
 

 

 

 

 

*** เมนูพิเศษ...ขาปูอลาสกา้ * รวมทวัร์ล่องเรือชมปลาวาฬ * รวมคา่วีซ่าแคนาดา ***  
รวมเท่ียวชายฝ่ัง แวนคูเวอร์ * ซิทกา้ * ฮบับาร์ด กราเซียร์ * เทรซ่ีอาร์ม ฟยอร์ด * จูโน่ * เคทชิแกน   

Royal Caribbean Cruise Line ตระกูลเรือส าราญท่ีดีท่ีสุดในการล่องอลาสกา้ 

พักบนเรือส ำรำญสุดหรู 7 คืน แวนคูเวอร์ 1 คืน พร้อมหัวหน้ำทัวร์ช ำนำญเส้นทำง เท่ียวนครแวนคูเวอร์อย่ำงเต็มท่ี 
“อลำสก้ำ” ดินแดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชำติอันงดงำม และย่ิงใหญ่กว่ำที่ใดในโลก ด้วยธำรน ้ำแข็งภูเขำและป่ำไม้ 
อันอุดมสมบูรณ์ คุณสำมำรถสัมผัสได้ในทุกควำมรู้สึกจำกกำรเดินทำงไปกับเรือส ำรำญของเครือรอยัล คำริเบียน 
ที่พร่ังพร้อมด้วยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและควำมบันเทิง ลิม้อำหำรรสเลิศ เต็มตำกับโชว์สุดอลังกำรและร่ืนเริง 



 

 

 

กับเสียงดนตรีในบรรยำกำศแห่งควำมสนุกสนำนตำมอำรมณ์ จะมีกำรเดินทำงใดให้คุณมำกกว่ำน้ี 
 

จุดเด่นของรำยกำรเดินทำง 
• ล่องเรือส าราญสุดหรูที่เรียกช่ือว่า “ROYAL CARRIBBEAN CRUISE” เป็นตระกูลเรือส าราญล่องอลาสกา้ที่ดีที่สุดใน

แถบอลาสกา้ 
• ธารน ้ าแข็ง ฮบับาร์ด กลาเชียร์ (Hubbard Glacier) ซ่ึงเป็นธารน ้ าแข็งยกัษ์ใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ และยงัเป็น 
         ธารน ้าแข็งที่เคลื่อนที่ไดอ้ีกดว้ย 
• เดินชมเมือง แคทชิแกน เมืองแห่งของนกัตกปลา น าท่านเที่ยวชมยา่นไฟแดง “ครีก สตรีท (Creek Street)” 
• ซิทกา้ เมืองใน อินไซด ์พาสเซส ที่อยูริ่มชายฝ่ังแปซิฟิคที่มีความเป็นรัสเซียมากที่สุดในอลาสกา้  
• อาหารพิเศษสุดรสเลิศขาปูอลาสกา้(Crab Shack) ที่ร้านช่ือดงัแห่งเมืองจูโน่  
• ล่องเรือชมเทรซ่ี อาร์ม ฟยอร์ด ที่สวยงามสุดแสนโรแมนติก 
 

**** ออกเดินทำง 17 – 27 กันยำยน 2565 *** 
 

วันเสำร์ที่ 17 ก.ย.65(1)       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์(แคนำดำ) – เที่ยวชมเมือง   
08.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4  
11.00 น. เหิรฟ้ำสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนำดำ...โดยสำยกำรบินคำร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ Cathay Pacific   

Airlines เที่ยวบินที่ CX750/CX810 

 แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ ประเทศฮ่องกง พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองเชิญท่านอิสระกบัการ 
  พกัผ่อนตามอธัยาศยักบัรายการบนัเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า 

  *** บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล เวลำเปล่ียน วันที่ไม่เปล่ียน ***  
13.30 น. ถึงท่ำอำกำศยำน“นครแวนคูเวอร์” VANCOUVER หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ / จากนั้นน าทา่นเดิน

ทางเขา้สู่ตวัเมืองน ำท่ำนสู่สวนสแตนเลย์ Stanley Park สวนสาธารณะที่ไดรั้บการบริจาคที่ดินมาจากชาวเมืองแวนคู
เวอร์ ปัจจุบนัน้ีเปรียบเสมือนเป็นปอดที่ส าคญัของชาวเมือง น าชม
แท่งเสาโทเท็ม(Totem pole)  สัญลักษณ์ของชนเผ่ำพื้นเมือง “อินเดีย
แดง”  เก็บภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารแคนาเดียน 
เพลส Canadian Place Building สถาปัตยกรรมหลงัคารูปใบเรือสีขาว 
คลา้ยโรงโอเปร่า เฮาส์ ของนครซิดนีย ์ออสเตรเลีย หลงัคาใบเรือน้ี
เดิมสร้างขี้นเป็นหลงัคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่
จดัขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts  
ได้เวลำน ำท่ำนชมอำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมโดดเด่นอนั
น่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail 



 

 

 

Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายขา้มทวีป ปัจจุบนัเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (Sky Train) 
ของนครแวนคูเวอร์ผ่ำนชม “แก๊สทำวน์” GAS TOWN จุดก าเนิดของชุมชนเมือง  

ค ่า  บริกำรอำหำรมือ้ค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

พักที่: Hilton Vancouver Hotel Metrotown / หรือเทียบเท่ำ 

วันอำทิตย์ที่ 18 ก.ย.65(2)     แวนคูเวอร์ – ล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ(Royal Caribbean)   
เชา้  บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ำเรือแวนคูเวอร์เช็ค-อิน Check-In Royal Caribbean “Serenade of the Seas” ถึงท่าเรือขอ
เรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมส าหรับการลงทะเบียน Cruise Check–In  

โปรดเตรียมเอกสำรดังนี้ :  
1. Passport  
2. E-Ticket Boarding Pass  
3. บตัรเครดิต  
4. Public Health Questionnaire(ที่เซ็นต์ช่ือเรียบร้อย)  
จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลงัจากขึ้นสู่เรือและจดัเก็บสัมภาระเรียบร้อยแลว้  
ขอเชิญท่านสู่ห้องอาหาร “Windjammer Café” (อยูช่ั้น 11 กลางล าเรือ)  

เที่ยง เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั บนเรือ 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินส ารวจต าแหน่งที่ตั้งของห้องอาหาร และส่วนบริการต่างๆของเรือส าราญ พร้อมเขา้ร่วมกิจกรรมซ้อมการ

เตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ท่านใส่ชูชีพที่เตรียมไวท้ี่ห้องพกัของท่าน แลวัไปยงัจุดนัดพบตาม
หมายเลขที่มีบอกไวใ้นห้องพกั  

16.30 น. เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิ ธีนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง  Bon Voyage Countdown เรือรัก-เรือส าราญ 
“Serenade of the Seas” ออกเดินทางจากท่าเรือ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรม และความบนัเทิงต่างๆ ที่ทางเรือ
ไดจ้ดัสรรไว ้เช่น ท่านอาจจะนัง่ฟังเพลงไพเราะไดท้ี่ เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกบัการเตน้ร าไดท้ี่ดิสโกเ้ธค หรือ
บางท่านอาจจะเส่ียงโชคที่คาสิโน ที่มีเคร่ืองเล่นต่างๆ ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น รูเล็ตต์, สล็อท แมชชีน, แบล็กแจ็ค  
ฯลฯ 

ค ่า  ขอต้อนรับท่ำนสมำชิกผู้มีเกียรติทุกท่ำนร่วมรับประทำนอำหำรมื้อค ่ำ Welcome Dinner ซ่ึงกัปตันได้จัดไว้

รับรองสมำชิกผู้มีเกียรติทุกท่ำนแบบเป็นพิเศษ  ***วันและเวลำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยท่ำน
ตรวจสอบรำยละเอียดจำก “Cruise Compass” ที่จะส่งถึงห้องพักให้ทุกท่ำนทุกวัน*** 



 

 

 

 อิสระกบัการพกัผ่อนตามอธัยาศยั พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพิเศษท่ีทำงเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ำกัน)   
หมายเหตุ...ในแต่ละวนัท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ไดจ้ากจดหมายข่าวรายวนั “Cruise Compass” ที่
ทางเรือจะส่งมาให้ท่านไดอ้่านล่วงหนา้ทุกคืน โดยจะน าส่งไวท้ี่ห้องนอนของท่าน ซ่ึงรายละเอียดทุกอยา่ง
จะแนะน าไวใ้นจดหมายข่าวรายวนั เช่น ค ่าน้ีควรแต่งตวัอยา่งไร กิจกรรมตั้งแต่เชา้จรดเยน็ รายการการ
บนัเทิงต่าง ๆ เป็นตน้ เพราะทุกไมลท์ะเลที่เรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไวอ้ยา่งเต็มที่ก็จะด าเนิน
ไปจนท าให้แต่ละวนัผ่านไปอยา่งรวดเร็ว 

พักที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือส ำรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว(1)  

วันจันทร์ที่ 19 ก.ย.65(3)   เรือน ำคณะล่องทะเลใน(Inside Passage สนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ) 
เชา้  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
 วนัน้ีเรือจะว่ิงขึ้นเหนือ(Nortbound Glacier) โดยใช้เส้นทางทะเล

ใน หรือ “Inside Passage” เป็นเส้นทางเลาะชายฝ่ัง สองด้าน 
สภาพภูมิประเทศที่เกิดจะกดัเซาะของธารน ้ าแข็งเมื่อหลายลา้นปีที่
ผ่านมา เส้นทางน้ีทอดตัวจากอลาสก้าตะวันออกเฉียงใต้ ผ่าน
แควน้บริติชโคลมัเบีย ตะวนัตก ของแคนาดาไปจนถึงรัฐวอชิงตนั
ตะวันตกเฉียงเหนือในสหรัฐอเมริกา เรือที่ใช้เส้นทางน้ี จะ
สามารถหลีกเลี่ยงสภาพอากาศเลวร้ายในมหาสมุทรเปิดและได้
ชมวิวที่สวยงามไปพร้อมๆกนั ในวนัอากาศดีท่านอาจโชคดีไดเ้ห็น 
ปลาวาฬ และปลาโลมาว่ายน ้าอยูใ่กลล้  าเรือ  

