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"อลาสก้า” ดินแดนมหัศจรรย์ แห่ งธรรมชาติอนั งดงาม และยิง่ ใหญ่ กว่าที่ใดในโลก
ด้ วยธารนา้ แข็ง ภูเขา และป่ าไม้ อนั อุดมสมบูรณ์ คุณสามารถสัมผัสได้ ในทุกความรู้สึก
จากการเดินทางไปกับเรื อสาราญของเครื อ Princess Cruises
ที่พรั่งพร้ อมด้ วยสิ่งอานวยความสะดวกและความบันเทิง
ออกเดินทางวันที่
16-26 มิ.ย.//28 ก.ค.-07 ส.ค.//11-21 ส.ค.//15-25 ก.ย. 2561
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

กรุงเทพฯ – ไทเป- ซีแอตเติล้ (สหรัฐอเมริกา)

14.00 น.
17.10 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4
เหิรฟ้ าสู่ เมืองซีแอตเติล้ สหรัฐอเมริกา...โดยสายการบินอีว่า แอร์ ไลน์ EVA Airlines เทีย่ วบินที่ BR068/026
แวะเปลี่ยนเครื่ องที่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวันพร้อมบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องเชิ ญท่านอิสระกับการพักผ่อน
ตามอัธยาศัยกับรายการบันเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า
บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล เวลาเปลีย่ น วันทีไ่ ม่ เปลี่ยน
ถึงท่าอากาศยาน“นครซีแอตเติล้ ” SEATTLE หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง

18.10 น.

พักที่ : Crowne Plaza Seattle Airport Hotel หรื อเทียบเท่ า
วันที่2

ซีแอตเติล้ – ล่องเรื ออลาสก้า

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเที่ยวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองท่าชายฝั่งที่มีความสาคัญ
ทางด้านการท่ องเที่ ย วของมลรั ฐวอชิ งตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา อยู่
ระหว่างมหาสมุทรแปซิ ฟิกและทะเลสาบวอชิ งตัน อยูห่ ่ างจากชายแดน
สหรัฐอเมริ กา - แคนาดา 154 กิ โลเมตรเพียงเท่านั้น "นครซี แอตเติล "
เป็ นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองล้วนเต็มไปด้วย
ตึกระฟ้ าและความโรแมนติก ของแสงสี ในยามค่ าคืน แต่หลายๆคนที่
เคยมาเยื อ นเมื อ งนี้ กลับ เรี ย กขานเมื อ งนี้ ว่า มหานครแห่ ง สี เขี ย วขจี
เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ แล้วซี แอตเติล ยังได้รับ
การยกย่องจากสมาคมธุ รกิจการท่องเที่ยวแห่ งอเมริ กา (ASTA) จากการ
จัด อัน ดับ ให้ ซี แ อตเติ ล เป็ น 1 ใน 10 สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มใน
สหรั ฐ อเมริ กาอี ก ด้ ว ย น าท่ านชม สเปซ นี ด เดิ ล (Space Needle)
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เทีย่ ง

16.00 น.

