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รายละเอียดการบิน 

วันท่ี เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 
06 ก.ย. 61 กรุงเทพ-อินชอน BKK-ICN KE 660 10.00-17.35 

06 ก.ย. 61 อินชอน-ซีแอตเทิล ICN-SEA KE 019 18.20-12.20 

14 ก.ย. 61 ซีแอตเทิล-อินชอน SEA-ICN KE 020 14.15-17.45 

15 ก.ย. 61 อินชอน-กรุงเทพ ICN-BKK KE 659 19.40-23.50 

 
กําหนดการเดินทาง: 06-15 กันยายน 2561 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ซีแอตเทิล  06 กันยายน 2561 

07.00 น. 
คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 

ทางเขาที่ 6 แถว M เคานเตอร สายการบินโคเรียน แอร (Korean Air) 

เจาหนาที่บริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกทานกอนข้ึน

เคร่ือง 

 

10.00 น. 
ออกเดินทางสู อินชอน โดยสายการบินโคเรียน แอร โดยเที่ยวบิน 

KE660 
 

17.35 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  
18.20 น. ออกเดินทางสู นครซีแอตเทิล (Seattle) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสาย

การบินโคเรียน แอร  เที่ยวบิน KE019 
 

12.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติทาโคมา นครซีแอตเทิล(SEATTLE)   

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พรอมรับสัมภาระ

เรียบรอย 

 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

นําทานสู ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาทเลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่งเปน

เอาทเลต  ขนาดใหญในซีแอตเทิล มีรานคาเอาทเลตกวา 110 ราน ทั้ง 

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

Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi , 

Samsonite และ อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   

พักที่ โรงแรม SHERATON BELLEVUE หรือเทียบเทา ซีแอตเทิล 

วันที่สอง ซีแอตเทิล – เช็คอินข้ึนเรือ – ลองเรือ สู บริเวณนานน้ําอลาสกา 07 กันยายน 2561 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําทานเที่ยวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เปนเมืองทาชายฝงใน

รัฐวอชิงตัน, สหรัฐอเมริกา เปนเมืองที่ใหญที่สุดในภูมิภาคแปซิกฟคตะวัน

ตกเฉียงเหนือ ต้ังอยูระหวางมหาสมุทรแปซิฟกและทะเลสาบวอชิงตัน อยู

หางจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตร พื้นที่สวนใหญ

 

 

 

 



 
ของเมืองลวนเต็มไปดวยตึกระฟาและความโรแมนติก ของแสงสีในยามคํ่า

คืน แตหลายๆคนที่เคยมาเยือนเมืองน้ีกลับเรียกขานเมืองน้ีวา มหานคร

แหงสีเขียวขจี เน่ืองจากเมืองเต็มไปดวยพื้นที่สีเขียว นอกจากน้ีแลวซีแอต

เติล ยังไดรับการยกยองจากสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวแหงอเมริกา 

(ASTA) จากการจัดอันดับใหซีแอตเติลเปน 1 ใน 10สถานที่ทองเที่ยวยอด

นิยมในสหรัฐอเมริกาอีกดวย 

 

 

 จากน้ันนําทานเที่ยวชม  สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณของซี

แอตเติล สิ่งกอสรางที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล 

สรางข้ึน ป ค.ศ. 1962 เม่ือคร้ังที่ซีแอตเติลไดเปนเจาภาพจัดงาน World’s 

Fair ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปดวยรานขายของกระจุกกระจิก 

รานอาหารลอยฟา (Sky City restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของ

เมือง 

 

 จากน่ันนําทานเดินทางสู ยานธุรกิจที่สําคัญของซีแอตเติล ชมอาคาร 

บานเรือน และตึกที่มีความสําคัญทางดานสถาปตยกรรมที่ถือวามีความ

งดงามที่สุดของเมือง 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน  

บาย ถึงเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาเรือสําราญนํ้าลึกขนาดใหญ ที่นครซี

แอตเทิล เพื่อเตรียมตัวเช็คอินข้ึนเรือ CELEBRITY SOLSTICE 

จากน้ันนําทานผานข้ันตอนการเช็คอิน และ ตรวจคนเขาเมืองที่ทาเรือ เพื่อ

ข้ึนสูเรือสําราญ อิสระใหทานเดินสํารวจที่ต้ังของหองอาหาร และ หอง

บริการตางๆของเรือสําราญ หลังจากน้ันเม่ือทางเรือไดมีการประกาศใหมี

การซอมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ลูกคาทุกทานตองเขารวมในการฝกซอม

