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11 วนัล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ 
Holland America Line 

(สัมผสัดนิแดนแห่งขั้วโลกเหนือ) 

 

เมษำยน – กนัยำยน 2017 

 เร่ิมต้นที…่.129,900 บาท 
(พเิศษ!! รำคำนีร้วมทวัร์พำเทีย่วทุกประเทศแล้ว) 
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แวนคูเวอร์, เทรซ่ีอำร์ม อนิเลท, จูโน่, สแกกเวย์, กลำเซียร์เบย์, เคทชิแกน 
(พร้อม พกัแวนคูเวอร์ 1 คืน เตรียมควำมพร้อมก่อนลงเรือส ำรำญ) 

รำคำทวัร์ปี 2017 
รำคำทวัร์ 129,900 บำท : 28 เม.ย. – 8 พ.ค. / 5 – 15 พ.ค. / 15 – 25 ก.ย. 
รำคำทวัร์ 139,900 บำท : 16 – 26 มิ.ย. / 7 – 17 ก.ค. / 4 – 14 ส.ค. 

ห้องพกัเรือส ำรำญ ฮอลแลนด์ อเมริกำ (Holland America)  

 
ขนำดระวำงเรือ 86,700 ตัน รองรับผู้โดยสำรได้ 2,106 คน สูง 11 ช้ัน 

(เตยีงนอนสำมำรถแยกเป็นเตียง TWN ได้) 
Balcony cabin (ห้องพกัแบบมีระเบียง) 
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Ocean view cabin (ห้องพกัแบบหน้ำต่ำง)           Stateroom: Interior (หอ้งพกัแบบ Inside)  

              

11 วนัล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ 
Holland America Line 

แวนคูเวอร์, เทรซ่ีอำร์ม อนิเลท, จูโน่, สแกกเวย์, กลำเซียร์เบย์, เคทชิแกน 
 

วนัแรก กรุงเทพ – แวนคูเวอร์ – สะพำนแขวนคำปิลำโน   
 

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

http://www.cruisedeckplans.com/DP/Main/subcatdetail.php?ship=Celebrity%20Infinity&cat=Interior
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11.05 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี CX750 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
2.45 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอ
ทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่  

15.00 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 

 

13.15 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
ภาพความสวยงามของป่าสนอนัอุดมสมบูรณ์และสูดอากาศบริสุทธ์ิตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเขา้สู่โรงแรม
ท่ีพกั เพื่อเชคอิน อิสระใหท้่านพกัผอ่น ก่อนรับประทานอาหารค ่า 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมล้ิมลองเมนูกุง้มงักร) 
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 ์
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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
กลางเมือง จากนั้นน าท่านชมนาฬิกาเรือนแรกของโลกท่ีเดินไดด้ว้ยพลงัไอน ้ า โดยนาฬิกาไอน ้ า  จะตีเสียงดงั
บอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกบันาฬิกาบ๊ิกเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน ้ า
พวยพุง่ออกมาทุก 1 ชัว่โมง 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ เพื่อเชคอินลงเรือส าราญ Holland America (ms Nieum Amsterdam) 
16.30 น. เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ มุ่งหนา้สู่ เทรซ่ีอาร์ม ฟยอร์ด 
 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 ซ่ึงตอ้งขอให้ลูกคา้และผูโ้ดยสารทุกท่านเขา้ร่วม
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  เทรซ่ีอำร์มฟยอร์ด – จูโน่ – เมนเดลฮอลล์ กรำเซียร์ – โอลด์ทำวน์ – เคเบิล้คำร์ เมำท์โรเบิร์ต 
 

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

10.00 น. เรือส าราญล่องเขา้สู่ เทรซ่ีอาร์ม ฟยอร์ด (Tracy Arm Fjord) ซ่ึงเป็นบริเวณฟยอร์ดท่ีสวยงามและข้ึนช่ืออีก
แห่งหน่ึงของอลาสกา้ เรือจะค่อยๆล่องผา่นบริเวณน้ี ท่านสามารถเก็บภาพทศันียภาพอนัสวยงาม หรือหาก
โชคดี อาจสามารถพบเห็นปลาวาฬ, โลมา หรือ แมวน ้า ออกมาแหวกวา่ยใหไ้ดย้ลโฉมกนั    