ค่า

สัญลักษณ์ของซี แอตเติล สิ่ งก่อสร้างที่มีความสู งถึ ง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นี ดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซี
แอตเติลได้เป็ นเจ้าภาพจัดงาน World’s Fair ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหาร
ลอยฟ้ า (Sky City restaurant) ที่ ส ามารถหมุ นชมวิวสวยของเมื อง จากนั้ นนาท่ านสู่ ย่ าน ดาวน์ ทาวน์ (Downtown) ย่าน
ธุ รกิจที่สาคัญของซี แอตเติล ชมอาคาร บ้านเรื อน และตึกที่มีความสาคัญทางด้านสถาปั ตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุด
ของเมืองนาท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมื องที่ ไพโอเนี ยร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซึ่ งถื อว่าเป็ นย่านที่เก่ าแก่ที่สุดในซี
แอตเติล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ ที่จดั แสดงงานศิลปะของศิลปิ นชื่อดัง , ห้องอาหาร,ร้านหนังสื อและ เครื่ องประดับมากมาย นา
ท่ านแวะถ่ ายรู ปกับ สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower)ทาวเวอร์ ที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914 นาท่ านเดินทางสู่ ท่าเรื อซี แอตเติ้ล
เช็ ค-อิน Check-In Emerald Princess Cruise ถึงท่าเรื อPier91.SmithCoveCruiseTerminal. ขอเรี ยนทุกท่านเตรี ยมความ
พร้อมสาหรับการลงทะเบียน
ขอเชิ ญท่านสู่ หอ้ งอาหาร Horizon Court (อยูช่ ้ นั 15 หัวเรื อ)
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ ณ ห้ องบุปเฟ่ ต์ Horizon Court
นาเดิ นสารวจตาแหน่ งที่ ต้ งั ของห้องอาหาร และส่ วนบริ การต่างๆ
ของเรื อส าราญ พร้ อมเข้าร่ วมกิ จกรรมซ้ อมการเตรี ย มพร้ อ มใน
กรณี เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น โดยให้ท่านใส่ ชูชีพที่เตรี ยมไว้ที่หอ้ งพัก
ของท่าน แลัวไปยังจุดนัดพบตามหมายเลขที่มีบอกไว้ในห้องพัก
เชิญท่านสมาชิ กทุกร่ วมพิธีนบั ถอยหลังฉลองการออกเดินทาง Bon
Voyage Countdown เรื อ รั ก เรื อ ส าร าญ Princess Cruise อ อ ก
เดิ นทางจากท่ าเรื อ ให้ ท่ านได้เพลิ ดเพลิ น กับ กิ จกรรม และความ
บัน เทิ งต่ า งๆที่ ท างเรื อได้จดั สรรไว้ เช่ น ท่ านอาจจะนั่งฟั งเพลง
ไพเราะได้ที่ เลาจน์ หรื อ บาร์ ต่าง หรื อสนุ กกับการเต้นราได้ที่ดิส
โก้เธค หรื อบางท่านอาจจะเสี่ ยงโชคที่คาสิ โน ที่มีเครื่ องเล่นต่างๆ
ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น รู เล็ตต์, สล็อด แมชชีน, แบล็กแจ็ค ฯลฯ
ขอต้ อนรับท่ านสมาชิ กผู้มีเกียรติทุกท่ านร่ วมรั บประทานอาหารมื้อ
ค่า Welcome Dinner ซึ่ งกัปตั นได้ จั ดไว้ รับ รองสมาชิ กผู้ มีเกียรติ
ทุกท่ านแบบเป็ นพิเศษ
**วันและเวลาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจาก Princess Patter**
อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัยพร้ อมชมการแสดงโชว์ ชุดพิเศษทีท่ างเรื อได้ จัดไว้ ให้ ชม(ทุกคืนแบบไม่ ซ้ากัน)
หมายเหตุ ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Princess Patter” ที่ทางเรื อจะส่ งมาให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะนาส่ ง
ไว้ที่ห้องนอนของท่าน ซึ่ งรายละเอียดทุกอย่างจะแนะนาไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น ค่านี้ ควรแต่งตัวอย่างไร กิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น รายการการบันเทิงต่าง ๆ
เป็ นต้น เพราะทุกไมล์ทะเลที่เรื อแล่นไปนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้อย่างเต็มที่ก็จะดาเนิ นไปจนทาให้แต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็ ว

พักที่ :

Emerald Princess Cruise บนเรื อสราญสุ ดหรู ระดับ 5 ดาว
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วันที่3

เรื อสาราญนาท่ านล่องสู่ มหาสมุทร(สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ)

เช้ า

เที่ยง
ค่า
พักที่ :

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
วันนี้เชิ ญ ท่ านสมาชิ ก พักผ่ อ นอย่ างอิส ระกับ บริ การ และกิจ กรรมบั นเทิงต่ าง ๆ มากมายบนเรื อ อาทิเช่ น ห้องบุ ฟ เฟต์
นานาชาติ (บริ การ 24 ชัว่ โมง) ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารสไตล์
นิ ว ออร์ ลิ น ส์ ,บาร์ เครื่ องดื่ ม บาร์ ไ อศครี ม บาร์ ก ริ ลล์ ฮอทด็ อ ก
แฮมเบอร์ เกอร์ ,ห้องฟังเพลง ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่ง
พร้อมด้วยระบบแสง สี เสี ยง,โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิ โน ห้องเกมส์
และเครื่ อ งเล่ น Simulator,อิ น เตอร์ เน็ ต คาเฟ่ ,สโมสรส าหรั บ เด็ ก
เล็ ก ,สระว่า ยน้ า สระน้ า วน เซาวน่ า ห้ อ งนวด ห้ อ งยิ ม ห้ อ งเสริ ม
สวย,สนามกอล์ฟ คอมพิ วเตอร์ คอร์ ตแพ็ตเดิ้ ล เทนนิ ส บาสเก็ ตบอล
และวอลเล่ ย ์บ อล,ห้องสมุด ห้องท าพิ ธี แต่ งงาน ห้ องแพทย์,ร้ านค้า
ปลอดภาษีร้านสรรพสิ นค้าและของที่ระลึก,ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ พร้ อมชมการแสดงโชว์ ชุดพิเศษ
Emerald Princess Cruise บนเรื อสราญสุ ดหรู ระดับ 5 ดาว

