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พกับนเรือส าราญสุดหรู 7 คืน แวนคูเวอร์ 1 คืน พร้อมหัวหน้าทวัร์ช านาญเส้นทาง เที่ยวนครแวนคูเวอร์อย่างเต็มที่“อลาสก้า”  
ดินแดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอนังดงาม และยิง่ใหญ่กว่าทีใ่ดในโลก ด้วยธารน า้แข็งภูเขาและป่าไม้อนัอุดมสมบูรณ์  
คุณสามารถสัมผสัได้ในทุกความรู้สึกจากการเดินทางไปกับเรือส าราญของเครือ Celebrity Cruises ทีพ่ร่ังพร้อม 
ด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกและความบันเทงิ ลิม้อาหารรสเลศิ เต็มตากบัโชว์สุดอลงัการและร่ืนเริงกบัเสียงดนตรี 

ในบรรยากาศแห่งความสนุกสนานเตามอารมณ์ จะมีการเดินทางใดให้คุณมากกว่านี้ 

ก าหนดการเดนิทาง 
25 พ.ค.-04 ม.ิย. //08-18 มิ.ย. //20-30 ก.ค. //27 ก.ค.-06 ส.ค. //10-20 ส.ค. //14-24 ก.ย.2562 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

จุดเด่นของรายการเดินทาง 
 ล่องเรือส ำรำญสุดหรูท่ีเรียกช่ือวำ่ “ECLIPESE CEBRELITY CRUISE” เป็นเรือส ำรำญล่องอลำสกำ้ท่ีดีท่ีสุดใน  
 แถบอลำสกำ้ 
 พกัหอ้งพกัแบบมีระเบียง ชมววิทะเล (BALCONY) ขนำด 194 SQUARE FEET และ 54 SQUARE FEET  
   มีเคร่ืองอ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย หรูหรำระดบัพรีเมียม ชมววิทะเล พระอำทิตยต์กในยำมเยน็ 
ท่านสามารถเลือก PACKAGE ตามรายการดงัต่อไปนี ้(สามารถเลือก 1 PACKAGE 1 ห้องต่อ PACKAGE เหมือนกนัเท่าน้ัน) 

1) PACKAGE WIFI บนเรือส ำรำญแบบ UNLIMITED มูลค่ำ 300 USD 
2) PACKAGE เคร่ืองด่ืมบนเรือส ำรำญ ตลอดกำรเดินทำงบนเรือส ำรำญ มูลค่ำ 315 USD 
3) PACKAGE FREE ON BOARD มูลค่ำ 150 USD (ท่ำนสำมำรถซ้ือสินคำ้ภำยในเรือส ำรำญไดทุ้กอยำ่ง) 
 นัง่เรือชมปลำวำฬท่ี ไอร์ซ่ี สแตทพอ้ยย ์
 ธำรน ้ำแขง็ ฮบับำร์ด กลำเชียร์ (Hubbard Glacier) ซ่ึงเป็นธำรน ้ำแขง็ยกัษใ์หญ่ในทวีปอเมริกำเหนือ และยงัเป็นธำร 

น ้ำแขง็ท่ีเคล่ือนท่ีไดเ้พียงแห่งเดียวในอลำสกำ้อีกดว้ย 
 นัง่รถชมธำรน ้ำแขง็ ท่ี Mendenhall Glaciar Park เป็นธำรน ้ำแขง็ท่ีข้ึนช่ือวำ่ “ สวยท่ีสุด ” แห่งหน่ึงเท่ำท่ีคน้พบกนัมำ 
 นัง่กระเชำ้ชมววิ เมำ้ท ์โรเบิร์ดท่ีจุโน่ ณ จุดยอดสุด พบกบัทิวทศัน์ของจูโน่ท่ีลอ้มรอบดว้ยขนุเขำ 
 เดินชมเมือง แคทชิแกน เมืองแห่งของนกัตกปลำ น ำท่ำนเท่ียวชมยำ่นไฟแดง “ครีก สตรีท (Creek Street)” 
 อำหำรพิเศษสุดรสเลิศ ปูอลำสกำ้ ท่ีร้ำนข้ึนช่ือท่ี จูโน่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที่1      กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ (แคนาดา) - เที่ยวชมเมือง   
13.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

