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Code: IE04-CRUISE-ALASKA-CELEBRITY-11BR-MAY-AUG-129-149-MN0203 

11 วนัลอ่งเรอืส ำรำญอลำสกำ้ ปี 2020 

Celebrity Eclipse 

(เรอื  เซเลบรติ ี ้อคิลปิ ...... สมัผสัดนิแดนแหง่ข ัว้โลกเหนอื) 

 

 

พเิศษ.....พกัแวนคเูวอร ์1 คนื เตรยีมควำมพรอ้มกอ่นลงเรอืส ำรำญ 

9 – 19 พ.ค. / 6 – 16 ม.ิย. / 8 – 18 ส.ค. / 29 ส.ค. – 8 ก.ย. 2563 

เร ิม่ตน้ 129,900.- 

(พเิศษ!! รำคำนีพ้กัหอ้ง Inside, รวมทวัรพ์ำเทีย่วทกุประเทศ และ รวมทปิทกุอยำ่งแลว้) 

แวนคเูวอร,์ ไอซซ์ีส่เตรท พอยท,์ ฮบับำรด์ กลำเซยีร,์ จโูน,่ เคทชแิกน 

(กจิกรรมพเิศษ.... ลอ่งเรอืชมปลำวำฬ สอ่งหมสีนี ำ้ตำล....และ ชมิปอูลำ้สกำ้ )  
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หอ้งพกัเรอืส ำรำญ Celebrity Eclipse Cruise 

 

ขนำดระวำงเรอื 121,000 ตนั รองรบัผูโ้ดยสำรได ้2,850 คน 

(เตยีงนอนสำมำรถแยกเป็นเตยีง TWN ได)้ 

 

Balcony cabin (หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง) 

 

Stateroom: Interior (หอ้งพกัแบบ Inside) 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 วนัลอ่งเรอืส ำรำญอลำสกำ้ ปี 2020 

Celebrity Eclipse 

(เรอื  เซเลบรติ ี ้อคิลปิ ...... สมัผสัดนิแดนแหง่ข ัว้โลกเหนอื) 

แวนคเูวอร,์ ไอซซ์ีส่เตรท พอยท,์ ฮบับำรด์ กลำเซยีร,์ จโูน,่ เคทชแิกน  

 

http://www.cruisedeckplans.com/DP/Main/subcatdetail.php?ship=Celebrity%20Infinity&cat=Interior
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วนัแรก กรงุเทพ – แวนคเูวอร ์ 

 

13.30น. คณะฯพรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 

เคานเ์ตอร ์Q/R สายการบนิ EVA Airways  

16.25 น. ออกเดนิทางสูไ่ทเป โดยสายการบนิอวีเีอ แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่ BR68 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.35 

ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารอาหารกลางวันบรกิารบนเครือ่งบนิ พรอ้มเพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลาย

กบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง  

21.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิไทเป ประเทศไตห้วัน เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งสูส่นามบนิแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา  

  อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิตามอธัยาศัย 

23.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิไทเป สู ่สนามบนิแวนคเูวอร ์โดยเทีย่วบนิ BR10 (ใชเ้วลาบนิ 11ชัว่โมง) 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารค า่บนเครือ่งบนิ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี (พรอ้มลิม้ลองเมนูกุง้มงักร Lobster) 

19.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิเมอืงแวนคเูวอร ์มลรัฐบรติชิโคลัมเบยี ประเทศแคนาดา 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ ศลุกากร 

 

น ำทำ่นเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Express Vancouver Richmond Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

  

วนัทีส่อง  เทีย่วเมอืงแวนคเูวอร ์– เชคอนิลงเรอืส ำรำญ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเทีย่วชม สวนสาธารณะสแตนลยี ์ปารก์ (Stanley Park) ซึง่ตัง้อยูก่ลางเมอืงแวนคูเวอร ์เป็นเหมอืน

เกาะยืน่ลงไปในเบอรร์าดอนิเลท มพีืน้ทีก่ว่า 10,000 เอเคอร ์ในสวนมตีน้ไมข้นาดใหญ่ทีม่อีายนัุบ 100 ปี  

ลอรด์ สแตนลยี ์ผูว้า่การเขตปกครองแคนาดา เป็นผูร้เิร ิม่ใหส้รา้งสวนแห่งนี้ข ึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1888 สวนแห่งนี้
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เป็นสถานทีท่ีช่าวแคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสผีวิไดม้าใชป้ระโยชน์บนพืน้ทีส่เีขยีวกลางเมอืง เพือ่การ

