
     

     

 

 
 
 

 

 

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

 

 LINE ID : @CruiseDomain 
 Contact@th.cruisedomanin.com  VS120718 

  Page 1 of 16  
 

ล่องเรือสําราญ “อลาสก้า" พักบนเรือ Emerald Princess Cruise 11 วัน 8 คืน 
โดยสายการบิน อีว่า แอร์ไลน์ 

พักบนเรือสําราญสุดหรู 7 คืน - ซีแอตเติ้ล 1 คืน เตรียมความพร้อมกอ่นลงเรือ 

(กรุณาสํารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
กําหนดการเดนิทาง วันที่   11-21 ส.ค. 61       ราคา 129,900.- 

15-25 ก.ย. 61       ราคา 109,900.- 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวัน - สนามบินนครซีแอตเติ้ล - เข้าทีพ่ัก 

วันที่2 
นครซีแอตเติล - สเปซ นีดเดลิ - ย่าน ดาวน์ทาวน ์- ถ่ายรูป สมิท ทาวเวอร์ - ท่าเรือซีแอตเติ้ล - Check In ขึ้นเรือสําราญ 
Emerald Princess Cruise - ร่วม Welcome Dinner พร้อมกัปตันบนเรือ 

วันที่3 อิสระบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาท ิสปา, ซาวน่า, สระว่ายน้ํา - ชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษบนเรือ 

วันที่4 

เรือเทยีบทา่ที่เมืองเค็ทชิเกน - เสาแกะสลัก Totem Poles - ครีก สตรีท Creek Street - บ้านของดอลลี่ - กลับขึ้นเรือ
สําราญ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ชมอุทยานโทเท็มไบท์ Totem & Town Tour (ชาํระเพิ่ม 39 USD ต่อท่าน) หรือ เที่ยว 
Misty Fjords Seaplane (ชําระเพิ่ม 269.95 ต่อท่าน) หรือเที่ยว Alaska Bear Adventure (ชําระเพิ่ม 399 USD ต่อ
ท่าน) 

วันที่5 

เรือสาํราญล่องเข้าสู่ Tracy Arm Fjords - เก็บภาพธารน้ําแข็ง - เรือเทียบท่า เมืองจูโน - ช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมือง - 
เดินเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Mendenhall Glacier & Salmon Hatchery (4.25 Hours) ชําระเพิ่ม 79.95 
USD ต่อท่าน หรือ Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) ชําระเพิ่ม 37 USD ต่อท่าน หรอื Mendenhall Glacier 
Helicopter (2.25 Hours) ชําระเพิ่ม 349.95 USD ต่อท่าน - พักบนเรือ 

วันที่6 

เรือเข้าเทียบทา่ สแก๊กเวย ์- ชมตัวเมืองสแกกเวย ์หรือเลอืกซื้อ Optional Tour To The Summit (1.30 Hours) ชําระ
เพิ่ม 37 USDต่อท่าน หรือ White Pass Scenic Railway (3.00-3.30 Hours) ชําระเพิ่ม 129.95 USD ต่อท่าน หรือ 
Dog Sledding & Glacier Flightseeing (2.00-2.30 Hours) ชําระเพิ่ม 549.95 USD ต่อท่าน - กลับขึ้นเรือ - ชมการ
แสดงโชว์ชุดพิเศษ - พักบนเรือ 

วันที่7 เรือสาํราญล่องทะเล (เต็มวนั) -อิสระบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ สปา, ซาวน่า, สระว่ายน้ํา 

วันที่8 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่าย เรือเทียบท่า วคิตอเรีย - อิสระเดนิชมเมือง - กลับขึ้นเรือสําราญ 

วันที่9 อําลาเรือสําราญ จอดเทียบท่าซีแอตเติ้ล - Pike Place Market - ซีแอตเทิลพรีเมีย่มเอาท์เลต 

วันที่10 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวัน 

วันที่11 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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"อลาสก้า” ดินแดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอันงดงาม และยิง่ใหญ่กว่าที่ใดในโลก ด้วยธารน้ําแข็ง  
ภูเขา และปา่ไม้อันอุดมสมบูรณ์ คุณสามารถสัมผัสได้ในทุกความรู้สึก จากการเดินทางไปกับเรือสําราญของ

เครือ Princess Cruises ที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกและความบันเทิง 
 

วันที่1       กรุงเทพฯ - ไทเป - ซีแอตเติ้ล (สหรัฐอเมริกา) 
14.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 
17.10 น. เหิรฟ้าสู่เมืองซีแอตเติ้ล สหรัฐอเมริกา...โดยสายการบินอีว่า แอร์ไลน์ EVA Airlines เที่ยวบินที่ BR068/026 

แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เมืองไทเป ประเทศไต๎หวันพร๎อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องเชิญทํานอิสระกับการ
พักผํอนตามอัธยาศัยกับรายการบันเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า 

บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่ไม่เปลี่ยน 
18.10 น. ถึงท่าอากาศยาน“นครซีแอตเติ้ล” SEATTLE หลังผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองเรียบร๎อยแล๎ว  

