
 
 
 
 
 

 

 

 

  

ซีแอตเทิล-จโูน-สแกก็เวย-์เทรซ่ีอารม์ ฟยอรด์-เคท็ชิแกน-
วิคตอเรีย-ซีแอตเทิล 

 
Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 
Thu Seattle - 4:00 PM 
Fri Fun Day At Sea - - 
Sat Juneau 01:00 PM 10:00 PM 
Sun Skagway 07:00 AM 08:00 PM 
Mon Cruising Tracy Arm Fjord - - 
Tue Ketchikan 07:00 AM 01:00 PM 
Wed Victoria 08:00 PM 11:59 PM 
Thu Seattle 07:00 AM - 

 

เดือน ก าหนดการ 

พฤษภาคม 2566 4-11, 9-16, 11-18, 16-23, 18-25, 23-30 
 

 

 

Carnival Spirit & Carnival Luminosa 



 
 
 
 
 

 

วนัท่ี 1 เมืองซีแอตเทิล รฐัวอชิงตนั ประเทศสหรฐัอเมริกา 
12.00 น. เชค็-อนิ ณ ท่าเรอื Smith Cove Cruise Terminal at Pier 91 เมอืงซแีอตเทลิ รฐัวอชงิตนั ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 
การเดนิทางจาก สนามบนินานาชาตซิแีอตเทลิ ทาโคม่า ไปที ่ท่าเรอืสมทิโคฟ สามารถเดนิทางดว้ย 
Taxi, จากสนามบนิใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ี(ท่านควรมาถงึท่าเรอืเพื่อเชค็อนิเขา้เรอืก่อนอย่างน้อย 
3 ชัว่โมง)  
ทีอ่ยู่ท่าเรอื : 2001 W Garfield St, Seattle, WA 98119, United States 

16.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ Smith Cove Cruise Terminal at Pier 91 เมืองซีแอตเทิล รฐัวอชิงตนั 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้มระบบรกัษาความปลอดภยัของท่าเรอืตามกฏของการล่องเรอืสากล 1 
ชัว่โมงก่อนเรอืออกเดนิทาง  
หลังจากนัน้ท่านสามารถ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารหลัก หรือเลือกรับประทานที่
หอ้งอาหาร บุฟเฟ่ต ์นานาชาตไิดต้ามอธัยาศยัหลงัจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั 
 

วนัท่ี 2 ล่องน่านน ้าสากล (สนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ) 
เชา้/เทีย่ง ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้

   
อสิระกบัการพกัผ่อนบนเรอืส าราญ กบักจิกรรมนานาชนิดทีท่ าใหทุ้กท่านสุขส าราญ 

   

  

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ พรอ้มชมโชวสุ์ดพเิศษ 



 
 
 
 
 

 

วนัท่ี 3 เมืองจโูน รฐัอลาสก้า ประเทศสหรฐัอเมริกา 
เชา้/เทีย่ง ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้
13.00 น. เรอืเทยีบท่า ณ เมอืงจูโน (Juneau) เมอืงหลวงของมลรฐัอลาสก้า ถอืเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดเมอืงหนึ่ง

แห่งรัฐนี้เช่นกัน ตัวเมืองตัง้แอบอิง “เมาท์จูโน่” (Mt. Juneau) ขณะที่ด้านหน้าของตัวเมืองคือ
มหาสมุทรแปซิฟิคอนัสวยงาม ชายฝัง่ฟยอร์ดมี
ให้เห็นตามชายฝัง่ ขณะที่ธารน ้าแข็ง “เมนเดน
ฮอลล์” (Mendenhall Glacier) อยู่ไม่ห่างออกไป 
นับเป็นจุดท่องเที่ยวหนึ่ งของเมืองแห่งนี้ ที่
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องมาเยือน นอกจากนี้
เจ้าหมาลากเลื่อนยงัรอคอยคุณมาขีเ่ลื่อนไปกับ
มนัซกัครัง้ในชวีติ  

