
 

RUBY Princess Cruise 11 Days 

“ล่องอลาสก้า” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***รายการพิเศษลํองเรอืชมปลาวาฬ ณ จูโน ํ- เมนูสุดพิเศษกินปูอลาสก๎า*** 

วิคตอเรีย - ซีแอตเต้ิล - ซีแอตเต้ิล - ลํองเรืออลาสก ๎- เมืองจูโน - เมนเดลฮอลล์ - กราเซีย 

ชมเมือง - กระเช๎าเมาท์โรเบิร์ต - ชมทิวทัศน์รอบขุนเขา - เมืองสแก๏กเวย์  

อุทยานแหํงชาติกลาเซียเบย์ - เมืองเค็ทชิเกน KETCHIKAN - เค็ทชิเกน 

 

14-24 มิ.ย. // 19-29 ก.ค. // 09-19 ส.ค. // 06-16 ก.ย. 2562 

( กรณุาสาํรองทีน่ัง่ลวํงหนา๎กอํนการเดนิทางอยาํงนอ๎ย 8 สปัดาหเ์พือ่ความสะดวกในการยืน่วซีาํ) 

 
 



วันท่ี 1      กรุงเทพฯ - ไทเป - ซีแอตเติ้ล (สหรัฐอเมริกา)   

11.00 น. สมาชิกทุกทํานพร๎อมกัน ณ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกระหวํางประเทศชั้น 2  

14.03 น. เหิรฟ้าสูํเมืองซีแอตเติ้ล สหรัฐอเมริกา...โดยสายการบินอีวํา แอร์ไลน์ EVA Airlines เที่ยวบินที่ BR068/026 

 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เมืองไทเป ประเทศไต๎หวันพร๎อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องเชิญทํานอิสระกับการพักผํอน

ตามอัธยาศัยกับรายการบันเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า 

*** บนิขา๎มเสน๎แบงํเวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีไ่มเํปลีย่น *** 

17.10 น. ถึงทําอากาศยาน“นครซีแอตเติ้ล” SEATTLE หลังผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองเรียบร๎อยแล๎ว จากนั้นนําทํานเดินทางเข๎าสูํ

ตัวเมือง 

พักที่ :      Crowne Plaza Seattle Airport Hotel  ที่พักระดับใกล๎เคียง                                                    

               

วันท่ี 2      ซีแอตเติ้ล – ล่องเรืออลาสก้า   

เช๎า บริการอาหารมื้อเช๎า ณ ห๎องอาหาร 

จากนั้นนําทํานเที่ยวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองทําชายฝั่งที่มีความสําคัญทางด๎านการทํองเที่ยวของมลรัฐ

วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูํระหวํางมหาสมุทรแปซิฟิกและ ทะเลสาบวอชิงตัน อยูํหํางจากชายแดนสหรัฐอเมริกา 

- แคนาดา 132 กิโลเมตรเพียงเทํานั้น 

"นครซีแอตเติล" เป็นเมืองขนาดใหญํ

พอสมควร พื้นที่สํวนใหญํของเมืองล๎วน

เต็มไปด๎วยตึกระฟ้าและความโรแมนติก 

ของแสงสีในยามค่ําคืน แตํหลายๆคนที่เคย

มาเยือนเมืองนี้กลับเรียกขานเมืองนี้วํา 

มหานครแหํงสีเขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็ม

ไปด๎วยพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้แล๎วซีแอต

เติล ยังได๎รับการยกยํองจากสมาคมธุรกิจ

การทํองเที่ยวแหํงอเมริกา (ASTA) จาก

การจัดอันดับให๎ซีแอตเติลเป็น 1 ใน 10 

ส ถ า น ที่ ทํ อ ง เ ที่ ย ว ย อ ด นิ ย ม ใ น

สหรัฐอเมริกาอีกด๎วย นําทํานชม สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของซีแอตเติล สิ่งกํอสร๎างที่มีความสูงถึง 

300 ฟุต (140 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร๎างขึ้น ปี ค.ศ. 1740 เมื่อครั้งที่ซีแอตเติ ลได๎เป็นเจ๎าภาพจัดงาน World’s Fair 

ภายในสเปซ  นีดเดิล จะประกอบไปด๎วยร๎านขายของกระจุกกระจิก ร๎านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ที่

สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง จากนั้นนําทํานสูํยําน ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ยํานธุรกิจที่สําคัญของซีแอตเติล 

ชมอาคาร บ๎านเรือน และตึกที่มีความสําคัญทางด๎านสถาปัตยกรรมที่ถือวํามีความงดงามที่สุดของเมืองนําทํานสัมผัส

ความเกําแกํของเมืองที่ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซึ่งถือวําเป็นยํานที่เกําแกํที่สุดในซีแอตเติล ที่นี่มีร๎านแกล

เลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง, ห๎องอาหาร, ร๎านหนังสือ และเครื่องประดับมากมาย นําทํานแวะถํายรูปกับ 

สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) ทาวเวอร์ที่สร๎างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914  

นําทํานเดินทางสูํทําเรือซีแอตเติ้ล เช็ค -อิน Check-In Emerald Princess Cruise ถึงทําเรือ

Pier91.SmithCoveCruiseTerminal. ขอเรียนทุกทํานเตรียมความพร๎อมสําหรับการลงทะเบียนCruiseCheck–In   

 

โปรดเตรยีมเอกสารดงันี้  

1.Passport  

2.E-TicketBoardingPass  

3.บัตรเครดติ  

4.PublicHealthQuestionnaire (ที่เซน็ตช์ือ่เรยีบรอ๎ย)  
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จากนัน้ผาํนขั้นตอนการตรวจ X-RAY กอํนขึน้เรอื หลงัจากขึน้สูเํรอืและจัดเกบ็สมัภาระเรยีบรอ๎ยแลว๎  