จากนั้นนําทํานเดินทางเข๎าสูํตัวเมือง 
พักที่ :   Crowne Plaza Seattle Airport Hotel หรือเทียบเท่า 
 
วันที่2     ซีแอตเติ้ล - ล่องเรืออลาสก้า 
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเที่ยวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองทําชายฝั่งที่มีความสําคัญ
ทางด๎านการทํองเที่ยวของมลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูํระหวําง
มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน อยูํหํางจากชายแดนสหรัฐอเมริกา 
- แคนาดา 154 กิโลเมตรเพียงเทํานั้น "นครซีแอตเติล" เป็นเมืองขนาดใหญํ
พอสมควร พื้นที่สํวนใหญํของเมืองล๎วนเต็มไปด๎วยตึกระฟ้าและความโรแมน
ติก ของแสงสีในยามค่ําคืน แตํหลายๆคนที่เคยมาเยือนเมืองนี้กลับเรียกขาน
เมืองนี้วํา มหานครแหํงสีเขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็มไปด๎วยพื้นที่สีเขียว 
นอกจากนี้แล๎วซีแอตเติล ยังได๎รับการยกยํองจากสมาคมธุรกิจการทํองเที่ยว
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แหํงอเมริกา (ASTA) จากการจัดอันดับให๎ซีแอตเติลเป็น 1 ใน 10 สถานที่ทํองเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีก
ด๎วย  
นําท่านชม สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของซีแอตเติล สิ่งกํอสร๎างที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 
เมตร) สเปซ นีดเดิล สร๎างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเติลได๎เป็นเจ๎าภาพจัดงาน World’s Fair ภาย
ในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด๎วยร๎านขายของกระจุกกระจิก ร๎านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ที่
สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง  
จากนั้นนําท่านสู่ย่าน ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ยํานธุรกิจที่สําคัญ
ของซีแอตเติล ชมอาคาร บ๎านเรือน และตึกที่มีความสําคัญทางด๎าน
สถาปัตยกรรมที่ถือวํามีความงดงามที่สุดของเมืองนําทํานสัมผัสความ
เกําแกํของเมืองที่ไพโอเนียร์ สแควร์  (Pioneer Square) ซึ่งถือวําเป็น
ยํานที่เกําแกํที่สุดในซีแอตเติล ที่นี่มีร๎านแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะ
ของศิลปินชื่อดัง, ห๎องอาหาร,ร๎านหนังสือและ เครื่องประดับมากมาย 
นําท่านแวะถ่ายรูปกับ สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) ทาวเวอร์ที่สร๎างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914  
นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเติ้ล เช็ค-อิน Check-In Emerald Princess Cruise ถึงทําเรือ
Pier91.SmithCoveCruiseTerminal. ขอเรียนทุกทํานเตรียมความพร๎อมสําหรับการลงทะเบียน ขอเชิญทําน
สูํห๎องอาหาร Horizon Court (อยูํช้ัน 15 หัวเรือ) 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ ณ ห้องบุปเฟต่์ Horizon Court 
นําเดินสํารวจตําแหนํงที่ตั้งของห๎องอาหาร และสํวนบริการตํางๆของเรือสําราญ พร๎อมเข๎ารํวมกิจกรรมซ๎อมการ
เตรียมพร๎อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยให๎ทํานใสํชูชีพที่เตรียมไว๎ที่ห๎องพักของทําน แลัวไปยังจุดนัดพบ
ตามหมายเลขที่มีบอกไว๎ในห๎องพัก 

16.00 น. เชิญทํานสมาชิกทุกรํวมพิธีนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown เรือรักเรือสําราญ 
Princess Cruise ออกเดินทางจากทําเรือ ให๎ทํานได๎เพลิดเพลิน
กับกิจกรรม และความบันเทิงตํางๆที่ทางเรือได๎จัดสรรไว๎ เชํน 
ทํานอาจจะนั่งฟังเพลงไพเราะได๎ที่ เลาจน์ หรือ บาร์ตําง หรือ
สนุกกับการเต๎นรําได๎ที่ดิสโก๎เธค หรือบางทํานอาจจะเสี่ยงโชคที่
คาสิโน ที่มีเครื่องเลํนตํางๆให๎ทํานเลือกมากมาย เชํน รูเล็ตต์, สล็
อด แมชชีน, แบล็กแจ็ค  ฯลฯ 

ค่ํา ขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ํา Welcome Dinner ซึ่งกัปตันได้จัดไว้
รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ 

**วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอยีดจาก Princess Patter** 
อิสระกับการพักผํอนตามอัธยาศัยพร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม(ทุกคืนแบบไม่ซ้ํา
กัน) 
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หมายเหตุ  ในแตํละวันทํานสามารถศึกษากิจกรรมตําง ๆ ได๎จากจดหมายขําวรายวัน “Princess Patter” ที่ทางเรือจะสํงมา
ให๎ทํานได๎อํานลํวงหน๎าทุกคืน โดยจะนําสํงไว๎ที่ห๎องนอนของทําน ซึ่งรายละเอียดทุกอยํางจะแนะนําไว๎ในจดหมาย
ขําวรายวัน เชํน ค่ํานี้ควรแตํงตัวอยํางไร กิจกรรมตั้งแตํเช๎าจรดเย็น รายการการบันเทิงตําง ๆ เป็นต๎น เพราะทุก
ไมล์ทะเลที่เรือแลํนไปนั้น กิจกรรมตําง ๆ ที่วางไว๎อยํางเต็มที่ก็จะดําเนินไปจนทําให๎แตํละวันผํานไปอยํางรวดเร็ว 

พักที่ :   Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 
 
วันที่3      เรือสําราญนําท่านล่องสู่ มหาสมุทร(สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ) 
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

วันนี้เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรม
บันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทิ ห๎องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 
24 ชั่วโมง) ห๎องอาหารอิตาเลี่ยน ห๎องอาหารสไตล์นิวออร์ลินส์ ,บาร์
เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ ,ห๎องฟัง
เพลง  ห๎องเลาจ์นห๎องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร๎อมด๎วยระบบแสง สี 
เสียง,โรงภาพยนตร์ ห๎องคาสิโน ห๎องเกมส์ และเครื่องเลํน Simulator,
อินเตอร์เน็ต คาเฟ่,สโมสรสําหรับเด็กเล็ก, สระวํายน้ํา สระน้ําวน  
เซาวนํา  ห๎องนวด  ห๎องยิม ห๎องเสริมสวย ,สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ 
คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิสบาสเก็ตบอล และวอลเลํย์บอล, ห๎องสมุด ห๎อง
ทําพิธีแตํงงาน  ห๎องแพทย์, ร๎านค๎าปลอดภาษีร๎านสรรพสินค๎าและของ
ที่ระลึก, ห๎องแสดงภาพเขียนศิลปะ 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
ค่ํา   บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ 
พักที่ :   Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

 
วันที่4     เรือเทียบท่าที่เมืองเค็ทชิเกน KETCHIKAN 
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ  

วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 06.30 - 15.00 น. 
06.30 น. เรือเข๎าเทียบทํา “เค็ทชิแคน” Ketchikan เมืองนี้ตั้งอยูํเชิงเขาริมฝั่งแมํน้ํา เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสนํห์ โดยเฉพาะ

อยํางยิ่งหมูํบ๎านด้ังเดิมของชนพื้นเมืองที่สร๎างสรรค์งานศิลปะเสาโทเท็มของ อินเดียนแดงเผ่าทลิงกิต 
นําทํานสูํ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแหํงแรกของรัฐอลาสก๎า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญํเป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็น
เมืองที่รู๎จักกันดีของนักทํองเที่ยวท๎องถิ่นและตํางชาติวํา เป็นเมืองแหํงเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุด
ในโลก ในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผําพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์
ทางศาสนา ที่พวกเขาให๎ความเคารพ แตํตํอมาในยุคที่มีการเผยแผํศาสนาคริสต์ เกิดความเข๎าใจผิดทําให๎คนสํวน
ใหญํเผาเสาเหลํานี้เป็นจํานวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช๎เลําเรื่องราว
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ประวัติความเป็นมาตํางๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได๎ชื่อวําเป็นเมืองหลวงแหํงแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให๎
เป็นเมืองแหํงสวรรค์ของนักตกปลาและกลุํมคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทํา
ให๎ในชํวงฤดูร๎อนเมืองนี้จะหนาแนํนไปด๎วยนักทํองเที่ยวจากทั่วโลก จน
สํงผลให๎ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจํานวนมาก อีกทั้งพ้ืนที่ของป่าไม๎
ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท๎องถิ่นทําการตัดไม๎ เพื่อมาสร๎างบ๎านพัก
รองรับนักทํองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้งหนํวยงานภาครัฐ
และประชากรท๎องถิ่นตํางพยายามที่จะอนุรักษ์ให๎เมืองนี้คงไว๎ซึ่ ง
บรรยากาศของเมืองเกําเฉกเชํนในอดีตเพื่อให๎คนรุํนหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้ 
สามารถรับรู๎ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได๎ไมํมากก็น๎อย นําทํานเที่ยว
ชมยํานไฟแดงที่โดํงดังในอดีต  
“ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนัก
เดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นยํานอาคารเกําที่ทางเดินและบ๎านเรือนสร๎างอยูํ
เหนือลําธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานที่หาความสําราญของชายหนุํมในอดีต 
อิสระให๎ขึ้นฝั่งชมเมืองเคทชิแกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร๎อมเก็บภาพความนํารักและความสวยงาม
ของเมืองเคทชิแกน 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ  
Totem & Town Tour (2.30 Hours) : ทํานจะได๎นั่งรถโค๎ชชมรอบเมืองเค็ทชิแกน ชมอุทยานโทเท็มไบท์ 
ศึกษาความเป็นมาของเสาสลักที่มีความหมายบํงบอกถึงวัฒนธรรมความเป็นอยูํและขนบธรรมเนียม ประเพณี      
( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 39 USD / เด็กต่ํากว่า12ปี 22 USD) 
Misty Fjords Seaplane (2.00 Hours) : ประสบการณ์ที่ทํานจะได๎สัมผัสกับการนั่ง Float Plane ชมมิสตี้ฟ
ยอร์ด ที่แผํอาณาบริเวณกวํา 2 ล๎านเอเคอร์ชมผาแกรนิตที่งดงาม น้ําตกสูงกวํา 1,000 ฟุต ทะเลสวยใสดังผลึก
แก๎ว และทะเลหมอกสวยที่ปกคลุมความงามของธรรมชาติราวป่าหิมพานต์ในฝัน  
( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 269.95 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 
Alaska Bear Adventure (3.25 Hours) : เป็นรายการที่ท๎าทายและคํอนข๎างจํากัดจํานวนนักทํองเที่ยวเพื่อ
รักษาความเป็นธรรมชาติไว๎ให๎อยูํนานที่สุด ทัวร์เริ่มด๎วยการพาทํานนั่ง Float Plane สูํถ้ําจุดที่สามารถชมหมีได๎
อยํางชัดเจน จากนั้นพาทํานสูํลําธารมาร์การ์เร็ต ซึ่งเป็นที่ที่หมีสีน้ําตาลจะมาดักจับปลาแซลมอนเป็นอาหาร
นับเป็นความตื่นตาตื่นใจที่คุณจะประทับใจมิรู๎ลืม(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 399 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 