พักผ่อนหยอ่นใจ สันทนาการ และออกก าลังกาย จุดเด่นของสวนสาธารณะทีนั่กท่องเทีย่วเขา้ชมกันมาก

ทีสุ่ด คอื กลุ่มเสาโทเทม (Totem) เสาสัญลักษณ์ทีต่ัง้ไวเ้พือ่ระลกึว่าบรเิวณนี้เคยเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชน

พืน้เมอืงอนิเดยีนมากอ่น ซึง่ในสมยักอ่นชนพืน้เมอืงใชเ้สาโทเทม เล่าเรือ่งราวความเป็นมาของเผ่าและเป็น

ทีเ่ก็บอฐัขิองคนตาย หรอืสถานทีป่ระจานศัตรู กลุ่มเสาแห่งนี้ไดถู้กน ามาจากทีต่่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโท

เทมแบบต่างๆ ทีช่าวพื้นเมอืงในทอ้งถิน่ท าขึน้ จากนัน้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ แคนาดาเพลส (Canada 

Place) สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรอืสขีาว คลา้ยโรงโอเปร่าเฮาสข์องนครซดินีย ์ออสเตรเลยี หลังคาใบ

เรอืนี้เดมิสรา้งขีน้เป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ทีจ่ัดขึน้ทีแ่วนคูเวอรเ์มือ่ปี ค.ศ. 

1986 ไดเ้วลาน าทา่นชมอาคารทีก่อ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมโดดเดน่อนัน่าสนใจ คอื สถานีรถไฟแคนาเดยีน

แปซฟิิก (Canadian Pacific Railway Station) สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชมุทางรถไฟสายขา้ม

ทวปี ปัจจบุนัเป็นสถานรีถลอยฟ้ากบัเรอืขา้มฟากของเมอืงแวนคเูวอร ์จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม ยา่นแกสทาวน ์

(Gass Town) เป็นชมุชนแรกของคนทีม่าตัง้ถิน่ฐานอยู่ในรัฐบรติชิโคลัมเบยีก่อนทีจ่ะมาเป็นแวนคูเวอร์ 

ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเทีย่วส าคัญทีนั่กท่องเทีย่วจะตอ้งแวะมาเยีย่มชมแหล่งก าเนดิของเมอืงแวนคูเวอร์ 

ส าหรับเมอืงแกสทาวนม์บีรรยากาศของเมอืงเกา่สถาปัตยกรรมวกิตอเรยีนทีไ่ดรั้บการบรูณะใหมแ่ละรักษาให ้

อยูใ่นสภาพด ี จุดทีน่่าสนใจ คอื รูปปั้นของแกสซ ีแจ็คทีต่ัง้อยูบ่รเิวณจัตุรัสกลางเมอืง จากนัน้น าท่านชม

นาฬกิาเรอืนแรกของโลกทีเ่ดนิไดด้ว้ยพลังไอน ้า โดยนาฬกิาไอน ้า  จะตเีสยีงดังบอกเวลาทุก 15 นาท ีเป็น

เสยีงดนตรเีสยีงเดยีวกบันาฬกิาบิ๊กเบนในกรงุลอนดอนและนาฬกิาจะพน่ไอน ้าพวยพุง่ออกมาทกุ 1 ชัว่โมง 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืแวนคเูวอร ์เพือ่เชคอนิลงเรอืส าราญ Celebrity Eclipse 

16.30 น. เรอืส าราญ Celebrity Eclipse ออกจากทา่เทยีบเรอืแวนคเูวอร ์มุง่หนา้สู ่ไอซซ์ีส่เตรท พอยท ์แหง่อลาสกา้ 

 ทา่นสามารถรับประทานอาหารและเครือ่งดืม่ (ชา, กาแฟ) ภายในเรอื ซึง่มบีรกิารตลอด 24 ชม. ตาม

หอ้งอาหารตา่งๆ โดยเรอืจะแจง้ใหท้า่นทราบผา่น Cruise Newsletter ทกุวัน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
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วนัทีส่ำม Inside Passage (Cruising) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

อสิระใหท้่านพักผ่อนบนเรอืส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นใน

คลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กจิกรรมความบันเทงิอัน

หลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  : บารแ์ละเลาจน,์ หอ้งสมดุ, หอ้งอนิเตอรเ์น็ต 

Entertainment : ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดง (ไมซ่ ้ากนัในทกุค า่คนื) หรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ 

