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7-Day Scenic Alaska: with Glacier Bay From Vancouver (Northbound) 

VANCOUVER– KETCHIKAN – JUNEAU – SKAGWAY- SEWARD 

 

 

 

 

NORWEGIAN JEWEL 



 

 

13.00 น. เช็คอนิขึน้เรอื Norwegian Jewel  (ควรมาถงึทา่เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) 
(จากสนามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตแิวนคเูวอร ์เดนิทางมาที ่ 
ทา่เรอื แวนคเูวอร,์ บรติชิ โคลัมเบยี ประเทศแคนนาดาใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 
นาท)ี ทา่นจะไดรั้บ Cruise Card ประจ าตัวของทา่นและท าการผกูบัตรเครดติเพือ่ใช ้

จา่ยบนเรอืส าราญ 
เมอืงแวนคเูวอร ์ถกูจัดอันดับโดยองคก์รนักเศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ จัดใหเ้ป็น
เมอืงทีน่่าอยูท่ีส่ดุในโลก ตัวเมอืงถูกหอ้มลอ้มดว้ยมหาสมทุรแปซฟิิคและทวิเขาอัน
สวยงาม แวนคูเวอร์ จัดเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 3 ของแคนาดา มสีถานที่ท่องเที่ยว
มากมายในย่านต่างๆ อาท ิย่านแกสทาวน์, ไชน่าทาวน์และย่านเวสทเ์อนด ์คุณ
สามารถสนุกกับการช็อปป้ิง, สัมผัสลิม้ลองอาหารนานาชาตหิรอืกระท่ังเดนิทอด
อารมณ์ในสวนสาธารณะ กาแฟ Starbuck ในเมอืงแหง่นี้ แทบจะจดเป็นสถติโิลกได ้
แทบทกุหัวมมุถนนทีแ่วนคเูวอรม์ ีStarbuck ! ในเมอืงทอ่งเทีย่วระดับโลกแหง่นี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.   ลอ่งออกจากแวนคเูวอร,์ บรติชิ โคลัมเบยี ประเทศแคนนาดา หลังจากทกุทา่น ซอ้ม

การระบบรักษา ความปลอดภัยของทา่เรอืตามกฏของการลอ่งเรอืสากลแลว้ สามารถ

รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลัก หรอื เลอืกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ ที่

หอ้งอาหาร บุฟเฟ่นานาชาติของเรือได ้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น พักผ่อนตาม

อัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน ้ าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิด

ใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย) 

 

 

 

วันที ่1 ตอ้นรับสู ่แวนคเูวอร,์ บรติชิ โคลมัเบยี 



 

 

เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง  Garden Cafe  ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 12 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร  
Main Dining Room 

หอ้ง  Chin Chin       ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง  Azura              ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
 

 

  
 
ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทีจั่ดขึน้ตัง้แตเ่ชา้
จรดค า่ โดยสามารถดไูดจ้าก นติยสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของ
ทา่น ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกก าลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินทีจั่ด
เครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลาบรเิวณ
สระน ้ากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจากชุชี,่ ส าหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้
สามารถ เลน่เครือ่งเลน่ไดต้ามอัธยาศัย 
 

  

  
 

วันที ่2  ลอ่งน่านน ้าสากล 

Garden Cafe     Chin Chin                    Azura 



 
 
 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง  Garden Cafe  ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 12 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร  
Main Dining Room 

หอ้ง  Chin Chin      ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง  Azura             ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
 

 
07.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืงเคตชแิกน อลาสกา้  (Ketchikan, Alaska) 

 เมอืงเคทชเิกน ชมุชนแหง่แรกของรัฐอลาสกา้ ปัจจบุันจัดเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับ

ที ่4 ของรัฐ และเป็นเมอืงทีรู่จั้กของนักทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่และตา่งชาต ิโดดเดน่เรือ่ง

เสาแกะสลักโทเทม (Totem Poles) เป็นงานประตมิากรรม แกะสลักบนเสาไมข้นาด

ใหญท่ีม่อีายนัุบรอ้ยปี ตัง้อยูท่ี ่Totem Heritage Center ในสมัยกอ่น ไดส้รา้งเสา

แกะสลักเพื่อแสดงออกถึงความเชื่อในวัฒนธรรม อาทิ เช่น การชีวติประจ าวัน 

เหตกุารณ์ส าคัญๆ และระลกึถงึบรรพบรุษุทีล่ว่งลับไปแลว้ 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน าเพิม่เตมิ 
-ถนนยา่นไฟแดงทีโ่ดง่ดังในอดตี “ครกี สตรที (Creek Street)” เป็นอาคารเกา่ และ