ขอเชญิทาํนสูหํอ๎งอาหาร Horizon Court (อยูชํัน้ 15 หวัเรอื) 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร ณ ห๎องบุปเฟ่ต์ Horizon Court 

บําย นําทํานเดินสํารวจตําแหนํงที่ตั้งของห๎องอาหาร และสํวนบริการตํางๆของเรือสําราญ พร๎อมเข๎ารํวมกิจกรรมซ๎อมการ

เตรียมพร๎อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

โดยให๎ทํานใสํชูชีพที่เตรียมไว๎ที่ห๎องพักของ

ทําน แลัวไปยังจุดนัดพบตามหมายเลขที่มี

บอกไว๎ในห๎องพัก  

16.00  เชิญทํานสมาชิกทุกรํวมพิธีนับถอยหลัง

ฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage 

Countdown เ รื อ รั ก เ รื อ สํ า ร า ญ 

Princess Cruise ออกเดินทางจากทําเรือ 

ให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับกิจกรรม  และ

ความบันเทิงตํางๆที่ทางเรือได๎จัดสรรไว๎ 

เชํน ทํานอาจจะนั่งฟังเพลงไพเราะได๎ที่ 

เลาจน์ หรือ บาร์ตําง หรือสนุกกับการ

เต๎นรําได๎ท่ีดิสโก๎เธค หรือบางทํานอาจจะเสี่ยงโชคที่คาสิโน ที่มีเครื่องเลํนตํางๆให๎ทํานเลือกมากมาย เชํน รูเล็ตต์, สล็อด 

แมชชีน, แบล็กแจ็ค  ฯลฯ 

ค่ํา ขอต๎อนรับทํานสมาชิกผู๎มีเกียรติทุกทํานรํวมรับประทานอาหารมื้อค่ํา Welcome Dinner ซึ่งกัปตันได๎จัดไว๎รับรอง

สมาชิกผู๎มีเกียรติทุกทํานแบบเป็นพิเศษ**วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยทํานตรวจสอบ

รายละเอียดจาก Princess Patter**  

พร๎อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได๎จัดไว๎ให๎ชม (ทุกคืนแบบไมํซ้ํากัน)   

หมายเหตุ ในแตํละวันทํานสามารถศึกษากิจกรรมตําง ๆ ได๎จากจดหมายขําวรายวัน “Princess Patter” ที่ทางเรือจะสํง

มาให๎ทํานได๎อํานลํวงหน๎าทุกคืน โดยจะนําสํงไว๎ที่ห๎องนอนของทําน ซึ่งรายละเอียดทุกอยํางจะแนะนําไว๎ในจดหมายขําว

รายวัน เชํน ค่ํานี้ควรแตํงตัวอยํางไร กิจกรรมตั้งแตํเช๎าจรดเย็น รายการการบันเทิงตําง ๆ  เป็นต๎น เพราะทุกไมล์ทะเลที่

เรือแลํนไปนั้น กิจกรรมตําง ๆ ที่วางไว๎อยํางเต็มที่ก็จะดําเนินไปจนทําให๎แตํละวันผํานไปอยํางรวดเร็ว 

 

พกัที ่:      Ruby Princess Cruise บนเรอืสราญสดุหรรูะดบั 3 ดาว           
                                                       
วันที่1      เรือนําคณะลํองทะเล ( สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)   

เช๎า บริการอาหารมื้อเช๎า ณ ห๎องอาหาร 

 วันนี้เชิญทํานสมาชิกพักผํอนอยํางอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงตําง ๆ มากมายบนเรือ อาทิเชํน  

 ห๎องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง) ห๎องอาหารอิตาเลี่ยน ห๎องอาหารสไตล์นิวออร์ลินส์  

 บาร์เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
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 ห๎องฟังเพลง  ห๎องเลาจ์นห๎องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร๎อมด๎วยระบบแสง สี เสียง 

 โรงภาพยนตร์ ห๎องคาสิโน ห๎องเกมส์ และเครื่องเลํน Simulator  

 อินเตอร์เน็ต คาเฟ่  

 สโมสรสําหรับเด็กเล็ก 

  สระวํายน้ํา  สระน้ําวน   เซาวนํา  ห๎องนวด  ห๎องยิม ห๎องเสริมสวย 

  สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส บาสเก็ตบอล และวอลเลํย์บอล  

 ห๎องสมุด ห๎องทําพิธีแตํงงาน ห๎องแพทย์ 

  ร๎านค๎าปลอดภาษี ร๎านสรรพสินค๎า และของที่ระลึก   

 ห๎องแสดงภาพเขียนศิลปะ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ พร๎อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ  

พักที่ :     Ruby Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 3 ดาว            

 

วันที่2       เรือเทียบทําที่เมืองเมืองจูโน (JUNEAU) –ลํองเรือชมปลาวาฬ - เมนเดลฮอลล์ - กราเซีย - ชมเมือง– 

กระเช๎าเมาท์โรเบิร์ต ชมทิวทัศน์รอบขุนเขา 

เช๎า บริการอาหารมื้อเช๎า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

* * * วันนีเ้รอืเทยีบทาํตัง้แตเํวลา 11.00-00.00 น . * * * 

11.00  เรือเข๎าเทียบทําที่ “ เมืองจูโน ” Juneau เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก๎า ที่เต็มไปด๎วยทิวทัศน์อันงดงาม ด๎วยเสนํห์ของ

ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอยํางกลมกลืน จูโน เป็นเมืองท่ีต้ังอยํูระหวํางเทือกเขาและทะเลทําให๎เป็นเมืองท่ี