วันที่4

เรื อเทียบท่ าที่เมืองเค็ทชิเกน KETCHIKAN

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
วันนีเ้ รื อเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 06.30 – 15.00 น.
เรื อเข้าเทียบท่า “เค็ทชิ แคน” Ketchikan เมืองนี้ต้ งั อยูเ่ ชิงเขาริ มฝั่งแม่น้ า เป็ น
เมื องเล็กๆ ที่ มีเสน่ ห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่ บา้ นดั้งเดิ ม ของชนพื้ นเมื องที่
สร้างสรรค์งานศิลปะเสาโทเท็มของ อินเดียนแดงเผ่ าทลิงกิตนาท่านสู่ เมือง
เคทชิ เกน ชุ มชนแห่ งแรกของรั ฐอลาสก้า ปั จจุบนั จัดเป็ นเมื องที่ ใหญ่ เป็ น
อัน ดับ สี่ ข องรั ฐ และเป็ นเมื อ งที่ รู้ จกั กัน ดี ข องนัก ท่ อ งเที่ ย วท้อ งถิ่ น และ
ต่างชาติวา่ เป็ นเมืองแห่ งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลก ใน
อดี ตเสาแกะสลักนี้ ถื อเป็ นสัญลักษณ์ ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริ กนั ทางตอน
เหนือ และถือเป็ นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมา
ในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริ สต์ เกิ ดความเข้าใจผิดทาให้คนส่ วนใหญ่เผา
เสาเหล่ านี้ เป็ นจานวนมาก ปั จจุบนั เสาแกะสลักนี้ เปรี ยบเสมื อนบิ ลบอร์ ด
หรื อสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิ
เกนเคยได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงแห่ งแซลมอน ในอดี ตเมื องนี้ ถูกจัดให้เป็ น
เมื อ งแห่ ง สวรรค์ข องนัก ตกปลาและกลุ่ ม คนที่ ชื่ น ชอบธรรมชาติ ท าให้ ใ นช่ ว งฤดู ร้ อ นเมื อ งนี้ จะหนาแน่ น ไปด้ว ย
นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก จนส่ งผลให้ปริ มาณปลาแซลมอนลดลงเป็ นจานวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่ าไม้ก็ลดลงเนื่ องจาก
ประชากรท้องถิ่นทาการตัดไม้ เพื่อมาสร้างบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปั จจุบนั ทั้งหน่วยงานภาครัฐ

06.30 น.
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และประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุ รักษ์ให้เมืองนี้ คงไว้ซ่ ึ งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่ นหลัง
ที่มาเที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู ้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ ได้ไม่มากก็นอ้ ย นาท่านเที่ยวชมย่านไฟแดงที่โด่งดังในอดีต
“ครี ก สตรี ท (Creek Street)” เป็ นที่ชุมนุ มของนักแสวงโชค และนักเดินเรื อในยุคตื่นทอง เป็ นย่านอาคารเก่าที่ ทางเดิ น
และบ้านเรื อนสร้างอยูเ่ หนื อลาธารหรื อเชิ งเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์ “บ้ านของดอลลี่” สถานที่หาความสาราญของชาย
หนุ่ มในอดี ต อิ สระให้ข้ ึ นฝั่ งชมเมื องเคทชิ แกน และซื้ อของพื้นเมื องตามอัธยาศัย พร้ อมเก็บ ภาพความน่ ารั กและความ
สวยงามของเมืองเคทชิแกน
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ

