
 

 

 

 

 
รหัสโปรแกรม : 22752 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

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

Royal Caribbean Cruise Line ตระกลูเรือสาํราญท่ีดีท่ีสุดในการล่องอลาสกา้ 



 

 

 

พกับนเรือส าราญสุดหรู 7 คืน แวนคูเวอร์ 1 คืน พร้อมหัวหน้าทวัร์ช านาญเส้นทาง เทีย่วนครแวนคูเวอร์อย่างเต็มที ่
“อลาสก้า” ดินแดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอนังดงาม และยิง่ใหญ่กว่าทีใ่ดในโลก ด้วยธารน า้แขง็ภูเขาและป่าไม้ 
อนัอดุมสมบูรณ์ คุณสามารถสัมผสัได้ในทุกความรู้สึกจากการเดินทางไปกบัเรือส าราญของเครือรอยลั คาริเบียน 
ทีพ่ร่ังพร้อมด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกและความบันเทงิ ลิม้อาหารรสเลศิ เต็มตากบัโชว์สุดอลงัการและร่ืนเริง 

กบัเสียงดนตรีในบรรยากาศแห่งความสนุกสนานตามอารมณ์ จะมกีารเดินทางใดให้คุณมากกว่านี ้
 

จุดเด่นของรายการเดินทาง 
 ล่องเรือสาํราญสุดหรูท่ีเรียกช่ือวา่ “ROYAL CARRIBBEAN CRUISE” เป็นตระกูลเรือสาํราญล่องอลาสกา้ท่ีดีท่ีสุดใน

แถบอลาสกา้ 
 ธารนํ้าแขง็ ฮบับาร์ด กลาเชียร์ (Hubbard Glacier) ซ่ึงเป็นธารนํ้าแขง็ยกัษใ์หญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ และยงัเป็น 
         ธารนํ้าแขง็ท่ีเคล่ือนท่ีไดอี้กดว้ย 
 เดินชมเมือง แคทชิแกน เมืองแห่งของนกัตกปลา นาํท่านเท่ียวชมยา่นไฟแดง “ครีก สตรีท (Creek Street)” 
 ซิทกา้ เมืองใน อินไซด ์พาสเซส ท่ีอยูริ่มชายฝ่ังแปซิฟิคท่ีมีความเป็นรัสเซียมากท่ีสุดในอลาสกา้  
 อาหารพิเศษสุดรสเลิศขาปูอลาสกา้(Crab Shack) ท่ีร้านช่ือดงัแห่งเมืองจูโน่  
 ล่องเรือชมเทรซ่ี อาร์ม ฟยอร์ด ท่ีสวยงามสุดแสนโรแมนติก 
 

**** ออกเดินทาง 17 – 27 กนัยายน 2565 *** 
 

วนัเสาร์ที่ 17 ก.ย.65(1)       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์(แคนาดา) – เที่ยวชมเมือง   
08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  
11.00 น. เหิรฟ้าสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา...โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ Cathay Pacific   

Airlines เทีย่วบินที ่CX750/CX810 

 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี ประเทศฮ่องกง พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองเชิญท่านอิสระกบัการ 
  พกัผอ่นตามอธัยาศยักบัรายการบนัเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า 

  *** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีไ่ม่เปลีย่น ***  
13.30 น. ถึงท่าอากาศยาน“นครแวนคูเวอร์” VANCOUVER หลงัผา่นพิธีตรวจ

คนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองน า
ท่านสู่สวนสแตนเลย์ Stanley Park สวนสาธารณะท่ีไดรั้บการบริจาค
ท่ีดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบนัน้ีเปรียบเสมือนเป็นปอดท่ี
สาํคญัของชาวเมือง นาํชมแท่งเสาโทเทม็(Totem pole)  สัญลกัษณ์
ของชนเผ่าพืน้เมือง “อนิเดียแดง”  เก็บภาพความงดงามทาง
สถาปัตยกรรมของอาคารแคนาเดียน เพลส Canadian Place Building 
สถาปัตยกรรมหลงัคารูปใบเรือสีขาว คลา้ยโรงโอเปร่า เฮาส์ ของนคร



 

 

 

ซิดนีย ์ออสเตรเลีย หลงัคาใบเรือน้ีเดิมสร้างข้ีนเป็นหลงัคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ท่ีจดัข้ึนท่ีแวนคู
เวอร์ เม่ือปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts  ได้เวลาน าท่านชมอาคารทีก่่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่น
อนัน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station) สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานี
ชุมทางรถไฟสายขา้มทวปี ปัจจุบนัเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์ผ่านชม “แก๊สทาวน์” 
GAS TOWN จุดกาํเนิดของชุมชนเมือง  

