
 HTC--BR-11D- ALASKA (11 วนัล่องเรือส ำรำญอลำสกำ้) 

 

11 วนัล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ 
Brilliance of the Seas!! 

(สัมผสัดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ) 

 

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

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

ล่องเรือชมปลำวำฬ และ ตกปูอล้ำสก้ำ 
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(พร้อม พกัแวนคูเวอร์ 1 คืน เตรียมควำมพร้อมก่อนลงเรือส ำรำญ) 
ห้องพกัเรือส ำรำญ Royal Caribbean – Brilliance of the Seas!!  

(เตียงนอนสำมำรถแยกเป็นเตียง TWN ได้) 
Balcony cabin (ห้องพกัแบบมีระเบียง) 

 
Stateroom: Interior (ห้องพกัแบบ Inside)  

 

 

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

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

 

วันแรก กรุงเทพ – แวนคูเวอร์  
13.00 น. คณะฯพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ สำยกำรบิน EVA Air  
16.25 น. ออกเดินทำงสู่กรุงไทเปโดยสำยกำรบิน EVA Airways เท่ียวบินท่ี BR068 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.50 

ชัว่โมง) สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรกลำงวนับนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกบัภำพยนตร์หลำกหลำยกบั จอ
ทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่  

21.15 น. เดินทำงถึง สนำมบินไทเป ประเทศไตห้วนั เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนำดำ 
 อิสระใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงสินคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบินตำมอธัยำศยั 
23.55 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินไทเป สู่ สนำมบินแวนคูเวอร์ โดยเท่ียวบิน BR010 (ใชเ้วลำบิน 10.55 ชัว่โมง) 

********* บินขำ้มเส้นแบ่งเขตเวลำสำกล ******* 
สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรบนเคร่ืองบิน 

19.50 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ เมืองแวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลมัเบีย ประเทศแคนำดำ 
 น ำท่ำนผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง และ ศุลกำกร จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่โรงแรมท่ีพกั 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั Empire Landmark Hotel **** หรือเทียบเท่ำ  
 
วันที่สอง  แวนคูเวอร์– สะพำนแขวนคำปิลำโน – สแตนลย์ี พำร์ค – เชคอนิลงเรือส ำรำญ 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ฝ่ัง นอร์ท แวนคูเวอร์ (North Vancouver) ซ่ึงเป็นเมืองอีกฝำกฝ่ัง โดยมีอ่ำวเบอร์รำด
คัน่กลำงระหว่ำงตวัเมืองแวนคูเวอร์ และ นอร์ท แวนคูเวอร์ น ำท่ำนเท่ียวชมทศันียภำพของป่ำสนอนัอุดม
สมบูรณ์ และไม่พลำดท่ีจะสัมผสัประสบกำรณ์กำรเดินขำ้ม สะพำนแขวนคำปิลำโน ซ่ึงเป็นสะพำนไมแ้ขวน
ท่ียำวท่ีสุดของแคนำดำ มีควำมยำวถึง 230 ฟุต ทอดขำ้มเหวลึก เดินขำ้มแลว้ต่ืนเตน้น่ำดู อิสระใหท้่ำนไดเ้ก็บ
ภำพควำมสวยงำมของป่ำสนอนัอุดมสมบูรณ์และสูดอำกำศบริสุทธ์ิตำมอธัยำศยั 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน (พร้อมเมนูกุง้มงักร) 
บ่ำย น ำท่ำนเท่ียวชมสวนสแตนลีย ์ปำร์ก (Stanley Park) ซ่ึงตั้งอยูก่ลำงเมืองแวนคูเวอร์ เป็นเหมือนเกำะยื่นลงไป

ในเบอร์รำดอินเลท มีพ้ืนท่ีกว่ำ 10,000 เอเคอร์ ในสวนมีตน้ไมข้นำดใหญ่ท่ีมีอำยนุบั 100 ปี  ลอร์ด สแตนลีย ์
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ผูว้ำ่กำรเขตปกครองแคนำดำ เป็นผูริ้เร่ิมให้สร้ำงสวนแห่งน้ีข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1888 สวนแห่งน้ีเป็นสถำนท่ีท่ีชำว
แคนำดำทุกเพศทุกวยัและทุกสีผิวได้มำใช้ประโยชน์บนพ้ืนท่ีสีเขียวกลำงเมือง เพื่อกำรพกัผ่อนหย่อนใจ 
สันทนำกำร และออกก ำลงักำย จุดเด่นของสวนนกัท่องเท่ียวมำชมกนัมำกท่ีสุด คือ กลุ่มเสำโทเทม (Totem) 
เสำสัญลกัษณ์ท่ีตั้งไวเ้พื่อระลึกว่ำบริเวณน้ีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชนพ้ืนเมืองอินเดียน มำก่อน ซ่ึงในสมยัก่อน
ชนพ้ืนเมืองใชเ้สำโทเทม เล่ำเร่ืองรำวควำมเป็นมำของเผ่ำและเป็นท่ีเก็บอฐิัของคนตำย หรือสถำนท่ีประจำน
ศตัรู กลุ่มเสำแห่งน้ีไดถู้กน ำมำจำกท่ีต่ำงๆ เป็นกำรรวมเอำเสำโทเทมแบบต่ำงๆ ท่ีชำวพ้ืนเมืองท ำข้ึน  

