


 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deluxe Tour  / Emerald Princess Cruise  ตระกลูเรือส ำรำญที่ดทีี่สุดในกำรล่องอลำสก้ำ 
ซ่ึงมีระวำงขบัน ำ้ถงึ 113,561 ตนั สำมำรถจุผู้โดยสำรได้ถงึ 3,084 คน มูลค่ำในกำรใช้ก่อสร้ำงกว่ำ 

450 ล้ำนเหรียญสหรัฐมีห้องพกัส ำหรับให้บริกำรถงึ 1,000 ห้อง 
เรือล ำนีไ้ด้เข้ำชม “กลำเซีย เบย์ ” GLACIER BAY  ที่สวยที่สุดของอลำสก้ำ(ไม่เข้ำทุกล ำ) 

เดนิทำงโดยสำยกำรบินอวีำ แอร์ไลน์ EVA AIRLINES ทีใ่ช้เวลำส้ันที่สุดไม่เสียเวลำต่อเคร่ืองหลำยคร้ัง 
พกับนเรือส ำรำญสุดหรู 7 คืน , ซีแอตเติล้ 1 คืน เตรียมควำมพร้อมก่อนลงเรือ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
19-29 พ.ค. // 16-26 ม.ิย. // 28 ก.ค.-07 ส.ค. // 11-21 ส.ค. // 15-25 ก.ย. 2561 
( กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 

 



 

วนัที่1      กรุงเทพฯ – ซีแอตเติล้ (สหรัฐอเมริกำ)   
13.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4  
16.25 น. เหิรฟ้ำสู่เมืองซีแอตเติล้ สหรัฐอเมริกำ...โดยสำยกำรบินอว่ีำ แอร์ไลน์ EVA Airlines เทีย่วบินที ่BR068/026 

 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี เมืองไทเป ประเทศไตห้วนัพร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองเชิญท่านอิสระกบั
การพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัรายการบนัเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า 

*** บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล เวลำเปลีย่น วนัทีไ่ม่เปลีย่น *** 

19.30 น. ถึงท่ำอำกำศยำน“นครซีแอตเติ้ล” SEATTLE หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ตวัเมือง 

พกัที่ :    Crowne Plaza Seattle Airport Hotel  ที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                                  
วนัที่2      ซีแอตเติล้ – ล่องเรืออลำสก้ำ   
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำร 

จากนั้นน าท่านเท่ียวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองท่าชายฝ่ังท่ีมีความส าคญัทางดา้นการท่องเท่ียวของมล
รัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูร่ะหวา่งมหาสมุทรแปซิฟิกและ ทะเลสาบวอชิงตนั อยูห่่างจากชายแดน
ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า  - แ ค น าด า  1 5 4 
กิโลเมตรเพียงเท่านั้น "นครซีแอตเติล" 
เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นท่ี
ส่วนใหญ่ของเมืองลว้นเต็มไปดว้ยตึก
ระฟ้าและความโรแมนติก ของแสงสี
ในยามค ่ าคืน แต่หลายๆคนท่ีเคยมา
เยือนเมืองน้ีกลับเรียกขานเมืองน้ีว่า 
มหานครแห่งสีเขียวขจี เน่ืองจากเมือง
เต็มไปดว้ยพื้นท่ีสีเขียว นอกจากน้ีแลว้
ซีแอตเติล ยงัไดรั้บการยกยอ่งจากสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการจดัอนัดบัใหซี้แอต
เติลเป็น 1 ใน 10 สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกดว้ย น าท่านชม สเปซ นีดเดิล (Space Needle) 
สัญลกัษณ์ของซีแอตเติล ส่ิงก่อสร้างท่ีมีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างข้ึน ปี ค.ศ. 1962 
เม่ือคร้ังท่ีซีแอตเติลไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน World’s Fair ภายในสเปซ  นีดเดิล จะประกอบไปดว้ยร้านขายของ
กระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ท่ีสามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง จากนั้นน าท่านสู่
ยา่น ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ยา่นธุรกิจท่ีส าคญัของซีแอตเติล ชมอาคาร บา้นเรือน และตึกท่ีมีความส าคญั
ทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีถือว่ามีความงดงามท่ีสุดของเมืองน าท่านสัมผสัความเก่าแก่ของเมืองท่ีไพโอเนียร์ 
สแควร์ (Pioneer Square) ซ่ึงถือวา่เป็นยา่นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในซีแอตเติล ท่ีน่ีมีร้านแกลเลอร่ีท่ีจดัแสดงงานศิลปะ
ของศิลปินช่ือดงั, ห้องอาหาร, ร้านหนงัสือ และเคร่ืองประดบัมากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั สมิท ทาวเวอร์ 
(Smith Tower) ทาวเวอร์ท่ีสร้างข้ึนใน ปี ค.ศ. 1914  
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น ำ ท่ ำ น เดิ น ท ำ ง สู่ ท่ ำ เ รื อ ซี แ อ ต เติ้ ล  เช็ ค -อิ น  Check-In Emerald Princess Cruise ถึ ง ท่ า เ รื อ
Pier91.SmithCoveCruiseTerminal. ขอ เรี ยน ทุ กท่ าน เต รียมความพ ร้อมส าห รับ ก ารล งท ะ เบี ยน
CruiseCheck–In   