เข๎าถึงได๎ยากในทางบกถูกค๎นพบในชํวงยุคตื่นทองปี 

ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแหํงการค๎า

ทองอันมั่งคั่ง กํอนจะกลายเป็น เมืองหลวงของมล

รัฐอลาสก๎า ในเวลาตํอมา นอกจากนี้ “ จูโน ” ยังเป็น

เมืองที่มี “ ธารน้ําแข็ง ” มากที่สุดแหํงหนึ่งของอ

ลาสก๎า ที่สําคัญได๎แกํ “ธารน้ําแข็งเมนเดนฮอลล์” 

Mendenhall Glacier ซึ่งเป็นธารน้ําแข็งที่ขึ้นชื่อวํา 

“ สวยที่สุด ” แหํงหนึ่งเทําที่ค๎นพบกันมา...จากนั้น

อิสระให๎ขึ้นฝั่งชมเมืองจูโนและช๎อปปิ้งของที่ระลึก

พื้นเมือง 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

บําย        เชิญทุกทํานพร๎อมกัน ณ ล๎อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสูํฝั่ง  
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นําทํานสัมผัสประสบการณ์ ลํองเรือชมปลาวาฬ CATAMARAN ที่ออกแบบพิเศษด๎วยห๎องโดยสารที่อบอุํน กว๎างขวาง

สะดวกสบาย ล๎อมรอบด๎วยหน๎าตํางบายใหญํให๎ทํานชมชีวิตตามธรรมขาติของวาฬอยํางใกล๎ชิต ผํานชมตามแนวเกาะที่

เรียงรายตามแนวหมูํเกาะ STEPHEN (กรุณาเตรียมเครื่องแตํงกายให๎อบอุํนให๎เพียงพอ / ได๎เวลานําทํานกลับขึ้นฝ่ัง 

เดินเที่ยวชมเมือง หรือทํานสามารถเลือกซื้อ Optional Tour  

 Mendenhall Glacier & Salmon Hatchery (2.03 Hours) : นําทํานสมาชิกเข๎าเยี่ยมชมสถานเพาะเลี้ยงพันธุ์

ปลาแซลมอนเรียนรู๎วงจรชีวิตของปลาแซลมอนที่นํามหัศจรรย์ยิ่งนัก จากนั้นให๎ทํานสมาชิกเดินชมธารน้ําแข็งเมนเดล

ฮอลลธ์ารน้าํแขง็ทีข่ึน้ชือ่วาํสวยทีส่ดุเหนือคาํบรรยาย (ราคาผู๎ใหญํประมาณทํานละ 57.73 USD / เด็กต่ํากวํา10ปี 13 

USD) 

 Mount Roberts Tramway (1.10 Hours) : นําทํานสมาชิกขึ้นรถกระเช๎าไฟฟ้าสูํยอดเขา เม๎าท์ โรเบิร์ต ที่มีความสูง

กวํา 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิดโอกาสให๎ได๎ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองจูโนได๎อยํางกว๎างไกล  

( ราคาผู๎ใหญํประมาณทํานละ 15 USD / เด็กต่ํากวํา10ปี 06 USD) 

 Mendenhall Glacier Helicopter (0.03 Hours) : นําทํานสมาชิกชมธรรมชาติของธารน้ําแข็งเมนเดลฮอลล์ ที่งาม

ที่สุดแหงํหนึง่ของโลกดว๎ยการนัง่เฮลคิอปเตอรช์มทศันยีภาพอนัแสนมหศัจรรย ์ยากแกกํารได๎มาสมัผสั จากนัน้ทาํนจะมี

โอกาสได๎ลงเดินบนธารน้ําแข็งโดยมีผู๎เชี่ยวชาญเป็นผู๎นําทาง  ( ราคาผู๎ใหญํประมาณทํานละ 169.73 USD / ไมํมีราคา

เด็ก) 

อิสระให๎ทํานเดินเลํนภายในตัวเมืองจูโนํ ซึ่งเรียกได๎วําเป็นเมืองทําและเมืองหลวงที่สําคัญของมลรัฐอลาสก๎า ตัวเมือง

ตั้งอยูํบริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหงํานสูงถึง 4,000 ฟุต ถ๎าไปเยือนในชํวงต๎นๆของฤดูกาลลํองเรือสําราญ ทํานจะได๎เห็น

ยอดเขาที่ปกคลุมด๎วยหิมะและน้ําตกอันสวยงาม เมืองจูโนํ ถูกกํอตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก๎า ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ๎าน

ชํองประวัติศาสตร์มากมาย และเปี่ยมไปด๎วยสีสันสดใส  

หมายเหตุ  สําหรับทํานที่กลับข้ึนไปเดินเลํนบนฝ่ัง ทํานจะต๎องกลับมาขึ้นเรืออยํางน๎อย 1 ชั่วโมงกํอนเรือออกจากทํา  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ พร๎อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ  

พักที่ :    Ruby  Princess Cruise  บนเรือสราญสุดหรูระดับ 3 ดาว       

 

 

วันที่3      เรือเทียบทําที่เมืองสแก๏กเวย์ SKAGWAY 

เช๎า บริการอาหารมื้อเช๎า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

* * * วนันีเ้รอืเทยีบทาํตัง้แตเํวลา 06.00 – 20.15 น . * * * 

06.00 เรือเข๎าเทียบทํา “ สแก๏กเวย์ ” Skagway เมืองแหํงขุมทองใน

อดีต เป็นเมืองทําและเป็นประตูต๎อนรับผ๎ูท่ีจะเดินทางไปแสวงโชค 

ที่ทุํงทอง “ คลอนไดค์ ” Klondike Gold Fields ในเขต

ประเทศแคนาดาเมื่อประมาณ 100 ปีกํอน โดยมีทางรถไฟสาย 

“ไวท์พาส” และ “ ยูคอนรูต”  White Pass and Yukon 
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Railway ที่พานักแสวงโชค เดินทางตัดข๎ามขุนเขา และหุบเหว เข๎าสูํมณฑลยูคอนของแคนาดา  ปัจจุบันเหลือเพียงความ