 
 

จำกนั้นน ำท่ำนถ่ำยรูปกบั แคนำดำเพลส (Canada Place) สถำปัตยกรรมหลงัคำรูปใบเรือสีขำว คลำ้ยโรงโอเป
ร่ำเฮำส์ของนครซิดนีย ์ออสเตรเลีย หลงัคำใบเรือน้ีเดิมสร้ำงข้ีนเป็นหลงัคำของ Canada Pavilion ในงำน 
World's Fair ท่ีจดัข้ึนท่ีแวนคูเวอร์เม่ือปี ค.ศ. 1986 ไดเ้วลำน ำท่ำนชมอำคำรท่ีก่อสร้ำงดว้ยสถำปัตยกรรมโดด
เด่นอนัน่ำสนใจ คือ สถำนีรถไฟแคนำเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Railway Station) สร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 
1880 เป็นสถำนีชุมทำงรถไฟสำยขำ้มทวีป ปัจจุบนัเป็นสถำนีรถลอยฟ้ำกบัเรือขำ้มฟำกของเมืองแวนคูเวอร์  
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14.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเทียบเรือแวนคูเวอร์ เพื่อเชคอินลงเรือส ำรำญ Royal Caribbean – Serenade of the Seas!! 
17.00 น. เรือส ำรำญออกจำกท่ำเทียบเรือแวนคูเวอร์ มุ่งหนำ้สู่ เมืองซิตกำ 
 ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม (ชำ, กำแฟ) ภำยในเรือ ซ่ึงมีบริกำรตลอด 24 ชม. ตำม

หอ้งอำหำรต่ำงๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่ำนทรำบผำ่น Cruise Newsletter ทุกวนั 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
 
 

วันที่สำม Inside Passage (Cruising) 
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
อิสระใหท้่ำนพกัผอ่นบนเรือส ำรำญหรูตำมตำมอธัยำศยั ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลำจน์ หรือท ำกิจกรรมท่ีมีภำยในเรือส ำรำญมำกมำยไดต้ำมใจชอบ ไม่วำ่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้ำนขำยสินคำ้
ปลอดภำษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนำกำรอ่ืนๆ มำกมำย กิจกรรมควำมบนัเทิงอนัหลำกหลำยท่ี
ท่ำนสำมำรถเลือกใชบ้ริกำรบนเรือส ำรำญ เช่น 
Public Room  : บำร์และเลำจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทำงเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ำกนัในทุกค ่ำคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลำจน์ บำร์ต่ำงๆหลำกหลำยสไตล,์ คำสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวำ่ยน ้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปำ, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซำลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 
ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม (ชำ, กำแฟ) ภำยในเรือ ซ่ึงมีบริกำรตลอด 24 ชม. ตำม
หอ้งอำหำรต่ำงๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่ำนทรำบผำ่น Cruise Newsletter ทุกวนั 

 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ (ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรกลำงวนั
ในหอ้งอำหำรหลำกหลำยในเรือส ำรำญแห่งน้ี) 

 

ทำงเรือจดักิจกรรมซ้อมขั้นตอนกำรรักษำควำมปลอดภยั ซ่ึงตอ้งขอให้ลูกคำ้และผูโ้ดยสำรทุกท่ำนเขำ้ร่วม
กิจกรรมน้ี เพ่ือเป็นกำรเตียมตวัในกำรเดินทำงทำงเรืออยำ่งปลอดภยั (เวลำในกำรซ้อมประมำณ 30 นำที และ
ไม่น่ำเบ่ือ) จำกนั้นอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นในเรือส ำรำญตำมอธัยำศยั 

 

แนะน ำ.....ใหท้่ำนเตรียมชุดวำ่ยน ้ำและรองเทำ้ผำ้ใบเพ่ือออกก ำลงักำยในหอ้งฟิตเนสซ่ึงสำมำรถมองเห็น
ทศันียภำพภำยนอกเรือผำ่นกระจกใส 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
หลงัอำหำร  อิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยั หรือสนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือมำกมำย 
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วันที่ส่ี ซิตกำ 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
 อิสระใหท้่ำนไดพ้กัผอ่นภำยในเรือส ำรำญตำมอธัยำศยั 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนัภำยในเรือส ำรำญ 
11.59 น เรือส ำรำญจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือเมืองซิตกำ  

 น ำท่ำนสัมผสัประสบกำรณ์ล่องเรือชมปลำวำฬ (ประมำณ 2 ชัว่โมง) โดยชำวประมงพ้ืนเมืองท่ีน่ีใชชี้วิตอยู่
ร่วมกับปลำวำฬหลงัค่อม ปลำโลมำ แมวน ้ ำ ปลำฮำลิบัท และปลำแซลมอนทั้ง 5 สำยพนัธุ์ น ำท่ำนออก
เดินทำงล่องเรือสู่เกำะบำรำนอฟ (Baranof Island) โดยล่องเรือผ่ำนน่ำนน ้ ำซ่ึงเป็นแหล่ง อำศยัของสัตวน์ ้ ำ
นำนำชนิด เช่น ปลำวำฬเพชฌฆำต สิงโตทะเล แมวน ้ ำ ปลำโลมำ และปลำวำฬหลงัค่อม รวมถึงนกอินทรีย์
หวัลำ้นท่ีคอยบินโฉบเฉ่ียวไปมำ ปรำกฏใหเ้ห็นอยูบ่่อยคร้ัง ไดเ้วลำน ำท่ำนกลบัข้ึนฝ่ัง 
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17.00 น. เรือส ำรำญเดินทำงออกจำกท่ำเรือซิตกำ มุ่งหนำ้สู่เมืองจูโน่ 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