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น าเดินส ารวจต าแหน่งท่ีตั้งของห้องอาหาร และส่วนบริการต่างๆของเรือส าราญ พร้อมเขา้ร่วมกิจกรรมซ้อม
การ เต รียมพ ร้อมในกรณี เกิ ด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยใหท้่านใส่ชู
ชีพท่ีเตรียมไวท่ี้ห้องพกัของท่าน 
แลวัไปยงัจุดนดัพบตามหมายเลข
ท่ีมีบอกไวใ้นห้องพัก  เชิญท่าน
สมาชิกทุกร่วมพิธีนับถอยหลัง
ฉ ล อ งก ารออก เดิ น ท าง  Bon 
Voyage Countdown เรือ รัก เรือ
ส า ร า ญ  Princess Cruise อ อ ก
เดินทางจากท่ าเรือ  ให้ท่ านได้
เพลิดเพลินกบักิจกรรม และความบนัเทิงต่างๆท่ีทางเรือไดจ้ดัสรรไว ้เช่น ท่านอาจจะนัง่ฟังเพลงไพเราะไดท่ี้ 
เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกบัการเตน้ร าไดท่ี้ดิสโกเ้ธค หรือบางท่านอาจจะเส่ียงโชคท่ีคาสิโน ท่ีมีเคร่ือง
เล่นต่างๆใหท้่านเลือกมากมาย เช่น รูเล็ตต,์ สล็อด แมชชีน, แบล็กแจค็  ฯลฯ 

ค ่ำ ขอต้อนรับท่ำนสมำชิกผู้มีเกียรติทุกท่ำนร่วมรับประทำนอำหำรมื้อค ่ำ Welcome Dinner ซ่ึงกัปตันได้จัดไว้
รับรองสมำชิกผู้มีเกยีรติทุกท่ำนแบบเป็นพิเศษ**วนัและเวลำอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยท่ำน
ตรวจสอบรำยละเอยีดจำก Princess Patter** 
พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพเิศษทีท่ำงเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ำกนั)   

พกัที่ :    Emerald Princess Cruise บนเรือสรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว                                                                 

วนัที่3      เรือน ำคณะล่องทะเล ( สนุกสนำนกบักจิกรรมบนเรือ)   
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำร 

• วนันีเ้ชิญท่ำนสมำชิกพกัผ่อนอย่ำงอสิระกบับริกำร และกจิกรรมบันเทงิต่ำง ๆ มำกมำยบนเรือ อำทเิช่น  
• ห้องบุฟเฟต์นำนำชำติ (บริกำร 24 ช่ัวโมง) ห้องอำหำรอติำเลีย่น ห้องอำหำรสไตล์นิวออร์ลนิส์  
• บำร์เคร่ืองด่ืม บำร์ไอศครีม บำร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
• ห้องฟังเพลง  ห้องเลำจ์นห้องโชว์ และกำรแสดงทีพ่ร่ังพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง 
• โรงภำพยนตร์ ห้องคำสิโน ห้องเกมส์ และเคร่ืองเล่น Simulator  
• อนิเตอร์เน็ต คำเฟ่  
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• สโมสรส ำหรับเด็กเลก็ 
•  สระว่ำยน ำ้  สระน ำ้วน   เซำวน่ำ  ห้องนวด  ห้องยมิ ห้องเสริมสวย 
•  สนำมกอล์ฟคอมพวิเตอร์ คอร์ตแพต็เดิล้เทนนิส     บำสเกต็บอล     และวอลเล่ย์บอล  
• ห้องสมุด ห้องท ำพธีิแต่งงำน  ห้องแพทย์ 
•  ร้ำนค้ำปลอดภำษี     ร้ำนสรรพสินค้ำ     และของทีร่ะลกึ   
• ห้องแสดงภำพเขียนศิลปะ 