16.25 น. เหิรฟ้าสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา...โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ Cathay Pacific   
Airlines เทีย่วบินที ่CX750/CX838 

 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี ประเทศฮ่องกง พร้อมบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองเชิญท่ำนอิสระกบักำร 
พกัผอ่นตำมอธัยำศยักบัรำยกำรบนัเทิงตำมสำย และภำพยนตร์ลอยฟ้ำ 

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลีย่น วันทีไ่ม่เปลีย่น *** 
13.15 น. ถึงท่าอากาศยาน“นครแวนคูเวอร์” VANCOUVER 

หลงัผำ่นพิธีตรวจคนเขำ้เมืองเรียบร้อยแลว้ / จำกนั้นน ำ
ท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตวัเมือง น าท่านสู่สวนสแตนเลย์ 
STANLEY PARK  สวนสำธำรณะท่ีไดรั้บกำรบริจำค
ท่ี ดิ น ม ำ จ ำ ก ช ำ ว เ มื อ ง แ วน คู เ ว อ ร์  ปั จ จุ บัน น้ี
เปรียบเสมือนเป็นปอดท่ีส ำคญัของชำวเมือง น ำชมแท่ง
เสำโทเท็ม TOTEM POLE  สัญลักษณ์ของชนเผ่ำ
พื้นเมือง “อินเดียแดง”  เก็บภำพควำมงดงำมทำง
สถำปัตยกรรมของอำคำร แคนำเดียน เพลส Canadian 
Place Building สถำปัตยกรรมหลงัคำรูปใบเรือสีขำว 
คล้ำยโรงโอเปร่ำ เฮำส์ ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลงัคำใบเรือน้ีเดิมสร้ำงข้ีนเป็นหลงัคำของ Canada 
Pavilion ในงำน World's Fair ท่ีจดัข้ึนท่ีแวนคูเวอร์ เม่ือปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts  ไดเ้วลำ
น ำท่ำนชมอำคำรท่ีก่อสร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมโดดเด่นอนัน่ำสนใจ คือ สถำนีรถไฟแคนำเดียนแปซิฟิก 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

(Canadian Pacific Rail Station) สร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1880 เป็นสถำนีชุมทำงรถไฟสำยขำ้มทวีป ปัจจุบนัเป็น
สถำนีรถไฟลอยฟ้ำ (Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์ผำ่นชม “แก๊สทำวน์” GAS TOWN จุดก ำเนิดของชุมชน
เมือง  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 

พกัที่ :      Hilton Vancouver Airport Hotel  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                                  
วนัที่2      แวนคูเวอร์ – ล่องเรืออลาสก้า   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือแวนคูเวอร์เช็ค เช็ค-อิน Check-In Emerald Princess Cruise ถึงท่ำเรือ ขอเรียนทุก
ท่ำนเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรลงทะเบียนCruiseCheck–In   
โปรดเตรียมเอกสารดังนี ้ 
1.Passport  
2.E-TicketBoardingPass  
3.บัตรเครดิต  
4.PublicHealthQuestionnaire (ทีเ่ซ็นต์ช่ือเรียบร้อย)  
จากน้ันผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึน้เรือ หลงัจากขึน้สู่เรือและจัดเกบ็สัมภาระเรียบร้อยแล้ว  
ขอเชิญท่านสู่ห้องอาหาร Horizon Court (อยู่ช้ัน 15 หัวเรือ) 

 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ 
บ่าย น ำท่ำนเดินส ำรวจต ำแหน่งท่ีตั้งของห้องอำหำร และส่วนบริกำรต่ำงๆของเรือส ำรำญ พร้อมเขำ้ร่วมกิจกรรม

ซ้อมกำรเตรียมพร้อมในกรณีเกิด
เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน โดยให้ท่ำนใส่ชูชีพ
ท่ีเตรียมไวท่ี้ห้องพกัของท่ำน แลวัไป
ยงัจุดนัดพบตำมหมำยเลขท่ีมีบอกไว้
ในหอ้งพกั  