หลงัอำหำร  อิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยั หรือสนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือมำกมำย 
 
วันที่ห้ำ  เทรซ่ีอำร์มฟยอร์ด – จูโน่ – เมนเดลฮอลล์ กรำเซียร์ – โอลด์ทำวน์ – เคเบิล้คำร์ เมำท์โรเบิร์ต 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
06.30 น. เรือส ำรำญล่องเขำ้สู่ เทรซ่ีอำร์ม ฟยอร์ด (Tracy Arm Fjord) ซ่ึงเป็นบริเวณฟยอร์ดท่ีสวยงำมและข้ึนช่ืออีก

แห่งหน่ึงของอลำสกำ้ เรือจะค่อยๆล่องผ่ำนบริเวณน้ี ท่ำนสำมำรถเก็บภำพทศันียภำพอนัสวยงำม หรือหำก
โชคดี อำจสำมำรถพบเห็นปลำวำฬ, โลมำ หรือ แมวน ้ำ ออกมำแหวกวำ่ยใหไ้ดย้ลโฉมกนั   

 

 
 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
 
13.30 น. เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือจูโน่ 
14.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลำสกำ้ ท่ีเต็มไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงำมยำกท่ีจะหำท่ีใด

เปรียบ ดว้ยเสน่ห์ของธรรมชำติและวฒันธรรมท่ีผสมผสำนกนัอยำ่งกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหว่ำง
เทือกเขำและทะเล ท ำให้เป็นเมืองท่ีเขำ้ถึงไดย้ำกในทำงบก ถูกคน้พบในช่วงยคุต่ืนทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีต
เป็นเมืองศูนยก์ลำงแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลำยเป็นเมืองหลวงอนัมัง่คัง่ของรัฐอลำสกำ้ นอกจำกน้ียงัเป็นท่ี
ท่ีมีธำรน ้ ำแข็งมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของอลำสกำ้ ซ่ึงมีธำรน ้ ำแข็งเมนเดนฮอลล ์(Mendenhall Glacier) เป็นธำร
น ้ำแขง็ท่ีข้ึนช่ือวำ่สวยท่ีสุดแห่งหน่ึง น ำท่ำนเดินทำงสู่อุทยำนแห่งชำติธำรน ้ำแขง็เมนเดนฮอลล ์(Mendenhall 
Glacier National Park) เพ่ือน ำท่ำนเขำ้ชมธำรน ้ำแขง็ยกัษ ์เมนเดลฮอลล ์กรำเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซ่ึงมี
ควำมกวำ้งประมำณ 1 ไมล ์มีน ้ ำแข็งปกคลุมหนำกว่ำ 100 ฟุต ท่ำนจะไดสั้มผสักบัทุ่งน ้ ำแข็งท่ีมีหิมะปกคลุม
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ตลอดทั้งปี สัมผสับรรยำกำศทุ่งน ้ ำแข็งขนำดใหญ่เต็มพ้ืนท่ี อิสระให้ท่ำนได้เดินเล่นและเก็บภำพควำม
ประทบัใจตำมอธัยำศยั  

 
ไดเ้วลำน ำท่ำนกลบัสู่ท่ำเรือเมืองจูโน่ น ำท่ำนข้ึนกระเชำ้ลอยฟ้ำท่ี เมำท ์โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดย
จุดข้ึนกระเชำ้อยูบ่ริเวณท่ำเรือเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของ เมำท ์โรเบิร์ต ณ จุดสูงสุดของยอดเขำแห่ง
น้ีพบกับทิวทัศน์ของจูโน่ท่ีล้อมรอบด้วยขุนเขำ นอกจำกน้ียงัมี ศูนยน์ักท่องเท่ียว ร้ำนอำหำร บำร์ โรง
ภำพยนตร์ ร้ำนขำยของท่ีระลึก ไวค้อยให้บริกำรอีกดว้ย อิสระให้ท่ำนเดินเล่นบนยอดเขำและเก็บภำพเมือง
จูโน่ตำมอธัยำศยั ไดเ้วลำน ำท่ำนนัง่กระเชำ้กลบัลงมำ ณ ท่ำเรือ อิสระให้ท่ำนเดินเล่นภำยในตวัเมืองจูโน่ ซ่ึง
เรียกไดว้่ำเป็นเมืองท่ำและเมืองหลวงท่ีส ำคญัของมลรัฐอลำสกำ้ ตวัเมืองตั้งอยูบ่ริเวณตีนเขำท่ีตั้งตระหง่ำน
สูงถึง 4,000 ฟุต ถำ้ไปเยือนในช่วงตน้ๆของฤดูกำลล่องเรือส ำรำญ ท่ำนจะไดเ้ห็นยอดเขำท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ
และน ้ ำตกอันสวยงำม เมืองจูโน่  ถูกก่อตั้ งข้ึนในยุคต่ืนทองอลำสก้ำ ดังนั้ นท่ี น่ี จึงมีตึกรำมบ้ำนช่อง
ประวติัศำสตร์มำกมำย และเป่ียมไปดว้ยสีสันสดใส  