ท่านสามารถลงจากเรือเดินเท่ียวชมเมืองหรือ เลือกซือ้ทวัรช์ายฝัง่เพ่ิมเติม (Optional Tour) 

• Mendenhall Glacier & Wildlife Quest (5.25 Hours) 

น าท่านเขา้ชมสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตสิองแหง่ของอลาสกา้ ไดแ้ก่ ธารน ้าแขง็ Mendenhall และสตัวป่์ามากมาย แวะ
ที่ Glacier Center ที่เพิง่ปรบัปรุงใหม่เพื่อเยีย่มชมล่าม Forest Service เดนิเล่นไปตามเส้นทางชมววิธารน ้าแขง็หรอื
เดนิระยะสัน้ๆ เพื่อชมปลาแซลมอนวางไขใ่นล าธารทีอ่ยู่ใกล้เคยีง มองหาวาฬหลงัค่อมและวาฬเพชฌฆาต สงิโตทะเล 
ปลาโลมา แมวน ้าท่าเรือ นกอินทรีหวัล้าน และกวางหางด าซิตกา  (ราคาส าหรบัผู้ใหญ่ท่านละ $194.99 / ราคา

ส าหรบัเดก็ท่านละ $149.99) 

• Taku Glacier Helicopter Landing& Airboat Adventure (3.5 Hours) 

น าท่านชมธรรมชาตขิองธารน ้าแขง็ธากุแบบกลุ่มย่อยโดยเฮลคิอปเตอร ์โดยจะบนิใหท้่านชมทวิทศัน์เหนือจโูน ป่าสงวน
แห่งชาตติองกสั ทุ่งน ้าแขง็จโูน ช่องแคบกสัตโิน และแม่น ้าทากู พาคุณขึน้ไปบนยอดธารน ้าแขง็ทาคุเพื่อลงจอดบนธาร
น ้าแขง็ กา้วออกจากเฮลคิอปเตอรแ์ลว้เหยยีบน ้าแขง็หนา 4,500 ฟุตทีน่่าทึง่  (ราคาท่านละ $629.99) 

• Dog Sled Discovery & Musher's Camp (2.5 Hours) 

เพลดิเพลนิไปกบัอลาสกา้มากกว่าการไดส้มัผสักบัทมีฮสักีท้รงพลงัทีจ่ะพาคุณผ่านถิน่ทุรกนัดารหลงัใหญ่ เรยีนรู้
เกีย่วกบัชวีติของสุนัขลากเลื่อน และชมการแสดงของสุนขัเหล่านี้  (ราคาท่านละ $169.99) 

หมายเหตุ ส าหรบัท่านทีข่ ึน้ไปเดนิเล่นบนชายฝัง่ ท่านจะตอ้งกลบัมาทีเ่รอือย่างน้อย1ชัว่โมง กอ่นเรอืออกจากท่าเรอื 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ พรอ้มชมโชวสุ์ดพเิศษ 

22.00 น.  เรอืล่องออกจาก เมอืงจโูน เดนิทางสู่เมอืงสแกก็เวย ์
 
 
 



 
 
 
 
 

 

วนัท่ี 4 เมือง สแกก็เวย ์รฐัอลาสก้า ประเทศสหรฐัอเมริกา 
เชา้  ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองสแก็กเวย์ รญัฐอลาสก้า ประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นเมืองท่าและเป็นประตู

ต้อนรบัผู้ที่จะเดนิทางไปแสวงโชค ที่ทุ่งทอง “ คลอนไดค์ ” Klondike Gold Fields ในเขตประเทศ
แคนาดา เมื่อประมาณ 100 ปีก่อน 
โดยมทีางรถไฟสาย“ไวท์พาส”และ“ยู
ค อน รู ต ”  White Pass and Yukon 
Railway ที่พานักแสวงโชคเดินทาง
ตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว เข้าสู่
มณฑลยูคอนของแคนาดา ปัจจุบนั
เหลือ เพีย งความทรงจ า และน า
บ ร ร ย า ก า ศ เ ก่ า ม า ใ ช้ ต้ อ น รั บ
นักท่องเที่ยวที่มากับเรือส า ราญ
ในช่วงฤดรูอ้น  