ค่ํา     บริการอาหารมื้อค่ํามื้อพิเศษ! 
ขอเชิญท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ํา FAREWELL Night DINNER ซึ่งกัปตันได้
จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ 

**วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอยีดจาก Princess Patter** 
พักที่ :   Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 
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วันที่5  เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน (JUNEAU) - TRACY ARM FJORDS 
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ  

วันนี้เรือจะเข้าสู่ Tracy Arm Fjords  ตั้งแต่เวลา 07.00 - 11.00 น. 
06.00 น.    เรือเดินทางถึงบริเวณธารน้ําแข็ง “Tracy Arm Fjords” วันนี้จะเป็น

รายการพิเศษสุด!ที่ทํานจะได๎เห็น“ธารน้ําแข็ง”ที่งดงามตระการตา เรือ
สําราญจะนําทํานเข๎าใกล๎ธารน้ําแข็งที่ไหลมารวมกันบริเวณไหลํเขาที่จับ
ตัวกันเป็นธารน้ําแข็งสีฟ้าครามด๎วยแรงดึงดูดของโลกจึงทําให๎น้ําแข็ง
แตกตัวถลํมลงมาเบื้องหน๎า แลดูงดงามยิ่ งนัก ซึ่ งทํานสามารถ
บันทึกภาพความประทับใจนี้ไว๎ด๎วยตัวของทําน 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 14.30 - 23.15 น. 

