Sumitra Travel & Vacation Co., Ltd

Deluxe Tour / Emerald Princess Cruise ตระกูลเรื อสํ าราญทีด่ ที สี่ ุ ดในการล่องอลาสก้า
ซึ่งมีระวางขับนํา้ ถึง 113,561 ตัน สามารถจุผ้ โู ดยสารได้ ถึง 3,084 คน มูลค่ าในการใช้ ก่อสร้ างกว่ า
450 ล้ านเหรียญสหรัฐมีห้องพักสํ าหรับให้ บริการถึง 1,000 ห้ อง
เรื อลํานีไ้ ด้ เข้ าชม “กลาเซีย เบย์ ” GLACIER BAY ทีส่ วยทีส่ ุ ดของอลาสก้ า(ไม่ เข้ าทุกลํา)
เดินทางโดยสายการบินอีวา แอร์ ไลน์ EVA AIRLINES ทีใ่ ช้ เวลาสั้ นทีส่ ุ ดไม่ เสี ยเวลาต่ อเครื่ องหลายครั้ง
พักบนเรื อสํ าราญสุ ดหรู 7 คืน , ซีแอตเติล้ 1 คืน เตรียมความพร้ อมก่ อนลงเรื อ

กําหนดการเดินทาง
19-29 พ.ค. // 16-26 มิ.ย. // 28 ก.ค.-07 ส.ค. // 11-21 ส.ค. // 15-25 ก.ย. 2561
( กรุณาสํ ารองทีน่ ั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

่ จํากัด (ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/08005)
บริษัท สุมต
ิ รา แทรเวล แอนด์ เวเคชัน
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วันที1่ กรุงเทพฯ – ซีแอตเติล้ (สหรัฐอเมริกา)
13.00 น.
16.25 น.

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 4
เหิรฟ้ าสู่ เมืองซีแอตเติล้ สหรัฐอเมริกา...โดยสายการบินอีว่า แอร์ ไลน์ EVA Airlines เทีย่ วบินที่ BR068/026
แวะเปลี่ยนเครื่ องที่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวันพร้อมบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องเชิญท่านอิสระกับ
การพักผ่อนตามอัธยาศัยกับรายการบันเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า
*** บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล เวลาเปลีย่ น วันที่ไม่ เปลีย่ น ***

19.30 น.

ถึงท่ าอากาศยาน“นครซีแอตเติล้ ” SEATTLE หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนําท่านเดิน
ทางเข้าสู่ ตวั เมือง

พักที่ : Crowne Plaza Seattle Airport Hotel ทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
วันที2่ ซีแอตเติล้ – ล่ องเรื ออลาสก้ า
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหาร
จากนั้นนําท่านเที่ยวชม นครซี แอตเติล (Seattle) เมืองท่าชายฝั่งที่มีความสําคัญทางด้านการท่องเที่ยวของมล
รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา อยูร่ ะหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและ ทะเลสาบวอชิงตัน อยูห่ ่ างจากชายแดน
สหรั ฐ อเมริ ก า - แคนาดา 154 กิ โ ลเมตรเพี ย ง
เท่ านั้น "นครซี แ อตเติ ล" เป็ นเมื องขนาดใหญ่
พอสมควร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองล้วนเต็มไป
ด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติก ของแสงสี ใน
ยามคํ่าคื น แต่ ห ลายๆคนที่ เคยมาเยือ นเมื อ งนี้
กลับเรี ยกขานเมืองนี้ ว่า มหานครแห่ งสี เขียวขจี
เนื่ อ งจ าก เมื อ งเต็ ม ไ ป ด้ ว ย พื้ น ที่ สี เขี ย ว
นอกจากนี้ แล้วซี แอตเติ ล ยังได้รับ การยกย่อ ง
จากสมาคมธุ รกิ จการท่ องเที่ ยวแห่ งอเมริ กา (ASTA) จากการจัดอันดับให้ซีแอตเติ ลเป็ น 1 ใน 10 สถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิ ยมในสหรัฐอเมริ กาอีกด้วย นําท่านชม สเปซ นี ดเดิ ล (Space Needle) สัญลักษณ์ ของซี แอต
เติล สิ่ งก่อสร้างที่มีความสู งถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นี ดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเติล
ได้เป็ นเจ้าภาพจัดงาน World’s Fair ภายในสเปซ นี ดเดิ ล จะประกอบไปด้วยร้ านขายของกระจุ กกระจิ ก
ร้ านอาหารลอยฟ้ า (Sky City restaurant) ที่ สามารถหมุ น ชมวิวสวยของเมื อง จากนั้น นําท่ านสู่ ย่าน ดาวน์
ทาวน์ (Downtown) ย่านธุ รกิ จที่ สําคัญของซี แอตเติล ชมอาคาร บ้านเรื อน และตึกที่ มีความสําคัญทางด้าน
สถาปั ตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมืองนําท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่ไพโอเนี ยร์ สแควร์
(Pioneer Square) ซึ่ งถือว่าเป็ นย่านที่ เก่ าแก่ ที่สุดในซี แอตเติล ที่ นี่มีร้านแกลเลอรี่ ที่จดั แสดงงานศิลปะของ
ศิลปิ นชื่ อดัง, ห้องอาหาร, ร้ านหนังสื อ และเครื่ องประดับมากมาย นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ สมิท ทาวเวอร์
(Smith Tower) ทาวเวอร์ที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914
่ จํากัด (ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/08005)
บริษัท สุมต
ิ รา แทรเวล แอนด์ เวเคชัน
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เทีย่ ง

