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Code: IH14-CruiseAlasSerenade- htcc220024-11CX-13-23Aug-128A220405 

 

11 วนัลอ่งเรอืส ำรำญอลำสกำ้ 

Serenade of the Seas!! 

(สมัผสัดนิแดนแหง่ข ัว้โลกเหนอื) 

 

 

  

13 – 23 สงิหำคม 2565 

 เร ิม่ตน้ที…่.128,800 บำท 

(พเิศษ!! รำคำนีร้วมทวัรพ์ำเทีย่วทกุประเทศแลว้) 

แวนคเูวอร,์ ซติกำ, เทรซีอ่ำรม์ ฟยอรด์, จโูน,่ ไฮนส์, เอนดคิอท อำรม์ & ดอวส์ กลำเซยีร ์

(พรอ้ม พกัแวนคเูวอร ์1 คนื เตรยีมควำมพรอ้มกอ่นลงเรอืส ำรำญ) 
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หอ้งพกัเรอืส ำรำญ Royal Caribbean – Serenade of the Seas!!  

 

ขนำดระวำงเรอื 90,000 ตนั รองรบัผูโ้ดยสำรได ้2,146 คน สงู 13 ช ัน้ 

(เตยีงนอนสำมำรถแยกเป็นเตยีง TWN ได)้ 

Balcony cabin (หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง) 
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Stateroom: Interior (หอ้งพักแบบ Inside)  

 

 

11 วนัลอ่งเรอืส ำรำญอลำสกำ้ 

Serenade of the Seas!! 

แวนคเูวอร,์ ซติกำ, เทรซีอ่ำรม์ ฟยอรด์, จโูน,่ ไฮนส์, เอนดคิอท อำรม์ & ดอวส์ กลำเซยีร ์

(พรอ้ม พกัแวนคเูวอร ์1 คนื เตรยีมควำมพรอ้มกอ่นลงเรอืส ำรำญ) 

 

13 สงิหำคม 2565 กรงุเทพ – ฮอ่งกง - แวนคเูวอร ์ 

 

16.00 น. คณะฯพรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 

เคานเ์ตอร ์M 6- M16 สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์  

19.00 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบนิคาเธ่ย ์แปซฟิิก แอร์เวยส์ เทีย่วบนิที ่ CX704 (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชั่วโมง) สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ พรอ้มเพลดิเพลนิกับภาพยนตร์

หลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง  

22.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชค็แลป๊กอ๊ก ประเทศฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งสูเ่มอืงแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา 

 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิตามอธัยาศัย 

00.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเชค็แล๊ปกอ๊ก (HKG) สู ่สนามบนิแวนคเูวอร ์(YVR) โดยเทีย่วบนิ CX888 (ใชเ้วลา

บนิ 11.55 ชัว่โมง) 

http://www.cruisedeckplans.com/DP/Main/subcatdetail.php?ship=Celebrity%20Infinity&cat=Interior
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********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารค า่บนเครือ่งบนิ 

 

21.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิเมอืงแวนคเูวอร ์มลรัฐบรติชิโคลัมเบยี ประเทศแคนาดา 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ ศลุกากร จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

น ำทำ่นเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กั Empire Landmark Hotel **** หรอืเทยีบเทำ่  

 

14 สงิหำคม 2565  แวนคเูวอร–์ สะพำนแขวนคำปิลำโน – สแตนลยี ์พำรค์ – เช็คอนิลงเรอืส ำรำญ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูฝ่ั่ง นอรท์ แวนคูเวอร ์(North Vancouver) ซึง่เป็นเมอืงอกีฝากฝ่ัง โดยมอีา่วเบอรร์าด

คั่นกลางระหวา่งตัวเมอืงแวนคเูวอร ์และ นอรท์ แวนคเูวอร ์ 

น าท่านเที่ยวชมทัศนียภาพของป่าสนอันอุดมสมบูรณ์ และไม่พลาดทีจ่ะสัมผัสประสบการณ์การเดนิขา้ม 