เลาจน ์บารต์า่งๆหลากหลายสไตล,์ คาสโิน, ดสิโกเ้ธค, หอ้งเลน่เกม 

Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอรท์คอรท์, ฟิตเนต, มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรมี, บวิตี ้ซาลอน, โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

ทา่นสามารถรับประทานอาหารและเครือ่งดืม่ (ชา, กาแฟ) ภายในเรอื ซึง่มบีรกิารตลอด 24 ชม. ตาม

หอ้งอาหารตา่งๆ โดยเรอืจะแจง้ใหท้า่นทราบผา่น Cruise Newsletter ทกุวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ (ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารกลางวันใน

หอ้งอาหารหลากหลายในเรอืส าราญแหง่นี)้ 

 

ทางเรอืจัดกจิกรรมซอ้มขัน้ตอนการรักษาความปลอดภัย ซึง่ตอ้งขอใหลู้กคา้และผูโ้ดยสารทุกท่านเขา้ร่วม

กจิกรรมนี้ เพือ่เป็นการเตยีมตัวในการเดนิทางทางเรอือยา่งปลอดภัย (เวลาในการซอ้มประมาณ 30 นาท ี

และไมน่่าเบือ่) จากนัน้อสิระใหท้า่นพักผอ่นในเรอืส าราญตามอธัยาศัย 

 

แนะน า.....ใหท้า่นเตรยีมชดุวา่ยน ้าและรองเทา้ผา้ใบเพือ่ออกก าลังกายในหอ้งฟิตเนสซึง่สามารถมองเห็น

ทัศนยีภาพภายนอกเรอืผา่นกระจกใส 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
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หลังอาหาร  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอืมากมาย 

 

วนัทีส่ ี ่  ไอซซ์ี ่สเตรท พอยท ์ - ตำมลำ่หำหมสีนี ำ้ตำล แหง่อลำ้สกำ้ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นใน

คลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กจิกรรมความบันเทงิอัน

หลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

13.30 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื ไอซซ์ี ่สเตรท พอยท ์

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไอซซ์ีส่เตรทพอยท ์(Icy Strait Point) โดยทางเรอืจะน าเรอืเล็ก (Tender boat) น า

ท่านสู่หมูบ่า้นเล็กๆซึง่ตัง้อยู่ไมไ่กล จากเมอืงฮนู่า อันเป็นถิน่ฐานดัง้เดมิของชนเผ่าพืน้เมอืงอนิเดยีนแดง

หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ “ชาวทลงิกทิ” ตัง้ถิน่ฐานภายในบรเิวณ อทุยานแห่งชาตอิา่วเกลเชยีร ์ชาวประมงพืน้เมอืง

ทีน่ี่ใชช้วีติอยูร่่วมกับปลาวาฬหลังค่อม ปลาโลมา แมวน ้า ปลาฮาลบิัท และปลาแซลมอนทัง้ 5 สายพันธุ ์

จากนัน้น าท่านน่ังรถแวนสูเ่กาะชคิากอฟ (Chicagof Island) หรอืทีรู่จ้ักในนาม เกาะหม ี(Bear Island) น า

ท่านสัมผัสประสบการณ์การชมหมสีนี ้าตาลในธรรมชาต ิหากโชคดที่านจะมโีอกาสไดพ้บเห็นหมสีนี ้าตาล 

(Brown Bear) ซึง่เป็นสัตวป์ระจ าถิน่แห่งเกาะหมนีี้ โดยหมสีนี ้าตาลจะออกหาอาหารหลังจากการจ าศลี

ในชว่งฤดูหนาว และบางครัง้จะพบเจอแมห่มสีอนใหลู้กหม ีจับปลาแซลมอน เพือ่ใชเ้ป็นอาหาร ดังนัน้ชว่ง

ฤดูรอ้นของอลา้สกา้เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ท่านจะไดม้ีโอกาสเห็นหมีสีน ้ าตาลตามธรรมชาติไดง้่ายที่สุด 

นอกจากนี้บรเิวณนี้ ยังสามารถเห็นสัตวป่์าไดอ้กีหลายชนดิไมว่่าจะเป็น มงิค,์ กวาง, บเีวอร,์ นกนานาชนดิ 

และ เหยีย่ว อกีดว้ย    
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

ทา่นตอ้งขึน้เรอืกอ่นเวลา 22.00 น. เนื่องจากท่าเทยีบเรอือยูใ่กลบ้รเิวณเมอืง ท่านสามารถเดนิเล่นไดต้าม