เที่ยง   บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
วนันี้เชิญท่ำนสมำชิกพักผ่อนอย่ำงอสิระกับบริกำร และกิจกรรมบันเทิงต่ำง ๆ มำกมำยบนเรือ เช่น 

• ห้องบุฟเฟต์นำนำชำติ (บริกำร 24 ช่ัวโมง) ห้องอำหำรอิตำเลี่ยน ห้องอำหำรญี่ป่น  
• บำร์เคร่ืองด่ืม บำร์ไอศครีม บำร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
• ห้องฟังเพลง  ห้องเลำจ์นห้องโชว์ และกำรแสดงที่พร่ังพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง 
• โรงภำพยนตร์ ห้องคำสิโน ห้องเกมส์ และเคร่ืองเล่น Simulator  
• อินเตอร์เน็ต คำเฟ่  
• สโมสรส ำหรับเด็กเล็ก 
• สระว่ำยน ้ำ, สระน ้ำวน, เซำวน่ำ, ห้องนวด, ห้องยิม, ห้องเสริมสวย 
• สนำมกอล์ฟคอมพวิเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิล้เทนนิส, บำสเก็ตบอลและวอลเล่ย์บอล  
• ห้องสมุด, ห้องท ำพิธีแต่งงำน, ห้องแพทย์ 



 

 

 

•  ร้ำนค้ำปลอดภำษีร้ำนสรรพสินค้ำและของที่ระลกึ   
• ห้องแสดงภำพเขียนศิลปะ 

ค ่า  บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพิเศษ  
พักที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือส ำรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว(2) 

วันอังคำรที่ 20 ก.ย.65(4)  เรือเทียบท่ำที่เมืองซิทก้ำ – ชมเมืองซิทก้ำ – ล่องเรือชมปลำวำฬ 
เชา้  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

* * * วันน้ีเรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 08.00 – 17.00 น . * * * 
 เรือส าราญ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” เขา้เทียบฝ่ังเมืองซิทกา้ “Sitka” The Paris of Pacific เมือง

เก่าแก่ที่ตั้งรกรากของชาวอเมริกนั-รัสเซียนและ อินเดียน-อเมริกนั ชมหมู่บา้นชาวประมงและร้านคา้ที่น่ารัก เป็น
เมืองเดียวที่อยูใ่นบริเวณอินไซทพ์าสเซจที่ตั้งอยู่ริมชายฝ่ังมหาสมุทรแป
ซิฟิค เป็นเมืองยงัคงวฒันธรรมแบบรัสเซียไวไ้ดม้ากที่สุด น าท่านชม
โบสถเ์ซนตม์ิเชล (St.Michael's Russian Orthodox Cathedral) เป็น
โบสถอ์อร์ธอดอกซ์รูปทรงหัวหอมแบบรัสเซีย ชาวรัสเซียเดินทางเขา้มา
ตั้งรกรากที่เมืองน้ีในปี ค.ศ.1741 ไดต้่อสู้กบัชาวอินเดียแดงเผ่าทลินกิท
(Tlingit Indians) คนทอ้งถิน่ที่อยูอ่าศยัมาก่อน เพ่ือแยง่ที่อยูอ่าศยัและที่
ท ากิน ปัจจุบนัยงัคงมีอินเดียอดงเผ่าทลินกิทอยูอ่าศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก
และยงัคงอนุรักษว์ฒันธรรมดั้งเดิมไวเ้ป็นอยา่งดี 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บนเรือส าราญ 
น าท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (รวมในค่าทวัร์) โดยล่องเรือผ่านน่านน ้าซ่ึงเป็นแหล่ง อาศยัของสัตวน์ ้านานาชนิด 
เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต สิงโตทะเล แมวน ้า ปลาโลมา และปลาวาฬหลงัค่อม รวมถึงนกอินทรียหั์วลา้นที่คอยบินโฉบ
เฉ่ียวไปมาปรากฏให้เห็นอยูบ่่อยคร้ัง น าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬ โดยบริเวณแหลมอเล็กซาน
เดอร์ นบัเป็นจุดที่ดีที่สุด ในการล่องเรือชมปลาวาฬ ไดเ้วลาน าท่านกลบัขึ้นฝ่ัง อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นบริเวณ
ท่าเรือที่มีร้านคา้และร้านของฝาก ของที่ระลึกจ าหน่ายให้นกัท่องเที่ยวมากมาย 

หมายเหตุ ส าหรับท่านท่ีกลบัขึ้นไปเดินเล่นบนฝ่ัง ท่านจะตอ้งกลบัมาขึ้นเรืออยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงก่อนเรือออกจากท่า  
ค ่า  บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ  / อิสระกบัการพกัผ่อนตามอธัยาศยั พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุด

พิเศษที่ทำงเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ำกัน)  
พักที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือส ำรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว(3) 
INSIDER TIP: Don’t eat berries along Alaskan trails, as some are poisonous. 