สะพานแขวนคาปิลาโน ซึง่เป็นสะพานไมแ้ขวนทีย่าวทีส่ดุของแคนาดา มคีวามยาวถงึ 230 ฟตุ ทอดขา้ม

เหวลกึ เดนิขา้มแลว้ตืน่เตน้น่าดู อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของป่าสนอันอดุมสมบูรณ์และสูด

อากาศบรสิทุธิต์ามอธัยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี (พรอ้มเมนูกุง้มงักร) 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมสวนสแตนลยี ์ปารก์ (Stanley Park) ซึง่ตัง้อยูก่ลางเมอืงแวนคูเวอร ์เป็นเหมอืนเกาะยืน่ลง

ไปในเบอรร์าดอนิเลท มพีืน้ทีก่ว่า 10,000 เอเคอร ์ในสวนมตีน้ไมข้นาดใหญ่ทีม่อีายนัุบ 100 ปี  ลอรด์ 

สแตนลยี ์ผูว้า่การเขตปกครองแคนาดา เป็นผูร้เิร ิม่ใหส้รา้งสวนแหง่นีข้ ึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1888  

- สวนแห่งนี้เป็นสถานทีท่ีช่าวแคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสผีวิไดม้าใชป้ระโยชน์บนพืน้ทีส่เีขยีวกลาง

เมอืง เพือ่การพักผอ่นหยอ่นใจ สนัทนาการ และออกก าลังกาย  

- จดุเดน่ของสวนนักทอ่งเทีย่วมาชมกนัมากทีส่ดุ คอื กลุม่เสาโทเทม (Totem) เสาสญัลักษณ์ทีต่ัง้ไวเ้พือ่

ระลกึว่าบรเิวณนี้เคยเป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชนพืน้เมอืงอนิเดยีน มากอ่น ซึง่ในสมัยกอ่นชนพืน้เมอืงใชเ้สาโท

เทม เล่าเรือ่งราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นทีเ่ก็บอัฐขิองคนตาย หรอืสถานทีป่ระจานศัตรู กลุ่มเสา

แหง่นีไ้ดถ้กูน ามาจากทีต่า่งๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบตา่งๆ ทีช่าวพืน้เมอืงท าขึน้  
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จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับ แคนาดาเพลส (Canada Place) สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรอืสขีาว คลา้ยโรง

โอเปรา่เฮาสข์องนครซดินีย ์ออสเตรเลยี หลังคาใบเรอืนี้เดมิสรา้งขีน้เป็นหลังคาของ Canada Pavilion ใน

งาน World's Fair ทีจ่ัดขึน้ทีแ่วนคเูวอรเ์มือ่ปี ค.ศ. 1986  

ไดเ้วลาน าท่านชมอาคารทีก่่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดยีน

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

ทวปี ปัจจบุนัเป็นสถานรีถลอยฟ้ากบัเรอืขา้มฟากของเมอืงแวนคเูวอร ์ 
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14.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืแวนคเูวอร ์ เพือ่เชค็อนิลงเรอืส าราญ Royal Caribbean – Serenade of the 

Seas!! 

17.00 น. เรอืส าราญออกจากทา่เทยีบเรอืแวนคเูวอร ์มุง่หนา้สู ่เมอืงซติกา 

 ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึง่มบีรกิารตลอด 24 ชม. ตาม

หอ้งอาหารตา่งๆ โดยเรอืจะแจง้ใหท้า่นทราบผา่น Cruise Newsletter ทกุวัน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

15 สงิหำคม 2565 Inside Passage (Cruising) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

อสิระใหท้า่นพกัผอ่นบนเรอืส าราญหรตูามตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเลน่ใน

คลับ เลาจน ์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่า่จะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรอื (Duty Free) และสว่นสนัทนาการอืน่ๆ มากมาย กจิกรรมความบนัเทงิอนั

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 เพือ่เป็นการเตรยีมตัวในการเดนิทางทางเรอือยา่งปลอดภัย (เวลาในการซอ้มประมาณ 30 นาท ี