เทีย่ ง

Totem & Town Tour (2.30 Hours) : ท่ านจะได้นั่ง รถโค้ชชมรอบเมื องเค็ท ชิ แกน ชมอุ ท ยานโทเท็ มไบท์ ศึ กษาความ

เป็ นมาของเสาสลักที่มีความหมายบ่งบอกถึงวัฒนธรรมความเป็ นอยูแ่ ละขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ( ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 39 USD /
เด็กตา่ กว่ า12ปี 22 USD)
Misty Fjords Seaplane (2.00 Hours) : ประสบการณ์ ที่ ท่ านจะได้สัมผัสกับ การนั่ง Float Plane ชมมิ สตี้ ฟยอร์ ด ที่ แผ่
อาณาบริ เวณกว่า 2 ล้านเอเคอร์ชมผาแกรนิ ตที่งดงาม น้ าตกสู งกว่า 1,000 ฟุต ทะเลสวยใสดังผลึกแก้ว และทะเลหมอกสวยที่ปกคลุมความ
งามของธรรมชาติราวป่ าหิ มพานต์ในฝัน ( ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 269.95 USD / ไม่ มรี าคาเด็ก)
Alaska Bear Adventure (3.25 Hours) : เป็ นรายการที่ทา้ ทายและค่อนข้างจากัดจานวนนักท่องเที่ยวเพื่อรักษาความเป็ น
ธรรมชาติไว้ให้อยูน่ านที่สุด ทัวร์เริ่ มด้วยการพาท่านนัง่ Float Plane สู่ ถ้ าจุดที่สามารถชมหมีได้อย่างชัดเจน จากนั้นพาท่านสู่ ลาธารมาร์ การ์
เร็ ต ซึ่งเป็ นที่ที่หมีสีน้ าตาลจะมาดักจับปลาแซลมอนเป็ นอาหารนับเป็ นความตื่นตาตื่นใจที่คุณจะประทับใจมิรู้ลืม(ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ าน
ละ 399 USD / ไม่ มรี าคาเด็ก)

ค่า

พักที่ :

บริการอาหารมื้อค่ามื้อพิเศษ!
ขอเชิ ญ ท่ านสมาชิ ก ผู้ มี เกียรติ ทุกท่ านร่ วมรั บ ประทานอาหารมื้ อ ค่า FAREWELL Night DINNER ซึ่ งกัปตัน ได้ จั ด ไว้
รับรองสมาชิ กผู้มีเกียรติทุกท่ านแบบเป็ นพิเศษ
**วันและเวลาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจาก Princess Patter**
Emerald Princess Cruise บนเรื อสราญสุ ดหรู ระดับ 5 ดาว

วันที่5

เรื อเทียบท่ าที่เมืองจูโน (JUNEAU) – TRACY ARM FJORDS

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
วันนีเ้ รื อจะเข้ าสู่ Tracy Arm Fjords ตั้งแต่ เวลา 07.00 – 11.00 น.
เรื อ เดิ น ทางถึ ง บริ เวณธารน้ าแข็ ง “Tracy Arm
Fjords” วันนี้จะเป็ นรายการพิเศษสุ ด !ที่ ท่ านจะ
ได้ เห็ น “ธารน้ า แข็ ง ”ที่ ง ดงามตระการตา เรื อ
ส าราญจะน าท่ า นเข้า ใกล้ธ ารน้ าแข็ ง ที่ ไ หลมา
รวมกันบริ เวณไหล่เขาที่จบั ตัวกันเป็ นธารน้ าแข็ง
สี ฟ้าครามด้วยแรงดึ งดู ดของโลกจึงทาให้น้ าแข็ง
แตกตัวถล่มลงมาเบื้องหน้า แลดู งดงามยิง่ นัก ซึ่ ง
ท่านสามารถบันทึกภาพความประทับใจนี้ ไว้ดว้ ย
ตัวของท่าน

06.00 น.

