
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

"อลาสก้า” ดนิแดนมหศัจรรย์แห่งธรรมชาตอินังดงาม และยิง่ใหญ่กว่าที่ใดในโลก 
ด้วยธารน า้แขง็ ภูเขา และป่าไม้อนัอดุมสมบูรณ์ คุณสามารถสัมผสัได้ในทุกความรู้สึก 

จากการเดนิทางไปกบัเรือส าราญของเครือ Princess Cruises 
ที่พร่ังพร้อมด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกและความบันเทิง                                                

ออกเดนิทางวนัที ่
15-25 ก.ย. 2561 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 



 

วนัที่1       กรุงเทพฯ – ไทเป- ซีแอตเติล้ (สหรัฐอเมริกา) 
14.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 
17.10 น. เหิรฟ้าสู่เมืองซีแอตเติล้ สหรัฐอเมริกา...โดยสายการบินอว่ีา แอร์ไลน์ EVA Airlines เทีย่วบินที ่BR068/026 

แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี เมืองไทเป ประเทศไตห้วนัพร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองเชิญท่านอิสระกบั
การพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัรายการบนัเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า 

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

บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีไ่ม่เปลี่ยน 

18.10 น. ถึงท่าอากาศยาน“นครซีแอตเติล้” SEATTLE หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 

พกัที่ :  Crowne Plaza Seattle Airport Hotel หรือเทียบเท่า 
วนัที่2     ซีแอตเติล้ – ล่องเรืออลาสก้า 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

น าท่านเที่ยวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองท่าชายฝ่ังท่ีมีความส าคญัทางดา้นการท่องเท่ียวของมลรัฐ
วอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูร่ะหวา่งมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตนั อยูห่่างจากชายแดน
สหรัฐอ เม ริก า  - แคนาดา  154 
กิโลเมตรเพียงเท่านั้น "นครซีแอต
เ ติ ล "  เ ป็ น เ มื อ ง ข น า ด ใ ห ญ่
พอสมควร พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมือง
ลว้นเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความ
โรแมนติก ของแสงสีในยามค ่าคืน 
แต่หลายๆคนท่ีเคยมาเยือนเมืองน้ี
กลับเรียกขานเมืองน้ีว่า มหานคร
แห่งสีเขียวขจี เน่ืองจากเมืองเต็มไป
ด้วยพื้นท่ีสีเขียว นอกจากน้ีแล้วซี
แอตเติล ยงัได้รับการยกย่องจาก
สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวแห่ง
อเมริกา (ASTA) จากการจดัอนัดบั
ให้ซีแอตเติลเป็น 1 ใน 10 สถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกา
อีกด้วย น าท่านชม สเปซ นีดเดิล 
(Space Needle) สัญลกัษณ์ของซี
แอตเติล ส่ิงก่อสร้างท่ีมีความสูงถึง 
520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างข้ึน ปี ค.ศ. 1962 เม่ือคร้ังท่ีซีแอตเติลไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน World’s 
Fair ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City 
restaurant) ท่ีสามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง จากน้ันน าท่านสู่ย่าน ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ยา่นธุรกิจท่ี
ส าคญัของซีแอตเติล ชมอาคาร บา้นเรือน และตึกท่ีมีความส าคญัทางด้านสถาปัตยกรรมท่ีถือว่ามีความ
งดงามท่ีสุดของเมืองน าท่านสัมผสัความเก่าแก่ของเมืองท่ีไพโอเนียร์ สแควร์  (Pioneer Square) ซ่ึงถือวา่เป็น
ยา่นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในซีแอตเติล ท่ีน่ีมีร้านแกลเลอร่ีท่ีจดัแสดงงานศิลปะของศิลปินช่ือดงั , ห้องอาหาร,ร้าน
หนงัสือและ เคร่ืองประดบัมากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower)ทาวเวอร์ท่ีสร้าง
ข้ึนใน ปี ค.ศ. 1914 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเติ้ล เช็ค-อิน Check-In Emerald Princess Cruise ถึง
ท่าเรือPier91.SmithCoveCruiseTerminal. ขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมส าหรับการลงทะเบียน  



 

