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11 วนัล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ 
Celebrity Infinity 

(สัมผสัดนิแดนแห่งขั้วโลกเหนือ) 
แวนคูเวอร์, ไอซ์ซ่ีสเตรท พอยท์, ฮับบำร์ด กลำเซียร์, จูโน่, เคทชิแกน  
พเิศษ.....พกัแวนคูเวอร์ 1 คนื เตรียมควำมพร้อมก่อนลงเรือส ำรำญ 

 

10-20 กนัยำยน 2559 

 เร่ิมต้นที…่.129,900.-  
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(พเิศษ!! ราคาน้ีรวมทวัร์พาเท่ียวทุกประเทศแลว้) 
 โปรแกรมดี จดัอยา่งลงตวั คุม้มาก ไดพ้กัผอ่นเตม็ท่ี พร้อมรวมทวัร์พาเท่ียว  
 สะดวกมากมาย ไม่ตอ้งร้ือ จดั และ ขนยา้ยกระเป๋าเดินทาง 
 เรือส าราญหรู Celebrity Infinity ขนาดระวางเรือ 91,000 ตนั จุผูโ้ดยสารไดก้วา่ 2,600 คน  
 เรือส าราญทั้งหมด 12 ชั้น บริการทั้งอาหารตะวนัออก, ตะวนัตก, ยโุรป และ อเมริกนั ใหท่้านไดเ้ลือกรับประทานแบบเตม็อ่ิม  
  สนุกกบักิจกรรมและ Club House บนเรือ 

ห้องพกัเรือส ำรำญ Celebrity Infinity Cruise 

 
ขนำดระวำงเรือ 91,000 ตัน รองรับผู้โดยสำรได้ 2,600 คน 

(เตยีงนอนสำมำรถแยกเป็นเตียง TWN ได้) 
 

Balcony cabin (ห้องพกัแบบมีระเบียง) 

 
Ocean view cabin (ห้องพกัแบบหน้ำต่ำง)           Stateroom: Interior (หอ้งพกัแบบ Inside)  

 
 
 
 
 
 

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

(สัมผสัดนิแดนแห่งขั้วโลกเหนือ) 
แวนคูเวอร์, ไอซ์ซ่ีสเตรท พอยท์, ฮับบำร์ด กลำเซียร์, จูโน่, เคทชิแกน  

รัฐอลาสกา้เป็นรัฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรัฐท่ี 49 ไม่มีอาณาเขตติดกบัรัฐอ่ืน ๆ อยูท่างตะวนัตก
เฉียงเหนือของทวปีอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาซ้ือดินแดนท่ีเป็นรัฐอลาสกา้มาจากประเทศรัสเซีย 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 
 

วนัแรก กรุงเทพ – แวนคูเวอร์ – สะพำนแขวนคำปิลำโน   
 

06.00 น. คณะฯพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 
เคาน์เตอร์ M 6- M16 สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์  

08.35 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี CX2700 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
2.45 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอ
ทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่  

12.25 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
16.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบินแวนคูเวอร์ (YVR) โดยเท่ียวบิน CX838 (ใชเ้วลา

บิน 11.55 ชัว่โมง) 

********* บินขา้มเสน้แบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเชา้ และ อาหารค ่าบนเคร่ืองบิน 

 

13.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองแวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดา 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ ศุลกากร 

น าท่านเดินทางสู่ ฝ่ัง นอร์ท แวนคูเวอร์ (North Vancouver) ซ่ึงเป็นเมืองอีกฝากฝ่ัง โดยมีอ่าวเบอร์ราด
คัน่กลางระหว่างตวัเมืองแวนคูเวอร์ และ นอร์ท แวนคูเวอร์ น าท่านเท่ียวชมทศันียภาพของป่าสนอนัอุดม
สมบูรณ์ และไม่พลาดท่ีจะสัมผสัประสบการณ์การเดินขา้ม สะพานแขวนคาปิลาโน ซ่ึงเป็นสะพานไมแ้ขวน
ท่ียาวท่ีสุดของแคนาดา มีความยาวถึง 230 ฟุต ทอดขา้มเหวลึก เดินขา้มแลว้ต่ืนเตน้น่าดู อิสระให้ท่านไดเ้ก็บ
ภาพความสวยงามของป่าสนอนัอุดมสมบูรณ์และสูดอากาศบริสุทธ์ิ  
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 น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั เพื่อเชคอิน อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ก่อนรับประทานอาหารค ่า 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพ่กั Empire Landmark Hotel **** หรือเทยีบเท่ำ  
  