www.thaicruiseholiday.com
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เทีย่ ง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
วันนีเ้ รื อเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 14.30 – 23.15 น.
14.30 น. เชิ ญทุ กท่านพร้ อมกัน ณ ล้อบบี้เรื อ เพื่อเตรี ยมตัวขึ้ นสู่ ฝั่ง เรื อเข้าเที ยบท่าที่ “ เมื องจู โน ” Juneau เมื องหลวงของมลรั ฐอ
ลาสก้ า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อนั งดงาม ด้วยเสน่ ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ ผสมผสานกันอย่างกลมกลื น จู โน เป็ น
เมืองที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างเทือกเขาและทะเลทาให้เป็ นเมืองที่เข้าถึงได้
ยากในทางบกถู ก ค้นพบในช่ วงยุค ตื่ นทองปี ค.ศ.1880 ในอดี ต
เป็ นเมื องศู นย์ก ลางแห่ งการค้าทองอัน มัง่ คัง่ ก่ อนจะกลายเป็ น
เมื องหลวงของมลรัฐอลาสก้า ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ “ จู โน ”
ยังเป็ นเมืองที่มี “ ธารน้าแข็ง ” มากที่สุดแห่ งหนึ่ งของอลาสก้า ที่
สาคัญได้แก่ “ธารน้าแข็งเมนเดนฮอลล์ ” Mendenhall Glacier ซึ่ ง
เป็ นธารน้าแข็งที่ขนึ้ ชื่ อว่ า “ สวยที่สุด ” แห่ งหนึ่งเท่ าที่ค้นพบกัน
มา...จากนั้นอิสระให้ข้ ึนฝั่งชมเมืองจูโนและช้อปปิ้ งของที่ระลึกพื้นเมือง
เดินเทีย่ วชมเมือง หรื อท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour
Mendenhall Glacier & Salmon Hatchery (4.25 Hours) : นาท่านสมาชิ กเข้าเยี่ยมชมสถานเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาแซลมอน
เรี ยนรู ้วงจรชีวติ ของปลาแซลมอนที่น่ามหัศจรรย์ยงิ่ นัก จากนั้นให้ท่านสมาชิกเดินชมธารน้ าแข็งเมนเดลฮอลล์ธารน้ าแข็งที่
ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดเหนือคาบรรยาย (ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 79.95 USD / เด็กต่ากว่า12ปี 35 USD)
Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) : นาท่านสมาชิ กขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้ าสู่ ยอดเขา เม้าท์ โรเบิ ร์ต ที่ มีความสู งกว่า
1,800 ฟุต เหนื อพื้นดิน เปิ ดโอกาสให้ได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองจูโนได้อย่างกว้างไกล(ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ าน
ละ 37 USD / เด็กต่ากว่า12ปี 28 USD)
Mendenhall Glacier Helicopter (2.25 Hours) : นาท่านสมาชิ กชมธรรมชาติของธารน้ าแข็งเมนเดลฮอลล์ ที่งามที่สุดแห่ ง
หนึ่ งของโลกด้วยการนัง่ เฮลิ คอปเตอร์ ชมทัศนี ยภาพอันแสนมหัศจรรย์ยากแก่การได้มาสัมผัส จากนั้นท่านจะมีโอกาสได้
ลงเดินบนธารน้ าแข็งโดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูน้ าทาง(ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ349.95 USD / ไม่ มีราคาเด็ก)
อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองจูโน่ซ่ ึ งเรี ยกได้วา่ เป็ นเมืองท่าและเมืองหลวงที่สาคัญของมลรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่
บริ เวณตีนเขาที่ต้ งั ตระหง่านสู งถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรื อสาราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปก
คลุ ม ด้ว ยหิ ม ะและน้ าตกอัน สวยงาม เมื อ งจู โ น่ ถู ก ก่ อ ตั้ง ขึ้ น ในยุ ค ตื่ น ทองอลาสก้า ดัง นั้ น ที่ นี่ จึ ง มี ตึ ก รามบ้า นช่ อ ง
ประวัติศาสตร์มากมาย และเปี่ ยมไปด้วยสี สันสดใส
หมายเหตุ สาหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรื ออย่างน้อย 1 ชัว่ โมงก่อนเรื อออกจากท่า
ค่า
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญพร้ อมชมการแสดงโชว์ ชุดพิเศษ
23.15 น. เรื อออกเดินทางสู่ “สแก็กเวย์ ” Skagway
พักที่ :
Emerald Princess Cruise บนเรื อสราญสุ ดหรู ระดับ 5 ดาว
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วันที่6

