
     

     

 

 
 
 

 

 

"ลองอลาสกา" บนสําราญสุดหรู Emerald Princess Cruise 11 วัน 8 คืน 
โดยสายการบิน อีวา แอรไลน 

 

 

 

 

 
 

พักบนเรือสาํราญสุดหร ู7 คืน - ซีแอตเต้ิล 1 คืน เตรียมความพรอมกอนลงเรือ 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไตหวัน - สนามบินนครซีแอตเต้ิล - เขาทีพ่ัก 

วันที่2 
นครซีแอตเติล - สเปซ นีดเดิล - ทาเรือซีแอตเต้ิล - Check In ขึ้นเรือสําราญ Emerald Princess Cruise - รวม 

Welcome Dinner พรอมกัปตันบนเรือ 

วันที่3 อิสระบนเรือ สนุกกับกิจกรรมตางๆ อาท ิสปา, ซาวนา, สระวายน้ํา 

วันที่4 
เรือเทยีบทาที่เมืองเค็ทชิเกน - เสาแกะสลกั Totem Poles - ครีก สตรีท Creek Street - บานของดอลลี่ - กลับขึ้นเรือ

สําราญ หรือเลือกซื้อทัวรเสริม ชมอุทยานโทเท็มไบท Totem & Town Tour (ชาํระเพิ่ม 269.95 USD ตอทาน) 

วันที่5 

เรือสาํราญลองเขาสู Tracy Arm Fjords - เก็บภาพธารน้ําแข็ง - เรือเทียบทา เมืองจูโน - ชอปปงของที่ระลึกพืน้เมือง - 

เดินเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริม Mendenhall Glacier & Salmon Hatchery (4.25 Hours) ชําระเพิ่ม 79.95 

USD ตอทาน หรือ Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) ชําระเพิ่ม 37 USD ตอทาน หรอื Mendenhall Glacier 

Helicopter (2.25 Hours) ชําระเพิ่ม 349.95 USD ตอทาน - พักบนเรือ 

วันที่6 

เรือเขาเทียบทา สแกกเวย - ชมตัวเมืองสแกกเวย หรือเลอืกซื้อ Optional Tour To The Summit (1.30 Hours) ชําระ

เพิ่ม 37 USDตอทาน หรือ White Pass Scenic Railway (3.00-3.30 Hours) ชําระเพิ่ม 129.95 USD ตอทาน หรือ 

Dog Sledding & Glacier Flightseeing (2.00-2.30 Hours) ชําระเพิ่ม 549.95 USD ตอทาน - กลับขึ้นเรอื - ชมการ

แสดงโชวชุดพิเศษ - พักบนเรือ 

วันที่7 เรือสาํราญลองทะเล (เต็มวัน) -อิสระบนเรือ สนุกกับกิจกรรมตางๆ อาท ิสปา, ซาวนา, สระวายน้าํ 

วันที่8 ชวงเชา อิสระพักผอนบนเรอื - ชวงบาย เรือเทียบทา วิคตอเรีย - อิสระเดินชมเมือง - กลับขึ้นเรอืสําราญ 

วันที่9 อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทาซีแอตเต้ิล - Pike Place Market - แอตเทิลพรเีม่ียมเอาทเลต 

วันที่10 เดินทางกลบั - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไตหวัน 

วันที่11 กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS280218 

  Page 1 of 14  
 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com


     

     

 

 
 
 

 

 

Deluxe Tour Emerald Princess Cruiseเรือสาํราญที่ดีที่สุดในการลองอลาสกา ระวางขบัน้าํถึง 113,561 ตัน  

จุผูโดยสารไดถึง 3,084 คน มูลคาการกอสรางกวา 450 ลานเหรียญสหรัฐ มีหองพกัสําหรบัใหบรกิารถึง 1,000 หอง 

เรือลาํนี้ไดเขาชม “กลาเซีย เบย ” GLACIER BAY  ที่สวยที่สุดของอลาสกา (ไมเขาทุกลํา) 

(กรุณาสํารองท่ีนั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา) 
 

กําหนดการเดินทาง วันที่ 19-29 พ.ค. //15-25 ก.ย. 61        ราคา  99,900.- 

                               16-26 มิ.ย. // 28ก.ค.-7ส.ค. // 11-21 ส.ค. 61            ราคา  119,900.- 

วันที่1       กรุงเทพฯ - ซีแอตเต้ิล (สหรัฐอเมริกา)   

