
 

 

11 วนัล่องเรือสําราญอลาสก้า 

Celebrity Infinity 
(สัมผสัดนิแดนแห่งขั้วโลกเหนือ) 

แวนคูเวอร์, ไอซ์ซ่ีสเตรท พอยท์, ฮับบาร์ด กลาเซียร์, จูโน่, เคทชิแกน 

(พร้อมกจิกรรมพเิศษ ตกปูอล้าสก้า)  

พเิศษ.....พกัแวนคูเวอร์ 1 คนื เตรียมความพร้อมก่อนลงเรือสําราญ 

TOUR CODE : CR151508YZ 

 

2-12 มถุินายน / 18-28 สิงหาคม 2018 

เร่ิมต้น 129,900.- 
(พเิศษ!! ราคานีพ้กัห้อง Inside, รวมทวัร์พาเที่ยวทุกประเทศ และ รวมทปิทุกอย่างแล้ว) 

 โปรแกรมดี จดัอยา่งลงตวั คุม้มาก ไดพ้กัผอ่นเตม็ท่ี พร้อมรวมทวัร์พาเท่ียว  

 สะดวกมากมาย ไม่ตอ้งร้ือ จดั และ ขนยา้ยกระเป๋าเดินทาง 

 เรือสาํราญหรู Celebrity Infinity ขนาดระวางเรือ 91,000 ตนั จุผูโ้ดยสารไดก้วา่ 2,600 คน  

 เรือสาํราญทั้งหมด 12 ชั้น บริการทั้งอาหารตะวนัออก, ตะวนัตก, ยโุรป และ อเมริกนั ใหท่้านไดเ้ลือกรับประทานแบบเตม็อ่ิม  

  สนุกกบักิจกรรมและ Club House บนเรือ 

ราคาทวัร์ 129,900 บาท : 2-12 มิถุนายน 2018    //     ราคาทวัร์ 133,900 บาท : 18-28 สิงหาคม 2018 



 

 

ห้องพกัเรือสําราญ Celebrity Infinity Cruise 

 
ขนาดระวางเรือ 91,000 ตัน รองรับผู้โดยสารได้ 2,600 คน 

(เตยีงนอนสามารถแยกเป็นเตยีง TWN ได้) 
 

Balcony cabin (ห้องพกัแบบมีระเบียง) 

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

 

 

 

 

 

 

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


 

 

11 วนัล่องเรือสําราญอลาสก้า 

Celebrity Infinity 
(สัมผสัดนิแดนแห่งขั้วโลกเหนือ) 

แวนคูเวอร์, ไอซ์ซ่ีสเตรท พอยท์, ฮับบาร์ด กลาเซียร์, จูโน่, เคทชิแกน  
รัฐอลาสกา้เป็นรัฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรัฐท่ี 49 ไม่มีอาณาเขตติดกบัรัฐอ่ืน ๆ อยูท่างตะวนัตก

เฉียงเหนือของทวปีอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาซ้ือดินแดนท่ีเป็นรัฐอลาสกา้มาจากประเทศรัสเซีย 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 
 

วนัแรก กรุงเทพ – แวนคูเวอร์  
 

13.30น. คณะฯพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 

เคาน์เตอร์ Q/R สายการบิน EVA Airways  

16.25 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินอีวเีอ แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี BR68 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.35 ชัว่โมง) 

สายการบินมีบริการอาหารกลางวนับริการบนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวี

ส่วนตวัทุกท่ีนัง่  

21.15 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่สนามบินลอสแองเจลิส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป (TPE) สู่ สนามบินแวนคูเวอร์ (YVR) โดยเท่ียวบิน BR10 (ใชเ้วลาบิน 11

ชัว่โมง) 

********* บินขา้มเสน้แบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารเชา้ และ อาหารคํ่าบนเคร่ืองบิน 
 

19.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองแวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดา 

 นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ ศุลกากร 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Empire Landmark Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 



 

 

  

วนัทีส่อง  เทีย่วเมืองแวนคูเวอร์ – เชคอนิลงเรือสําราญ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเท่ียวชม สวนสาธารณะสแตนลีย ์ปาร์ก (Stanley Park) ซ่ึงตั้งอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ เป็นเหมือน