16.30  เชิญท่ำนสมำชิกทุกร่วมพิธีนับถอย
หลังฉลองกำรออก เ ดินทำง  Bon 
Voyage Countdown เ รือรักเรือ
ส ำรำญ Princess Cruise ออกเดินทำง
จำกท่ำเรือ ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรม และควำมบนัเทิงต่ำงๆท่ีทำงเรือไดจ้ดัสรรไว ้เช่น ท่ำนอำจจะนัง่
ฟังเพลงไพเรำะไดท่ี้ เลำจน์ หรือ บำร์ต่ำง หรือสนุกกบักำรเตน้ร ำไดท่ี้ดิสโกเ้ธค หรือบำงท่ำนอำจจะเส่ียงโชค
ท่ีคำสิโน ท่ีมีเคร่ืองเล่นต่ำงๆใหท้่ำนเลือกมำกมำย เช่น รูเล็ตต,์ สล็อด แมชชีน, แบล็กแจค็  ฯลฯ 
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ค ่า ขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค ่า Welcome Dinner ซ่ึงกัปตันได้จัดไว้
รับรองสมาชิกผู้มีเกยีรติทุกท่านแบบเป็นพเิศษ**วนัและเวลาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่าน
ตรวจสอบรายละเอยีดจาก Princess Patter**  
อสิระกบัการพกัผ่อนตามอธัยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษทีท่างเรือได้จดัไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ากนั)  
หมายเหตุ ในแต่ละวนัท่านสามารถศึกษากจิกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Princess Patter” ที่ทาง
เรือจะส่งมาให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะน าส่งไว้ที่ห้องนอนของท่าน ซ่ึงรายละเอียดทุกอย่างจะ
แนะน าไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น ค ่านี้ควรแต่งตัวอย่างไร กิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น รายการการบันเทิง
ต่าง ๆ เป็นต้น เพราะทุกไมล์ทะเลที่เรือแล่นไปน้ัน กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้อย่างเต็มที่ก็จะด าเนินไปจนท าให้
แต่ละวนัผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

พกัที่ :      Celebrity Eclipse Cruise  บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว      

วนัที่3      เรือน าคณะล่องทะเล ( สนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ)   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

วนันีเ้ชิญท่านสมาชิกพกัผ่อนอย่างอสิระกบับริการ และกจิกรรมบันเทงิต่าง ๆ มากมายบนเรือ เช่น 
 หอ้งบุฟเฟตน์ำนำชำติ (บริกำร 24 ชัว่โมง) หอ้งอำหำรอิตำเล่ียน หอ้งอำหำรสไตลนิ์วออร์ลินส์  
 บำร์เคร่ืองด่ืม บำร์ไอศครีม บำร์กริลล ์ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
 หอ้งฟังเพลง  หอ้งเลำจน์หอ้งโชว ์และกำรแสดงท่ีพร่ังพร้อมดว้ยระบบแสง สี เสียง 
 โรงภำพยนตร์ หอ้งคำสิโน หอ้งเกมส์ และเคร่ืองเล่น Simulator  
 อินเตอร์เน็ต คำเฟ่  
 สโมสรส ำหรับเด็กเล็ก 
  สระวำ่ยน ้ำ  สระน ้ำวน   เซำวน่ำ  หอ้งนวด  หอ้งยมิ หอ้งเสริมสวย 
  สนำมกอลฟ์คอมพิวเตอร์ คอร์ตแพต็เด้ิลเทนนิส     บำสเก็ตบอล     และวอลเล่ยบ์อล  
 หอ้งสมุด หอ้งท ำพิธีแต่งงำน  หอ้งแพทย ์
  ร้ำนคำ้ปลอดภำษี     ร้ำนสรรพสินคำ้     และของท่ีระลึก   
 หอ้งแสดงภำพเขียนศิลปะ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  
พกัที่ :      Celebrity Eclipse Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว    

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่4      ไอซซ์ สเตรทพอยท์-น่ังเรือชมปลาวาฬ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วนันีเ้รือจะเข้าสู่ Icy Strait Point ตั้งแต่เวลา 15.30 – 22.30 น.* * * 
เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
15.30  เรือเดินทางถึงท่าเรือ ไอซซ์ สเตรท พอยท์ 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองไอซ์ซ่ีสเตรทพอยท์ (Icy Strait 