13.00 น. สมาชิกทกุทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4  

16.25 น. เหิรฟาสูเมืองซีแอตเต้ิล สหรัฐอเมริกา...โดยสายการบินอีวา แอรไลน EVA Airlines เที่ยวบินที่ BR068/026 

แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เมืองไทเป ประเทศไตหวันพรอมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องเชิญทานอิสระกับการ

พักผอนตามอัธยาศัยกับรายการบันเทิงตามสาย และภาพยนตรลอยฟา 

*** บินขามเสนแบงเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่ไมเปลีย่น *** 

19.30 น. ถึงทาอากาศยาน“นครซีแอตเต้ิล” SEATTLE หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว จากน้ันนําทานเดิน

ทางเขาสูตัวเมือง 

พักที่ :     Crowne Plaza Seattle Airport Hotel  ที่พักระดับใกลเคียง                                                                  

 

วันที่2       ซีแอตเต้ิล - ลองเรืออลาสกา   

เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหาร 

จากน้ันนําทานเที่ยวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองทาชายฝงที่มีความสําคัญทางดานการทองเที่ยวของมลรัฐ

วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูระหวางมหาสมุทรแปซิฟกและ ทะเลสาบวอชิงตัน อยูหางจากชายแดน

สหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเพียงเทาน้ัน "นครซีแอตเติล" เปนเมืองขนาดใหญพอสมควร พ้ืนที่สวนใหญ

ของเมืองลวนเต็มไปดวยตึกระฟาและความโรแมนติก ของแสงสีในยามค่ําคืน แตหลายๆคนที่เคยมาเยือนเมืองน้ีกลับ

เรียกขานเมืองน้ีวา มหานครแหงสีเขียวขจี เน่ืองจากเมืองเต็มไปดวยพ้ืนที่สีเขียว นอกจากน้ีแลวซีแอตเติล ยังไดรับ

การยกยองจากสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวแหงอเมริกา (ASTA) จากการจัด

อันดับใหซี แอตเ ติล เปน  1  ใน 10 สถานที่ท อง เที่ ยวยอดนิยมใน

สหรัฐอเมริกาอีกดวย นําทานชม สเปซ นีดเดิล (Space Needle) 

สัญลักษณของซีแอตเติล สิ่งกอสรางที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) 

สเปซ นีดเดิล สรางขึ้น ป ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเติลไดเปนเจาภาพจัด

งาน World’s Fair ภายในสเปซ  นีดเดิล จะประกอบไปดวยรานขายของ

กระจุกกระจิก รานอาหารลอยฟา (Sky City restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง จากน้ันนําทานสูยาน 

ดาวนทาวน (Downtown) ยานธุรกิจที่สําคัญของซีแอตเติล ชมอาคาร บานเรือน และตึกที่มีความสําคัญทางดาน

สถาปตยกรรมที่ถือวามีความงดงามที่สุดของเมืองนําทานสัมผัสความเกาแกของเมืองที่ไพโอเนียร สแควร (Pioneer 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS280218 

  Page 2 of 14  
 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


     

     

 

 
 
 

 

 

Square) ซึ่งถือวาเปนยานที่เกาแกที่สุดในซีแอตเติล ที่น่ีมีรานแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปนช่ือดัง, 

หองอาหาร, รานหนังสือ และเครื่องประดับมากมาย นําทานแวะถายรูปกับ สมิท ทาวเวอร (Smith Tower) ทาว

เวอรที่สรางขึ้นใน ป ค.ศ. 1914  

นําทานเดินทางสูทาเรือซีแอตเต้ิล เช็ค-อิน Check-In Emerald Princess Cruise ถึงทาเรือ

Pier91.SmithCoveCruiseTerminal. เชิญทุกทานเตรียมความพรอมสําหรับการลงทะเบียน CruiseCheck In   

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําเดินสํารวจตําแหนงที่ต้ังของหองอาหาร และสวนบริการตางๆของเรือสําราญ พรอมเขารวมกิจกรรมซอมการ 

เตรียมพรอมในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน โดยใหทานใสชูชีพที่เตรียมไวที่หองพักของทาน แลัวไปยังจุดนัดพบตาม

หมายเลขที่มีบอกไวในหองพัก เชิญทานสมาชิกทุกรวมพิธีนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage 

Countdown เรือรักเรือสําราญ Princess Cruise ออกเดินทางจากทาเรือ ให

ทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรม และความบันเทิงตางๆที่ทางเรือไดจัดสรรไว เชน 