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

13.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือจูโน่ 
13.30 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
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ประทบัใจตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่ท่าเรือเมืองจูโน่ น าท่านข้ึนกระเชา้ลอยฟ้าท่ี เมาท ์โรเบิร์ต (Mt. 
Robert Tramway) โดยจุดข้ึนกระเช้าอยู่บริเวณท่าเรือเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของ เมาท์ โรเบิร์ต ณ 
จุดสูงสุดของยอดเขาแห่งน้ีพบกบัทิวทศัน์ของจูโน่ท่ีลอ้มรอบดว้ยขุนเขา นอกจากน้ียงัมี ศูนยน์กัท่องเท่ียว 
ร้านอาหาร บาร์ โรงภาพยนตร์ ร้านขายของท่ีระลึก  ไวค้อยให้บริการอีกดว้ย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอด
เขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านนัง่กระเช้ากลบัลงมา ณ ท่าเรือ อิสระให้ท่านเดินเล่น
ภายในตวัเมืองจูโน่ ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นเมืองท่าและเมืองหลวงท่ีส าคญัของมลรัฐอลาสกา้ ตวัเมืองตั้งอยูบ่ริเวณ
ตีนเขาท่ีตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถา้ไปเยือนในช่วงตน้ๆของฤดูกาลล่องเรือส าราญ ท่านจะไดเ้ห็นยอด
เขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและน ้ าตกอนัสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งข้ึนในยุคต่ืนทองอลาสกา้ ดงันั้นท่ีน่ีจึงมีตึก
รามบา้นช่องประวติัศาสตร์มากมาย และเป่ียมไปดว้ยสีสันสดใส  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าภายในเรือ 
ท่านตอ้งข้ึนเรือก่อนเวลา 21.15 น. เน่ืองจากท่าเทียบเรืออยูใ่กลบ้ริเวณเมือง ท่านสามารถเดิน เล่นไดต้าม
อธัยาศยั หรือ จะเลือกพกัผอ่นบนเรือก็ได ้

22.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือจูโน่ เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือสแกกเวย ์

 
วนัท่ีหา้ เมืองสแกกเวย ์
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ตภ์ายในเรือ  
07.00 น. เรือจอดเทียบท่ี ท่าเรือสแกกเวย ์

น าท่านเดินทางสู่เมืองสแกกเวย ์ซ่ึงเป็นเมืองท่าและเป็นปากประตูตอ้นรับผูท่ี้จะเดินทางไปแสวงโชคท่ี “ทุ่ง
ทองคลอนไดค์”(Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเม่ือราว 100ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสายไวท์
พาสและยูคอนรูต (White Pass and Yukon Railway) ท่ีพานักแสวงโชคเดินทางตดัขา้มขุนเขา และหุบเหว 
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เขา้สู่มณฑล ยูคอน ของแคนาดา ซ่ึงทุกวนัน้ีเหลือเพียงความทรงจ า น าท่านข้ึนสู่ฝ่ังเพื่อออกเดินทางโดย 
รถไฟสายไวท้พ์าส (The White Pass and Yukon Railroad) ท่ีถูกสร้างข้ึนระหวา่งปีค.ศ. 1898 - 1900 เช่ือมต่อ
ระหวา่งเมืองสแกกเวยแ์ละเมืองไวท์ฮอร์ส และมุ่งหน้าสู่เหมืองทองในอดีต น าท่านข้ึนรถไฟท่ีจอดเทียบอยู่
บริเวณท่าเรือ ซ่ึงจะพาท่านยอ้นยุคศึกษาประวติัเส้นทางรถไฟโบราณสายน้ีท่ีตดัขา้มขุนเขาและหุบเหว เพื่อ
พานักแสวงโชคเดินทางเขา้สู่มณฑลยูคอนของแคนาดาเพื่อแสวงหาทองแทนการใช้ม้าหรือเดินเท้าผ่าน
ธรรมชาติอนัทุรกนัดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิง่ข้ึนสู่จุดสูงสุดท่ีเกือบ 3,292 ฟิต ซ่ึงตลอดสองขา้ง
ทางท่ีท่านจะไดพ้บคือความงดงามแห่งธรรมชาติเหนือค าบรรยาย ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่ท่าเทียบเรือสแกกเวย ์