เกาะยื่นลงไปในเบอร์ราดอินเลท มีพื้นท่ีกวา่ 10,000 เอเคอร์ ในสวนมีตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีมีอายุนบั 100 ปี                 

ลอร์ด สแตนลีย ์ผูว้า่การเขตปกครองแคนาดา เป็นผูริ้เร่ิมให้สร้างสวนแห่งน้ีข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1888 สวนแห่งน้ี

เป็นสถานท่ีท่ีชาวแคนาดาทุกเพศทุกวยัและทุกสีผิวไดม้าใช้ประโยชน์บนพื้นท่ีสีเขียวกลางเมือง เพื่อการ

พกัผอ่นหยอ่นใจ สันทนาการ และออกกาํลงักาย จุดเด่นของสวนสาธารณะท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้ชมกนัมากท่ีสุด 

คือ กลุ่มเสาโทเทม (Totem) เสาสัญลกัษณ์ท่ีตั้งไวเ้พื่อระลึกว่าบริเวณน้ีเคยเป็นถ่ินท่ีอยู่ของชนพื้นเมือง

อินเดียน     มาก่อน ซ่ึงในสมยัก่อนชนพื้นเมืองใชเ้สาโทเทม เล่าเร่ืองราวความเป็นมาของเผา่และเป็นท่ีเก็บ

อฐิัของคนตาย หรือสถานท่ีประจานศตัรู กลุ่มเสาแห่งน้ีไดถู้กนาํมาจากท่ีต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทม

แบบต่างๆ ท่ีชาวพื้นเมืองในทอ้งถ่ินทาํข้ึน จากนั้น นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั แคนาดาเพลส (Canada Place) 

สถาปัตยกรรมหลงัคารูปใบเรือสีขาว คลา้ยโรงโอเปร่าเฮาส์ของนครซิดนีย ์ออสเตรเลีย หลงัคาใบเรือน้ีเดิม

สร้างข้ีนเป็นหลงัคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ท่ีจดัข้ึนท่ีแวนคูเวอร์เม่ือปี ค.ศ. 1986 ไดเ้วลา

นาํท่านชมอาคารท่ีก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอนัน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก 

(Canadian Pacific Railway Station) สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายขา้มทวีป ปัจจุบนั

เป็นสถานีรถลอยฟ้ากบัเรือขา้มฟากของเมืองแวนคูเวอร์ จากนั้นนาํท่านเท่ียวชม ยา่นแกสทาวน์ (Gass Town) 

เป็นชุมชนแรกของคนท่ีมาตั้งถ่ินฐานอยูใ่นรัฐบริติชโคลมัเบียก่อนท่ีจะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบนัเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวสาํคญัท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งแวะมาเยีย่มชมแหล่งกาํเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ สาํหรับเมืองแกสทาวน์

มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนท่ีไดรั้บการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดท่ี

น่าสนใจ คือ รูปป้ันของแกสซี แจ็คท่ีตั้งอยู่บริเวณจตุัรัสกลางเมือง จากนั้นนาํท่านชมนาฬิกาเรือนแรกของ

โลกท่ีเดินไดด้ว้ยพลงัไอนํ้า โดยนาฬิกาไอนํ้า  จะตีเสียงดงับอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกบั



 

 

นาฬิกาบ๊ิกเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพน่ไอนํ้าพวยพุง่ออกมาทุก 1 ชัว่โมง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

13.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ เพื่อเชคอินลงเรือสาํราญ Celebrity Infinity 

16.30 น. เรือสาํราญ Celebrity Infinity ออกจากท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ มุ่งหนา้สู่ ไอซ์ซ่ีสเตรท พอยท ์แห่งอลาสกา้ 

 ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม

หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 
 

ค ํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

วนัทีส่าม Inside Passage (Cruising) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

อิสระใหท้่านพกัผอ่นบนเรือสาํราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน

คลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็น ชอ้ปป้ิงท่ีร้านขาย

สินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลาย

ท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 

Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซํ้ ากนัในทุกคํ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 

เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 

Sport and Activities  : สระวา่ยนํ้า, 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 ห้องอาหารภายในเรือสําราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวนั

ในหอ้งอาหารหลากหลายในเรือสาํราญแห่งน้ี) 
 

ทางเรือจดักิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั ซ่ึงตอ้งขอใหลู้กคา้และผูโ้ดยสารทุกท่านเขา้ร่วม

กิจกรรมน้ี เพื่อเป็นการเตียมตวัในการเดินทางทางเรืออยา่งปลอดภยั (เวลาในการซอ้มประมาณ 30 นาที และ

ไม่น่าเบ่ือ) จากนั้นอิสระใหท้่านพกัผอ่นในเรือสาํราญตามอธัยาศยั 
 



 

 

แนะนาํ.....ใหท้่านเตรียมชุดวา่ยนํ้าและรองเทา้ผา้ใบเพื่อออกกาํลงักายในหอ้งฟิตเนสซ่ึงสามารถมองเห็น

ทศันียภาพภายนอกเรือผา่นกระจกใส 
 

ค ํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 

หลงัอาหาร  อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 
 

วนัทีส่ี่  ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท์ – ล่องเรือชมปลาวาฬ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือสาํราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน

คลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้

ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี

ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

 
 

15.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท ์

16.00 น. นาํท่านเดินทางสู่เมืองไอซ์ซ่ีสเตรทพอยท ์(Icy Strait Point) โดยทางเรือจะนาํเรือเล็ก (Tender boat) นาํท่านสู่

หมู่บา้นเล็กๆซ่ึงตั้งอยูไ่ม่ไกล จากเมืองฮูน่า อนัเป็นถ่ินฐานดั้งเดิมของชนเผา่พื้นเมืองอินเดียนแดงหรือท่ีเรียก

กนัวา่ “ชาวทลิงกิท” ตั้งถ่ินฐานภายในบริเวณ อุทยานแห่งชาติอ่าวเกลเชียร์ ชาวประมงพื้นเมืองท่ีน่ีใชชี้วิตอยู่

ร่วมกบัปลาวาฬหลงัค่อม ปลาโลมา แมวนํ้ า ปลาฮาลิบทั และปลาแซลมอนทั้ง 5 สายพนัธ์ุ นาํท่านออก

เดินทางล่องเรือสู่แหลมอดอลฟัส (Point Adolphus) โดยล่องเรือผา่นน่านนํ้ าซ่ึงเป็นแหล่ง อาศยัของสัตวน์ํ้ า

นานาชนิด เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต สิงโตทะเล แมวนํ้ า ปลาโลมา และปลาวาฬหลงัค่อม รวมถึงนกอินทรีย์

หวัลา้นท่ีคอยบินโฉบเฉ่ียวไปมา ปรากฏให้เห็นอยูบ่่อยคร้ัง นาํท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬ 



 

 

โดยบริเวณแหลมอดอลฟัส นบัเป็นจุดท่ีดีท่ีสุด ในการล่องเรือชมปลาวาฬ ไดเ้วลานาํท่านกลบัข้ึนฝ่ัง อิสระ

ใหท้่านไดเ้ดินเล่นบริเวณท่าเรือท่ีมีร้านคา้และร้านของฝาก ของท่ีระลึกจาํหน่ายใหน้กัท่องเท่ียวมากมาย 
 

ค ํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

ท่านตอ้งข้ึนเรือก่อนเวลา 22.00 น. เน่ืองจากท่าเทียบเรืออยูใ่กลบ้ริเวณเมือง ท่านสามารถเดินเล่นไดต้าม

อธัยาศยั หรือ จะเลือกพกัผอ่นบนเรือก็ได ้

22.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือไอซ์ซ่ีสเตรท พอยท ์เพื่อมุ่งหนา้สู่ ธารนํ้าแขง็ฮบับาร์ด กลาเซียร์ 

 

วนัที่ห้า ธารนํา้แข็ง ฮับบาร์ด กลาเซียร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ตภ์ายในเรือ  

เรือเร่ิมล่องเขา้สู่ ธารนํ้าแขง็ ฮบับาร์ด กลาเชียร์ (Hubbard Glacier) ซ่ึงเป็นธารนํ้ าแข็งยกัษใ์หญ่ในทวีปอเมริกา