และไมน่่าเบือ่) จากนัน้อสิระใหท้า่นพักผอ่นในเรอืส าราญตามอธัยาศัย 

แนะน า.....ใหท้า่นเตรยีมชดุวา่ยน ้าและรองเทา้ผา้ใบเพือ่ออกก าลังกายในหอ้งฟิตเนสซึง่สามารถมองเห็น

ทัศนยีภาพภายนอกเรอืผา่นกระจกใส 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

หลังอาหาร  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอืมากมาย 
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16 สงิหำคม 2565 ซติกำ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.00 น เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงซติกา  

 น าท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรอืชมวาฬ (ประมาณ 2 ชั่วโมง) โดยชาวประมงพื้นเมืองที่นี่ใชช้วีติอยู่

รว่มกบัวาฬหลังคอ่ม ปลาโลมา แมวน ้า ปลาฮาลบิทั และปลาแซลมอนทัง้ 5 สายพันธุ ์ 

น าทา่นออกเดนิทางลอ่งเรอืสูเ่กาะบารานอฟ (Baranof Island) โดยลอ่งเรอืผา่นน่านน ้าซึง่เป็นแหลง่ อาศัย

ของสตัวน์ ้านานาชนดิ เชน่ ปลาวาฬเพชฌฆาต สงิโตทะเล แมวน ้า ปลาโลมา และปลาวาฬหลังคอ่ม รวมถงึ

นกอนิทรยีห์ัวลา้นทีค่อยบนิโฉบเฉี่ยวไปมา ปรากฏใหเ้ห็นอยูบ่อ่ยครัง้ ไดเ้วลาน าทา่นกลับขึน้ฝ่ัง  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงซติกา (Sitka) จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัหมอีลาสกา้ (Bear) ซึง่ไดรั้บการ

ชว่ยเหลอืภายในศนูยช์ว่ยเหลอืและอนุรักษ์หม ี(Fortress of The Bear) ซึง่เป็นแหลง่ใหค้วามรูใ้นสว่น

พฤตกิรรมของหม ีและการเลีย้งดหูม ีอสิระใหท้่านไดถ้า่ยรปูหม ีตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่น

เดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 

17.00 น. เรอืส าราญเดนิทางออกจากทา่เรอืซติกา มุง่หนา้สูเ่มอืงจโูน่ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

หลังอาหาร  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอืมากมาย 

 

17 สงิหำคม 2565  เทรซีอ่ำรม์ฟยอรด์ – จโูน ่– เมนเดลฮอลล ์กรำเซยีร ์– โอลดท์ำวน ์– เคเบิล้คำร ์เมำท์

โรเบริต์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

06.00 น. เรอืส าราญลอ่งเขา้สู ่เทรซีอ่ารม์ ฟยอรด์ (Tracy Arm Fjord) ซึง่เป็นบรเิวณฟยอรด์ทีส่วยงามและขึน้ชือ่อกี

แหง่หนึง่ของอลาสกา้ เรอืจะคอ่ยๆลอ่งผา่นบรเิวณนี้ ท่านสามารถเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงาม หรอืหาก

โชคด ีอาจสามารถพบเห็นปลาวาฬ, โลมา หรอื แมวน ้า ออกมาแหวกวา่ยใหไ้ดย้ลโฉมกนั    
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

13.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืจโูน่ 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงจโูน่ เมอืงหลวงของมลรัฐอลาสกา้  

- เต็มไปดว้ยทวิทัศนอ์นังดงามยากทีจ่ะหาทีใ่ดเปรยีบ ดว้ยเสน่หข์องธรรมชาตแิละวัฒนธรรมทีผ่สมผสานกนั

อยา่งกลมกลนื  

- จโูน่ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งเทอืกเขาและทะเล ท าใหเ้ป็นเมอืงทีเ่ขา้ถงึไดย้ากในทางบก  

- ถูกคน้พบในชว่งยคุตืน่ทองปี ค.ศ. 1880 ในอดตีเป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งเหมอืงทอง ก่อนจะกลายเป็น

เมอืงหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสกา้ นอกจากนี้ยังเป็นทีท่ีม่ธีารน ้าแข็งมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของอลาสกา้ ซึง่มี

ธารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล ์(Mendenhall Glacier) เป็นธารน ้าแข็งทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุแหง่หนึง่  

น าท่านเดนิทางสูอ่ทุยานแห่งชาตธิารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล ์(Mendenhall Glacier National Park) เพือ่น า

ท่านเขา้ชมธารน ้าแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล ์กราเซยีร ์(Mendenhall Glacier) ซึง่มคีวามกวา้งประมาณ 1 

ไมล ์ มนี ้าแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟตุ ท่านจะไดส้ัมผัสกับทุ่งน ้าแข็งทีม่หีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี สัมผัส

บรรยากาศทุง่น ้าแข็งขนาดใหญเ่ต็มพืน้ที ่อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย  
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ไดเ้วลาน าทา่นกลับสูท่า่เรอืเมอืงจโูน่  

น าทา่นขึน้กระเชา้ลอยฟ้าที ่เมาท ์โรเบริต์ (Mt. Robert Tramway)  

- โดยจดุขึน้กระเชา้อยูบ่รเิวณทา่เรอืเลย และจะไปจบ ณ จดุยอดสดุของ เมาท ์โรเบริต์  

- พบกับทวิทัศน์ของจูโน่ทีล่อ้มรอบดว้ยขุนเขา นอกจากนี้ยังม ีศูนยนั์กท่องเทีย่ว รา้นอาหาร บาร ์โรง

ภาพยนตร ์รา้นขายของทีร่ะลกึ ไวค้อยใหบ้รกิารอกีดว้ย  

- อสิระใหท้า่นเดนิเลน่บนยอดเขาและเก็บภาพเมอืงจโูน่ตามอธัยาศัย  

ไดเ้วลาน าทา่นน่ังกระเชา้กลับลงมา ณ ทา่เรอื อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ภายในตัวเมอืงจโูน่  

- เป็นเมอืงทา่และเมอืงหลวงทีส่ าคัญของมลรัฐอลาสกา้ ตัวเมอืงตัง้อยูบ่รเิวณตนีเขาทีต่ัง้ตระหง่านสงูถงึ 

4,000 ฟตุ ถา้ไปเยอืนในชว่งตน้ๆของฤดกูาลลอ่งเรอืส าราญ  

- ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะและน ้าตกอันสวยงาม เมอืงจูโน่ ถูกกอ่ตัง้ขึน้ในยคุตืน่ทองอ

ลาสกา้ ดังนัน้ทีน่ีจ่งึมตีกึรามบา้นชอ่งประวัตศิาสตรม์ากมาย และเป่ียมไปดว้ยสสีนัสดใส  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าภายในเรอื 

ทา่นตอ้งขึน้เรอืกอ่นเวลา 20.15 น. เนือ่งจากทา่เทยีบเรอือยูใ่กลบ้รเิวณเมอืง ทา่นสามารถเดนิ เลน่ไดต้าม

อธัยาศัย หรอื จะเลอืกพักผอ่นบนเรอืก็ได ้

21.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เรอืจโูน่ เพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอืไฮนส ์

 

18 สงิหำคม 2565 เมอืงไฮนส ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ตภ์ายในเรอื  

07.00 น. เรอืจอดเทยีบที ่ทา่เรอืเมอืงไฮนส ์

น าท่านเดนิทางสู ่Chilkoot Wilderness หรอื Chilkoot Lake State Park ซึง่เป็นแหล่งทีอ่ดุมไปดว้ย

ปลาแซลมอน และเป็นสถานที่ ที่ท่านจะไดม้โีอกาสเห็นหมสีีน ้าตาล (Brown Bear) ที่ออกมาจับ
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ปลาแซลมอนตามธรรมชาตอิีกดว้ย นอกจากนี้ยังที่สัตว์อีกมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นนกอนิทรีย์, 