วนัทีส่อง  แวนคูเวอร์– สแตนลย์ี พำร์ค – แกสทำวน์ – เชคอนิลงเรือส ำรำญ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชมสวนสแตนลีย ์ปาร์ก (Stanley Park) ซ่ึงตั้งอยูก่ลางเมืองแวนคูเวอร์ เป็นเหมือนเกาะยื่นลงไป
ในเบอร์ราดอินเลท มีพื้นท่ีกวา่ 10,000 เอเคอร์ ในสวนมีตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีมีอายุนบั 100 ปี  ลอร์ด สแตนลีย ์
ผูว้า่การเขตปกครองแคนาดา เป็นผูริ้เร่ิมให้สร้างสวนแห่งน้ีข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1888 สวนแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีชาว
แคนาดาทุกเพศทุกวยัและทุกสีผิวได้มาใช้ประโยชน์บนพื้นท่ีสีเขียวกลางเมือง เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ 
สันทนาการ และออกก าลงักาย จุดเด่นของสวนนกัท่องเท่ียวมาชมกนัมากท่ีสุด คือ กลุ่มเสาโทเทม (Totem) 
เสาสัญลกัษณ์ท่ีตั้งไวเ้พื่อระลึกวา่บริเวณน้ีเคยเป็นถ่ินท่ีอยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียน มาก่อน ซ่ึงในสมยัก่อน
ชนพื้นเมืองใชเ้สาโทเทม เล่าเร่ืองราวความเป็นมาของเผา่และเป็นท่ีเก็บอฐิัของคนตาย หรือสถานท่ีประจาน
ศตัรู กลุ่มเสาแห่งน้ีไดถู้กน ามาจากท่ีต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ท่ีชาวพื้นเมืองท าข้ึน จากนั้น 
น าท่านถ่ายรูปกบั แคนาดาเพลส (Canada Place) สถาปัตยกรรมหลงัคารูปใบเรือสีขาว คลา้ยโรงโอเปร่าเฮาส์
ของนครซิดนีย ์ออสเตรเลีย หลงัคาใบเรือน้ีเดิมสร้างข้ีนเป็นหลงัคาของ Canada Pavilion ในงาน World's 
Fair ท่ีจดัข้ึนท่ีแวนคูเวอร์เม่ือปี ค.ศ. 1986 ไดเ้วลาน าท่านชมอาคารท่ีก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอนั
น่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Railway Station) สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1880 
เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป  ปัจจุบันเป็นสถานีรถลอยฟ้ากับเรือข้ามฟากของเมืองแวนคูเวอร์ 
จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ย่านแกสทาวน์ (Gass Town) เป็นชุมชนแรกของคนท่ีมาตั้งถ่ินฐานอยู่ในรัฐบริติช
โคลมัเบียก่อนท่ีจะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งแวะมาเยีย่มชม
แหล่งก าเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ ส าหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวกิตอเรียนท่ี
ไดรั้บการบูรณะใหม่และรักษาให้อยูใ่นสภาพดี จุดท่ีน่าสนใจ คือ รูปป้ันของแกสซี แจ็คท่ีตั้งอยูบ่ริเวณจตุัรัส
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กลางเมือง จากนั้นน าท่านชมนาฬิกาเรือนแรกของโลกท่ีเดินไดด้ว้ยพลงัไอน ้ า โดยนาฬิกาไอน ้ า  จะตีเสียงดงั
บอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกบันาฬิกาบ๊ิกเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน ้ า
พวยพุง่ออกมาทุก 1 ชัว่โมง 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ เพื่อเชคอินลงเรือส าราญ Celebrity Infinity 
16.30 น. เรือส าราญ Celebrity Infinity ออกจากท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ มุ่งหนา้สู่ ไอซ์ซ่ีสเตรท พอยท ์แห่งอลาสกา้ 
 ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม

หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 

วนัทีส่ำม Inside Passage (Cruising) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระใหท้่านพกัผอ่นบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทุกค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวนั
ในหอ้งอาหารหลากหลายในเรือส าราญแห่งน้ี) 
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ทางเรือจดักิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั ซ่ึงตอ้งขอใหลู้กคา้และผูโ้ดยสารทุกท่านเขา้ร่วม
กิจกรรมน้ี เพื่อเป็นการเตียมตวัในการเดินทางทางเรืออยา่งปลอดภยั (เวลาในการซอ้มประมาณ 30 นาที และ
ไม่น่าเบ่ือ) จากนั้นอิสระใหท้่านพกัผอ่นในเรือส าราญตามอธัยาศยั 