เหนือ และยงัเป็นธารนํ้ าแข็งท่ีเคล่ือนท่ีไดเ้พียงแห่งเดียวในอลาสกา้อีกดว้ย ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ 

และชมววิทิวทศัน์ท่ีดีท่ีสุดของธารนํ้าแขง็ยกัษใ์หญ่สีนํ้าเงินอ่อนขนาด 1,350 ตารางไมล์ วนัน้ีเป็นอีกวนัท่ีท่าน

จะไดส้ัมผสักบัความงดงาม ความมหศัจรรยข์องภูเขานํ้าแขง็ท่ีงดงามและยิง่ใหญ่ท่ีสุดทวีปอเมริกาเหนือ หาก

โชคดีท่านจะไดย้นิเสียงการแยกตวัของแผน่นํ้ าแข็งตกลงสู่พื้นนํ้ า เป็นเสียงอนักึกกอ้งราวเสียงฟ้าร้องคาํราม 

และเป็นช่วงเวลาท่ีจะสะกดทุกท่านไวก้บักอ้นนํ้ าแขง้มหึหาท่ีพงัถล่มลงสู่พื้นนํ้ าเสียงกงัวาล เรียกไดว้า่เป็น

ปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีไดป้ั้นแต่งข้ึนมาให้ท่านไดช้มและจะหาท่ีใดเปรียบมิได ้อิสระให้ท่านไดส้ัมผสักบั

ทศันียภาพและความงดงามของทุ่งนํ้าแขง็ พร้อมเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
 

 
 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

 อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมอนัหลากหลายท่ีมีบนเรือ ไม่วา่จะเป็นการออกกาํลงักายในหอ้งฟิตเนส 

หรือวิง่ออกกาํลงักายรอบๆ ตวัเรือ ผอ่นคลายอิริยาบถท่ี Stream room / Sauna เพลิดเพลินกบัการแสดง 

กิจกรรมและเกมส์ต่างๆ หรือเลือกพกัผอ่นท่ีหอ้งสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผสักบัความสดช่ืนของ

ธรรมชาติ ริมฝ่ังท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยป่าสนอายนุบัร้อยปี บนเรือยงัมีอาหารเลิศรสบริการท่านอยา่งไม่ขาดตอน 
 

ค ํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

 เรือมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองจูโน่ 
 

วนัที่หก เมืองจูโน่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

07.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ จูโน่ 

08.30 น. นาํท่านเดินทางสู่เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ท่ีเต็มไปด้วยทิวทศัน์อนังดงามยากท่ีจะหาท่ีใด

เปรียบ ดว้ยเสน่ห์ของธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวา่ง

เทือกเขาและทะเล ทาํให้เป็นเมืองท่ีเขา้ถึงไดย้ากในทางบก ถูกคน้พบในช่วงยุคต่ืนทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีต

เป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอนัมัง่คัง่ของรัฐอลาสกา้ นอกจากน้ียงัเป็นท่ี

ท่ีมีธารนํ้ าแข็งมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของอลาสกา้ ซ่ึงมีธารนํ้ าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธาร

นํ้าแขง็ท่ีข้ึนช่ือวา่สวยท่ีสุดแห่งหน่ึง นาํท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติธารนํ้ าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall 

Glacier National Park) เพื่อนาํท่านเขา้ชมธารนํ้าแข็งยกัษ ์เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซ่ึงมี

ความกวา้งประมาณ 1 ไมล ์มีนํ้าแขง็ปกคลุมหนากวา่ 100 ฟุต ท่านจะไดส้ัมผสักบัทุ่งนํ้ าแข็งท่ีมีหิมะปกคลุม

ตลอดทั้งปี สัมผสับรรยากาศทุ่งนํ้ าแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นท่ี อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความ

ประทบัใจตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านกลบัสู่ท่าเรือเมืองจูโน่ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ (อิสระตามอธัยาศยั) 
 

บ่าย นาํท่านข้ึนกระเชา้ลอยฟ้าท่ี เมาท ์โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดยจุดข้ึนกระเชา้อยูบ่ริเวณท่าเรือเลย และ



 

 

