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สมัผสัประสบการณดิ์นแดนแห่งขัว้โลกเหนือกบัเสน้ทางอลาสกา้ 
บนเรือสาํราญสไตลอ์เมริกนัสดุหร ู

 
 

 

 

 

 

Celebrity Solstice 

 
 

 

หอ้งมีระเบียงหอ้งมีระเบียง  179,900 บาทเท่านัน้บาทเท่านัน้ 

เดินทาง: 28 พฤษภาคม – 07 มิถนุายน 2563 (11วนั/8คืน) 
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 “ รวมทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง ชมธารน้ําแข็งเมนเดลฮอลล ์พรอ้มประสพการณ์

ล่องเรือชมปลาวาฬ นัง่รถไฟสายไวทพ์าสเยอืนเหมืองทองในอดีต  

และทวัรบ์นฝ่ังตามรายการ ” 

 “มีเวลาใหท่้านไดล้ิ้มรส เมนแูนะนํา ปอูลาสกา้ และ ปลาแซลมอนแท้ๆ  สดๆ 

ท่ามกลางบรรยากาศจรงิจากทอ้งทะเลอลาสกา้” 

 “ก่อนกลบัชอ้ปป้ิง Seattle Premium Outlets อยา่งจใุจ” 

 “ มีหวัหนา้ทวัรด์แูลท่านตลอดการเดินทาง ” 

 

โปรโมชัน่สดุพิเศษ!!!  ช่วงแนะนําลอ่งเรอืสําราญ 

Celebrity Solstice EARLY BIRD ไปอลาสกา้  

** จองภายในวนัท่ี 15 มกราคม 63 ** 

รบัต่อท่ี 1 

* รบัส่วนลด 10,000 บาททนัที 

 

รบัต่อท่ี 2  มลูค่า กว่า $1,000* 

* รบั..แพคเกจ Internet บนเรือไม่จํากดั 

* รบั..On Board Credit  

* รบั..แพคเกจเครื่องด่ืมไม่อัน้ ตลอดการเดินทาง  

 

 

 

ซีแอตเทิล (อเมรกิา) – เคทชิเกน – Endicott Arm & Dawes Glacier   

จโูน่ - สแกกเวย ์– Inside Passage – วิกตอเรยี (แคนาดา) 
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 มีหัวหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดินทาง 

 เท่ียวเมืองซีแอตเทิล (อเมรกิา) ก่อนลงเรือ ชมเมืองแบบ 360 องศาบน Space Needle 

 ชมเมืองเคทชิเกน เมืองท่ีขึน้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งปลาแซลมอน 

 ชมธารนํา้แข็ง Endicott Arm & Dawes Glacier หนึ่งในอญัมณีเม็ดงามแห่งอลาสกา้ 

 ชม Mendenhall Glacier ธารนํา้แข็งยกัษท่ี์เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ 

 สมัผสัประสพการณ ์ลอ่งเรือ ชมปลาวาฬ  

 นัง่รถไฟ The White Pass and Yukon Railroad ชมธรรมชาติในเสน้ทางประวัติศาสตรแ์ห่งสแกกเวย ์

 ชมเมือง วิกตอเรยี (แคนาดา) เมืองท่ีไดร้บัฉายาว่า เมืองแห่งสวน 

 ชอ้ปป้ิง Outlets ก่อนกลบั   

 

 
 

 

รฐัอลาสกา้ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกา  อดีตอยูใ่ตอ้าํนาจการปกครองของ

มหาอาํนาจรสัเซีย เป็นดินแดนรา้งห่างไกล มีผูค้นอยูอ่าศัยจาํนวนนอ้ยมาก รสัเซียซ่ึงมองไมเ่ห็นประโยชนใ์นดินแดน

กวา้งใหญร่กรา้งกวา้งใหญแ่ห่งน้ี จึงไดย้อมขายใหก้ับสหรฐัอเมริกาในวันท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 อลาสกา้จึง

กลายเป็นรฐัท่ี 49  และเป็นรฐัท่ีมีขนาดใหญท่ี่สดุของประเทศสหรฐัอเมริกา แตเ่ป็นรฐัท่ีไมม่ีอาณาเขตติดกับรฐัอื่น 

ๆ ของแผน่ดินแมเ่ลย แลว้เหตกุารณอ์นัไมค่าดฝันก็เกิดขึน้เมื่อไดท้าํการสาํรวจพบแหลง่ทองคาํ นํา้มนั และแก๊ซ

ธรรมชาติ รวมไปถึงพ้ืนท่ีป่าไมอ้กีกวา้งใหญเ่มื่อปลายศตวรรษท่ี 19 นัน้เอง ทาํใหดิ้นแดนอลาสกา้เพ่ิมมลูค่าขึน้

อยา่งมากมายมหาศาลในเวลาไมน่าน  

รายละเอียดโปรแกรม 

 
 