 

 อิสระใหท้่านรับประทานอาหารกลางวนับนเรือส าราญ 
 

บ่าย น าท่านชมตวัเมืองสแกกเวย ์ซ่ึงอยูห่่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ท่ีใหบ้รรยากาศแบบ
คาวบอยตะวนัตก แมเ้วลาจะผา่นไปนานแต่เมืองสแกกเวยย์งัคงรักษาสภาพเมืองในยุคต่ืนทองไดเ้ป็นอยา่งดี 
ให้ท่านไดช้ม บา้นไมส้องชั้น ร้านคา้ ร้านอาหาร ท่ีทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศยัจนถึง
เวลานดัหมาย (ท่านจะตอ้งข้ึนเรือประมาณ 1 ชัว่โมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า)  

  

21.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือสแกกเวยเ์พื่อมุ่งหนา้สู่ อุทยานแห่งชาติธารน ้าแขง็กลาเซียร์เบย ์
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือ  
 

  
 
 
 
 



 

www.wtravel.co.th 

วนัที่หก ธำรน ำ้แข็งกลำเซียร์เบย์ (Inside Passage) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 เรือเร่ิมล่องเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติกลาเซียร์เบย ์(Glacier Bay – Inside Passage) ซ่ึงได้รับการยกย่องให้เป็น

มรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก  วนัน้ีเป็นอีกวนัท่ีท่านจะได้สัมผสักับความงดงาม ความ
มหัศจรรยข์องภูเขาน ้ าแขง็ท่ีงดงามและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในอลาสกา้ หากโชคดีท่านจะไดย้นิเสียงการแยกตวัเป็น
แผน่ตกลงสู่พื้นน ้ า เป็นเสียงอนักึกกอ้งราวเสียงฟ้าร้องค าราม และเป็นช่วงเวลาท่ีจะสะกดทุกท่านไวก้บักอ้น
น ้ าแขง้มหึหาท่ีพงัถล่มลงสู่พื้นน ้ าเสียงดงักงัวาล เรียกไดว้า่เป็นปรากฎการณ์ท่ีธรรมชาติไดป้ั้นแต่งข้ึนมาให้
ท่านไดช้ม และจะหาท่ีใดเปรียบมิไดอี้กแลว้ในโลก อิสระให้ท่านไดส้ัมผสักบัทศันียภาพและความงดงาม
ของทุ่งน ้าแขง็ พร้อมเก็บภาพความประทบัใจอนัมิอาจลืมเลือนไดต้ามอธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัภายในเรือ 
 อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมอนัหลากหลายท่ีมีบนเรือ ไม่วา่จะเป็นการออกก าลงักายในห้องฟิตเนส 

หรือวิ่งออกก าลังกายรอบๆ ตวัเรือ ผ่อนคลายอิริยาบถท่ี Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับการแสดง 
กิจกรรมและเกมส์ต่างๆ หรือเลือกพกัผ่อนท่ีห้องสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผสักบัความสดช่ืนของ
ธรรมชาติ ริมฝ่ังท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนอายุนับร้อยปี ทั้ งน้ีบนเรือยงัมีอาหารเลิศรสบริการท่านอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าภายในเรือ 
 เรือมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมือง เคทชิแกน 
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วนัทีเ่จ็ด เมืองเคทชิแกน – ชมเมือง – ตกปูอลำสก้ำ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
10.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือเคทชิแกน 
 น าท่านเท่ียวชมยา่นไฟแดงท่ีโด่งดงัในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นท่ีชุมนุมของนกัแสวงโชค และ