จะไปจบ ณ จุดยอดสุดของ เมาท ์โรเบิร์ต ณ จุดสูงสุดของยอดเขาแห่งน้ีพบกบัทิวทศัน์ของจูโน่ท่ีลอ้มรอบ

ดว้ยขุนเขา นอกจากน้ียงัมี ศูนยน์กัท่องเท่ียว ร้านอาหาร บาร์ โรงภาพยนตร์ ร้านขายของท่ีระลึก ไวค้อย

ให้บริการอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านนั่ง

กระเช้ากลบัลงมา ณ ท่าเรือ อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตวัเมืองจูโน่ ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมือง

หลวงท่ีสําคญัของมลรัฐอลาสกา้ ตวัเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาท่ีตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถา้ไปเยือน

ในช่วงตน้ๆของฤดูกาลล่องเรือสาํราญ ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและนํ้ าตกอนัสวยงาม เมืองจู

โน่ ถูกก่อตั้งข้ึนในยคุต่ืนทองอลาสกา้ ดงันั้นท่ีน่ีจึงมีตึกรามบา้นช่องประวติัศาสตร์มากมาย และเป่ียมไปดว้ย

สีสันสดใส 

 19.00 น. นาํท่านกลบัข้ึนเรือสาํราญ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

 เรือมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือ เมืองเคทชิแกน 

  

วนัทีเ่จ็ด เมืองเคทชิแกน – ชมเมือง – ตกปูอลาสก้า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นบนเรือสาํราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่น

ในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขาย

สินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลาย

ท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 

Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซํ้ ากนัในทุกคํ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 

เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 

Sport and Activities  : สระวา่ยนํ้า, 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 หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

14.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือเคทชิแกน 

14.30 น. นาํท่านสัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตกบัการนัง่เรือประมงเพื่อไปตกปูอลาสกา้ (Alaska King Crab) 



 

 

เรือจะนาํท่านสู่บริเวณอนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของปูอลาสกา้ และใหท้่านไดเ้ห็นพร้อมสัมผสัวิธีการ และภูมิปัญญา

ของชาวประมงในการจบัปูอลาสกา้ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความน่าประทบัใจตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่าน

กลบัสู่ท่าเรือ 
 

 
 

 นาํท่านเท่ียวชมยา่นไฟแดงท่ีโด่งดงัในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นท่ีชุมนุมของนกัแสวงโชค และ

นกัเดินเรือในยคุต่ืนทอง เป็นยา่นอาคารเก่าท่ีทางเดินและบา้นเรือนสร้างอยูเ่หนือลาํธารหรือเชิงเขา มีสถานท่ี

ประวติัศาสตร์ “บา้นของดอลล่ี” สถานท่ีหาความสาํราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ท่านไดข้ึ้นฝ่ังชมเมือง

เคทชิแกน และซ้ือของพื้นเมืองตามอธัยาศยั พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน 
 

19.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือ เคทชิแกน 

20.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือ เคทชิแกน เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
 

ค ํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

วนัทีแ่ปด Inside Passage (Cruising) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

อิสระใหท้่านพกัผอ่นบนเรือสาํราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน

คลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็น ชอ้ปป้ิงท่ีร้านขาย

สินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลาย

ท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 

Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซํ้ ากนัในทุกคํ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 

เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 

Sport and Activities  : สระวา่ยนํ้า, 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 ห้องอาหารภายในเรือสําราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวนั

ในหอ้งอาหารหลากหลายในเรือสาํราญแห่งน้ี) 
 

ทางเรือจดักิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั ซ่ึงตอ้งขอใหลู้กคา้และผูโ้ดยสารทุกท่านเขา้ร่วม

กิจกรรมน้ี เพื่อเป็นการเตียมตวัในการเดินทางทางเรืออยา่งปลอดภยั (เวลาในการซอ้มประมาณ 30 นาที และ

ไม่น่าเบ่ือ) จากนั้นอิสระใหท้่านพกัผอ่นในเรือสาํราญตามอธัยาศยั 
 

แนะนาํ.....ใหท้่านเตรียมชุดวา่ยนํ้าและรองเทา้ผา้ใบเพื่อออกกาํลงักายในหอ้งฟิตเนสซ่ึงสามารถมองเห็น