 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำภำยในเรือ 
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ท่ำนตอ้งข้ึนเรือก่อนเวลำ 20.15 น. เน่ืองจำกท่ำเทียบเรืออยูใ่กลบ้ริเวณเมือง ท่ำนสำมำรถเดิน เล่นไดต้ำม
อธัยำศยั หรือ จะเลือกพกัผอ่นบนเรือก็ได ้

20.00 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเรือจูโน่ เพ่ือมุ่งหนำ้สู่ ท่ำเรือเคทชิแกน 
 
วันที่หก ฮับบำร์ดกลำเซียร์ 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  
11.00 น. เรือเร่ิมล่องเขำ้สู่ ฮบับำร์ด กลำเซียร์ วนัน้ีเป็นอีกวนัท่ีท่ำนจะไดสั้มผสักบัควำมงดงำม ควำมมหัศจรรยข์อง

ภูเขำน ้ำแขง็ท่ีงดงำมและยิง่ใหญ่ท่ีสุดในอลำสกำ้ หำกโชคดีท่ำนจะไดย้นิเสียงกำรแยกตวัเป็นแผน่ตกลงสู่พ้ืน
น ้ำ เป็นเสียงอนักึกกอ้งรำวเสียงฟ้ำร้องค ำรำม และเป็นช่วงเวลำท่ีจะสะกดทุกท่ำนไวก้บักอ้นน ้ำแขง้มหึหำท่ี
พงัถล่มลงสู่พ้ืนน ้ำเสียงดงักงัวำล เรียกไดว้ำ่เป็นปรำกฎกำรณ์ท่ีธรรมชำติไดป้ั้นแต่งข้ึนมำให้ท่ำนไดช้ม และ
จะหำท่ีใดเปรียบมิไดอี้กแลว้ในโลก อิสระให้ท่ำนไดสั้มผสักบัทศันียภำพและควำมงดงำมของทุ่งน ้ ำแข็ง 
พร้อมเก็บภำพควำมประทบัใจอนัมิอำจลืมเลือนไดต้ำมอธัยำศยั 

 

 
 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนัภำยในเรือ 
 อิสระให้ท่ำนเพลิดเพลินกบักิจกรรมอนัหลำกหลำยท่ีมีบนเรือ ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกก ำลงักำยในห้องฟิตเนส 

หรือวิ่งออกก ำลังกำยรอบๆ ตัวเรือ ผ่อนคลำยอิริยำบถท่ี Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับกำรแสดง 
กิจกรรมและเกมส์ต่ำงๆ หรือเลือกพกัผ่อนท่ีห้องสมุดและมุมสงบต่ำงๆ พร้อมสัมผสักบัควำมสดช่ืนของ
ธรรมชำติ ริมฝ่ังท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยป่ำสนอำยุนับร้อยปี  ทั้งน้ีบนเรือยงัมีอำหำรเลิศรสบริกำรท่ำนอย่ำง
ต่อเน่ือง 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำภำยในเรือ 
 เรือมุ่งหนำ้สู่ท่ำเทียบเรือเมืองเคทชิแกน 
 
วันที่เจ็ด เมืองเคทชิแกน – ชมเมือง – ตกปูอลำสก้ำ 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  
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อิสระใหท้่ำนไดพ้กัผอ่นบนเรือส ำรำญหรูตำมตำมอธัยำศยั ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรหรือนัง่เล่น
ในคลบั เลำจน์ หรือท ำกิจกรรมท่ีมีภำยในเรือส ำรำญมำกมำยไดต้ำมใจชอบ ไม่วำ่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้ำนขำย
สินคำ้ปลอดภำษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนำกำรอ่ืนๆ มำกมำย กิจกรรมควำมบนัเทิงอนัหลำกหลำย
ท่ีท่ำนสำมำรถเลือกใชบ้ริกำรบนเรือส ำรำญ เช่น 
Public Room  : บำร์และเลำจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทำงเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ำกนัในทุกค ่ำคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลำจน์ บำร์ต่ำงๆหลำกหลำยสไตล,์ คำสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวำ่ยน ้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปำ, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซำลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 
ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม (ชำ, กำแฟ) ภำยในเรือ ซ่ึงมีบริกำรตลอด 24 ชม. ตำม
หอ้งอำหำรต่ำงๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่ำนทรำบผำ่น Cruise Newsletter ทุกวนั 

 

11.00 น. เรือจอดเทียบท่ำท่ี ท่ำเรือเคทชิแกน 
 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
 