Point) โดยทำงเรือจะน ำเรือเล็ก (Tender boat) น ำท่ำนสู่
หมู่บำ้นเล็กๆซ่ึงตั้งอยู่ไม่ไกล จำกเมืองฮูน่ำ อนัเป็นถ่ิน
ฐำนดั้งเดิมของชนเผำ่พื้นเมืองอินเดียนแดงหรือท่ีเรียกกนั
ว่ำ “ชาวทลิงกิท” ตั้ งถ่ินฐำนภำยในบริเวณ อุทยำน
แห่งชำติอ่ำวเกลเชียร์ ชำวประมงพื้นเมืองท่ีน่ีใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกบัปลำวำฬหลงัค่อม ปลำโลมำ แมวน ้ ำ ปลำฮำลิบทั 
และปลำแซลมอนทั้ง 5 สำยพนัธ์ุ น าท่านออกเดินทาง
ล่องเรือสู่แหลมอดอลฟัส (Point Adolphus) โดยล่องเรือ
ผำ่นน่ำนน ้ำซ่ึงเป็นแหล่ง อำศยัของสัตวน์ ้ ำนำนำชนิด เช่น 
ปลำวำฬเพชฌฆำต สิงโตทะเล แมวน ้ ำ ปลำโลมำ และปลำวำฬหลงัค่อม รวมถึงนกอินทรียห์วัลำ้นท่ีคอยบิน
โฉบเฉ่ียวไปมำ ปรำกฏใหเ้ห็นอยูบ่่อยคร้ัง น ำท่ำนสัมผสัประสบกำรณ์ล่องเรือชมปลำวำฬ โดยบริเวณแหลม
อดอลฟัส นบัเป็นจุดท่ีดีท่ีสุด ในกำรล่องเรือชมปลำวำฬ ไดเ้วลำน ำท่ำนกลบัข้ึนฝ่ัง อิสระให้ท่ำนไดเ้ดินเล่น
บริเวณท่ำเรือท่ีมีร้ำนคำ้และร้ำนของฝำก ของท่ีระลึกจ ำหน่ำยใหน้กัท่องเท่ียวมำกมำย 

ค ่า บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ / อสิระกบัการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดง
โชว์ชุดพเิศษทีท่างเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ากนั)  

22.00       เรือออกเดินทางสู่ “ธารน า้แข็ง ฮับบาร์ด กลาเซียร์” Hubbard Glaciar 

พกัที่ :      Celebrity Eclipse Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว       
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วนัที่5      ธารน า้แขง็ ฮับบาร์ด กราเซียร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
 เ รือเ ร่ิม ล่องเข้ำ สู่  ธารน ้ าแข็ง  ฮับบาร์ด กลาเชีย ร์ 

(Hubbard Glacier) ซ่ึงเป็นธารน ้าแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีป
อเมริกาเหนือ และยังเป็นธารน ้าแข็งที่เคล่ือนที่ได้เพียง
แ ห่ ง เดี ย ว ในอลาส ก้ าอีก ด้ วย  ให้ท่ ำนได้สั มผ ัส
ประสบกำรณ์ และชมววิทิวทศัน์ท่ีดีท่ีสุดของธำรน ้ ำแข็ง
ยกัษใ์หญ่สีน ้ำเงินอ่อนขนำด 1,350 ตำรำงไมล์ วนัน้ีเป็น
อีกว ันท่ีท่ำนจะได้สัมผ ัสกับควำมงดงำม  ควำม
มหัศจรรย์ของภูเขำน ้ ำแข็งท่ีงดงำมและยิ่งใหญ่ท่ีสุด  
ทวีปอเมริกำเหนือ หำกโชคดีท่ำนจะได้ยินเสียงกำร
แยกตวัของแผ่นน ้ ำแข็งตกลงสู่พื้นน ้ ำ เป็นเสียงอัน
กึกกอ้งรำวเสียงฟ้ำร้องค ำรำม และเป็นช่วงเวลำท่ีจะสะกดทุกท่ำนไวก้บักอ้นน ้ ำแขง้มหึหำท่ีพงัถล่มลงสู่พื้น
น ้ ำเสียงกงัวำล เรียกไดว้ำ่เป็นปรำกฎกำรณ์ธรรมชำติท่ีไดป้ั้นแต่งข้ึนมำให้ท่ำนไดช้มและจะหำท่ีใดเปรียบ
มิได ้อิสระใหท้่ำนไดส้ัมผสักบัทศันียภำพและควำมงดงำมของทุ่งน ้ ำแข็ง พร้อมเก็บภำพควำมประทบัใจตำม
อธัยำศยั  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
บ่าย อิสระให้ท่ำนเพลิดเพลินกบักิจกรรมอนัหลำกหลำยท่ีมีบนเรือ ไม่วำ่จะเป็นกำรออกก ำลงักำยในห้องฟิตเนส 

