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 “ รวมทัวรเสรมิบนฝง ชมธารน้าํแข็งเมนเดลฮอลล พรอมประสพการณลองเรอื
ชมปลาวาฬ นัง่รถไฟสายไวทพาสเยือนเหมอืงทองในอดีต  

และทัวรบนฝงตามรายการ ” 
 “มเีวลาใหทานไดลิม้รส เมนูแนะนาํ ปูอลาสกา และ ปลาแซลมอนแทๆ  สดๆ 

ทามกลางบรรยากาศจรงิจากทองทะเลอลาสกา” 
 “กอนกลับชอปปง Seattle Premium Outlets อยางจุใจ” 
 “ มหีัวหนาทัวรดูแลทานตลอดการเดินทาง ” 

 

โปรโมชัน่สุดพเิศษ!!!  ชวงแนะนําลองเรือสําราญ 
Celebrity Solstice EARLY BIRD ไปอลาสกา 

** จองภายในวันที ่31 มกราคม 63 ** 
รับตอที่ 1 
* รับสวนลด 10,000 บาททันท ี
 
รับตอที่ 2  มลูคา กวา $1,000* 
* รับ..แพคเกจ Internet บนเรอืไมจํากัด 
* รับ..On Board Credit  
* รับ..แพคเกจเครือ่งดืม่ไมอัน้ ตลอดการเดนิทาง  

ซแีอตเทิล (อเมรกิา) – เคทชเิกน – Endicott Arm & Dawes Glacier   
จูโน - สแกกเวย – Inside Passage – วกิตอเรีย (แคนาดา) 
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 มีหัวหนาทัวรดูแลตลอดการเดินทาง 
 เท่ียวเมืองซแีอตเทิล (อเมรกิา) กอนลงเรือ ชมเมืองแบบ 360 องศาบน Space Needle 
 ชมเมืองเคทชเิกน เมืองท่ีขึ้นชื่อวาเปนเมืองแหงปลาแซลมอน 
 ชมธารน้าํแข็ง Endicott Arm & Dawes Glacier หนึ่งในอัญมณีเม็ดงามแหงอลาสกา 
 ชม Mendenhall Glacier ธารน้าํแข็งยักษท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
 สัมผัสประสพการณ ลองเรือ ชมปลาวาฬ  
 น่ังรถไฟ The White Pass and Yukon Railroad ชมธรรมชาติในเสนทางประวัติศาสตรแหงสแกกเวย 
 ชมเมือง วิกตอเรยี (แคนาดา) เมืองที่ไดรับฉายาวา เมืองแหงสวน 
 ชอปปง Outlets กอนกลับ   

 

 
 

 
รัฐอลาสกาตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกา  อดีตอยูใตอํานาจการปกครอง

ของมหาอํานาจรัสเซีย เปนดินแดนรางหางไกล มีผูคนอยูอาศัยจํานวนนอยมาก รัสเซียซ่ึงมองไมเห็น
ประโยชนในดินแดนกวางใหญรกรางกวางใหญแหงนี้ จึงไดยอมขายใหกับสหรัฐอเมริกาในวันท่ี 30 มีนาคม 
ค.ศ. 1867 อลาสกาจึงกลายเปนรัฐท่ี 49  และเปนรัฐที่มีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา แตเปนรัฐ
ท่ีไมมีอาณาเขตติดกับรัฐอื่น ๆ ของแผนดินแมเลย แลวเหตุการณอันไมคาดฝนก็เกิดขึ้นเมื่อไดทําการสํารวจ
พบแหลงทองคํา น้าํมัน และแกซธรรมชาติ รวมไปถึงพื้นท่ีปาไมอีกกวางใหญเม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 นั้นเอง 
ทําใหดินแดนอลาสกาเพ่ิมมูลคาขึ้นอยางมากมายมหาศาลในเวลาไมนาน  
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กําหนดการเดินทาง       วันที่ 28 พ.ค.-7 ม.ิย. 2563 
 

รายละเอียดโปรแกรม 
 

 
12.00 น. พบเจาหนาที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอร Q  ประตูทางเขาที่ 8 อาคาร

ผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน อวีา แอร (Eva Air) 
15.10 น. ออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน ไตหวัน โดยเที่ยวบิน  BR 704 
20.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 
23.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮองกงสูสนามบินซแีอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบิน  
 BR 858 

********* บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล ********** 
19.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาทองถิ่น ซึ่งชา

กวาประเทศไทย 15 ชม. จากน้ันผานพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร นําทาน
โดยสารรถโคชปรับอากาศเขาสูโรงแรม Crowne Plaza Seattle Airport  หรือ เทียบเทา 

 
 
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  นําทานเที่ยวชม นครซีแอตเทิล (Seattle )เมืองทาชายฝงที่มี