คํ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่: Hilton Vancouver Hotel Metrotown / หรือเทยีบเท่า 

วนัอาทิตย์ที่ 18 ก.ย.65(2)     แวนคูเวอร์ – ล่องเรือส าราญอลาสก้า(Royal Caribbean)   
เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือแวนคูเวอร์เช็ค-อนิ Check-In Royal Caribbean “Serenade of the Seas” ถึงท่าเรือขอ
เรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมสาํหรับการลงทะเบียน Cruise Check–In  

โปรดเตรียมเอกสารดงันี ้:  

1. Passport  
2. E-Ticket Boarding Pass  
3. บตัรเครดิต  
4. Public Health Questionnaire(ท่ีเซ็นตช่ื์อเรียบร้อย)  
จากนั้นผา่นขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนข้ึนเรือ หลงัจากข้ึนสู่เรือและจดัเก็บสัมภาระเรียบร้อยแลว้  
ขอเชิญท่านสู่หอ้งอาหาร “Windjammer Café” (อยูช่ั้น 11 กลางลาํเรือ)  

เท่ียง เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั บนเรือ 
 
 
 
 
 
 นาํท่านเดินสาํรวจตาํแหน่งท่ีตั้งของห้องอาหาร และส่วนบริการต่างๆของเรือสําราญ พร้อมเขา้ร่วมกิจกรรมซ้อมการ

เตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ท่านใส่ชูชีพท่ีเตรียมไวท่ี้ห้องพกัของท่าน แลวัไปยงัจุดนดัพบตาม
หมายเลขท่ีมีบอกไวใ้นหอ้งพกั  

16.30 น. เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิธีนับถอยหลงัฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown เรือรัก-เรือสําราญ 
“Serenade of the Seas” ออกเดินทางจากท่าเรือ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรม และความบนัเทิงต่างๆ ท่ีทางเรือ
ไดจ้ดัสรรไว ้เช่น ท่านอาจจะนัง่ฟังเพลงไพเราะไดท่ี้ เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกบัการเตน้รําไดท่ี้ดิสโกเ้ธค หรือ
บางท่านอาจจะเส่ียงโชคท่ีคาสิโน ท่ีมีเคร่ืองเล่นต่างๆ ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น รูเล็ตต,์ สล็อท แมชชีน, แบล็กแจ็ค  
ฯลฯ 



 

 

 

คํ่า  ขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค ่า Welcome Dinner ซ่ึงกัปตันได้จัดไว้

รับรองสมาชิกผู้มีเกยีรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ  ***วันและเวลาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่าน
ตรวจสอบรายละเอยีดจาก “Cruise Compass” ทีจ่ะส่งถึงห้องพกัให้ทุกท่านทุกวนั*** 

 อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษทีท่างเรือได้จดัไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ากนั)   
หมายเหตุ...ในแต่ละวนัท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ไดจ้ากจดหมายข่าวรายวนั “Cruise Compass” ท่ี
ทางเรือจะส่งมาใหท้่านไดอ่้านล่วงหนา้ทุกคืน โดยจะนาํส่งไวท่ี้หอ้งนอนของท่าน ซ่ึงรายละเอียดทุกอยา่ง
จะแนะนาํไวใ้นจดหมายข่าวรายวนั เช่น คํ่าน้ีควรแต่งตวัอยา่งไร กิจกรรมตั้งแต่เชา้จรดเยน็ รายการการ
บนัเทิงต่าง ๆ เป็นตน้ เพราะทุกไมลท์ะเลท่ีเรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีวางไวอ้ยา่งเตม็ท่ีก็จะดาํเนิน
ไปจนทาํใหแ้ต่ละวนัผา่นไปอยา่งรวดเร็ว 

พกัที่: Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือส าราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(1)  

วนัจนัทร์ที่ 19 ก.ย.65(3)   เรือน าคณะล่องทะเลใน(Inside Passage สนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ) 
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
 วนัน้ีเรือจะวิ่งข้ึนเหนือ(Nortbound Glacier) โดยใชเ้ส้นทางทะเล

ใน หรือ “Inside Passage” เป็นเส้นทางเลาะชายฝ่ัง สองด้าน 
สภาพภูมิประเทศท่ีเกิดจะกดัเซาะของธารนํ้ าแข็งเม่ือหลายลา้นปีท่ี
ผ่านมา เส้นทางน้ีทอดตัวจากอลาสก้าตะวนัออกเฉียงใต้ ผ่าน
แควน้บริติชโคลมัเบีย ตะวนัตก ของแคนาดาไปจนถึงรัฐวอชิงตนั
ตะวนัตกเฉียงเหนือในสหรัฐอเมริกา  เรือท่ีใช้เส้นทางน้ี จะ
สามารถหลีกเล่ียงสภาพอากาศเลวร้ายในมหาสมุทรเปิดและได้
ชมววิท่ีสวยงามไปพร้อมๆกนั ในวนัอากาศดีท่านอาจโชคดีไดเ้ห็น 
ปลาวาฬ และปลาโลมาวา่ยนํ้าอยูใ่กลล้าํเรือ  