ขอเชิญท่านสู่หอ้งอาหาร Horizon 

Court (อยูช่ั้น 15 หวัเรือ) 
เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บนเรือส าราญ ณ ห้องบุปเฟ่ต์ Horizon 
Court 
น า เ ดิ นส า ร ว จ ต า แห น่ ง ท่ี ตั้ ง ข อ ง
ห้องอาหาร และส่วนบริการต่างๆของ
เรือส าราญ พร้อมเขา้ร่วมกิจกรรมซ้อมการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ท่านใส่ชูชีพท่ี
เตรียมไวท่ี้หอ้งพกัของท่าน แลวัไปยงัจุดนดัพบตามหมายเลขท่ีมีบอกไวใ้นหอ้งพกั 

16.00 น. เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิธีนบัถอยหลงัฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown เรือรักเรือส าราญ 
Princess Cruise ออกเดินทางจากท่าเรือ 
ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรม และ
ความบนัเทิงต่างๆท่ีทางเรือได้จดัสรร
ไว ้เช่น ท่านอาจจะนัง่ฟังเพลงไพเราะ
ไดท่ี้ เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกบั
การเตน้ร าไดท่ี้ดิสโกเ้ธค หรือบางท่าน
อาจจะเส่ียงโชคท่ีคาสิโน ท่ีมีเคร่ืองเล่น
ต่างๆใหท้่านเลือกมากมาย เช่น รูเล็ตต,์ 
สล็อด แมชชีน, แบล็กแจค็  ฯลฯ 

ค ่า ขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค ่า Welcome Dinner ซ่ึงกัปตันได้จัดไว้
รับรองสมาชิกผู้มีเกยีรติทุกท่านแบบเป็นพเิศษ 

**วนัและเวลาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอยีดจาก Princess Patter** 
อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยัพร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม(ทุกคืนแบบไม่ซ ้า
กนั) 
หมายเหตุ  ในแต่ละวนัท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ไดจ้ากจดหมายข่าวรายวนั “Princess Patter” ท่ีทางเรือจะส่งมาให้ท่านไดอ่้าน
ล่วงหน้าทุกคืน โดยจะน าส่งไวท่ี้ห้องนอนของท่าน ซ่ึงรายละเอียดทุกอยา่งจะแนะน าไวใ้นจดหมายข่าวรายวนั เช่น ค ่าน้ีควรแต่งตวัอยา่งไร 
กิจกรรมตั้งแต่เชา้จรดเยน็ รายการการบนัเทิงต่าง ๆ เป็นตน้ เพราะทุกไมลท์ะเลท่ีเรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีวางไวอ้ยา่งเตม็ท่ีก็จะด าเนินไป
จนท าให้แต่ละวนัผา่นไปอยา่งรวดเร็ว 

พกัที ่:  Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

วนัที่3      เรือส าราญน าท่านล่องสู่มหาสมุทร(สนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 



 

วนันีเ้ชิญท่านสมาชิกพกัผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทิเช่น ห้อง
บุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 
ชั่วโมง) ห้องอาหารอิตาเล่ียน 
ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลินส์ ,
บา ร์ เค ร่ือง ด่ืม  บา ร์ไอศครีม 
บ า ร์ ก ริ ล ล์  ฮ อ ท ด็ อ ก 
แฮมเบอร์เกอร์ ,ห้องฟังเพลง  
ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการ
แสดงท่ีพร่ังพร้อมดว้ยระบบแสง 
สี เสียง,โรงภาพยนตร์ ห้อง
คาสิโน ห้องเกมส์ และเคร่ือง
เล่น Simulator,อินเตอร์เน็ต คา
เฟ่,สโมสรส าหรับเด็กเล็ก ,สระ
วา่ยน ้ า สระน ้ าวน เซาวน่า  ห้อง
น ว ด   ห้ อ ง ยิ ม  ห้ อ ง เ ส ริ ม
สวย,สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ 
คอร์ตแพ็ตเด้ิลเทนนิสบาสเก็ต
บอล และวอลเล่ยบ์อล,ห้องสมุด 
หอ้งท าพิธีแต่งงาน  หอ้งแพทย,์ร้านคา้ปลอดภาษีร้านสรรพสินคา้และของท่ีระลึก,หอ้งแสดงภาพเขียนศิลปะ 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ 
พกัที ่:  Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที่4     เรือเทียบท่าที่เมืองเคท็ชิเกน KETCHIKAN 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
วนันีเ้รือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 06.30 – 15.00 น. 