แมวน ้า หรอืแมก้ระทั่งบางครัง้อาจพบหมกีรซีลี ่อกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสธรรมชาตแิบบอลาสกา้ 

 

 

กลางวัน อสิระใหท้า่นรับประทานอาหารกลางวันบนเรอืส าราญ 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงไฮนส์  

น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑฆ์อ้น (The Hammer Museum) ซึง่ไดร้วบรวมฆอ้นในแตล่ะยคุสมยั  

จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์ชลดอน (Sheldon Museum) ซึง่เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมและจัด

แสดงขา้วของเครือ่งใช ้ชวีติความเป็นอยูข่องชนพืน้เมอืงตัง้แตอ่ดตี จนถงึปัจจบุนั  

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมเมอืงไฮนส ์สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับเรอืส าราญ  

18.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เรอืไฮนสเ์พือ่มุง่หนา้สู ่เอนดคิอท อารม์ & ดอวส์กลาเซยีร ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  

 

19 สงิหำคม 2565 เอนดคิอท อำรม์ & ดอวส์กลำเซยีร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

06.00 น. เรอืเริม่ลอ่งเขา้สู ่เอนดคิอท อารม์ & ดอวส์กลาเซยีร ์วันนีเ้ป็นอกีวันทีท่า่นจะไดส้มัผัสกบัความงดงาม ความ

มหัศจรรยข์องภเูขาน ้าแข็งทีง่ดงามและยิง่ใหญท่ีส่ดุในอลาสกา้ หากโชคดทีา่นจะไดย้นิเสยีงการแยกตวัเป็น

แผน่ตกลงสูพ่ืน้น ้า เป็นเสยีงอนักกึกอ้งราวเสยีงฟ้ารอ้งค าราม และเป็นชว่งเวลาทีจ่ะสะกดทกุท่านไวก้ับกอ้น
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น ้าแขง้มหหึาทีพั่งถลม่ลงสูพ่ืน้น ้าเสยีงดังกงัวาล เรยีกไดว้่าเป็นปรากฎการณ์ทีธ่รรมชาตไิดปั้้นแต่งขึน้มาให ้

ท่านไดช้ม และจะหาทีใ่ดเปรยีบมไิดอ้กีแลว้ในโลก อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงาม

ของทุง่น ้าแข็ง พรอ้มเก็บภาพความประทับใจอนัมอิาจลมืเลอืนไดต้ามอธัยาศัย 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภายในเรอื 

 อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมอันหลากหลายทีม่บีนเรอื ไมว่่าจะเป็นการออกก าลังกายในหอ้งฟิตเนส 

หรอืวิง่ออกก าลังกายรอบๆ ตัวเรอื ผ่อนคลายอริยิาบถที่ Stream room / Sauna เพลดิเพลนิกับการแสดง 

กจิกรรมและเกมสต์่างๆ หรอืเลอืกพักผ่อนทีห่อ้งสมดุและมมุสงบต่างๆ พรอ้มสัมผัสกับความสดชืน่ของ

ธรรมชาต ิรมิฝ่ังที่อุดมสมบูรณ์ดว้ยป่าสนอายุนับรอ้ยปี ทัง้นี้บนเรือยังมอีาหารเลศิรสบรกิารท่านอย่าง

ตอ่เนือ่ง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าภายในเรอื 

 เรอืมุง่หนา้สูท่า่เทยีบเรอืเมอืง แวนคเูวอร ์

 

20 สงิหำคม 2565 Inside Passage (Cruising) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

อสิระใหท้่านพักผ่อนบนเรอืส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นใน

คลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กจิกรรมความบันเทงิอัน

หลากหลายทีท่า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  : บารแ์ละเลาจน,์ หอ้งสมดุ, หอ้งอนิเตอรเ์น็ต 

Entertainment : ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดง (ไมซ่ ้ากนัในทกุค า่คนื) หรอืจะเลอืกน่ังเลน่ใน 