คร้ังน้ี โดยลูกคาตองใสเสื้อชูชีพที่อยูในหองพักของทานแลวไปที่จุดนัดพบ

ตามหมายเลขที่มีระบุไวในหองพัก 

*เปนมาตรการรักษาความปลอดภัยสากล ขอความรวมมือทุกทานปฏิบัติ

ตาม* 

เชิญทานสมาชิกทุกทานรวมพิธีนับถอยหลังเพื่อเร่ิมตนการเดินทางอลาสกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. 
เรือสําราญ Celebrity Solstice ออกเดินทางจากทาเทียบเรือ ซีแอตเทิล 

มุงหนาสูเมืองเคทชิแกน (Ketchikan)  
 

 

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือสําราญ  

อาทิเชน ออกกําลังกายในหองฟตสเนส, หองอบไอนํ้า, ซาวนาหนา, สปา 

หรือ ทานสามารถวิ่งออกกําลังกายโดยรอบตัวเรือบริเวณชั้นดาดฟาเรือ 

หรือเพลิดเพลินกับการแสดงโชวและกิจกรรมตางของเรือสําราญ ที่คัดสรร

โชวคุณภาพจากทั่วทุกมันโลกมาจัดแสดงใหบนเรือสําราญใหกับทางลูกคา 

หรือ ทานสามารถเลือกผอนคลายพักผอน ที่หองสมุดในมุมสงบ, คลาย

เครียดในหองเลนเกมส หรือ เลือกเสี่ยงโชคกับคาซิโนในเรือสําราญ ทั้งน้ีบน

เรือสําราญของ CELEBRITY SOLSTICE ยังมีบริการอาหารรสเลิศคอยเปด

บริการใหทานตลอดเวลา รวมถึงในสวนของ หองดนตรี บาร คอกเทล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เพื่อใหทานไดอิสระเลือกสรรตามอัธยาศัย 

***การแสดงโชวชุดพิเศษของทางเรือสําราญในทุกคืนจะไมมีการแสดงโชว

ซ้ํา*** 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของเรือสําราญ (บุฟเฟตนานาชาติ)  

พักที่ เรือสําราญ Celebrity Solstice  

วันที่สาม ลองเรือ ณ บริเวณนานน้ําสากล –กิจกรรมบนเรือ 08 กันยายน 2561 

เชา 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 

* เริ่มเปดบริการต้ังแต 05.00 น. – 23.00 น.* 
 

 อิสระใหทานไดเลือกทํากิจกรรมตามอัธยาศัย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ   

 

กิจกรรมพิเศษ 

1. การแสดงโชวชุดพิเศษของทางเรือสาํราญในทุกคืนจะไมมีการแสดงโชวซํ้ากัน

ดังนั้นทานไมสามารถหารอบการแสดงกลับมาดูโชวน้ันไดอีก 

2. การจัดเลี้ยงพิเศษ WELCOME PARTY ลูกคาจะตองสวมใสสทู หรือ 

ชุดราตรี เพื่อถายรปูรวมกับกัปตันเรือ และ ลูกเรอืคนสาํคัญ โดยจะมีการ

แนะนําตัวลูกเรือ  

หมายเหตุ : สุภาพบุรุษใสชุดสูท หรือ ทักซิโด สุภาพสตรีสวมใสชุดราตรี 

โปรดแตงกายสุภาพ เพื่อเปนเกียรติแกกัปตันและลูกเรือ 

 

คํ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ  

พักที่ เรือสําราญ Celebrity Solstice  

วันที่สี่ เค็ทชิแกน – เทรซี่ อารม ฟยอรด  09 กันยายน 2561 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 

* เริ่มเปดบริการต้ังแต 05.00 น. – 23.00 น.* 
 

07.00 น. นําทานเที่ยวชม หมูบานโทเทม สัมผัสวัฒนธรรมที่อาศัยอยูสมัยชาว

พื้นเมืองอลาสกาตะวันออกเฉียงใต เมืองเค็ทชิแกน (Ketchikan) เมืองน้ี

ต้ังอยูเชิงเขาริมฝงแมนํ้า เปนเมืองเล็กๆ ที่มีเสนห โดยเฉพาะอยางยิ่ง

หมูบานด้ังเดิมของชนพื้นเมือง ที่สรางสรรคงานศิลปะ เสา โทเทม (Totem 

Poles) เอาไวมากที่สุดในโลก ซึ่งเสาโทเทมแตละเสาน้ันจะมีความหมาย

แฝงไวในลวดลายที่งดงาม ไมไกลจากทาเรือ เปนยานไฟแดงที่โดงดังในอดีต 

“ครีก สตีท (Creek Street)” เปนที่ชุมนุมของเหลานักแสวงโชค และนัก

เดินเรือในยุคที่มีการออกลาขุดหาทอง เปนยานอาคารเกา ทางเดินและ

บานเรือนสรางอยูเหนือลําธาร มีสถานที่ประวัติศาสตร “บานของดอลล่ี” 