วันพุธที่ 21 ก.ย.65(5) ล่องเรือชมเทรซ่ี อำร์ม ฟยอร์ด – ชมเมืองจูโน่ – ทำนขำปูอลำก้ำ 
เชา้  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

* * * วันน้ีเรือเข้ำบริเวณเทรซ่ี อำร์ม ฟยอร์ด ตั้งแต่เวลำ 05.00 – 09.00 น . * * * 



 

 

 

05.00 เรือส าราญเดินทางถึงบริเวณธารน ้าแข็ง “Tracy Arm Fjords” วันนี้จะเป็นรายการพเิศษสุด! ที่ท่านจะไดเ้ห็น “ ธาร
น ้าแขง็ ” ที่งดงามตระการตา เรือส าราญจะน าท่านเขา้ใกลธ้ารน ้าแข็งที่ไหลมารวมกนับริเวณไหลเ่ขาที่จบัตวักนัเป็น
ธารน ้าแข็งสีฟ้าครามดว้ยแรงดึงดูดของโลกจึงท าให้น ้าแข็งแตกตวัถล่มลงมาเบื้องหนา้ แลดูงดงามย่ิงนกั ซ่ึงท่าน
สามารถบนัทึกภาพความประทบัใจน้ีไวด้ว้ยตวัของท่าน 

09.00 เรือส าราญออกทางสู่เมืองจูโน่ 
 
 
 
 

เที่ยง           บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
11.45 น. เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ลอ้บบี้ เรือ เพ่ือเตรียมตวัขึ้นสู่ฝ่ัง  

* * * วันน้ีเรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 12.00-20.00 น. * * * 

12.00 น. เรือเขา้เทียบท่าท่ี “ เมืองจูโน ” Juneau เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงาม ดว้ยเสน่ห์
ของธรรมชาติและวฒันธรรมที่ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน จูโน เป็นเมืองที่ตั้งอยูร่ะหว่างเทือกเขาและทะเลท าให้
เป็นเมืองที่เขา้ถึงไดย้ากในทางบกถกูคน้พบในช่วงยคุตื่นทองปี ค.ศ.
1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งการคา้ทองอนัมัง่คัง่ ก่อนจะ
กลายเป็น เมืองหลวงของมลรัฐอลาสกา้ ในเวลาต่อมา นอกจากน้ี 
“ จูโน ” ยงัเป็นเมืองที่มี “ ธารน ้าแข็ง ” มากที่สุดแห่งหน่ึงของอ
ลาสกา้ ที่ส าคญัไดแ้ก่ “ธารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล์” Mendenhall 
Glacier ซ่ึงเป็นธารน ้าแข็งที่ขึ้นช่ือว่า “ สวยที่สุด ” แห่งหนึ่งเท่าที่
ค้นพบกันมา...จากนั้นอิสระให้ขึ้นฝ่ังชมเมืองจูโนและชอ้ปป้ิงของที่
ระลึกพ้ืนเมืออิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตวัเมืองจูโน่ ซ่ึงเรียกไดว่้า
เป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่ส าคญัของมลรัฐอลาสกา้ ตวัเมืองตั้งอยู่
บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถา้ไปเยือนในช่วงตน้ๆของฤดูกาลล่องเรือส าราญ ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขา
ที่ปกคลุมดว้ยหิมะและน ้าตกอนัสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกกอ่ตั้งขึ้นในยคุต่ืนทองอลาสกา้ ดงันั้นที่น่ีจึงมีตึกรามบา้นช่อง
ประวตัิศาสตร์มากมาย และเป่ียมไปดว้ยสีสันสดใส พเิศษส ำหรบัคณะเรำ...หวัหน้ำทวัรน์ ำท่ำนสู่รำ้น Tracy’s 
King Crab Shack รำ้นขำปูอลำสกำ้ยกัษ์ ให้ทุกท่ำนไดล้ิม้รส ขำปูสดๆ จำกทะเล พรอ้มน ้ำจิม้ซฟีู้ดรส
เดด็ 

*** ท่ำนสำมำรถเดินเทีย่วชมเมืองหรือสำมำรถเลือกซ้ือทัวร์ชำยฝั่งกับทำงเรือส ำรำญ*** 

• JU33. Mendenhall Glacier & Salmon Bake (3.30 Hours) : น าท่านสมาชิกเข้าเย่ียมชมสถานเพาะเลี้ ยงพัน ธ์ุ
ปลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวิตของปลาแซลมอนที่น่ามหัศจรรยย่ิ์งนัก จากนั้นให้ท่านสมาชิกเดินชมธารน ้ าแข็งเมน
เดลฮอลล์ธารน ้ าแข็งที่ขึ้นช่ือว่าสวยที่สุดเหนือค าบรรยาย (รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 106.99 USD / เด็กต ่ำกว่ำ 12 
ปี 74.99 USD) 