  คลับ เลาจน ์บารต์า่งๆหลากหลายสไตล,์ คาสโิน, ดสิโกเ้ธค, หอ้งเลน่เกม 

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

Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรมี, บวิตี ้ซาลอน, โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 
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ทา่นสามารถรับประทานอาหารและเครือ่งดืม่ (ชา, กาแฟ) ภายในเรอื ซึง่มบีรกิารตลอด 24 ชม. ตาม

หอ้งอาหารตา่งๆ โดยเรอืจะแจง้ใหท้า่นทราบผา่น Cruise Newsletter ทกุวัน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ (ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารกลางวันใน

หอ้งอาหารหลากหลายในเรอืส าราญแหง่นี)้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

หลังอาหาร  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอืมากมาย 

หมายเหต ุ

กอ่นเรอืกลับเทยีบท่าทีเ่มอืงแวนคูเวอร ์ในเย็นวันนี้ท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสตี่างๆ ซึง่เป็นตัวก าหนด

ล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรอื ท่านจะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ี่

จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ที่ของเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่

กลางดกึ และบัญชคี่าใชจ้่ายต่างๆ จะถูกสง่มาใหท้่านตรวจเช็คกอ่นท าการช าระในวันรุ่งขึน้ ส าหรับท่านที่

ตอ้งการช าระผ่านบัตรเครดติ ทางบรษัิทเรอืจะชารจ์ค่าใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติทีท่่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้น

วันทีท่า่นเชค็อนิโดยอตัโนมตั ิ

 

21 สงิหำคม 2565 แวนคเูวอร ์– แกสทำวน ์– ชอ้ปป้ิงเอำทเ์ลต  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืแวนคเูวอร ์

  น าท่านขึน้จากเรอืส าราญและน าท่านผ่านพธิกีารตรวจลงตราหนังสอืเพื่อเดนิทางเขา้เมอืงแวนคูเวอร ์ณ 

ทา่เรอื พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระ ซึง่ทา่นตอ้งมายนืยนัระบรัุบดว้ยตนเอง ณ บรเิวณหอ้งโถงของทา่เรอื  

น าทา่นเทีย่วชม ยา่นแกสทาวน ์(Gass Town)  
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- ชมุชนแรกของคนทีม่าตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นรัฐบรติชิโคลัมเบยีกอ่นทีจ่ะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบันเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วส าคัญทีนั่กทอ่งเทีย่วจะตอ้งแวะมาเยีย่มชมแหลง่ก าเนดิของเมอืงแวนคเูวอร ์ 

- ส าหรับเมอืงแกสทาวน์มบีรรยากาศของเมอืงเก่าสถาปัตยกรรมวกิตอเรยีนทีไ่ดรั้บการบูรณะใหม่และ

รักษาใหอ้ยูใ่นสภาพด ีจดุทีน่่าสนใจ คอื รปูปัน้ของแกสซ ีแจ็คทีต่ัง้อยูบ่รเิวณจัตรัุสกลางเมอืง  

จากนัน้น าทา่นชมนาฬกิาเรอืนแรกของโลกทีเ่ดนิไดด้ว้ยพลังไอน ้า โดยนาฬกิาไอน ้า  จะตเีสยีงดังบอกเวลา

ทุก 15 นาท ี เป็นเสยีงดนตรเีสยีงเดยีวกับนาฬกิาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬกิาจะพ่นไอน ้าพวยพุ่ง

ออกมาทกุ 1 ชัว่โมง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

บา่ย น าท่านสูแ่มกอาเธอรเ์กลน ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต (McArthurglen Shopping Outlet) ซึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาด

ใหญ่ตัง้อยู่ในแวนคูเวอร ์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 

21.00 น. หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงแวนคเูวอร ์เพือ่เชค็อนิ 

 

22 สงิหำคม 2565 แวนคเูวอร ์- ฮอ่งกง 

 

01.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิ CX865 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 12.20 ชัว่โมง)  

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

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวันบนเครือ่งบนิ 

 

23 สงิหำคม 2565 ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

 

05.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชค็แล๊ปกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง (Hong Kong) 