คํา่

นํ า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่ ท่ า เรื อ ซี แ อ ต เติ้ ล เช็ ค -อิ น Check-In Emerald Princess Cruise ถึ ง ท่ า เรื อ
Pier91.SmithCoveCruiseTerminal. ขอเรี ยน ทุ กท่ าน เต รี ยม ความ พ ร้ อ ม สํ า ห รั บ ก ารลงท ะเบี ยน
CruiseCheck–In
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําเดินสํารวจตําแหน่ งที่ต้ งั ของห้องอาหาร และส่ วนบริ การต่างๆของเรื อสําราญ พร้อมเข้าร่ วมกิจกรรมซ้อม
การเตรี ย มพร้ อ มในกรณี เกิ ด เหตุ ก ารณ์
ฉุ กเฉิ น โดยให้ท่านใส่ ชูชีพที่เตรี ยมไว้ที่
ห้องพักของท่าน แลัวไปยังจุดนัดพบตาม
หมายเลขที่มีบอกไว้ในห้องพัก เชิญท่าน
สมาชิกทุกร่ วมพิธีนบั ถอยหลังฉลองการ
ออกเดิ น ทาง Bon Voyage Countdown
เรื อ รั ก เรื อสํ า ราญ Princess Cruise ออก
เดินทางจากท่าเรื อ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆที่ทาง
เรื อได้จดั สรรไว้ เช่น ท่านอาจจะนัง่ ฟังเพลงไพเราะได้ที่ เลาจน์ หรื อ บาร์ต่าง หรื อสนุกกับการเต้นรําได้ที่ดิส
โก้เธค หรื อบางท่านอาจจะเสี่ ยงโชคที่คาสิ โน ที่มีเครื่ องเล่นต่างๆให้ท่านเลือกมากมาย เช่น รู เล็ตต์, สล็อด
แมชชีน, แบล็กแจ็ค ฯลฯ
ขอต้ อนรั บท่ านสมาชิ กผู้มีเกีย รติทุกท่ านร่ วมรั บประทานอาหารมื้อคํ่า Welcome Dinner ซึ่ งกัปตันได้ จัดไว้
รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่ านแบบเป็ นพิเศษ**วันและเวลาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยท่ าน
ตรวจสอบรายละเอียดจาก Princess Patter**
พร้ อมชมการแสดงโชว์ ชุดพิเศษทีท่ างเรื อได้ จัดไว้ ให้ ชม (ทุกคืนแบบไม่ ซํ้ากัน)

พักที่ : Emerald Princess Cruise บนเรื อสราญสุ ดหรูระดับ 5 ดาว
วันที3่ เรื อนําคณะล่ องทะเล ( สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ)
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหาร
 วันนีเ้ ชิ ญท่ านสมาชิ กพักผ่ อนอย่ างอิสระกับบริ การ และกิจ กรรมบันเทิงต่ าง ๆ มากมายบนเรื อ อาทิเช่ น
 ห้ องบุฟ เฟต์ นานาชาติ (บริ การ 24 ชั่ วโมง) ห้ องอาหารอิตาเลีย่ น ห้ องอาหารสไตล์ นิวออร์ ลน
ิ ส์
 บาร์ เครื่ องดื่ม บาร์ ไอศครี ม บาร์ กริ ลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์ เกอร์
 ห้ องฟังเพลง ห้ องเลาจ์ นห้ องโชว์ และการแสดงทีพ
่ รั่งพร้ อมด้ วยระบบแสง สี เสี ยง
 โรงภาพยนตร์ ห้ องคาสิ โน ห้ องเกมส์ และเครื่ องเล่ น Simulator
 อินเตอร์ เน็ต คาเฟ่
 สโมสรสํ าหรั บเด็กเล็ก
่ จํากัด (ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/08005)
บริษัท สุมต
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สระว่ ายนํา้ สระนํา้ วน เซาวน่ า ห้ องนวด ห้ องยิม ห้ องเสริมสวย
 สนามกอล์ ฟ คอมพิวเตอร์ คอร์ ตแพ็ตเดิล
้ เทนนิส บาสเก็ตบอล และวอลเล่ ย์บอล
 ห้ องสมุด ห้ องทําพิธีแต่ งงาน ห้ องแพทย์
 ร้ านค้ าปลอดภาษี ร้ านสรรพสิ นค้ า และของทีร่ ะลึก
 ห้ องแสดงภาพเขีย นศิลปะ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อสํ าราญ
บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารบนเรื อสํ าราญ พร้ อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ


เที่ยง
คํ่า

พักที่ : Emerald Princess Cruise บนเรื อสราญสุ ดหรูระดับ 5 ดาว
วันที4่ เรื อเทียบท่ าทีเ่ มืองเค็ทชิเกน KETCHIKAN
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหาร
* * * วันนีเ้ รื อเทียบท่ าตั้งแต่ เวลา 06.30 – 15.00 น . * * *

06.30 น.

เรื อเข้าเทียบท่า “เค็ทชิ แคน” Ketchikanเมืองนี้ ต้ งั อยู่เชิ งเขาริ มฝั่งแม่น้ าํ เป็ นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ ห์ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ หมู่บา้ นดั้งเดิมของชนพื้นเมืองที่สร้างสรรค์งานศิลปะเสาโทเท็มของ อินเดีย นแดงเผ่ าทลิงกิตนําท่าน
สู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบนั จัดเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสี่ ของรัฐ และเป็ นเมือง
ที่ รู ้ จ ั ก กั น ดี ของนั ก ท่ องเที่ ยว
ท้องถิ่ นและต่ างชาติ ว่า เป็ นเมื อง
แห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่
มากที่ สุ ดใน โลก ใน อดี ตเส า
แกะสลักนี้ ถือเป็ นสัญลักษณ์ ของ
ชนเผ่าพื้ น เมื องอเมริ กันทางตอน
เหนื อ และถือเป็ นสัญ ลักษณ์ ทาง
ศาสนา ที่ พวกเขาให้ความเคารพ
แต่ ต่ อ มาใน ยุ ค ที่ มี การเผยแผ่
ศาสนาคริ ส ต์ เกิ ด ความเข้าใจผิด
ทําให้ ค นส่ ว นใหญ่ เผาเสาเหล่ านี้ เป็ นจํานวนมาก ปั จ จุ บ ัน เสาแกะสลัก นี้ เปรี ย บเสมื อ นบิ ล บอร์ ด หรื อ
สัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงแห่ ง
แซลมอน ในอดีตเมืองนี้ ถูกจัดให้เป็ นเมืองแห่ งสวรรค์ของนักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทําให้
ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้ จะหนาแน่ น ไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก จนส่ งผลให้ปริ มาณปลาแซลมอนลดลง
เป็ นจํานวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่ าไม้ก็ลดลงเนื่ องจากประชากรท้องถิ่นทําการตัดไม้ เพื่อมาสร้างบ้านพัก
รองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปั จจุบนั ทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะ
อนุรักษ์ให้เมืองนี้ คงไว้ซ่ ึ งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่ นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้ สามารถ
่ จํากัด (ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/08005)
บริษัท สุมต
ิ รา แทรเวล แอนด์ เวเคชัน
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รับรู ้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็นอ้ ย นําท่านเที่ยวชมย่านไฟแดงที่โด่งดังในอดีต “ครีก สตรีท