06.30 น. เรือเขา้เทียบท่า “เค็ทชิแคน” Ketchikan เมืองน้ีตั้งอยูเ่ชิงเขาริมฝ่ังแม่น ้ า เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่หมู่บา้นดั้งเดิมของชนพื้นเมืองท่ีสร้างสรรคง์านศิลปะเสาโทเทม็ของ อินเดียนแดงเผ่าทลิงกิตน าท่าน
สู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของ
รัฐอลาสก้า ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัส่ีของรัฐ และเป็นเมืองท่ีรู้จกั
กันดีของนักท่อง เ ท่ียวท้อง ถ่ินและ
ต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลกั 
(Totem Poles) ท่ีมากท่ีสุดในโลก ใน
อดีตเสาแกะสลกัน้ี ถือเป็นสัญลกัษณ์
ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอน
เหนือ และถือเป็นสัญลกัษณ์ทางศาสนา 
ท่ีพวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุค
ท่ีมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความ
เข้าใจผิดท าให้คนส่วนใหญ่เผาเสา
เหล่าน้ีเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันเสา
แกะสลกัน้ีเปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือ
สัญลกัษณ์ท่ีใชเ้ล่าเร่ืองราวประวติัความ
เป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคย
ได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน 
ในอดีตเมืองน้ีถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแห่งสวรรคข์องนกัตกปลาและกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ ท าให้ในช่วงฤดู
ร้อนเมืองน้ีจะหนาแน่นไปดว้ยนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจ านวน
มาก อีกทั้งพื้นท่ีของป่าไมก้็ลดลงเน่ืองจากประชากรทอ้งถ่ินท าการตดัไม  ้ เพื่อมาสร้างบา้นพกัรองรับ
นักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกๆ ปี ปัจจุบนัทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรทอ้งถ่ินต่างพยายามท่ีจะ
อนุรักษใ์หเ้มืองน้ีคงไวซ่ึ้งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลงัท่ีมาเท่ียวเมืองน้ี สามารถ
รับรู้ถึงบรรยากาศในประวติัศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย น าท่านเท่ียวชมย่านไฟแดงท่ีโด่งดังในอดีต “ครีก 
สตรีท (Creek Street)” เป็นท่ีชุมนุมของนกัแสวงโชค และนกัเดินเรือในยุคต่ืนทอง  เป็นย่านอาคารเก่าท่ี
ทางเดินและบา้นเรือนสร้างอยูเ่หนือล าธารหรือเชิงเขา มีสถานท่ีประวติัศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานท่ีหา
ความส าราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระใหข้ึ้นฝ่ังชมเมืองเคทชิแกน และซ้ือของพื้นเมืองตามอธัยาศยั พร้อม
เก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  



 

Totem & Town Tour (2.30 Hours) : ท่านจะไดน้ัง่รถโคช้ชมรอบเมืองเค็ทชิแกน ชมอุทยานโทเท็มไบท ์
ศึกษาความเป็นมาของเสาสลกัท่ีมีความหมายบ่งบอกถึงวฒันธรรมความเป็นอยูแ่ละขนบธรรมเนียม ประเพณี( ราคาผู้ใหญ่
ประมาณท่านละ 39 USD / เดก็ต า่กว่า12ปี 22 USD) 
Misty Fjords Seaplane (2.00 Hours) : ประสบการณ์ท่ีท่านจะไดส้ัมผสักบัการนัง่ Float Plane ชม
มิสต้ีฟยอร์ด ท่ีแผอ่าณาบริเวณกวา่ 2 ลา้นเอเคอร์ชมผาแกรนิตท่ีงดงาม น ้ าตกสูงกวา่ 1,000 ฟตุ ทะเลสวยใสดงัผลึกแกว้ และ
ทะเลหมอกสวยท่ีปกคลุมความงามของธรรมชาติราวป่าหิมพานตใ์นฝัน ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 269.95 USD / ไม่มี
ราคาเดก็) 
Alaska Bear Adventure (3.25 Hours) : เป็นรายการท่ีทา้ทายและค่อนขา้งจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียว
เพ่ือรักษาความเป็นธรรมชาติไวใ้ห้อยูน่านท่ีสุด ทวัร์เร่ิมดว้ยการพาท่านนั่ง Float Plane สู่ถ  ้าจุดท่ีสามารถชมหมีไดอ้ยา่ง
ชดัเจน จากนั้นพาท่านสู่ล าธารมาร์การ์เร็ต ซ่ึงเป็นท่ีท่ีหมีสีน ้ าตาลจะมาดกัจบัปลาแซลมอนเป็นอาหารนบัเป็นความต่ืนตา
ต่ืนใจท่ีคุณจะประทบัใจมิรู้ลืม(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 399 USD / ไม่มรีาคาเดก็) 