สถานที่หาความสําราญสําหรับสุภาพบุรุษในอดีต ซึ่งปจจุบันกลายเปน

พิพิธภัณฑ  

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ  

บาย 
อิสระใหทาน เลือกซื้อของที่ระลึกรวมถึงสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

** ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ** 
 



 

หมายเหตุ: ควรกลับถึงเรือสําราญอยางนอย 1 ช.ม.กอนเวลาออกเดินทาง 

16.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจาก เมืองเค็ทชิแกน สู เทรซี่ อารม ฟยอรด   

คํ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ  

พักที่ เรือสําราญ Celebrity Solstice  

วันที่หา เทรซี่อารม ฟยอรด (SAWYER GLACIER) – จูโน 10 กันยายน 2561 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 

* เริ่มเปดบริการต้ังแต 05.00 น. – 23.00 น.* 
 

06.00 น. เรือเดินทางถึงบริเวณแนวฟยอรด กลาเซียร (ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) เรือจะ

จอดแวะบนพื้นผิวนํ้าเพื่อใหทานไดชื่นชมซึมซับบรรยากาศแนวเทือกเขาที่

เปน ฟยอรด และแนวกลาเซียรโดยลอมรอบ (ถาทานโชคดีทานอาจจะได

เห็นปลาวาฬออกมาเลนนํ้าบริเวณโดยรอบน้ัน ซึ่งเปนแนวฟยอรดนํ้าแข็งที่

อยูใกลกับ Sawyer Glacier  

อิสระใหทานได บันทึกภาพความประทับใจบริเวณชั้นดาดฟาของตัวเรือ 

 

10.00 น. ไดเวลาอันสมควรนําทานออกเดินทางจาก เทรซี่อารม ฟยอรด สู เมืองจู

โน เมืองหลวงของรัฐอลาสกา 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ  

13.30 น. เรือสําราญเดินทางถึงทาเรือนํ้าลึก เมืองจูโน เมืองหลวงของมลรัฐอลาสกา 

ที่เต็มเปยมไปดวยทิวทัศนอันงดงาม ดวยมนตเสนหของธรรมชาติ และ 

วัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอยางกลมกลืน ที่หาที่ไดเปรียบเทียบไดยาก 

เมืองจูโน เปนเมืองที่ต้ังอยูระหวางเทือกเขา และ ทะเล ทําใหเมืองจูโนน้ี

เปนเมืองที่เขาถึงไดยากทางบก เมืองน้ีถูกคนพบในชวงยุคที่มีการลาหา

ทองคํา ราวคริสตวรรษที่ 19 ในอดีตเปนเมืองศูนยกลางแหงเหมืองทอง 

กอนกลายเปนเมืองหลวงที่ม่ังคั่งแหงรัฐอลาสกา  

นําทานเที่ยวชม “ธารน้ําแข็งเมนเดนฮอลล”  (Mendenhall Glacier) เปน

ธารนํ้าแข็งที่ข้ึนชื่อวาสวยที่สุดแหงหน่ึง อยูที่เมืองแหงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระใหทาน เลือกซื้อของที่ระลึกรวมถึงสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

** ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ** 

หมายเหตุ: ควรกลับถึงเรือสําราญอยางนอย 1 ช.ม.กอนเวลาออกเดินทาง 

 

คํ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ  

22.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจาก เมืองจูโน สู สแกกเวย  

พักที่ เรือสําราญ Celebrity Solstice  

วันที่หก สแกกเวย – ลองเรือ ณ บริเวณนานน้ําสากล สู อินไซต พาสเซจ 11 กันยายน 2561 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 

* เริ่มเปดบริการต้ังแต 05.00 น. – 23.00 น.* 

 

07.00 น. เรือเดินทางถึงทาเรือ เมืองสแกกเวย เมืองแหงขุมทองคําในอดีต เปนเมือง

เล็กๆ ที่ใหบรรยากาศแบบ คาวบอยตะวันตกโดยที่ตัวเมืองยังคงรักษา

 

 



 
รูปแบบบานเมืองแบบเดิมในยุคสมัยการลาทองคําเอาไวเหมือนเดิม  

เมืองสแกกเวย เปนเมืองทา และ เปนประตูตอนรับเหลานักแสวงโชคที่จะ

เดินทางไปยัง “ทุงทองคลอนไดค (Klondike gold fields)” ในประเทศ

แคนาดา เม่ือประมาณ 100 ปกอน โดยใชเสนทางรถไฟสายไวทพาสและ

ยูคอนรูต (White pass and Yukon railway) ที่ถูกสรางข้ึนระหวางปค.ศ. 