(Creek Street)” เป็ นที่ ชุ ม นุ ม
ของนั กแส วงโชค และนั ก
เดิ น เรื อในยุคตื่ น ทอง เป็ นย่าน
อ า ค า ร เก่ า ที่ ท า ง เดิ น แ ล ะ
บ้านเรื อนสร้ างอยู่เหนื อลําธาร
ห รื อ เ ชิ ง เ ข า มี ส ถ า น ที่
ประวัติ ศ าสตร์ “บ้ านของดอล
ลี่” สถานที่หาความสําราญของ
ชายหนุ่ ม ในอดี ต อิ ส ระให้ ข้ ึ น
ฝั่ งชมเมื อ งเคทชิ แ กน และซื้ อ
ของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน
เทีย่ ง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อสํ าราญ
เดินเทีย่ วชมเมือง หรื อท่ านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour
Totem & Town Tour (2.30 Hours) : ท่ านจะได้ นั่ งรถโค้ ชชมรอบเมื องเค็ทชิ แกน ชมอุทยานโทเท็ม ไบท์
ศึ กษาความเป็ นมาของเสาสลักที่ มี ค วามหมายบ่ ง บอกถึ ง วัฒ นธรรมความเป็ นอยู่ และขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี(ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 39 USD / เด็กตํ่ากว่ า12ปี 22 USD)
Misty Fjords Seaplane (2.00 Hours) : ประสบการณ์ ที่ท่านจะได้ สัม ผัสกับการนั่ ง Float Plane ชมมิสตี้ฟ
ยอร์ ด ที่แผ่ อาณาบริเวณกว่ า 2 ล้ านเอเคอร์ ชมผาแกรนิตที่งดงาม นํ้าตกสู งกว่ า 1,000 ฟุต ทะเลสวยใสดังผลึก
แก้ ว และทะเลหมอกสวยทีป่ กคลุมความงามของธรรมชาติราวป่ าหิมพานต์ ในฝัน ( ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ าน
ละ 269.95 USD / ไม่ มีราคาเด็ก)
Alaska Bear Adventure (3.25 Hours) : เป็ นรายการที่ท้าทายและค่ อนข้ างจํากัด จํานวนนักท่ องเที่ย วเพื่ อ
รักษาความเป็ นธรรมชาติไว้ ให้ อยู่นานที่สุด ทัวร์ เริ่มด้ วยการพาท่ านนั่ง Float Plane สู่ ถํา้ จุดที่สามารถชมหมี
ได้ อย่ างชั ด เจน จากนั้ นพาท่ านสู่ ลําธารมาร์ การ์ เร็ ต ซึ่ งเป็ นที่ที่หมีสีนํ้าตาลจะมาดักจับปลาแซลมอนเป็ น
อาหารนับเป็ นความตื่นตาตื่นใจที่คุณจะประทับใจมิรู้ ลืม(ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 399 USD / ไม่ มีราคา
เด็ก)
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํา่ สุ ดพิเศษ!!!
ขอเชิ ญ ท่ านสมาชิ กผู้ มี เกีย รติ ทุ กท่ านร่ ว มรั บประทานอาหารมื้ อคํ่ า FAREWELL Night DINNER ซึ่ ง
กัปตันได้ จัดไว้ รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่ านแบบเป็ นพิเศษ
**วันและเวลาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยท่ านตรวจสอบรายละเอียดจาก Princess Patter**