 

แนะน า.....ใหท้่านเตรียมชุดวา่ยน ้าและรองเทา้ผา้ใบเพื่อออกก าลงักายในหอ้งฟิตเนสซ่ึงสามารถมองเห็น
ทศันียภาพภายนอกเรือผา่นกระจกใส 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหาร  อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 

 

วนัทีส่ี่  ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท์ – ล่องเรือชมปลำวำฬ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

 
 

15.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท ์
15.30 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองไอซ์ซ่ีสเตรทพอยท ์(Icy Strait Point) โดยทางเรือจะน าเรือเล็ก (Tender boat) น าท่านสู่

หมู่บา้นเล็กๆซ่ึงตั้งอยูไ่ม่ไกล จากเมืองฮูน่า อนัเป็นถ่ินฐานดั้งเดิมของชนเผา่พื้นเมืองอินเดียนแดงหรือท่ีเรียก
กนัวา่ “ชาวทลิงกิท” ตั้งถ่ินฐานภายในบริเวณ อุทยานแห่งชาติอ่าวเกลเชียร์ ชาวประมงพื้นเมืองท่ีน่ีใชชี้วิตอยู่
ร่วมกบัปลาวาฬหลงัค่อม ปลาโลมา แมวน ้ า ปลาฮาลิบัท และปลาแซลมอนทั้ง 5 สายพนัธ์ุ น าท่านออก
เดินทางล่องเรือสู่แหลมอดอลฟัส (Point Adolphus) โดยล่องเรือผา่นน่านน ้ าซ่ึงเป็นแหล่ง อาศยัของสัตวน์ ้ า
นานาชนิด เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต สิงโตทะเล แมวน ้ า ปลาโลมา และปลาวาฬหลงัค่อม รวมถึงนกอินทรีย์
หวัลา้นท่ีคอยบินโฉบเฉ่ียวไปมา ปรากฏให้เห็นอยูบ่่อยคร้ัง น าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬ 
โดยบริเวณแหลมอดอลฟัส นบัเป็นจุดท่ีดีท่ีสุด ในการล่องเรือชมปลาวาฬ ไดเ้วลาน าท่านกลบัข้ึนฝ่ัง อิสระ
ใหท้่านไดเ้ดินเล่นบริเวณท่าเรือท่ีมีร้านคา้และร้านของฝาก ของท่ีระลึกจ าหน่ายใหน้กัท่องเท่ียวมากมาย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

ท่านตอ้งข้ึนเรือก่อนเวลา 22.00 น. เน่ืองจากท่าเทียบเรืออยูใ่กลบ้ริเวณเมือง ท่านสามารถเดินเล่นไดต้าม
อธัยาศยั หรือ จะเลือกพกัผอ่นบนเรือก็ได ้

22.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือไอซ์ซ่ีสเตรท พอยท ์เพื่อมุ่งหนา้สู่ ธารน ้าแขง็ฮบับาร์ด กลาเซียร์ 
 
วนัที่ห้ำ ธำรน ำ้แข็ง ฮับบำร์ด กลำเซียร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ตภ์ายในเรือ  
เรือเร่ิมล่องเข้าสู่ ธำรน ้ำแข็ง ฮับบำร์ด กลำเชียร์ (Hubbard Glacier) ซ่ึงเป็นธารน ้ าแข็งยกัษ์ใหญ่ในทวีป
อเมริกาเหนือ และยงัเป็นธารน ้ าแข็งท่ีเคล่ือนท่ีได้เพียงแห่งเดียวในอลาสก้าอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผสั
ประสบการณ์ และชมวิวทิวทศัน์ท่ีดีท่ีสุดของธารน ้ าแข็งยกัษใ์หญ่สีน ้ าเงินอ่อนขนาด 1,350 ตารางไมล์ วนัน้ี
เป็นอีกวนัท่ีท่านจะไดส้ัมผสักบัความงดงาม ความมหศัจรรยข์องภูเขาน ้ าแข็งท่ีงดงามและยิ่งใหญ่ท่ีสุดทวีป
อเมริกาเหนือ หากโชคดีท่านจะไดย้ินเสียงการแยกตวัของแผน่น ้ าแข็งตกลงสู่พื้นน ้ า เป็นเสียงอนักึกกอ้งราว
เสียงฟ้าร้องค าราม และเป็นช่วงเวลาท่ีจะสะกดทุกท่านไวก้บัก้อนน ้ าแขง้มหึหาท่ีพงัถล่มลงสู่พื้นน ้ าเสียง
กงัวาล เรียกไดว้า่เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีไดป้ั้นแต่งข้ึนมาใหท้่านไดช้มและจะหาท่ีใดเปรียบมิได ้อิสระ
ใหท้่านไดส้ัมผสักบัทศันียภาพและความงดงามของทุ่งน ้าแขง็ พร้อมเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมอนัหลากหลายท่ีมีบนเรือ ไม่วา่จะเป็นการออกก าลงักายในหอ้งฟิตเนส 