เท่ียง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
ค ่า บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพเิศษ  

พกัที่ :      Emerald Princess Cruise บนเรือสรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว                                                                  

วนัที่4      เรือเทียบท่ำที่เมืองเคท็ชิเกน KETCHIKAN 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำร 

* * * วนันีเ้รือเทยีบท่ำตั้งแต่เวลำ 06.30 – 15.00 น . * * * 

06.30 น. เรือเขา้เทียบท่า “เค็ทชิแคน” Ketchikanเมืองน้ีตั้งอยู่เชิงเขาริมฝ่ังแม่น ้ า เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งหมู่บา้นดั้งเดิมของชนพื้นเมืองท่ีสร้างสรรคง์านศิลปะเสาโทเท็มของ อนิเดียนแดงเผ่ำทลงิกิตน าท่าน
สู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสกา้ ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของรัฐ และเป็นเมือง
ท่ี รู้จักกันดีของนักท่องเท่ียว
ท้องถ่ินและต่างชาติว่า  เป็น
เมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem 
Poles) ท่ีมากท่ีสุดในโลก ใน
อดีต เส าแกะสลัก น้ี  ถือ เป็น
สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง
อเมริกนัทางตอนเหนือ และถือ
เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ท่ี
พวก เขาให้ ความ เคารพ  แต่
ต่ อม าใน ยุ ค ท่ี มี ก าร เผ ยแ ผ่
ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิดท าให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่าน้ีเป็นจ านวนมาก ปัจจุบนัเสาแกะสลกัน้ี
เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลกัษณ์ท่ีใช้เล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคย
ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองน้ีถูกจดัให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนกัตกปลาและกลุ่ม
คนท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ ท าให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองน้ีจะหนาแน่น  ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก จนส่งผลให้
ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจ านวนมาก อีกทั้งพื้นท่ีของป่าไมก้็ลดลงเน่ืองจากประชากรทอ้งถ่ินท าการตดั
ไม ้เพื่อมาสร้างบา้นพกัรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกๆ ปี ปัจจุบนัทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากร
ทอ้งถ่ินต่างพยายามท่ีจะอนุรักษ์ให้เมืองน้ีคงไวซ่ึ้งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลงั

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

ท่ีมาเท่ียวเมืองน้ี สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวติัศาสตร์ไดไ้ม่มากก็น้อย น าท่านเท่ียวชมย่านไฟแดงท่ี
โด่งดังในอดีต “ครีก สต รีท 
(Creek Street)” เป็น ท่ี ชุมนุม
ของนัก แส วงโชค  แล ะนั ก
เดินเรือในยุคต่ืนทอง เป็นย่าน
อ าค า ร เก่ า ท่ี ท า ง เดิ น แ ล ะ
บ้านเรือนสร้างอยู่เหนือล าธาร
ห รื อ เ ชิ ง เ ข า มี ส ถ า น ท่ี
ประวติัศาสตร์ “บ้ำนของดอล
ลี่” สถานท่ีหาความส าราญของ
ชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ข้ึน
ฝ่ังชมเมืองเคทชิแกน และซ้ือของพื้นเมืองตามอธัยาศยั พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมือง
เคทชิแกน 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
เดินเทีย่วชมเมือง หรือท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือ Optional Tour  
Totem & Town Tour (2.30 Hours) : ท่ำนจะได้น่ังรถโค้ชชมรอบเมืองเค็ทชิแกน ชมอุทยำนโทเท็มไบท์ 
ศึกษำควำมเป็นมำของเสำสลักที่มีควำมหมำยบ่งบอกถึงวัฒนธรรมควำมเป็นอยู่และขนบธรรมเนียม 
ประเพณ(ีรำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 39 USD / เด็กต ่ำกว่ำ12ปี 22 USD) 
Misty Fjords Seaplane (2.00 Hours) : ประสบกำรณ์ที่ท่ำนจะได้สัมผัสกับกำรน่ัง Float Plane ชมมิสตี้ฟ
ยอร์ด ที่แผ่อำณำบริเวณกว่ำ 2 ล้ำนเอเคอร์ชมผำแกรนิตที่งดงำม น ้ำตกสูงกว่ำ 1,000 ฟุต ทะเลสวยใสดังผลึก
แก้ว และทะเลหมอกสวยที่ปกคลุมควำมงำมของธรรมชำติรำวป่ำหิมพำนต์ในฝัน ( รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำน
ละ 269.95 USD / ไม่มีรำคำเด็ก) 
Alaska Bear Adventure (3.25 Hours) : เป็นรำยกำรที่ท้ำทำยและค่อนข้ำงจ ำกัดจ ำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ือ
รักษำควำมเป็นธรรมชำติไว้ให้อยู่นำนที่สุด ทัวร์เร่ิมด้วยกำรพำท่ำนน่ัง Float Plane สู่ถ ำ้จุดที่สำมำรถชมหมี
ได้อย่ำงชัดเจน จำกน้ันพำท่ำนสู่ล ำธำรมำร์กำร์เร็ต ซ่ึงเป็นที่ที่หมีสีน ้ำตำลจะมำดักจับปลำแซลมอนเป็น
อำหำรนับเป็นควำมต่ืนตำต่ืนใจที่คุณจะประทับใจมิรู้ลืม(รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 399 USD / ไม่มีรำคำ
เด็ก)   

ค ่า บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ สุดพเิศษ!!! 
ขอเชิญท่ำนสมำชิกผู้มีเกียรติทุกท่ำนร่วมรับประทำนอำหำรมื้อค ่ำ FAREWELL Night DINNER ซ่ึง
กปัตันได้จัดไว้รับรองสมำชิกผู้มีเกยีรติทุกท่ำนแบบเป็นพเิศษ 

**วนัและเวลำอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยท่ำนตรวจสอบรำยละเอยีดจำก Princess Patter** 

พกัที่ :      Emerald Princess Cruise  บนเรือสรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว       
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วนัที่5      เรือเทียบท่ำที่เมืองจูโน (JUNEAU) – TRACY ARM FJORDS  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำร 

* * * วนันีเ้รือจะเข้ำสู่ Tracy Arm Fjords  ตั้งแต่เวลำ 06.00 – 09.00 น.* * * 

06.00 น.    เรือเดินทำงถึงบริเวณธำรน ำ้แข็ง “Tracy Arm Fjords” วนันีจ้ะเป็นรำยกำรพเิศษสุด!  
 ทีท่่ำนจะได้เห็น “ ธำรน ำ้แขง็ ” ทีง่ดงำมตระกำรตำ เรือส ำรำญจะน ำท่ำนเข้ำใกล้ธำรน ำ้แข็งทีไ่หลมำรวมกนั 
 บริเวณไหล่เขำที่จับตัวกันเป็นธำรน ้ำแข็งสีฟ้ำครำมด้วยแรงดึงดูดของโลกจึงท ำให้น ้ำแข็งแตกตัวถล่มลงมำ

เบื้องหน้ำ แลดูงดงำมยิง่นัก ซ่ึงท่ำนสำมำรถบันทกึภำพควำมประทบัใจนีไ้ว้ด้วยตัวของท่ำน 
* * * วนันีเ้รือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 12.00 – 22.15 น . * * * 