08.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิ CX705 

  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.45 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

10.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (Bon Voyage) 
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อตัราคา่บรกิาร 13-23 สงิหาคม 

25

65 

ราคาผูใ้หญ ่ (พักหอ้งคู)่ หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่ 1 ทา่น อตัราหอ้งพกัแบบ Inside 

Cabin ทา่นละ 

128,800 

พักเดีย่วเพิม่จากราคาทัวร ์ทา่นละ (หอ้งพักแบบ Inside) 26,000 

อพัเกรดเป็นหอ้งมรีะเบยีง (พักหอ้งคู)่  (Balcony cabin) เพิม่ทา่นละ 22,000 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  123,800 

ชัน้ Premium Economy เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm 

เทา่นัน้) 

35,000-50,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง 

confirm เทา่นัน้) 

90,000-120,000 

ราคาทัวร ์land only ไมเ่อาตั๋วเครือ่งบนิ (BKK-YVR-BKK) 32,000 

คา่ด าเนนิการวซีา่อเมรกิา (ไมร่วมในราคาทัวร)์ ทา่นละ 8,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่1 มนีาคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 2 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก.  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืส าราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ CX (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ  

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบ ุ

 คา่วซีา่เขา้ประเทศแคนาดา  

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิารแ์ละคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีม่ไิดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้ก าหนดใหม้ผีลตรวจแสดง ณ จุดเชค็อนิ 

 คา่โรงแรมและการตรวจแบบ Test & Go เมือ่กลับถงึเมอืงไทย 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่วซีา่อเมรกิา (ลกูคา้จะตอ้งยืน่วซีา่ และ สมัภาษณ์ดว้ยตัวเองเทา่นัน้) 

ส าหรับการยืน่วซีา่ประเทศอเมรกิา ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งด าเนนิการยืน่ขอดว้ยตัวเอง ซึง่เป็นกฎของทางสถานทตู ทา่นสามารถเขา้ไป

ท าการสมัครเพือ่ขอยืน่วซีา่ไดท้ี ่http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  หรอืจะใหท้างทัวรด์ าเนนิการจัดท าเอกสารและ

ช าระคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทกุอยา่งให ้จะมคีา่บรกิารทา่นละ 8,000 บาท 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บำท/ทำ่น (ช าระหลงัจากส ารองทีน่ั่งภายใน 3 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด) 

    ส ำรองทีน่ ัง่ (ผูเ้ดนิทำงพกัเดีย่ว) ทำ่นละ 71,000 บำท 

 งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 90 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง (ตามกฎของเรอืส าราญ) หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ (ตามเงือ่นไขของเรอืส าราญ) 

* ยกเลกิ 120 วนั ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง (หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท)  

* ยกเลกิ 30-119 วนั ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ ไม่วา่จะเป็นคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท, 

คา่มัดจ าเรอื, มัดจ าตั๋ว เครือ่งบนิ, คา่วซีา่ หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้จรงิ 

* ยกเลกิ 0-29 วนั ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุ

กรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถ ทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอื สละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิาร ทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบกอ่น 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระ มาแลว้  หากทา่นถกูปฎิ

เสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง  

 สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกู

ปฏเิสธ การเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกต ิ  นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด

หม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่าย

สว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณีที่

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html%20%20หรือจะให้ทางทัวร์ดำเนินการจัดทำเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกอย่างให้%20จะมีค่าบริการท่านละ%208,000
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html%20%20หรือจะให้ทางทัวร์ดำเนินการจัดทำเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกอย่างให้%20จะมีค่าบริการท่านละ%208,000
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ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอย่างละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

กำรชดเชยคำ่กระเป๋ำในกรณีเกดิกำรสูญหำย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน ำไมค่วรใสเ่ขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว (ระหวา่งทัวร ์ ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ) ซึง่อยูใ่นความความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวร ์ โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางทีบ่รษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญู

หาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ ดงันัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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โปรดทรำบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