อธัยาศัย หรอื จะเลอืกพักผอ่นบนเรอืก็ได ้

22.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เรอืไอซซ์ีส่เตรท พอยท ์เพือ่มุง่หนา้สู ่ธารน ้าแข็งฮบับารด์ กลาเซยีร ์

 

วนัทีห่ำ้ ธำรน ำ้แข็ง ฮบับำรด์ กลำเซยีร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ตภ์ายในเรอื  

เรอืเริม่ล่องเขา้สู ่ธารน ้าแข็ง ฮับบารด์ กลาเชยีร ์(Hubbard Glacier) ซึง่เป็นธารน ้าแข็งยักษ์ใหญ่ในทวปี

อเมริกาเหนือ และยังเป็นธารน ้ าแข็งที่เคลื่อนที่ไดเ้พียงแห่งเดียวในอลาสกา้อีกดว้ย ใหท้่านไดส้ัมผัส

ประสบการณ์ และชมววิทวิทัศน์ทีด่ทีีส่ดุของธารน ้าแข็งยักษ์ใหญ่สนี ้าเงนิออ่นขนาด 1,350 ตารางไมล ์วันนี้

เป็นอกีวันทีท่า่นจะไดส้มัผัสกบัความงดงาม ความมหัศจรรยข์องภเูขาน ้าแข็งทีง่ดงามและยิง่ใหญ่ทีส่ดุทวปี

อเมรกิาเหนอื หากโชคดทีา่นจะไดย้นิเสยีงการแยกตัวของแผน่น ้าแข็งตกลงสูพ่ืน้น ้า เป็นเสยีงอนักกึกอ้งราว

เสยีงฟ้ารอ้งค าราม และเป็นชว่งเวลาทีจ่ะสะกดทุกท่านไวก้ับกอ้นน ้าแขง้มหหึาทีพั่งถล่มลงสู่พืน้น ้าเสยีง

กงัวาล เรยีกไดว้า่เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาตทิีไ่ดปั้น้แตง่ขึน้มาใหท้า่นไดช้มและจะหาทีใ่ดเปรยีบมไิด ้อสิระ

ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพและความงดงามของทุง่น ้าแข็ง พรอ้มเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมอนัหลากหลายทีม่บีนเรอื ไมว่า่จะเป็นการออกก าลังกายในหอ้งฟิตเนส 

หรอืวิง่ออกก าลังกายรอบๆ ตัวเรอื ผอ่นคลายอริยิาบถที ่Stream room / Sauna เพลดิเพลนิกบัการแสดง 
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กจิกรรมและเกมสต์า่งๆ หรอืเลอืกพักผอ่นทีห่อ้งสมดุและมมุสงบตา่งๆ พรอ้มสมัผัสกบัความสดชืน่ของ

ธรรมชาต ิรมิฝ่ังทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ยป่าสนอายนัุบรอ้ยปี บนเรอืยงัมอีาหารเลศิรสบรกิารทา่นอยา่งไมข่าดตอน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 เรอืมุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืเมอืงจโูน่ 

วนัทีห่ก เมอืงจโูน ่– เมนเดลฮอลล ์กรำเซยีร ์– เมำทโ์รเบริต์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

07.30 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื จโูน่ 

08.30 น. น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงจูโน่ เมอืงหลวงของมลรัฐอลาสกา้ ทีเ่ต็มไปดว้ยทวิทัศน์อันงดงามยากทีจ่ะหาทีใ่ด

เปรยีบ ดว้ยเสน่หข์องธรรมชาตแิละวัฒนธรรมทีผ่สมผสานกันอยา่งกลมกลนื จูโน่ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหว่าง

เทอืกเขาและทะเล ท าใหเ้ป็นเมอืงทีเ่ขา้ถงึไดย้ากในทางบก ถูกคน้พบในชว่งยคุตืน่ทองปี ค.ศ. 1880 ใน

อดตีเป็นเมอืงศนูยก์ลางแหง่เหมอืงทอง กอ่นจะกลายเป็นเมอืงหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสกา้ นอกจากนี้ยัง

เป็นทีท่ีม่ธีารน ้าแข็งมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของอลาสกา้ ซึง่มธีารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล ์(Mendenhall Glacier) 

เป็นธารน ้าแข็งที่ข ึน้ชือ่ว่าสวยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง น าท่านเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาตธิารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล ์

(Mendenhall Glacier National Park) เพือ่น าท่านเขา้ชมธารน ้าแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล ์กราเซยีร ์

