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11 วันล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ 
Brilliance of the Seas!! 

(สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ) 

 

 22 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม 2566 / 2-12 กนัยำยน 2566 
 เร่ิมต้นที่….129,900 บาท 

(พเิศษ!! รำคำนีร้วมทัวร์พำเที่ยวแล้ว..แต่ไม่รวมวีซ่ำอเมริกำและแคนำดำ) 
แวนคูเวอร์, ซิตกำ, เทรซ่ีอำร์ม ฟยอร์ด, จูโน่, ฮับบำร์ด กลำเซียร์, เคทชิแกน, แวนคูเวอร์ 

ล่องเรือชมปลำวำฬ และ ตกปูอล้ำสก้ำ 
(พร้อม พักแวนคูเวอร์ 1 คืน เตรียมควำมพร้อมก่อนลงเรือส ำรำญ) 
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ห้องพกัเรือส ำรำญ Royal Caribbean – Brilliance of the Seas!!  
(เตียงนอนสำมำรถแยกเป็นเตียง TWN ได้) 

Balcony cabin (ห้องพักแบบมีระเบียง) 

 
Stateroom: Interior (ห้องพกัแบบ Inside)  

 

 

http://www.cruisedeckplans.com/DP/Main/subcatdetail.php?ship=Celebrity%20Infinity&cat=Interior
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11 วันล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ 
Brilliance of the Seas!! 

แวนคูเวอร์, ซิตกำ, เทรซ่ีอำร์ม ฟยอร์ด, จูโน่, ฮับบำร์ด กลำเซียร์, เคทชิแกน, แวนคูเวอร์ 
(พร้อม พักแวนคูเวอร์ 1 คืน เตรียมควำมพร้อมก่อนลงเรือส ำรำญ) 

 

วันแรก กรุงเทพ – แวนคูเวอร์  
 

13.00 น. คณะฯพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน EVA Air  
16.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน EVA Airways เที่ยวบินที่ BR068 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50 

ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอ
ทีวีส่วนตวัทุกที่นัง่  

21.15 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ืองสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป สู่ สนามบินแวนคูเวอร์ โดยเที่ยวบิน BR010 (ใชเ้วลาบิน 10.55 ชัว่โมง) 

********* บินขา้มเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารบนเคร่ืองบิน 

 

19.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองแวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดา 
 น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ ศุลกากร จากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั 
 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั Empire Landmark Hotel **** หรือเทียบเท่ำ  
 
วันที่สอง  แวนคูเวอร์– สะพำนแขวนคำปิลำโน – สแตนลีย์ พำร์ค – เชคอินลงเรือส ำรำญ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ฝ่ัง นอร์ท แวนคูเวอร์ (North Vancouver) ซ่ึงเป็นเมืองอีกฝากฝ่ัง โดยมีอ่าวเบอร์ราด
คัน่กลางระหว่างตวัเมืองแวนคูเวอร์ และ นอร์ท แวนคูเวอร์ น าท่านเที่ยวชมทศันียภาพของป่าสนอนัอุดม
สมบูรณ์ และไม่พลาดที่จะสัมผสัประสบการณ์การเดินขา้ม สะพานแขวนคาปิลาโน ซ่ึงเป็นสะพานไมแ้ขวน
ที่ยาวที่สุดของแคนาดา มีความยาวถึง 230 ฟุต ทอดขา้มเหวลึก เดินขา้มแลว้ตื่นเตน้น่าดู อิสระให้ท่านไดเ้ก็บ
ภาพความสวยงามของป่าสนอนัอุดมสมบูรณ์และสูดอากาศบริสุทธ์ิตามอธัยาศยั  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมเมนูกุง้มงักร) 
 