นกัเดินเรือในยคุต่ืนทอง เป็นยา่นอาคารเก่าท่ีทางเดินและบา้นเรือนสร้างอยูเ่หนือล าธารหรือเชิงเขา มีสถานท่ี
ประวติัศาสตร์ “บา้นของดอลล่ี” สถานท่ีหาความส าราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระใหท้่านไดข้ึ้นฝ่ังชมเมือง
เคทชิแกน และซ้ือของพื้นเมืองตามอธัยาศยั พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตกบัการนัง่เรือประมงเพื่อไปตกปูอลาสกา้ (Alaska King Crab) 
เรือจะน าท่านสู่บริเวณอนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของปูอลาสกา้ และใหท้่านไดเ้ห็นพร้อมสัมผสัวธีิการ และภูมิปัญญา
ของชาวประมงในการจบัปูอลาสกา้ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่าประทบัใจตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่าน
กลบัสู่ท่าเรือ 
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18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือ เคทชิแกน เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 

วนัทีแ่ปด Inside Passage (Cruising) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผอ่นบนเรือส 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) หรือจะเลือกนัง่เล่นใน 

  คลบั 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) 

 

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 – พพิธิภัณฑ์สัตว์น ำ้ – ช้อปป้ิงเอำท์เลต  
 

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

ท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงท่านตอ้งมายนืยนัระบุรับดว้ยตนเอง ณ บริเวณหอ้งโถงของท่าเรือ  
น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า (Sea Aquarium) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในอเมริกา
เหนือ ภายในพิพิธภณัฑ์จดัแสดงสัตวน์ ้ ามากกวา่ 8,000 ชนิด เป็นศูนยศึ์กษาดา้นสมุทรศาสตร์ท่ีน่าสนใจดา้น
ในมีสัตวน์ ้ าตวัเด่นๆ ท่ีไม่ควรพลาดชมอยา่ง ปลาวาฬเพชฌฆาตท่ีวา่ยมาจูบจมูกอาสาสมคัรอยา่งน่าต่ืนเตน้ 
มีปลาฉลามขาวยกัษ์เขมือบเน้ือช้ินใหญ่หมดไปในชัว่พริบตาอยา่งน่าตกตะลึง และมีนากทะเลและแมวน ้ า
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ก าลงัเล่นอยูอ่ยา่งน่ารักน่าเอน็ดู นอกจากน้ีท่ีพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าแห่งน้ียงัมีมีจุดเด่นอยูต่รงท่ีปลาวาฬเบลูกา้อีก
ดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพสัตวน์ ้าแปลกตาตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ต๋ิมซ า) 
 

บ่าย น าท่านสู่แมกอาเธอร์เกลน ช้อปป้ิงเอาท์เลต (McArthurglen Shopping Outlet) ซ่ึงเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ในแวนคูเวอร์ มีร้านคา้กว่ามากมาย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO 
BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, 
TOMMY HILFIGER เป็นตน้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

20.30 น. หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองแวนคูเวอร์ 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) 
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11 วนั ล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ Holland America  
รำคำทวัร์ปี 2017 
รำคำทวัร์ 129,900 บำท : 28 เม.ย. – 8 พ.ค. / 5 – 15 พ.ค. / 15 – 25 ก.ย. 
รำคำทวัร์ 139,900 บำท : 16 – 26 มิ.ย. / 7 – 17 ก.ค. / 4 – 14 ส.ค. 
 