(Mendenhall Glacier) ซึง่มคีวามกวา้งประมาณ 1 ไมล ์มนี ้าแข็งปกคลมุหนากวา่ 100 ฟตุ ท่านจะไดส้ัมผัส

กับทุ่งน ้าแข็งทีม่หีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน ้าแข็งขนาดใหญ่เต็มพืน้ที ่อสิระใหท้่านได ้

เดนิเลน่และเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย ไดเ้วลาน าทา่นกลับสูท่า่เรอืเมอืงจโูน่ 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ (อสิระตามอธัยาศัย) 

 

บา่ย น าทา่นขึน้กระเชา้ลอยฟ้าที ่เมาท ์โรเบริต์ (Mt. Robert Tramway) โดยจุดขึน้กระเชา้อยูบ่รเิวณท่าเรอืเลย 

และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของ เมาท ์โรเบริต์ ณ จุดสงูสุดของยอดเขาแห่งนี้พบกับทวิทัศน์ของจูโน่ที่

ลอ้มรอบดว้ยขนุเขา นอกจากนี้ยังม ีศูนยนั์กท่องเทีย่ว รา้นอาหาร บาร ์โรงภาพยนตร ์รา้นขายของทีร่ะลกึ 

ไวค้อยใหบ้รกิารอกีดว้ย อสิระใหท้า่นเดนิเลน่บนยอดเขาและเก็บภาพเมอืงจโูน่ตามอธัยาศัย ไดเ้วลาน าทา่น

น่ังกระเชา้กลับลงมา ณ ทา่เรอื อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ภายในตัวเมอืงจโูน่ ซึง่เรยีกไดว้า่เป็นเมอืงท่าและเมอืง
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หลวงทีส่ าคัญของรัฐอลาสกา้ ตัวเมอืงตัง้อยูบ่รเิวณตนีเขาทีต่ัง้ตระหงา่นสงูถงึ 4,000 ฟตุ ถา้ไปเยอืนในชว่ง

ตน้ๆของฤดกูาลลอ่งเรอืส าราญ ทา่นจะไดเ้ห็นยอดเขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะและน ้าตกอนัสวยงาม เมอืงจโูน่ ถกู

กอ่ตัง้ขึน้ในยคุตืน่ทองอลาสกา้ ดังนัน้ทีน่ี่จงึมตีกึรามบา้นชอ่งประวัตศิาสตรม์ากมาย และเป่ียมไปดว้ยสสีัน

สดใส 

 19.00 น. น าทา่นกลับขึน้เรอืส าราญ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

20.00 น. เรอืมุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอื เมอืงเคทชแิกน 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงเคทชแิกน – ชมเมอืง  – ลอ่งเรอืชมปลำวำฬ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

อสิระใหท้่านไดพั้กผ่อนบนเรอืส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่น

ในคลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กจิกรรมความบันเทงิอัน

หลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  : บารแ์ละเลาจน,์ หอ้งสมดุ, หอ้งอนิเตอรเ์น็ต 

Entertainment : ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดง (ไมซ่ ้ากนัในทกุค า่คนื) หรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ 

เลาจน ์บารต์า่งๆหลากหลายสไตล,์ คาสโิน, ดสิโกเ้ธค, หอ้งเลน่เกม 

Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอรท์คอรท์, ฟิตเนต, มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรมี, บวิตี ้ซาลอน, โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

ทา่นสามารถรับประทานอาหารและเครือ่งดืม่ (ชา, กาแฟ) ภายในเรอื ซึง่มบีรกิารตลอด 24 ชม. ตาม

หอ้งอาหารตา่งๆ โดยเรอืจะแจง้ใหท้า่นทราบผา่น Cruise Newsletter ทกุวัน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

14.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืเคทชแิกน 

14.30 น. น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ลอ่งเรอืชมปลาวาฬ โดยบรเิวณอา่วเคทชแิกน นับเป็นจุดทีด่ทีีส่ดุในการล่องเรอื

ชมปลาวาฬ ไดเ้วลาน าท่านกลับขึน้ฝ่ัง น าท่านเทีย่วชมยา่นไฟแดงทีโ่ด่งดังในอดตี “ครกี สตรที (Creek 

Street)” เป็นทีช่มุนุมของนักแสวงโชค และนักเดนิเรอืในยคุตืน่ทอง เป็นยา่นอาคารเก่าทีท่างเดนิและ