บ่าย น าท่านเที่ยวชมสวนสแตนลีย ์ปาร์ก (Stanley Park) ซ่ึงตั้งอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ เป็นเหมือนเกาะย่ืนลงไป
ในเบอร์ราดอินเลท มีพ้ืนที่กว่า 10,000 เอเคอร์ ในสวนมีตน้ไมข้นาดใหญ่ที่มีอายนุบั 100 ปี  ลอร์ด สแตนลีย ์
ผูว่้าการเขตปกครองแคนาดา เป็นผูริ้เร่ิมให้สร้างสวนแห่งน้ีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 สวนแห่งน้ีเป็นสถานที่ที่ชาว
แคนาดาทุกเพศทุกวยัและทุกสีผิวไดม้าใช้ประโยชน์บนพ้ืนที่สีเขียวกลางเมือง เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ 
สันทนาการ และออกก าลงักาย จุดเด่นของสวนนกัท่องเที่ยวมาชมกนัมากที่สุด คือ กลุ่มเสาโทเทม (Totem) 
เสาสัญลกัษณ์ที่ตั้งไวเ้พื่อระลึกว่าบริเวณน้ีเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชนพ้ืนเมืองอินเดียน มาก่อน ซ่ึงในสมยัก่อน
ชนพ้ืนเมืองใชเ้สาโทเทม เล่าเร่ืองราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นที่เก็บอฐิัของคนตาย หรือสถานที่ประจาน
ศตัรู กลุ่มเสาแห่งน้ีไดถู้กน ามาจากที่ต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ที่ชาวพ้ืนเมืองท าขึ้น  

 
 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั แคนาดาเพลส (Canada Place) สถาปัตยกรรมหลงัคารูปใบเรือสีขาว คลา้ยโรงโอเป
ร่าเฮาส์ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือน้ีเดิมสร้างขี้นเป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน 
World's Fair ที่จดัขึ้นที่แวนคูเวอร์เมื่อปี ค.ศ. 1986 ไดเ้วลาน าท่านชมอาคารที่ก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมโดด
เด่นอนัน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Railway Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 
1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายขา้มทวีป ปัจจุบนัเป็นสถานีรถลอยฟ้ากบัเรือขา้มฟากของเมืองแวนคูเวอร์  
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14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ เพื่อเชคอินลงเรือส าราญ Royal Caribbean – Serenade of the Seas!! 
17.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเทยีบเรือแวนคูเวอร์ มุ่งหน้าสู่ เมืองซิตกา 
 ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม

ห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวนั 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 

วันที่สำม Inside Passage (Cruising) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงที่ร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที่
ท่านสามารถเลอืกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษที่ทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ากนัในทกุค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 
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ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวนั
ในห้องอาหารหลากหลายในเรือส าราญแห่งน้ี) 

 

ทางเรือจดักิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั ซ่ึงตอ้งขอให้ลูกคา้และผูโ้ดยสารทุกท่านเขา้ร่วม
กิจกรรมน้ี เพ่ือเป็นการเตียมตวัในการเดินทางทางเรืออยา่งปลอดภยั (เวลาในการซ้อมประมาณ 30 นาที และ
ไม่น่าเบื่อ) จากนั้นอิสระให้ท่านพกัผ่อนในเรือส าราญตามอธัยาศยั 

 

แนะน า.....ให้ท่านเตรียมชุดว่ายน ้าและรองเทา้ผา้ใบเพื่อออกก าลงักายในห้องฟิตเนสซ่ึงสามารถมองเห็น
ทศันียภาพภายนอกเรือผ่านกระจกใส 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหาร  อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 

 
 
วันที่ส่ี ซิตกำ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนภายในเรือส าราญตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัภายในเรือส าราญ 
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11.59 น เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองซิตกา  
 น าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬ (ประมาณ 2 ชั่วโมง) โดยชาวประมงพ้ืนเมืองที่น่ีใชชี้วิตอยู่