ท่านสามารถลงจากเรือเดินเท่ียวชมเมืองหรือ เลือกซือ้ทวัรช์ายฝัง่เพ่ิมเติม (Optional Tour) 

• White Pass Summit Excursion (2.45 Hours) 
คุณจะไดเ้รยีนรูว้่าเสน้ทางเหลก็นี้ถอืก าเนิดขึน้เนื่องจากการตื่นทองในปี 1898 คุณจะไดน้ัง่ในหอ้งนัง่เล่นแบบโบราณซึง่
ยอ้นรอยเสน้ทางเดมิไปยงัยอดเขา White Pass หลงัจากไปถงึ White Pass Summit ซึง่เป็นเขตแดนระหว่างประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา คุณจะเดนิทางกลบัตามเสน้ทางเดยีวกนัเพื่อกลบัไปยงั Skagway 

(ราคาส าหรบัผูใ้หญ่ท่านละ $142.99 / ราคาส าหรบัเดก็ท่านละ $101.99) 

• Skagway Street Car City Tour (1.5 Hours) 
น าท่านสมัผสัประสบการณ์ Skagway กบัทวัรป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงดัง้เดมิของอลาสกา้เพื่อความสนุกสนานทีเ่ตม็ไปดว้ย
ขอ้มลูทัง้หมดของเมอืงนี้ ทวัรข์องเราด าเนินไปบนรถบสัเทีย่วชมสถานทีส่เีหลอืงปี 1927 “ผูค้วบคุมรถ” ทีส่วมชุดคอ
สตูมจะถ่ายทอดประวตัศิาสตรน์บัศตวรรษ เรื่องราวเบือ้งหลงั และเรื่องราวชวีติในเมอืงเลก็ๆ ของอลาสกา้ 

(ราคาส าหรบัผูใ้หญ่ท่านละ $61.99 / ราคาส าหรบัเดก็ท่านละ $47.99) 

• Bear & Eagle Quest (6 Hours) 
คุณจะไดส้มัผสัประสบการณ์การผจญภยัอนัเป็นแก่นสารของอลาสกา้ในขณะทีคุ่ณชมหมสีนี ้าตาลหาอาหารตามแม่น ้า
คุณอาจไดเ้หน็การท างานของหว่งโซ่อาหารในขณะทีป่ลาแซลมอนหลายพนัตวัว่ายผ่านแม่น ้าChilkoot 

(ราคาส าหรบัผูใ้หญ่ท่านละ $199.99 / ราคาส าหรบัเดก็ท่านละ $169.99) 

หมายเหตุ ส าหรบัท่านทีข่ ึน้ไปเดนิเล่นบนชายฝัง่ ท่านจะตอ้งกลบัมาทีเ่รอือย่างน้อย1ชัว่โมง กอ่นเรอืออกจากท่าเรอื 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ พรอ้มชมโชวสุ์ดพเิศษ 

20.00 น.  เรอืล่องออกจาก เมอืงสแกก็เวย ์เดนิทางสู่เมอืงเคท็ชแิกน 



 
 
 
 
 

 

วนัท่ี 5 ล่องน่านน ้า ผ่านธารน ้าแขง็เทรซ่ี อารม์ ฟยอรด์ 
เชา้/เทีย่ง ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้