บา้นเรอืนสรา้งอยูเ่หนอืล าธารหรอืเชงิเขา มสีถานทีป่ระวัตศิาสตร ์“บา้นของดอลลี”่ สถานทีห่าความส าราญ

ของชายหนุ่มในอดตี อสิระใหท้า่นไดข้ึน้ฝ่ังชมเมอืงเคทชแิกน และซือ้ของพืน้เมอืงตามอัธยาศัย พรอ้มเก็บ

ภาพความน่ารักและความสวยงามของเมอืงเคทชแิกน 
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19.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เทยีบเรอื เคทชแิกน 

20.30 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เรอื เคทชแิกน เพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอืแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

วนัทีแ่ปด Inside Passage (Cruising) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

อสิระใหท้่านพักผ่อนบนเรอืส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นใน

คลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่่าจะเป็น ชอ้ปป้ิงทีร่า้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กจิกรรมความบันเทงิอัน

หลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  : บารแ์ละเลาจน,์ หอ้งสมดุ, หอ้งอนิเตอรเ์น็ต 

Entertainment : ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดง (ไมซ่ ้ากนัในทกุค า่คนื) หรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ 

เลาจน ์บารต์า่งๆหลากหลายสไตล,์ คาสโิน, ดสิโกเ้ธค, หอ้งเลน่เกม 

Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอรท์คอรท์, ฟิตเนต, มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรมี, บวิตี ้ซาลอน, โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

ทา่นสามารถรับประทานอาหารและเครือ่งดืม่ (ชา, กาแฟ) ภายในเรอื ซึง่มบีรกิารตลอด 24 ชม. ตาม

หอ้งอาหารตา่งๆ โดยเรอืจะแจง้ใหท้า่นทราบผา่น Cruise Newsletter ทกุวัน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ (ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารกลางวันใน

หอ้งอาหารหลากหลายในเรอืส าราญแหง่นี)้ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

หลังอาหาร  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอืมากมาย 

หมายเหต ุ กอ่นเรอืกลับเทยีบท่าทีเ่มอืงแวนคูเวอร ์ในเย็นวันนี้ท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสตี่างๆ ซึง่เป็นตัวก าหนด

ล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรอื ท่านจะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ี่

จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่

กลางดกึ และบัญชคี่าใชจ้่ายต่างๆ จะถูกสง่มาใหท้่านตรวจเช็คกอ่นท าการช าระในวันรุ่งขึน้ ส าหรับท่านที่

ตอ้งการช าระผ่านบัตรเครดติ ทางบรษัิทเรอืจะชารจ์ค่าใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติทีท่่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้น

วันทีท่า่นเชค็อนิโดยอตัโนมตั ิ

 

 

วนัทีเ่กำ้ แวนคเูวอร ์– สะพำนคำปิลำโน – พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ำ้ – ชอ้ปป้ิงเอำทเ์ลต   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืแวนคเูวอร ์

 น าทกุทา่นรอประกาศจากเจา้หนา้ทีเ่รอืเกีย่วกบัเวลาขึน้เรอื 

  น าท่านขึน้จากเรือส าราญและน าท่านผ่านพธิกีารตรวจลงตราหนังสอืเพื่อเดนิทางเขา้เมอืงแวนคูเวอร ์ณ 

ทา่เรอื พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระ ซึง่ทา่นตอ้งมายนืยนัระบรัุบดว้ยตนเอง ณ บรเิวณหอ้งโถงของทา่เรอื  

น าท่านเดนิทางสูฝ่ั่ง นอรท์ แวนคูเวอร ์(North Vancouver) ซึง่เป็นเมอืงอกีฝากฝ่ัง โดยมอีา่วเบอรร์าด

คั่นกลางระหว่างตัวเมอืงแวนคูเวอร ์และ นอรท์ แวนคูเวอร ์น าท่านเทีย่วชมทัศนียภาพของป่าสนอันอุดม

สมบรูณ์ และไมพ่ลาดทีจ่ะสมัผัสประสบการณ์การเดนิขา้ม สะพานแขวนคาปิลาโน ซึง่เป็นสะพานไมแ้ขวนที่

ยาวทีส่ดุของแคนาดา มคีวามยาวถงึ 230 ฟตุ ทอดขา้มเหวลกึ เดนิขา้มแลว้ตืน่เตน้น่าดู อสิระใหท้่านได ้

เก็บภาพความสวยงามของป่าสนอนัอดุมสมบรูณ์และสดูอากาศบรสิทุธิ ์จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ตัว์