หรือวิง่ออกก าลงักายรอบๆ ตวัเรือ ผอ่นคลายอิริยาบถท่ี Stream room / Sauna เพลิดเพลินกบัการแสดง 
กิจกรรมและเกมส์ต่างๆ หรือเลือกพกัผอ่นท่ีหอ้งสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผสักบัความสดช่ืนของ
ธรรมชาติ ริมฝ่ังท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยป่าสนอายนุบัร้อยปี บนเรือยงัมีอาหารเลิศรสบริการท่านอยา่งไม่ขาดตอน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 เรือมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองจูโน่ 
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วนัที่หก เมืองจูโน่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
07.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ จูโน่ 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสกา้ ท่ีเต็มไปด้วยทิวทศัน์อนังดงามยากท่ีจะหาท่ีใด

เปรียบ ดว้ยเสน่ห์ของธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวา่ง
เทือกเขาและทะเล ท าให้เป็นเมืองท่ีเขา้ถึงไดย้ากในทางบก ถูกคน้พบในช่วงยุคต่ืนทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีต
เป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอนัมัง่คัง่ของรัฐอลาสกา้ นอกจากน้ียงัเป็นท่ี
ท่ีมีธารน ้ าแข็งมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของอลาสกา้ ซ่ึงมีธารน ้ าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธาร
น ้าแขง็ท่ีข้ึนช่ือวา่สวยท่ีสุดแห่งหน่ึง น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติธารน ้ าแข็งเมนเดนฮอลล ์(Mendenhall 
Glacier National Park) เพื่อน าท่านเขา้ชมธารน ้ าแข็งยกัษ ์เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซ่ึงมี
ความกวา้งประมาณ 1 ไมล ์มีน ้ าแข็งปกคลุมหนากวา่ 100 ฟุต ท่านจะไดส้ัมผสักบัทุ่งน ้าแข็งท่ีมีหิมะปกคลุม
ตลอดทั้งปี สัมผสับรรยากาศทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นท่ี อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่ท่าเรือเมืองจูโน่ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ (อิสระตามอธัยาศยั) 
 

บ่าย น าท่านข้ึนกระเชา้ลอยฟ้าท่ี เมาท ์โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดยจุดข้ึนกระเชา้อยูบ่ริเวณท่าเรือเลย และ
จะไปจบ ณ จุดยอดสุดของ เมาท์ โรเบิร์ต ณ จุดสูงสุดของยอดเขาแห่งน้ีพบกบัทิวทศัน์ของจูโน่ท่ีลอ้มรอบ
ดว้ยขุนเขา นอกจากน้ียงัมี ศูนยน์ักท่องเท่ียว ร้านอาหาร บาร์ โรงภาพยนตร์ ร้านขายของท่ีระลึก ไวค้อย
ให้บริการอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอธัยาศยั ได้เวลาน าท่านนั่ง
กระเช้ากลบัลงมา ณ ท่าเรือ อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตวัเมืองจูโน่ ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมือง
หลวงท่ีส าคญัของมลรัฐอลาสก้า ตวัเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาท่ีตั้ งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือน
ในช่วงตน้ๆของฤดูกาลล่องเรือส าราญ ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและน ้ าตกอนัสวยงาม เมืองจู
โน่ ถูกก่อตั้งข้ึนในยคุต่ืนทองอลาสกา้ ดงันั้นท่ีน่ีจึงมีตึกรามบา้นช่องประวติัศาสตร์มากมาย และเป่ียมไปดว้ย
สีสันสดใส 