ทานอาจจะน่ังฟงเพลงไพเราะไดที่ เลาจน หรือ บารตาง หรือสนุกกับการเตนรํา

ไดที่ดิสโกเธค หรือบางทานอาจจะเสี่ยงโชคที่คาสิโน ที่มีเครื่องเลนตางๆใหทาน

เลือกมากมาย เชน รูเล็ตต, สล็อด แมชชีน, แบลก็แจ็ค  ฯลฯ 

ค่ํา ขอตอนรับทานสมาชิกผู มีเกียรติทุกทานรวมรับประทานอาหารม้ือค่ํา 

Welcome Dinner ซ่ึงกัปตันไดจัดไวรับรองสมาชิกผูมีเกียรติทุกทานแบบเปนพิเศษ**วันและเวลาอาจ

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยทานตรวจสอบรายละเอียดจาก Princess Patter** 

พรอมชมการแสดงโชวชุดพิเศษที่ทางเรือไดจัดไวใหชม (ทุกคืนแบบไมซ้ํากัน)  

พักที่ :     Emerald Princess Cruise บนเรอืสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว                                                                 

  

วันที่3       เรือนําคณะลองทะเล ( สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)   

เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหาร 

วันนี้เชิญทานสมาชิกพักผอนอยางอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงตาง ๆ มากมายบนเรือ อาทิเชน  

หองบุฟเฟตนานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง) หองอาหารอิตาเลี่ยน หองอาหารสไตลนิวออรลินส  

บารเครื่องด่ืม บารไอศครีม บารกริลล ฮอทด็อก แฮมเบอรเกอร 

หองฟงเพลง  หองเลาจนหองโชว และการแสดงที่พรั่งพรอมดวยระบบแสง สี เสียง 

โรงภาพยนตร หองคาสิโน หองเกมส และเครื่องเลน Simulator อินเตอรเน็ต คาเฟ  

สโมสรสําหรับเด็กเล็ก 

• สระวายน้ํา  สระน้ําวน   เซาวนา  หองนวด  หองยิม หองเสริมสวย 

สนามกอลฟคอมพิวเตอร คอรตแพ็ตเด้ิลเทนนิส     บาสเก็ตบอล     และวอลเลยบอล  

หองสมุด หองทําพิธีแตงงาน  หองแพทย 

 รานคาปลอดภาษี     รานสรรพสินคา     และของที่ระลึก   

หองแสดงภาพเขียนศิลปะ 
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เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ พรอมชมการแสดงโชวชดุพิเศษ  

พักที่ :       Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว                                                                  
 

วันที่4       เรือเทียบทาที่เมืองเค็ทชิเกน KETCHIKAN 

เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหาร 

* * * วันนีเ้รือเทียบทาต้ังแตเวลา 06.30 - 15.00 น . * * * 

06.30 น. เรือเขาเทียบทา “เค็ทชิแคน” Ketchikanเมืองน้ีต้ังอยูเชิงเขาริมฝงแมนํ้า เปนเมืองเล็กๆ ที่มีเสนห โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงหมูบานด้ังเดิมของชนพ้ืนเมืองที่สรางสรรคงานศิลปะเสาโทเท็มของ อินเดียนแดงเผาทลิงกิต 

นําทานสู เมืองเคทชิเกน ชุมชนแหงแรกของรัฐอลาสกา ปจจุบันจัดเปนเมือง

ที่ใหญเปนอันดับสี่ของรัฐ และเปนเมืองที่รูจักกันดีของนักทองเที่ยวทองถิ่น

และตางชาติวา เปนเมืองแหงเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลก 

ในอดีตเสาแกะสลักน้ี ถือเปนสัญลักษณของชนเผาพ้ืนเมืองอเมริกันทางตอน

เหนือ และถือเปนสัญลักษณทางศาสนา ที่พวกเขาใหความเคารพ แตตอมาใน

ยุคที่มีการเผยแผศาสนาคริสต เกิดความเขาใจผิดทําใหคนสวนใหญเผาเสา

เหลาน้ีเปนจํานวนมาก ปจจุบันเสาแกะสลักน้ีเปรียบเสมือนบิลบอรดหรือสัญลักษณที่ใชเลาเรื่องราวประวัติความ

เปนมาตางๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยไดช่ือวาเปนเมืองหลวงแหงแซลมอน ในอดีตเมืองน้ีถูกจัดใหเปนเมืองแหง

สวรรคของนักตกปลาและกลุมคนที่ช่ืนชอบธรรมชาติ ทําใหในชวงฤดูรอนเมืองน้ีจะหนาแนน ไปดวยนักทองเที่ยว