14.30 น.       เชิญทุกทํานพร๎อมกัน ณ ล๎อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสูํฝั่ง เรือเข๎าเทียบทําที่ “ เมืองจูโน ” Juneau เมืองหลวง
ของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด๎วยทิวทัศน์อันงดงาม ด๎วยเสนํห์ของ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอยํางกลมกลืน จูโน เป็นเมืองที่
ตั้งอยูํระหวํางเทือกเขาและทะเลทําให๎เป็นเมืองที่เข๎าถึงได๎ยากในทางบก
ถูกค๎นพบในชํวงยุคตื่นทองปี ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแหํง
การค๎าทองอันมั่งคั่ง กํอนจะกลายเป็น เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก๎า ใน
เวลาตํอมา นอกจากนี้ “ จูโน ” ยังเป็นเมืองที่มี “ ธารน้ําแข็ง ” มากที่สุดแหํงหนึ่งของอลาสก๎า ที่สําคัญได๎แกํ 
“ธารน้ําแข็งเมนเดนฮอลล์” Mendenhall Glacier ซึ่งเป็นธารน้ําแข็งที่ขึ้นชื่อว่า “ สวยที่สุด ” แห่งหนึ่ง
เท่าที่ค้นพบกันมา...จากนั้นอิสระให๎ขึ้นฝั่งชมเมืองจูโนและช๎อปปิ้งของทีร่ะลึกพื้นเมือง  
เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour  
Mendenhall Glacier & Salmon Hatchery (4.25 Hours) : นําทํานสมาชิกเข๎าเยี่ยมชมสถานเพาะเลี้ยง
พันธุ์ปลาแซลมอนเรียนรู๎วงจรชีวิตของปลาแซลมอนที่นํามหัศจรรย์ยิ่งนัก จากนั้นให๎ทํานสมาชิกเดินชมธาร
น้ําแข็งเมนเดลฮอลล์ธารน้ําแข็งที่ขึ้นช่ือวําสวยที่สุดเหนือคําบรรยาย (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 79.95 USD 
/ เด็กต่ํากว่า12ปี 35 USD) 
Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) : นําทํานสมาชิกขึ้นรถกระเช๎าไฟฟ้าสูํยอดเขา เม๎าท์ โรเบิร์ต ที่มี
ความสูงกวํา 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิดโอกาสให๎ได๎ช่ืนชมทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองจูโนได๎อยํางกว๎างไกล(ราคา
ผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37 USD / เด็กต่ํากว่า12ปี 28 USD) 
Mendenhall Glacier Helicopter (2.25 Hours) : นําทํานสมาชิกชมธรรมชาติของธารน้ําแข็งเมนเดล
ฮอลล์ ที่งามที่สุดแหํงหนึ่งของโลกด๎วยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมทัศนียภาพอันแสนมหัศจรรย์ยากแกํการได๎มา
สัมผัส จากนั้นทํานจะมีโอกาสได๎ลงเดินบนธารน้ําแข็งโดยมีผู๎เชี่ยวชาญเป็นผู๎นําทาง 
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 349.95 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 
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อิสระให๎ทํานเดินเลํนภายในตัวเมืองจูโนํซึ่งเรียกได๎วําเป็นเมืองทําและเมืองหลวงที่สําคัญของมลรัฐอลาสก๎า ตัว
เมืองตั้งอยูํบริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหงํานสูงถึง 4,000 ฟุต ถ๎าไปเยือนในชํวงต๎นๆของฤดูกาลลํองเรือสําราญ ทําน
จะได๎เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด๎วยหิมะและน้ําตกอันสวยงาม เมืองจูโนํ ถูกกํอตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก๎า ดังนั้นที่นี่
จึงมีตึกรามบ๎านชํองประวัติศาสตร์มากมาย และเปี่ยมไปด๎วยสีสันสดใส 

หมายเหตุ  สําหรับทํานที่กลับขึ้นไปเดินเลํนบนฝั่ง ทํานจะต๎องกลับมาขึ้นเรืออยํางน๎อย 1 ชั่วโมงกํอนเรือออกจากทํา 
ค่ํา   บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญพร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ 
23.15 น. เรือออกเดินทางสู่ “สแก็กเวย”์ Skagway 
พักที่ :   Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

 
วันที่5  เรือเทียบท่าที่เมืองสแก๊กเวย์ SKAGWAY 
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ  

วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 06.30 - 17.00 น. 
06.00 น. เรือเข้าเทียบท่า “ สแก๊กเวย์ ” Skagway เมืองแหํงขุมทองในอดีต เป็นเมืองทําและเป็นประตูต๎อนรับผู๎ที่จะ

เดินทางไปแสวงโชค ที่ทุํงทอง “คลอนไดค์” Klondike Gold 
Fields ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อประมาณ 100 ปีกํอน โดยมี
ทางรถไฟสาย “ไวท์พาส” และ “ ยูคอนรูต”  White Pass and 
Yukon Railway ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดข๎ามขุนเขา และหุบ
เหว เข๎าสูํมณฑลยูคอนของแคนาดา ปัจจุบันเหลือเพียงความทรง
จํา และนําบรรยากาศเกํามาใช๎ต๎อนรับนักทํองเที่ยวที่มากับเรือ
สําราญในชํวงฤดูร๎อน ตัวเมืองอยูํใกล๎จากทําเรือเพียงเดินราว 10 - 15 นาทีก็ถึง เป็นเมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศ
แบบหนังคาวบอยตะวันตก และยังคงรักษาสภาพไว้เหมือนในยุคตื่นทอง เช่น บ้านไม้สองชั้นทาสีสดใส ซา
ลอน ร้านเหล้า ฯลฯ 

08.00 น.      เชิญทุกทํานพร๎อมกัน ณ ล๏อบบ้ีเรือ เพื่อเตรียมขึ้นสูํฝั่ง 
เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour 
To The Summit (1.30 Hours) : เดินทางโดยรถแวนลัดเลาะไปตามเส๎นทางขุดทองสูํยอดเขา  
ไวท์พาส ซัมมิท ซึ่งสูงกวํา ระดับน้ําทะเล 3,292 ฟุต ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37 USD / เด็กต่ํากว่า12 
ปี 20 USD) 
White Pass Scenic Railway (3.00-3.30 Hours) : เดินทางโดยรถไฟรถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรูต ซึ่ง
เป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองชื่นชมกับทัศนียภาพตามหุบเขาและธรรมชาติที่งดงามสูํยอดเขาไวท์
พาสซัมมิทนับเป็นประสบการณ์ที่คุณจะมิลืมเลือน  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 129.95 USD / เด็กต่ํากว่า12ปี 56 USD) 
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Dog Sledding & Glacier Flightseeing (2.00-2.30 Hours) : เดินทางโดยการนั่งเฮลิคอปเตอร์สูํแคมป์
สุนัขที่เดนเวอร์กลาเซีย พร๎อมชมวิธีการควบคุมสุนัขลากเลื่อนจากไกด์ผู๎เชี่ยวชาญ และได๎ประสบการณ์จากการ
นั่งเลื่อนทํามกลางบรรยากาศที่แสนเย็นสดช่ืนสุดยอดของการผจญภัย  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ  549.95 USD / ไม่มีราคาเด็กและเด็กต้องอายุ5ขวบขึ้นไปถึงจะสามารถร่วม
เดินทางได้) 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
นําทํานชมตัวเมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยูํหํางจากทําเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเทํานั้น เมืองเล็กๆ ที่ให๎บรรยากาแบบ
คาวบอยตะวันตก แม๎เวลาจะผํานไปนานแตํเมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได๎เป็นอยํางดี ให๎
ทํานได๎ชม บ๎านไม๎สองชั้น ร๎านค๎า ร๎านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส อิสระให๎ทํานช๎อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัด
หมาย (ทํานจะต๎องขึ้นเรือประมาณ 1 ชั่วโมงกํอนเวลาเรือออกจากทํา) 