หรือวิ่งออกก ำลงักำยรอบๆ ตวัเรือ ผ่อนคลำยอิริยำบถท่ี Stream room / Sauna เพลิดเพลินกบักำรแสดง 
กิจกรรมและเกมส์ต่ำงๆ หรือเลือกพกัผ่อนท่ีห้องสมุดและมุมสงบต่ำงๆ พร้อมสัมผสักบัควำมสดช่ืนของ
ธรรมชำติ ริมฝ่ังท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยป่ำสนอำยนุบัร้อยปี บนเรือยงัมีอำหำรเลิศรสบริกำรท่ำนอยำ่งไม่ขำดตอน 

20.00  เรือออกเดินทางสู่ “เมืองจูโน่” Juneau 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  

พกัที่ :      Celebrity Eclipse Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว       
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วนัที่6       เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน (JUNEAU) – เมนเดลฮอลล์ กราเซีย - น่ังกระเช้าลอยฟ้า  
                 เม้าท์ โรเบิร์ต 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

*** วนันีเ้รือเทียบท่า ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.00 น. *** 
06.00  เรือเข้ำเทียบท่ำท่ี “ เมืองจูโน ” Juneau เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ท่ีเต็มไปด้วยทิวทศัน์อนังดงำม 

ดว้ยสน่ห์ของธรรมชำติและวฒันธรรมท่ีผสมผสำนกนัอยำ่งกลมกลืน จูโน เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวำ่งเทือกเขำ
และทะเลท ำให้เป็นเมืองท่ีเข้ำถึงได้ยำกในทำงบกถูก
คน้พบในช่วงยุคต่ืนทองปี ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมืองนย์
กลำงแห่งกำรคำ้ทองอนัมัง่คัง่ ก่อนจะกลำยเป็น เมือง
หลวงของมลรัฐอลำสก้ำ  ในเวลำต่อมำ นอกจำกน้ี 
“ จูโน ” ยงัเป็นเมืองท่ีมี “ ธารน ้าแข็ง ” มำกท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของอลำสก้ำ ท่ีส ำคัญได้แก่ “ธารน ้าแข็งเมนเดน
ฮอลล์” Mendenhall Glacier ซ่ึงเป็นธารน า้แข็งที่ขึน้ช่ือว่า 
“ สวยที่สุด ” แห่งหน่ึงเท่าที่ค้นพบกันมา...จำกนั้นอิสระ
ใหข้ึ้นฝ่ังชมเมืองจูโนและชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมือง 

08.30  เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ล้อบบีเ้รือ เพ่ือเตรียมตัวขึน้สู่ฝ่ัง  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยานแห่งชาติธารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ เพ่ือน าท่านน่ังรถเข้าชมธารน ้าแข็งยักษ์ เมนเดล

ฮอลล์ กราเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซ่ึงมีควำมกวำ้งประมำณ 1 ไมล์ มีน ้ ำแข็งปกคลุมหนำกวำ่ 1 00 ฟุต 
ท่ำนจะไดส้ัมผสักบัทุ่งน ้ ำแข็งท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผสับรรยำกำศทุ่งน ้ ำแข็งขนำดใหญ่เต็มพื้นท่ี 
อิสระใหท้่ำนไดเ้ดินเล่นและเก็บภำพควำมประทบัใจตำมอธัยำศยั ไดเ้วลำน ำท่ำนกลบัสู่ท่ำเรือเมืองจูโน่ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
13.00 น าท่านขึน้กระเช้าลอยฟ้าที่ เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert 