12.00 น. พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ณ สนามบินสวุรรณภมูิ เคานเ์ตอร ์Q  ประตทูางเขา้ท่ี 8 อาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน อีว่า แอร ์(Eva Air) 

15.10 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน ไตห้วนั โดยเท่ียวบิน  BR 704 

วนัพฤหัสบดีท่ี 28 พ.ค. 2563  กรงุเทพฯ/สวุรรณภมิู – ไทเป – ซีแอตเทิล     (1) 



 199/36 Soi Amorn, Nanglinchi Rd, Chongnonsi,Yannawa, Bangkok 10120 
Tel. 081-139-7227 , Fax. 02-286-1265 

E-mail:gttintertour@gmail.com 

  PAGE 4 

20.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 

23.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮอ่งกงส ูส่นามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยเท่ียวบิน  

 BR 858 

********* บินขา้มเสน้แบ่งเขตเวลาสากล ********** 

19.35 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานนานาชาติซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาทอ้งถ่ิน ซ่ึงชา้กว่า

ประเทศไทย 15 ชม. จากนัน้ผา่นพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศลุกากร นาํท่านโดยสารรถ

โคช้ปรบัอากาศเขา้ส ูโ่รงแรม Crowne Plaza Seattle Airport  หรือ เทียบเทา่ 

 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น.  นําท่านเท่ียวชม นครซีแอตเทิล (Seattle )เมืองท่าชายฝั่งท่ีมี

ความสาํคัญทางดา้นการท่องเท่ียวของ มลรัฐวอชิงตัน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบ

วอชิงตัน ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 

กิโลเมตรเท่านั้น "นครซีแอตเทิล"  เ ป็นเมืองขนาดใหญ่

พอสมควร พ้ืนท่ีสว่นใหญข่องเมืองเต็มไปดว้ยตึกระฟ้าและความ

โรแมนติกของแสงสีในยามคํ่าคืน แต่หลายๆ คนท่ีเคยมาเยือน

เมืองน้ีกลบัเรียกขานเมืองน้ีว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เน่ืองจาก

เมืองเต็มไปดว้ยพ้ืนท่ีสีเขยีว นอกจากน้ีแลว้ซีแอตเทิลยังไดร้ับการ

ยกยอ่งจากสมาคมธรุกิจการทอ่งเท่ียวแห่งอเมริกา (ASTA) จาก

การจัดอันดับใหซี้แอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานท่ีท่องเท่ียวยอด

นิยมในสหรัฐอเมริกาอีกดว้ย นําท่านผ่านชมย่าน ดาวน์ทาวน ์

(Downtown)ย่านธรุกิจท่ีสําคัญของซีแอตเทิล ชมอาคาร บา้นเรือน และตึก ท่ีมีความสําคัญ

ทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีถือว่ามีความงดงามท่ีสดุของเมือง จากนั้นนาํท่านผ่านชมความเก่าแก่

ของเมืองท่ี ไพโอเนียรส์แควร ์(Pioneer Square)ซ่ึงถือว่าเป็นยา่นท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในซีแอตเทิล ท่ีน่ี

มีรา้นแกลเลอร่ีท่ีจดัแสดงงานศิลปะของศิลปินชือ่ดงั, หอ้งอาหาร, รา้นหนงัสือ และเครื่องประดบั

มากมาย ผา่นชมสมิท ทาวเวอร ์(Smith Tower) อาคารท่ีสรา้งขึน้ใน ปี ค.ศ. 1914 จากนั้นนาํ

ทา่นเดินทางสู ่สเปซนีดเดิล (Space Needle)สญัลกัษณ์ของซีแอตเทิล สิ่งก่อสรา้งท่ีมีความสงู

ถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซนีดเดิล สรา้งขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งท่ีซีแอตเทิลไดเ้ป็น

เจา้ภาพจดังาน  World’s Fair ภายใน สเปซนีดเดิล จะประกอบไปดว้ยรา้นขายของกระจกุกระจิก 

รา้นอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ท่ีสามารถหมนุชมวิวสวยของเมืองได ้

11.00 น. นาํทา่นเดินทางสูท่า่เรือซีแอตเทิล เพ่ือทาํการเช็คอินขึน้เรือสาํราญ Celebrity Solstice ซ่ึงเป็นเรือ

สาํราญสญัชาติอเมริกัน ท่ีพรอ้มใหบ้ริการในระดบัสากล  
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

 หัวหนา้ทวัรจ์ะพาทา่นเดินชมภายในเรือสาํราญเพ่ือรบัทราบถึงรายละเอียดและสถานท่ีต่างๆ บน

เรือสาํราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการ

ตลอด 24 ช.ม. ตามหอ้งอาหารตา่งๆ (หากเวลาเอื้ออาํนวย) 

*** ก่อนท่ีเรือสาํราญจะทาํการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล 

(Muster Drill) ขอใหผ้ ูโ้ดยสารทกุทา่นมารายงานตัวยังจดุท่ีกําหนดไว ้โดยสังเกตจดุรวมพลของ