13.00 น. น ำท่ำนสัมผสัประสบกำรณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตกบักำรนั่งเรือประมงเพ่ือไปตกปูอลำสกำ้ (Alaska King Crab) 
เรือจะน ำท่ำนสู่บริเวณอนัเป็นท่ีอยูอ่ำศยัของปูอลำสกำ้ และใหท้่ำนไดเ้ห็นพร้อมสัมผสัวิธีกำร และภูมิปัญญำ
ของชำวประมงในกำรจบัปูอลำสกำ้ อิสระให้ท่ำนไดเ้ก็บภำพควำมน่ำประทบัใจตำมอธัยำศยั ไดเ้วลำน ำท่ำน
กลบัสู่ท่ำเรือ 

 

 
 

 น ำท่ำนเท่ียวชมยำ่นไฟแดงท่ีโด่งดงัในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นท่ีชุมนุมของนกัแสวงโชค และ
นกัเดินเรือในยคุต่ืนทอง เป็นยำ่นอำคำรเก่ำท่ีทำงเดินและบำ้นเรือนสร้ำงอยูเ่หนือล ำธำรหรือเชิงเขำ มีสถำนท่ี
ประวติัศำสตร์ “บำ้นของดอลล่ี” สถำนท่ีหำควำมส ำรำญของชำยหนุ่มในอดีต อิสระใหท้่ำนไดข้ึ้นฝ่ังชมเมือง
เคทชิแกน และซ้ือของพ้ืนเมืองตำมอธัยำศยั พร้อมเก็บภำพควำมน่ำรักและควำมสวยงำมของเมืองเคทชิแกน 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
22.00 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเรือ เคทชิแกน เพ่ือมุ่งหนำ้สู่ ท่ำเรือแวนคูเวอร์ ประเทศแคนำดำ 
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วันที่แปด Inside Passage (Cruising) 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

อิสระใหท้่ำนพกัผ่อนบนเรือส ำรำญหรูตำมตำมอธัยำศยั ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลำจน์ หรือท ำกิจกรรมท่ีมีภำยในเรือส ำรำญมำกมำยไดต้ำมใจชอบ ไม่วำ่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้ำนขำยสินคำ้
ปลอดภำษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนำกำรอ่ืนๆ มำกมำย กิจกรรมควำมบนัเทิงอนัหลำกหลำยท่ี
ท่ำนสำมำรถเลือกใชบ้ริกำรบนเรือส ำรำญ เช่น 
Public Room  : บำร์และเลำจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทำงเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ำกนัในทุกค ่ำคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นใน 

  คลบั เลำจน์ บำร์ต่ำงๆหลำกหลำยสไตล,์ คำสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวำ่ยน ้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปำ, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซำลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 
ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม (ชำ, กำแฟ) ภำยในเรือ ซ่ึงมีบริกำรตลอด 24 ชม. ตำม
หอ้งอำหำรต่ำงๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่ำนทรำบผำ่น Cruise Newsletter ทุกวนั 

 
 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ (ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรกลำงวนั
ในหอ้งอำหำรหลำกหลำยในเรือส ำรำญแห่งน้ี) 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
หลงัอำหำร  อิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยั หรือสนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือมำกมำย 
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วันที่เก้ำ แวนคูเวอร์ – แกสทำวน์ – ช้อปป้ิงเอำท์เลต  
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  
07.00 น. เรือจอดเทียบท่ำท่ีท่ำเรือแวนคูเวอร์ 
  น ำท่ำนข้ึนจำกเรือส ำรำญและน ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจลงตรำหนังสือเพื่อเดินทำงเขำ้เมืองแวนคูเวอร์ ณ 

ท่ำเรือ พร้อมรับกระเป๋ำสัมภำระ ซ่ึงท่ำนตอ้งมำยนืยนัระบุรับดว้ยตนเอง ณ บริเวณหอ้งโถงของท่ำเรือ  
น ำท่ำนเท่ียวชม ยำ่นแกสทำวน์ (Gass Town) เป็นชุมชนแรกของคนท่ีมำตั้งถ่ินฐำนอยูใ่นรัฐบริติชโคลมัเบีย
ก่อนท่ีจะมำเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเท่ียวส ำคัญท่ีนักท่องเท่ียวจะต้องแวะมำเยี่ยมชม
แหล่งก ำเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ ส ำหรับเมืองแกสทำวน์มีบรรยำกำศของเมืองเก่ำสถำปัตยกรรมวิกตอเรียนท่ี
ไดรั้บกำรบูรณะใหม่และรักษำให้อยูใ่นสภำพดี จุดท่ีน่ำสนใจ คือ รูปป้ันของแกสซี แจค็ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณจตัุรัส
กลำงเมือง จำกนั้นน ำท่ำนชมนำฬิกำเรือนแรกของโลกท่ีเดินไดด้ว้ยพลงัไอน ้ำ โดยนำฬิกำไอน ้ำ  จะตีเสียงดงั
บอกเวลำทุก 15 นำที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกบันำฬิกำบ๊ิกเบนในกรุงลอนดอนและนำฬิกำจะพ่นไอน ้ ำ
พวยพุ่งออกมำทุก 1 ชัว่โมง 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรไทย 
บ่ำย น ำท่ำนสู่แมกอำเธอร์เกลน ช้อปป้ิงเอำท์เลต (McArthurglen Shopping Outlet) ซ่ึงเป็นเอำท์เลตขนำดใหญ่