พักที่ :

Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว
่ จํากัด (ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/08005)
บริษัท สุมต
ิ รา แทรเวล แอนด์ เวเคชัน
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วันที5่ เรื อเทียบท่ าทีเ่ มืองจูโน (JUNEAU) – TRACY ARM FJORDS
เช้ า
06.00 น.

11.00 น.

เทีย่ ง




บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหาร
* * * วันนีเ้ รื อจะเข้ าสู่ Tracy Arm Fjords ตั้งแต่ เวลา 06.00 – 09.00 น.* * *
เรื อเดินทางถึงบริเวณธารนํา้ แข็ง “Tracy Arm Fjords” วันนีจ้ ะเป็ นรายการพิเศษสุ ด!
ทีท่ ่ านจะได้ เห็น “ ธารนํา้ แข็ง ” ทีง่ ดงามตระการตา เรื อสํ าราญจะนําท่ านเข้ าใกล้ ธารนํา้ แข็งทีไ่ หลมารวมกัน
บริ เวณไหล่ เขาที่จับตัวกันเป็ นธารนํ้าแข็งสี ฟ้ าครามด้ วยแรงดึงดูดของโลกจึงทําให้ นํ้าแข็งแตกตัวถล่ มลงมา
เบื้องหน้ า แลดูงดงามยิง่ นัก ซึ่งท่ านสามารถบันทึกภาพความประทับใจนีไ้ ว้ ด้วยตัวของท่ าน
* * * วันนีเ้ รื อเทียบท่ าตั้งแต่ เวลา 12.00 – 22.15 น . * * *
เรื อเข้ าเทีย บท่ าที่ “ เมื องจูโน ” Juneau เมื องหลวงของมลรั ฐอลาสก้ า ที่เต็มไปด้ วยทิวทัศ น์ อันงดงาม ด้ วย
เสน่ ห์ของธรรมชาติและวัฒ นธรรมทีผ่ สมผสานกันอย่ างกลมกลืน จูโน เป็ นเมืองทีต่ ้งั อยู่ระหว่ างเทือกเขาและ
ทะเลทําให้ เป็ นเมืองทีเ่ ข้ าถึง
ได้ ย ากในทางบกถูกค้ นพบ
ในช่ วงยุ ค ตื่ น ทองปี ค.ศ.
1880 ใน อ ดี ต เป็ น เมื อ ง
ศู น ย์ กลางแห่ ง การค้ าทอง
อันมั่งคั่ง ก่ อนจะกลายเป็ น
เมื องห ลวงข องม ลรั ฐ อ
ล า ส ก้ า ใน เว ล า ต่ อ ม า
นอกจากนี้ “ จูโน ” ยังเป็ น
เมื อ งที่ มี “ ธารนํ้ า แข็ ง ”
มากที่สุดแห่ งหนึ่งของอลาสก้ า ที่สําคัญ ได้ แก่ “ธารนํ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ ” Mendenhall Glacier ซึ่งเป็ นธาร
นํ้าแข็งที่ขึน้ ชื่ อว่ า “ สวยที่สุด ” แห่ งหนึ่งเท่ าที่ค้นพบกันมา...จากนั้นอิสระให้ ขึน้ ฝั่งชมเมืองจูโนและช้ อปปิ้ ง
ของทีร่ ะลึกพืน้ เมือง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินเทีย่ วชมเมือง หรื อท่ านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour
Mendenhall Glacier & Salmon Hatchery (4.25 Hours) : นําท่านสมาชิ กเข้าเยี่ยมชมสถานเพาะเลี้ยงพันธุ์
ปลาแซลมอนเรี ยนรู ้ วงจรชี วิตของปลาแซลมอนที่ น่ ามหัศจรรย์ยิ่งนัก จากนั้น ให้ท่านสมาชิ กเดิ นชมธาร
นํ้าแข็งเมนเดลฮอลล์ธารนํ้าแข็งที่ข้ ึนชื่ อว่าสวยที่สุดเหนื อคําบรรยาย ( ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 79.95
USD / เด็กตํ่ากว่ า12ปี 35 USD)
Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) : นําท่านสมาชิ กขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้ าสู่ ยอดเขา เม้าท์ โรเบิร์ต ที่มี
ความสู งกว่า 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิ ดโอกาสให้ได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองจูโนได้อย่างกว้างไกล
่ จํากัด (ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/08005)
บริษัท สุมต
ิ รา แทรเวล แอนด์ เวเคชัน
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( ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 37 USD / เด็กตํ่ากว่ า12ปี 28 USD)
 Mendenhall Glacier Helicopter (2.25 Hours) : นําท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธารนํ้าแข็งเมนเดลฮอลล์ ที่
งามที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกด้วยการนัง่ เฮลิคอปเตอร์ ชมทัศนี ยภาพอันแสนมหัศจรรย์ ยากแก่การได้มาสัมผัส
จากนั้นท่านจะมีโอกาสได้ลงเดินบนธารนํ้าแข็งโดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูน้ าํ ทาง ( ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ
349.95 USD / ไม่ มีราคาเด็ก)
อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองจูโน่ ซึ่ งเรี ยกได้ว่าเป็ นเมืองท่าและเมืองหลวงที่สาํ คัญของมลรัฐอลาสก้า
ตัวเมืองตั้งอยูบ่ ริ เวณตีนเขาที่ต้ งั ตระหง่านสู งถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรื อสําราญ
ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะและนํ้าตกอันสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก้า
ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่องประวัติศาสตร์มากมาย และเปี่ ยมไปด้วยสี สนั สดใส
หมายเหตุ สําหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรื ออย่างน้อย 1 ชัว่ โมงก่อนเรื อออกจากท่า
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารบนเรื อสํ าราญ พร้ อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ

พักที่ :
วันที6่

Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหาร

เรื อเทียบท่ าทีเ่ มืองสแก๊ กเวย์ SKAGWAY
* * * วันนีเ้ รื อเทียบท่ าตั้งแต่ เวลา 06.30 – 17.00 น ..* * *
เรื อเข้ าเทีย บท่ า “ สแก๊ กเวย์ ” Skagway เมืองแห่ งขุมทองในอดี ต เป็ นเมืองท่าและเป็ นประตูตอ้ นรับผูท้ ี่จะ
เดิ นทางไปแสวงโชค ที่ทุ่งทอง “ คลอนไดค์ ” Klondike Gold Fields ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อประมาณ
100 ปี ก่ อน โดยมี ทางรถไฟสาย
“ไวท์ พ าส” และ “ ยู ค อนรู ต ”
White Pass and Yukon Railway
ที่ พ านั ก แสวงโชค เดิ น ทางตัด
ข้า มขุ น เขา และหุ บเหว เข้า สู่
ม ณ ฑ ล ยู ค อ น ข อ งแ ค น าด า
ปั จ จุ บ ัน เหลื อ เพี ย งความทรงจํา
และนํ า บ รรยาก าศเก่ าม าใช้
ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มากับเรื อ
สําราญในช่ ว งฤดู ร้อ น ตัว เมื อ ง
อยู่ใกล้จากท่าเรื อเพียงเดินราว 10 – 15 นาทีก็ถึง เป็ นเมื องเล็กๆ ที่ให้ บรรยากาศแบบหนังคาวบอยตะวันตก
และยังคงรักษาสภาพไว้ เหมือนในยุคตื่นทอง เช่ น บ้ านไม้ สองชั้นทาสี สดใส ซาลอน ร้ านเหล้ า ฯลฯ
เดินเทีย่ วชมเมือง หรื อท่ านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour

่ จํากัด (ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/08005)
บริษัท สุมต
ิ รา แทรเวล แอนด์ เวเคชัน
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เทีย่ ง
บ่าย

คํ่า

To The Summit (1.30 Hours) : เดินทางโดยรถแวนลัดเลาะไปตามเส้นทางขุดทองสู่ ยอดเขา ไวท์พาส ซัม
มิท ซึ่งสู งกว่า ระดับนํ้าทะเล 3,292 ฟุต ( ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 37 USD / เด็กตํ่ากว่ า12ปี 20 USD)
White Pass Scenic Railway (3.00-3.30 Hours) : เดินทางโดยรถไฟรถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรู ต ซึ่งเป็ น
รถไฟสายประวัติศาสตร์ ในยุคตื่นทองชื่ นชมกับทัศนี ยภาพตามหุ บเขาและธรรมชาติที่งดงามสู่ ยอดเขาไวท์
พาสซัมมิทนับเป็ นประสบการณ์ที่คุณจะมิลืมเลือน ( ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 129.95 USD / เด็กตํ่ากว่ า
12ปี 56 USD)
Dog Sledding & Glacier Flightseeing (2.00-2.30 Hours) : เดินทางโดยการนัง่ เฮลิคอปเตอร์ สู่แคมป์ สุ นขั ที่
เดนเวอร์ กลาเซี ย พร้อมชมวิธีการควบคุมสุ นขั ลากเลื่อนจากไกด์ผเู ้ ชี่ยวชาญ และได้ประสบการณ์จากการนัง่
เลื่อนท่ามกลางบรรยากาศที่แสนเย็นสดชื่ นสุ ดยอดของการผจญภัย ( ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 549.95
USD / ไม่ มีราคาเด็กและเด็กต้ องอายุ5ขวบขึน้ ไปถึงจะสามารถร่ วมเดินทางได้ )
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมตัวเมืองสแกกเวย์ ซึ่ งอยูห่ ่ างจากท่าเทียบเรื อเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาแบบ
คาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยงั คงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็ นอย่างดี
ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสี สันสดใส อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยจนถึง
เวลานัดหมาย (ท่านจะต้องขึ้นเรื อประมาณ 1 ชัว่ โมงก่อนเวลาเรื อออกจากท่า)
บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารบนเรื อสํ าราญ พร้ อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ

พักที่ :
วันที7่

Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว

เช้ า

คํ่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหาร
วันนี้เชิ ญท่ านสมาชิ กพักผ่ อนอย่ างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่ าง ๆ มากมายบนเรื อ อาทิเช่ น ห้ อง
บุฟ เฟต์ นานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง) ห้ องอาหารอิตาเลีย่ น ห้ องอาหารสไตล์ นิวออร์ ลนิ ส์ ,บาร์ เครื่ องดื่ม บาร์
ไอศครี ม บาร์ กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์ เกอร์ ,ห้ องฟังเพลง, ห้ องเลาจ์ นห้ องโชว์ และการแสดงที่พ รั่ งพร้ อม
ด้ วยระบบแสง สี เสี ย ง,โรงภาพยนตร์ ห้ องคาสิ โน ห้ องเกมส์ และเครื่ องเล่ น Simulator,อินเตอร์ เน็ ต คา
เฟ่ ,สโมสรสํ าหรั บเด็กเล็ก, สระว่ ายนํ้า,สระนํ้าวน, เซาวน่ า, ห้ องนวด, ห้ องยิม ห้ องเสริ ม สวย,สนามกอล์ ฟ
คอมพิวเตอร์ ,คอร์ ต แพ็ต เดิ้ลเทนนิส,บาสเก็ต บอล,วอลเล่ ย์ บอล,ห้ องสมุด ห้ องทําพิธีแต่ งงาน,ห้ องแพทย์ ,
ร้ านค้ าปลอดภาษี,ร้ านสรรพสิ นค้ า,ของทีร่ ะลึก,ห้ องแสดงภาพเขียนศิลปะ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้ อมชมการแสดงโชว์ ชุดพิเศษทีท่ างเรื อได้ จัดไว้ ให้ ชม (ทุกคืนแบบไม่ ซํ้า
กัน)
บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารบนเรื อสํ าราญ