จากทั่วโลก จนสงผลใหปริมาณปลาแซลมอนลดลงเปนจํานวนมาก อีกทั้งพ้ืนที่ของปาไมก็ลดลงเน่ืองจากประชากร

ทองถิ่นทําการตัดไม เพ่ือมาสรางบานพักรองรับนักทองเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นทุกๆ ป ปจจุบันทั้งหนวยงานภาครัฐและ

ประชากรทองถิ่นตางพยายามที่จะอนุรักษใหเมืองน้ีคงไวซึ่งบรรยากาศของเมืองเกาเฉกเชนในอดีตเพ่ือใหคนรุนหลัง

ที่มาเที่ยวเมืองน้ี สามารถรับรูถึงบรรยากาศในประวัติศาสตรไดไมมากก็นอย  

นําทานเที่ยวชมยานไฟแดงที่โดงดังในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” 

เปนที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคต่ืนทอง เปนยานอาคาร

เกาที่ทางเดินและบานเรือนสรางอยูเหนือลําธารหรือเชิงเขามีสถานที่

ประวัติศาสตร “บานของดอลลี่” สถานที่หาความสําราญของชายหนุมใน

อดีต อิสระใหขึ้นฝงชมเมืองเคทชิแกน และซื้อของพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 

พรอมเก็บภาพความนารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

 เดินเที่ยวชมเมือง หรือทานสามารถเลือกซื้อ Optional Tour  

 Totem & Town Tour (2.30 Hours) : ทานจะไดนั่งรถโคชชมรอบเมืองเค็ทชิแกน ชมอุทยานโทเท็มไบท 

ศึกษาความเปนมาของเสาสลักที่มีความหมายบงบอกถึงวัฒนธรรมความเปนอยูและขนบธรรมเนียม ประเพณี

(ราคาผูใหญประมาณทานละ 39 USD / เด็กตํ่ากวา12ป 22 USD) 
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 Misty Fjords Seaplane (2.00 Hours) : ประสบการณที่ทานจะไดสัมผัสกับการนั่ง Float Plane ชมมิสต้ีฟ

ยอรด ที่แผอาณาบริเวณกวา 2 ลานเอเคอรชมผาแกรนิตที่งดงาม น้ําตกสูงกวา 1,000 ฟุต ทะเลสวยใสดังผลึก

แกว และทะเลหมอกสวยที่ปกคลุมความงามของธรรมชาติราวปาหิมพานตในฝน ( ราคาผูใหญประมาณทานละ  

 269.95 USD / ไมมีราคาเด็ก) 

 Alaska Bear Adventure (3.25 Hours) : เปนรายการที่ทาทายและคอนขางจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวเพื่อ

รักษาความเปนธรรมชาติไวใหอยูนานที่สุด ทัวรเริ่มดวยการพาทานนั่ง Float Plane สูถํ้าจุดที่สามารถชมหมีได

อยางชัดเจน จากนั้นพาทานสูลําธารมารการเร็ต ซ่ึงเปนที่ที่หมีสีน้ําตาลจะมาดักจับปลาแซลมอนเปนอาหาร

นับเปนความต่ืนตาต่ืนใจที่คุณจะประทับใจมิรูลืม(ราคาผูใหญประมาณทานละ 399 USD / ไมมีราคาเด็ก)   

ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา สุดพิเศษ!!! 

 ขอเชิญทานสมาชิกผูมีเกียรติทุกทานรวมรับประทานอาหารม้ือค่ํา FAREWELL Night DINNER ซ่ึงกัปตันไดจัด

ไวรับรองสมาชิกผูมีเกียรติทุกทานแบบเปนพิเศษ 

 **วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยทานตรวจสอบรายละเอียดจาก Princess Patter** 

พักที่ :       Emerald Princess Cruise  บนเรอืสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว       

 

วันที่5       เรือเทียบทาที่เมืองจูโน (JUNEAU) - TRACY ARM FJORDS  

เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหาร 

* * * วันนีเ้รือจะเขาสู Tracy Arm Fjords  ต้ังแตเวลา 06.00 - 09.00 น.* * * 

06.00 น.    เรือเดินทางถึงบริเวณธารน้ําแข็ง “Tracy Arm Fjords” วันนี้จะเปนรายการพิเศษสุด!  