ความสําคัญทางดานการทองเที่ยวของ มลรัฐวอชิงตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูระหวางมหาสมุทรแปซิฟกและ
ทะเลสาบวอชิงตัน หางจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 
154 กิโลเมตรเทาน้ัน "นครซีแอตเทิล" เปนเมืองขนาดใหญ
พอสมควร พื้นท่ีสวนใหญของเมืองเต็มไปดวยตึกระฟาและ
ความโรแมนติกของแสงสีในยามคํ่าคืน แตหลายๆ คนที่เคยมา
เยือนเมืองน้ีกลับเรียกขานเมืองน้ีวา มหานครแหงสีเขียวขจี 
เนื่องจากเมืองเต็มไปดวยพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้แลวซีแอตเทิล
ยังไดรับการยกยองจากสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวแหง
อเมริกา (ASTA) จากการจัดอันดับใหซีแอตเทิลเปน 1 ใน 10 
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกดวย นําทานผานชมยาน ดาวนทาวน 
(Downtown)ยานธุรกิจที่สําคัญของซีแอตเทิล ชมอาคาร บานเรือน และตึก ที่มีความสําคัญ
ทางดานสถาปตยกรรมที่ถือวามีความงดงามที่สุดของเมือง จากน้ันนําทานผานชมความ
เกาแกของเมืองที่ ไพโอเนียรสแควร (Pioneer Square)ซึ่งถือวาเปนยานท่ีเกาแกที่สุดในซี
แอตเทิล ที่น่ีมีรานแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปนช่ือดัง, หองอาหาร, รานหนังสือ 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563  กรุงเทพฯ/สวุรรณภูม ิ– ไทเป – ซีแอตเทิล   (1) 

วันศุกรที่ 29 พ.ค. 2563   ซีแอตเทิล – ลองเรือสําราญ Celebrity Solstice   (2) 
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และเคร่ืองประดับมากมาย ผานชมสมิท ทาวเวอร (Smith Tower) อาคารที่สรางข้ึนใน ป 
ค.ศ. 1914 จากน้ันนําทานเดินทางสู สเปซนีดเดิล (Space Needle)สัญลักษณของซีแอตเทิล 
สิ่งกอสรางที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซนีดเดิล สรางขึ้น ป ค.ศ. 1962 เมื่อครั้ง
ที่ซีแอตเทิลไดเปนเจาภาพจัดงาน  World’s Fair ภายใน สเปซนีดเดิล จะประกอบไปดวย
รานขายของกระจุกกระจิก รานอาหารลอยฟา (Sky City restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิว
สวยของเมืองได 

11.00 น. นําทานเดินทางสูทาเรือซีแอตเทิล เพื่อทําการเช็คอินขึ้นเรือสําราญ Celebrity Solstice ซึ่ง
เปนเรือสําราญสัญชาติอเมริกัน ท่ีพรอมใหบริการในระดับสากล  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 
 หัวหนาทัวรจะพาทานเดินชมภายในเรือสําราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ตางๆ 

บนเรือสําราญ ทานสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมี
บริการตลอด 24 ช.ม. ตามหองอาหารตางๆ (หากเวลาเอ้ืออํานวย) 
*** กอนที่เรือสําราญจะทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอมหนีภัยตามหลัก
สากล (Muster Drill) ขอใหผูโดยสารทุกทานมารายงานตัวยังจุดที่กําหนดไว โดยสังเกตจุด
รวมพลของแตละทานไดท่ีแผนปายดานหลังประตูหองพักของทาน*** 
 

16.00 น. เรือสําราญออกจากทาเรือซีแอตเทิล มุงหนาสูเมืองเคทชิเกน รัฐอลาสกา 
 
ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 
 หองอาหารที่ใหบริการบนเรอืสําราญ Celebrity Solstice – ไมเสยีคาใชจาย 

- Main Restaruant  ช้ัน 3 และ 4  
- Oceanview Caf้   ช้ัน 14  (บุฟเฟต) 
หองอาหารพิเศษที่ใหบริการบนเรอืสําราญ Celebrity Solstice – เสยีคาใชจายเพิ่มเติม 
- Tuscan Grille   ช้ัน 5 (Italian Restaurant, Steak House) 
- Le Petit   ช้ัน 5 (Michelin Star Chef, 3D Table Animation) 
- Sushi on Five   ช้ัน 5 (Japanese Restaurant) 
- Murano    ช้ัน 5 (Classic French Restaurant)   

 
หลังรับประทานอาหารค่ํา ทานสามารถพักผอนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใชบริการหอง
กิจกรรมตางๆ ภายในเรือสําราญ ไมวาจะเปนสปา, ซาวนา, หองอาหารบุปเฟต, รานขาย
สินคาปลอดภาษ ี(Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย  
***ทานสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ ที่เรือสําราญ Celebrity Solstice 
จะจัดขึ้นในวันถัดไปไดจากเอกสาร Celebrity Today ที่จะสงถึงหองพักของทานทุกคืน*** 
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เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ  

จากน้ัน อิสระใหทานพักผอนบนเรือสําราญฯ ตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรือนั่งเลนในคลับ เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตาม
อัธยาศัย 

Public Room  : บารและเลาจน, หองสมุด, หองอินเตอรเน็ต 
Entertainment  : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไมซ้ํากันในทุกคํ่าคืน) หรือจะเลือกนั่งเลนในคลับ 