ร่วมกับปลาวาฬหลังค่อม  ปลาโลมา แมวน ้ า ปลาฮาลิบัท และปลาแซลมอนทั้ง 5 สายพนัธ์ุ น าท่านออก
เดินทางล่องเรือสู่เกาะบารานอฟ (Baranof Island) โดยล่องเรือผ่านน่านน ้ าซ่ึงเป็นแหล่ง อาศัยของสัตว์น ้ า
นานาชนิด เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต สิงโตทะเล แมวน ้ า ปลาโลมา และปลาวาฬหลงัค่อม รวมถึงนกอินทรีย์
หัวลา้นที่คอยบินโฉบเฉ่ียวไปมา ปรากฏให้เห็นอยูบ่่อยคร้ัง ไดเ้วลาน าท่านกลบัขึ้นฝ่ัง  

 
 

17.00 น. เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเรือซิตกา มุ่งหนา้สู่เมืองจูโน่ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

หลงัอาหาร  อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 
 

วันที่ห้ำ  เทรซ่ีอำร์มฟยอร์ด – จูโน่ – เมนเดลฮอลล์ กรำเซียร์ – โอลด์ทำวน์ – เคเบิล้คำร์ เมำท์โรเบิร์ต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
06.30 น. เรือส าราญล่องเขา้สู่ เทรซ่ีอาร์ม ฟยอร์ด (Tracy Arm Fjord) ซ่ึงเป็นบริเวณฟยอร์ดที่สวยงามและขึ้นช่ืออีก

แห่งหน่ึงของอลาสกา้ เรือจะค่อยๆล่องผ่านบริเวณน้ี ท่านสามารถเก็บภาพทศันียภาพอนัสวยงาม หรือหาก
โชคดี อาจสามารถพบเห็นปลาวาฬ, โลมา หรือ แมวน ้า ออกมาแหวกว่ายให้ไดย้ลโฉมกนั    



 

HTC-BR-11D- ALASKA 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 

13.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือจูโน่ 
14.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสกา้ ที่เต็มไปดว้ยทิวทัศน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใด

เปรียบ ดว้ยเสน่ห์ของธรรมชาติและวฒันธรรมที่ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองที่ตั้งอยูร่ะหว่าง
เทือกเขาและทะเล ท าให้เป็นเมืองที่เขา้ถึงไดย้ากในทางบก ถูกคน้พบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีต
เป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอนัมัง่คัง่ของรัฐอลาสกา้ นอกจากน้ียงัเป็นที่
ที่มีธารน ้ าแข็งมากที่สุดแห่งหน่ึงของอลาสกา้ ซ่ึงมีธารน ้ าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธาร
น ้าแข็งที่ขึ้นช่ือว่าสวยที่สุดแห่งหน่ึง น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติธารน ้ าแข็งเมนเดนฮอลล ์(Mendenhall 
Glacier National Park) เพื่อน าท่านเขา้ชมธารน ้ าแข็งยกัษ ์เมนเดลฮอลล ์กราเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซ่ึงมี
ความกวา้งประมาณ 1 ไมล์ มีน ้าแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะไดสั้มผสักบัทุ่งน ้ าแข็งที่มีหิมะปกคลุม
ตลอดทั้งปี สัมผสับรรยากาศทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่เต็มพ้ืนที่ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั  
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ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่ท่าเรือเมืองจูโน่ น าท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดย
จุดขึ้นกระเชา้อยู่บริเวณท่าเรือเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของ เมาท์ โรเบิร์ต ณ จุดสูงสุดของยอดเขาแห่ง
น้ีพบกับทิวทัศน์ของจูโน่ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา  นอกจากน้ียงัมี ศูนย์นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ โรง
ภาพยนตร์ ร้านขายของที่ระลึก ไวค้อยให้บริการอีกดว้ย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมือง
จูโน่ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านนัง่กระเช้ากลบัลงมา ณ ท่าเรือ อสิระให้ท่านเดินเล่นภายในตวัเมืองจูโน่ ซ่ึง
เรียกไดว่้าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่ส าคญัของมลรัฐอลาสกา้ ตวัเมืองตั้งอยูบ่ริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่าน
สูงถึง 4,000 ฟุต ถา้ไปเยือนในช่วงตน้ๆของฤดูกาลล่องเรือส าราญ ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาที่ปกคลุมดว้ยหิมะ
และน ้ าตกอันสวยงาม เมืองจูโน่  ถูกก่อตั้ งขึ้ นในยุคต่ืนทองอลาสก้า ดังนั้ นที่ น่ี จึงมีตึกรามบ้านช่อง
ประวตัิศาสตร์มากมาย และเป่ียมไปดว้ยสีสันสดใส  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าภายในเรือ 
ท่านตอ้งขึ้นเรือก่อนเวลา 20.15 น. เน่ืองจากท่าเทียบเรืออยูใ่กลบ้ริเวณเมือง ท่านสามารถเดิน เล่นไดต้าม
อธัยาศยั หรือ จะเลือกพกัผ่อนบนเรือกไ็ด ้