แตล่ะ่ทา่นไดท่ี้แผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพักของทา่น*** 

วนัศกุรท่ี์ 29 พ.ค. 2563   ซีแอตเทิล – ล่องเรอืสําราญ Celebrity Solstice     (2) 
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16.00 น. เรือสาํราญออกจากทา่เรือซีแอตเทิล มุง่หนา้ส ูเ่มืองเคทชิเกน รฐัอลาสกา้ 

 

ค่ํา รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

 หอ้งอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอืสําราญ Celebrity Solstice – ไม่เสียค่าใชจ้่าย 

- Main Restaruant   ชัน้ 3 และ 4  

- Oceanview Café    ชัน้ 14  (บฟุเฟ่ต)์ 

หอ้งอาหารพิเศษท่ีใหบ้รกิารบนเรอืสําราญ Celebrity Solstice – เสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม 

- Tuscan Grille   ชัน้ 5 (Italian Restaurant, Steak House) 

- Le Petit    ชัน้ 5 (Michelin Star Chef, 3D Table Animation) 

- Sushi on Five   ชัน้ 5 (Japanese Restaurant) 

- Murano    ชัน้ 5 (Classic French Restaurant)   

 

หลงัรบัประทานอาหารคํา่ ทา่นสามารถพักผอ่นตามอธัยาศัย  หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรม

ตา่งๆ ภายในเรือสาํราญ ไมว่่าจะเป็นสปา, ซาวนา่, หอ้งอาหารบปุเฟ่ต,์ รา้นขายสินคา้ปลอดภาษี 

(Duty Free) และกิจกรรมสนัทนาการอื่นๆ อีกมากมาย  

***ท่านสามารถรบัทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเรือสําราญ Celebrity 

Solstice จะจดัข้ึนในวนัถดัไปไดจ้ากเอกสาร Celebrity Today ท่ีจะส่งถึงหอ้งพกัของท่าน

ทกุคืน*** 

 

 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ  

จากนั้น อิสระใหท้่านพักผ่อนบนเรือสําราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทาน

อาหารหรือนัง่เลน่ในคลบั เลาจน ์หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามอธัยาศัย 

Public Room  : บารแ์ละเลาจน,์ หอ้งสมดุ, หอ้งอินเตอรเ์น็ต 

Entertainment  : ชมโชวพิ์เศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไมซ่ํา้กันในทกุคํา่คืน) หรือจะเลือกนัง่เลน่ในคลบั เลาจน/์

บารต์า่งๆ หลากหลายสไตล ์จาํนวน 7 บาร,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเลน่เกม 

Sport and Activities : สระว่ายนํา้ 3 สระ (ในรม่ 1 สระ), สระนํา้วน 2 สระ, สนามบาสเก็ตบอล และอื่นๆ  

Spa and Wellness  : หอ้งสปา, ฟิตเนส, หอ้งแอโรบิค, โยคะ, พีลาทิส , บิวต้ี ซาลอน, และอื่นๆ อีกมากมาย 

 

 

 

วนัเสารท่ี์ 30 พ.ค. 2563  ลอ่งน่านน้ําสากล        (3) 
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ไฮไลทข์องเรอื*มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม 

- Hot Glass Class*  ชัน้ 15  

- The Lawn Club   ชัน้ 15     

- Basketball Court  ชัน้ 15 

- Kids Area   ชัน้ 15 (Xclub, Arcade & Fun Factory) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ พักผอ่นบนเรือสาํราญตาม 

  อธัยาศัย  

 

ค่ํา รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 

หลงัรบัประทานอาหารคํา่ ทา่นสามารถพักผอ่นตามอธัยาศัย  หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรม

ตา่งๆ ภายในเรือสาํราญ ทา่นสามารถเขา้ชมโชวพิ์เศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียรเ์ตอรท่ี์ชั้น 3-

4 และชัน้ 5 ดา้นหัวเรือ หากทา่นใดท่ีชอบการเสี่ยงโชค ทา่นสามารถไปไดท่ี้คาสิโน ชัน้ 4 สาํหรับ

ทา่นท่ีชอบแดนซห์รือนัง่ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน ์หรือ บารต์า่งๆ ได ้
 

 
 

 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

07.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบทา่ ณ ทา่เรือ เมืองเคทชิเกน รฐัอลาสกา้ 

09.00 น. เมืองเคทชิเกนชมุชนแห่งแรกของรัฐอลาสกา้ ปัจจบุันจัดเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ 

และเป็นเมืองท่ีร ูจ้ักกันดีของนักท่องเท่ียวท้องถ่ินและ

ตา่งชาติว่าเป็น เมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles)ท่ีมาก