ทรงจํา และนําบรรยากาศเกํามาใช๎ต๎อนรับนักทํองเที่ยวที่มากับเรือสําราญในชํวงฤดูร๎อน  ตัวเมืองอยูํใกล๎จากทําเรือ

เพียงเดินราว 10 – 15 นาทีก็ถึง เป็นเมืองเล็กๆ ที่ให๎บรรยากาศแบบหนังคาวบอยตะวันตก และยังคงรักษาสภาพไว๎

เหมือนในยุคตื่นทอง เชํน บ๎านไม๎สองชั้นทาสีสดใส ซาลอน ร๎านเหล๎า ฯลฯ  

08.00 น.    เชิญทุกทํานพร๎อมกัน ณ ล๏อบบี้เรือ เพื่อเตรียมขึ้นสูํฝั่ง 

 เดินเที่ยวชมเมือง หรือทํานสามารถเลือกซื้อ Optional Tour  

 To The Summit (1.10 Hours) : เดินทางโดยรถแวนลดัเลาะไปตามเสน๎ทางขดุทองสูํยอดเขา ไวท์พาส ซัม  มิท ซึ่ง

สูงกวํา ระดับน้ําทะเล 3,292 ฟุต ( ราคาผู๎ใหญํประมาณทํานละ 15 USD / เด็กต่ํากวํา10ปี 00 USD) 

 White Pass Scenic Railway (1.00-1.10 Hours) : เดินทางโดยรถไฟรถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรูต  ซึ่งเป็น

รถไฟสายประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองชื่นชมกับทัศนียภาพตามหุบเขาและธรรมชาติที่งดงามสูํยอดเขาไวท์พาสซัมมิท

นับเป็นประสบการณ์ที่คุณจะมิลืมเลือน ( ราคาผู๎ใหญํประมาณทํานละ 139.95 USD / เด็กต่ํากวํา10ปี 34 USD) 

 Dog Sledding & Glacier Flightseeing (0.00-0.10 Hours) : เดินทางโดยการนั่งเฮลิคอปเตอร์สูํแคมป์สุนัขที่

เดนเวอร์กลาเซีย พร๎อมชมวิธีการควบคุมสุนัขลากเลื่อนจากไกด์ผู๎เชี่ยวชาญ และได๎ประสบการณ์จากการนั่งเลื่อน

ทํามกลางบรรยากาศที่แสนเย็นสดชื่นสุดยอดของการผจญภัย  ( ราคาผู๎ใหญํประมาณทํานละ 327.73 USD / ไมํมี

ราคาเด็กและเด็กต๎องอายุ3ขวบขึ้นไปถึงจะสามารถรํวมเดินทางได๎)  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

บําย นําทํานชมตัวเมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยูํหํางจากทําเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเทํานั้น เมืองเล็กๆ ที่ให๎บรรยากาแบบคาวบอย

ตะวันตก แม๎เวลาจะผํานไปนานแตํเมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได๎เป็นอยํางดี ให๎ทํานได๎ชม บ๎านไม๎

สองชั้น ร๎านค๎า ร๎านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส อิสระให๎ทํานช๎อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (ทํานจะต๎องขึ้นเรือ

ประมาณ 1 ชั่วโมงกํอนเวลาเรือออกจากทํา)  

20.00  เรือออกเดินทางสูํ “อุทยานแหํงชาติกราเซียเบย์”  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ พร๎อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ  

พักที่ :    Ruby  Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 3 ดาว       

 

วันที่4       อุทยานแหํงชาติกลาเซียเบย์ (Glacier Bay National Park) 

เช๎า บริการอาหารมื้อเช๎า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

*** วันนีเ้รอืจะเขา๎สู ํGlacier Bay National ตัง้แตเํวลา 06.00 – 15.00 น. *** 

06.00  เรือเดินทางถึงบริเวณธารน้ําแข็ง “ กลาเซียร์ เบย์ ” Glacier Bay วันนี้จะเป็นรายการพิเศษสุด! ที่ทํานจะได๎เห็น “ ธาร

น้ําแข็ง ” ที่งดงามตระการตา เรอืสําราญจะนําทํานเข๎าใกล๎ธารน้ําแข็งที่ไหลมารวมกันบริเวณไหลํเขาที่จับตัวกันเป็นธาร

น้ําแข็งสีฟ้าครามด๎วยแรงดึงดูดของโลกจึงทําให๎น้ําแข็งแตกตัวถลํมลงมาเบื้องหน๎า แลดูงดงามยิ่งนัก ซึ่งทํานสามารถ

บันทึกภาพความประทับใจนี้ไว๎ด๎วยตัวของทํานเอง 
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เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

บําย อิสระกับการพักผํอนบนเรือสําราญ กับกิจกรรมนานาชนิดที่ทําให๎ทุกทํานสุขสําราญ 

ค่ํา บริการอาหารมือ้ค่าํ ณ ภัตตาคารบนเรอืสาํราญ อิสระกับการพกัผํอนตามอธัยาศยั พร๎อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่

ทางเรือได๎จัดไว๎ให๎ชม (ทุกคืนแบบไมํซ้ํากัน)  

เรือออกเดินทางสูํ “ เมืองเค็ทชิเกน ”  Ketchikan 

พักที่ :      Ruby Princess Cruise บนเรือสําราญสุดหรูระดับ 3 ดาว       

 

วันที่5      เรือเทียบทําที่เมืองเค็ทชิเกน KETCHIKAN 

เช๎า บริการอาหารมื้อเช๎า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

* * * วนันีเ้รอืเทยีบทาํตัง้แตเํวลา 07.00 – 13.00 น . * * * 

04.10  เรือเข๎าเทียบทํา “เค็ทชิแคน” Ketchikan เมืองนี้ตั้งอยูํเชิงเขาริมฝ่ังแมํน้ํา เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสนํห์ โดยเฉพาะ 