20.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือจูโน่ เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือเคทชิแกน 
 
วันที่หก ฮับบำร์ดกลำเซียร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
11.00 น. เรือเร่ิมล่องเขา้สู่ ฮบับาร์ด กลาเซียร์ วนัน้ีเป็นอีกวนัที่ท่านจะไดส้ัมผสักบัความงดงาม ความมหัศจรรยข์อง

ภูเขาน ้าแข็งที่งดงามและย่ิงใหญ่ที่สุดในอลาสกา้ หากโชคดีท่านจะไดยิ้นเสียงการแยกตวัเป็นแผ่นตกลงสู่พ้ืน
น ้า เป็นเสียงอนักึกกอ้งราวเสียงฟ้าร้องค าราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไวก้บักอ้นน ้ าแขง้มหึหาที่
พงัถล่มลงสู่พ้ืนน ้ าเสียงดงักงัวาล เรียกไดว่้าเป็นปรากฎการณ์ที่ธรรมชาติไดป้ั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านไดช้ม และ
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จะหาที่ใดเปรียบมิไดอ้ีกแลว้ในโลก อิสระให้ท่านไดสั้มผสักับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน ้ าแข็ง 
พร้อมเก็บภาพความประทบัใจอนัมิอาจลืมเลือนไดต้ามอธัยาศยั 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัภายในเรือ 
 อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมอนัหลากหลายที่มีบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลงักายในห้องฟิตเนส 

หรือว่ิงออกก าลังกายรอบๆ ตัวเรือ ผ่อนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับการแสดง 
กิจกรรมและเกมส์ต่างๆ หรือเลือกพกัผ่อนที่ห้องสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผสักับความสดช่ืนของ
ธรรมชาติ ริมฝ่ังที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนอายุนับร้อยปี  ทั้งน้ีบนเรือยงัมีอาหารเลิศรสบริการท่านอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าภายในเรือ 
 เรือมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองเคทชิแกน 
 
วันที่เจ็ด เมืองเคทชิแกน – ชมเมือง – ตกปูอลำสก้ำ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่น
ในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงที่ร้านขาย
สินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลาย
ที่ท่านสามารถเลอืกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษที่ทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ากนัในทกุค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
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Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวนั 

 

11.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือเคทชิแกน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 

13.00 น. น าท่านสัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตกบัการนั่งเรือประมงเพ่ือไปตกปูอลาสกา้ (Alaska King Crab) 
เรือจะน าท่านสู่บริเวณอนัเป็นที่อยูอ่าศยัของปูอลาสกา้ และให้ท่านไดเ้ห็นพร้อมสัมผสัวิธีการ และภูมิปัญญา
ของชาวประมงในการจบัปูอลาสกา้ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่าประทบัใจตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่าน
กลบัสู่ท่าเรือ 

 

 
 

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

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 

22.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือ เคทชิแกน เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
 

วันที่แปด Inside Passage (Cruising) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงที่ร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
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Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษที่ทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ากนัในทกุค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นใน 

  คลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวนั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวนั
ในห้องอาหารหลากหลายในเรือส าราญแห่งน้ี) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหาร  อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 
 