เส้นทางแห่งนี้ถูกล้อมรอบไปด้วย 
ผาหินแกรนิตสูงถึง 3 ,000 ฟุต 
ขณะทีส่ายน ้ามหาสมุทรลดัเลาะคด
เคี้ยวผ่าน “อุทยานป่าทองแกส ” 
ตลอดเส้นทางแห่งนี้จะได้พบกับ 
น ้าตกทีม่าจากการละลายของหมิะ
จากเทือกเขา Rockies อื่นๆอีก
มากมายทีจ่ะท าใหต้ราตรงึใจไปกบั 
ภูมทิศัน์ของทีน่ี่ เตรยีมกล้องถ่ายรูปไวใ้หด้ ีท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสตัว์นานาชนิด เนื่องจากทีน่ี่เป็น
บา้นของ หมกีรซิซี,่ หมาป่า, กวางมสู, แมวน ้าและเจา้ปลาวาฬ บ่อยครัง้เมื่อคุณมองขึน้ฟ้า เจา้อนิทรี
หวัขาว สญัลกัษณ์แห่งสหรฐัอเมรกิาก าลงับนิทกัทายคุณอยู่ไม่ไกล  

อสิระกบัการพกัผ่อนบนเรอืส าราญ กบักจิกรรมนานาชนิดทีท่ าใหทุ้กท่านสุขส าราญ 

  

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ พรอ้มชมโชวสุ์ดพเิศษ 

  

เรอืเดนิทางต่อสู่เมอืงเคท็ชแิกน 

 

 



 
 
 
 
 

 

วนัท่ี 6 เมืองเคท็ชิแกน รฐัอลาสก้า ประเทศสหรฐัอเมริกา 
เชา้  ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้
07.00 น. เรอืเทยีบท่า ณ เมอืงเค็ทชแิกน รฐัอลาสก้า 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา เดมิทเีป็นหมู่บ้านของ
ช า ว ป ร ะ ม งพื้ น เ มื อ ง  แ ต่ ตั ว เ มื อ ง ไ ด้
เจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็จากในยุคตื่นทองใน
ปี 1898 เนื่องจากที่นี่ เป็นจุดหยุดพักเพื่อ
เสรมิเสบยีงและวสัดุอุปกรณ์ของนักขุดทอง 
ก่อนที่จะมุ่งสู่ต าบล “คลอนไดค์” (Klondike) 
ทัว่ทัง้ตวัเมอืงเตม็ไปดว้ยสสีนัมากมายและร่องรอยต่างๆ ในบรเิวณใกล้ๆ หมู่บา้นอนิเดยีนแดง จะได้
พบกบัเสาไมแ้กะสลกัดว้ยศลิปะแห่งชนเผ่าอนิเดยีนแดงพืน้เมอืงอยู่เตม็ไปหมด นอกจากนี้ที ่ “เคชิ
แกน” ยงัถูกขนานนามว่า “เมอืงหลวงแห่งปลาแซลมอนของโลก” จงึไม่มขีอ้สงสยัใดๆเลยถ้าคุณจะ
ไดล้ิม้ลองแซลมอนสดๆกนัจนพุงกางเลยทเีดยีว  

ท่านสามารถลงจากเรือเดินเท่ียวชมเมืองหรือ เลือกซือ้ทวัรช์ายฝัง่เพ่ิมเติม (Optional Tour) 

• Knudson Cove Sportsfishing (4.5 Hours) 
น าท่านเพลดิเพลนิกบัการนัง่เรอื 30 นาทไีปตาม Tongass Narrows อนัสงา่งามไปยงัท่าเรอืประมง Knudson Cove ที่
ซึ่งคุณจะมโีอกาสได้ตกปลาแซลมอนที่น่าอศัจรรย์ที่นี่ เพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์ อากาศบรสุิทธิ ์และโอกาสในการจบั
ปลาแซลมอนหรอืปลาชนิดอื่นๆ  (ราคาท่านละ $219.99) 

