
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

“โปรแกรมล่องเรืออลาสกา้” 

ระหวา่งวนัที่ 06-16 ก.ย. 18  

CELEBRITY SOLSTICE 

 

 

 
 

 



 

 
รายละเอียดการบิน 

วนัท่ี เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

06 ก.ย. 61 กรุงเทพ-ไทเป BKK-TPE BR 068 16.25-21.15 
06 ก.ย. 61 ไทป-ซีแอตเทิล TPE-SEA BR 026 23.40-19.30 
15 ก.ย. 61 ซีแอตเทิล-ไทเป SEA-TPE BR 025 01.30-05.10 
16 ก.ย. 61 ไทเป-กรุงเทพ TPE-BKK BR 075 08.30-11.15 

 

ก าหนดการเดินทาง: 06-16 กนัยายน 2561 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ซีแอตเทิล  06 กนัยายน 2561 
13.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 

ทางเขา้ที่ 8 แถว Q เคานเ์ตอร ์สายการบินอีว่า แอร ์(EVA) เจา้หนา้ท่ี

บริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกท่านก่อนขึ้ นเคร่ือง 

 

16.25 น. ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยสายการบินอีว่า แอร ์โดยเที่ยวบิน BR 068  

21.15 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

23.40 น. ออกเดินทางสู่ นครซีแอตเทิล (Seattle) ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสาย

การบินอีว่า แอร ์โดยเที่ยวบิน BR 026 

 

19.30 น. ถึงสนามบินนานาชาตทิาโคม่า นครซีแอตเทิล(SEATTLE)   

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พรอ้มรบัสมัภาระ

เรียบรอ้ย 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  

พกัที่ โรงแรม SHERATON BELLEVUE หรือเทียบเท่า ซีแอตเทิล 
วนัที่สอง ซีแอตเทิล – เช็คอินข้ึนเรือ – ล่องเรือ สู่ บริเวณน่านน ้าอลาสกา้ 07 กนัยายน 2561 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเท่ียวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เป็นเมืองท่าชายฝัง่ใน

รฐัวอชิงตนั, สหรฐัอเมริกา เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในภมูิภาคแปซิกฟิคตะวนั

ตกเฉียงเหนือ ตั้งอยูร่ะหวา่งมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตนั อยู่

ห่างจากชายแดนสหรฐัอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตร พ้ืนท่ีส่วนใหญ่

ของเมืองลว้นเต็มไปดว้ยตึกระฟ้าและความโรแมนติก ของแสงสีในยามค า่

คืน แต่หลายๆคนท่ีเคยมาเยือนเมืองน้ีกลบัเรียกขานเมืองน้ีวา่ มหานคร

แห่งสีเขียวขจี เน่ืองจากเมืองเต็มไปดว้ยพื้ นท่ีสีเขียว นอกจากน้ีแลว้ซีแอต

เติล ยงัไดร้บัการยกยอ่งจากสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวแห่งอเมริกา 

(ASTA) จากการจดัอนัดบัใหซี้แอตเติลเป็น 1 ใน 10สถานท่ีท่องเท่ียวยอด

นิยมในสหรฐัอเมริกาอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 

 จากน้ันน าท่านเท่ียวชม  สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สญัลกัษณข์องซี  



 
แอตเติล ส่ิงก่อสรา้งท่ีมีความสงูถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล 

สรา้งขึ้ น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งท่ีซีแอตเติลไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน World’s 

Fair ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปดว้ยรา้นขายของกระจุกกระจิก 

รา้นอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ท่ีสามารถหมุนชมวิวสวยของ

เมือง 

 จากนัน่น าท่านเดินทางสู่ ย่านธุรกิจท่ีส าคญัของซีแอตเติล ชมอาคาร 

บา้นเรือน และตึกท่ีมีความส าคญัทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีถือวา่มีความ

งดงามท่ีสุดของเมือง 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  
บ่าย ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือส าราญน ้าลึกขนาดใหญ่ ท่ีนครซี

แอตเทิล เพ่ือเตรียมตวัเช็คอินขึ้ นเรือ CELEBRITY SOLSTICE 
จากน้ันน าท่านผ่านขัน้ตอนการเช็คอิน และ ตรวจคนเขา้เมืองท่ีท่าเรือ เพ่ือ

ขึ้ นสู่เรือส าราญ อิสระใหท่้านเดินส ารวจท่ีตั้งของหอ้งอาหาร และ หอ้ง
บริการต่างๆของเรือส าราญ หลงัจากน้ันเมื่อทางเรือไดม้ีการประกาศใหม้ี