วันที่เก้ำ แวนคูเวอร์ – แกสทำวน์ – ช้อปป้ิงเอำท์เลต  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือแวนคูเวอร์ 



 

HTC-BR-11D- ALASKA 

  น าท่านขึ้นจากเรือส าราญและน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้าเมืองแวนคูเวอร์ ณ 
ท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงท่านตอ้งมายืนยนัระบุรับดว้ยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือ  
น าท่านเที่ยวชม ย่านแกสทาวน์ (Gass Town) เป็นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลมัเบีย
ก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาเย่ียมชม
แหล่งก าเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ ส าหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนที่
ไดรั้บการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดที่น่าสนใจ คือ รูปป้ันของแกสซี แจ็คที่ตั้งอยูบ่ริเวณจตัุรัส
กลางเมือง จากนั้นน าท่านชมนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินไดด้ว้ยพลงัไอน ้า โดยนาฬิกาไอน ้า  จะตีเสียงดงั
บอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกบันาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน ้ า
พวยพุ่งออกมาทุก 1 ชัว่โมง 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย น าท่านสู่แมกอาเธอร์เกลน ช้อปป้ิงเอาท์เลต (McArthurglen Shopping Outlet) ซ่ึงเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ในแวนคูเวอร์ มีร้านค้ากว่ามากมาย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO 
BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, 
TOMMY HILFIGER เป็นตน้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
21.00 น. หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองแวนคูเวอร์ เพื่อเชคอิน 
 

วันที่สิบ แวนคูเวอร์ 
 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน BR009 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.20 ชัว่โมง)  
********* บินขา้มเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 
 
 

วันที่สิบเอ็ด กรุงเทพมหำนคร 
 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั  
08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน BR211 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชม.) 
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (Bon Voyage) 
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11 วนัล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ 
Brilliance of the Seas!! 

อตัราค่าบริการ : ราคาดงักล่าวคิดจากอตัราห้องพกัแบบภายในเรือ (Inside Cabin) 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 28 ธนัวาคม 2565) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส าราญ (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน BR (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน ท่านละ 2 ใบ) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ตามระบ ุ
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการ ก.ค.-ก.ย. 2566 
ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ อตัราห้องพกัแบบภายในเรือ (Inside Cabin)) ท่านละ 129,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมจากราคาทวัร์ (ห้อง Inside) ท่านละ  35,000 
เด็กอาย ุ2- 11 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  119,900 
เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 66,900 
พกั BALCONY (ห้องมีระเบียง) เพ่ิมท่านละ 20,000 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) หักค่าตัว๋เคร่ืองบิน (BKK- YVR -BKK) 35,000 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเม่ือทีน่ัง่ confirm เท่านั้น) 95,000 – 130,000 
ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการวีซ่าแคนาดา (ไมร่วมในรายการ) 5,000 
ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการวีซ่าอเมริกา (ไม่รวมในรายการ) 8,000 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่มไิดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
▪ ค่าเจา้หนา้ที่ยกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าวีซ่าอเมริกา และ ค่าวีซ่าแคนาดา (ลกูคา้จะตอ้งย่ืนวีซ่า และ สัมภาษณ์ดว้ยตวัเองเท่านั้น) 
ส าหรับการย่ืนวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งด าเนินการย่ืนขอด้วยตัวเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเข้าไปท าการสมัครเพื่อขอย่ืนวีซ่าได้ที่  http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  หรือจะให้ทางทัวร์
ด าเนินการจดัท าเอกสารและช าระค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกอยา่งให้ จะมีค่าบริการท่านละ 8,000 บาท  
ในส่วนวีซ่าแคนาดา ค่าวีซ่าและค่าด าเนินการท่านละ 5,000 บาท 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จ่าย 50,000 บำท/ท่ำน (ช าระหลงัจากส ารองที่นัง่ภายใน 3 วนั) 
    ส ำรองที่นั่ง (ผู้เดินทำงพักเดีย่ว) ท่ำนละ 70,000 บำท 
 งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง (ตามกฎของเรือส าราญ) 
กรณียกเลกิ 
กรณียกเลิก (ตามเงื่อนไขของเรือส าราญ) 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไมม่ีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 30-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หักค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่ามดัจ าเรือ, มดัจ าตัว๋  
   เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจริง 
* ยกเลิก 0-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หักคา่ทวัร์เต็มจ านวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