ค่ํา   บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ 
พักที่    Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 
 
วันที่7  เรือสําราญนําท่านล่องสู่มหาสมุทร(สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ) 
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

วันนี้เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรม
บันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทิ ห๎องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 
24 ชั่วโมง) ห๎องอาหารอิตาเลี่ยน ห๎องอาหารสไตล์นิวออร์ลินส์ ,บาร์
เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ ,ห๎องฟัง
เพลง  ห๎องเลาจ์นห๎องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร๎อมด๎วยระบบแสง 
สี เสียง,โรงภาพยนตร์ ห๎องคาสิโน ห๎องเกมส์ และเครื่องเลํน 
Simulator,อินเตอร์เน็ต คาเฟ่,สโมสรสําหรับเด็กเล็ก,สระวํายน้ํา  
สระน้ําวน   เซาวนํา  ห๎องนวด  ห๎องยิม ห๎องเสริมสวย,สนามกอล์ฟ
คอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส     บาสเก็ตบอล     และ
วอลเลํย์บอล,ห๎องสมุด ห๎องทําพิธีแตํงงาน  ห๎องแพทย์,ร๎านค๎าปลอด
ภาษีร๎านสรรพสินค๎าและของที่ระลึก,ห๎องแสดงภาพเขียนศิลปะ 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
ค่ํา         บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ/อิสระกับการพักผํอนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุด

พิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ํากัน) 
พักที่ :  Emerald  Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

 
วันที่8      วิคตอเรีย - ซีแอตเติ้ล 
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
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                   อิสระกับการพักผํอนบนเรือสําราญ กับกิจกรรมนานาชนิดที่ทําให๎ทุกทํานสุขสําราญ 
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

วันนี้เรือจะเข้าสู่ Victoria Canada ตั้งแต่เวลา 19.00 - 23.59 น. 
ค่ํา         บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ  
19.00 น.   เรือเข๎าเทียบทํา วิคตอเรีย / นําทํานเที่ยวชม "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria) อีกหนึ่งเมืองทํองเที่ยวที่ได๎รับการ

ขนานนามวําเป็น "เมืองแหํงสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British 
Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา ที่ตั้งยํูทางตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองที่ใหญํที่สุดในรัฐคือเมือง 
"แวนคูเวอร์" เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด๎านการทํองเที่ยว เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาด 
ความปลอดภัย และทิวทัศน์ที่มีความงดงามมากเมืองหนึ่ง วิกตอเรียจึงมักได๎รับเลือกให๎เป็นแหลํงทํองเที่ ยว
สําคัญอันดับต๎นๆจากนิตยสารทํองเที่ยวสากลเป็นประจําและดึงดูดนักทํองเที่ยวที่มีกวํา 3.5 ล๎านคนตํอป ี

 
 
 
 
 

** หมายเหตุ**สําหรับเมืองวิคตอเรีย อาจมีการเปลี่ยนแปลง EXCUSION ตามความเหมาะสมของฤดูกาล 
หมายเหต ุ  กอํนเรือกลับเทียบทําที่เมืองซีแอตเทิล ในเย็นวันนี้ทํานจะได๎รับป้ายผูกกระเป๋าสีตํางๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํา

กระเป๋าลงจากเรือ ทํานจะต๎องจัดกระเป๋าใบใหญํวางไว๎หน๎าห๎อง โดยแยกข๎าวของเครื่องใช๎ที่จําเป็นไว๎ในกระเป๋าเดินทางใบ
เล็ก เพราะเจ๎าหน๎าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญํของทํานไปต้ังแตํกลางดึก และบญัชีคําใชจ๎ํายตํางๆ จะถูกสํงมาให๎ทําน
ตรวจเช็คกํอนทําการชําระในวันรุํงขึ้น สําหรับทํานที่ต๎องการชําระผํานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จคําใช๎จํายผํานบัตร
เครดิตที่ทํานได๎ให๎หมายเลขไว๎ในวันที่ทํานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