 ที่ทานจะไดเห็น “ ธารน้ําแข็ง ” ที่งดงามตระการตา เรือสําราญจะนําทานเขาใกลธารน้ําแข็งที่ไหลมารวมกัน 

 บริเวณไหลเขาที่จับตัวกันเปนธารน้ําแข็งสีฟาครามดวยแรงดึงดูดของโลกจึงทําใหน้ําแข็งแตกตัวถลมลงมาเบื้อง

หนา แลดูงดงามยิ่งนัก ซึ่งทานสามารถบันทึกภาพความประทับใจนี้ไวดวยตัวของทาน 

* * * วันนี้เรอืเทียบทาต้ังแตเวลา 12.00 - 22.15 น . * * * 

11.00 น. เรือเขาเทียบทาที่ “เมืองจูโน” Juneau เมืองหลวงของมลรัฐ 

 อลาสกา ที่เต็มไปดวยทิวทัศนอันงดงาม ดวยเสนหของธรรมชาติ

และวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอยางกลมกลืน จูโน เปนเมืองที่

ต้ังอยูระหวางเทือกเขาและทะเลทําใหเปนเมืองที่เขาถึงไดยาก

ในทางบกถูกคนพบในชวงยุคต่ืนทองป ค.ศ.1880 ในอดีตเปน

เมืองศูนยกลางแหงการคาทองอันม่ังคั่ง กอนจะกลายเปน เมือง

หลวงของมลรัฐอลาสกา ในเวลาตอมา นอกจากนี้ “ จูโน ” ยัง

เปนเมืองที่มี “ ธารน้ําแข็ง ” มากที่สุดแหงหนึ่งของอลาสกา ที่สําคัญไดแก “ธารน้ําแข็งเมนเดนฮอลล” 

Mendenhall Glacier ซ่ึงเปนธารน้ําแข็งที่ขึ้นชื่อวา “ สวยที่สุด ” แหงหนึ่งเทาที่คนพบกันมา...จากนั้นอิสระ

ใหขึ้นฝงชมเมืองจูโนและชอปปงของที่ระลึกพื้นเมือง  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 เดินเที่ยวชมเมือง หรือทานสามารถเลือกซื้อ Optional Tour  

Mendenhall Glacier & Salmon Hatchery (4.25 Hours) : นําทานสมาชิกเขาเย่ียมชมสถานเพาะเลี้ยงพันธุ

ปลาแซลมอนเรียนรูวงจรชีวิตของปลาแซลมอนที่นามหัศจรรยย่ิงนัก จากน้ันใหทานสมาชิกเดินชมธารนํ้าแข็งเมนเดล

ฮอลลธารนํ้าแข็งที่ขึ้นช่ือวาสวยที่สุดเหนือคําบรรยาย ( ราคาผูใหญประมาณทานละ 79.95 USD / เด็กตํ่ากวา12 

ป 35 USD) 

Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) : นําทานสมาชิกขึ้นรถกระเชาไฟฟาสูยอดเขา เมาท โรเบิรต ที่มี

ความสูงกวา 1,800 ฟุต เหนือพ้ืนดิน เปดโอกาสใหไดช่ืนชมทิวทัศนที่งดงามของเมืองจูโนไดอยางกวางไกล  

 ( ราคาผูใหญประมาณทานละ 37 USD / เด็กตํ่ากวา12ป 28 USD) 

Mendenhall Glacier Helicopter (2.25 Hours) : นําทานสมาชิกชมธรรมชาติของธารนํ้าแข็งเมนเดลฮอลล ที่

งามที่สุดแหงหน่ึงของโลกดวยการน่ังเฮลิคอปเตอรชมทัศนียภาพอันแสนมหัศจรรย ยากแกการไดมาสัมผัส จากน้ัน

ทานจะมีโอกาสไดลงเดินบนธารนํ้าแข็งโดยมีผูเช่ียวชาญเปนผูนําทาง ( ราคาผูใหญประมาณทานละ 349.95 USD 

/ ไมมีราคาเด็ก) 

   อิสระใหทานเดินเลนภายในตัวเมืองจูโน ซึ่งเรียกไดวาเปนเมืองทาและเมืองหลวงที่สําคัญของมลรัฐอลาสกา ตัวเมือง

ต้ังอยูบริเวณตีนเขาที่ต้ังตระหงานสูงถึง 4,000 ฟุต ถาไปเยือนในชวงตนๆของฤดูกาลลองเรือสําราญ ทานจะไดเห็น

ยอดเขาที่ปกคลุมดวยหิมะและนํ้าตกอันสวยงาม เมืองจูโน ถูกกอต้ังขึ้นในยุคต่ืนทองอลาสกา ดังน้ันที่น่ีจึงมีตึกราม

บานชองประวัติศาสตรมากมาย และเปยมไปดวยสีสันสดใส  

 หมายเหตุ  สําหรับทานที่กลับขึ้นไปเดินเลนบนฝง ทานจะตองกลับมาขึ้นเรืออยางนอย 1 ช่ัวโมงกอนเรือออกจากทา 