11.00 น. เรือเข้ำเทียบท่ำที่ “ เมืองจูโน ” Juneau เมืองหลวงของมลรัฐอลำสก้ำ ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงำม ด้วย
เสน่ห์ของธรรมชำติและวฒันธรรมทีผ่สมผสำนกนัอย่ำงกลมกลืน จูโน เป็นเมืองทีต่ั้งอยู่ระหว่ำงเทือกเขำและ
ทะเลท ำให้เป็นเมืองทีเ่ข้ำถึง
ได้ยำกในทำงบกถูกค้นพบ
ในช่วงยุคต่ืนทองปี ค.ศ.
1880 ใน อ ดี ต เป็ น เมื อ ง
ศูนย์กลำงแห่งกำรค้ำทอง
อันมั่งคั่ง ก่อนจะกลำยเป็น 
เมื อ งหลวงของมล รัฐอ
ล ำส ก้ ำ  ใน เว ล ำ ต่ อ ม ำ 
นอกจำกนี้ “ จูโน ” ยังเป็น
เมืองที่มี  “ ธำรน ้ ำแข็ง  ” 
มำกที่สุดแห่งหน่ึงของอลำสก้ำ ที่ส ำคัญได้แก่ “ธำรน ้ำแข็งเมนเดนฮอลล์” Mendenhall Glacier ซ่ึงเป็นธำร
น ้ำแข็งที่ขึน้ช่ือว่ำ “ สวยที่สุด ” แห่งหน่ึงเท่ำที่ค้นพบกันมำ...จำกน้ันอิสระให้ขึน้ฝ่ังชมเมืองจูโนและช้อปป้ิง
ของทีร่ะลกึพืน้เมือง  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 เดินเทีย่วชมเมือง หรือท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือ Optional Tour  

• Mendenhall Glacier & Salmon Hatchery (4.25 Hours) : น าท่านสมาชิกเขา้เยี่ยมชมสถานเพาะเล้ียงพนัธ์ุ
ปลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวิตของปลาแซลมอนท่ีน่ามหัศจรรยย์ิ่งนัก จากนั้นให้ท่านสมาชิกเดินชมธาร
น ้ าแข็งเมนเดลฮอลล์ธารน ้ าแข็งท่ีข้ึนช่ือว่าสวยท่ีสุดเหนือค าบรรยาย ( รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 79.95 
USD / เด็กต ่ำกว่ำ12ปี 35 USD) 

• Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) : น าท่านสมาชิกข้ึนรถกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา เมา้ท์ โรเบิร์ต ท่ีมี
ความสูงกวา่ 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิดโอกาสใหไ้ดช่ื้นชมทิวทศัน์ท่ีงดงามของเมืองจูโนไดอ้ยา่งกวา้งไกล  
( รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 37 USD / เด็กต ่ำกว่ำ12ปี 28 USD) 



 

• Mendenhall Glacier Helicopter (2.25 Hours) : น าท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธารน ้าแข็งเมนเดลฮอลล ์ท่ี
งามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกดว้ยการนัง่เฮลิคอปเตอร์ชมทศันียภาพอนัแสนมหศัจรรย ์ยากแก่การไดม้าสัมผสั 
จากนั้นท่านจะมีโอกาสไดล้งเดินบนธารน ้ าแข็งโดยมีผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูน้ าทาง ( รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 
349.95 USD / ไม่มีรำคำเด็ก) 

   อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตวัเมืองจูโน่ ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นเมืองท่าและเมืองหลวงท่ีส าคญัของมลรัฐอลาสกา้ 
ตวัเมืองตั้งอยูบ่ริเวณตีนเขาท่ีตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถา้ไปเยอืนในช่วงตน้ๆของฤดูกาลล่องเรือส าราญ 
ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและน ้ าตกอนัสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งข้ึนในยุคต่ืนทองอลาสกา้ 
ดงันั้นท่ีน่ีจึงมีตึกรามบา้นช่องประวติัศาสตร์มากมาย และเป่ียมไปดว้ยสีสันสดใส  

หมายเหตุ  ส าหรับท่านท่ีกลบัข้ึนไปเดินเล่นบนฝ่ัง ท่านจะตอ้งกลบัมาข้ึนเรืออยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงก่อนเรือออกจากท่า 
ค ่า บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพเิศษ  

พกัที่ :      Emerald Princess Cruise บนเรือสรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว       

วนัที่6       เรือเทียบท่ำที่เมืองสแก๊กเวย์ SKAGWAY 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำร 