เลาจน/บารตางๆ หลากหลายสไตล จํานวน 7 บาร, คาสิโน, ดิสโกเธค, หองเลนเกม 
Sport and Activities : สระวายนํ้า 3 สระ (ในรม 1 สระ), สระนํ้าวน 2 สระ, สนามบาสเก็ตบอล และอื่นๆ  
Spa and Wellness  : หองสปา, ฟตเนส, หองแอโรบิค, โยคะ, พีลาทิส , บิวตี้ ซาลอน, และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
ไฮไลทของเรือ*มคีาใชจายเพิ่มเติม 

- Hot Glass Class*  ช้ัน 15  
- The Lawn Club   ช้ัน 15     
- Basketball Court  ช้ัน 15 
- Kids Area  ช้ัน 15 (Xclub, Arcade & Fun Factory) 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ พักผอนบนเรือสาํราญตาม 
  อัธยาศัย  
 
ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ํา ทานสามารถพักผอนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใชบริการหอง
กิจกรรมตางๆ ภายในเรือสําราญ ทานสามารถเขาชมโชวพิเศษที่ทางเรือจัดให ณ หองเธียร
เตอรที่ช้ัน 3-4 และช้ัน 5 ดานหัวเรือ หากทานใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ทานสามารถไปไดท่ี
คาสิโน ช้ัน 4 สําหรับทานที่ชอบแดนซหรือนั่งฟงเพลง ก็สามารถเลือกใชบริการไดท่ี คลับ/
เลาจน หรือ บารตางๆ ได 
 

วันเสารที่ 30 พ.ค. 2563  ลองนานน้าํสากล        (3) 
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เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 
07.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเรือ เมอืงเคทชิเกน รัฐอลาสกา 
09.00 น. เมืองเคทชิเกนชุมชนแหงแรกของรัฐอลาสกา ปจจุบันจัดเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสี่ของรัฐ 

และเปนเมืองที่รูจักกันดีของนักทองเที่ยวทองถิ่นและ
ตางชาติวาเปน เมืองแหงเสาแกะสลัก (Totem Poles)ที่
มากท่ีสุดในโลกในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเปนสัญลักษณ
ของชนเผาพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเปน
สัญลักษณทางศาสนา เมืองเคทชิเกนเคยไดช่ือวาเปน 
เมืองหลวงแหงปลาแซลมอน ในอดีตเมืองน้ีถูกจัดให
เปนเมืองแหงสวรรคของนักตกปลา และกลุมคนที่ช่ืนชอบธรรมชาติ หัวหนาทัวรจะนําทาน
เที่ยวชมยานชุมชนที่โดงดังในอดีต ครีกสตรีท (Creek Street) เปนที่ชุมนุมของนักแสวงโชค 
และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เปนยานอาคารเกาท่ีทางเดินและบานเรือนสรางอยูเหนือลําธาร
หรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร“บานดอลลี่” 
สถานที่หาความสําราญของชายหนุมในอดีต   

 (หากทานใดสนใจชมดานในตัวบาน สามารถซื้อ
ตั๋วเพื่อเขาชมไดที่ดานหนาทางเขาบานดอลล่ี) 

 จากน้ันใหทานไดเดินชมเมืองเคทชิเกน และซื้อ
ของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พรอมเก็บภาพความ
นารักและความสวยงามของเมืองเคทชิเกน  

Note: เคทชิเกน เปนเมืองที่ฝนตกบอยมากแทบทุกวันและวันละหลายคร้ัง จึงควรพกรมและเสื้อกันฝนไป 
ดวยของฝากยอดนิยมประจําเมอืงนี้คือ อาหารกระปองที่ทํามาจากปลาแซลมอน 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือสาํราญฯ หรืออิสระตามอัธยาศัย  
แนะนําอาหารเมนูเด็ด มาแลวตองลอง  

1. ล้ิมรสปูอลาสกาแทๆ สดๆ Premium Alaska King Crab จากทองทะเลลาสกา ทามกลาง
บรรยากาศจริง 

2. ล้ิมรสปลาแซลมอล จากทองทะเลอลาสกา ทามกลางบรรยากาศจริง 

วันอาทติยที่ 31 พ.ค. 2563  เมอืงเคทชิเกน, รัฐอลาสกา      (4) 
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บาย อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย ทานเลือกซื้ออาหารกระปองที่ทํามาจากปลาแซลมอน ได

ที่รานจําหนายของฝากตางๆ  
 
 ทานควรกลับลงเรอืกอนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1– 1.30 ช่ัวโมง 
16.00 น.  เรือสําราญลองออกจากทาเรือเมืองเคทชิเกน เพื่อมุงหนาสูเมืองจูโน 
 อิสระใหทานไดพักผอนบนเรือสําราญตามอัธยาศัย  
 
ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ํา ทานสามารถพักผอนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใชบริการหอง
กิจกรรมตางๆ ภายในเรือสําราญ ทานสามารถเขาชมโชวพิเศษที่ทางเรือจัดให ณ หองเธียร
เตอรที่ช้ัน 3-4 และช้ัน 5 ดานหัวเรือ หากทานใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ทานสามารถไปไดท่ี
คาสิโน ช้ัน 4 สําหรับทานที่ชอบแดนซหรือนั่งฟงเพลง ก็สามารถเลือกใชบริการไดท่ี คลับ/
เลาจน หรือ บารตางๆ ได 
 