Tramway) โดยจุดข้ึนกระเชำ้อยูบ่ริเวณท่ำเรือเลย และ
จะไปจบ ณ จุดยอดสุดของ เมำท ์โรเบิร์ต ยอดเขำแห่งน้ี
พบกบัทิวทศัน์ของจูโน่ท่ีลอ้มรอบดว้ยขุนเขำ นอกจำกน้ี
ยงัมี ศูนยน์ักท่องเท่ียว ร้ำนอำหำร บำร์ โรงภำพยนตร์ 
ร้ำนขำยของท่ีระลึก ไวค้อยให้บริกำรอีกดว้ย อิสระให้
ท่ำนเดินเล่นบนยอดเขำและเก็บภำพเมือ  งจูโน่ตำม
อธัยำศยั ไดเ้วลำน ำท่ำนนัง่กระเช้ำกลบัลงมำ ณ ท่ำเรือ 



 

อิสระใหท้่ำนเดินเล่นภำยในตวัเมืองจูโน่ ซ่ึงเรียกไดว้ำ่เป็นเมืองท่ำและเมืองหลวงท่ีส ำคญัของมลรัฐอลำสกำ้ 
ตวัเมืองตั้งอยูบ่ริเวณตีนเขำท่ีตั้งตระหง่ำนสูงถึง 4,000 ฟุต ถำ้ไปเยือนในช่วงตน้ๆของฤดูกำลล่องเรือส ำรำญ 
ท่ำนจะไดเ้ห็นยอดเขำท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและน ้ ำตกอนัสวยงำม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งข้ึนในยุคต่ืนทองอลำสกำ้ 
ดงันั้นท่ีน่ีจึงมีตึกรำมบ้ำนช่องประวติัศำสตร์มำกมำย และเป่ียมไปด้วยสีสันสดใส พิเศษ น าท่านสู่ร้าน 
Tracy’s King Crab Shack ร้านขาปูอลาสก้ายักษ์ ให้ทุกท่านได้ลิม้รส ขาปูสดๆ จากทะเล พร้อมน ้าจิ้มซีฟู้ด
รสเด็ด 

หมายเหตุ     ส าหรับท่านทีก่ลบัขึน้ไปเดินเล่นบนฝ่ัง ท่านจะต้องกลบัมาขึน้เรืออย่างน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเรือออกจากท่า  
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  
22.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “เค็ทชิแกน” Katchikan 

พกัที่ :      Celebrity Eclipse Cruise บนเรือส าราญสุดหรูระดับ 5 ดาว       

วนัที่7      เรือเทียบท่าที่เมืองเคท็ชิเกน KETCHIKAN 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 

* * * วนันีเ้รือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.30 น . * * * 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
14.00  เรือเขำ้เทียบท่ำ “เค็ทชิแคน” Ketchikan เมืองน้ีตั้งอยูเ่ชิงเขำริมฝ่ังแม่น ้ำ เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์ โดยเฉพำะ 
 อยำ่งยิง่หมู่บำ้นดั้งเดิมของชนพื้นเมืองท่ีสร้ำงสรรคง์ำนศิลปะเสำโทเทม็ของ อินเดียนแดงเผำ่ทลิงกิต 
 น าท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลำสกำ้ ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของรัฐ และ