 อยํางยิ่งหมูํบ๎านดั้งเดิมของชนพ้ืนเมืองที่สร๎างสรรค์งานศิลปะเสาโทเท็มของ อินเดียนแดงเผําทลิงกิต 

 นําทํานสู ํเมืองเคทชิเกน ชุมชนแหํงแรกของรัฐอลาสก๎า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญํเป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู๎จัก

กันดีของนักทํองเที่ยวท๎องถิ่นและตํางชาติวํา เป็นเมืองแหํงเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลก ในอดีตเสา

แกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผําพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให๎

ความเคารพ แตํตํอมาในยุคที่มีการเผยแผํศาสนาคริสต์ เกิดความเข๎าใจผิดทําให๎คนสํวนใหญํเผาเสาเหลํานี้เป็นจํานวน

มาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช๎เลําเรื่องราวประวัติความเป็นมาตํางๆ ในอดีต  

เมืองเคทชิเกนเคยได๎ชื่อวําเป็นเมืองหลวงแหํงแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให๎เป็นเมืองแหํงสวรรค์ของนักตกปลาและ

กลุํมคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทําให๎ในชํวงฤดูร๎อนเมืองนี้จะหนาแนํนไปด๎วยนักทํองเที่ยวจากทั่วโลก  จนสํงผลให๎ปริมาณ

ปลาแซลมอนลดลงเป็นจํานวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่าไม๎ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท๎องถิ่นทําการตัดไม๎  เพื่อมาสร๎าง

บ๎านพักรองรับนักทํองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้งหนํวยงานภาครัฐและประชากรท๎องถิ่นตํางพยายามที่จะ

อนุรักษ์ให๎เมืองนี้คงไว๎ซึ่งบรรยากาศของเมืองเกําเฉกเชํนในอดีตเพื่อให๎คนรุํนหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้  สามารถรับรู๎ถึง

บรรยากาศในประวัติศาสตร์ได๎ไมํมากก็น๎อย นําทํานเที่ยวชมยํานไฟแดงที่โดํงดังในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” 

เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง  เป็นยํานอาคารเกําที่ทางเดินและบ๎านเรือนสร๎างอยูํเหนือลํา

ธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์ “บ๎านของดอลลี่” สถานที่หาความสําราญของชายหนุํมในอดีต อิสระให๎ขึ้นฝั่ง

ชมเมืองเคทชิแกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร๎อมเก็บภาพความนํารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน 
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เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

 เดินเที่ยวชมเมือง หรือทํานสามารถเลือกซื้อ Optional Tour  

 Totem & Town Tour (0.10 Hours) : ทํานจะไดน๎ัง่รถโคช๎ชมรอบเมืองเค็ทชิแกน ชมอุทยานโทเท็มไบท์ ศึกษาความ

เป็นมาของเสาสลักที่มีความหมายบํงบอกถึงวัฒนธรรมความเป็นอยูํและขนบธรรมเนียม ประเพณี( ราคาผู๎ใหญํ

ประมาณทํานละ 17 USD / เด็กต่ํากวํา10ปี 00 USD) 

 Misty Fjords Seaplane (0.00 Hours) : ประสบการณ์ที่ทํานจะได๎สัมผัสกับการนั่ง Float Plane ชมมิสตี้ฟยอร์ด 

ที่แผํอาณาบริเวณกวํา 2 ล๎านเอเคอร์ชมผาแกรนิตที่งดงาม น้ําตกสูงกวํา 1,000 ฟุต ทะเลสวยใสดังผลึกแก๎ว และ

ทะเลหมอกสวยที่ปกคลมุความงามของธรรมชาตริาวปา่หมิพานตใ์นฝัน (ราคาผูใ๎หญํประมาณทาํนละ 047.73 USD / 

ไมํมีราคาเด็ก) 

 Alaska Bear Adventure (1.03 Hours) : เป็นรายการที่ท๎าทายและคํอนข๎างจํากัดจํานวนนักทํองเที่ยวเพื่อรักษา

ความเปน็ธรรมชาตไิวใ๎หอ๎ยูํนานทีส่ดุ ทัวร์เริม่ด๎วยการพาทาํนนัง่ Float Plane สูํถ้ําจดุทีส่ามารถชมหมีได๎อยํางชัดเจน 

จากนัน้พาทาํนสูลําํธารมารก์าร์เร็ต ซึ่งเป็นที่ที่หมีสีน้ําตาลจะมาดักจับปลาแซลมอนเป็นอาหารนับเป็นความตื่นตาตื่น

ใจที่คุณจะประทับใจมิรู๎ลืม (ราคาผู๎ใหญํประมาณทํานละ 177 USD / ไมํมีราคาเด็ก) 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา มื้อพิเศษ !!! 