  

19.00 น. น าท่านกลบัข้ึนเรือส าราญ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 เรือมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือ เมืองเคทชิแกน 
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วนัทีเ่จ็ด เมืองเคทชิแกน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่น
ในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขาย
สินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลาย
ท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทุกค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
14.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือเคทชิแกน 
14.30 น. น าท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสกา้ ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของรัฐ และ

เป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดีของนกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติวา่ เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลกั (Totem Poles) ท่ีมาก
ท่ีสุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลกัน้ี ถือเป็นสัญลกัษณ์ของชนเผา่พื้นเมืองอเมริกนัทางตอนเหนือ และถือเป็น
สัญลกัษณ์ทางศาสนา ท่ีพวกเขาใหค้วามเคารพ แต่ต่อมาในยุคท่ีมีการเผยแผศ่าสนาคริสต์ เกิดความเขา้ใจผิด
ท าให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่าน้ีเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักน้ีเปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือ
สัญลกัษณ์ท่ีใช้เล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงแห่ง
แซลมอน ในอดีตเมืองน้ีถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแห่งสวรรคข์องนกัตกปลาและกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ ท าให้
ในช่วงฤดูร้อนเมืองน้ีจะหนาแน่นไปดว้ยนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลง
เป็นจ านวนมาก อีกทั้งพื้นท่ีของป่าไมก้็ลดลงเน่ืองจากประชากรทอ้งถ่ินท าการตดัไม  ้เพื่อมาสร้างบา้นพกั
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รองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกๆ ปี ปัจจุบนัทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรทอ้งถ่ินต่างพยายามท่ีจะ
อนุรักษใ์หเ้มืองน้ีคงไวซ่ึ้งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลงัท่ีมาเท่ียวเมืองน้ี สามารถ
รับรู้ถึงบรรยากาศในประวติัศาสตร์ไดไ้ม่มากก็นอ้ย น าท่านเท่ียวชมยา่นไฟแดงท่ีโด่งดงัในอดีต “ครีก สตรีท 
(Creek Street)” เป็นท่ีชุมนุมของนกัแสวงโชค และนกัเดินเรือในยุคต่ืนทอง เป็นยา่นอาคารเก่าท่ีทางเดินและ
บา้นเรือนสร้างอยูเ่หนือล าธารหรือเชิงเขา มีสถานท่ีประวติัศาสตร์ “บา้นของดอลล่ี” สถานท่ีหาความส าราญ
ของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ข้ึนฝ่ังชมเมืองเคทชิแกน และซ้ือของพื้นเมืองตามอธัยาศยั พร้อมเก็บภาพ
ความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน 

19.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือ เคทชิแกน 
20.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือ เคทชิแกน เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 

วนัทีแ่ปด Inside Passage (Cruising) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระใหท้่านพกัผอ่นบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็น ชอ้ปป้ิงท่ีร้านขาย
สินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลาย
ท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทุกค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวนั
ในหอ้งอาหารหลากหลายในเรือส าราญแห่งน้ี) 
ทางเรือจดักิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั ซ่ึงตอ้งขอใหลู้กคา้และผูโ้ดยสารทุกท่านเขา้ร่วม
กิจกรรมน้ี เพื่อเป็นการเตียมตวัในการเดินทางทางเรืออยา่งปลอดภยั (เวลาในการซอ้มประมาณ 30 นาที และ
ไม่น่าเบ่ือ) จากนั้นอิสระใหท้่านพกัผอ่นในเรือส าราญตามอธัยาศยั 
แนะน า.....ใหท้่านเตรียมชุดวา่ยน ้าและรองเทา้ผา้ใบเพื่อออกก าลงักายในหอ้งฟิตเนสซ่ึงสามารถมองเห็น
ทศันียภาพภายนอกเรือผา่นกระจกใส 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหาร  อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 
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หมายเหตุ 
ก่อนเรือกลบัเทียบท่าท่ีเมืองแวนคูเวอรื ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนด
ล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใช้ท่ี
จ  าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  เพราะเจ้าหน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่
กลางดึก และบญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ี
ตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้ห้หมายเลขไวใ้นวนัท่ี
ท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