การซอ้มในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งเขา้ร่วมในการฝึกซอ้ม

ครั้งน้ี โดยลกูคา้ตอ้งใส่เส้ือชชีูพท่ีอยูใ่นหอ้งพกัของท่านแลว้ไปท่ีจุดนัดพบ

ตามหมายเลขท่ีมีระบุไวใ้นหอ้งพกั 
*เป็นมาตรการรกัษาความปลอดภยัสากล ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบติั

ตาม* 
เชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมพิธีนับถอยหลงัเพ่ือเร่ิมตน้การเดินทางอลาสกา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.00 น. 
เรือส าราญ Celebrity Solstice ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ซีแอตเทิล 
มุง่หนา้สู่เมืองเคทชิแกน (Ketchikan)  

 

 

อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมหลากหลายบนเรือส าราญ  
อาทิเช่น ออกก าลงักายในหอ้งฟิตสเ์นส, หอ้งอบไอน ้า, ซาวน่าหน้า, สปา 

หรือ ท่านสามารถวิ่งออกก าลงักายโดยรอบตวัเรือบริเวณชั้นดาดฟ้าเรือ 

หรือเพลิดเพลินกบัการแสดงโชวแ์ละกิจกรรมต่างของเรือส าราญ ท่ีคดัสรร

โชวคุ์ณภาพจากทัว่ทุกมนัโลกมาจดัแสดงใหบ้นเรือส าราญใหก้บัทางลกูคา้ 

หรือ ท่านสามารถเลือกผ่อนคลายพกัผ่อน ท่ีหอ้งสมุดในมุมสงบ, คลาย
เครียดในหอ้งเล่นเกมส ์หรือ เลือกเส่ียงโชคกบัคาซิโนในเรือส าราญ ทั้งน้ีบน

เรือส าราญของ CELEBRITY SOLSTICE ยงัมีบริการอาหารรสเลิศคอยเปิด
บริการใหท่้านตลอดเวลา รวมถึงในส่วนของ หอ้งดนตรี บาร ์คอกเทล 

เพ่ือใหท่้านไดอิ้สระเลือกสรรตามอธัยาศยั 
***การแสดงโชวชุ์ดพิเศษของทางเรือส าราญในทุกคืนจะไมม่ีการแสดงโชว์

ซ ้า*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ (บุฟเฟ่ตน์านาชาติ)  
พกัที่ เรือส าราญ Celebrity Solstice  

วนัที่สาม ล่องเรือ ณ บริเวณน่านน ้าสากล –กิจกรรมบนเรือ 08 กนัยายน 2561 



 

เชา้ 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
* เริ่มเปิดบริการตั้งแต ่05.00 น. – 23.00 น.* 

 

 อิสระใหท้่านไดเ้ลือกท ากิจกรรมตามอธัยาศยั  
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ   

 

กิจกรรมพิเศษ 
1. การแสดงโชวชุ์ดพิเศษของทางเรือส าราญในทุกคืนจะไม่มีการแสดงโชวซ์ ้ากนั

ดงัน้ันท่านไม่สามารถหารอบการแสดงกลบัมาดโูชวน้ั์นไดอ้ีก 
2. การจดัเล้ียงพิเศษ WELCOME PARTY ลกูคา้จะตอ้งสวมใส่สทู หรือ 

ชุดราตรี เพื่อถ่ายรปูร่วมกบักปัตนัเรือ และ ลกูเรือคนส าคญั โดยจะมีการ

แนะน าตวัลกูเรือ  
หมายเหตุ : สุภาพบุรุษใส่ชุดสทู หรือ ทกัซิโด ้สุภาพสตรีสวมใส่ชุดราตรี 
โปรดแต่งกายสุภาพ เพ่ือเป็นเกียรติแก่กปัตนัและลกูเรือ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  
พกัที่ เรือส าราญ Celebrity Solstice  
วนัที่สี่ เค็ทชิแกน – เทรซ่ี อารม์ ฟยอรด์  09 กนัยายน 2561 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

* เริ่มเปิดบริการตั้งแต ่05.00 น. – 23.00 น.* 
 

07.00 น. น าท่านเท่ียวชม หมู่บา้นโทเทม สมัผสัวฒันธรรมท่ีอาศยัอยูส่มยัชาว

พ้ืนเมืองอลาสกา้ตะวนัออกเฉียงใต ้เมืองเค็ทชิแกน (Ketchikan) เมืองน้ี
ตั้งอยูเ่ชิงเขาริมฝัง่แมน่ ้า เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