ค ่า    บริการอาหารมื้อค ่ามื้อพเิศษ! 
ขอเชิญท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค ่า FAREWELL Night DINNER ซ่ึง
กปัตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกยีรติทุกท่านแบบเป็นพเิศษ 

**วนัและเวลาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอยีดจาก Princess Patter** 

พกัที ่:  Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

วนัที่5 เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน (JUNEAU) – TRACY ARM FJORDS 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
วนันีเ้รือจะเข้าสู่ Tracy Arm Fjords  ตั้งแต่เวลา 07.00 – 11.00 น. 

06.00 น.    เรือเดินทางถึงบริเวณธารน ้ าแข็ง “Tracy Arm Fjords” วันนี้จะเป็นรายการพิเศษสุด!ท่ีท่านจะไดเ้ห็น“ธาร
น ้ า แ ข็ ง ”ท่ี ง ด ง า ม
ตระการตา เรือส าราญ
จะน าท่านเข้าใกล้ธาร
น ้ าแข็งท่ีไหลมารวมกนั
บริเวณไหล่เขาท่ีจบัตวั
กนัเป็นธารน ้ าแข็งสีฟ้า
ครามดว้ยแรงดึงดูดของ
โลก จึงท า ให้น ้ า แข็ ง
แตกตวัถล่มลงมาเบ้ือง
หน้า แลดูงดงามยิ่งนัก 
ซ่ึ ง ท่ า น ส า ม า ร ถ
บนัทึกภาพความประทบัใจน้ีไวด้ว้ยตวัของท่าน 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
วนันีเ้รือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 14.30 – 23.15 น. 



 

