอ้งยืน่วซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย 3,500 3,500 
ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการวซ่ีาอเมริกา (ไม่รวมในรายการ) 7,000 7,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 10 ตุลาคม 2561) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลด ท่านละ 2 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้ าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 



 

 ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เวบ็ไซต์   www.paiteawduaykan.com          หน้า 12 จาก 17 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส าราญ (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน EVA Air (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ, ค่า Service fee ของทางเรือ 
 ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่ แบบ Inside Cabin) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ตามระบ ุ
 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศแคนาดา  
 เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าให้ท่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพือ่ป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าวซ่ีาอเมริกา (ลูกคา้จะตอ้งแสดงตนเพือ่ยืน่วซ่ีา และ สมัภาษณ์ดว้ยตวัเองเท่านั้น) 

  ส าหรับการยืน่วซ่ีาอเมริกา ลูกคา้สามารถด าเนินการยืน่วซ่ีาดว้ยตนเองทั้งหมดได ้โดยเขา้ไปท าการสมคัรไดท้าง เวบ็    
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใชข้อ้มูลของทางบริษทั รบกวนติดต่อ) หากลูกคา้ให้ทางบริษทั
ด าเนินการในส่วนของวซ่ีาอเมริกาทั้งหมด เสียค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการเพิ่มท่านละ 7,000 บาท (ในกรณีน้ีทาง
บริษทัจะแจง้นดัหมายใหลู้กคา้มาท าการสมัภาษณ์อีกที) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  ส ำรองทีน่ั่ง (ผู้เดินทำงพกัเดี่ยว) ท่ำนละ 80,000 บำท 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 25% 
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน  
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 

 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิกวซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 
 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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 หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 

 เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถ ที่จะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการ ที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้
ใหท้ราบก่อน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ มาแลว้  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง  

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีา และไม่คืนทกุกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธ การเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ  นกัท่องเที่ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

กรณเีดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
กระเป๋ำเล็กถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ห้ามน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
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  วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก
คร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อม
ท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบ ุวนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด 

 
สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบิน
ท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง (13.5 
น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 7.5 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณเีกิดกำรสูญหำย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบ

ชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 
กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภท
ลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์
ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน 
โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้ น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้ น 
ดงันั้ นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชย
ค่าเสียหายตามรายละเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้ นท่านตอ้งระวงั
ทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 

เอกสำรย่ืนวซ่ีำอเมริกำ  
ส าหรับการยืน่วซ่ีาประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งด าเนินการยืน่ขอดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน

สามารถเขา้ไปท าการสมคัรเพือ่ขอยืน่วซ่ีาไดท้ี่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  

เอกสำรย่ืนวซ่ีำแคนำดำ 
(ใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ) (ทางบริษทัทวัร์ด าเนินการยืน่ให้และรวมค่าวีซ่าแลว้) 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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 1. แบบฟอร์มค าร้องขอวซ่ีา และ แบบฟอร์มเก่ียวกบัครอบครัว (กรุณากรอกใหค้รบถว้น) 
 (กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยที่ทางบริษทัฯ ทวัร์ใหก้รอกขอ้มูล เพือ่ท  าวซ่ีาออนไลน์) 

2. หนงัสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายกุารใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหนา้ส าหรับติดวซ่ีา อยา่งนอ้ย 3 
หนา้ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย 

3. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 น้ิว จ  านวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. ส าเนาใบมรณะบตัร  
9. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
10. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เติมดงัน้ี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรือ
อ าเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น
และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น
และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  

11. หลกัฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 
 จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต  าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

 

12. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
1. หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
2. ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อ

การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 20 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ำน้ัน ************** 
 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF
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  หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

3. บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 

- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจ้าของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้ง
ระบุช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 12.1 และ 12.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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 แบบฟอร์มกำรส ำรองที่น่ัง  
11 วนัล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ (EVA Air) 

Celebrity Eclipse 
 

รำคำทวัร์ 129,900 บำท   29 ม.ิย.- 9 ก.ค. 2019     7-17 ก.ย. 2019 
รำคำทวัร์ 134,900 บำท    13-23 ก.ค. 2019     10-20 ส.ค. 2019 

 (กรุณำแจ้งแบบห้องพกั : Inside หรือ Balcony) 
 

ล าดบัที ่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 
(INS/ OC/ BAL) 

เลขที่ 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(แพอ้าหารโปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 
(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้ำด้วยนะค่ะ เน่ืองจำกต้องกรอกข้อมูลในกำรย่ืนวีซ่ำ) 

ช่ือผู้ส ำรองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 

โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์............................................................ 

โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** เอเย่นต์กรุณำส่งแฟกซ์ส ำรองที่น่ัง และ หน้ำพำสปอร์ต มำที่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ : โทร 02 635 1415 