ค่ํา บรกิารอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ พรอมชมการแสดงโชวชดุพิเศษ  

พักที่ :       Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว       

 

วันที่6        เรือเทียบทาที่เมืองสแกกเวย SKAGWAY 

เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหาร 

* * * วันนี้เรือเทียบทาต้ังแตเวลา 06.30 - 17.00 น ..* * * 

    เรือเขาเทียบทา “ สแกกเวย ” Skagway เมืองแหงขุมทองในอดีต เปนเมือง

ทาและเปนประตูตอนรับผูที่จะเดินทางไปแสวงโชค ที่ทุงทอง “ คลอนไดค ” 

Klondike Gold Fields ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อประมาณ 100 ปกอน โดย

มีทางรถไฟสาย “ไวทพาส” และ “ ยูคอนรูต”  White Pass and Yukon 

Railway ที่พานักแสวงโชค เดินทางตัดขามขุนเขา และหุบเหว เขาสูมณฑลยู

คอนของแคนาดา ปจจุบันเหลือเพียงความทรงจํา และนําบรรยากาศเกามาใชตอนรับนักทองเที่ยวที่มากับเรือสําราญ

ในชวงฤดูรอน ตัวเมืองอยูใกลจากทาเรือเพียงเดินราว 10 - 15 นาทีก็ถึง เปนเมืองเล็กๆ ที่ใหบรรยากาศแบบหนัง

คาวบอยตะวันตก และยังคงรักษาสภาพไวเหมือนในยุคต่ืนทอง เชน บานไมสองชั้นทาสีสดใส ซาลอน รานเหลา 

ฯลฯ  

เดินเที่ยวชมเมือง หรือทานสามารถเลือกซื้อ Optional Tour 
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To The Summit (1.30 Hours) : เดินทางโดยรถแวนลัดเลาะไปตามเสนทางขุดทองสูยอดเขา ไวทพาส ซัมมิท 

ซึ่งสูงกวา ระดับนํ้าทะเล 3,292 ฟุต ( ราคาผูใหญประมาณทานละ 37 USD / เด็กตํ่ากวา12ป 20 USD) 

White Pass Scenic Railway (3.00-3.30 Hours) : เดินทางโดยรถไฟรถไฟสายไวทพาสและยูคอนรูต ซึ่งเปน

รถไฟสายประวัติศาสตรในยุคต่ืนทองช่ืนชมกับทัศนียภาพตามหุบเขาและธรรมชาติที่งดงามสูยอดเขาไวทพาสซัมมิท

นับเปนประสบการณที่คุณจะมิลืมเลือน ( ราคาผูใหญประมาณทานละ 129.95 USD / เด็กตํ่ากวา12ป 56 USD) 

Dog Sledding & Glacier Flightseeing (2.00-2.30 Hours) : เดินทางโดยการน่ังเฮลิคอปเตอรสูแคมปสุนัขที่

เดนเวอรกลาเซีย พรอมชมวิธีการควบคุมสุนัขลากเลื่อนจากไกดผูเช่ียวชาญ และไดประสบการณจากการน่ังเลื่อน

ทามกลางบรรยากาศที่แสนเย็นสดช่ืนสุดยอดของการผจญภัย ( ราคาผูใหญประมาณทานละ 549.95 USD / ไมมี

ราคาเด็กและเด็กตองอายุ5ขวบขึ้นไปถึงจะสามารถรวมเดินทางได) 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชมตัวเมืองสแกกเวย ซึ่งอยูหางจากทาเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเทาน้ัน เมืองเล็กๆ ที่ใหบรรยากาแบบ

คาวบอยตะวันตก แมเวลาจะผานไปนานแตเมืองสแกกเวยยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคต่ืนทองไดเปนอยางดี ใหทาน

ไดชม บานไมสองช้ัน รานคา รานอาหาร ที่ทาสีสันสดใส อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (ทาน

จะตองขึ้นเรือประมาณ 1 ช่ัวโมงกอนเวลาเรือออกจากทา) 

ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ พรอมชมการแสดงโชวชดุพิเศษ  

พักที่ :       Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว       

 

วันที่7        เรือนําคณะลองทะเล ( สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)  

เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหาร 

วันนี้เชิญทานสมาชิกพักผอนอยางอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงตาง ๆ มากมายบนเรือ อาทิเชน หอง

บุฟเฟตนานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง) หองอาหารอิตาเลี่ยน หองอาหารสไตลนิวออรลินส,บารเครื่องด่ืม บาร

ไอศครีม บารกริลล ฮอทด็อก แฮมเบอรเกอร,หองฟงเพลง, หองเลาจนหองโชว และการแสดงที่พรั่งพรอมดวย

ระบบแสง สี เสียง,โรงภาพยนตร หองคาสิโน หองเกมส และเครื่องเลน Simulator,อินเตอรเน็ต คาเฟ,สโมสร

สําหรับเ ด็กเล็ก , สระวายน้ํ า ,สระน้ํ าวน , เซาวนา , หองนวด , หองยิม หองเสริมสวย ,สนามกอลฟ

คอมพิวเตอร,คอรตแพ็ตเด้ิลเทนนิส,บาสเก็ตบอล,วอลเลยบอล,หองสมุด หองทําพิธีแตงงาน,หองแพทย,รานคา

ปลอดภาษี,รานสรรพสินคา,ของที่ระลึก,หองแสดงภาพเขียนศิลปะ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

อิสระกับการพักผอนตามอัธยาศัย พรอมชมการแสดงโชวชุดพิเศษที่ทางเรือไดจัดไวใหชม (ทุกคืนแบบไมซ้ํากัน) 

ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ  

พักที่ :       Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

 

วันที่8        วิคตอเรีย - ซีแอตเต้ิล 

เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหาร 
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 อิสระกับการพักผอนบนเรือสําราญ กับกิจกรรมนานาชนิดที่ทําใหทุกทานสุขสําราญ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

* * * วันนี้เรือจะเขาสู Victoria Canada ต้ังแตเวลา 19.00 –23.59 น.* * * 

ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

เรือเขาเทียบทา วิคตอเรีย / นําทานเที่ยวชม "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria)  อีกหน่ึง

เมืองทองเที่ยวที่ไดรับการขนานนามวาเปน "เมืองแหงสวน" (City of Gardens) 

อีกทั้งยังเปนเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหน่ึงของ

ประเทศแคนาดา ที่ต้ังอยูทางตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองที่ใหญที่สุดในรัฐ

คือเมือง "แวนคูเวอร" เมืองวิกตอเรียเปนเมืองที่มีช่ือเสียงดานการทองเที่ยว เปน

เมืองที่ขึ้นช่ือในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศนที่มีความงดงาม

มากเมืองหน่ึง วิกตอเรียจึงมักไดรับเลือกใหเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญอันดับตนๆจากนิตยสารทองเที่ยวสากลเปน

ประจําและดึงดูดนักทองเที่ยวที่มีกวา 3.5 ลานคนตอป  

** หมายเหตุ**สําหรับเมืองวิคตอเรีย อาจมีการเปลี่ยนแปลง EXCUSION ตามความเหมาะสมของฤดูกาล 

หมายเหตุ กอนเรือกลับเทียบทาที่เมืองซีแอตเทิล ในเย็นวันน้ีทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการ

นํากระเปาลงจากเรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบ

เล็ก เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูกสงมาใหทาน

ตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชารจคาใชจายผานบัตร

เครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

พักที่ :      Emerald Princess Cruise บนเรอืสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

 

วันที่9        ซีแอตเต้ิล - SEATTLE OUTLET  

เชา  บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหาร    

หลังอาหาร เชิญทานรอประกาศจากเจาหนาที่เรือเก่ียวกับเวลาขึ้นเรือ เมื่อขึ้นเรือแลวทุกทานจะตองผานพิธีการ

ตรวจลงตราหนังสือเดินทางเขา เมืองซีแอ็ตเติล ณ บริเวณทาเรือ และรับ กระเปาสัมภาระ ซึ่งทุกทานจะตองมา

ยืนยันระบุรับดวยตนเอง ณ บริเวณหองโถงของทาเรือจากน้ัน ออกเดินทางสูเมือง ซีแอ็ตเติล  

นําทานสูตลาดภายในเมือง”Pike Place Market” ชมตลาดผลไม ตลาดปลา ตลาด ดอกไม รวมทั้งสินคาพ้ืนเมือง

ตาง ๆ  

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานสู ซีแอตเทิลพรีเม่ียมเอาทเลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่งเปน  

เอาทเลตขนาดใหญในซีแอตเทิล มีรานคาเอาทเลตกวา 110 ราน ทั้ง Coach, 

Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana 

Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi, Samsonite และ 

อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย 
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ค่ํา  บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําทานออกเดินทางสูสนามบินซีแอทเทิ้ล 

วันที่10  ซีแอทเทิล - กรุงทพฯ  

01.50 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวา แอรไลน EVA Airlines เที่ยวบินที่ BR025/067 

แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เมืองไทเป ประเทศไตหวัน  พรอมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง... 