 
 

 
 
05.30 น. เรือสําราญลองผานผาหินแกรนิตที่เรียงตัวสูงตระหงานสองฟากฝงไปจนถึง Endicott Arm 

ที่เรือสําราญจะจอดและ หมุนรอบตัวเองอยางชาๆ ใหทานไดชม Dawes Glacier  หน่ึงในอัญ
มณีเม็ดงามของอลาสกาท่ีนอยคนจะไดรูจัก จากธารนํ้า 2 ธารท่ีในหนารอนจะมีกอนนํ้าแข็ง
ตั้งแตขนาดเล็กเทาฝามอื ไปจนถึงกอนใหญมหึมาขนาดตึก 3 ช้ันลอยละลองอยูท่ัวไป เพียง
หมดฤดูรอนอันสั้นๆ น้ันลง ธารน้าํสองแหงนี้ก็รวมกลายตัวเปนธารน้าํแข็งที่สูงถึง 30 เมตร 
ยาวเกือบ 1 กิโลเมตรปรากฎตัวรอตอนรับนักทองเที่ยวที่จะมาทักทายกันตลอดฤดูทองเท่ียว
ของป หากมีโชคจะไดสัมผัสปรากฏการณธารนํ้าแข็งแตกตัวตกลงสูพื้นนํ้าดึงกึกกองกอน 

 ธารนํ้าแข็งอันเกิดจากการเคลื่อนตัวและภาวะของโลกรอนรับประทานอาหารเชา และ
กลางวัน ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 

 

วันจันทรที่ 1 ม.ิย. 2563  Endicott Arm & Dawes Glacier - เมอืงจูโน, รัฐอลาสกา (5) 
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10.00 น.  ล่าํลาธารนํ้าแข็ง ลองจาก Endicott Arm สูเมอืงจูโน 
13.30 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเรือ เมืองจูโนรัฐอลาสกา 

เมอืงจโูนเรียกไดวาเปนเมืองทาและเมืองหลวงที่สําคัญของรัฐอลาสกา ตัวเมืองตั้งอยูบริเวณ
ตีนเขาท่ีตั้งตระหงานสูงถึง 4,000 ฟุต นําทานชมธารน้ําแข็งยักษ เมนเดลฮอลล กลาเซยีร 
(Mendenhall Glacier) ซึง่มีความกวางประมาณ 1 ไมล มีนํ้าแข็งปกคลุมหนากวา 100 ฟุต 
ทานจะไดเห็นยอดเขาท่ีปกคลมุดวยหิมะและนํ้าตกอันสวยงาม ดูแลวเปนทิวทัศนอันงดงาม
ยากท่ีจะหาที่ใดเปรียบ ดวยเสนหของธรรมชาติและวัฒนธรรมผสมผสานกันอยางกลมกลืน  
 

 
 
แลวนําทานสัมผัสประสบการณการลองเรือชมปลาวาฬ ออกจากทาเรือจูโน สูบริเวณหมูเกาะ 
Alexander บริเวณชองแคบ Stephen ดวยตัวเรือที่ออกแบบใหมีหองโดยสารที่อบอุน กวาง 
สบาย สามารถเห็นดานนอกจากกระจกบานใหญ หรือสัมผัสธรรมชาติและชีวิตสัตวน้าํ อาทิ 
ปลาวาฬหลังคอม ปลาวาฬเพชฌฆาต นกอินทรียหัวขาว แมวนํ้า สิงโตทะเล หรือสัตวอ่ืนๆ  
อยางใกลชิดไดจากดาดฟาเรืออีกดวย จากน้ันเดินทางกลับสูทาเรือ 
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**ทานควรกลับลงเรือกอนถงึเวลาเรอือกประมาณ 1 – 1.30 ชัว่โมง*** 

22.00 น. เรือสําราญออกจากทาเรือสแกกเวย เพ่ือมุงหนาสู เมืองสแกกเวย 
 
ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ํา ทานสามารถพักผอนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใชบริการหอง
กิจกรรมตางๆ ภายในเรือสําราญ ทานสามารถเขาชมโชวพิเศษที่ทางเรือจัดให ณ หองเธียร
เตอรที่ช้ัน 3-4 และช้ัน 5 ดานหัวเรือ หากทานใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ทานสามารถไปไดท่ี
คาสิโน ช้ัน 4 สําหรับทานที่ชอบแดนซหรือนั่งฟงเพลง ก็สามารถเลือกใชบริการไดท่ี คลับ/
เลาจน หรือ บารตางๆ ได 
 

 
 
 
 

เชา รับประทานอาหาร ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 
07.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเรือ เมอืงสแกกเวยรัฐอลาสกา 