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
วนันีเ้ชิญท่านสมาชิกพกัผ่อนอย่างอสิระกบับริการ และกจิกรรมบันเทงิต่าง ๆ มากมายบนเรือ เช่น 

 ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ช่ัวโมง) ห้องอาหารอติาเลีย่น ห้องอาหารญีป่่น  
 บาร์เคร่ืองด่ืม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
 ห้องฟังเพลง  ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงทีพ่ร่ังพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง 
 โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเคร่ืองเล่น Simulator  
 อนิเตอร์เน็ต คาเฟ่  
 สโมสรส าหรับเด็กเลก็ 



 

 

 

 สระว่ายน า้, สระน า้วน, เซาวน่า, ห้องนวด, ห้องยมิ, ห้องเสริมสวย 
 สนามกอล์ฟคอมพวิเตอร์ คอร์ตแพต็เดิล้เทนนิส, บาสเกต็บอลและวอลเล่ย์บอล  
 ห้องสมุด, ห้องท าพธีิแต่งงาน, ห้องแพทย์ 
  ร้านค้าปลอดภาษีร้านสรรพสินค้าและของทีร่ะลกึ   
 ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ 

คํ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  
พกัที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือส าราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(2) 

วนัองัคารที่ 20 ก.ย.65(4)  เรือเทียบท่าที่เมืองซิทก้า – ชมเมืองซิทก้า – ล่องเรือชมปลาวาฬ 
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

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

เก่าแก่ท่ีตั้งรกรากของชาวอเมริกนั-รัสเซียนและ อินเดียน-อเมริกนั ชมหมู่บา้นชาวประมงและร้านคา้ท่ีน่ารัก เป็น
เมืองเดียวท่ีอยูใ่นบริเวณอินไซทพ์าสเซจท่ีตั้งอยูริ่มชายฝ่ังมหาสมุทรแป
ซิฟิค เป็นเมืองยงัคงวฒันธรรมแบบรัสเซียไวไ้ดม้ากท่ีสุด นาํท่านชม
โบสถเ์ซนตมิ์เชล (St.Michael's Russian Orthodox Cathedral) เป็น
โบสถอ์อร์ธอดอกซ์รูปทรงหวัหอมแบบรัสเซีย ชาวรัสเซียเดินทางเขา้มา
ตั้งรกรากท่ีเมืองน้ีในปี ค.ศ.1741 ไดต่้อสู้กบัชาวอินเดียแดงเผา่ทลินกิท
(Tlingit Indians) คนทอ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยัมาก่อน เพื่อแยง่ท่ีอยูอ่าศยัและท่ี
ทาํกิน ปัจจุบนัยงัคงมีอินเดียอดงเผา่ทลินกิทอยูอ่าศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก
และยงัคงอนุรักษว์ฒันธรรมดั้งเดิมไวเ้ป็นอยา่งดี 

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บนเรือสาํราญ 
นาํท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (รวมในค่าทวัร์) โดยล่องเรือผา่นน่านนํ้าซ่ึงเป็นแหล่ง อาศยัของสตัวน์ํ้ านานาชนิด 
เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต สิงโตทะเล แมวนํ้า ปลาโลมา และปลาวาฬหลงัค่อม รวมถึงนกอินทรียห์วัลา้นท่ีคอยบินโฉบ
เฉ่ียวไปมาปรากฏใหเ้ห็นอยูบ่่อยคร้ัง นาํท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬ โดยบริเวณแหลมอเลก็ซาน
เดอร์ นบัเป็นจุดท่ีดีท่ีสุด ในการล่องเรือชมปลาวาฬ ไดเ้วลานาํท่านกลบัข้ึนฝ่ัง อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นบริเวณ
ท่าเรือท่ีมีร้านคา้และร้านของฝาก ของท่ีระลึกจาํหน่ายให้นกัท่องเท่ียวมากมาย 

หมายเหตุ สาํหรับท่านท่ีกลบัข้ึนไปเดินเล่นบนฝ่ัง ท่านจะตอ้งกลบัมาข้ึนเรืออยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงก่อนเรือออกจากท่า  
คํ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  / อิสระกบัการพกัผ่อนตามอธัยาศยั พร้อมชมการแสดงโชว์ชุด

พเิศษทีท่างเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ากนั)  
พกัที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือส าราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(3) 
INSIDER TIP: Don’t eat berries along Alaskan trails, as some are poisonous. 
 