เป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดีของนกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่ำงชำติวำ่ เป็นเมืองแห่งเสำแกะสลกั (Totem Poles) ท่ีมำก
ท่ีสุดในโลก ในอดีตเสำแกะสลกัน้ี ถือเป็นสัญลกัษณ์ของชนเผำ่พื้นเมืองอเมริกนัทำงตอนเหนือ และถือเป็น
สัญลกัษณ์ทำงศำสนำ ท่ีพวกเขำให้ควำมเคำรพ แต่ต่อมำในยุคท่ีมีกำรเผยแผศ่ำสนำคริสต์ เกิดควำมเขำ้ใจผิด
ท ำให้คนส่วนใหญ่เผำเสำเหล่ำน้ีเป็นจ ำนวนมำก ปัจจุบนัเสำแกะสลักน้ีเปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือ
สัญลกัษณ์ท่ีใชเ้ล่ำเร่ืองรำวประวติัควำมเป็นมำต่ำงๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยไดช่ื้อวำ่เป็นเมืองหลวงแห่ง
แซลมอน ในอดีตเมืองน้ีถูกจดัให้เป็นเมืองแห่งสวรรคข์องนกัตกปลำและกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบธรรมชำติ ท ำให้
ในช่วงฤดูร้อนเมืองน้ีจะหนำแน่นไปดว้ยนกัท่องเท่ียวจำกทัว่โลก จนส่งผลให้ปริมำณปลำแซลมอนลดลง
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เป็นจ ำนวนมำก อีกทั้งพื้นท่ีของป่ำไมก้็ลดลงเน่ืองจำกประชำกรทอ้งถ่ินท ำกำรตดัไม ้ เพื่อมำสร้ำงบำ้นพกั
รองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมำกข้ึนทุกๆ ปี ปัจจุบนัทั้งหน่วยงำนภำครัฐและประชำกรทอ้งถ่ินต่ำงพยำยำมท่ีจะ
อนุรักษใ์หเ้มืองน้ีคงไวซ่ึ้งบรรยำกำศของเมืองเก่ำเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลงัท่ีมำเท่ียวเมืองน้ี สำมำรถ
รับรู้ถึงบรรยำกำศในประวติัศำสตร์ไดไ้ม่มำกก็นอ้ย น ำท่ำนเท่ียวชมยำ่นไฟแดงท่ีโด่งดงัในอดีต “ครีก สตรีท 
(Creek Street)” เป็นท่ีชุมนุมของนกัแสวงโชค และนกัเดินเรือในยุคต่ืนทอง  เป็นยำ่นอำคำรเก่ำท่ีทำงเดิน
และบำ้นเรือนสร้ำงอยู่เหนือล ำธำรหรือเชิงเขำ มีสถำนท่ีประวติัศำสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถำนท่ีหำควำม
ส ำรำญของชำยหนุ่มในอดีต อิสระให้ข้ึนฝ่ังชมเมืองเคทชิแกน และซ้ือของพื้นเมืองตำมอธัยำศยั พร้อมเก็บ
ภำพควำมน่ำรักและควำมสวยงำมของเมืองเคทชิแกน 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า มื้อพเิศษ !!! 
ขอเชิญท่านสมาชิกผู้มีเกยีรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค ่า FAREWELL Night DINNER ซ่ึงกัปตัน
ได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ **วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอยีดจาก Princess Patter** 

20.30  เรือออกเดินทางสู่ “เมืองแวนคูเวอร์” Vancouver 

พกัที่ :      Celebrity Eclipse Cruise  บนเรือส าราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

วนัที่8       เรือน าคณะล่องทะเล ( สนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 

วนันีเ้ชิญท่านสมาชิกพกัผ่อนอย่างอสิระกบับริการ และกจิกรรมบันเทงิต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทเิช่น 
 ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ช่ัวโมง) ห้องอาหารอติาเลีย่น ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลนิส์  
 บาร์เคร่ืองด่ืม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
 ห้องฟังเพลง  ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงทีพ่ร่ังพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง 
 โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเคร่ืองเล่น Simulator  
 อนิเตอร์เน็ต คาเฟ่  
 สโมสรส าหรับเด็กเลก็ 
  สระว่ายน า้  สระน า้วน   เซาวน่า  ห้องนวด  ห้องยิม ห้องเสริมสวย 
  สนามกอล์ฟคอมพวิเตอร์ คอร์ตแพต็เดิล้เทนนิส     บาสเกต็บอล     และวอลเล่ย์บอล  
 ห้องสมุด ห้องท าพธีิแต่งงาน  ห้องแพทย์ 
  ร้านค้าปลอดภาษี     ร้านสรรพสินค้า     และของทีร่ะลกึ   
 ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ 
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เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ 
หมายเหตุ ก่อนเรือกลับเทียบท่าที่เมืองแวนคูเวอร์ ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตัวก าหนด

ล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่
กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึน้ ส าหรับท่านที่
ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ใน
วนัทีท่่านเช็คอนิโดยอตัโนมัติ 

23.59  เรือออกเดินทางสู่ “เมืองแวนคูเวอร์ ” Vancouver,Canada 

พกัที่ :      Celebrity Eclipse Cruise  บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