 

 

 

• Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) : น าท่านสมาชิกขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา เมา้ท์ โรเบิร์ต ที่มีความสูง
กว่า 1,800 ฟุต เหนือพ้ืนดิน เปิดโอกาสให้ไดช่ื้นชมทิวทศัน์ที่งดงามของเมืองจูโนไดอ้ยา่งกวา้งไกล  
(รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 45 USD / เด็กต ่ำกว่ำ 12 ปี 25 USD) 

• JU06. Mendenhall Glacier by Helicopter and Guided walk (2.15 Hours) : น าท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธาร
น ้ าแข็งเมนเดลฮอลล์ ที่งามที่สุดแห่งหน่ึงของโลกดว้ยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมทศันียภาพอนัแสนมหัศจรรย ์ยากแก่
การไดม้าสัมผสั จากนั้นท่านจะมีโอกาสไดล้งเดินบนธารน ้ าแข็งโดยมี
ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูน้ าทาง(รำคำผู้ ใหญ่ประมำณท่ำนละ 394.99 USD / 
ไม่มีรำคำเด็ก) 

• JU69. Norris Glacier by Helicopter & Dog Sledding (3.15 Hours) 
:น าท่านโดยสารเคร่ืองบินน ้ าชมความงดงามของธารน ้ าแข็งนอร์ริส 
จากนั้นให้ท่านไดส้นุกสนานกบัการนัง่โดยสารสุนักลากเลื่อน(อลาส
กนั มาลามิวท)์ ไปบนธารน ้ าแข็ง(รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 628.99 
USD / ไม่มีรำคำเด็ก) 
หมำยเหตุ...ทวัร์ชายฝ่ังทั้งหมดเป็นทวัร์ที่ทางเรือส าราญจดัการทั้งหมด ทางบริษทัฯเพียงช่วยอ านวยความสะดวกใน
การจองให้ท่านเท่านั้น(ไม่มส่ีวนไดเ้สียกบัเงินที่ท่านจ่าย) 

หมายเหตุ ส าหรับท่านท่ีเดินเล่นบนฝ่ังท่านจะตอ้งกลบัมาขึ้นเรืออยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงก่อนเรือออกจากท่า  
ค ่า  บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพิเศษ  
พักที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือส ำรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว(5) 
20.00 น. เรือออกเดินทำงสู่ “ฮับบำร์ด กำรำเซียร์” Hubbard Glacier  

วันพฤหัสฯที่ 22 ก.ย.65(6) ชมธำรน ้ำแข็ง ฮับบำร์ด กลำเซียร์(สวยงำมเกินค ำบรรยำย) 
เชา้  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ  

* * * วันน้ีเรือเข้ำสู่ฮับบำร์ด กลำเซียร์ ตั้งแต่เวลำ 11.00-14.00 น. * * * 
เรือเร่ิมล่องเขา้สู่ ธารน ้ าแข็ง ฮบับาร์ด กลาเชียร์ (Hubbard Glacier) ซ่ึงเป็นธารน ้ าแข็งยกัษ์ใหญ่ในทวีปอเมริกา
เหนือ และยงัเป็นธารน ้ าแข็งที่ เคลื่อนที่ได้เพียงแห่งเดียวในอ
ลาสกา้อีกดว้ย ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ และชมวิวทิวทศัน์ที่
สวยที่สุดของธารน ้ าแข็งยกัษ์ใหญ่สีน ้ าเงินอ่อนขนาด 1,350 ตาราง
ไมล์ วันน้ีเป็นอีกวันที่ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม  ความ
มหัศจรรยข์องภูเขาน ้าแข็งที่งดงามและย่ิงใหญ่ที่สุด  ทวีปอเมริกา
เหนือ หากโชคดีท่านจะไดยิ้นเสียงการแยกตวัของแผ่นน ้าแข็ง
ตกลงสู่พ้ืนน ้ า เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องค าราม และ
เป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไวก้บักอ้นน ้าแขง้มหึหาที่พงัถล่ม
ลงสู่พ้ืนน ้าเสียงกงัวาล เรียกไดว่้าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ได้



 

 

 

ป้ันแต่งขึ้นมาให้ท่านไดช้มและจะหาที่ใดเปรียบมิได ้อิสระให้ท่านไดส้ัมผสักบัทศันียภาพและความงดงามของทุ่ง
น ้าแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เที่ยง   บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมอนัหลากหลายที่มีบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลงักายในห้องฟิตเนส หรือว่ิง

ออกก าลงักายรอบๆ ตวัเรือ ผ่อนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกบัการแสดง กิจกรรมและเกมส์
ต่างๆ หรือเลือกพกัผ่อนที่ห้องสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผสักบัความสดช่ืนของธรรมชาติ ริมฝ่ังที่อุดมสมบูรณ์
ดว้ยป่าสนอายนุบัร้อยปี บนเรือยงัมีอาหารเลิศรสบริการท่านอยา่งไม่ขาดตอน 