 

 

 

วนัพุธที่ 21 ก.ย.65(5) ล่องเรือชมเทรซ่ี อาร์ม ฟยอร์ด – ชมเมืองจูโน่ – ทานขาปูอลาก้า 
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วนันีเ้รือเข้าบริเวณเทรซ่ี อาร์ม ฟยอร์ด ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น . * * * 
05.00 เรือสาํราญเดินทางถึงบริเวณธารนํ้าแขง็ “Tracy Arm Fjords” วันน้ีจะเป็นรายการพเิศษสุด! ท่ีท่านจะไดเ้ห็น “ ธาร

น ้าแขง็ ” ท่ีงดงามตระการตา เรือสาํราญจะนาํท่านเขา้ใกลธ้ารนํ้าแขง็ท่ีไหลมารวมกนับริเวณไหล่เขาท่ีจบัตวักนัเป็น
ธารนํ้าแขง็สีฟ้าครามดว้ยแรงดึงดูดของโลกจึงทาํใหน้ํ้าแข็งแตกตวัถล่มลงมาเบ้ืองหนา้ แลดูงดงามยิง่นกั ซ่ึงท่าน
สามารถบนัทึกภาพความประทบัใจน้ีไวด้ว้ยตวัของท่าน 

09.00 เรือสาํราญออกทางสู่เมืองจูโน่ 
 
 
 
 

เท่ียง           บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
11.45 น. เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ลอ้บบ้ีเรือ เพื่อเตรียมตวัข้ึนสู่ฝ่ัง  

* * * วนันีเ้รือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น. * * * 

12.00 น. เรือเขา้เทียบท่าท่ี “ เมืองจโูน ” Juneau เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ท่ีเตม็ไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงาม ดว้ยเสน่ห์
ของธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน จูโน เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งเทือกเขาและทะเลทาํให้
เป็นเมืองท่ีเขา้ถึงไดย้ากในทางบกถูกคน้พบในช่วงยคุต่ืนทองปี ค.ศ.
1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งการคา้ทองอนัมัง่คัง่ ก่อนจะ
กลายเป็น เมืองหลวงของมลรัฐอลาสกา้ ในเวลาต่อมา นอกจากน้ี 
“ จูโน ” ยงัเป็นเมืองท่ีมี “ ธารน ้าแข็ง ” มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของอ
ลาสกา้ ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ “ธารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล์” Mendenhall 
Glacier ซ่ึงเป็นธารน ้าแข็งที่ขึ้นช่ือว่า “ สวยทีสุ่ด ” แห่งหน่ึงเท่าที่
ค้นพบกนัมา...จากนั้นอิสระใหข้ึ้นฝ่ังชมเมืองจูโนและชอ้ปป้ิงของท่ี
ระลึกพื้นเมืออิสระใหท้่านเดินเล่นภายในตวัเมืองจูโน่ ซ่ึงเรียกไดว้า่
เป็นเมืองท่าและเมืองหลวงท่ีสาํคญัของมลรัฐอลาสกา้ ตวัเมืองตั้งอยู่
บริเวณตีนเขาท่ีตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถา้ไปเยอืนในช่วงตน้ๆของฤดูกาลล่องเรือสาํราญ ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขา
ท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและนํ้าตกอนัสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งข้ึนในยคุต่ืนทองอลาสกา้ ดงันั้นท่ีน่ีจึงมีตึกรามบา้นช่อง
ประวติัศาสตร์มากมาย และเป่ียมไปดว้ยสีสันสดใส พเิศษส าหรบัคณะเรา...หวัหน้าทวัรน์ าทา่นสูร่า้น Tracy’s 
King Crab Shack รา้นขาปอูลาสกา้ยกัษ์ ใหท้กุทา่นไดล้ิม้รส ขาปสูดๆ จากทะเล พรอ้มน ้าจิม้ซฟีู้ดรส
เดด็ 

*** ท่านสามารถเดินเที่ยวชมเมืองหรือสามารถเลือกซ้ือทวัร์ชายฝ่ังกบัทางเรือส าราญ*** 



 

 

 

 JU33. Mendenhall Glacier & Salmon Bake (3.30 Hours) : นาํท่านสมาชิกเขา้เยี่ยมชมสถานเพาะเล้ียงพนัธ์ุ
ปลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวิตของปลาแซลมอนท่ีน่ามหศัจรรยย์ิ่งนกั จากนั้นให้ท่านสมาชิกเดินชมธารนํ้ าแข็งเมน
เดลฮอลล์ธารนํ้ าแข็งท่ีข้ึนช่ือวา่สวยท่ีสุดเหนือคาํบรรยาย (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 106.99 USD / เด็กต ่ากว่า 12 
ปี 74.99 USD) 

 Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) : นาํท่านสมาชิกข้ึนรถกระเชา้ไฟฟ้าสู่ยอดเขา เมา้ท ์โรเบิร์ต ท่ีมีความสูง
กวา่ 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิดโอกาสใหไ้ดช่ื้นชมทิวทศัน์ท่ีงดงามของเมืองจูโนไดอ้ยา่งกวา้งไกล  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 45 USD / เด็กต ่ากว่า 12 ปี 25 USD) 

 JU06. Mendenhall Glacier by Helicopter and Guided walk (2.15 Hours) : นาํท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธาร
นํ้ าแข็งเมนเดลฮอลล์ ท่ีงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกดว้ยการนัง่เฮลิคอปเตอร์ชมทศันียภาพอนัแสนมหศัจรรย ์ยากแก่
การไดม้าสัมผสั จากนั้นท่านจะมีโอกาสไดล้งเดินบนธารนํ้ าแข็งโดยมี
ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูน้าํทาง(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 394.99 USD / 
ไม่มีราคาเด็ก) 

 JU69. Norris Glacier by Helicopter & Dog Sledding (3.15 Hours) 
:นาํท่านโดยสารเคร่ืองบินนํ้ าชมความงดงามของธารนํ้ าแข็งนอร์ริส 
จากนั้นให้ท่านไดส้นุกสนานกบัการนัง่โดยสารสุนกัลากเล่ือน(อลาส
กนั มาลามิวท)์ ไปบนธารนํ้ าแข็ง(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 628.99 
USD / ไม่มีราคาเด็ก) 
หมายเหตุ...ทวัร์ชายฝ่ังทั้งหมดเป็นทวัร์ท่ีทางเรือสําราญจดัการทั้งหมด ทางบริษทัฯเพียงช่วยอาํนวยความสะดวกใน
การจองใหท้่านเท่านั้น(ไม่มีส่วนไดเ้สียกบัเงินท่ีท่านจ่าย) 

หมายเหตุ สาํหรับท่านท่ีเดินเล่นบนฝ่ังท่านจะตอ้งกลบัมาข้ึนเรืออยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงก่อนเรือออกจากท่า  
คํ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  
พกัที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือส าราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(5) 
20.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “ฮับบาร์ด การาเซียร์” Hubbard Glacier  

วนัพฤหัสฯที่ 22 ก.ย.65(6) ชมธารน า้แขง็ ฮับบาร์ด กลาเซียร์(สวยงามเกนิค าบรรยาย) 
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  
* * * วนันีเ้รือเข้าสู่ฮับบาร์ด กลาเซียร์ ตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. * * 

* 
เรือเร่ิมล่องเข้าสู่ ธารนํ้ าแข็ง ฮับบาร์ด กลาเชียร์ (Hubbard 
Glacier) ซ่ึงเป็นธารนํ้าแขง็ยกัษใ์หญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ และ
ยงัเป็นธารนํ้ าแข็งท่ีเคล่ือนท่ีไดเ้พียงแห่งเดียวในอลาสกา้อีกดว้ย 
ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ และชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีสุดของ
ธารนํ้ าแข็งยกัษ์ใหญ่สีนํ้ าเงินอ่อนขนาด 1,350 ตารางไมล์ วนัน้ี



 

 

 

เป็นอีกวนัท่ีท่านจะไดส้ัมผสักบัความงดงาม ความมหศัจรรยข์องภูเขานํ้ าแข็งท่ีงดงามและยิ่งใหญ่ท่ีสุด  ทวีปอเมริกา
เหนือ หากโชคดีท่านจะไดย้นิเสียงการแยกตวัของแผ่นนํ้ าแข็งตกลงสู่พื้นนํ้ า เป็นเสียงอนักึกกอ้งราวเสียงฟ้าร้อง
คาํราม และเป็นช่วงเวลาท่ีจะสะกดทุกท่านไวก้บักอ้นนํ้ าแขง้มหึหาท่ีพงัถล่มลงสู่พื้นนํ้ าเสียงกงัวาล เรียกไดว้่าเป็น
ปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีได้ป้ันแต่งข้ึนมาให้ท่านได้ชมและจะหาท่ีใดเปรียบมิได้ อิสระให้ท่านได้สัมผสักับ
ทศันียภาพและความงดงามของทุ่งนํ้าแขง็ พร้อมเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมอนัหลากหลายท่ีมีบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการออกกาํลงักายในห้องฟิตเนส หรือวิ่ง