* * * วนันีเ้รือเทยีบท่ำตั้งแต่เวลำ 06.30 – 17.00 น ..* * * 
    เรือเข้ำเทียบท่ำ “ สแก๊กเวย์ ” Skagway เมืองแห่งขุมทองในอดีต เป็นเมืองท่าและเป็นประตูตอ้นรับผูท่ี้จะ

เดินทางไปแสวงโชค ท่ีทุ่งทอง “ คลอนไดค์ ” Klondike Gold Fields ในเขตประเทศแคนาดาเม่ือประมาณ 
100 ปีก่อน  โดยมีทางรถไฟ
สาย  “ไว ท์พ ำส ” และ  “ ยู
ค อ น รู ต ”  White Pass and 
Yukon Railway ท่ี พ า นั ก
แสวงโชค  เดินทางตัดข้าม
ขุน เข า และหุ บ เห ว  เข้ า สู่
มณฑลยูคอนของแคนาดา 
ปัจจุบนัเหลือเพียงความทรง
จ า และน าบรรยากาศเก่ามา
ใช้ต้อนรับนักท่องเท่ียวท่ีมา
กบัเรือส าราญในช่วงฤดูร้อน ตวัเมืองอยูใ่กลจ้ากท่าเรือเพียงเดินราว 10 – 15 นาทีก็ถึง เป็นเมืองเล็กๆ ที่ให้
บรรยำกำศแบบหนังคำวบอยตะวนัตก และยงัคงรักษำสภำพไว้เหมือนในยุคต่ืนทอง เช่น บ้ำนไม้สองช้ันทำสี
สดใส ซำลอน ร้ำนเหล้ำ ฯลฯ  

เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือ Optional Tour 
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To The Summit (1.30 Hours) : เดินทางโดยรถแวนลดัเลาะไปตามเส้นทางขุดทองสู่ยอดเขา ไวท์พาส ซัม
มิท ซ่ึงสูงกวา่ ระดบัน ้าทะเล 3,292 ฟุต ( รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 37 USD / เด็กต ่ำกว่ำ12ปี 20 USD) 
White Pass Scenic Railway (3.00-3.30 Hours) : เดินทางโดยรถไฟรถไฟสายไวทพ์าสและยคูอนรูต ซ่ึงเป็น
รถไฟสายประวติัศาสตร์ในยุคต่ืนทองช่ืนชมกบัทศันียภาพตามหุบเขาและธรรมชาติท่ีงดงามสู่ยอดเขาไวท์
พาสซัมมิทนบัเป็นประสบการณ์ท่ีคุณจะมิลืมเลือน ( รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 129.95 USD / เด็กต ่ำกว่ำ
12ปี 56 USD) 
Dog Sledding & Glacier Flightseeing (2.00-2.30 Hours) : เดินทางโดยการนัง่เฮลิคอปเตอร์สู่แคมป์สุนขัท่ี
เดนเวอร์กลาเซีย พร้อมชมวิธีการควบคุมสุนขัลากเล่ือนจากไกด์ผูเ้ช่ียวชาญ และไดป้ระสบการณ์จากการนัง่
เล่ือนท่ามกลางบรรยากาศท่ีแสนเยน็สดช่ืนสุดยอดของการผจญภยั ( รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 549.95 
USD / ไม่มีรำคำเด็กและเด็กต้องอำยุ5ขวบขึน้ไปถึงจะสำมำรถร่วมเดินทำงได้) 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย น าท่านชมตวัเมืองสแกกเวย ์ซ่ึงอยูห่่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ท่ีให้บรรยากาแบบ

คาวบอยตะวนัตก แมเ้วลาจะผา่นไปนานแต่เมืองสแกกเวยย์งัคงรักษาสภาพเมืองในยุคต่ืนทองไดเ้ป็นอยา่งดี 
ให้ท่านไดช้ม บา้นไมส้องชั้น ร้านคา้ ร้านอาหาร ท่ีทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศยัจนถึง
เวลานดัหมาย (ท่านจะตอ้งข้ึนเรือประมาณ 1 ชัว่โมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า) 

ค ่า บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพเิศษ  

พกัที่ :      Emerald Princess Cruise บนเรือสรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว       