ทศันียภาพภายนอกเรือผา่นกระจกใส 
 

ค ํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 

หลงัอาหาร  อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 

หมายเหตุ 

ก่อนเรือกลบัเทียบท่าท่ีเมืองแวนคูเวอรื ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวักาํหนด

ลาํดบัการนาํกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใช้ท่ี

จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่

กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาํการชาํระในวนัรุ่งข้ึน สําหรับท่านท่ี

ตอ้งการชาํระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้ห้หมายเลขไวใ้นวนัท่ี

ท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

วนัทีเ่ก้า แวนคูเวอร์ – พพิธิภัณฑ์สัตว์นํา้ – ช้อปป้ิงเอาท์เลต  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

07.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือแวนคูเวอร์ 

 นาํทุกท่านรอประกาศจากเจา้หนา้ท่ีเรือเก่ียวกบัเวลาข้ึนเรือ 

  นาํท่านข้ึนจากเรือสําราญและนาํท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเขา้เมืองแวนคูเวอร์ ณ 

ท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงท่านตอ้งมายนืยนัระบุรับดว้ยตนเอง ณ บริเวณหอ้งโถงของท่าเรือ  



 

 

นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สัตวน์ํ้ า (Sea Aquarium) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในอเมริกา

เหนือ ภายในพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงสัตวน์ํ้ามากกวา่ 8,000 ชนิด เป็นศูนยศึ์กษาดา้นสมุทรศาสตร์ท่ีน่าสนใจดา้น

ในมีสัตวน์ํ้ าตวัเด่นๆ ท่ีไม่ควรพลาดชมอยา่ง ปลาวาฬเพชฌฆาตท่ีวา่ยมาจูบจมูกอาสาสมคัรอยา่งน่าต่ืนเตน้ 

มีปลาฉลามขาวยกัษ์เขมือบเน้ือช้ินใหญ่หมดไปในชัว่พริบตาอยา่งน่าตกตะลึง และมีนากทะเลและแมวนํ้ า

กาํลงัเล่นอยูอ่ยา่งน่ารักน่าเอน็ดู นอกจากน้ีท่ีพิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ้าแห่งน้ียงัมีมีจุดเด่นอยูต่รงท่ีปลาวาฬเบลูกา้อีก

ดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพสัตวน์ํ้าแปลกตาตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ต๋ิมซาํ) 
 

บ่าย นาํท่านสู่แมกอาเธอร์เกลน ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต (McArthurglen Shopping Outlet) ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่

ตั้งอยูใ่นแวนคูเวอร์ มีร้านคา้กวา่มากมาย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของอยา่งจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO 

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

TOMMY HILFIGER เป็นตน้ 
 

ค ํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

22.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์ เพื่อเชคอิน 
 

วนัทีสิ่บ แวนคูเวอร์ 
 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน BR09 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.40 ชัว่โมง)  

 

********* บินขา้มเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 

 

04.40 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั  

08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน BR211 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชม.) 
 

วนัทีสิ่บเอด็ กรุงเทพมหานคร 
 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (Bon Voyage) 

 
 

 

 



 

 

11 วนั ล่องเรือสําราญอลาสก้า Celebrity Infinity 
(ไม่รวมวซ่ีาอเมริกา/รวมค่าวซ่ีาแคนาดา และทิปทุกอย่างแล้ว) 

TOUR CODE : CR151508YZ 
กาํหนดการเดินทางปี 2018 

ราคาทวัร์ 129,900 บาท : 2-12 มิถุนายน 2018     //     ราคาทวัร์ 133,900 บาท : 18-28 สิงหาคม 2018 

อตัราค่าบริการ : ราคาดงักล่าวคิดจากอตัราหอ้งพกัแบบภายในเรือ (Inside Cabin) 

อตัราค่าบริการ 2-12 มิ.ย.18 18-28 ส.ค.18  

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่ อตัราหอ้งพกัแบบภายในเรือ (Inside Cabin)) ท่านละ 129,900 133,900 

พกัเด่ียวเพิ่มจากราคาทวัร์ (ห้อง Inside) ท่านละ  47,000 47,000 

เด็กอายุ 2- 11 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  122,900 125,900 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 66,900 69,900 