ออกกาํลงักายรอบๆ ตวัเรือ ผอ่นคลายอิริยาบถท่ี Stream room / Sauna เพลิดเพลินกบัการแสดง กิจกรรมและเกมส์
ต่างๆ หรือเลือกพกัผอ่นท่ีหอ้งสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผสักบัความสดช่ืนของธรรมชาติ ริมฝ่ังท่ีอุดมสมบูรณ์
ดว้ยป่าสนอายนุบัร้อยปี บนเรือยงัมีอาหารเลิศรสบริการท่านอยา่งไม่ขาดตอน 

คํ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  
พกัที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือส าราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(6) 
14.00 เรือออกเดินทางสู่ “เมืองเค็ทชิเกน” Ketchikan 

วนัศุกร์ที่ 23 ก.ย.65(7)    เมืองเคท็ชิเกน(Ketchikan) – ชมเมือง 
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วนันีเ้รือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 14.00 – 22.00 น . * * * 
เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
14.00 น. เรือเข้าเทียบท่า “เค็ทชิแคน” Ketchikan เมืองน้ีตั้งอยูเ่ชิงเขาริมฝ่ังแม่นํ้ า เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

หมู่บา้นดั้งเดิมของชนพื้นเมืองท่ีสร้างสรรค์งานศิลปะเสาโทเท็มของ อินเดียนแดงเผ่าทลิงกิต นาํท่านสู่ เมืองเคทชิ
เกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของรัฐ และเป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดีของ
นกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติวา่ เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลกั (Totem Poles) ท่ีมากท่ีสุดในโลกในอดีตเสาแกะสลกั 
น้ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของชนเผา่พื้นเมืองอเมริกนัทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลกัษณ์ทางศาสนา ท่ีพวกเขาใหค้วาม
เคารพ แต่ต่อมาในยคุท่ีมีการเผยแผศ่าสนาคริสต ์เกิดความเขา้ใจผดิทาํใหค้นส่วนใหญ่เผาเสาเหล่าน้ีเป็นจาํนวนมาก 
ปัจจุบนัเสาแกะสลกัน้ีเปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลกัษณ์ท่ีใชเ้ล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมือง
เคทชิเกนเคยไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมือง
น้ีถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแห่งสวรรคข์องนกัตกปลาและกลุ่มคนท่ีช่ืน
ชอบธรรมชาติ ทาํใหใ้นช่วงฤดูร้อนเมืองน้ีจะหนาแน่นไปดว้ย
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก จนส่งผลใหป้ริมาณปลาแซลมอนลดลง
เป็นจาํนวนมาก อีกทั้งพื้นท่ีของป่าไมก้็ลดลงเน่ืองจากประชากร
ทอ้งถ่ินทาํการตดัไม ้เพื่อมาสร้างบา้นพกัรองรับนกัท่องเท่ียวท่ี
เพิ่มมากข้ึนทุกๆ ปี ปัจจุบนัทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากร
ทอ้งถ่ินต่างพยายามท่ีจะอนุรักษใ์หเ้มืองน้ีคงไวซ่ึ้งบรรยากาศ
ของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อใหค้นรุ่นหลงัท่ีมาเท่ียวเมืองน้ี 



 

 

 

สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวติัศาสตร์ไดไ้ม่มากก็นอ้ย นาํท่านเท่ียวชมยา่นไฟแดงท่ีโด่งด ังในอดีต “ครีก สตรีท 
(Creek Street)” เป็นท่ีชุมนุมของนกัแสวงโชค และนกัเดินเรือในยคุต่ืนทอง เป็นยา่นอาคารเก่าท่ีทางเดินและ
บา้นเรือนสร้างอยูเ่หนือลาํธารหรือเชิงเขา มีสถานท่ีประวติัศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานท่ีหาความสาํราญของชาย
หนุ่มในอดีต อิสระใหข้ึ้นฝ่ังชมเมืองเคทชิแกน และซ้ือของพื้นเมืองตามอธัยาศยั พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความ
สวยงามของเมืองเคทชิแกน ไดเ้วลานาํท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

*** ท่านสามารถเดินเที่ยวชมเมืองหรือสามารถเลือกซ้ือทวัร์ชายฝ่ังกบัทางเรือส าราญ *** 

 KE60. Potlatch Totem Park and City Highlights (2.30 Hours) : ท่านจะไดน้ัง่รถโคช้ชมรอบเมือง 
เค็ทชิแกน ชมอุทยานโทเท็มไบท์ ศึกษาความเป็นมาของเสาสลกัท่ีมีความหมายบ่งบอกถึงวฒันธรรมความเป็นอยู่
และขนบธรรมเนียมประเพณี (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 46.99 USD / เด็กต ่ากว่า12ปี 31.99 USD) 