วนัที่7       เรือน ำคณะล่องทะเล ( สนุกสนำนกบักจิกรรมบนเรือ)  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำร 

วนันี้เชิญท่ำนสมำชิกพักผ่อนอย่ำงอิสระกบับริกำร และกิจกรรมบันเทิงต่ำง ๆ มำกมำยบนเรือ อำทเิช่น ห้อง
บุฟเฟต์นำนำชำติ (บริกำร 24 ช่ัวโมง) ห้องอำหำรอิตำเลี่ยน ห้องอำหำรสไตล์นิวออร์ลินส์,บำร์เคร่ืองด่ืม บำร์
ไอศครีม บำร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์,ห้องฟังเพลง, ห้องเลำจ์นห้องโชว์ และกำรแสดงที่พร่ังพร้อม
ด้วยระบบแสง สี เสียง,โรงภำพยนตร์ ห้องคำสิโน ห้องเกมส์ และเคร่ืองเล่น Simulator,อินเตอร์เน็ต คำ
เฟ่,สโมสรส ำหรับเด็กเล็ก, สระว่ำยน ้ำ,สระน ้ำวน, เซำวน่ำ, ห้องนวด, ห้องยิม ห้องเสริมสวย,สนำมกอล์ฟ
คอมพิวเตอร์,คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส,บำสเก็ตบอล,วอลเล่ย์บอล,ห้องสมุด ห้องท ำพิธีแต่งงำน,ห้องแพทย์,
ร้ำนค้ำปลอดภำษี,ร้ำนสรรพสินค้ำ,ของทีร่ะลกึ,ห้องแสดงภำพเขียนศิลปะ 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพเิศษทีท่ำงเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ำ
กนั) 

ค ่า บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ  

พกัที่ :      Emerald Princess Cruise บนเรือสรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่8       วคิตอเรีย –ซีแอตเติล้ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำร 
 อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือส าราญ กบักิจกรรมนานาชนิดท่ีท าใหทุ้กท่านสุขส าราญ 
เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

* * * วนันีเ้รือจะเข้ำสู่ Victoria Canada ตั้งแต่เวลำ 19.00 –23.59 น.* * * 

ค ่า บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
เรือเขา้เทียบท่า วิคตอเรีย / น าท่านเท่ียวชม "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria)  อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการ
ขนานนามวา่เป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย (British 
Columbia) รัฐหน่ึงของประเทศ
แคนาดา ท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกสุด
ของประเทศ  โดยมีเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์" 
เมื อ งวิ ก ตอ เรี ย เป็ น เมื อ ง ท่ี มี
ช่ือเสียงด้านการ   ท่องเท่ียว เป็น
เมืองท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของความ
สะอาด  ความปลอดภัย  และ
ทิวทศัน์ท่ีมีความงดงามมากเมือง
หน่ึง วิกตอเรียจึงมกัได้รับเลือก
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัอนัดบัตน้ๆจากนิตยสารท่องเท่ียวสากลเป็นประจ าและดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีมี
กวา่ 3.5 ลา้นคนต่อปี  
** หมายเหตุ**ส าหรับเมืองวคิตอเรีย อาจมีการเปล่ียนแปลง EXCUSION ตามความเหมาะสมของฤดูกาล 
หมำยเหตุ 

ก่อนเรือกลบัเทียบท่าท่ีเมืองซีแอตเทิล ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนด
ล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใช้ท่ี
จ  าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  เพราะเจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่
กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ี
ตอ้งการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้ห้หมายเลขไวใ้น
วนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

พกัที่ :      Emerald Princess Cruise บนเรือสรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว 
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วนัที่9       ซีแอตเติล้ – SEATTLE OUTLET  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำร    

หลงัอาหาร เชิญท่านรอประกาศจากเจา้หน้าท่ีเรือเก่ียวกบัเวลาข้ึนเรือ เม่ือข้ึนเรือแลว้ทุกท่านจะตอ้งผา่นพิธี
การตรวจลงตราหนังสือเดินทางเขา้ เมืองซีแอ็ตเติล ณ บริเวณท่าเรือ และรับ กระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่าน
จะตอ้งมายืนยนัระบุรับดว้ยตนเอง ณ  บริเวณห้องโถงของท่าเรือจากนั้น ออกเดินทางสู่เมือง ซีแอ็ตเติล น า
ท่านสู่ตลาดภายในเมือง”Pike Place Market” ชมตลาดผลไม ้ตลาดปลา ตลาด ดอกไม ้รวมทั้งสินคา้พื้นเมือง
ต่าง ๆ  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่าย น าท่านสู่ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอำท์