น ้า (Sea Aquarium) ซึง่เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในอเมรกิาเหนือ ภายในพพิธิภัณฑจ์ัด

แสดงสตัวน์ ้ามากกวา่ 8,000 ชนดิ เป็นศนูยศ์กึษาดา้นสมทุรศาสตรท์ีน่่าสนใจดา้นในมสีัตวน์ ้าตัวเด่นๆ ทีไ่ม่

ควรพลาดชมอย่าง ปลาวาฬเพชฌฆาตทีว่่ายมาจูบจมูกอาสาสมัครอย่างน่าตืน่เตน้ มีปลาฉลามขาวยักษ์

เขมอืบเนือ้ช ิน้ใหญห่มดไปในชัว่พรบิตาอยา่งน่าตกตะลงึ และมนีากทะเลและแมวน ้าก าลังเลน่อยูอ่ยา่งน่ารัก
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น่าเอ็นด ูนอกจากนีท้ีพ่พิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าแหง่นี้ยังมมีจีุดเด่นอยูต่รงทีป่ลาวาฬเบลูกา้อกีดว้ย อสิระใหท้่านได ้

เก็บภาพสตัวน์ ้าแปลกตาตามอธัยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 

บา่ย น าท่านสูแ่มกอาเธอรเ์กลน ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต (McArthurglen Shopping Outlet) ซึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาด

ใหญ่ตัง้อยู่ในแวนคูเวอร์ มรีา้นคา้กว่ามากมาย อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของอย่างจุใจ อาท ิBODY SHOP, 

HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD 

NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นตน้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี พรอ้มลิม้ลองเมนู ขาปยูกัษ์อลา้สกา้ 

22.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแวนคเูวอร ์เพือ่เชคอนิ 

 

วนัทีส่บิ แวนคเูวอร ์

 

02.00 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิ BR09 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.40 ชัว่โมง)  

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวันบนเครือ่งบนิ 

04.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิไทเป ประเทศไตห้วัน  

08.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ BR211 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.30 ชม.) 

 

 

วนัทีส่บิเอ็ด กรงุเทพมหำนคร 

 

11.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (Bon Voyage) 
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11 วนัลอ่งเรอืส ำรำญอลำสกำ้ ปี 2020 

(ไมร่วมวซีำ่อเมรกิำ แตร่วม               และรวมทปิทกุอยำ่งแลว้) 

9 – 19 พ.ค./ 6 – 16 ม.ิย. / 8 – 18 ส.ค. / 29 ส.ค. – 8 ก.ย. 2563 

 

อตัราคา่บรกิาร : ราคาดังกลา่วคดิจากอตัราหอ้งพักแบบภายในเรอื (Inside Cabin) 

อตัราคา่บรกิาร 9 พ.ค. / 29 

ส.ค. 

6 ม.ิย. 8 ส.ค. 

ราคาผูใ้หญ ่(พักหอ้งคู ่อตัราหอ้งพักแบบภายในเรอื (Inside 

Cabin)) ทา่นละ 

129,900 

(Inside) 

149,900  

(Balcony) 

133,900 

(Inside) 

พัก BALCONY (หอ้งมรีะเบยีง พักเป็นคู)่ เพิม่ทา่นละ 15,000 - 18,000 

พักเดีย่วเพิม่จากราคาทัวร ์(หอ้ง Inside) ทา่นละ  52,000 70,000  

(Balcony พัก

เดีย่ว) 

56,000 

เด็กอาย ุ2- 11 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  125,900 145,900 129,900 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ (ผูใ้หญ)่ หักคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (BKK- YVR -

BKK) 

25,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

90,000 – 140,000 

                                                        คนื 4,000 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ด าเนนิการวซีา่อเมรกิ  (ไมร่วมในรายการ) 7,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่14 กนัยายน 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 2 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก.  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืส าราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ EVA Air (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ  

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท คา่รักษาพยาบาลหลังกลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายุ

เกนิ 85 ปี) 
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 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ, คา่ Service fee ของทางเรอื 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู ่แบบ Inside Cabin) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบ,ุ คา่วซีา่แคนาดา 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้า่นดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่วซีา่อเมรกิา (ลกูคา้จะตอ้งแสดงตนเพือ่ยืน่วซีา่ และ สมัภาษณ์ดว้ยตวัเองเทา่นัน้) 

  ส าหรับการยืน่วซีา่อเมรกิา ลกูคา้สามารถด าเนนิการยืน่วซีา่ดว้ยตนเองทัง้หมดได ้โดยเขา้ไปท าการสมคัรไดท้าง 