ท่ีสดุในโลกในอดีตเสาแกะสลกัน้ี ถือเป็นสัญลักษณ์ของชน

เผา่พ้ืนเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์

ทางศาสนา เมืองเคทชิเกนเคยไดช้ื่อว่าเป็น เมืองหลวงแห่ง

ปลาแซลมอน ในอดีตเมืองน้ีถกูจดัใหเ้ป็นเมืองแห่งสวรรค์

ของนักตกปลา และกลุ่มคนท่ีชื่นชอบธรรมชาติ หัวหนา้

ทัวรจ์ะนาํท่านเท่ียวชมย่านชมุชนท่ีโด่งดังในอดีต ครีกสตรีท (Creek Street) เป็นท่ีชมุนมุของ

นักแสวงโชค และนักเดินเรือในยคุต่ืนทอง เป็นย่านอาคารเก่าท่ีทางเดินและบา้นเรือนสรา้งอยู่

เหนือลาํธารหรือเชิงเขา มีสถานท่ีประวัติศาสตร“์บา้นดอลลี่” สถานท่ีหาความสาํราญของชาย

หนุม่ในอดีต   

วนัอาทิตยท่ี์ 31 พ.ค. 2563  เมืองเคทชิเกน, รฐัอลาสกา้       (4) 
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 (หากทา่นใดสนใจชมดา้นในตัวบา้น สามารถซ้ือตัว๋

เพ่ือเขา้ชมไดท่ี้ดา้นหนา้ทางเขา้บา้นดอลลี่) 

 จากนั้นใหท้่านไดเ้ดินชมเมืองเคทชิเกน และซ้ือของ

พ้ืนเมืองตามอัธยาศัย พรอ้มเก็บภาพความน่ารัก

และความสวยงามของเมืองเคทชิเกน  

 

 

Note: เคทชิเกน เป็นเมืองท่ีฝนตกบ่อยมากแทบทกุวนัและวนัละหลายครัง้ จึงควรพกรม่และเสื้อกนัฝนไป 

ดว้ยของฝากยอดนิยมประจําเมืองน้ีคือ อาหารกระป๋องท่ีทํามาจากปลาแซลมอน 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ หรืออิสระตามอธัยาศัย  

แนะนําอาหารเมนเูด็ด มาแลว้ตอ้งลอง  

1. ลิ้มรสปูอลาสกา้แท้ๆ  สดๆ Premium Alaska King Crab จากทอ้งทะเลลาสกา้ ทา่มกลางบรรยากาศจริง 

2. ลิ้มรสปลาแซลมอล จากทอ้งทะเลอลาสกา้ ทา่มกลางบรรยากาศจริง 

 

บ่าย อิสระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย ทา่นเลือกซ้ืออาหารกระป๋องท่ีทาํมาจากปลาแซลมอน ไดท่ี้รา้น

จาํหนา่ยของฝากตา่งๆ  

 

 ท่านควรกลบัลงเรอืกอ่นถึงเวลาเรอือกประมาณ 1– 1.30 ชัว่โมง 

16.00 น.  เรือสาํราญลอ่งออกจากทา่เรือเมืองเคทชิเกน เพ่ือมุง่หนา้ส ูเ่มืองจโูน่ 

 อิสระใหท้า่นไดพ้ักผอ่นบนเรือสาํราญตามอธัยาศัย  

 

ค่ํา รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 

หลงัรบัประทานอาหารคํา่ ทา่นสามารถพักผอ่นตามอธัยาศัย  หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรม

ตา่งๆ ภายในเรือสาํราญ ทา่นสามารถเขา้ชมโชวพิ์เศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียรเ์ตอรท่ี์ชั้น 3-

4 และชัน้ 5 ดา้นหัวเรือ หากทา่นใดท่ีชอบการเสี่ยงโชค ทา่นสามารถไปไดท่ี้คาสิโน ชัน้ 4 สาํหรับ

ทา่นท่ีชอบแดนซห์รือนัง่ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน ์หรือ บารต์่างๆ ได ้
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05.30 น. เรือสาํราญลอ่งผา่นผาหินแกรนิตท่ีเรียงตวัสงูตระหงา่นสองฟากฝัง่ไปจนถึง Endicott Arm ท่ี

เรือสาํราญจะจอดและ หมนุรอบตวัเองอยา่งชา้ๆ ใหท้า่นไดช้ม Dawes Glacier  หนึ่งในอญัมณี

เม็ดงามของอลาสกา้ท่ีนอ้ยคนจะไดร้ ูจ้กั จากธารนํา้ 2 ธารท่ีในหนา้รอ้นจะมีกอ้นนํา้แข็งตัง้แต่

ขนาดเล็กเทา่ฝ่ามือ ไปจนถึงกอ้นใหญม่หึมาขนาดตึก 3 ชัน้ลอยละลอ่งอยูท่ัว่ไป เพียงหมดฤดู

รอ้นอนัสัน้ๆ นัน้ลง ธารนํา้สองแห่งน้ีก็รวมกลายตวัเป็นธารนํา้แข็งท่ีสงูถึง 30 เมตร ยาวเกือบ 