ขอเชิญทํานสมาชิกผู๎มีเกียรติทุกทํานรํวมรับประทานอาหารมื้อค่ํา FAREWELL Night DINNER ซึ่งกัปตันได๎จัดไว๎

รับรองสมาชิกผู๎มีเกียรติทุกทํานแบบเป็นพิเศษ **วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยทํานตรวจสอบ

รายละเอียดจาก Princess Patter** 

00.00  เรือออกเดินทางสูํ “เมืองวิคตอเรีย” Victoria 

พักที่ :      Ruby Princess Cruise บนเรือสําราญสุดหรูระดับ 3 ดาว 

 

วันที่6       เค็ทชิเกน – วิคตอเรีย –ซีแอตเติ้ล 

เช๎า บริการอาหารมื้อเช๎า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

  อิสระกับการพักผํอนบนเรือสําราญ กับกิจกรรมนานาชนิดที่ทําให๎ทุกทํานสุขสําราญ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

* * * วนันีเ้รอืจะเขา๎สู ํVictoria Canada ตัง้แตเํวลา 19.00 –23.59 น.* * * 

17.30 บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

19.00  เรือเข๎าเทียบทํา วิคตอเรีย / นําทํานเที่ยวชม "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria)  

อีกหนึ่งเมืองทํองเที่ยวที่ได๎รับการ1ขนานนามวําเป็น "เมืองแหํงสวน" (City 

of Gardens) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British 

Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยูํทางตะวันตกสุดของ

ประเทศ โดยมีเมืองที่ใหญํที่สุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์" เมืองวิกตอเรีย

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงด๎านการ   ทํองเที่ยว เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของความสะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศน์ที่มีความ

งดงามมากเมืองหนึ่ง วิกตอเรียจึงมักได๎รับเลือกให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวสําคัญอันดับต๎นๆจากนิตยสารทํองเที่ยวสากล

เป็นประจําและดึงดูดนักทํองเที่ยวท่ีมีกวํา 3.5 ล๎านคนตํอปี  

** หมายเหตุ**สําหรับเมืองวิคตอเรีย อาจมีการเปลี่ยนแปลง EXCUSION ตามความเหมาะสมของฤดูกาล 

หมายเหตุ 

กํอนเรือกลับเทียบทําที่เมืองซีแอตเทิล ในเย็นวันนี้ทํานจะได๎รับป้ายผูกกระเป๋าสีตํางๆ  ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํา

กระเป๋าลงจากเรือ ทํานจะต๎องจัดกระเป๋าใบใหญํวางไว๎หน๎าห๎อง โดยแยกข๎าวของเครื่องใช๎ที่จําเป็นไว๎ในกระเป๋าเดินทาง

ใบเล็ก เพราะเจ๎าหน๎าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญํของทํานไปตั้งแตํกลางดึก และบัญชีคําใช๎จํายตํางๆ จะถูกสํงมา

ให๎ทํานตรวจเช็คกํอนทําการชําระในวันรุํงขึ้น สําหรับทํานที่ต๎องการชําระผํานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จ

คําใช๎จํายผํานบัตรเครดิตที่ทํานได๎ให๎หมายเลขไว๎ในวันที่ทํานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

23.59  เรือออกเดินทางสูํ “เมืองซีแอตเติ้ล ” Seattle, Washington 

พักที่ :      Ruby Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 3 ดาว 

 

 

วันที่7       ซีแอตเติ้ล – SEATTLE OUTLET  

07.00 เดินทางถึงทําเรือซีแอตเติ้ล 

เช๎า บริการอาหารมื้อเช๎า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

หลังอาหาร เชิญทํานรอประกาศจากเจ๎าหน๎าที่เรือเกี่ยวกับเวลาขึ้นเรือ เมื่อขึ้นเรือแล๎วทุกทํานจะต๎องผํานพิธีการตรวจ

ลงตราหนังสือเดินทางเข๎า เมืองซีแอ็ตเติล ณ บริเวณทําเรือ และรับ กระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกทํานจะต๎องมายืนยันระบุรับ

ด๎วยตนเอง ณ บริเวณห๎องโถงของทําเรือจากนั้น ออกเดินทางสูํเมือง ซีแอ็ตเติล นําทํานสูํตลาดภายในเมือง”Pike 

Place Market” ชมตลาดผลไม๎ ตลาดปลา ตลาด ดอกไม๎ รวมท้ังสินค๎าพื้นเมืองตําง ๆ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บําย นําทํานสูํ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) 

ซึ่งเป็น  เอาท์เลตขนาดใหญํในซีแอตเทิล มีร๎านค๎าเอาท์เลตกวํา 110 

ร๎าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin 

Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate 

Spread, Kipling, Tumi, Samsonite และ อื่นๆอีกมากมาย อิสระ

ให๎ทํานช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําทํานออกเดินทางสูํสนามบินซีแอทเทิ้ล 

 

 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


วันที่10  ซีแอทเทิล– ไทเป 

01.30 น. เหินฟ้าสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวํา แอร์ไลน EVA Airlines เที่ยวบินที่ BR025/067 

 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เมืองไทเป ประเทศไต๎หวัน  พร๎อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง... 

*** บนิขา๎มเสน๎แบงํเวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีเ่ปลีย่น *** 

วันที่11    กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                

11.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจมิรู๎ลืม 

****************************************************************************************** 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาเปลีย่นแปลงไดต๎ามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การลําช๎าอันเนื่องมาจากสายการบิน 

และสถานการณ์ในตํางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได๎

มอบหมายให ๎หัวหนา๎ทวัรผ์ูน๎าํทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมูํคณะเป็นสําคัญ  

 

 

อตัราคาํบรกิาร 

ชวํงออกเดนิทาง 

 

ผูใ๎หญพํกั 

หอ๎งละ 0 ทาํน 

เดก็อายตุ่าํกวาํ 10 ป ี 

พกักบัผูใ๎หญ ํ1 ทาํน 

เดก็อายตุ่าํกวาํ 10 ป ี 

พกักบัผูใ๎หญ ํ0 ทาํน  

( มเีตยีงเสรมิ ) 

              พกัทาํนเดยีว / หอ๎ง 

                      จาํยเพิม่ 

 

14 - 24 ม.ิย.62 128,900 128,900 124,900 59,000 

19 - 29 ก.ค.62 136,900 136,900 132,900 59,000 

09 - 19 ส.ค.62 128,900 128,900 104,900 59,000 

06 - 16 ก.ย. 62 125,900 125,900 101,900 59,000 

ตอ๎งการเดนิทางโดยชัน้ธรุกจิ Business Class กรณุาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจา๎หนา๎ทีบ่รษิทัฯ 