เรื อเทียบท่ าที่เมืองสแก๊กเวย์ SKAGWAY

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
วันนีเ้ รื อเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 06.30 – 17.00 น.
06.00 น. เรื อเข้ าเทียบท่ า “ สแก๊กเวย์ ” Skagway เมืองแห่งขุมทองในอดีต เป็ นเมืองท่าและเป็ นประตูตอ้ นรับผูท้ ี่จะเดินทางไปแสวง
โชค ที่ทุ่งทอง “ คลอนไดค์ ” Klondike Gold Fields ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อประมาณ 100 ปี ก่อน โดยมีทางรถไฟสาย
“ไวท์ พาส” และ “ ยูคอนรู ต” White Pass and Yukon Railway ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขา และหุ บเหว เข้าสู่
มณฑลยูคอนของแคนาดา ปั จจุบนั เหลือเพียงความทรงจา และนา
บรรยากาศเก่ามาใช้ตอ้ นรับนักท่องเที่ยวที่มากับเรื อสาราญในช่วง
ฤดูร้อน ตัวเมืองอยูใ่ กล้จากท่าเรื อเพียงเดิ นราว 10 – 15 นาทีก็ถึง
เป็ นเมื องเล็กๆ ที่ให้ บ รรยากาศแบบหนั งคาวบอยตะวันตก และ
ยังคงรักษาสภาพไว้ เหมือนในยุคตื่นทอง เช่ น บ้ านไม้ สองชั้นทาสี
สดใส ซาลอน ร้ านเหล้า ฯลฯ
08.00 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล๊อบบี้เรื อ เพื่อเตรี ยมขึ้นสู่ ฝั่ง
เดินเที่ยวชมเมือง หรื อท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour
To The Summit (1.30 Hours) : เดินทางโดยรถแวนลัดเลาะไปตามเส้นทางขุดทองสู่ ยอดเขา ไวท์พาส ซัมมิท ซึ่ งสู งกว่า
ระดับน้ าทะเล 3,292 ฟุต ( ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 37 USD / เด็กต่ากว่า12ปี 20 USD)
White Pass Scenic Railway (3.00-3.30 Hours) : เดิ นทางโดยรถไฟรถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรู ต ซึ่ งเป็ นรถไฟสาย
ประวัติศ าสตร์ ในยุค ตื่ น ทองชื่ นชมกับ ทัศ นี ยภาพตามหุ บ เขาและธรรมชาติ ที่ งดงามสู่ ยอดเขาไวท์พ าสซัม มิ ท นับ เป็ น
ประสบการณ์ที่คุณจะมิลืมเลือน ( ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 129.95 USD / เด็กต่ากว่า12ปี 56 USD)
Dog Sledding & Glacier Flightseeing (2.00-2.30 Hours) : เดิ นทางโดยการนัง่ เฮลิคอปเตอร์ สู่แคมป์ สุ นขั ที่เดนเวอร์ กลา
เซี ย พร้อมชมวิธีการควบคุมสุ นขั ลากเลื่อนจากไกด์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ และได้ประสบการณ์จากการนัง่ เลื่อนท่ามกลางบรรยากาศ
ที่แสนเย็นสดชื่นสุ ดยอดของการผจญภัย ( ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 549.95 USD / ไม่ มีราคาเด็กและเด็กต้ องอายุ5ขวบ
ขึน้ ไปถึงจะสามารถร่ วมเดินทางได้ )
เทีย่ ง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
นาท่ านชมตัวเมื องสแกกเวย์ ซึ่ งอยู่ห่างจากท่ าเที ยบเรื อเพี ยง 5-10 นาที เท่ านั้น เมื องเล็ก ๆ ที่ ให้บ รรยากาแบบคาวบอย
ตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยงั คงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็ นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้
สองชั้น ร้ านค้า ร้ านอาหาร ที่ ทาสี สันสดใส อิ สระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยจนถึ งเวลานัดหมาย (ท่านจะต้องขึ้ นเรื อ
ประมาณ 1 ชัว่ โมงก่อนเวลาเรื อออกจากท่า)
ค่า
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ พร้ อมชมการแสดงโชว์ ชุดพิเศษ
พักที่
Emerald Princess Cruise บนเรื อสราญสุ ดหรู ระดับ 5 ดาว
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วันที่7

เรื อสาราญนาท่ านล่องสู่ มหาสมุทร(สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ)

เช้ า

พักที่ :