1 กิโลเมตรปรากฎตวัรอตอ้นรบันกัทอ่งเท่ียวท่ีจะมาทกัทายกันตลอดฤดทูอ่งเท่ียวของปี หากมี

โชคจะไดส้มัผสัปรากฏการณธ์ารนํา้แข็งแตกตวัตกลงสูพ้ื่นนํา้ดึงกึกกอ้งกอ้น 

 ธารนํา้แข็งอนัเกิดจากการเคลื่อนตวัและภาวะของโลกรอ้นรบัประทานอาหารเชา้ และกลางวัน ณ 

หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 น.  ลํ่าลาธารน้ําแข็ง ลอ่งจาก Endicott Arm ส ูเ่มืองจโูน ่

13.30 น. เรือสาํราญจอดเทียบทา่ ณ ทา่เรือ เมืองจโูน่รฐัอลาสกา้ 

เมืองจโูน่เรียกไดว้่าเป็นเมืองทา่และเมืองหลวงท่ีสาํคญัของรฐัอลาสกา้ ตวัเมืองตัง้อยูบ่ริเวณ

ตีนเขาท่ีตัง้ตระหงา่นสงูถึง 4,000 ฟุต นาํทา่นชมธารน้ําแข็งยกัษ ์เมนเดลฮอลล ์กลาเซียร ์

(Mendenhall Glacier) ซ่ึงมีความกวา้งประมาณ 1 ไมล ์มีนํา้แข็งปกคลมุหนากว่า 100 ฟุต ทา่น

จะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีปกคลมุดว้ยหิมะและนํา้ตกอนัสวยงาม ดแูลว้เป็นทิวทศันอ์นังดงามยากท่ีจะหา

ท่ีใดเปรียบ ดว้ยเสนห่ข์องธรรมชาติและวัฒนธรรมผสมผสานกันอยา่งกลมกลืน  

 

 
 

แลว้นาํทา่นสมัผสัประสบการณก์ารลอ่งเรือชมปลาวาฬ ออกจากทา่เรือจโูน ่ส ูบ่ริเวณหมู่เกาะ 

Alexander บริเวณชอ่งแคบ Stephen ดว้ยตวัเรือท่ีออกแบบใหม้ีหอ้งโดยสารท่ีอบอุน่ กวา้ง 

สบาย สามารถเห็นดา้นนอกจากกระจกบานใหญ ่หรือสมัผสัธรรมชาติและชีวิตสตัวน์ํา้ อาทิ 

วนัจนัทรท่ี์ 1 มิ.ย. 2563  Endicott Arm & Dawes Glacier - เมืองจโูน,่ รฐัอลาสกา้  (5) 
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ปลาวาฬหลงัค่อม ปลาวาฬเพชฌฆาต นกอนิทรียห์ัวขาว แมวนํา้ สิงโตทะเล หรือสตัวอ์ื่นๆ  

อยา่งใกลช้ิดไดจ้ากดาดฟ้าเรืออีกดว้ย จากนัน้เดินทางกลบัส ูท่า่เรือ 

 

 
 

**ท่านควรกลบัลงเรอืกอ่นถึงเวลาเรอือกประมาณ 1 – 1.30 ชัว่โมง*** 

22.00 น. เรือสาํราญออกจากทา่เรือสแกกเวย ์เพ่ือมุง่หนา้ส ู ่เมืองสแกกเวย ์

 

ค่ํา รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 

หลงัรบัประทานอาหารคํา่ ทา่นสามารถพักผอ่นตามอธัยาศัย  หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรม

ตา่งๆ ภายในเรือสาํราญ ทา่นสามารถเขา้ชมโชวพิ์เศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียรเ์ตอรท่ี์ชั้น 3-

4 และชัน้ 5 ดา้นหัวเรือ หากทา่นใดท่ีชอบการเสี่ยงโชค ทา่นสามารถไปไดท่ี้คาสิโน ชัน้ 4 สาํหรับ

ทา่นท่ีชอบแดนซห์รือนัง่ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน ์หรือ บารต์า่งๆ ได ้

 

 
 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

07.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบทา่ ณ ทา่เรือ เมืองสแกกเวยร์ฐัอลาสกา้ 

เมืองสแกกเวยเ์ป็นเมืองท่าและเป็นปากประตตูอ้นรับผูท่ี้จะเดินทางไปแสวงโชคท่ี “ท ุ่งทอง

คลอนไดค”์ (Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อราว 100 ปีก่อน โดยมีทาง

รถไฟสายไวทพ์าสและยคูอน (White Pass and Yukon Railway) ท่ีพานักแสวงโชคเดินทางตัดขา้ม

ขนุเขาและหบุเหวเขา้ส ูม่ณฑลยคูอนของแคนาดา ซ่ึงทกุวันน้ีเหลือเพียงความทรงจาํหัวหนา้ทัวร์