14.30 น.      เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ลอ้บบ้ีเรือ เพื่อเตรียมตวัข้ึนสู่ฝ่ัง เรือเขา้เทียบท่าท่ี “ เมืองจูโน ” Juneau เมืองหลวง
ของมลรัฐอลาสก้า ท่ีเต็มไปดว้ยทิวทศัน์
อนังดงาม ดว้ยเสน่ห์ของธรรมชาติและ
วัฒนธ ร ร ม ท่ี ผส ม ผส านกัน อ ย่ า ง
กลมกลืน จูโน เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวา่ง
เทือกเขาและทะเลท าให้เ ป็นเมืองท่ี
เขา้ถึงไดย้ากในทางบกถูกคน้พบในช่วง
ยุคต่ืนทองปี ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมือง
ศูนยก์ลางแห่งการคา้ทองอนัมัง่คัง่ ก่อน
จะกลายเป็น เมืองหลวงของมลรัฐอ
ลาสกา้ ในเวลาต่อมา นอกจากน้ี “ จูโน ” ยงัเป็นเมืองท่ีมี “ ธารน ้าแข็ง ” มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของอลาสกา้ ท่ี
ส าคญัไดแ้ก่ “ธารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล์” Mendenhall Glacier ซ่ึงเป็นธารน ้าแข็งที่ขึน้ช่ือว่า “ สวยที่สุด ” 
แห่งหน่ึงเท่าทีค้่นพบกนัมา...จากนั้นอิสระใหข้ึ้นฝ่ังชมเมืองจูโนและชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมือง   
เดินเทีย่วชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Tour  
Mendenhall Glacier & Salmon Hatchery (4.25 Hours) : น าท่านสมาชิกเขา้เยี่ยมชมสถานเพาะเล้ียงพนัธ์ุ
ปลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวิตของปลาแซลมอนท่ีน่ามหัศจรรยย์ิ่งนัก จากนั้นให้ท่านสมาชิกเดินชมธาร
น ้ าแข็งเมนเดลฮอลล์ธารน ้ าแข็งท่ีข้ึนช่ือวา่สวยท่ีสุดเหนือค าบรรยาย (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 79.95 
USD / เด็กต ่ากว่า12ปี 35 USD) 
Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) : น าท่านสมาชิกข้ึนรถกระเชา้ไฟฟ้าสู่ยอดเขา เมา้ท ์โรเบิร์ต ท่ีมี
ความสูงกวา่ 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิดโอกาสใหไ้ดช่ื้นชมทิวทศัน์ท่ีงดงามของเมืองจูโนไดอ้ยา่งกวา้งไกล
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37 USD / เด็กต ่ากว่า12ปี 28 USD) 
Mendenhall Glacier Helicopter (2.25 Hours) : น าท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธารน ้ าแข็งเมนเดลฮอลล ์
ท่ีงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกดว้ยการนัง่เฮลิคอปเตอร์ชมทศันียภาพอนัแสนมหศัจรรยย์ากแก่การไดม้าสัมผสั 
จากนั้นท่านจะมีโอกาสไดล้งเดินบนธารน ้ าแข็งโดยมีผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูน้ าทาง(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ
349.95 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 
อิสระใหท้่านเดินเล่นภายในตวัเมืองจูโน่ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นเมืองท่าและเมืองหลวงท่ีส าคญัของมลรัฐอลาสกา้ 
ตวัเมืองตั้งอยูบ่ริเวณตีนเขาท่ีตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถา้ไปเยือนในช่วงตน้ๆของฤดูกาลล่องเรือส าราญ 
ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและน ้ าตกอนัสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งข้ึนในยุคต่ืนทองอลาสกา้ 
ดงันั้นท่ีน่ีจึงมีตึกรามบา้นช่องประวติัศาสตร์มากมาย และเป่ียมไปดว้ยสีสันสดใส 

หมายเหตุ ส าหรับท่านท่ีกลบัข้ึนไปเดินเล่นบนฝ่ัง ท่านจะตอ้งกลบัมาข้ึนเรืออยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงก่อนเรือออกจากท่า 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญพร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ 
23.15 น. เรือออกเดินทางสู่ “สแกก็เวย์” Skagway 
พกัที ่:  Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 



 

 

วนัที่5 เรือเทียบท่าที่เมืองสแก๊กเวย์ SKAGWAY 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

วนันีเ้รือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 06.30 – 17.00 น. 
06.00 น. เรือเข้าเทียบท่า “ สแก๊กเวย์ ” Skagway เมืองแห่งขุมทองในอดีต เป็นเมืองท่าและเป็นประตูตอ้นรับผูท่ี้จะ

เ ดินทางไปแสวงโชค ท่ี ทุ่ งทอง 
“ คลอนไดค์ ” Klondike Gold Fields 
ในเขตประเทศแคนาดาเม่ือประมาณ 
100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสาย 
“ไวท์พาส” และ “ ยูคอนรูต”  White 
Pass and Yukon Railway ท่ีพานกั
แสวงโชคเดินทางตดัขา้มขนุเขา และ
หุบ เหว  เข้า สู่ มณฑลยูคอนของ
แคนาดา ปัจจุบนัเหลือเพียงความ
ทรงจ า และน าบรรยากาศเก่ามาใชต้อ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีมากบัเรือส าราญในช่วงฤดูร้อน ตวัเมืองอยูใ่กลจ้าก
ท่าเรือเพียงเดินราว 10 – 15 นาทีก็ถึง เป็นเมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบหนังคาวบอยตะวันตก และยังคง
รักษาสภาพไว้เหมือนในยุคต่ืนทอง เช่น บ้านไม้สองช้ันทาสีสดใส ซาลอน ร้านเหล้า ฯลฯ 