พักที่ :

Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว

เทีย่ ง

เรื อนําคณะล่ องทะเล ( สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ)

่ จํากัด (ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/08005)
บริษัท สุมต
ิ รา แทรเวล แอนด์ เวเคชัน
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วันที8่

วิคตอเรีย –ซีแอตเติล้

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหาร
อิสระกับการพักผ่อนบนเรื อสําราญ กับกิจกรรมนานาชนิดที่ทาํ ให้ทุกท่านสุ ขสําราญ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

* * * วันนีเ้ รื อจะเข้ าสู่ Victoria Canada ตั้งแต่ เวลา 19.00 –23.59 น.* * *

คํ่า

บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารบนเรื อสํ าราญ
เรื อเข้าเทียบท่า วิคตอเรี ย / นําท่านเที่ยวชม "เมืองวิกตอเรี ย " (Victoria) อีกหนึ่ งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการ
ขนานนามว่าเป็ น "เมืองแห่ งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็ นเมืองหลวงของรัฐบริ ติชโคลัมเบีย (British
Columbia) รัฐหนึ่ งของประเทศแคนาดา ที่ต้ งั
อยู่ทางตะวันตกสุ ดของประเทศ โดยมีเมืองที่
ใหญ่ ที่ สุ ด ในรั ฐ คื อเมื อง "แวนคู เวอร์ " เมื อง
วิ ก ตอเรี ยเป็ น เมื องที่ มี ชื่ อเสี ยงด้ า น การ
ท่องเที่ยว เป็ นเมืองที่ข้ ึนชื่ อในเรื่ องของความ
สะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศน์ที่มีความ
งดงามมากเมื อ งหนึ่ ง วิ ก ตอเรี ย จึ งมัก ได้รั บ
เลือกให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอันดับต้นๆ
จากนิตยสารท่องเที่ยวสากลเป็ นประจําและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี
** หมายเหตุ**สําหรับเมืองวิคตอเรี ย อาจมีการเปลี่ยนแปลง EXCUSION ตามความเหมาะสมของฤดูกาล
หมายเหตุ

ก่อนเรื อกลับเทียบท่าที่เมืองซี แอตเทิล ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดลําดับการ
นํากระเป๋ าลงจากเรื อ ท่ านจะต้อ งจัดกระเป๋ าใบใหญ่ วางไว้ห น้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นไว้ใน
กระเป๋ าเดิ นทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ ของท่ านไปตั้งแต่กลางดึ ก และบัญ ชี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็คก่ อนทําการชําระในวันรุ่ งขึ้น สําหรับท่านที่ตอ้ งการชําระผ่านบัตร
เครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

พักที่ :
วันที9่

Emerald Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหาร
หลังอาหาร เชิญท่านรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรื อเกี่ยวกับเวลาขึ้นเรื อ เมื่อขึ้นเรื อแล้วทุกท่านจะต้องผ่านพิธี
การตรวจลงตราหนังสื อเดิ นทางเข้า เมืองซี แอ็ตเติล ณ บริ เวณท่าเรื อ และรับ กระเป๋ าสัมภาระ ซึ่ งทุกท่าน
จะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริ เวณห้องโถงของท่าเรื อจากนั้น ออกเดิ นทางสู่ เมือง ซี แอ็ตเติล นํา
ท่านสู่ ตลาดภายในเมือง”Pike Place Market” ชมตลาดผลไม้ ตลาดปลา ตลาด ดอกไม้ รวมทั้งสิ นค้าพื้นเมือง
ต่าง ๆ

ซีแอตเติล้ – SEATTLE OUTLET

่ จํากัด (ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/08005)
บริษัท สุมต
ิ รา แทรเวล แอนด์ เวเคชัน
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เทีย่ ง
บ่าย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นสู่ ซี แอตเทิ ล พรี เมี่ ย มเอาท์ เลต
(Seattle Premium Outlet) ซึ่ งเป็ น เอาท์
เลตขนาดใหญ่ในซีแอตเทิล มีร้านค้าเอาท์
เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph
Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien,
Burberry, Banana Republic Factory,
Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi,
Samsonite และ อื่ น ๆอี ก มากมาย อิ ส ระ
ให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซีแอทเทิล้

คํา่

วันที1่ 0
01.50 น.