บา้นเรอืนสรา้งอยูเ่หนอืล าธารหรอืเชงิเขา “บา้นของดอลลี”่ สถานทีห่าความส าราญ

ของชายหนุ่มในอดตี  

-การน่ังเรอืประมงเพือ่ไปตกปอูลาสกา้ (Alaska King Crab)ใหท้า่นไดเ้ห็นวถิชีวีติ

พรอ้มกับสมัผัสกับภมูปัิญญาของชาวประมงในการจับปอูลาสกา้ 

 

  

 

 

 

 

 
16.00 น.  เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืเมอืงเคตชแิกน อลาสกา้ 

 
 

วันที ่3       เมอืงเคตชแิกน อลาสกา้ (Ketchikan, Alaska) 



 
 
 
 
เชา้/เทีย่ง/เย็น รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง  Garden Cafe  ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 12 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร  
Main Dining Room 

หอ้ง  Chin Chin      ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง  Azura              ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
 

11.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืง จโูน ่(Juneau, Alaska) 

จูโน่ ถอืเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุเมอืงหนึง่แห่งรัฐนี้เชน่กัน ตัวเมอืงตัง้แอบองิ “เมาทจ์ู
โน่” (Mt. Juneau) ขณะทีด่า้นหนา้ของตัวเมอืงคอืมหาสมทุรแปซฟิิคอันสวยงาม 
ชาย ฝ่ังฟยอร์ดมีให เ้ ห็นตามชาย ฝ่ัง  ขณะที่ธารน ้ าแข็ง  “เมนเดนฮอลล์” 
(Mendenhall Glacier) อยูไ่มห่า่งออกไป 
ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ

สถานทีนั่ดพบบนเรอื 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 
-Mendenhall Glacier   ธารน ้าแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล ์กลาเซยีร ์ป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วยอดฮติมากๆ เป็นธารน ้าแข็งทีใ่หญเ่ป็นอันดับตน้ๆ ในอเมรกิา 
-Mt.Robert Tramway  กระเชา้ลอยฟ้าที ่เมาท ์โรเบริต์ ซึง่มคีวามสงูถงึ 1,800 ฟตุ 
เป็นจดุชมววิทีเ่ราสามารถมองเห็นเมอืงจโูนแบบพาโนรามา 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชัว่โมง  ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก นติยาสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแต่
ละวนัทีห่อ้งพักของทา่น 

21.00 น. เรอืลอ่งออกจากเมอืง จโูน ่(Juneau, Alaska) 
 
 

 

วันที ่4   เมอืงจโูน่ (Juneau, Alaska)  



 
 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร  
Main Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 
08.00 น.  เรอืจอดทีท่า่เรอืเมอืงสแค็กเวย ์(Skagway) เมือ่มกีารขดุคน้พบแร่ทองค า ณ ต าบล 

“คลอนไดค”์ (Klondike) รัฐยคูอน เมือ่ 110 ปีทีแ่ลว้ ท าใหป้ระวัตศิาสตรต์อ้งจารกึ
ไวว้า่ ในปี 1898 มนัีกตืน่ทองมาเสาะแสวงหาทองค าทีน่ึถ่งึกวา่พันคน! ทีไ่ม่ควร
พลาดอยา่งยิง่คอืการไดน่ั้งรถไฟ White Pass & Yukon Railroad เดนิทางผา่นดนิ
แดงประวัตศิาสตรท์ีนั่กขดุทองทัง้หลายเคยใชแ้ละอาศัยอยู ่ไมว่า่จะเป็นแคมป์หรอื
บารเ์ลาจนส์ไตลค์าวบอย     

 
 

 
 
20.00 น. เรอืลอ่งออกจากเมอืงสแค็กเวย ์(Skagway) 
 
 
 
 
 

 
 
 

วันที ่5   เมอืงสแค็กเวย ์(Skagway) 



 
เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง  Garden Cafe  ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 12 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร  

Main Dining Room 

หอ้ง  Chin Chin      ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอืส าราญ 

หอ้ง  Azura              ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 

  
 
ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทีจั่ดขึน้ตัง้แตเ่ชา้
จรดค า่ โดยสามารถดไูดจ้าก นติยสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของ
ทา่น ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกก าลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินทีจั่ด
เครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลาบรเิวณ
สระน ้ากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจากชุชี,่ ส าหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้
สามารถ เลน่เครือ่งเลน่ไดต้ามอัธยาศัย 
 

  

  
 
 

วันที ่6  ลอ่งน่านน ้าสากล 

Garden Cafe     Chin Chin       Azura               



 
เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง  Garden Cafe  ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 12 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร  