08.00 น.      เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ล๊อบบ้ีเรือ เพื่อเตรียมข้ึนสู่ฝ่ัง 
เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Tour 
To The Summit (1.30 Hours) : เดินทางโดยรถแวนลดัเลาะไปตามเส้นทางขุดทองสู่ยอดเขา ไวทพ์าส ซมั
มิท ซ่ึงสูงกวา่ ระดบัน ้าทะเล 3,292 ฟุต ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37 USD / เด็กต ่ากว่า12ปี 20 USD) 
White Pass Scenic Railway (3.00-3.30 Hours) : เดินทางโดยรถไฟรถไฟสายไวทพ์าสและยูคอนรูต ซ่ึง
เป็นรถไฟสายประวติัศาสตร์ในยุคต่ืนทองช่ืนชมกบัทศันียภาพตามหุบเขาและธรรมชาติท่ีงดงามสู่ยอดเขา
ไวทพ์าสซมัมิทนบัเป็นประสบการณ์ท่ีคุณจะมิลืมเลือน ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 129.95 USD / เด็กต ่า
กว่า12ปี 56 USD) 
Dog Sledding & Glacier Flightseeing (2.00-2.30 Hours) : เดินทางโดยการนัง่เฮลิคอปเตอร์สู่แคมป์สุนขัท่ี
เดนเวอร์กลาเซีย พร้อมชมวธีิการควบคุมสุนขัลากเล่ือนจากไกด์ผูเ้ช่ียวชาญ และไดป้ระสบการณ์จากการนัง่
เล่ือนท่ามกลางบรรยากาศท่ีแสนเยน็สดช่ืนสุดยอดของการผจญภยั ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 549.95 
USD / ไม่มีราคาเด็กและเด็กต้องอายุ5ขวบขึน้ไปถึงจะสามารถร่วมเดินทางได้) 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
น าท่านชมตวัเมืองสแกกเวย ์ซ่ึงอยูห่่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ท่ีให้บรรยากาแบบ
คาวบอยตะวนัตก แมเ้วลาจะผา่นไปนานแต่เมืองสแกกเวยย์งัคงรักษาสภาพเมืองในยุคต่ืนทองไดเ้ป็นอยา่งดี 



 

ให้ท่านไดช้ม บา้นไมส้องชั้น ร้านคา้ ร้านอาหาร ท่ีทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัจนถึง
เวลานดัหมาย (ท่านจะตอ้งข้ึนเรือประมาณ 1 ชัว่โมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ 
พกัที ่  Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

วนัที่7 เรือส าราญน าท่านล่องสู่มหาสมุทร(สนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 

วนันีเ้ชิญท่านสมาชิกพกัผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทิเช่น ห้อง
บุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 
ชั่วโมง) ห้องอาหารอิตาเล่ียน 
ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลินส์ ,
บา ร์ เค ร่ือง ด่ืม  บา ร์ไอศครีม 
บ า ร์ ก ริ ล ล์  ฮ อ ท ด็ อ ก 
แฮมเบอร์เกอร์ ,ห้องฟัง เพลง  
ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการ
แสดงท่ีพร่ังพร้อมดว้ยระบบแสง 
สี เสียง,โรงภาพยนตร์ ห้อง
คาสิโน ห้องเกมส์ และเคร่ือง
เล่น Simulator,อินเตอร์เน็ต คา
เฟ่,สโมสรส าหรับเด็กเล็ก ,สระ
ว่ายน ้ า   สระน ้ าวน   เซาวน่า  
ห้องนวด  ห้องยิม ห้องเสริม
สวย,สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ 
คอร์ตแพ็ตเด้ิลเทนนิส     บาส
เ ก็ ต บ อ ล      แ ล ะ
วอลเล่ยบ์อล,ห้องสมุด ห้องท าพิธีแต่งงาน  ห้องแพทย,์ร้านคา้ปลอดภาษีร้านสรรพสินคา้และของท่ีระลึก ,
หอ้งแสดงภาพเขียนศิลปะ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
ค ่า         บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ/อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั พร้อมชมการแสดงโชว์ชุด

พเิศษทีท่างเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ากนั) 
พกัที ่: Emerald  Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

 

 

 

 



 

วนัที่8      วคิตอเรีย –ซีแอตเติล้ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือส าราญ กบักิจกรรมนานาชนิดท่ีท าใหทุ้กท่านสุขส าราญ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
วนันีเ้รือจะเข้าสู่ Victoria Canada ตั้งแต่เวลา 19.00 – 23.59 น. 