เมืองสแกกเวยเปนเมืองทาและเปนปากประตูตอนรับผูที่จะเดินทางไปแสวงโชคที่ “ทุงทอง
คลอนไดค” (Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อราว 100 ปกอน โดยมีทาง
รถไฟสายไวทพาสและยูคอน (White Pass and Yukon Railway) ที่พานักแสวงโชคเดินทาง
ตัดขามขุนเขาและหุบเหวเขาสูมณฑลยูคอนของแคนาดา ซึ่งทุกวันนี้เหลือเพียงความทรงจํา
หัวหนาทัวรนําทานนั่งรถไฟสายไวทพาส (The White Pass and Yukon Railroad)ที่ถูกสราง
ข้ึนระหวางป ค.ศ. 1898 - 1900 เช่ือมตอระหวางเมืองสแกกเวยและเมืองไวทฮอรส มุงหนาสู
เหมืองทองในอดีต โดยรถไฟจะวิ่งข้ึนสูจุดสูงสุดท่ีเกือบ 
3,292 ฟุต ซึ่งตลอดสองขางทางที่ทานจะไดพบคือความ
งดงามแหงธรรมชาติที่เหนือคําบรรยาย  
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ หองอาหารภายในเรือสาํราญฯ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 
 

วันอังคารที ่2 ม.ิย. 2563  เมืองสแกกเวย, รัฐอลาสกา     (6) 
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บาย นําทานชมตัว เมืองสแกกเวย เมืองเล็กๆ ที่ให

บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แมเวลาจะผานไป
นานแตเมืองสแกกเวยยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่น
ทองได เปนอยางดี ใหทานไดชม บานไมสองช้ัน 
รานคา รานอาหาร ที่ทาสีสันสดใส อิสระใหทาน      
ชอปปงตามอัธยาศัย  
ทานควรกลับลงเรอืกอนถึงเวลาเรอือกประมาณ 1– 1.30 ชั่วโมง 

18.00 น. เรือสําราญออกจากทาเรือสแกกเวย แลวนําทานลองไปตามเสนทาง Inside Passage ซึ่ง
ทานจะไดชมทิวทัศนธรรมชาติอันสวยงามของสองฟากชายฝงตลอดเสนทางมุงหนาสูเมือง
วิกตอเรีย 

 
ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ํา ทานสามารถพักผอนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใชบริการหอง
กิจกรรมตางๆ ภายในเรือสําราญ ทานสามารถเขาชมโชวพิเศษที่ทางเรือจัดให ณ หองเธียร
เตอรที่ช้ัน 3-4 และช้ัน 5 ดานหัวเรือ หากทานใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ทานสามารถไปไดท่ี
คาสิโน ช้ัน 4 สําหรับทานที่ชอบแดนซหรือนั่งฟงเพลง ก็สามารถเลือกใชบริการไดท่ี คลับ/
เลาจน หรือ บารตางๆ ได 
 

 
 

 
 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ  
หลังจากน้ัน อิสระใหทานพักผอนบนเรือสําราญฯ ตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือก
รับประทานอาหารหรือนั่งเลนในคลับ เลาจน หรือทํากิจกรรมท่ีมีภายในเรือสําราญมากมาย
ไดตามใจชอบ  
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ พักผอนบนเรือสําราญตาม
อัธยาศัย 

 

วันพุธที ่3 ม.ิย. 2563  ลองนานน้าํสากล       (7) 
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ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ 
หลังรับประทานอาหารค่ํา ทานสามารถพักผอนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใชบริการหอง
กิจกรรมตางๆ ภายในเรือสําราญ ทานสามารถเขาชมโชวพิเศษที่ทางเรือจัดให ณ หองเธียร
เตอรที่ช้ัน 6 และช้ัน 7 ดานหัวเรือ หากทานใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ทานสามารถไปไดที่
คาสิโน ช้ัน 7 สําหรับทานที่ชอบแดนซหรือน่ังฟงเพลง ก็สามารถเลือกใชบริการไดท่ี คลับ/
เลาจน หรือ บารตางๆ ได 
 

 
 

 
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ 

เรือสําราญมุงหนาสูเกาะวิกตอเรีย แหงเมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา ระหวางทางหาก
โชคดีทานอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต วายวนอยูไมไกลจากตัว
เรือ ซึ่งฤดูกาลลองเรือสาํราญนี้ เปนชวงที่สามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาไดงาย 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ 
 
17.30 น. เรือสําราญเทียบทา ณ ทาเรือเมอืงวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา 

หัวหนาทัวรนําทานเที่ยวชมเมืองวิกตอเรีย "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria)อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยว
ท่ีไดรับการขนานนามวาเปน "เมืองแหงสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยังเปนเมืองหลวง
ของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐ
ห น่ึ งของประ เทศแคนาดา  ท่ี ตั้ งอยู ทาง
ตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองท่ีใหญที่สุด
ในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร"  เมืองวิกตอเรีย
เปนเมืองท่ีมีชื่อเสียงดานการทองเที่ยว เปน
เมืองที่ขึ้นช่ือในเร่ืองของความสะอาด ความ
ปลอดภัย และทิวทัศนที่มีความงดงามมากเมือง
หน่ึง วิกตอเรียจึงมักไดรับเลือกใหเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญอันดับตนๆจากนิตยสารทองเที่ยว
สากลเปนประจําและดึงดูดนักทองเที่ยวที่มีกวา 3.5 ลานคนตอป 
ทานควรกลับลงเรอืกอนถึงเวลาเรอือกประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ิย. 2563  เมอืงวิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา     (8) 
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ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญฯ 
23.59 น. เรือสําราญออกจากทาเรือวิกตอเรีย  เพื่อมุงหนาสูทาเรือเมืองซแีอตเทิล 
หมายเหต ุ