1898 - 1900 เชื่อมตอระหวางเมืองสแกกเวยและเมืองไวทฮอรส และมุงหนาสู

เหมืองทองในอดีต นําทานข้ึนรถไฟที่จอดเทียบอยูบริเวณทาเรือ ซึ่งจะพา

ทานยอนยุคศึกษาประวัติเสนทางรถไฟโบราณสายน้ีที่ตัดขามขุนเขาและหุบ

เหว เพื่อพานักแสวงโชคเดินทางเขาสูมณฑลยูคอนของแคนาดาเพื่อแสวงหา

ทองแทนการใชมาหรือเดินเทาผานธรรมชาติอันทุรกันดาร และโหดราย

ทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งข้ึนสูจุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟต ซึ่งตลอดสองขางทางที่

ทานจะไดพบคือความงดงามแหงธรรมชาติที่เหนือคําบรรยาย ไดเวลานํา

ทานกลับสูทาเทียบเรือเมืองสแกกเวย  

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ  

บาย 

 

 

 

 

นําทานชมตัวเมืองสแกกเวย ซึ่งอยูหางจากทาเทียบเรือเพียง 5-10 นาที

เทาน้ัน เมืองเล็กๆ ที่ใหบรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แมเวลาจะผานไป

นานแตเมืองสแกกเวยยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคต่ืนทองไดเปนอยางดี ให

ทานไดชม บานไมสองชั้น รานคา รานอาหาร ที่ทาสีสันสดใส  

อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 

หมายเหตุ: ควรกลับถึงเรือสําราญอยางนอย 1 ช.ม.กอนเวลาออกเดินทาง 

 

 

 

 

 

18.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจาก สแกกเวย สู อินไซต พาสเซจ  

18.30 น. 

เรือสําราญนําทานเดินทางถึง อินไซด พาสเสจ (InsidePassage) เชิญทาน

สัมผัสกับความงดงามอันเหลือเชื่อของธรรมชาติที่นาภิรมย และเก็บภาพ

ความประทับใจ 

เรือจะนําทุกทานลองทะเลเลียบไปตามแนวเขาที่คดเคี้ยวของ อินไซดพาส

เสจ ทานจะไดสัมผัสและเพลิดเพลินกับทิวทัศนที่เปล่ียนแปลงไปตลอด

เสนทาง ไมวาจะเปนผาหินอันสูงชัน ยอดเขาที่ปกคลุมไปดวยหิมะ และดวย

ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของเรือสําราญ  

พักที่ เรือสําราญ Celebrity Solstice  

วันที่เจ็ด ลองเรือ ณ บริเวณนานน้ําสากล สู วิคตอเรยี - กิจกรรมบนเรือ 12 กันยายน 2561 

เชา 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 

* เริ่มเปดบริการต้ังแต 05.00 น. – 23.00 น.* 
 

 อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือสําราญ   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ  

 อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือสําราญ  



 
อาทิเชน ออกกําลังกายในหองฟตสเนส, หองอบไอนํ้า, ซาวนาหนา, สปา 

หรือ ทานสามารถวิ่งออกกําลังกายโดยรอบตัวเรือบริเวณชั้นดาดฟาเรือ 

หรือเพลิดเพลินกับการแสดงโชวและกิจกรรมตางของเรือสําราญ ที่คัดสรร

โชวคุณภาพจากทั่วทุกมันโลกมาจัดแสดงใหบนเรือสําราญใหกับทางลูกคา 

หรือ ทานสามารถเลือกผอนคลายพักผอน ที่หองสมุดในมุมสงบ, คลาย

เครียดในหองเลนเกมส หรือ เลือกเสี่ยงโชคกับคาซิโนในเรือสําราญ ทั้งน้ีบน

เรือสําราญของ CELEBRITY SOLSTICE ยังมีบริการอาหารรสเลิศคอยเปด

บริการใหทานตลอดเวลา รวมถึงในสวนของ หองดนตรี บาร คอกเทล 

เพื่อใหทานไดอิสระเลือกสรรตามอัธยาศัย 

***การแสดงโชวชุดพิเศษของทางเรือสําราญในทุกคืนจะไมมีการแสดงโชว

ซ้ํา*** 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของเรือสําราญ  

 รับประทานอาหารเชา อาหารกลางวัน อาหารคํ่า บนเรือสําราญ  

วันที่แปด เมืองวิคตอเรีย (บริติช โคลัมเบีย, แคนาดา) 13 กันยายน 2561 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 

* เริ่มเปดบริการต้ังแต 05.00 น. – 23.00 น.* 
 

 อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือสําราญ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ  

 อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือสําราญ  

17.30 น. เรือสําราญเดินทางถึงทาเรือนํ้าลึกเมืองวิคตอเรีย รัฐบริติช โคลัมเบีย เมือง

วิกตอเรีย (VICTORIA) เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ใหญเปนลําดับ 2 

ของรัฐบริติชโคลัมเบีย ต้ังอยูบนอาวที่มีภูมิประเทศสวยงามตรงปลายสุดของ 

ทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะ แวดลอมดวยธรรมชาติงดงามมีเทือกเขาใหญ

ยาว 32 กโิลเมตรที่ตอเน่ืองมาจากรัฐวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาเปนฉาก

หลัง วิกตอเรียเปนเมืองที่มีอากาศดีเกือบตลอดป เปนเมืองที่มีแสงแดด

แจมใส ขณะที่เมืองอ่ืน ๆ ของแคนาดาอากาศหนาวเย็นจนมีหิมะตก 

วิกตอเรียรับมรดกความรักสวนมาจากคนอังกฤษ เมืองน้ีจึงมีสิ่งแวดลอม

เปนสวนสวยทั้งเมือง อาคารบานเรือนลวนกอสรางดวยสถาปตยกรรมยุค

ศตวรรษที่ 19 ในปจจุบันวิคตอเรียเปล่ียนแปลงจากเมืองที่มีบรรยากาศของ

ชาวอังกฤษในยุคต่ืนทองมาเปนเมืองรีสอรทตากอากาศชายทะเล ตัวเมือง

ต้ังอยูริมนํ้า มีกลุมอาคารรัฐสภา พิพิธภัณฑ และโรงแรมหรูหราอยูบริเวณ

หนาอาว 

 

 

นําทาน เที่ยวชม สวนบุตชารต (Butchart Garden) หางจากเมือง

วิกตอเรียไปทางทิศเหนือ 21 กิโลเมตร เปนสวนไมดอกไมประดับที่มี

ชื่อเสียงมากที่สุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย สรางโดยเจนน่ี บุตชารต ภริยาของ

นักธุรกิจคาปูนซีเมนต เพราะตองการแกไขภาพหลุมใหญบนพื้นดินที่สามี

ของนางขุดเอาหินปูนไปขาย และทิ้งพื้นที่ไวอยางน้ันทําใหเกิดภาพที่ไม

 

 

 

 

 



 
งดงาม และในป ค.ศ. 1904 เธอจึงตัดสินใจสรางสนามหญา ปลูกตนไม 

และทําสวนดอกไม ปลูกตนไอวี่ ซึ่งเปนไมเล้ือยปกคลุมหลุมขนาดใหญที่ถูก

ขุดดินออกไป ที่ตรงน้ีกลายเปนสวนตํ่าที่เรียกวา Sunken Garden ปจจุบันมี

พื้นที่ 55 เอเคอร ในสวนมีแปลงดอกไมนานาพันธุ สวนญี่ปุน สวนอิตา

เลียน สวนกุหลาบ นํ้าตก สระบัว ศาลาพักรอน รวมทั้งศาลาแสดงดนตรี

กลางสวนดวย ตอนกลางคืนประดับไฟสวางไสวใหคนชอบดอกไมตนไม

สามารถเดินชมตลอดทั้งวันทั้งคืน 

 

 

 

 

 

23.59 น. เรือสําราญออกเดินทางไปยัง ซีแอตเทิล  

วันที่เกา ซีแอตเทิล – สนามบิน 14 กันยายน 2561 

เชา 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญ 

* เริ่มเปดบริการต้ังแต 05.00 น. – 23.00 น.* 
 

06.00 น. 

เรือสําราญเดินทางกลับมาถึงทาเรือเมืองซีแอตเทิลโดยทางเรือจะมีการ

จัดลําดับลงเรือตามสีปายผูกกระเปา ซึ่งทานจะตองรอทางเรือเรียก

ตามลําดับของทาน หลังจากน้ันผานดานตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนําทาน

รับกระเปา และสัมภาระเรียบรอยแลว  

(โดยปกติจะใชเวลาในข้ันตอนการลงจากเรือสําราญประมาณ 2 ชั่วโมง) 

 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ไพโอเนียร สแควร (Pioneer Square) คือยานที่