• DUCK Tour: A Historic City & Harbor Tour (1.5 Hours) 
ออกเดนิทางจากท่าเรอืและสมัผสัประสบการณ์เรอื/รถบสัทีไ่ม่เหมอืนใครนี้ ซึง่จะพาคุณผ่านใจกลางเมอืงประวตัศิาสตร์
ของเคท็ชแิกน โดยขบัรถผ่าน Deer Mountain Hatchery และ City Park แวะถ่ายรูปทีบ่นัไดแซลมอน ถนนครกี และ
ศูนย์มรดกโทเท็ม เดินทางต่อไปผ่านตัวเมืองไปยัง Bar Harbor ไปยังทางลาดปล่อย Duck's Duck เพื่อสัมผัส
ประสบการณ์ทีไ่ม่เหมอืนใคร  (ราคาส าหรบัผู้ใหญ่ท่านละ $71.99 / ราคาส าหรบัเดก็ท่านละ $57.99) 

• Great Alaskan Lumberjack Show & Axe Throwing (2 Hours) 
เดนิเพยีงไม่นานจากท่าเรอืจะพาคุณย้อนกลบัไปสู่ยุคอดตีที่ประวตัศิาสตร์ชายแดนของอลาสก้ากลบัมามชีวีติอีกครัง้  
การแสดงโชวข์วา้งขวานของชาวพืน้เมอืงจะจดัขึน้ในอฒัจนัทรท์ีม่หีลงัคาคลุม คุณจะไดเ้รยีนรูศ้ลิปะการขวา้งขวานทีค่ม
กรบิหนัก 7 ปอนด์ และหลงัจากฝึกฝนเพยีงเล็กน้อย คุณจะไดเ้ผชญิหน้าในการแข่งขนัอนัน่าตื่นเต้นกบัผูเ้ขา้ร่วมคน
อื่นๆ  (ราคาส าหรบัผู้ใหญ่ท่านละ $89.99 / ราคาส าหรบัเดก็ท่านละ $69.99) 

หมายเหตุ ส าหรบัท่านทีข่ ึน้ไปเดนิเล่นบนชายฝัง่ ท่านจะตอ้งกลบัมาทีเ่รอือย่างน้อย1ชัว่โมง กอ่นเรอืออกจากท่าเรอื 

13.00 น.  เรอืล่องออกจาก เมอืงเคท็ชแิกน เดนิทางสู่เมอืงวคิตอเรยี 
ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ พรอ้มชมโชวสุ์ดพเิศษ 

 

 



 
 
 
 
 

 

วนัท่ี 7 เมืองวิคตอเรีย รฐับริติชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดา 
เชา้  ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้
20.00 น. เรอืเทยีบท่า ณ เมอืงวคิตอเรยี รฐับรติชิโคลมัเบยี ประเทศแคนาดา เมอืงทีอ่ยู่ทางตอนใต้ของเกาะ

แ วนคู เ ว อ ร์  เ มื อ งที่ เ ป็ น ส่ วนผสมทาง
วฒันธรรมและสถาปัตยกรรมขององักฤษและ
แคนาดาอย่างลงตัว ในบรรยากาศแบบ
สบายๆ พลางจบิชากลางแจ้ง ณ เมอืงหลวง
ของรัฐบริติชโคลัมเบียแห่งนี้  มีสถานที่น่า
ท่องเที่ยวมากมาย อาทิ อาคารรัฐสภา ตึก
สมยัศตวรรษที ่19 และร้านค้ารา้นอาหารอกี
มากมาย  

ท่านสามารถลงจากเรือเดินเท่ียวชมเมืองหรือ เลือกซือ้ทวัรช์ายฝัง่เพ่ิมเติม (Optional Tour) 

• Victoria Highlights (1.5 Hours) 
น าเทีย่วบนรถโคช้ทีส่ะดวกสบาย ซึง่จะพาคุณผ่านส่วนทีง่ดงามทีสุ่ดของเมอืงทีส่วยงามแห่งนี้ เพลดิเพลนิไปกบัแสง ส ี
เสยีงของเมอืง ออกเดนิทางจากจุดออกเดนิ คนขบัรถ/ไกดข์องคณุจะชีไ้ปทีห่มู่บา้นโอ๊คเบย ์ตกึสภานิตบิญัญตัมิาเจ
สตกิ โรงแรมเอม็เพรส และธนัเดอรเ์บริด์พารค์ ขบัผ่านย่านไชน่าทาวน์ทีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดของแคนาดา ซึง่คุณจะไดเ้หน็
ตรอก Fan Tan ซึง่เป็นถนนทีแ่คบทีสุ่ดในแคนาดา ซึง่ครัง้หนึ่งเคยเป็นบา้นเล่นเกมและโรงงานฝ่ิน 
(ราคาท่านละ $89.99) 