ค ่า  บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพิเศษ  
พักที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือส ำรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว(6) 
14.00 เรือออกเดินทำงสู่ “เมืองเค็ทชิเกน” Ketchikan 

วันศุกร์ที่ 23 ก.ย.65(7)    เมืองเค็ทชิเกน(Ketchikan) – ชมเมือง 
เชา้  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

* * * วันน้ีเรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 14.00 – 22.00 น . * * * 
เที่ยง   บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
14.00 น. เรือเข้ำเทียบท่ำ “เค็ทชิแคน” Ketchikan เมืองน้ีตั้งอยู่เชิงเขาริมฝ่ังแม่น ้า เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

หมู่บา้นดั้งเดิมของชนพ้ืนเมืองที่สร้างสรรค์งานศิลปะเสาโทเท็มของ อินเดียนแดงเผ่าทลิงกิต น าท่านสู่ เมืองเคทชิ
เกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับส่ีของรัฐ  และเป็นเมืองที่รู้จกักันดีของ
นกัท่องเที่ยวทอ้งถิ่นและต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลกั (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลกในอดีตเสาแกะสลกั 
น้ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของชนเผ่าพ้ืนเมืองอเมริกนัทางตอนเหนือ และถอืเป็นสัญลกัษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความ
เคารพ แต่ต่อมาในยคุที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต ์เกิดความเขา้ใจผิดท าให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่าน้ีเป็นจ านวนมาก 
ปัจจุบนัเสาแกะสลกัน้ีเปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลกัษณ์ที่ใชเ้ล่าเร่ืองราวประวตัิความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมือง
เคทชิเกนเคยไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมือง
น้ีถูกจดัให้เป็นเมืองแห่งสวรรคข์องนกัตกปลาและกลุม่คนที่ช่ืน
ชอบธรรมชาติ ท าให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองน้ีจะหนาแน่นไปดว้ย
นกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลง
เป็นจ านวนมาก อีกทั้งพ้ืนที่ของป่าไมก้็ลดลงเน่ืองจากประชากร
ทอ้งถิ่นท าการตดัไม ้เพื่อมาสร้างบา้นพกัรองรับนกัท่องเที่ยวที่
เพ่ิมมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบนัทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากร
ทอ้งถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษใ์ห้เมืองน้ีคงไวซ่ึ้งบรรยากาศ
ของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพ่ือให้คนรุ่นหลงัที่มาเที่ยวเมืองน้ี 
สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวตัิศาสตร์ไดไ้ม่มากก็นอ้ย น า
ท่านเที่ยวชมยา่นไฟแดงที่โด่งด ังในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นที่ชุมนุมของนกัแสวงโชค และนกั
เดินเรือในยคุตื่นทอง เป็นยา่นอาคารเก่าที่ทางเดินและบา้นเรือนสร้างอยูเ่หนือล าธารหรือเชิงเขา มีสถานที่



 

 

 

ประวตัิศาสตร์ “บ้ำนของดอลลี่” สถานที่หาความส าราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ขึ้นฝ่ังชมเมืองเคทชิแกน และ
ซ้ือของพ้ืนเมืองตามอธัยาศยั พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่
ท่าเรือ 

*** ท่ำนสำมำรถเดินเทีย่วชมเมืองหรือสำมำรถเลือกซ้ือทัวร์ชำยฝั่งกับทำงเรือส ำรำญ *** 

• KE60. Potlatch Totem Park and City Highlights (2.30 Hours) : ท่านจะไดน้ัง่รถโคช้ชมรอบเมือง 
เค็ทชิแกน ชมอุทยานโทเท็มไบท์ ศึกษาความเป็นมาของเสาสลักที่มีความหมายบ่งบอกถึงวฒันธรรมความเป็นอยู่
และขนบธรรมเนียมประเพณี (รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 46.99 USD / เด็กต ่ำกว่ำ12ปี 31.99 USD) 

• KE21. A Misty Fjords Flightseeing (2.00 Hours) : ประสบการณ์ที่ท่านจะไดสั้มผสักบัการนัง่ Float Plane ชม
มิสต้ีฟยอร์ด ที่แผ่อาณาบริเวณกว่า 2 ลา้นเอเคอร์ชมผาแกรนิตที่งดงาม น ้าตกสูงกว่า 1,000 ฟุต ทะเลสวยใสดงัผลึก
แกว้ และทะเลหมอกสวยที่ปกคลมุความงามของธรรมชาติราวป่าหิมพานตใ์นฝัน (รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 
358.99 USD / ไม่มีรำคำเด็ก) 