 

 อตัราคาํบรกิารดงักลาํวยงัไมรํวมคาํวซีาํเขา๎ประเทศสหรฐัอเมรกิาประมาณ 6,300 บาท  

 อตัราคาํ UPGRADE ตั๋วเครือ่งบินเปน็ ECONOMY DELUXE  ราคาเริม่ตน๎ประมาณ 53,000 บาท 

 ตอ๎งการพกัหอ๎งพกัแบบมรีะเบยีง Balcony คดิคาํบรกิารเพิม่อกีทาํนละ 23,000 บาท 

 ตอ๎งการพกัหอ๎งพกัแบบ Mini Suite คดิคาํบรกิารเพิม่อกีทาํนละ 53,000 บาท 

 ตอ๎งการพกัหอ๎งพกัแบบ มหีนา๎ตาํง คดิคาํบรกิารเพิม่อกีทาํนละ 00,000 บาท 

 ตอ๎งการพกัหอ๎งพกัแบบ Suite (ดทีีสุ่ดในเรอื) คดิคาํบรกิารเพิม่อกีทาํนละ100,000 บาท 

 ตอ๎งการบนิไป-กลบั โดยชัน้ธรุกจิ Business Class เพิ่มอกีประมาณทาํนละ 113,000 บาท 

 กรุ๏ปหมูํคณะเดินทางตั้งแตํ 13 ทํานขึ้นไปสามารถกําหนดวันเดินทางตามความต๎องการของหมูํคณะของทําน  

 

อัตราคําบริการนี้รวม 

 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซิแอตเติ้ล -กรุงเทพฯ  

 โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน โรงแรมสํวนใหญํในแคนาดาจะไมํมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูํในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทําตัว หากวันเข๎าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมตํางๆ อันเป็นผลที่

ทําให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนย๎ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  



 คาํธรรมเนยีมในการยืน่วซีาํแคนาดา และคาํธรรมเนียมวซีาํ ทางสถานทูตไมคํนืให๎ทาํนไมํวาํทาํนจะผาํนการพจิารณาหรอืไมกํต็าม  

 คําอาหารที่ระบุในรายการ ให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ  

 คําบริการนําทัวร์โดยหัวหน๎าทัวร์ผู๎มีประสบการณ์นําเที่ยวให๎ความรู๎  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทําน  

 คําประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท  

 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 20 กก. สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของทํานเองไมํเกิน 7 กก. 

อัตราคําบริการนี้ไมํรวม 

 คําทิปพนักงานบริการในเรือ ที่ผู๎เข๎าพักจะต๎องชําระทุกทําน วันละ 11 USD / วัน / คน รวม 5 วัน ที่ทํานใช๎บริการเรือ 

 อัตราคําบริการดังกลําวยังไมํรวมคําวีซําเข๎าประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 6,300 บาท  

 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %  

 คําดําเนินการทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  

 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําโทรศัพท์ , คําซักรีด , คําเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คําผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจ๎งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คําทิปพนักงานขับรถในแองเคอเรจ และแวนคูเวอร์ โดยเฉลี่ย 5 ยเูอสดอลลํา / ทําน / วัน 

 คาํทปิหัวหนา๎ทวัรจ์ากเมอืงไทย โดยเฉลีย่  5  ยเูอสดอลลาํ / ทาํน / วนั 

 รายการทัวร์ชายฝั่ง ซึ่งทํานสามารถขอคําปรึกษาได๎จากหัวหน๎าทัวร์ 

การจองและชําระเงิน  

 กรุณาจองลํวงหน๎าพร๎อมชําระงวดแรก  50,000 บาท กํอนการเดินทาง พร๎อมพร๎อมหนังสือเดินทาง และคําใช๎จํายสํวนที่เหลือ

กรุณาชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 25 วัน มิฉะนั้นจะถือวําทํานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อไมํสามารถทํากรุ๏ปได๎อยํางน๎อย 13 ทําน 

และหรือ ผู๎รํวมเดินทางในคณะไมํสามารถผํานการพิจารณาวีซําได๎ครบ 13 ทําน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให๎ทั้งหมด

หักคําธรรมเนียมวีซํา หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให๎ ถ๎าทํานต๎องการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมํอาจแก๎ไขได๎ และจะไมํ

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์แล ะเหตุสุดวิสัยบาง

ประการเชํน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตํางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข๎าประเทศ

ไมํวําในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะขอถือวําทํานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตํางๆของบริษัทฯ ที่ได๎ระบุไว๎โดยท้ังหมด 

 

หมายเหต ุ

o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซําของทํานก็ตํอเมื่อในคณะมีผู๎สํารองที่นั่งครบ 00 ทําน และได๎รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะต๎องใช๎เอกสารตํางๆที่เป็นกรุ๏ปในการยื่นวีซํา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห๎องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกัน

การเดินทาง ฯลฯ ทางทํานจะต๎องรอให๎คณะครบ 00 ทําน จึงจะสามารถยื่นวีซําให๎กับทางทํานได๎อยํางถูกต๎อง  

o หากในชํวงที่ทํานเดินทางคิววีซํากรุ๏ปในการยื่นวีซําเต็ม ทางบริษัทต๎องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซําเดี่ยว ซึ่งทางทํานจะต๎อง

เดินทางมายื่นวีซําด๎วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความ

สะดวก  



o เอกสารตํางๆที่ใช๎ในการยื่นวีซําทํองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผ๎ูกําหนดออกมา มิใชํบริษัททัวร์เป็นผู๎กําหนด ทํานที่มีความ

ประสงค์จะยื่นวีซําทํองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให๎ถูกต๎อง และครบถ๎วนตามที่สถานทูตต๎องการ เพราะจะมีผลตํอ