ซีแอทเทิล– กรุงทพฯ
เหินฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินอีว่า แอร์ ไลน EVA Airlines เทีย่ วบินที่ BR025/067
แวะเปลี่ยนเครื่ องที่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน พร้ อมบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง...
*** บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล เวลาเปลีย่ น วันที่เปลีย่ น ***

วันที1่ 1
11.35 น.
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุ วรรณภูม)ิ
เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
******************************************************************************************
โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ย นแปลงได้ ต ามความเหมะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอัน เนื่ องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้ น เพื่ อความปลอดภัย ในการเดิน ทาง โดย เวิลด์ คอนเน็ ค ชั่ น ส์ ได้ ม อบหมายให้
หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนําทัวร์ มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสํ าคัญ

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

19-29 พ.ค.//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
99,900

เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

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

99,900

99,900

49,000

119,500

49,000

119,900 119,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัท

่ จํากัด (ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/08005)
บริษัท สุมต
ิ รา แทรเวล แอนด์ เวเคชัน
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม








ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ซิ แอตเติ้ล -กรุ งเทพฯ
โรงแรมที่พกั ตามระบุ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่าํ และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาํ
ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 กก. ส่ วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.

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








ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าดําเนินการทําหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าทิปพนักงานขับรถในแองเคอเรจ และแวนคูเวอร์ โดยเฉลีย่ 5 ยูเอสดอลล่า / ท่ าน / วัน
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย โดยเฉลีย่ 5 ยูเอสดอลล่า / ท่ าน / วัน
รายการทัวร์ชายฝั่ง ซึ่ งท่านสามารถขอคําปรึ กษาได้จากหัวหน้าทัวร์

การจองและชําระเงิน










กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนังสื อเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณา
ชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรื อ
ผู ร้ ่ ว มเดิ น ทางในคณะไม่ ส ามารถผ่านการพิ จ ารณาวี ซ่ าได้ค รบ 15 ท่ าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษ ัท ฯ ยิน ดี คื น เงิ น ให้ ท้ ังหมดหั ก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่ อเกิ ดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รั บ ผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่ สู ญ หาย สู ญ เสี ยหรื อได้รับ บาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รั บ ผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ สุ ดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่
ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่ าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่ าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทางมา
ยืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
o เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่ าท่ องเที่ย วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิ ใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านที่ มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ย ค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ าและค่ าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัด จําตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่ า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สําคัญ ในการยื่นวีซ่า หากท่ านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจ ารณาวีซ่ า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัทเริ่ ม ต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสํ ารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิด ชอบค่ าใช้ จ่ ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่ าใช้ จ่ายทีน่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสํ ารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้ องการั นตีมัด จํากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจําทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจําทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่ า VISA CANADA
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ตํ่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดื อน ฉากหลังเป็ นสี ข าวเท่ านั้ น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รู ป ขึ้นอยู่กบั ประเทศที่จะ
เดินทาง
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หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่
เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออก
จดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพ ย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพ ย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ทสี่ ุ ด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้
ชื่อแต่ละสถานทูตพร้ อม Statement, สํ าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพ ย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือนและสมุด

เงินฝากเล่ มจริง กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้
เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิ ดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดิ นทางทั้งสองคน ต้องมี จดหมายยินยอมให้
เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอําเภอ
สํ าเนาบัตรประชาชน หรื อ สํ าเนาสู ติบตั ร 1 ชุ ด
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สํ าเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุ ด
สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จ จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่
คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูต มีการเรีย กสั ม ภาษณ์ ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมื อในการเชิ ญ ท่ านไปสั ม ภาษณ์ ต ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ ง
เจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่ าของท่ าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ
จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทู ต จะรั บพิจ ารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีค วามประสงค์ ที่จ ะเดิน ทางไปท่ องเที่ย วยังประเทศตามที่ร ะบุ เท่ านั้ น การปฏิ เสธวีซ่าอัน
เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะคํานึ งถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
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