วนัทีเ่ก้ำ แวนคูเวอร์ – เกำะวคิตอเรีย – สวนบุชชำร์ด – ช้อปป้ิงเอำท์เลต  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือแวนคูเวอร์ 
 น าทุกท่านรอประกาศจากเจา้หนา้ท่ีเรือเก่ียวกบัเวลาข้ึนเรือ 
  น าท่านข้ึนจากเรือส าราญและน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้าเมืองแวนคูเวอร์ ณ 

ท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงท่านตอ้งมายืนยนัระบุรับดว้ยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือ ได้
เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsaw Wassen) เพื่อนัง่เรือเฟอร์ร่ีขา้มช่องแคบจอร์เจียอนัสวยงาม
สู่ “เกาะวิคตอเรีย” เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย  ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูง
ปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต วา่ยวนอยูใ่นบริเวณอ่าว น าท่านชม เมืองวิกตอเรีย (Victoria) ซ่ึงเป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐบริ
ติชโคลมัเบีย  (British Columbia) รัฐหน่ึงของประเทศแคนาดา น าท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปกบั อาคารรัฐสภา
ในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Parliament Buildings) โดยตวัอาคารนั้นตั้ งอยู่ใจกลางเมืองวิกตอเรีย 
อาคารแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปป้ันพระนางเจ้า
วคิตอเรีย แห่งประเทศองักฤษ    

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ต๋ิมซ า) 
 

  

บ่าย  น าท่านเขา้ชมสวนบูชาร์ด (Butchart Gardens) สวนดอกไมท่ี้ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไมท่ี้งดงาม
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ซ่ึงมีอายมุากวา่ 100 ปี จากการชอบตกแต่งสวนของครอบครัว บูชาร์ด น าท่านชมสวน
ดอกไมแ้ละเดินชมบริเวณสวนท่ีถูกจดัแต่งในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ มีทั้งการจดัสวนแบบ
ชงัเค่น, สวนแบบองักฤษ, สวนญ่ีปุ่น ฯลฯ  อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก ของตกแต่งบา้นและสวน 
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ภาพเขียน พนัธ์ุไม้ต่างๆ ภายในร้านขายของท่ีระลึกสวนบูชาร์ดตามอธัยาศัยอิสระให้ท่านเดินเล่นตาม
อัธยาศัย ก่อนน าท่านนั่งเรือเฟอร์ร่ีกลับสู่แวนคูเวอร์ จากนั้ นน าท่านสู่ ช้อปป้ิงเอำท์เลต (Vancouver 
shopping outlet) อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั และ เลือกรับประทานอาหารกลางวนั ตาม
อธัยาศยั เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเตม็ท่ี 

 

********** อสิระให้ท่ำนรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศัย ******* 
 

21.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์ เพื่อเชคอิน 
 

วนัทีสิ่บ แวนคูเวอร์ 
 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน CX837 (ใชเ้วลาบินประมาณ 12.20 ชัว่โมง)  
 

********* บินขา้มเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) 
22.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบิน CX713 
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
 

วนัทีสิ่บเอด็ กรุงเทพมหำนคร 
 

00.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (Bon Voyage) 
 

11 วนั ล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ Celebrity Infinity 
 

อตัราค่าบริการ 10-20 กนัยำยน 2559 
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่ อตัราหอ้งพกัแบบ Inside) ท่านละ 129,900 
อพัเกรดหอ้งพกัแบบ หนา้ต่าง Ocean เพิ่มเงิน ท่านละ 10,000 
อพัเกรดหอ้งพกัแบบ มีระเบียงทะเล (Sea View Balcony Cabin) เพิ่มเงิน ท่านละ 23,000 
พกัเด่ียวเพิ่มจากราคาทวัร์ ท่านละ  33,000 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 17 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)   129,900 
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งเดียวกนั 3-4 ท่าน) ท่านละ 127,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 17 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  119,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  115,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 160,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559) ** 
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ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน CX (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ, ค่า Service fee ของทางเรือ 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ 
 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศแคนาดา  
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 10 วนั เท่ากบั 20 USD) 
 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศอเมริกา (ท่านตอ้งท าการยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง เน่ืองจากตอ้งสแกนลายน้ิวมือ)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน (ช าระหลงัจากส ารองท่ีนัง่ภายใน 3 วนั) 
    ส ำรองที่น่ัง (ผู้เดินทำงพกัเดี่ยว) ท่ำนละ 70,000 บำท 
 งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง (ตามกฎของเรือส าราญ) 
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 30% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 