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
วันนี้เชิ ญท่ านสมาชิ กพัก ผ่ อนอย่ างอิสระกับ บริ การ และกิจ กรรม
บั น เทิ ง ต่ า ง ๆ มากมายบนเรื อ อาทิ เช่ น ห้ อ งบุ ฟ เฟต์ น านาชาติ
(บริ การ 24 ชัว่ โมง) ห้องอาหารอิตาเลี่ ยน ห้องอาหารสไตล์นิวออร์
ลิ น ส์ ,บ าร์ เค รื่ อ งดื่ ม บ าร์ ไอ ศ ค รี ม บ าร์ ก ริ ล ล์ ฮ อ ท ด็ อ ก
แฮมเบอร์ เกอร์ ,ห้องฟั งเพลง ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่
พรั่งพร้ อมด้วยระบบแสง สี เสี ยง,โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิ โน ห้อง
เกมส์ และเครื่ องเล่ น Simulator,อินเตอร์ เน็ต คาเฟ่ ,สโมสรสาหรับ
เด็กเล็ก ,สระว่ายน้ า สระน้ าวน เซาวน่ า ห้องนวด ห้องยิม ห้อง
เสริ มสวย,สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิ ส บาส
เก็ตบอล และวอลเล่ ยบ์ อล,ห้องสมุด ห้องทาพิ ธีแต่งงาน ห้อง
แพทย์,ร้านค้าปลอดภาษีร้านสรรพสิ นค้าและของที่ระลึก,ห้องแสดง
ภาพเขียนศิลปะ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ/อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้ อมชมการแสดงโชว์ ชุดพิเศษที่ทาง
เรื อได้ จัดไว้ ให้ ชม (ทุกคืนแบบไม่ ซ้ากัน)
Emerald Princess Cruise บนเรื อสราญสุ ดหรู ระดับ 5 ดาว

วันที่8

วิคตอเรีย –ซีแอตเติล้

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
อิสระกับการพักผ่อนบนเรื อสาราญ กับกิจกรรมนานาชนิดที่ทาให้ทุกท่านสุ ขสาราญ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
วันนีเ้ รื อจะเข้ าสู่ Victoria Canada ตั้งแต่ เวลา 19.00 – 23.59 น.
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ

เทีย่ ง
ค่า

เทีย่ ง
ค่า

www.thaicruiseholiday.com
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19.00 น.

เรื อเข้าเทียบท่า วิคตอเรี ย / นาท่านเที่ ยวชม "เมืองวิกตอเรี ย" (Victoria) อีกหนึ่ งเมื องท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่า
เป็ น "เมื องแห่ งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็ นเมื องหลวงของรัฐบริ ติชโคลัมเบี ย (British Columbia) รัฐหนึ่ งของ
ประเทศแคนาดา ที่ต้ งั ยูท่ างตะวันตกสุ ดของประเทศ โดยมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์ " เมืองวิกตอเรี ยเป็ น
เมืองที่มีชื่อเสี ยงด้านการท่องเที่ยว เป็ นเมืองที่ข้ ึนชื่ อในเรื่ องของความสะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศน์ที่มีความงดงาม
มากเมืองหนึ่ ง วิกตอเรี ยจึงมักได้รับเลือกให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญอันดับต้นๆจากนิ ตยสารท่องเที่ยวสากลเป็ นประจา
และดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี
** หมายเหตุ**สาหรับเมืองวิคตอเรี ย อาจมีการเปลี่ยนแปลง EXCUSION ตามความเหมาะสมของฤดูกาล
หมายเหตุ
ก่อนเรื อกลับเทียบท่าที่เมืองซี แอตเทิล ในเย็นวันนี้ ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋ าลงจากเรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบ
ใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาเป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และ
บัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาการชาระในวันรุ่ งขึ้น สาหรับท่านที่ตอ้ งการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์ จค่าใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

23.59 น.
พักที่ :

เรื อออกเดินทางสู่ “เมืองซีแอตเติล้ ” Seattle, Washinton
Emerald Princess Cruise บนเรื อสราญสุ ดหรู ระดับ 5 ดาว