พกั OCEAN VIEW (ห้องหนา้ต่าง) เพิ่มท่านละ 10,000 21,000 

พกั BALCONY (หอ้งมีระเบียง) เพิ่มท่านละ 27,000 40,000 

ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) หกัค่าตัว๋เคร่ืองบิน (BKK- YVR -BKK) 25,000 25,000 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 85,000 – 120,000 

กรณีมีวซ่ีาแคนาดาแลว้ หรือไม่ตอ้งยืน่วซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย 3,500 3,500 

ค่าธรรมเนียมและค่าดาํเนินการวซ่ีาอเมริกา (ไม่รวมในรายการ) 7,000 7,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 

ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื่อทราบ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  

 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือสาํราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน EVA Air (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, 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 แบบ Inside Cabin) 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ 

 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศแคนาดา  

 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 

 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศอเมริกา (ท่านตอ้งทาํการยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง เน่ืองจากตอ้งสแกนลายน้ิวมือ)  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  สํารองที่น่ัง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 80,000 บาท 

  งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณยีกเลกิ 

* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  

* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 25% 

* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50% 

* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํเตม็จาํนวน  

* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 

* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จาํนวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิกวซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและ



 

 

รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

• เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถ ท่ีจะเรียกร้อง

เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการ ท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้

ใหท้ราบก่อน 

• บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ มาแลว้  หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง  

• สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 

• ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธ การเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ  นกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะ

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนั

วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์

นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 



 

 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็น

สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง 

(13.5 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 7.5 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่

มาตราฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกักระเป๋าจริง 

ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 

ดงันั้นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ

จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามนํ้ าหนัก

กระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ

ใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายละเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

เอกสารยืน่วซ่ีาอเมริกา  
สาํหรับการยืน่วซ่ีาประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งดาํเนินการยืน่ขอดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน

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

เอกสารยืน่วซ่ีาแคนาดา 

(ใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัทาํการ) (ทางบริษทัทวัร์ดาํเนินการยืน่ใหแ้ละรวมค่าวีซ่าแลว้) 

1. แบบฟอร์มคาํร้องขอวซ่ีา และ แบบฟอร์มเก่ียวกบัครอบครัว (กรุณากรอกใหค้รบถว้น) 

 (กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยท่ีทางบริษทัฯ ทวัร์ใหก้รอกขอ้มูล เพื่อทาํวซ่ีาออนไลน์) 

2. หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีเหลืออายกุารใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป และมีหนา้สาํหรับติดวซ่ีา อยา่งนอ้ย 3 

หนา้ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย 

3. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 น้ิว จาํนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 

6. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

7. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

8. สาํเนาใบมรณะบตัร  

9. สูติบตัร (กรณีเด็กตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

10. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรือ

อาํเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น

และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น

และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  

11. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทาํเป็นภาษาองักฤษ 

 จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF


 

 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
 

12. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 

1. หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 

2. สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อ

การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 20 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดยีวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

 หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด

ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 
 

3. บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้ง

ระบุช่ือผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์วา่

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 12.1 และ 12.2  
  

 (สถานฑตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 



 

 

แบบฟอร์มการสํารองทีน่ั่ง  

11 วนัล่องเรือสําราญอลาสก้า (EVA Air) 

Celebrity Infinity Cruise 
TOUR CODE : CR151508YZ 

ราคาทวัร์ 129,900 บาท   2-12 มถุินายน 2018     

ราคาทวัร์ 133,900 บาท   18-28 สิงหาคม 2018 

 (กรุณาแจง้แบบหอ้งพกั : Inside / Ocean window/ Balcony) 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(INS/ OC/ BAL) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 
(แพอ้าหารโปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 

ช่ือผู้สํารองที่น่ัง.....................................................................................อเีมล์...................................................................... 

โทรศัพท์มือถือ.........................................โทรศัพท์................................................ แฟกซ์.................................................  

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์สํารองที่น่ัง และ หน้าพาสปอร์ต มาทีแ่ฟกซ์ 02 428 2125 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 428 2114 


	04.40 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน
	08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน BR211 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชม.)