 KE21. A Misty Fjords Flightseeing (2.00 Hours) : ประสบการณ์ท่ีท่านจะไดส้ัมผสักบัการนัง่ Float Plane ชม
มิสต้ีฟยอร์ด ท่ีแผอ่าณาบริเวณกวา่ 2 ลา้นเอเคอร์ชมผาแกรนิตท่ีงดงาม นํ้าตกสูงกวา่ 1,000 ฟุต ทะเลสวยใสดงัผลึก
แกว้ และทะเลหมอกสวยท่ีปกคลุมความงามของธรรมชาติราวป่าหิมพานตใ์นฝัน (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 
358.99 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 

 KE15. Neets Bay Bear Watch by Floatplane (3 Hours) : เป็นรายการท่ีทา้ทายและค่อนขา้งจาํกดัจาํนวน
นกัท่องเท่ียวเพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติไวใ้หอ้ยูน่านท่ีสุด ทวัร์เร่ิมดว้ยการพาท่านนัง่ Float Plane สู่ถ ํ้าจุดท่ีสามารถ
ชมหมีไดอ้ยา่งชดัเจน จากนั้นพาท่านสู่ลาํธารมาร์การ์เร็ต ซ่ึงเป็นท่ีท่ีหมีสีนํ้าตาลจะมาดกัจบัปลาแซลมอนเป็นอาหาร
นบัเป็นความต่ืนตาต่ืนใจท่ีคุณจะประทบัใจมิรู้ลืม (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 358.99 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 

ค ่า    บริการอาหารมื้อค ่ามื้อพิเศษ! ขอเชิญท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค ่า “FAREWELL 
NIGHT DINNER” ซ่ึงกปัตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกยีรติทุกท่านแบบเป็นพเิศษ 

***วนัและเวลาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอยีดจากเอกสาร Cruise Compass*** 
22.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองแวนคูเวอร์”  

พกัที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือส าราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(7) 

วนัเสาร์ที่ 24 ก.ย.65(8)       เรือน าคณะล่องทะเล(สนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ) 
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

 วนันีเ้ชิญท่านสมาชิกพกัผ่อนอย่างอสิระกบับริการ และกจิกรรมบันเทงิต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทเิช่น  
 ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ช่ัวโมง) ห้องอาหารอติาเลีย่น ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลนิส์  
 บาร์เคร่ืองด่ืม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
 ห้องฟังเพลง  ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงทีพ่ร่ังพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง 
 โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเคร่ืองเล่น Simulator  



 

 

 

 อนิเตอร์เน็ต คาเฟ่  
 สโมสรส าหรับเด็กเลก็ 
  สระว่ายน า้  สระน า้วน   เซาวน่า  ห้องนวด  ห้องยมิ ห้องเสริมสวย 
  สนามกอล์ฟคอมพวิเตอร์ คอร์ตแพต็เดิล้เทนนิส, บาสเกต็บอลและวอลเล่ย์บอล  
 ห้องสมุด ห้องท าพธีิแต่งงานห้องแพทย์ 
 ร้านค้าปลอดภาษีร้านสรรพสินค้าและของทีร่ะลกึ   
 ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
คํ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  
พกัที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือส าราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(8) 
หมายเหตุ...ก่อนเรือกลบัเทียบทา่ท่ีเมืองแวนคูเวอร์ ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํ
กระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  
เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนทาํการชาํระในวนัรุ่งข้ึน สาํหรับท่านท่ีตอ้งการชาํระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านได้
ใหห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

วนัอาทิตย์ที่ 25 ก.ย.65(9)  แวนคูเวอร์– สะพานแขวนคาปิลาโน่  
      ช้อปป้ิง Premium Outlet – สนามบินแวนคูเวอร์ – ฮ่องกง 
07.00 น. เดินทางถึงท่าเรือแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
เชา้    บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
 หลงัอาหาร เชิญท่านรอประกาศจากเจา้หนา้ท่ีเรือเก่ียวกบัเวลาข้ึนเรือ เม่ือข้ึนเรือแลว้ทุกท่านจะตอ้งผา่นพิธีการตรวจ