ตั้งอยู่ในแวนคูเวอร์ มีร้ำนคำ้กว่ำมำกมำย อิสระให้ท่ำนเลือกซ้ือของอย่ำงจุใจ อำทิ BODY SHOP, HUGO 
BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, 
TOMMY HILFIGER เป็นตน้ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจีน 
21.00 น. หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองแวนคูเวอร์ เพ่ือเชคอิน 
 

วันที่สิบ แวนคูเวอร์ 
02.00 น. ออกเดินทำงสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน BR009 (ใชเ้วลำบินประมำณ 11.20 ชัว่โมง)  

********* บินขำ้มเส้นแบ่งเขตเวลำสำกล ******* 
สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรเชำ้ และ อำหำรกลำงวนับนเคร่ืองบิน 

 

วันที่สิบเอด็ กรุงเทพมหำนคร 
05.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินไทเป ประเทศไตห้วนั  
08.25 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน BR211 (ใชเ้วลำบินประมำณ 3.30 ชม.) 
11.10 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ (Bon Voyage) 
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11 วนัล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ 
Brilliance of the Seas!! 

อตัรำค่ำบริกำร : รำคำดงักล่ำวคิดจำกอตัรำหอ้งพกัแบบภำยในเรือ (Inside Cabin) 

**รำคำอำจมีกำรปรับข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริง 
ท่ีสำยกำรบินประกำศปรับ และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2565) ** 

ขอ้แนะน ำและแจง้เพ่ือทรำบ 
▪ กรณีเดินทำงเป็นตัว๋กรุ๊ป หำกออกตัว๋แลว้ ไม่สำมำรถขอคืนเงินได ้และไม่สำมำรถเปล่ียนวนัเดินทำงได ้
▪ กระเป๋ำเดินทำงเพ่ือโหลด ท่ำนละ 2 ใบ น ้ำหนกัไม่เกิน 20 กก.  
▪ กระเป๋ำถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้ำหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส ำรำญ (ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร) อตัรำน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสำยกำรบิน BR (กระเป๋ำเดินทำง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่ำน ท่ำนละ 2 ใบ) 
▪ ค่ำภำษีสนำมบิน, ภำษีน ้ำมนั, ค่ำประกนัภยัทำงอำกำศ  
▪ ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บำท และ ค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศวงเงิน 2,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลหลงักลบัจำกต่ำงประเทศภำยใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บำท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อำยเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่ำภำษี (Port Fee) ในทกุประเทศ 
▪ ค่ำท่ีพกัตลอดกำรเดินทำง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่ำอำหำรทุกม้ือตำมระบ,ุ ค่ำพำหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวำ่งน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีตำมระบ ุ
▪ เจำ้หนำ้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

 

อตัรำค่ำบริกำร ก.ค.-ก.ย. 2566 
รำคำผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่ อตัรำหอ้งพกัแบบภำยในเรือ (Inside Cabin)) ท่ำนละ 129,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมจำกรำคำทวัร์ (หอ้ง Inside) ท่ำนละ  35,000 
เด็กอำย ุ2- 11 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน)  119,900 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 66,900 
พกั BALCONY (หอ้งมีระเบียง) เพ่ิมท่ำนละ 20,000 
ไม่เอำตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) หกัค่ำตัว๋เคร่ืองบิน (BKK- YVR -BKK) 35,000 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่ำนละ (รำคำสำมำรถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่ำนั้น) 95,000 – 130,000 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำด ำเนินกำรวีซ่ำแคนำดำ (ไม่รวมในรำยกำร) 5,000 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำด ำเนินกำรวีซ่ำอเมริกา (ไม่รวมในรำยกำร) 8,000 
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อตัรำน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั เช่น คำ่ซกัรีด ค่ำโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่ำเคร่ืองด่ืมมินิบำร์และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
▪ ค่ำภำษีมูลคำ่เพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
▪ ค่ำเจำ้หนำ้ท่ียกกระเป๋ำ ท่ำนตอ้งดูแลกระเป๋ำดว้ยตวัท่ำนเองเพ่ือป้องกนักำรสูญหำย 
▪ ค่ำวีซ่ำอเมริกำ และ ค่ำวซ่ีำแคนำดำ (ลูกคำ้จะตอ้งยืน่วีซ่ำ และ สัมภำษณ์ดว้ยตวัเองเท่ำนั้น) 
ส ำหรับกำรยื่นวีซ่ำประเทศอเมริกำ ทำงผูเ้ดินทำงจะตอ้งด ำเนินกำรยื่นขอดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทำงสถำนฑูต ท่ำน
สำมำรถเข้ำไปท ำกำรสมัครเพื่อขอยื่นวีซ่ำได้ท่ี  http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  หรือจะให้ทำงทัวร์
ด ำเนินกำรจดัท ำเอกสำรและช ำระค่ำธรรมเนียมวีซ่ำทุกอยำ่งให ้จะมีค่ำบริกำรท่ำนละ 8,000 บำท  
ในส่วนวีซ่ำแคนำดำ ค่ำวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรท่ำนละ 5,000 บำท 
 