30 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดัหยดุ

งาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง
ไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
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 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถ ท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการ ท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบก่อน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการ
เขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง  

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีา และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธ 

การเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ  นกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการ
เดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบิน
สามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนั
การเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

กระเป๋ำเลก็ถอืตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณำ

ใส่ในกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดย

จะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงตอ่
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภำระและค่ำพนกังำนยกสัมภำระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ 

Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธ
ได ้หาก น ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75 น้ิว ) + ยาว 
( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกดิกำรสูญหำย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผดิชอบชดใช้

ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี
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เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลง
กระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการทอ่งเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ 
โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทั
ฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้า่น โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย 
USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทกุประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้า่นได ้ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์น
ส่วนตวัของท่าน 

เอกสำรยืน่วซ่ีำอเมริกำ และ แคนำดำ 
ส าหรับการยืน่วซ่ีาประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งด าเนินการยืน่ขอดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน

สามารถเขา้ไปท าการสมคัรเพื่อขอยืน่วซ่ีาไดท่ี้ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  

วซ่ีำเพือ่กำรท่องเทีย่ว : ประเทศแคนำดำ 
(ทางบริษทัทวัร์ด าเนินการยื่นใหแ้ละรวมค่าวซ่ีาแลว้) 

เอกสารใชป้ระกอบการขอวซ่ีา 
1. หนงัสือเดินทาง :ตอ้งไม่หมดอายกุ่อนวนัท่ีท่านจะเดินทางกลบัประเทศไทย ผูมี้รายช่ืออยูบ่นค าร้องตอ้งยืน่หนงัสือเดินทางของแต่

ละท่านดว้ย ) ถา้มีหนงัสือเดินทางมากกวา่ 1 เล่ม ท่านตอ้งยืน่เล่มเก่าดว้ย  
2. พาสปอร์ตตอ้งมีหนา้ประทบัตรา วา่งตั้งแต่  2 หนา้ข้ึนไป 
3. รูปถ่าย :ขนาด 1..1 x  1.11น้ิว จ านวน 4 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ถา้ขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกตอ้ง สถานทูตจะไม่รับค าร้อง 
4. หลกัฐานการเงิน :จดหมายรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบญัชีเงินฝากทุกประเภท 
5. หลกัฐานการงาน: 
- จดหมายรับรองจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง อายกุารท างานและ เงินเดือน 
- ขา้ราชการ และพนกังานรัฐวสิาหกิจ ตอ้งยืน่เอกสารการอนุมติัใหล้างาน 
- ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้ หรือเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งยืน่เอกสารการจดทะเบียนการคา้พร้อมส าเนา 
- ในกรณีท่ีนกัเรียน/ผูเ้ยาวมี์อายเุกิน 6 ปี ตอ้งยืน่เอกสารจากสถาบนัการศึกษา อนุมติัการหยดุเรียน 
- ในกรณีท่ีผูเ้ยาวอ์ายตุ  ่ากวา่ 16 ปี และเดินทางกบัผูอ่ื้น ตอ้งยืน่เอกสารมอบอ านาจจากบิดามารดา อนุญาตใหเ้ดินทางกบัผูอ่ื้นได ้

หรือในกรณีท่ีผูเ้ยาวเ์ดินทางกบัผูดู้แล/ผูท่ี้มีอ านาจในการปกครอง ท่านตอ้งยืน่หลกัฐานเพ่ือพิสูจน์วา่ท่านมีอ านาจปกครองผูเ้ยาว์
นั้นแต่เพียงผูเ้ดียว 
 

 
 

 

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


 

www.thaicruiseholiday.com  หนา้ 16 

 

แบบฟอร์มกำรส ำรองที่น่ัง  
11 วนัล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ 

Celebrity Infinity Cruise 
 

ก าหนดการเดินทางปี 2016 : คิดจากราคาห้อง Inside (พกัหอ้งคู่) 
 

ราคาทวัร์ 129,900 บาท  10-20 กนัยายน 2559 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 
(INS/ OC/ BAL) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(แพอ้าหารโปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 
(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้ำด้วยนะค่ะ เน่ืองจำกต้องกรอกข้อมูลในกำรยื่นวซ่ีำ) 

ช่ือผู้ส ำรองที่น่ัง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 

โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์............................................................ 

โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 