นาํทา่นนัง่รถไฟสายไวทพ์าส (The White Pass and Yukon Railroad)ท่ีถกูสรา้งขึ้นระหว่างปี 

ค.ศ. 1898 - 1900 เชื่อมตอ่ระหว่างเมืองสแกกเวยแ์ละเมืองไวทฮ์อรส์ มุ่งหนา้ส ู่เหมืองทองใน

วนัองัคารท่ี 2 มิ.ย. 2563  เมืองสแกกเวย,์ รฐัอลาสกา้      (6) 
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อดีต โดยรถไฟจะว่ิงขึ้นส ู่จดุสงูสดุท่ีเกือบ 3,292 ฟุต ซ่ึง

ตลอดสองขา้งทางท่ีท่านจะไดพ้บคือความงดงามแห่ง

ธรรมชาติท่ีเหนือคาํบรรยาย  

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ หรือ  

  อิสระตามอธัยาศัย 

 

บ่าย นาํทา่นชมตวั เมืองสแกกเวย ์เมืองเล็กๆ ท่ีใหบ้รรยากาศ

แบบคาวบอยตะวันตก แมเ้วลาจะผา่นไปนานแตเ่มืองสแกก

เวยย์งัคงรกัษาสภาพเมืองในยคุต่ืนทองไดเ้ป็นอยา่งดี ให้

ทา่นไดช้ม บา้นไมส้องชัน้ รา้นคา้ รา้นอาหาร ท่ีทาสีสนั

สดใส อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

ท่านควรกลบัลงเรอืกอ่นถึงเวลาเรอือกประมาณ 1– 1.30 ชัว่โมง 

18.00 น. เรอืสําราญออกจากท่าเรอืสแกกเวย ์แลว้นาํทา่นลอ่งไปตามเสน้ทาง Inside Passage ซ่ึงท่าน

จะไดช้มทิวทศันธ์รรมชาติอนัสวยงามของสองฟากชายฝัง่ตลอดเสน้ทางมุง่หนา้ส ูเ่มืองวิกตอเรีย 

 

ค่ํา รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 

หลงัรบัประทานอาหารคํา่ ทา่นสามารถพักผอ่นตามอธัยาศัย  หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรม

ตา่งๆ ภายในเรือสาํราญ ทา่นสามารถเขา้ชมโชวพิ์เศษท่ีทางเรือจดัให ้ณ หอ้งเธียรเ์ตอรท่ี์ชั้น 3-

4 และชัน้ 5 ดา้นหัวเรือ หากทา่นใดท่ีชอบการเสี่ยงโชค ทา่นสามารถไปไดท่ี้คาสิโน ชัน้ 4 สาํหรับ

ทา่นท่ีชอบแดนซห์รือนัง่ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน ์หรือ บารต์า่งๆ ได ้

 

 
 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ  

หลงัจากนัน้ อิสระใหท้า่นพักผอ่นบนเรือสาํราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทาน

อาหารหรือนัง่เลน่ในคลบั เลาจน ์หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ  

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ พักผ่อนบนเรือสําราญตาม

อธัยาศัย 

 

ค่ํา รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 

วนัพธุท่ี 3 มิ.ย. 2563  ลอ่งน่านน้ําสากล       (7) 
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หลงัรบัประทานอาหารคํา่ ทา่นสามารถพักผอ่นตามอธัยาศัย  หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรม

ตา่งๆ ภายในเรือสาํราญ ทา่นสามารถเขา้ชมโชวพิ์เศษท่ีทางเรือจัดให ้ณ หอ้งเธียรเ์ตอรท่ี์ชั้น 6 

และชัน้ 7 ดา้นหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปไดท่ี้คาสิโน ชั้น 7 สาํหรับ

ทา่นท่ีชอบแดนซห์รือนัง่ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/เลาจน ์หรือ บารต์า่งๆ ได ้
 

 
 

 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 

เรอืสําราญม ุ่งหนา้ส ูเ่กาะวิกตอเรยี แห่งเมืองแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหาก

โชคดีทา่นอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ ซ่ึง

ฤดกูาลลอ่งเรือสาํราญน้ี เป็นชว่งท่ีสามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาไดง้า่ย 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 

 

17.30 น. เรือสาํราญเทียบทา่ ณ ทา่เรือเมืองวิกตอเรยี ประเทศแคนาดา 

หัวหนา้ทวัรน์าํทา่นเท่ียวชมเมืองวิกตอเรีย "เมืองวิกตอเรยี" (Victoria)อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียว

ท่ีไดร้บัการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของ

รฐับริติชโคลมัเบีย (British Columbia) รัฐหน่ึงของ

ประเทศแคนาดา ท่ีตั้งอยู่ทางตะวันตกสดุของ

ประเทศ โดยมีเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในรัฐคือเมือง 

"แวนคเูวอร์"  เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองท่ีมี

ชื่อเสียงดา้นการท่องเท่ียว เป็นเมืองท่ีขึ้นชื่อใน

เร่ืองของความสะอาด ความปลอดภัย และ

ทิวทศันท่ี์มีความงดงามมากเมืองหน่ึง วิกตอเรีย

จึงมักไดร้ับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวสําคัญ

อนัดบัตน้ๆจากนิตยสารทอ่งเท่ียวสากลเป็นประจาํและดึงดดูนักท่องเท่ียวท่ีมีกว่า 3.5 ลา้นคน

ตอ่ปี 

ท่านควรกลบัลงเรอืกอ่นถึงเวลาเรอือกประมาณ 1 – 1.30 ชัว่โมง 

ค่ํา รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญฯ 

23.59 น. เรือสาํราญออกจากทา่เรือวิกตอเรีย  เพ่ือมุง่หนา้ส ูท่า่เรือเมืองซีแอตเทิล 

 

 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 4 มิ.ย. 2563  เมืองวิกตอเรยี, ประเทศแคนาดา     (8) 



 199/36 Soi Amorn, Nanglinchi Rd, Chongnonsi,Yannawa, Bangkok 10120 
Tel. 081-139-7227 , Fax. 02-286-1265 

E-mail:gttintertour@gmail.com 

  PAGE 12 

หมายเหต ุ

ในเย็นวันน้ีทา่นจะไดร้บัป้ายผกูกระเป๋า หมายเลขตา่งๆ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าลง

จากเรือ ท่านจะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จําเป็นไวใ้น

กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก 

และบัญชีค่าใชจ้า่ยตา่งๆ จะถกูสง่มาใหท้า่นตรวจเช็คก่อนทาํการชาํระในวันร ุ่งขึ้น สาํหรับท่านท่ี

ตอ้งการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใชจ้่ายผ่านบัตรเครดิตท่ีท่านไดใ้ห้

หมายเลขไวใ้นวันท่ีทา่นเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

06.00 น. เรือสาํราญเทียบทา่ ณ ทา่เรือ เมืองซีแอตเทิลรฐัวอชิงตนั 

09.00 น. นําท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสําราญฯ และนําท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพ่ือเดิน

ทางเขา้เมืองซีแอตเทิล ณ บริเวณท่าเรือ พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทกุท่านจะตอ้งมายืนยัน

ระบรุบัดว้ยตนเอง  จากนัน้นาํท่านเท่ียวชมเมืองซีแอตเทิล ชมPike Place Market ซ่ึงเป็นตลาด

เก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงไปทัว่โลก และยงัเป็นท่ีตัง้ของรา้นกาแฟสตารบ์ัค๊สาขาแรกของโลก 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บ่าย นาํทา่นส ู ่ซีแอตเทิลพรเีม่ียมเอาทเ์ลต (Seattle Premium Outlet)ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญใ่น

เมืองซีแอตเทิล มีรา้นคา้กว่า 110 รา้น ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin 

Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi , Samsonite และ 

อื่นๆอีกมากมาย  

 ***เพ่ือไมใ่หเ้ป็นการเสียเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ อิสระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศัย*** 

19.00 น. นาํทา่นเดินทางสูส่นามบินซีแอตเทิล เพ่ือเดินทางกลบักรงุเทพฯ 

20.00 น. เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิลนาํทา่นเช็คอินเพ่ือรบัตัว๋โดยสารและโหลดกระเป๋า 

 
 

 

01.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล ส ูส่นามบินเถาหยวน ไทเป โดยเท่ียวบิน BR003 

********* บินขา้มเสน้แบ่งเขตเวลาสากล ********** 

 
  
04.40 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ไทเป เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 

08.25 น. ออกเดินทางตอ่ จากสนามบินไทเป โดยเท่ียวบิน BR211 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

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

 

 

วนัอาทิตยท่ี์ 7 มิ.ย. 2563  ฮ่องกง – กรงุเทพฯ/สวุรรณภมิู    (11) 

วนัเสารท่ี์ 6 มิ.ย. 2563  เมืองซีแอตเทิล, รฐัวอชิงตนั - เมืองไทเป (ไตห้วนั)   

 (10) 

วนัศกุรท่ี์ 5 มิ.ย. 2563  เมืองซีแอตเทิล, รฐัวอชิงตนั      (9) 
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อตัราค่าบรกิาร (คณะผ ูเ้ดินทางเป็นผ ูใ้หญ่ขัน้ต่ํา 15 ท่าน) 

ช่วงวนัเดินทาง 

28 พฤษภาคม – 7 มิถนุายน 

2563 

ผ ูใ้หญ่พกัหอ้งค ู่ 

( คนท่ี 1 และ 2) 

ท่านท่ี 3 และ 4 

(พกัร่วมกบัท่านท่ี 1 และ 2) พกัเด่ียว(จ่ายเพิ่ม) 