Main Dining Room 

หอ้ง  Chin Chin      ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอืส าราญ 

หอ้ง  Azura              ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 

  
 
ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทีจั่ดขึน้ตัง้แตเ่ชา้
จรดค า่ โดยสามารถดไูดจ้าก นติยสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของ
ทา่น ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกก าลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินทีจั่ด
เครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลาบรเิวณ
สระน ้ากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจากชุชี,่ ส าหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้
สามารถ เลน่เครือ่งเลน่ไดต้ามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

 

 
 
 
“ขอบผนืฟ้า จรดธารน ้าแข็ง” เป็นอกีหนึง่ค าจ ากัดความของ “อลาสกา้” รัฐทีก่วา้งใหญท่ีส่ดุในของ 
สหรัฐอเมรกิา ดนิแดนน ้าแข็งแหง่นีเ้ดมิเคยเป็น สว่นหนึง่ของรัสเซยี จนกระท่ังในปี 2410 พระเจา้ 
อเล็กซาเดอร ์ที ่2 ของรัสเซยี ขายอลาสกา้ใหส้หรัฐ อลาสกา้จงึกลายมาเป็นเป็นรัฐอันดับที ่49 
ทางตะวนัตกเฉียงเหนอืของสหรัฐทีไ่มม่พีืน้ทีต่ดิกนั แมจ้ะเป็นดนิแดน ทีย่ามหนา้หนาวยาวนา  
หนาวเย็นสดุขัว้ แตค่วามกวา้งใหญไ่พศาลของ อลาสกา้ท า ใหท้ีน่ีเ่ต็มไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม 
ระดับภาพถา่ยก็ไม ่สามารถสะทอ้นความงามแทจ้รงิทีส่ายตาสมัผัสไดทั้ง้หมด 
 
 

วันที ่7  ลอ่งเรอืธารน ้าแข็ง Cruise Hubbard Glacier 

Garden Cafe     Chin Chin       Azura               



 
 
เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง  Garden Cafe  ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 12 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร  

Main Dining Room 

หอ้ง  Chin Chin      ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอืส าราญ 

หอ้ง  Azura              ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 

  
 

17.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่เมอืงซเูวริด์ (Seward) สหรัฐอเมรกิา 

หลังจากทกุ ทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทาง  

ของทา่นดา้นลา่งหลังจากนัน้ เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

*********************** 

ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง: 

 
7-Day Scenic Alaska: with Glacier Bay From Vancouver (Northbound) 

VANCOUVER– KETCHIKAN – JUNEAU – SKAGWAY- SEWARD 

 
03-10 สงิหาคม 2020 

 

TYPE ROOM ราคาทา่นที ่1-2 /ราคาตอ่ทา่น ราคาทา่นที ่3-4 /ราคาตอ่ทา่น 

Inside Stateroom 30,900.- กรณุาสอบถาม 

Oceanview Stateroom 42,900.- กรณุาสอบถาม 

Balcony Stateroom 76,900.- กรณุาสอบถาม 

***หมายเหต ุอตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิพนกังานบนเรอื $105/ทา่น*** 

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดตรวจสอบราคากบัเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง** 

  

วันที ่8  ตอ้นรับสูเ่มอืงซเูวริด์ (Seward) สหรัฐอเมรกิา 

Garden Cafe     Chin Chin       Azura               



เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและ

จ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

หมายเหต ุ                                                                              

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

3. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ

ทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 8 วนั 7  คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 

3. คา่ภาษีทา่เรอื 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

2. คา่ทปิพนักงานบนเรอื 15 USD/คน/คนื 
3. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง,คา่วซีา่อเมรกิาและวซีา่แคนาดา 
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

6. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ (หากตอ้งการซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกีครัง้) 
7. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิซแีอตเตลิ-ทาโคมา - ทา่เรอื - สนามบนิซแีอตเตลิ-ทาโคมา  

(หากตอ้งการซือ้รถรับสง่ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกีครัง้) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
9. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 

 

การช าระเงนิ  
 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่บรกิารหอ้งพักบนเรอืเต็มจ านวนตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น ภายใน 3 วัน หลังจากท า

การจอง 
 

 

 
 

 



การยกเลกิ 
 

 หากมกีารยกเลกิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ และไม่สามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทางไดใ้นทุก
กรณี 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทวัร ์และรถรับสง่น าเทีย่ว 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่

กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากัด 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารช าระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

4.2 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการ

ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทวัรแ์ละมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

4.3 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาโดยไมจ่ าเป็นตอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 