หมายเหตุ :  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

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

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ มาแลว้  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง  

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html%20%20หรือจะให้ทางทัวร์ดำเนินการจัดทำเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกอย่างให้%20จะมีค่าบริการท่านละ%208,000
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html%20%20หรือจะให้ทางทัวร์ดำเนินการจัดทำเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกอย่างให้%20จะมีค่าบริการท่านละ%208,000
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• สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทกุกรณี 
• ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธ การเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ  นกัท่องเที่ยวใช้หนงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

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

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนั
ว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลกิ บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่
เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็น
สิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไมอ่าจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมคีวามกวา้ง 
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 
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▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตราฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกิดกำรสูญหำย 
▪ ของมีค่าทกุชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซ่ึงอยู่ในความความ
รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการ
บินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่
ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชย
ค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

HTC-BR-11D- ALASKA 

เอกสำรย่ืนวีซ่ำอเมริกำ และ แคนำดำ 
ส าหรับการย่ืนวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งโชวต์วั ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่านสามารถเขา้ไปท าการ

สมคัรเพื่อขอย่ืนวีซ่าไดท้ี่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  

วีซ่ำเพ่ือกำรท่องเที่ยว : ประเทศแคนำดำ 
เอกสารใชป้ระกอบการขอวีซ่า 

1. หนงัสือเดินทาง :ตอ้งไม่หมดอายกุ่อนวนัที่ท่านจะเดินทางกลบัประเทศไทย ผูม้ีรายช่ืออยูบ่นค าร้องตอ้งย่ืน
หนงัสือเดินทางของแต่ละท่านดว้ย ) ถา้มีหนงัสือเดินทางมากกว่า 1 เล่ม ท่านตอ้งย่ืนเล่มเก่าดว้ย  

2. พาสปอร์ตตอ้งมีหนา้ประทบัตรา างตั้งแต่ว่  2 หนา้ขึ้นไป 
3. รูปถ่าย :ขนาด 1.37 x  1.77น้ิว จ านวน 4 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ถา้ขนาดของรูปถ่ายไมถู่กตอ้ง สถานทูตจะ

ไม่รับค าร้อง 
4. หลกัฐานการเงิน :จดหมายรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบญัชีเงินฝากทุกประเภท 

5. หลกัฐานการงาน : 
- จดหมายรับรองจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง อายกุารท างานและ เงินเดือน 
- ขา้ราชการ และพนกังานรัฐวิสาหกิจ ตอ้งย่ืนเอกสารการอนุมตัิให้ลางาน 
- ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้ หรือเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งย่ืนเอกสารการจดทะเบียนการคา้พร้อมส าเนา 
- ในกรณีที่นกัเรียน/ผูเ้ยาวม์ีอายเุกิน 6 ปี ตอ้งย่ืนเอกสารจากสถาบนัการศึกษา อนุมตัิการหยดุเรียน 
- ในกรณีที่ผูเ้ยาวอ์ายตุ ่ากว่า 16 ปี และเดินทางกบัผูอ้ื่น ตอ้งย่ืนเอกสารมอบอ านาจจากบิดามารดา อนุญาตให้

เดินทางกบัผูอ้ื่นได ้หรือในกรณีที่ผูเ้ยาวเ์ดินทางกบัผูดู้แล/ผูท้ี่มีอ  านาจในการปกครอง ท่านตอ้งย่ืนหลกัฐานเพื่อ
พิสูจน์ว่าท่านมีอ านาจปกครองผูเ้ยาวน์ั้นแต่เพียงผูเ้ดียว 
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