• KE15. Neets Bay Bear Watch by Floatplane (3 Hours) : เป็นรายการที่ทา้ทายและค่อนขา้งจ ากดัจ านวน
นกัท่องเที่ยวเพ่ือรักษาความเป็นธรรมชาติไวใ้ห้อยูน่านที่สุด ทวัร์เร่ิมดว้ยการพาท่านนัง่ Float Plane สู่ถ  ้าจุดที่สามารถ
ชมหมีไดอ้ยา่งชดัเจน จากนั้นพาท่านสู่ล าธารมาร์การ์เร็ต ซ่ึงเป็นที่ที่หมีสีน ้าตาลจะมาดกัจบัปลาแซลมอนเป็นอาหาร
นบัเป็นความตื่นตาตื่นใจที่คุณจะประทบัใจมิรู้ลืม (รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 358.99 USD / ไม่มีรำคำเด็ก) 

ค ่ำ    บริกำรอำหำรมื้อค ่ำมื้อพิเศษ! ขอเชิญท่ำนสมำชิกผู้มีเกียรติทุกท่ำนร่วมรับประทำนอำหำรมื้อค ่ำ “FAREWELL 
NIGHT DINNER” ซ่ึงกัปตันได้จัดไว้รับรองสมำชิกผู้มีเกียรติทุกท่ำนแบบเป็นพิเศษ 

***วันและเวลำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยท่ำนตรวจสอบรำยละเอียดจำกเอกสำร Cruise Compass*** 
22.00 น. เรือออกเดินทำงสู่ “เมืองแวนคูเวอร์”  

พักที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือส ำรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว(7) 

วันเสำร์ที่ 24 ก.ย.65(8)       เรือน ำคณะล่องทะเล(สนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ) 
เชา้  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

• วันนี้เชิญท่ำนสมำชิกพักผ่อนอย่ำงอิสระกับบริกำร และกิจกรรมบันเทิงต่ำง ๆ มำกมำยบนเรือ อำทิเช่น  
• ห้องบุฟเฟต์นำนำชำติ (บริกำร 24 ช่ัวโมง) ห้องอำหำรอิตำเลี่ยน ห้องอำหำรสไตล์นิวออร์ลินส์  
• บำร์เคร่ืองด่ืม บำร์ไอศครีม บำร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
• ห้องฟังเพลง  ห้องเลำจ์นห้องโชว์ และกำรแสดงที่พร่ังพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง 
• โรงภำพยนตร์ ห้องคำสิโน ห้องเกมส์ และเคร่ืองเล่น Simulator  
• อินเตอร์เน็ต คำเฟ่  
• สโมสรส ำหรับเด็กเล็ก 



 

 

 

•  สระว่ำยน ้ำ  สระน ้ำวน   เซำวน่ำ  ห้องนวด  ห้องยิม ห้องเสริมสวย 
•  สนำมกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิล้เทนนิส, บำสเก็ตบอลและวอลเล่ย์บอล  
• ห้องสมุด ห้องท ำพิธีแต่งงำนห้องแพทย์ 
• ร้ำนค้ำปลอดภำษีร้ำนสรรพสินค้ำและของที่ระลึก   
• ห้องแสดงภำพเขียนศิลปะ 

เที่ยง   บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
ค ่า  บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพิเศษ  
พักที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือส ำรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว(8) 
หมำยเหตุ...ก่อนเรือกลบัเทียบท่าที่เมืองแวนคูเวอร์ ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน า
กระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท้ี่จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 
เพราะเจา้หนา้ที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนท าการช าระในวนัรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ตอ้งการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตที่ท่านได้
ให้หมายเลขไวใ้นวนัที่ท่านเช็คอินโดยอตัโนมตัิ 

วันอำทิตย์ที่ 25 ก.ย.65(9)  แวนคูเวอร์– สะพำนแขวนคำปิลำโน่  
      ช้อปป้ิง Premium Outlet – สนำมบินแวนคูเวอร์ – ฮ่องกง 
07.00 น. เดินทำงถึงท่ำเรือแวนคูเวอร์ ประเทศแคนำดำ 
เชา้    บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
 หลงัอาหาร เชิญท่านรอประกาศจากเจา้หนา้ที่เรือเก่ียวกบัเวลาขึ้นเรือ เมื่อขึ้นเรือแลว้ทุกท่านจะตอ้งผ่านพิธีการตรวจ

ลงตราหนงัสือเดินทางเขา้ เมืองแวนคูเวอร์ ณ บริเวณท่าเรือ และรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งมายืนยนัระบุ
รับดว้ยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือ จากนั้นน าท่าน
ออกเดินทาวสู่สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano 
Suspension Bridge) ที่พาดผ่านหนา้ผาสูงชนัของแม่น ้าคาปิ
ลาโนและไดรั้บการขนานนามว่าเป็นสะพานขึงที่ยาวที่สุดใน
โลก มีเวลาให้ท่านเก็บภาพคงามงดงามของธรรมชาติ ป่าสน 
และเสาโทเทมสัญลกัษณ์ของชาวอินเดียแดง  

เที่ยง   บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่าย น าท่านช้อปป้ิง PREMIUM OUTLETS (McArthurglen) แหล่งชอ้ปป้ิงเอาทเ์ล็ทที่ใหญ่ที่สุดในคนาดามีแบรนด์

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/ 

ค ่า  บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำรไทย  / น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินแวนคูเวอร์  

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

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


 

 

 

02.20 น. เหินฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินคำร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน Cathay Pacific Airlines เที่ยวบินที่ CX865/CX717 
แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ ประเทศฮ่องกง  พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง... 

*** บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล เวลำเปล่ียน วันที่เปล่ียน *** 

วันอังคำรที่ 27 ก.ย.65(11) กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)                
10.50 น. เดินทำงึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจมิรู้ลืม 

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

หมำยเหตุ...โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอัน
เน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง บริษัท 
ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็น
ส ำคัญ 
 

 

อัตรำค่ำบริกำร ห้อง Inside Cabin 7 คืน โรงแรม 1 คืน  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปีพกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เตียงสองชั้น) 

พกัเด่ียว 
เพ่ิมท่านล่ะ 

17 – 27 ก.ย.65 115,900 115,900 110,900 38,900 
• อตัราค่าบริการดงักล่าวยงัไม่รวมค่าวีซ่าเขา้ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 8,500 บาท  
• อตัราค่าอพัเกรดตัว๋เคร่ืองบินเป็นชั้นธุรกิจราคาเร่ิมตน้ประมาณ 110,000 บาท 
• ตอ้งการพกัห้องพกัแบบมีระเบียง Balcony คิดค่าบริการเพ่ิมอีกท่านละ 37,000 บาท 
• ตอ้งการพกัห้องพกัแบบ Mini Suite คิดค่าบริการเพ่ิมอีกท่านละ 75,000 บาท 
• ตอ้งการพกัห้องพกัแบบ มีหนา้ต่าง คิดค่าบริการเพ่ิมอีกท่านละ 24,000 บาท 
• ตอ้งการพกัห้องพกัแบบ Suite (ดีที่สุดในเรือ) คิดค่าบริการเพ่ิมอีกท่านละ120,000 บาท 

• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไปสามารถก าหนดวนัเดินทางตามความตอ้งการของหมู่คณะของท่าน 
ท่ำนที่ต้องกำรเดินทำงด้วยที่นั่งช้ันธุรกิจกรุณำติดต่อพนักงำนฝ่ำยขำย 

* คณะออกเดินทำงได้เม่ือมีจ ำนวนผู้เดินทำงครบ 15 ท่ำนเท่ำนั้น * 
 

➢ กรุ๊ปหมู่คณะเดินทำงต้ังแต่ 15 ท่ำนขึน้ไปสำมำรถก ำหนดวันเดินทำงตำมควำมต้องกำรของหมู่คณะของท่ำน 

➢ หมำยเหตุ: โรงแรม ที่อเมริกำและแคนำดำ ไม่มห้ีองพักแบบ 3 เตียง ส ำหรับนอน 3 ท่ำน แต่จะเป็นเตียงขนำดควีนไซท์  
      สองเตียงในหนึ่งห้อง(ไม่มีเตียงเสริม)                

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
❖ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- แวนคูเวอร์-กรุงเทพฯ  



 

 

 

❖ โรงแรมที่พกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  
 เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์ 
 หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
❖ ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำแคนำดำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทางสถานทูตไม่คนืให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา 
 หรือไม่ก็ตาม  
❖ ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
❖ ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ 
 เดินทาง 1 ท่าน  
❖ ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท  
❖ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกินใบล่ะ 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กถือขึ้นเคร่ืองบนิอยูใ่นความดูแล    
 ของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
❖ ค่ำธรรมเนียมกำรท ำวีซ่ำ VISA เข้ำประเทศอเมริกำ 
❖ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
❖ ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
❖ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
❖ ค่าผกผนัของภาษนี ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
❖ ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / วนั(1,100 บาท หากท่านประทบัใจในการบริการ) 
❖ ค่ำทิปพนักงำนบริกำรในเรือ 90 USD 
กำรจองและช ำระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก  60,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ่้าย 
       ส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย  

15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข 
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ 
   การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
❖ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั     
       ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 



 

 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าที่ตอ้ง 

       การันตีที่นัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)  
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวีซ่ำ VISA CANADA 
❖ หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยใุช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 5 หนา้  
❖ รูปถ่ำยสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น) ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
❖ หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำนตัวจริง 1 ชุด (ภำษำอังกฤษ) 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง 
*พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
 *ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั  
❖  หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงิน (สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวนั) 
*ส ำเนำสมดุเงินฝำกประจ ำ หรือ ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมด้วยหนงัสือรับรองจำกธนำคำร กรุณา
สะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย่ื้นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 5 
วนัท าการ) 
* เด็กใชเ้อกสารร่วมกบับิดา-มารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ถ่ายส าเนาแยกคนละชุด 
❖ กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ 
 หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไ่ดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทาง
ไปต่าง ประเทศจากบิดา &   มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 
❖ ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
❖ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
❖ ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
❖ ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
❖  การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว่้า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  
❖  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  



 

 

 

❖  กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
❖  ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจาทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 
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