กำรช ำระเงิน งวดท่ี 1 : ส ำรองท่ีนัง่จ่ำย 50,000 บำท/ท่ำน (ช ำระหลงัจำกส ำรองท่ีนัง่ภำยใน 3 วนั) 
    ส ำรองที่นั่ง (ผู้เดินทำงพกัเดี่ยว) ท่ำนละ 70,000 บำท 
 งวดท่ี 2 : ช ำระส่วนท่ีเหลือ 90 วนั ล่วงหนำ้ก่อนออกเดินทำง (ตำมกฎของเรือส ำรำญ) 
กรณียกเลกิ 
กรณียกเลิก (ตำมเง่ือนไขของเรือส ำรำญ) 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนำ้ก่อนเดินทำง (ไม่มีค่ำใชจ่้ำย)  
* ยกเลิก 30-119 วนั ล่วงหนำ้ก่อนเดินทำง หกัค่ำใชจ่้ำยตำมควำมเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ไม่วำ่จะเป็นคำ่มดัจ ำเรือ, มดัจ ำตัว๋  
   เคร่ืองบิน, ค่ำวีซ่ำ หรือ ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนจริง 
* ยกเลิก 0-29 วนั ล่วงหนำ้ก่อนเดินทำง หกัค่ำทวัร์เตม็จ ำนวน 

***หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทวัร์ หลงัไดท้ ำกำรยืน่วีซ่ำเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำเล่มพำสปอร์ตไป
ยกเลิกวีซ่ำในทุกกรณี ไม่วำ่ค่ำใชจ่้ำยในกำรยืน่วซ่ีำจะรวมหรือแยกจำกรำยกำรทวัร์ก็ตำม*** 

 

หมำยเหตุ :  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทำงต ่ำกวำ่ 15 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำงทรำบ

ล่วงหนำ้ อยำ่งนอ้ย 30 วนั ก่อนกำรเดินทำง 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำร

บิน  กำรนดัหยดุงำน  กำรประทว้ง  ภยัธรรมชำติ  กำรก่อจรำจล  อุบติัเหตุ  ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค ำนึงและ
รักษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงไวใ้หไ้ดม้ำกท่ีสุด 

• เน่ืองจำกกำรท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถ ท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่ำนปฎิเสธ หรือ สละสิทธ์ิ ในกำรใชบ้ริกำร ท่ีทำงทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่ำนไดท้ ำกำรตกลง หรือ แจง้
ใหท้รำบก่อน 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฎิเสธวีซ่ำและจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีทำ่นช ำระ มำแลว้  หำก
ท่ำนถูกปฎิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรือกำร หลบหนีเขำ้เมือง  

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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• สถำนฑูตเก็บค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ และไม่คืนทุกกรณี 
• ในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำก

ท่ำนถูกปฎิเสธ กำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกติ  นกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทำงบุคคล
ธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู 

ตั๋วเคร่ืองบนิ 
▪ ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบั หำกท่ำนตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระ 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผูก้  ำหนด ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกกำรเดินทำง ถำ้ทำงบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ Refund ตำมระบบของสำย
กำรบินเท่ำนั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ทำ่นั้น) 

▪ ท่ำนท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพ่ือขอค ำยนืยนั
วำ่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนักำรเดินทำง แน่นอน หำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ไดรั้บกำรยนืยนัจำกพนกังำน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สำมำรถรับผิดชอบคำ่ใชจ่้ำยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศได ้

▪ เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 
 

กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณำงดน ำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนำด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หำ้มน ำติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขำด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อำทิ ครีม โลชัน่ น ้ำหอม ยำสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลำ้ เป็นตน้ จะถูกท ำกำรตรวจอยำ่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญำตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส ำแดงต่อเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัตำมมำตรำกำรองคก์ำรกำรบินพลเรือนระหวำ่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หำกท่ำนซ้ือสินคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทำง เท่ียวบิน จึงสำมำรถน ำข้ึนเคร่ืองได ้
และหำ้มมีร่องรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด 

 

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
▪ ส ำหรับน ้ำหนกัของสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส ำหรับ

ผูโ้ดยสำรชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรียกเก็บค่ำระวำงน ้ำหนกัเพ่ิมเป็น
สิทธ์ิของสำยกำรบินท่ีทำ่นไม่อำจปฎิเสธได ้หำก น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำงเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด 