ลงตราหนงัสือเดินทางเขา้ เมืองแวนคูเวอร์ ณ บริเวณท่าเรือ และรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งมายนืยนัระบุ
รับดว้ยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือ จากนั้นนาํท่าน
ออกเดินทาวสู่สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano 
Suspension Bridge) ท่ีพาดผา่นหนา้ผาสูงชนัของแม่นํ้าคาปิ
ลาโนและไดรั้บการขนานนามวา่เป็นสะพานขึงท่ียาวท่ีสุดใน
โลก มีเวลาใหท้่านเก็บภาพคงามงดงามของธรรมชาติ ป่าสน 
และเสาโทเทมสัญลกัษณ์ของชาวอินเดียแดง  

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านชอ้ปป้ิง PREMIUM OUTLETS (McArthurglen) แหล่งชอ้ปป้ิงเอาทเ์ล็ทท่ีใหญ่ท่ีสุดในคนาดามีแบรนด์

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/ 

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


 

 

 

คํ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารไทย  / น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์  

วนัจนัทร์ที่ 26 ก.ย.65(10)  แวนคูเวอร์ – ฮ่องกง – กรุงทพฯ  
02.20 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน Cathay Pacific Airlines เที่ยวบินที่ CX865/CX717 

แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี ประเทศฮ่องกง  พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง... 

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีเ่ปลีย่น *** 

วนัองัคารที่ 27 ก.ย.65(11) กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)                
10.50 น. เดินทางึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัท 
ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้น าทวัร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็น
ส าคัญ 
 

 

อตัราค่าบริการ ห้อง Inside Cabin 7 คืน โรงแรม 1 คืน  
กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปีพกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เตียงสองชั้น) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านล่ะ 

17 – 27 ก.ย.65 115,900 115,900 110,900 38,900 
 อตัราค่าบริการดงักล่าวยงัไม่รวมค่าวซ่ีาเขา้ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 8,500 บาท  
 อตัราค่าอพัเกรดตัว๋เคร่ืองบินเป็นชั้นธุรกิจราคาเร่ิมตน้ประมาณ 110,000 บาท 
 ตอ้งการพกัห้องพกัแบบมีระเบียง Balcony คิดค่าบริการเพิ่มอีกท่านละ 37,000 บาท 
 ตอ้งการพกัห้องพกัแบบ Mini Suite คิดค่าบริการเพิ่มอีกท่านละ 75,000 บาท 
 ตอ้งการพกัห้องพกัแบบ มีหนา้ต่าง คิดค่าบริการเพิ่มอีกท่านละ 24,000 บาท 
 ตอ้งการพกัห้องพกัแบบ Suite (ดีท่ีสุดในเรือ) คิดค่าบริการเพิ่มอีกท่านละ120,000 บาท 

 กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านข้ึนไปสามารถกาํหนดวนัเดินทางตามความตอ้งการของหมู่คณะของท่าน 
ท่านทีต้่องการเดินทางด้วยที่น่ังช้ันธุรกจิกรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย 

* คณะออกเดินทางได้เม่ือมีจ านวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่าน้ัน * 
 

 กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไปสามารถก าหนดวนัเดินทางตามความต้องการของหมู่คณะของท่าน 

 หมายเหตุ: โรงแรม ทีอ่เมริกาและแคนาดา ไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง ส าหรับนอน 3 ท่าน แต่จะเป็นเตียงขนาดควนีไซท์  
      สองเตียงในหน่ึงห้อง(ไม่มีเตียงเสริม)                

 



 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- แวนคูเวอร์-กรุงเทพฯ  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  
 เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์ 
 หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาแคนาดา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณา 
 หรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการ 
 เดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท  
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ นํ้าหนกัไม่เกินใบล่ะ 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กถือข้ึนเคร่ืองบินอยูใ่นความดูแล    
 ของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมการท าวซ่ีา VISA เข้าประเทศอเมริกา 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / วนั(1,100 บาท หากท่านประทบัใจในการบริการ) 
 ค่าทปิพนักงานบริการในเรือ 90 USD 
การจองและช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก  60,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ่้าย 
       ส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย  

15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ข 
ได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ 
   การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 



 

 

 

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั     
       ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้ง 

       การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ 

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

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา VISA CANADA 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 5 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน) ขนาด 2 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างานตัวจริง 1 ชุด (ภาษาองักฤษ) 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง 
*พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ 
 *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั  
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงิน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั) 
*ส าเนาสมุดเงินฝากประจ า หรือ ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน พร้อมด้วยหนังสือรับรองจากธนาคาร กรุณา
สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 5 
วนัทาํการ) 
* เด็กใชเ้อกสารร่วมกบับิดา-มารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหถ่้ายสาํเนาแยกคนละชุด 
 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทาง
ไปต่าง ประเทศจากบิดา &   มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ 
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  



 

 

 

  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  
  กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
  ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจาทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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