ในเย็นวันน้ีทานจะไดรับปายผูกกระเปา หมายเลขตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํา
กระเปาลงจากเรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่
จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบเล็ก เพราะเจาหนาท่ีของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทาน
ไปตั้งแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูกสงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระใน
วันรุงข้ึน สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชารจคาใชจายผาน
บัตรเครดิตท่ีทานไดใหหมายเลขไวในวันท่ีทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 
 

 
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 
06.00 น. เรือสําราญเทียบทา ณ ทาเรือ เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตัน 
09.00 น. นําทานเช็คเอาทออกจากเรือสําราญฯ และนําทานผานพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดิน

ทางเขาเมืองซีแอตเทิล ณ บริเวณทาเรือ พรอมรับกระเปาสัมภาระ ซึ่งทุกทานจะตองมา
ยืนยันระบุรับดวยตนเอง  จากนั้นนําทานเที่ยวชมเมืองซีแอตเทิล ชมPike Place Market ซึ่ง
เปนตลาดเกาแกที่มีช่ือเสียงไปท่ัวโลก และยังเปนที่ตั้งของรานกาแฟสตารบั๊คสาขาแรกของ
โลก 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บาย นําทานสู ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาทเลต (Seattle Premium Outlet)ซึ่งเปนเอาทเลตขนาดใหญ

ในเมืองซีแอตเทิล มีรานคากวา 110 ราน ท้ัง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, 
Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi 
, Samsonite และ อ่ืนๆอีกมากมาย  

***เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาในการเลือกซื้อสินคา อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** 
19.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินซีแอตเทิล เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิลนาํทานเช็คอินเพื่อรับตั๋วโดยสารและโหลดกระเปา 
 
 
 
 
01.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล สูสนามบินเถาหยวน ไทเป โดยเที่ยวบิน BR003 

********* บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล ********** 
 
 

วันเสารที่ 6 ม.ิย. 2563  เมอืงซแีอตเทิล, รัฐวอชิงตัน- เมอืงไทเป (ไตหวัน)        (10) 

วันศุกรที่ 5 ม.ิย. 2563  เมอืงซแีอตเทิล, รัฐวอชิงตัน     (9) 
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04.40 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ไทเป เพื่อแวะเปล่ียนเครื่องบิน 
08.25 น. ออกเดินทางตอ จากสนามบินไทเป โดยเที่ยวบิน BR211 
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

******************* 
 

สนใจจองทัวร ตดิตอสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 
 คุณปก /  คุณมิน้ / คณุเมย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอาทิตยที่ 7 ม.ิย. 2563  ฮองกง – กรุงเทพฯ/สวุรรณภมู ิ          (11) 
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ถาทานเจอสิง่เหลานี ้...... ถงึแมวาพาสปอรตของทานยังไมหมดอายุกต็าม  
บรษัิทฯ ขอแนะนําวาควรตองไปทําพาสปอรตใหมกอนมาทําการจองทัวร 

 

- พาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบันท่ีจะเดินทาง ทานอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเขาเมืองตาง ๆ ... 
บางทานถามตอวา “ไมตรงยังไงบาง” อาทิเชน  

ไปทําศัลยกรรมมา จนใบหนาไมเหมือนอดีตที่เคยไปทําพาสปอรตมากอน 
หรือ หนาพาสปอรตอวนทวน ปจจุบันผอมผิดหูผิดตา  
หรือ หนาพาสปอรตเปนชาย ปจจุบันเปนหญิงเต็มตัว ทําจมูก ทําตา ทําปากใหม 
หรือ หนาพาสปอรตเปนหญิง ปจจุบันเปนชายเต็มตัว มีหนวด มีกลาม 
ผาตัดขากรรไกร (ทําฟน / ดัดฟน) ก็ทําใหใบหนา รูปหนาเปล่ียนจากเดิมไดเหมือนกัน 

 

- พาสปอรตถอืเปนเอกสารทางราชการที่สําคัญ เพราะฉะน้ัน ถาเกิดมีการชํารุดเสียหาย ผิดไปจาก
เดิมท่ีทางราชการออกมาให จะถือวาพาสปอรตเลมน้ัน ๆ ไมสามารถใชการไดอีกตอไป อาทิเชน 
หนากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไมขาดก็ใชตอไมได หรือชวงรอยตอของการเย็บเลมมีการหลุด,         
หรือมีการเปยกนํ้าเปยกฝนมา ถึงแหงแลวกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไมเหมือนเดิม 
 

- พาสปอรตเหลืออายุการใชงานไมถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค 1 วันก็ไมสามารถใชเดินทางไดแลวคะ 
ไมมีการตอรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อายุการใชงานเหลือไมถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอรตหมดอายุแลว) 
 