เกาแกที่สุดในนครซีแอตเทิล โดยรอบๆ บริเวณน้ันลวนเต็มไปดวยแกลเลอร่ี

สําหรับจัดแสดงผลงานทางศิลปะในแขนงตางๆ ของศิลปนชื่อดัง รวมทั้ง

รานอาหาร รานหนังสือ และรานขายเคร่ืองประดับมากมายหลากหลายราน

และยี่หอดวย นอกจากน้ันยานแหงน้ียังมีอาคารสําคัญๆ อ่ืนๆ อีก อยางเชน

สมิท ทาวเวอรที่สรางข้ึนต้ังแตป 1914 รวมถึงพิพิธภัณฑเกาแก และโบสถ

ประจําเมืองซีแอตเทิลอีกดวย 

นําทานถายรูปกับ สมิธทาวเวอร คือหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมแหง

เมือง ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสมิท ทาวเวอรต้ังอยูในยาน

เกาแกอยางไพโอเนียร สแควร ทั้งยังเรียกไดวาเปนจุดชมวิวที่มีอายุมากที่สุด

ของเมือง เน่ืองจากสรางแลวเสร็จต้ังแตป ค.ศ. 1914 บนความสูง 149 เมตร 

ซึ่งถือวาเปนตึกที่สูงที่สุดแลวในยานริมฝงแมนํ้ามิซซิปปแลวในยุคน้ัน กอน

จะถูกโคนตําแหนงไปในป 1931 กระน้ันสมิธ ทาวเวอรก็ยังคงเปนอาคารที่

ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวมาจนถึงปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

11.00 น. 
จากน้ันไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินซีแอตเทิล  เพื่อ

เชค็อินไฟล โหลดสัมภาระ 
 

14.15 น. 
ออกเดินทางสู สนามบินอินชอน โดยสายการบิน โคเรียน แอร  

เที่ยวบินที่ KE020 

 

วันที่สิบ อินชอน - กรุงเทพ 15 กันยายน 2561 

17.45 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน เพื่อแวะพักเปล่ียนเคร่ือง  

19.40 น. เหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน โคเรียน แอร เที่ยวบินที่ KE659  



 

23.50 น. 
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 
*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาวะของเงินบาทที่ไมคงที่  

 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปล่ียนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ 

จะยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ *** 

คาทัวรตอทาน : อัตราคาบรกิารนี้สาํหรับผูเดินทาง  15 ทาน ขึ้นไป 

 ผูใหญพักหองคูแบบวิวทะเลมีระเบียง (หองละ 2 ทาน)                                      ทานละ 

 เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (เดก็ไมมีเตียง)                                 ทานละ 

 

การเที่ยวชมความงามดวยเฮลิคอปเตอรเปนทัวรทางเลือก มีคาใชจายประมาณ              ทานละ  

*** หากทานมีความประสงคใชบริการ กรุณาแจงเจาหนาที่ขายลวงหนา *** 

179,900.-          

150,000.- 

 

15,000.- 

 

การจองทัวร (กรุณาจองทัวรอยางนอย 3 เดือน กอนจะเดินทาง) : 

 หากทานสนใจ และประสงคจะเดินทาง กรุณาจองทัวร และชําระเงินมัดจําลวงหนา 50,000 บาท/ทาน (เพื่อเปนการยืนยัน

การเดินทางของทาน) 

 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วัน กอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัท

ฯ ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 

ทานสามารถโอนเงินเขาบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาทัวรรวม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินโคเรียน แอร ตามเสนทางทีก่ําหนดไวในโปรแกรมพรอมน้ําหนกักระเปา

เดินทางน้ําหนักตามที่สายการบินกําหนด 

เงื่อนไข 

 ไมสามารถทําการ REFUND ไดทุกกรณ ี

 ไมสามารถเปล่ียนชื่อผูโดยสารไดทุกกรณ ี

 ไมสามารถเปล่ียนวันเดินทางได เนื่องจากเปนตั๋วกรุป จะตองเดินทางไปและกลับพรอมคณะ 

 คาภาษีสนามบินทุกแหง และคาประกันภัยสายการบิน 
 คาโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 



 
 คาอาหารทุกม้ือตามระบุ และคานํ้าด่ืม วันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาพาหนะในการนําเที่ยว ตลอดการเดินทาง 
 คาเขาชมสถานที่ตามระบุไวในโปรแกรม 
 คาธรรมเนียมวีซาอเมริกา สําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรคนไทย คอยอํานวยความสะดวกใหแกทานตลอดการเดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ1,000,000บาทและคารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกันไมครอบคลุมผูที่มีอายุต้ังแต75ปข้ึนไป) 
คาทัวรไมรวม 

 คาทิปไกดทองถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูเอส ตอทาน ตอวัน รวม 3 วัน คิดเปน 15 ยูเอส 
 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 3 ยูเอส ตอทาน ตอวัน รวม 10 วัน คิดเปน 30 ยูเอส หรือข้ึนอยูกับความพึงพอใจของ