23.59 น.      เรือออกเดินทางสู่ “เมืองซีแอตเติ้ล ” Seattle, Washinton 
พักที่ :   Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

 
วันที่9  ซีแอตเติ้ล - SEATTLE OUTLET 
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ  

หลังอาหาร เชิญทํานรอประกาศจากเจ๎าหน๎าที่เรือเกี่ยวกับเวลา
ขึ้นเรือ เมื่อขึ้นเรือแล๎วทุกทํานจะต๎องผํานพิธีการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทางเข๎า เมืองซีแอ็ตเติล ณ บริเวณทําเรือ และรับ 
กระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกทํานจะต๎องมายืนยันระบุรับด๎วยตนเอง ณ 
บริเวณห๎องโถงของทําเรือจากนั้น ออกเดินทางสูํเมือง ซีแอ็ตเติล 
นําทํานสูํตลาดภายในเมือง”Pike Place Market” ชมตลาดผลไม๎ 
ตลาดปลา ตลาด ดอกไม๎ รวมทั้งสินค๎าพื้นเมืองตําง ๆ 
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เที่ยง      บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บําย       นําทํานสูํ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญํในซีแอตเทิล 

มีร๎านค๎าเอาท์เลตกวํา 110 ร๎าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien,Burberry, 
Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi, Samsonite และ อื่นๆอีกมากมาย 
อิสระให๎ทํานช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ํา   บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําทํานออกเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิ้ล 
วันที่10   ซีแอตเทิล - ไทเป 
00.50 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีว่า แอร์ไลน EVA Airlines เที่ยวบินที่ BR025/067 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ 

เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน 
บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน 

วันที่11  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
11.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้า
อันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินทาง โดยทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

 
 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา และ

แคนาดา 

ผู้ใหญพ่ัก 
ห้องละ 2 ทา่น 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ป ี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ป ี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว/ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

15-25 ก.ย. 61 109,900 109,900 109,900 49,000 
11-21 ส.ค. 2561 129,900 129,900 129,900 49,000 

ต้องการเดนิทางโดยชั้นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหนา้ที่บริษัทฯ 
 
 

คําแนะนํา สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎อยูํจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต๎องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กํอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวํางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห๎องพัก ลํวงหน๎ากํอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร ์และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ทํานจอง ที่แนํนอนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพือ่เป็นการป้องกัน มิให๎เกิดข๎อผิดพลาดขึ้นกับทํานในภายหลัง 
             ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น หากทํานได๎มีการจองการเดินทางดังกลําวมายังสนามบิน
ที่ทริปเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อกัษรจากทางบริษัทฯ 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซิแอตเติ้ล -กรุงเทพฯ  
 โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน โรงแรมสํวนใหญํในแคนาดาจะไมํมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยํูในแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทําตัว หากวันเข๎าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมตํางๆ อันเป็นผล
ที่ทําให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนย๎ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
 คําอาหารที่ระบุในรายการ ให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ  
 คําบริการนําทัวร์โดยหัวหน๎าทัวร์ผู๎มีประสบการณ์นําเที่ยวให๎ความรู๎  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 
ทําน  
 คําประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท  
 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 20 กก. สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของทํานเองไมํเกิน 7 กก. 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
ค่าทิปพนักงานบริการในเรือ ที่ผู้เข้าพักจะต้องชําระทุกท่าน วันละ 13 USD / วัน / คน รวม 7 วัน ที่ท่านใช้บริการเรือ 
 ค่าทิปพนักงานบริการในเรือ ที่ผู้เข้าพักจะต้องชําระทุกท่าน วันละ 13 USD / วัน / คน รวม 7 วัน ที่ท่านใช้บริการเรือ 
 อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 8,500 บาท 
 อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศแคนาดาประมาณ 4,500 บาท  
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %  
 คําดําเนินการทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําโทรศัพท์ , คําซักรีด , คําเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คําผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจ๎งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าทิปพนักงานขับรถในแองเคอเรจ และแวนคูเวอร์ โดยเฉลี่ย 5 ยูเอสดอลล่า / ท่าน / วัน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย โดยเฉลี่ย  5  ยูเอสดอลล่า / ท่าน / วัน 
 รายการทัวร์ชายฝั่ง ซึ่งทํานสามารถขอคําปรึกษาได๎จากหัวหน๎าทัวร ์