• Historic Downtown & Butchart Gardens (3 Hours) 
ทวัรข์องคุณจะรวมขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัตวัเมอืงประวตัศิาสตรแ์ละการเยีย่มชมสวนบุตชารต์อนัเลื่องชื่อ แผนทีห่ลาย
ภาษาชว่ยใหคุ้ณทวัรช์มสวนทีม่สีสีนัดว้ยตนเอง เดนิทางต่อไปยงั Inner Harbor ทีล่อ้มรอบดว้ยสถานทีส่ าคญัซึง่เป็นที่
รูจ้กัมากทีสุ่ดของแคนาดา อาคารรฐัสภาอนัโอ่อ่า และโรงแรม Empress ทีป่กคลุมไปดว้ยไมเ้ลือ้ย 

(ราคาส าหรบัผูใ้หญ่ท่านละ $109.99 / ราคาส าหรบัเดก็ท่านละ $89.99) 

หมายเหตุ ส าหรบัท่านทีข่ ึน้ไปเดนิเล่นบนชายฝัง่ ท่านจะตอ้งกลบัมาทีเ่รอือย่างน้อย1ชัว่โมง กอ่นเรอืออกจากท่าเรอื 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ พรอ้มชมโชวสุ์ดพเิศษ 
23.59 น.  เรอืล่องออกจาก เมอืงวคิตอเรยี เดนิทางสู่เมอืงซแีอตเทลิ 
 
วนัท่ี 8 เดินทางถึงเมืองซีแอตเทิล รฐัวอชิงตนั ประเทศสหรฐัอเมริกา 

เชา้  ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Smith Cove Cruise Terminal at Pier 91 เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หลงัจากทุกท่านลงจากเรอืจะผ่าน พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบั กระเป๋าเดนิทางของท่านดา้นล่าง 
 



 
 
 
 
 

 

 Balcony Stateroom 

 Oceanview Stateroom

 Interior Stateroom 
 
เง่ือนไขการจอง 

1. ช าระค่าเรือเตม็จ านวน หลงัจากได้รบัการยืนยนั 

2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัระยะเวลาในการจองและจ านวนห้องว่างบนเรือ 

3. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมือ้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี  

เง่ือนไขการยกเลิก 

- ส าหรบัโปรโมชัน่พิเศษไมส่ามารถยกเลิกได้หลงัจากท าการจอง 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. หอ้งพกับนเรอืส าราญ 7 คนื (ตามแบบหอ้งพกัทีท่่านไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 
3. ค่าภาษที่าเรอื 
4. ค่าทปิพนักงานบนเรอื 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าทวัรเ์สรมิบนฝัง่ตามเมอืงต่างๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
2. อาหารพเิศษทีท่่านสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
3. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรอืส าราญ / ค่า WIFI 
4. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าวซี่าส าหรบัชาวต่างชาต ิ
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
6. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

หมายเหตุ 
1. ส าหรบัผูม้คีรรภ ์กรณีอายุครรภต์ัง้แต่ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 
2. ส าหรบัเดก็อายุต ่ากว่า 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื(เดก็ทารกควรมอีายุอย่างต ่า 6 เดอืน 7วนั) 
2. ลูกคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทุกครัง้ และตอ้งมอีายมุากว่า 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลบั 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไมว่่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่
อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่
สามารถควบคมุไดเ้ช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ
ท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตุสุดวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
6. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบท่าเป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบก่อนเดนิทางอกีครัง้ 
                
 