▪ ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตใหน้ ำข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีควำมกวำ้ง 
( 9.75 น้ิว ) + ยำว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 
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▪ ในบำงรำยกำรทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่
มำตรำฐำนได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภำระ ควำมรับผิดชอบ
ค่ำใชจ่้ำยในน ้ำหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋ำและสัมภำระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนำดใหญ่เกินไป ไม่เหมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกดิกำรสูญหำย 
▪ ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย สำยกำรบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ำมกฎไออำตำ้เท่ำนั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมำณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ำหนกักระเป๋ำจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทำงชั้นธรรมดำ (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทำงชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน ำใหโ้หลดของมีค่ำทุกประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกิดกำรสูญหำยระหวำ่งกำรท่องเท่ียว (ระหวำ่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวำ่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นควำมควำม
รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยักำรเดินทำงท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท ำใหลู้กคำ้จะไม่ครอบคลุมค่ำชดเชยใน
กรณีกระเป๋ำใบใหญ่สูญหำย อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯจะพิจำรณำชดเชยค่ำเสียหำยใหท้่ำน โดยชดใชต้ำมกฎของสำยกำร
บินเท่ำนั้น นัน่หมำยถึงจะชดเชยตำมน ้ำหนกักระเป๋ำ คูณ ดว้ยค่ำชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่ำนั้น ดงันั้นท่ำนจึงไม่
ควรโหลดของมีค่ำทุกประเภทในกระเป๋ำใบใหญ่ เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรชดเชย
ค่ำเสียหำยตำมรำยระเอียดขำ้งตน้เท่ำนั้น 

▪ กรณีกระเป๋ำใบเลก็ (Hand Carry) เกิดกำรสูญหำย บริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยใหท้่ำนได ้ดงันั้น
ท่ำนตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่ำน 
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เอกสำรย่ืนวซ่ีำอเมริกำ และ แคนำดำ 
ส ำหรับกำรยื่นวีซ่ำประเทศอเมริกำ ทำงผูเ้ดินทำงจะตอ้งโชวต์วั ซ่ึงเป็นกฎของทำงสถำนฑูต ท่ำนสำมำรถเขำ้ไปท ำกำร

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

วีซ่ำเพ่ือกำรท่องเที่ยว : ประเทศแคนำดำ 
เอกสำรใชป้ระกอบกำรขอวีซ่ำ 

1. หนงัสือเดินทำง :ตอ้งไม่หมดอำยกุ่อนวนัท่ีทำ่นจะเดินทำงกลบัประเทศไทย ผูมี้รำยช่ืออยูบ่นค ำร้องตอ้งยืน่
หนงัสือเดินทำงของแต่ละท่ำนดว้ย ) ถำ้มีหนงัสือเดินทำงมำกกวำ่ 1 เล่ม ท่ำนตอ้งยืน่เล่มเก่ำดว้ย  

2. พำสปอร์ตตอ้งมีหนำ้ประทบัตรำ ำงตั้งแต่ว่  2 หนำ้ข้ึนไป 
3. รูปถ่ำย :ขนำด 1.37 x  1.77น้ิว จ ำนวน 4 ใบ และถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน  ถำ้ขนำดของรูปถ่ำยไม่ถูกตอ้ง สถำนทูตจะ

ไม่รับค ำร้อง 
4. หลกัฐำนกำรเงิน :จดหมำยรับรองจำกธนำคำร หรือสมุดบญัชีเงินฝำกทุกประเภท 

5. หลกัฐำนกำรงำน: 
- จดหมำยรับรองจำกนำยจำ้ง ระบุต ำแหน่ง อำยกุำรท ำงำนและ เงินเดือน 
- ขำ้รำชกำร และพนกังำนรัฐวิสำหกิจ ตอ้งยืน่เอกสำรกำรอนุมติัใหล้ำงำน 
- ผูป้ระกอบธุรกิจกำรคำ้ หรือเป็นเจำ้ของกิจกำร ตอ้งยืน่เอกสำรกำรจดทะเบียนกำรคำ้พร้อมส ำเนำ 
- ในกรณีท่ีนกัเรียน/ผูเ้ยำวมี์อำยเุกิน 6 ปี ตอ้งยืน่เอกสำรจำกสถำบนักำรศึกษำ อนุมติักำรหยดุเรียน 
- ในกรณีท่ีผูเ้ยำวอ์ำยตุ ่ำกวำ่ 16 ปี และเดินทำงกบัผูอ่ื้น ตอ้งยืน่เอกสำรมอบอ ำนำจจำกบิดำมำรดำ อนุญำตให้

เดินทำงกบัผูอ่ื้นได ้หรือในกรณีท่ีผูเ้ยำวเ์ดินทำงกบัผูดู้แล/ผูท่ี้มีอ  ำนำจในกำรปกครอง ท่ำนตอ้งยืน่หลกัฐำนเพื่อ
พิสูจน์วำ่ท่ำนมีอ ำนำจปกครองผูเ้ยำวน์ั้นแต่เพียงผูเ้ดียว 

 
 

 

 
 

 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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11 วนัล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ 

Brilliance of the Seas!! 
(สัมผสัดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ) 

129,900 บำท 
(พเิศษ!! รำคำนีร้วมทัวร์พำเที่ยวแล้ว..แต่ไม่รวมวซ่ีำอเมริกำและแคนำดำ) 

แวนคูเวอร์, ซิตกำ, เทรซ่ีอำร์ม ฟยอร์ด, จูโน่, ฮับบำร์ด กลำเซียร์, เคทชิแกน, แวนคูเวอร์ 

22 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม 2566  
2-12 กนัยำยน 2566 

 

ล ำดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภำษำองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 
(INS/ OC/ BAL) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อำหำร 
(แพอ้ำหำรโปรดระบ)ุ 

      

      

      

      

      

      

 
 

 

 