 
วนัที่9       แวนคูเวอร์– สะพานแขวนคาปิลาโน่ – ช้อปป้ิง แปซิฟิค เพลส 
07.30 เดินทางถึงท่าเรือแวนคูเวอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 

 หลงัอำหำร เชิญท่ำนรอประกำศจำกเจำ้หนำ้ท่ีเรือเก่ียวกบัเวลำข้ึนเรือ เม่ือข้ึนเรือแลว้ทุกท่ำนจะตอ้งผำ่นพิธี
กำรตรวจลงตรำหนงัสือเดินทำงเขำ้ เมืองแวนคูเวอร์ ณ บริเวณท่ำเรือ และรับ กระเป๋ำสัมภำระ ซ่ึงทุกท่ำน
จะตอ้งมำยืนยนัระบุรับด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่ำเรือจำกนั้น น าชมสะพานแขวนคาปิลาโน 
CAPILANO SUSPENTION BRIDGE ท่ีพำดผำ่นหนำ้ผำสูงชนัของแม่น ้ำ และไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่เป็นสะพำนขึง
ท่ียำวท่ีสุดในโลก  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนช้อปป้ิงแหล่งสินคำ้แบรนด์เนมในห้ำงสรรพสินคำ้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในย่ำนตวัเมืองแวนคูเวอร์ Pacific 

Place มีสินคำ้แบรด์ต่ำงๆอำทิเช่น น ้าหอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองส าอาง และสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง อิสระ
ใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์ 

วนัที่10  แวนคูเวอร์ – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
01.10 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน Cathay Pacific Airlines เที่ยวบินที่ 

CX889/CX713 แวะเปลีย่นเคร่ืองที ่ประเทศฮ่องกง พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง... 
*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลีย่น วันที่เปลีย่น *** 

วนัที่11    กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                
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11.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
****************************************************************************************** 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสาย
การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอน
เน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้น าทวัร์ มอี านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

25 พ.ค. - 04 ม.ิย.2562 169,900 169,900 164,900 99,000 

08-18 ม.ิย. 2562 169,900 169,900 164,900 99,000 

20-30 ก.ค. 2562 179,900 179,900 174,900 99,000 

27 ก.ค. – 06 ส.ค. 2562 179,900 179,900 174,900 99,000 

10-20 ส.ค. 2562 179,900 179,900 174,900 99,000 

14-24 ก.ย. 2562 169,900 169,900 164,900 99,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 

 อตัราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 8,500 บาท  
 ต้องการบินไป-กลบั โดยช้ันธุรกจิ Business Class เพิม่อกีประมาณท่านละ 115,000 บาท 

 กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไปสามารถก าหนดวนัเดินทางตามความต้องการของหมู่คณะของท่าน 

หมายเหตุ: โรงแรมที่อเมริกาและแคนาดา ไม่มเีตียง 3 เตียง นอน 3 ท่าน 



 

 
 



 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์ -กรุงเทพฯ  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุ หรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนำดำจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาแคนาดา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม 

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ำน  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำทิปฟนกังำนในเรือ 
 รำยกำรทวัร์ชำยฝ่ัง ท่ีก ำหนดไวใ้นโปรแกรม 
 ค่ำยกกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 2 ใบ น ้ ำหนกัไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋ำใบเลก็อยูใ่นควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กก. 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 อตัราค่าบริการดังกล่าวยงัไม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 8,500 บาท  
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  



 

 ค่ำด ำเนินกำรท ำหนงัสือเดินทำง (พำสปอร์ต)  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย โดยเฉลีย่  5  ยูเอสดอลล่า / ท่าน / วนั 

การจองและช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก  50,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทำง และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำ

ช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 15 ท่ำน และหรือ 

ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 15 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตสุุดวสิยับำงประกำร
เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ประเทศไม่
วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำ
ยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA CANADA 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 2.0 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละ

สถำนทูตพร้อม Statement, ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือนและสมุดเงินฝากเล่มจริง 
กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 
3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 
 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมำยยินยอม
ใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะ
ส่งเจำ้หน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำร
ดงักล่ำวเช่นกนั  
 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ
ประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  
 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอนั
เน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหัก
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะ
ค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 