อตัราค่าบริการ เม.ย./ พ.ค./ ก.ย. มิ.ย./ ก.ค./ ส.ค. 
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) หรือเดก็ 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน อตัราหอ้งพกัแบบ Inside Cabin ท่านละ 129,900 139,900 
พกัเด่ียวเพิ่มจากราคาทวัร์ ท่านละ  35,000 40,000 
อพัเกรดเป็นหอ้งหนา้ต่าง (พกัหอ้งคู่)  (Window cabin) เพิ่มท่านละ 10,000 12,000 
อพัเกรดเป็นหอ้งมีระเบียง (พกัหอ้งคู่)  (Balcony cabin) เพิ่มท่านละ 25,000 30,000 
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งเดียวกนั 3-4 ท่าน) ท่านละ 127,900 137,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  119,900 129,900 
ชั้น Premium Economy เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยืนยนัไดก้ต็่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 32,000 32,000 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยืนยนัไดก้ต็่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 140,000 140,000 
ราคาทวัร์ land only ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (BKK-YVR-BKK) 99,900 99,900 
ค่าด าเนินการวซ่ีาอเมริกา (ไม่รวมในราคาทวัร์) ท่านละ 7,000 7,000 

 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 19 กนัยายน 2559) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
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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 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ 
 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศแคนาดา  
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่า Service fee ของทางเรือ ประมาณ 100 USD ต่อท่าน ซ่ึงทางเรือจะชาร์ตเขา้ Cruise card ของแต่ละท่าน 
 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศอเมริกา (ท่านตอ้งท าการยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง เน่ืองจากตอ้งสแกนลายน้ิวมือ)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บำท/ท่ำน (ช าระหลงัจากส ารองท่ีนัง่ภายใน 3 วนั) 
    ส ำรองที่น่ัง (ผู้เดินทำงพกัเดี่ยว) ท่ำนละ 70,000 บำท 
 งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง (ตามกฎของเรือส าราญ) 
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน 
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
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* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิกวซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้  าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคค
ธรรมดา  

กรณเีดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
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เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณเีกดิกำรสูญหำย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนัก
กระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ
ใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 
กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ 
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เอกสำรย่ืนวซ่ีำอเมริกำ และ แคนำดำ 

ส าหรับการยืน่วซ่ีาประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งด าเนินการยืน่ขอดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน

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

วซ่ีำเพ่ือกำรท่องเทีย่ว : ประเทศแคนำดำ 
(ทางบริษทัทวัร์ด าเนินการยื่นใหแ้ละรวมค่าวซ่ีาแลว้) 

เอกสารใชป้ระกอบการขอวซ่ีา 
1. หนงัสือเดินทาง :ตอ้งไม่หมดอายกุ่อนวนัท่ีท่านจะเดินทางกลบัประเทศไทย ผูมี้รายช่ืออยูบ่นค าร้องตอ้งยืน่หนงัสือเดินทางของแต่

ละท่านดว้ย ) ถา้มีหนงัสือเดินทางมากกวา่ 1 เล่ม ท่านตอ้งยืน่เล่มเก่าดว้ย  
2. พาสปอร์ตตอ้งมีหนา้ประทบัตรา วา่งตั้งแต่  2 หนา้ข้ึนไป 
3. รูปถ่าย :ขนาด 1.37 x  1.77น้ิว 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
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แบบฟอร์มกำรส ำรองที่น่ัง  
11 วนั ล่องเรือส ำรำญอลำสก้ำ Holland America  
แวนคูเวอร์, เทรซ่ีอำร์ม อนิเลท, จูโน่, สแกกเวย์, กลำเซียร์เบย์, เคทชิแกน 

 
รำคำทวัร์ปี 2017 
รำคำทวัร์ 129,900 บำท    28 เม.ย. – 8 พ.ค.    5 – 15 พ.ค.   15 – 25 ก.ย. 
รำคำทวัร์ 139,900 บำท    16 – 26 มิ.ย.     7 – 17 ก.ค.    4 – 14 ส.ค. 
 

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

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(แพอ้าหารโปรดระบุ) 
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(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้ำด้วยนะค่ะ เน่ืองจำกต้องกรอกข้อมูลในกำรย่ืนวซ่ีำ) 

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

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

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

*** เอเย่นต์กรุณำส่งแฟกซ์ส ำรองที่น่ัง และ หน้ำพำสปอร์ต มำทีแ่ฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ติดต่อเจ้ำหน้ำที ่: จ๊ิบ, หนุก, จูน, มินท์, แต้ว, ออย, มอส, อำม   โทร 02 635 1415 