ค ่า         บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
19.00 น.   เรือเขา้เทียบท่า วิคตอเรีย / น าท่านเท่ียวชม "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการ

ขนานนามวา่เป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย (British 

Columbia) รัฐหน่ึงของประเทศแคนาดา ท่ีตั้งยูท่างตะวนัตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐคือ
เมือง "แวนคูเวอร์" เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นการท่องเท่ียว เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของความ
สะอาด ความปลอดภยั และทิวทศัน์ท่ีมีความงดงามมากเมืองหน่ึง วิกตอเรียจึงมกัไดรั้บเลือกให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวส าคญัอนัดบัตน้ๆจากนิตยสารท่องเท่ียวสากลเป็นประจ าและดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีมีกวา่ 3.5 ลา้น
คนต่อปี 

** หมายเหตุ**ส าหรับเมืองวิคตอเรีย อาจมีการเปล่ียนแปลง EXCUSION ตามความเหมาะสมของฤดูกาล 
หมายเหตุ 
ก่อนเรือกลบัเทียบท่าท่ีเมืองซีแอตเทิล ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่าน
จะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋า
ใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการ
ช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้ห้หมายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

23.59 น.      เรือออกเดินทางสู่ “เมืองซีแอตเติล้ ” Seattle, Washinton 

พกัที ่:  Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที่9 ซีแอตเติล้ ––SEATTLE OUTLET 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

หลงัอาหาร เชิญท่านรอประกาศจากเจา้หนา้ท่ีเรือเก่ียวกบัเวลาข้ึนเรือ เม่ือข้ึนเรือแลว้ทุกท่านจะตอ้งผา่นพิธี
การตรวจลงตราหนังสือเดินทางเข้า 
เมืองซีแอ็ตเติล ณ บริเวณท่าเรือ และ
รับ กระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้ง
มายืนยนัระบุรับดว้ยตนเอง ณ บริเวณ
ห้องโถงของท่าเรือจากนั้น ออก
เดินทางสู่เมือง ซีแอ็ตเติล น าท่านสู่
ตลาดภายในเมือง”Pike Place 

Market” ชมตลาดผลไม ้ตลาดปลา 
ตลาด ดอกไม ้รวมทั้งสินคา้พื้นเมือง
ต่าง ๆ 

เทีย่ง      บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย       น าท่านสู่ ซีแอตเทลิพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ในซีแอตเทิล มี

ร้านคา้เอาทเ์ลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien,Burberry, 
Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi, Samsonite และ อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้
ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิล้ 

วนัที่10  ซีแอตเทิล –ไทเป 
00.50 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีว่า แอร์ไลน EVA Airlines เที่ยวบินที่ BR025/067 แวะเปลี่ยนเคร่ืองที ่

เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั 
บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีเ่ปลีย่น 

วนัที่11 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
11.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือ

ความสนุกสนาน และความปลอดภยัในการเดนิทาง โดยบริษทั จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

  



 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

15-25 ก.ย. 61 109,900 109,900 109,900 49,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 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. 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าทปิพนักงานบริการในเรือ ทีผู้่เข้าพกัจะต้องช าระทุกท่าน วนัละ 13 USD / วนั / คน รวม 7 วนั ทีท่่านใช้บริการเรือ 
 อตัราค่าบริการดังกล่าวยงัไม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 8,500 บาท  
 อตัราค่าบริการดังกล่าวยงัไม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศแคนาดาประมาณ 4,500 บาท  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิพนักงานขับรถในแองเคอเรจ และแวนคูเวอร์ โดยเฉลีย่ 5 ยูเอสดอลล่า / ท่าน / วนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย โดยเฉลีย่  5  ยูเอสดอลล่า / ท่าน / วนั 
 รายการทวัร์ชายฝ่ัง ซ่ึงท่านสามารถขอค าปรึกษาไดจ้ากหวัหนา้ทวัร์ 

การจองและช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก  50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณา

ช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 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 

 
หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

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

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

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

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

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา  
 หนังสือเดนิทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบั

จากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO 

WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง

ทางการเงนิอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement, ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือนและสมุดเงนิฝากเล่มจริง กรุณาสะกดช่ือ

ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 

  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี

ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ

รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ

ขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การ

ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