เลต (Seattle Premium Outlet) ซ่ึง
เป็น  เอาท์เลตขนาดใหญ่ในซีแอต
เทิล มีร้านคา้เอาท์เลตกว่า 110 ร้าน 
ทั้ ง  Coach, Polo, Ralph Lauren, 
DKNY, Guess, Calvin Klien, 
Burberry, Banana Republic 
Factory, Adidas, Kate Spread, 
Kipling, Tumi, Samsonite แ ล ะ 
อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น าท่านออกเดินทำงสู่สนำมบินซีแอทเทิล้ 

วนัที่10  ซีแอทเทิล– กรุงทพฯ  
01.50 น. เหินฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินอว่ีำ แอร์ไลน EVA Airlines เทีย่วบินที ่BR025/067 

แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี เมืองไทเป ประเทศไตห้วนั  พร้อมบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง... 
*** บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล เวลำเปลีย่น วนัทีเ่ปลีย่น *** 

วนัที่11 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)                
11.35 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจมิรู้ลืม 
****************************************************************************************** 
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และ

สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมำยให้ 
หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 
 
 
 



 

อตัรำค่ำบริกำร 
ออกเดนิทำงช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิม่ 

 

19-29 พ.ค.//15-25 ก.ย. 61 99,900 99,900 99,900 49,000 

16-26 มิ.ย.//28 ก.ค.-07 ส.ค. 
11-21 ส.ค. 2561 

119,900 119,900 119,500 49,000 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัท 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
❖ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซิแอตเติ้ล -กรุงเทพฯ  
❖ โรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

❖ ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
❖ ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
❖ ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
❖ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
❖ ค่ำทปิพนักงำนบริกำรในเรือ ทีผู้่เข้ำพกัจะต้องช ำระทุกท่ำน วนัละ 13 USD / วนั / คน รวม 7 วนั ทีท่่ำนใช้บริกำรเรือ 
❖ อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวยงัไม่รวมค่ำวซ่ีำเข้ำประเทศสหรัฐอเมริกำประมำณ 8,500 บำท  
❖ อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวยงัไม่รวมค่ำวซ่ีำเข้ำประเทศแคนำดำประมำณ 4,500 บำท  
❖ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
❖ ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
❖ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
❖ ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
❖ ค่ำทปิพนักงำนขับรถในแองเคอเรจ และแวนคูเวอร์ โดยเฉลีย่ 5 ยูเอสดอลล่ำ / ท่ำน / วนั 
❖ ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์จำกเมืองไทย โดยเฉลีย่  5  ยูเอสดอลล่ำ / ท่ำน / วนั 
❖ รายการทวัร์ชายฝ่ัง ซ่ึงท่านสามารถขอค าปรึกษาไดจ้ากหวัหนา้ทวัร์ 

กำรจองและช ำระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก  50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณา

ช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 25 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 



 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน และหรือ 
ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตสุุดวสิยับางประการ
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
o ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวซ่ีำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ 20 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หำกในช่วงทีท่่ำนเดนิทำงคิววซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวซ่ีำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาให้กบั
ทางท่าน 

• กรณีวซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำรทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

• หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
• ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็น
ค่ำใช้จ่ำยทีน่อกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำทีพ่กัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 



 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA CANADA 
 หนังสือเดินทำงทีเ่หลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยู่กบัประเทศท่ีจะ

เดินทาง  

 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่

เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก

จดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์

และเอกสำรแสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ทีสุ่ด)  

* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้

ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement, ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือนและสมุด

เงนิฝำกเล่มจริง กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใช้

เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้

เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 



 

 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 

 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ำมี) 1 ชุด 

  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่

คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่ง

เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดนิทำงภำยหลังจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ

จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอนั

เน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน

จริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ

ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