เว็บ    http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใชข้อ้มลูของทางบรษัิท รบกวนตดิตอ่) หากลูกคา้

ใหท้างบรษัิทด าเนนิการในสว่นของวซีา่อเมรกิาทัง้หมด เสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ด าเนนิการเพิม่ท่านละ 7,000 บาท 

(ในกรณีนีท้างบรษัิทจะแจง้นัดหมายใหล้กูคา้มาท าการสมัภาษณ์อกีท)ี 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 

  ส ำรองทีน่ ัง่ (ผูเ้ดนิทำงพกัเดีย่ว) ทำ่นละ 81,000 บำท 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ 

* ยกเลกิ 120 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น  

* ยกเลกิ 90-119 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มดัจ า 35% 

* ยกเลกิ 60-89 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจ า 60% 

* ยกเลกิ 30-59 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจ าเต็มจ านวน  

* ยกเลกิ 08-29 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

* ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 7 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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 เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถ ทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธ หรอื สละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิาร ทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้

ใหท้ราบกอ่น 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระ มาแลว้  หาก

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง  

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธ การเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกต ิ  นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทำงโดยลกูคำ้จดักำรต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
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สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง 

(13.5 นิว้ ) + ยาว ( 21.5 นิว้ ) + สงู ( 7.5 นิว้ ) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตราฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

กำรชดเชยคำ่กระเป๋ำในกรณีเกดิกำรสญูหำย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน ำไมค่วรใสเ่ขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรก็ตาม บรษัิท

ฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนัก

กระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดังนัน้ท่านจงึไมค่วรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ

ใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายละเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

เอกสำรยืน่วซีำ่อเมรกิำ  

 ส าหรับการยืน่วซีา่อเมรกิา ลกูคา้สามารถด าเนนิการยืน่วซีา่ดว้ยตนเองทัง้หมดได ้โดยเขา้ไปท าการสมคัรไดท้างเว็บ    

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใชข้อ้มลูของทางบรษัิท รบกวนตดิตอ่) หากลกูคา้ใหท้าง

บรษัิทด าเนนิการในสว่นของวซีา่อเมรกิาทัง้หมด เสยีค่าธรรมเนียมและค่าด าเนนิการเพิม่ท่านละ 7,000 บาท (ใน

กรณีนีท้างบรษัิทจะแจง้นัดหมายใหล้กูคา้มาท าการสมัภาษณ์อกีท)ี 

  

เอกสำรยืน่วซีำ่แคนำดำ 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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(ใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วันท าการ) (ทางบรษัิททวัรด์ าเนนิการยืน่ให)้ 

1. แบบฟอรม์ค ารอ้งขอวซีา่ และ แบบฟอรม์เกีย่วกบัครอบครัว (กรณุากรอกใหค้รบถว้น) 

 (กรณุากรอกแบบฟอรม์ภาษาไทยทีท่างบรษัิทฯ ทวัรใ์หก้รอกขอ้มลู เพือ่ท าวซีา่ออนไลน)์ 

2. หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทีเ่หลอือายกุารใชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึน้ไป และมหีนา้ส าหรับตดิวซีา่ อยา่งนอ้ย 3 

หนา้ หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย 

3. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ฉากหลังสขีาว ขนาด 1.37 x 1.77 นิว้ จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

4. ส าเนาบตัรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

7. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

8. ส าเนาใบมรณะบตัร  

9. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

10. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้

และใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้

และใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)  

11. หลกัฐานการท างาน (จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 

 จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและ

ประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  

 

12. หลกัฐานการเงนิ :  (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส าเนาบญัช ีเลม่เดยีวกนั) 

1. หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF
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2. ส าเนาสมดุบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การ

รับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรับสมดุและส าเนา 20 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทำ่น ัน้ ************** 

 

 หมายเหต ุ: หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไป

เป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมดุ

บญัช ี

 

3. บญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดังนี ้

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชฝีากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

 หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 12.1 และ 12.2  

  

 (สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 

 

โปรดทรำบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด
ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง
กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา
ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ
ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี
คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
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3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน
ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ
เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง
นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง
รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม
และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ
เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน
ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ
การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก
ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ
ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้
และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี
ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ
เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี
ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื
ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 
และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน
สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน
สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่
ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น
ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท
ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลกูคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