ทาน 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดใหยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทาน
ไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คานํ้าหนักของกระเปาเดินทางที่เกินกวาสายการบินกําหนด (2ใบ/ใบละ 23 กก.) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมนํ้ามันของสายการบิน (หากมีการปรับข้ึน) 
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 ไมมีแจกกระเปาหรือของพรีเม่ียมตางๆ 

การยกเลิกการจองทัวร : 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน  คืนคาใชจายทั้งหมด (ยกเวนคาวีซาที่ยื่น
และต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกลวงหนาและกรุปที่
เ ดิ น ท า ง ช ว ง วั น ห ยุ ด ห รื อ เ ท ศ ก า ล 
(สงกรานต วันแรงงาน ชวงเดือนตุลาคม 
และปใหม) ที่ตองการันตี มัดจํากับทางสาย
การบินหรือกรุปที่มีการ การันตีคามัดจําที่
พัก โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืน
เงินได) 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน  หักคามัดจํา 50,000 บาท + คาวีซา (ถามี) 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-29 วัน  หักคามัดจํา 50,000 บาท + คาใชจายอ่ืน 

(ถามี) 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-9 วัน  หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร 

หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการยื่นวีซาเรียบรอยแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน 
การนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซาในทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการยื่นวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม 

เอกสารในการยื่นวีซา :  

- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานําไปตออายุกอน

นําสง และแผนติดวีซาคงเหลืออยางนอย 2-3 หนา (สําหรับทานที่มีพาสปอรตเลมเกา ขอความกรุณา แนบมาดวย เพื่อ

อางอิงกับทางสถานทูต) 

- รูปถายสี พื้นหลังสีขาวเทานั้น ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (ทางสถานทูตไมพิจารณารูปที่ถายเอง) 

- สําเนาทะเบียนบานอยางละ 1 ใบ (หากมีผูออกคาใชจายใหตองแปลและมีตราประทับ บริษัทที่ถูกตอง) 

- สําเนาบัตรประชาชนอยางละ 1 ใบ  

- สําเนาใบสูติบัตรกรณีที่เด็กที่มีอายุต่ํากวา 20 ป (แปลเปนภาษาอังกฤษเทานั้นและมีตราประทับ บริษัทที่ถูกตอง) 



 
- สําเนาทะเบียนสมรส (แปลเปนภาษาอังกฤษเทานั้นและมตีราประทับ บริษัทที่ถูกตอง) 

- สําเนาใบหยาหรือสําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (แปลเปนภาษาอังกฤษเทานั้นและมีตราประทับ บริษัทที่

ถูกตอง) 

- สําเนาใบเปล่ียนชื่อและเปล่ียนนามสกุล (ถามี) (แปลเปนภาษาอังกฤษเทานั้นและมีตราประทับ บริษัทที่ถูกตอง) 
หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับตองแปลเปนภาษาอังกฤษ ที่มีตราประทับ บริษัทที่จดทะเบียนแปล และถูกตองเทานั้น 

- หลักฐานการเงิน  โดยตองขอจากทางธนาคารเทานั้น พรอมสําเนาถายจากสมุดเงินฝากสวนตัวยอนหลัง 6 เดือน พรอม

หนาบัญชีหนาแรก (หากมีการตอเลม กรุณาสําเนาหนาแรกของเลมที่ตอพรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจุบัน) 

- หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบันเทานั้น) 
หมายเหตุ: เอกสารการเงินสามารถใชอยางใดอยางหนึงได 

กรณีเปนพนักงาน  

• จดหมายรับรองการทํางานจากบริษัท ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน และชวงเวลาที่อนุมัติใหลาหยุด  

• หากเกษียณอายุ กรุณาชี้แจงเปนลายลักษณอักษร (เปนจดหมาย) เกี่ยวกับที่มาของการเงินและกรุณาแนบเอกสารที่

สามารถยื่นยันไดวาเกษียณอายุแลว เชน บัตรราชการ บัตรพนักงาน ฯลฯ พรอมประทับตราของบริษัท 

กรณีเปนขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ  

• จดหมายรับรองจากหนวยงานและสําเนาบัตรราชการ พรอมประทับตราองคกร 

เกษียณอายุราชการ สําเนาบัตรขาราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 

กรณีเปนเจาของกิจการ  

• สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน พรอมทั้งเซ็น

ตชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสําเนาไมเกิน 3 เดือน) (แปลเปนภาษาอังกฤษ) 
กรณีเปนนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบันเทานั้น) 

• จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู และสําเนาบัตรนักศกึษาพรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา 

พรอมประทับตราสถาบัน 

เด็กอายุต่ํากวา 20 ป (แปลเปนภาษาอังกฤษเทานั้นและมตีราประทับ บริษัทที่ถูกตอง) 

• จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็ก

เดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา หรือถาเด็กไมไดเดินทางกับบิดาและมารดา จะตองมจีดหมายยนิยอมให

บุตรเดินทางไปตางประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกบับุตร 

กับผูที่บุตรเดินทางไปดวย ตองไปทําที่สํานักงานเขตที่ทําเบียนบานอยู  (พรอมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) 
และบิดาหรือมารดจะตองไปเซ็นตเอกสารตอหนาเจาที่รับยื่นวีซา 

กรณีเปนแมบาน  

• สําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา /ใบมรณะ (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ใชหลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได ใน

กรณีที่ไมไดเดินทางไปกับสามี จะตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี เปนภาษาอังกฤษ พรอมกับเขียนชื่อ-นามสกุล 

วันเดือนปเกิด ของสามี และบุตร ที่มีดวยกนั)  
*** หากเอกสารท่ีใชในการยืน่วีซาจําเปนตองแปลเพ่ือใหเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาทองถิ่น และจําเปนตองมตีราประทับ

จากรานแปลเอกสาร ทางบริษัท ฯ ใครขออนุญาตใหทานผูเดินทางแปลมาใหพรอมเพ่ือยื่นใหกับทางสถานทูต แตหากทาน

ไมสะดวกท่ีจะทําการแปลดวยตนเอง ทางบริษัท ฯ ยินดีใหความชวยเหลือ แตจะขอเรียกเก็บคาใชจายในสวนท่ีเกิดขึ้นตาม

จริง *** 
หมายเหตุ : 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 



 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงการพาเขาชม สถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆเพื่อ

ทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกผูเดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ 

เหตุการณทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่
เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ  ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมือง หามผู เดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ เนื ่องจากมีสิ ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาใชจาย 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปใน
ลักษณะเหมาจาย 

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เลมสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใช
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการตั๋วเครื่องบินเอง 
 ในกรณีลูกคาดําเนินการเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวรดวย

ตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกิดความลาชา
หรือยกเลิกเที่ยวบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และใน
กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น 
(ในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

 ทานที่จะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หาก
ทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆที่เกี่ยวของกับตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศได 

 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยูนอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอ
คาใชจายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน 
โรงแรมและหอง 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําให
ทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปนตน 

กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยางละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถือข้ึนเคร่ืองไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใส
พรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO ) 

 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได และ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 
การชดเชยคากระเปาในการสูญหาย 
 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปาจริง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ  

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้นทานตอง

ระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเปาเดินทางของทานเกิดความชํารุด หรือสูญหาย ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ใน
ระหวางการเดินทาง 

การเดินทางเปนครอบครัว  

 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา  
4-5 ชั่วโมงติดตอกัน มานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู

คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข 

ที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ 



 
 
 
 
 
 

ใบตอบรับการเดินทาง 
 

รายการทัวร..................................................................................วันเดินทาง....................................................... 

ช่ือผูติดตอ..........................................................................โทรศัพท.................................................................. 

โทรศัพทมือถือ............................................แฟกซ...................................อีเมล.................................................... 

กรุณาชําระคามัดจําทัวรทานละ 50,000  บาท เพ่ือเปนการยืนยันการจองทัวร  

รายละเอียดบัญชี  ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน  จิตตปรารพ 
  ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี  118-5-07988-4 สาขา  สีลม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย 
  ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี  065-2-44652-1 สาขา  สีลม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย 
  ธนาคารกสิกรไทย เลขท่ี  602-2-02988-4 สาขา สีลม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย 

(ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันการจองทัวรสําหรับทานที่มัดจําเขามากอนเทาน้ัน) 

เง่ือนไขการยกเลิก 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน ไมเก็บคาใชจาย (หากไมไดมีการย่ืนวีซาลวงหนา)    

ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน หักคามัดจํา 50,000 บาท + คาวีซา (ถามี)    

ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-29 วัน หักคามัดจํา 50,000 บาท + คาใชจายอื่น (ถามี)   

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-9 วัน หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร     

กรุณาสงแฟกซสํารองท่ีนั่ง และ หนาพาสปอรต มาท่ีแฟกซ 02-635-1256 

หรือสงใหกับเจาหนาท่ีฝายขาย โทร. 02-635-1255 

 

ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 

ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซาเชงเกเกน

แลว วันที่ 

หองพัก 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที ่

สะสมไมล 

อาหาร 

(หากแพอาหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      



 
 

    ลงชื่อ...................................................ผูจอง 

                      ( ............................................................)  

                วันท่ี.......................................... 
 