การพิจารณาวีซําของทําน บริษัททัวร์เป็นแตํเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซําเทํานั้น มิได๎เป็นผู๎พิจารณาวําวี

ซําให๎กับทางทําน 

 กรณวีซีาํที่ทาํนยืน่ไมผําํนการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ๎ทาํนจะตอ๎งเสยีคาํใชจ๎าํยจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัตอํไปนี้ 

-  คําธรรมเนียมการยื่นวีซําและคําดําเนินการทางสถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม๎วําจะผํานหรือไมํผํานการพิจารณา 

-  คํามัดจาํตัว๋เครือ่งบนิ หรือตัว๋เครือ่งบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซํา ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซํา หากทํานไมํผํานการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ๎าออกตั๋วมาแล๎วจะต๎องทําการ REFUND โดยจะมีคําธรรมเนียมที่ทํานต๎องถูกหักบางสํวน และสํวนที่

เหลือจะคืนให๎ทํานภายใน 100 วัน (ตามกฎของแตํละสายการบิน) ถ๎ายังไมํออกตั๋วทํานจะเสียแตํคํามัดจําตั๋วตามจริงเทํานั้น 

-  คําห๎องพักในทวีปยุโรป ถ๎าคณะออกเดินทางได๎ และทํานไมํผํานการพิจารณาวีซํา ตามกฎทํานจะต๎องโดนคํามัดจําห๎องใน 0 คืน

แรกของการเดินทางหากทํานไมํปรากฏตัวตามวันที่เข๎าพัก ทางโรงแรมจะต๎องยึดคําห๎อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ๎งให๎ทําน

ทราบ และมีเอกสารชี้แจงให๎ทํานเข๎าใจ 

 หากทาํนผาํนการพจิารณาวซีาํ แล๎วยกเลิกการเดนิทางทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาํใชจ๎าํยทัง้หมด 100% 

 ทางบรษิทัเริม่ตน๎ และจบ การบรกิาร ที่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทํานเดินทางมาจากตํางจังหวัด หรือตํางประเทศ และจะสํารอง

ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยํางหนึ่งอยํางใดที่ใช๎ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายในสํวนนี้ เพราะ

เป็นคําใช๎จํายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทํานควรจะให๎กรุ๏ป FINAL 100% กํอนที่จะสํารอง

ยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกํอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคําใช๎จํายทั้งหมด ยกเว๎นกรุ๏ปทีเ่ดินทางชวํงวันหยดุ หรือเทศกาลที่ตอ๎งการันตีมัดจํากับสายการ

บิน   หรือ กรุ๏ปที่มีการการันตีคํามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผํานตัวแทนในประเทศ หรือตํางประเทศและไมํอาจขอคืนเงินได๎      

 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป -  เก็บคําใช๎จําย ของมัดจําทั้งหมด    

 ยกเลิกกํอนการเดินทาง  13 วันขึ้นไป  -  เก็บคําใช๎จําย  80 % ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกกํอนการเดินทาง  03 วัน - เก็บคําบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทีใ่ช๎ในการยืน่ขอวซีาํ VISA CANADA 

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช๎งานไมํต่ํากวํา 6 เดือน และมีหน๎าพาสปอร์ตวํางอยํางน๎อย 3 หน๎า  

 รูปถํายสี (ต๎องถํายไว๎ไมํเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทํานั้น ) 2.0 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป  

 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* คา๎ขาย หลักฐานทางการค๎า เชํน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค๎าที่มีชื่อผู๎เดินทาง อายุย๎อนหลังไมํเกิน 3 เดือนนับจาก

เดือนที่จะเดินทาง *พนกังานและผู๎ถอืหุน๎ หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวํา TO WHOM 

IT MAY CONCERN แทนการใช๎ชื่อแตํละสถานทูต 

*ข๎าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต๎นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิทาํนละ 1 ฉบบั ( สถานทตูรบับญัชอีอมทพัยเ์ทาํนัน้ สวํนบญัชอีื่นๆนอกจากออมทรพัย์และเอกสารแสดงทาง

การเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ๎ทัง้นีเ้พือ่ใหห๎ลกัฐานการเงนิของทาํนสมบรูณท์ี่สดุ)  

* หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวํา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช๎ชื่อแตํละสถานทูต

พรอ๎ม Statement, สาํเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอยีดทกุหนา๎ ยอ๎นหลงั 6 เดอืนและสมดุเงนิฝากเลมํจรงิ กรณุาสะกดชื่อให๎ตรง

กับหน๎าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเลํมเดียวกับสําเนาที่ทํานจะใช๎ยื่นวีซํา (ใช๎เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 

* เด็กต๎องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช๎เอกสารการเงินรํวมกันได๎ แตํให๎ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไมํได๎เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมํได๎เดินทางทั้งสองคน ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎เดินทาง

ไปตําง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต๎องออกโดยที่วําการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบ๎าน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยํา 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ๎ามี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให๎เดินทางเข๎าประเทศในกลุํมเชงเก๎นเป็นการถาวร  และถึงแม๎วําทํานจะถูกปฏิเสธวีซําสถานทูตไมํคืน

คําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎วและหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํก็ต๎องชําระคําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง  

 หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯขอความรวํมมอืในการเชญิทาํนไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไป

อํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน  



 กรณทีี่ทาํนยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูตยกเลิกวีซําของทําน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูก

บันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทํานที่มีเอกสารพร๎อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทํองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทํานั้น การปฏิเสธวีซําอันเนื่องมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซําปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซําทํองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให๎

ทํานหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู๎เดินทาง

เป็นหลัก 

 