*** บินขามเสนแบงเวลาสากล เวลาเปลีย่น วันทีเ่ปลี่ยน *** 

วันที่11 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)                

11.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การ

ลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อ

ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทางบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจ

ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 
 

อัตราคาบรกิาร ตอทาน งดแถมกระเปา  

ไมรวมคาธรรมเนยีมวีซาอเมริกาและแคนาดา 

ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว 

ตอหอง จายเพิ่ม 

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

16-26 มิ.ย. // 28ก.ค.-7ส.ค. 61 

11-21 ส.ค. 61 
119,900 119,900 119,500 49,000 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษทั 
 

คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน 

หรือการเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ 

หรือซื้อต๋ัวรถไฟ หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจอง

ทัวร และตารางเวลาการเดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน 

มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง 

             ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาว

มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 

อัตราคาบริการนี้รวม 

* คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซิแอตเต้ิล -กรุงเทพฯ  

* โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในแคนาดาจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใน

แถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุม

ตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

* คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
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* คาบริการนําทัวร โดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

1 ทาน  

* คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 กก. สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กก. 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

* คาทิปพนักงานบริการในเรือ ที่ผูเขาพักจะตองชําระทุกทาน วันละ 13 USD/วัน/คน รวม 7 วัน ที่ทานใชบริการเรือ 

* อัตราคาบริการดังกลาวยังไมรวมคาวีซาเขาประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 8,500 บาท  

* อัตราคาบริการดังกลาวยังไมรวมคาวีซาเขาประเทศแคนาดาประมาณ 4,500 บาท  

* คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

* คาดําเนินการทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)  

* คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

* คาผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

* คาทิปพนักงานขับรถในแองเคอเรจ และแวนคูเวอร โดยเฉลี่ย 5 ยูเอสดอลลา / ทาน / วัน 

* คาทปิหัวหนาทัวรจากเมืองไทย โดยเฉลี่ย  5  ยูเอสดอลลา / ทาน / วัน 

* รายการทัวรชายฝง ซึ่งทานสามารถขอคําปรึกษาไดจากหัวหนาทัวร 

เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบรษิัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบติัตามเงื่อนไขดังกลาว 

เงื่อนไขการชาํระเงนิ 

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 50,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ไดรับการยืนยันที่น่ังแนนอน  พรอมสงสําเนา

หนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และ

หลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 

35 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร (การไม

ชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือ

ยกเลิกการเดินทาง) 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน 

และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 15 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให

ทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะ

ไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัย

บางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
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 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

* ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ

เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

* หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมา

ยื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

* เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความ

ประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ

พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับ

ทางทาน 

* กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้ 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะ

คืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรก

ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ 

และมีเอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ 

• หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 

• ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง

ต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะ

เปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง

ยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   

* ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วันทําการ - คืนคาใชจายทัง้หมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตี

มัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือ

ตางประเทศและไมอาจขอคนืเงนิได      

* ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันทําการขึ้นไป - เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด  

* ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันทําการขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 

* ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันทําการ - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพจิารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง 

จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคนืมาแลวเทานัน้) 
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เพื่อการเดินทางอยางอุนใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 

ดวยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุมครองไดมากข้ึน... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ขอ 2.1 *** ขอ 2.2 บรษิัทจะจายคาใชจาย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ไดเกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการ

เดินทางกลับประเทศไทย / 

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* สําหรับผูเอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไวในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
สนใจ “ประกันภัยการเดนิทางท่ัวโลก”  โปรดแจงเจาหนาท่ี ผูดูแลการจองทัวร ลวงหนากอนเดินทาง ไม

นอยกวา 1 สัปดาห  และกรุณาชําระคาประกันภยัการเดินทาง ยอดเต็มจํานวน  

หลังจากสงรายชื่อผูเอาประกันภัยแลว 
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เอกสารที่ใชในการยืน่ขอวีซา VISA CANADA 

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับ

จากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO 

WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรยีน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร

แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณที่สุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ

สถานทูตพรอม Statement, สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือนและสมุดเงินฝากเลมจริง กรุณา

สะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา

การ) 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตอง

มีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะ

ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ 

ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอ

รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจาก

การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น 

การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ

เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 
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