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

เงื่อนไขการชาํระเงิน 
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 50,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได๎รับการยืนยันที่นั่งแนํนอน  พร๎อมสํงสําเนาหน๎า
หนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2116 6423 
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 25 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 35 วัน
ทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร (การไมชํําระเงินคํามัด
จํา หรือชําระไมํครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
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 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อไมํสามารถทํากรุ๏ปได๎อยํางน๎อย 15 ทําน 
และหรือ ผู๎รํวมเดินทางในคณะไมํสามารถผํานการพิจารณาวีซําได๎ครบ 15 ทําน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให๎ทั้งหมด
หักคําธรรมเนียมวีซํา หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให๎ ถ๎าทํานต๎องการ 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมํอาจแก๎ไขได๎ และจะ
ไมํรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเชํน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตํางๆ 
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข๎า
ประเทศไมํวําในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี  
 เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือวําทํานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตํางๆของบริษัทฯ ที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
* ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เนื่องจากบริษัทจะต๎องใช๎เอกสารตํางๆที่เป็นกรุ๏ปในการยื่นวีซํา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห๎องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันก าร
เดินทาง ฯลฯ ทางทํานจะต๎องรอให๎คณะครบ 20 ทําน จึงจะสามารถยื่นวีซําให๎กับทางทํานได๎อยํางถูกต๎อง  
* หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต๎องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซําเดี่ยว ซึ่งทางทํานจะต๎องเดินทาง
มายื่นวีซําด๎วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  
* เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู๎กําหนดออกมา มิใชํบริษัททัวร์เป็นผู๎กําหนด ทํานที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซําทํองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให๎ถูกต๎อง และครบถ๎วนตามที่สถานทูตต๎องการ เพราะจะมีผลตํอการ
พิจารณาวีซําของทําน บริษัททัวร์เป็นแตํเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซําเทํานั้น มิได๎เป็นผู๎พิจารณาวําวีซําให๎กับทาง
ทําน 
* กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม๎วําจะผํานหรือไมํผํานการพิจารณา 
- ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซํา หากทํานไมํผํานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ๎าออกตั๋วมาแล๎วจะต๎องทําการ REFUND โดยจะมีคําธรรมเนียมที่ทํานต๎องถูกหักบางสํวน และสํวนที่เหลือจะคืน
ให๎ทํานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตํละสายการบิน) ถ๎ายังไมํออกตั๋วทํานจะเสียแตํคํามัดจําตั๋วตามจริงเทํานั้น 
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ๎าคณะออกเดินทางได๎ และทํานไมํผํานการพิจารณาวีซํา ตามกฎทํานจะต๎องโดนคํามัดจําห๎องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากทํานไมํปรากฏตัวตามวันที่เข๎าพัก ทางโรงแรมจะต๎องยึดคําห๎อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ๎งให๎ทํานทราบ และ
มีเอกสารชี้แจงให๎ทํานเข๎าใจ 
- หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 

- ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 
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เงื่อนไขการยกเลิก   
* ยกเลิกกํอนการเดินทาง  45 วันทําการ - คืนคําใช๎จํายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํา
กับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได้      
* ยกเลิกกํอนการเดินทาง 40 วันทําการขึ้นไป -  เก็บคําใช๎จําย ของมัดจําทั้งหมด    
* ยกเลิกกํอนการเดินทาง  35 วันทําการขึ้นไป  -  เก็บคําใช๎จําย  80 % ของราคาทัวร ์
* ยกเลิกกํอนการเดินทาง  25 วันทําการ - เก็บคําบริการทั้งหมด 100 % 

 

ผู้เดินทางท่ีประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง 
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านั้น) 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 
ด้วยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากขึ้น... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บรษิัทจะจํายคําใช๎จําย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ได๎เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทาง
กลับประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* สําหรับผู๎เอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เทําของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว๎ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สนใจ “ประกนัภัยการเดนิทางทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อย
กว่า 1 สัปดาห์  และกรุณาชําระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจํานวน  

หลังจากส่งรายชื่อผู้เอาประกันภัยแลว้ 
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวซี่า  
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน๎าพาสปอร์ตวํางอยํางน๎อย 3 หน๎า  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูํกับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลักฐานทางการค๎า เชํน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค๎าที่มีชื่อผู๎เดินทาง อายุย๎อนหลังไมํเกิน 3 เดือน
นับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคํา
วํา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช๎ชื่อแตํละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต๎นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ที่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวํา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช๎ชื่อแตํละ
สถานทูตพร้อม Statement, สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือนและสมุดเงินฝากเล่มจริง กรุณา
สะกดชื่อให๎ตรงกับหน๎าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเลํมเดียวกับสําเนาที่ทํานจะใช๎ยื่นวีซํา (ใช๎เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กต๎องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช๎เอกสารการเงินรํวมกันได๎ แตํให๎ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไมํได๎เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมํได๎เดินทางทั้งสองคน ต๎อง
มีจดหมายยินยอมให๎เดินทางไปตําง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต๎องออกโดยที่วําการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม๎วําทํานจะ

ถูกปฏิเสธวีซําสถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎วและหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํก็ต๎องชําระคําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแตํงกายสุภาพ 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครํ
ขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซําอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซําปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซําทํองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให๎ทํานหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู๎เดินทางเป็นหลัก 

 