หอ้งพกัแบบมีระเบียง 

(Veranda Stateroom) 
179,900 - 75,000 

 
ประเภทหอ้งพกับนเรือสาํราญ 

หอ้งพกัแบบระเบียง (Veranda Stateroom) : ขนาดหอ้งพกั  

 

 

 

หอ้งรบัแขก: 194 ตารางฟตุ, ระเบียง: 54 ตารางฟตุ, 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม: 

1. ค่าตัว๋เครือ่งบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั แบบหมู่คณะ สายการบินอีว่า แอร ์(EVA Air) 

2. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการสาํหรบักระเป๋าทา่นละ 2 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมัตอ่ใบ หาก

นํา้หนกัหรือจาํนวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีกําหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายโดยตรงกับสายการบินท่ี

เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน 

3. หอ้งพักบนเรือสาํราญ 7 คืน และบนฝัง่ 1 คืน (ท่ีซีแอตเทิล) 

4. รถรบั-สง่ จากสนามบินและทา่เรือ 

5. อาหารทกุมื้อ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสาํราญ 

6. หัวหนา้ทวัรค์นไทยรว่มเดินทางเพ่ือดแูลคณะตลอดการเดินทาง 

7. ภาษีท่าเรือ, ภาษีนํา้มันสายการบิน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามภาวะตลาดนํา้มันโลกซ่ึงประกาศ

โดยสายการบินทางบริษทัฯอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมหากมีการเปลี่ยนแปลง 

8. ทิปพนกังานบนเรือ 

9. ทวัรท่ี์เมืองซีแอตเทิล และ ทวัรต์ามท่ีระบใุนโปรแกรมเทา่นัน้ 

10. ค่าประกันอบุัติเหตกุารเดินทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สาํหรับผูท่ี้อายไุม่

เกิน 70ปี) 

11. ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุัติเหต ุวงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท (สาํหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

 

อตัราน้ีไม่รวม: 

1. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 

2. ค่าทวัรเ์สริมบนฝัง่ตา่งๆ (ท่ีไมไ่ดแ้จง้ในโปรแกรม) 

3. ค่าทิปพนกังานขบัรถวันละ USD 5 /วัน/ทา่น 

4. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร/์ไกด ์วันละ USD 5/วัน/ทา่น 

5. Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ตอ่ใบ จา่ยตรงกับทางคนยกกระเป๋า) แนะนาํใหท้กุทา่นดแูลกระเป๋า

ของตวัทา่นเองเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา  

7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดาทา่นละ  

8. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอื่นๆ เชน่ ค่าซกัรีด ค่าโทรศัพท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
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เง่ือนไข: 

1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 15 ท่าน และทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการ

ประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลี่ยนไดป้รับขึ้นในช่วงใกลว้นัที่จะเดินทาง 

การสํารองการเดินทาง: 

1. บรษิทัฯ ขอรบัค่ามดัจําสําหรบัการสํารองท่านละ 70,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัท

ภายใน 3 วนั 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร ์กรณุาชําระภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2563 มิฉะนัน้จะถือว่าการสํารองการ

เดินทางนัน้ถกูยกเลิก และบรษิทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ 

3. เมื่อท่านไดช้าํระเงินมัดจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชาํระโดยตรงกับทาง

บริษทัฯ  ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบริษทัทกุกรณี ที่ไดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

4. เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็

ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิในทกุกรณี 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 150 -120 วนั หกัค่าบริการ ยึดค่ามดัจาํ 50,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 119 - 90 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของค่าทวัร ์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 89 - 60 วนัขึ้นไป เก็บคา่ใชจ้่าย 75% ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์

 

หมายเหต:ุ 

1. กรณีที่เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯไม่สามารถคืนค่าทวัรใ์ห้

ได ้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ว หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ชน้ัน้ ไม่สามารถขอคืนเงนิได ้

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไมร่ับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การนดั

หยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบัสภาวะของสายการ

บิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

6. บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบต่อผลทีเ่กิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนาํส่ิงของผิดกฏหมายไปหรือกลบั

ระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้ง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสยีและผดิกฎหมาย 

7. บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณีที่สายการบิน

ระหว่างประเทศล่าชา้ เนือ่งจากอยู่นอกเหนอืจากควบคลมุของบริษทัฯ ทวัร์ 

8. บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบหากสายการบินไม่ออกบตัรขึ้นเคร่ืองใหผู้โ้ดยสารอนัเนือ่งจากหนงัสือเดินทางชาํรดุหรือมี

การประทบัตราอ่ืนๆ ที่ไม่ใชก่ารเขา้-ออกประเทศ รวมถงึพาสปอรต์ที่มีอายไุม่เกิน 6 เดือนในวนัเดินทาง 

 
 

 
 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเครือ่งบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตัว๋และภาษีน้ํามนั และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัอีกครัง้ 