วันที่9

ซีแอตเติล้ ––SEATTLE OUTLET

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
หลังอาหาร เชิ ญท่านรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรื อเกี่ ยวกับเวลาขึ้นเรื อ เมื่อขึ้นเรื อแล้วทุกท่านจะต้องผ่านพิธีการตรวจลง
ตราหนังสื อเดินทางเข้า เมืองซีแอ็ตเติล
ณ บริ เวณ ท่ า เรื อ และรั บ กระเป๋ า
สั ม ภาระ ซึ่ งทุ ก ท่ านจะต้อ งมายืน ยัน
ระบุรับด้วยตนเอง ณ บริ เวณห้องโถง
ของท่าเรื อจากนั้น ออกเดินทางสู่ เมือง
ซี แอ็ ต เติ ล น าท่ าน สู่ ตลาดภายใน
เมือง”Pike Place Market” ชมตลาด
ผล ไม้ ต ล าด ป ล า ต ล าด ด อก ไม้
รวมทั้งสิ นค้าพื้นเมืองต่าง ๆ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ซี แอตเทิลพรี เมี่ยมเอาท์ เลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่ งเป็ นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในซี แอตเทิล มีร้านค้าเอาท์
เล ต ก ว่ า 110 ร้ าน ทั้ ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien,Burberry, Banana Republic Factory,
Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi, Samsonite และ อื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซีแอตเทิล้

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า
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วันที่10 ซีแอตเทิล –ไทเป
00.50 น.

เหิ นฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ น อีว่า แอร์ ไลน EVA Airlines เที่ยวบินที่ BR025/067 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่ เมื องไทเป
ประเทศไต้ หวัน
บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล เวลาเปลีย่ น วันทีเ่ ปลีย่ น

วันที่11 กรุงเทพฯ(สุ วรรณภูมิ)
11.50 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจมิร้ ู ลืม

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และ
ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัท จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

15-25 ก.ย. 61
16-26 มิ.ย.//28 ก.ค.-07 ส.ค.
11-21 ส.ค. 2561

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

109,900 109,900

109,900

49,000

129,900 129,900

129,500

49,000

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม








ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ซิแอตเติล้ -กรุ งเทพฯ
โรงแรมที่พกั ตามระบุ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง
โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่ าทิปพนักงานบริ การในเรื อ ทีผ
่ ้ เู ข้ าพักจะต้ องชาระทุกท่ าน วันละ 13 USD / วัน / คน รวม 7 วัน ทีท่ ่านใช้ บริการเรื อ
 อัตราค่ าบริ การดังกล่ าวยังไม่ รวมค่ าวีซ่าเข้ าประเทศสหรั ฐอเมริ กาประมาณ 8,500 บาท
 อัตราค่ าบริ การดังกล่ าวยังไม่ รวมค่ าวีซ่าเข้ าประเทศแคนาดาประมาณ 4,500 บาท





ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
www.thaicruiseholiday.com
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ค่ าทิปพนักงานขับรถในแองเคอเรจ และแวนคูเวอร์ โดยเฉลีย่ 5 ยูเอสดอลล่ า / ท่ าน / วัน
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย โดยเฉลีย่ 5 ยูเอสดอลล่ า / ท่ าน / วัน
รายการทัวร์ชายฝั่ง ซึ่งท่านสามารถขอคาปรึ กษาได้จากหัวหน้าทัวร์

การจองและชาระเงิน










กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดิ นทาง พร้อมพร้อมหนังสื อเดิ นทาง และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการ
เดินทางไม่นอ้ ยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทาง
ในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่น
ให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณี ที่สูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ
การจลาจล ต่างๆ
เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็
ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สารองทีน่ ั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริ ษทั จะต้องใช้
เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะ
ครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่ นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วย
ตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
o เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ น
แต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบิน
ถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของ
แต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภู มิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่ องบิ น หรื อ
พาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดทีใ่ ช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ายทีน่ อกเหนื อจากโปรแกรม
การเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ
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เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารกา
รันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ตา่ กว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะ
เดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ
สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ทสี่ ุ ด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้ อม
Statement, สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือนและสมุดเงินฝากเล่มจริง กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และ
หมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอม
ให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบื อนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถู กระงับมิให้ เดิน ทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ น เป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่ านจะถูกปฏิ เสธวีซ่ า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะ
ส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าว
เช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละ
ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
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ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอัน
เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่
เกิ ดขึ้น จริ งและจะคืน ให้ท่ านหลังจากทัวร์ ออกเดิ นทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดิ น ทางอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะคานึ งถึ ง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
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