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

วาดวยเรือ่ง “คดคีวาม / การตัง้ครรภ” 
 

- กองตรวจคนเขาเมือง ไมอนุญาติใหบุคคลที่มี “คดคีวาม / คําสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 
เชน บางทานมไีปคํ้าประกันและโดนฟองรองมา ก็ทําใหไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได 
โปรดตรวจสอบใหแนใจกอนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไมใหทานขึ้นเครื่องได ในกรณีหญิงตั้งครรภ .... วาดวยเรื่องของอายุครรภ 
ในวันเดินทางทานจะตองมีใบรับรองแพทย แจงรายละเอียดของอายุครรภใหชัดเจน 

สิง่ที่เกิดขึน้เหลานี้ ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ังสิน้ ซึง่อยูนอกเหนือการควบคุม 
ถอืเปนความรับผดิชอบของแตละบุคคลเอง ...... กอนซือ้ทัวร โปรดทําความเขาใจใหทองแทกอน 
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 อัตราคาบรกิาร .... ลองเรืออลาสกา 11 วัน 8 คืน (BR) 
 

 (คณะผูเดนิทางเปนผูใหญขัน้ต่าํ 15 ทาน) 
ชวงวันเดนิทาง 

28 พฤษภาคม – 7 มถินุายน 
2563 

ผูใหญพักหองคู 
( คนที ่1 และ 2) 

ทานที่ 3 และ 4 
(พักรวมกับทานที ่1 และ 2) พักเดีย่ว(จายเพิม่) 

หองพักแบบมรีะเบียง 
(Veranda Stateroom) 

179,900 - 75,000 

**หนังสอืเดนิทางตองมอีายุมากกวา 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง** 
ราคาดังกลาวขางตน .... สามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสมของสถานการณ 

อัตราแลกเปลีย่น, คาน้าํมัน และคาภาษตีาง ๆ ของสายการบิน  ฯลฯ 

ประเภทหองพักบนเรอืสําราญ 
หองพักแบบระเบียง (Veranda Stateroom) : ขนาดหอ้งพกั  

 

 

หองรับแขก: 194 ตารางฟุต, ระเบยีง: 54 ตารางฟุต, 
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 อัตราคาบริการนี้รวม: 
1. คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด แบบหมูคณะ สายการบินอีวา แอร (EVA Air) 
2. คาขนกระเปาซ่ึงสายการบินมีบริการสําหรับกระเปาทานละ 2 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 กิโลกรัมตอใบ 

หากนํ้าหนักหรือจํานวนของกระเปาเกินกวาท่ีกําหนดทานอาจตองชําระคาใชจายโดยตรงกับสายการ
บินที่เคานเตอรเช็คอิน 

3. หองพักบนเรือสาํราญ 7 คืน และบนฝง 1 คืน (ที่ซีแอตเทิล) 
4. รถรับ-สง จากสนามบินและทาเรือ 
5. อาหารทุกม้ือ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
6. หัวหนาทัวรคนไทยรวมเดินทางเพื่อดูแลคณะตลอดการเดินทาง 
7. ภาษีทาเรือ, ภาษีนํ้ามันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามภาวะตลาดน้ํามันโลกซึ่งประกาศ

โดยสายการบินทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง 
8. ทิปพนักงานบนเรือ 
9. ทัวรที่เมืองซีแอตเทิล และ ทัวรตามที่ระบุในโปรแกรมเทานั้น 
10. คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สําหรับผูที่อายุไม

เกิน 70ป) 
11. คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหต ุวงเงินทานละ 1,500,000 บาท (สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป) 

คาประกันอุบัตเิหต ุและคารักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดรับอบัุตเิหตรุะหวางการเดนิทาง 
ไมคุมครองถงึการสญูเสยีทรัพยสนิสวนตัว และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดนิทาง 

 

*** ลกูคาทานใดมคีวามประสงคจะซื้อประกันการเดนิทางเพิม่ความคุมครอง *** 
สาํหรับครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลาชาของสายการบนิ / กระเปาเดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยน้ีสําหรับผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 ป และมีอายุไมเกิน 75 ป ***) 
 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน เบี้ยประกันภัยเร่ิมตน  750 บาท 
 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเร่ิมตน  970 บาท 

ซื้อประกันเพ่ิม  :  กรุณาติดตอ .... คุณแหมม / คุณเอ    โทร. 02-108-8666 
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 อัตรานี้ไมรวม: 
1. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
2. คาทัวรเสริมบนฝงตางๆ (ท่ีไมไดแจงในโปรแกรม) 
3. คาทิปพนักงานขับรถวันละ USD 5 /วัน/ทาน 
4. คาทิปหัวหนาทัวร/ไกด วันละ USD 5/วัน/ทาน 
5. Hotel Porter คาทิปยกกระเปา (3 USD ตอใบ จายตรงกับทางคนยกกระเปา) แนะนําใหทุกทานดูแล

กระเปาของตัวทานเองเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 
6. คาธรรมเนียมวีซาอเมริกา  
7. คาธรรมเนียมวีซาแคนาดา 
8. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 
 เงื่อนไข : 

 

1. คณะเดินทางตองมีสมาชิกอยางนอย 15 ทาน และทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เล่ือน
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไมครบตามจํานวนดังกลาว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน หรือมี
การประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับข้ึนในชวงใกลวันที่จะเดินทาง 

 

 เงื่อนไขการชาํระคาบริการ 
 

1. บริษัทฯ ขอรับคามัดจําสําหรับการสํารองทานละ 70,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัท
ภายใน 3 วัน 

2. สวนที่เหลือของราคาทัวร กรุณาชําระภายในวันที่ 1 มีนาคม 2563 มิฉะนั้นจะถือวาการสํารองการ
เดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางสวนเปนคาดําเนินการ 

3. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ  ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได
ระบุไวโดยทั้งหมด 

4. เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาแพคเกจ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ ไมวา
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี

 
 กรณียกเลกิการเดินทาง 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 150 -120 วัน หักคาบริการ ยึดคามัดจํา 50,000 บาท 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 119 - 90 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย 50% ของคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 89 - 60 วันข้ึนไป เก็บคาใชจาย 75% ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 59 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร 
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 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค  

 

 ชําระโดยเงินสด 
 

 ชําระดวยการ โอนเงินผานบัญชี
ธนาคาร  เมื่อไดทําการโอนเงินเขา
บัญชีของบริษัทแลว ..... กรุณาสง
แฟกซใบนําฝากมาที่ 02-231-3399 
โปรดระบุชื่อผูติดตอ  โปรแกรมที่
เดินทาง  และชื่อของเจาหนาท่ีที่ติดตอ 

 
บรษิัทฯ ไมมนีโยบายใหทานชําระเงนิผานการโอนเงนิเขาบัญชีธนาคารสวนบุคคล 

ทั้งนี้เพือ่ความปลอดภัยในการชาํระเงนิของทานเปนสาํคัญ 
 

หมายเหต ุ ทานทีต่องการใบเสร็จในนามนติิบุคคล กรุณาแจงกับพนักงานขายใหทราบลวงหนา มิฉะน้ัน
ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมออกใบเสร็จยอนหลัง 

 
 

 หมายเหตุ  
 

 กรณีท่ีเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผูเดนิทางเขาหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไมสามารถ
คืนคาทัวรและคาตั๋วเรือใหได 

 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเสนทางเดินเรือ, หรือโปรแกรมทัวร โดยมิแจงใหทราบลวงหนา  
 ระหวางการเดินทางทองเที่ยว หากทานไมใชบริการใดๆ ไมท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธ์ิและ

ไมสามารถขอคืนคาบริการได 
 หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซ่ึงยงัไมไดใชนัน้ ไมสามารถขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวสิยั เชน อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยดุงาน การกอการจลาจล ความลาชาของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออก
นอกประเทศ เปนตน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเวลา โปรแกรมทัวรและเสนทางเดินเรือโดยอาจมิไดแจง
ลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมือง เพื่อความปลอดภัยและ
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลักและความเหมาะสมของกําหนดการโดยรวม 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนําสิ่งของผิดกฏหมายไปหรอื
กลับระหวางการเดินทาง เอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติที่สอไปในทางเสื่อมเสยีและ
ผิดกฎหมาย 
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 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ทานออกตั๋วเองเพื่อตอเครื่องในกรณีที่สาย
การบินระหวางประเทศลาชา เนื่องจากอยูนอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทัวร 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบหากสายการบินไมออกบัตรข้ึนเครื่องใหผูโดยสารอันเนื่องจากหนังสือเดินทาง
ชํารุดหรือมีการประทับตราอื่นๆ ที่ไมใชการเขา-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอรตที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน
ในวันเดินทาง 

 นํ้าหนักกระเปาเดินทางโหลดไดทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 7 กิโลกรัม, หาก
นํ้าหนักสัมภาระของทานเกินตามท่ีสายการบินกําหนด ทานตองชําระคาสวนเกินเอง 

 อาหารและเครื่องดื่มที่ใหบริการบนเรือไดจัดเตรียมไวใหโดยไมมีคาใชจาย แตจะมีบางรายการที่มี
คาใชจายเพิ่ม เชน อาหารเมนูพิเศษ, การจองหองอาหารพิเศษ, เคร่ืองดื่มที่มีสวนผสมแอลกอฮอล 
เครื่องดื่มท่ีมียี่หอ หากทานสงสัยสามารถสอบถามไดจากบริกรโดยตรง หรือดูรายละเอียดไดจาก 
Cruise Compass 

 สายการบินอาจเปลี่ยนเครื่อง (aircraft) โดยไมแจงใหทราบลวงหนา  
 ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี 
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ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนวิ อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จาํกดั 
 

รายการทวัร์....... ล่องเรืออลาสก้า 11 วนั 8 คนื (BR) .......วนัเดินทาง.............28 พ.ค. – 7 ม.ิย. 2563 ................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................คา่ตัว๋เพ่ิม / ลด................................... 
ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................)      
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรติใช้บริการของเรา 