หมูบ่า้นดั้งเดิมของชนพ้ืนเมือง ท่ีสรา้งสรรคง์านศิลปะ เสา โทเทม (Totem 
Poles) เอาไวม้ากท่ีสุดในโลก ซ่ึงเสาโทเทมแต่ละเสาน้ันจะมีความหมาย
แฝงไวใ้นลวดลายท่ีงดงาม ไมไ่กลจากท่าเรือ เป็นยา่นไฟแดงท่ีโด่งดงัในอดีต 

“ครีก สตที (Creek Street)” เป็นท่ีชุมนุมของเหล่านักแสวงโชค และนัก
เดินเรือในยุคท่ีมีการออกล่าขุดหาทอง เป็นยา่นอาคารเก่า ทางเดินและ

บา้นเรือนสรา้งอยูเ่หนือล าธาร มีสถานท่ีประวติัศาสตร ์“บา้นของดอลล่ี” 
สถานท่ีหาความส าราญส าหรบัสุภาพบุรุษในอดีต ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็น

พิพิธภณัฑ ์ 

 
 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  

บ่าย 
อิสระใหท่้าน เลือกซ้ือของท่ีระลึกรวมถึงสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 
** ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ** 
หมายเหตุ: ควรกลบัถึงเรือส าราญอยา่งน้อย 1 ช.ม.ก่อนเวลาออกเดินทาง 

 

16.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจาก เมืองเค็ทชิแกน สู่ เทรซ่ี อารม์ ฟยอรด์   
ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  
พกัที่ เรือส าราญ Celebrity Solstice  
วนัที่หา้ เทรซ่ีอารม์ ฟยอรด์ (SAWYER GLACIER) – จูโน่ 10 กนัยายน 2561 



 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

* เริ่มเปิดบริการตั้งแต ่05.00 น. – 23.00 น.* 
 

06.00 น. เรือเดินทางถึงบริเวณแนวฟยอรด์ กลาเซียร ์(ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ) เรือจะ

จอดแวะบนพ้ืนผิวน ้าเพ่ือใหท่้านไดช่ื้นชมซึมซบับรรยากาศแนวเทือกเขาท่ี

เป็น ฟยอรด์ และแนวกลาเซียรโ์ดยลอ้มรอบ (ถา้ท่านโชคดีท่านอาจจะได้

เห็นปลาวาฬออกมาเล่นน ้าบริเวณโดยรอบน้ัน ซ่ึงเป็นแนวฟยอรด์น ้าแข็งท่ี

อยูใ่กลก้บั Sawyer Glacier  
อิสระใหท่้านได ้บนัทึกภาพความประทบัใจบริเวณชั้นดาดฟ้าของตวัเรือ 

 

10.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางจาก เทรซ่ีอารม์ ฟยอรด์ สู่ เมืองจู

โน่ เมืองหลวงของรฐัอลาสกา้ 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  
13.30 น. เรือส าราญเดินทางถึงท่าเรือน ้าลึก เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรฐัอลาสกา้ 

ท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงาม ดว้ยมนตเ์สน่หข์องธรรมชาติ และ 

วฒันธรรมท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน ท่ีหาท่ีไดเปรียบเทียบไดย้าก 
เมืองจูโน่ เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหวา่งเทือกเขา และ ทะเล ท าใหเ้มืองจโูน่น้ี

เป็นเมืองท่ีเขา้ถึงไดย้ากทางบก เมืองน้ีถูกคน้พบในช่วงยุคท่ีมีการล่าหา

ทองค า ราวคริสตวรรษท่ี 19 ในอดีตเป็นเมืองศนูยก์ลางแห่งเหมืองทอง 

ก่อนกลายเป็นเมืองหลวงท่ีมัง่คัง่แห่งรฐัอลาสกา้  
น าท่านเท่ียวชม “ธารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล”์  (Mendenhall Glacier) เป็น
ธารน ้าแข็งท่ีขึ้ นช่ือวา่สวยท่ีสุดแห่งหน่ึง อยูท่ี่เมืองแห่งน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
อิสระใหท่้าน เลือกซ้ือของท่ีระลึกรวมถึงสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 
** ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ** 
หมายเหตุ: ควรกลบัถึงเรือส าราญอยา่งน้อย 1 ช.ม.ก่อนเวลาออกเดินทาง 

 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  
22.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจาก เมืองจูโน่ สู่ สแกกเวย ์  
พกัที่ เรือส าราญ Celebrity Solstice  

วนัที่หก สแกกเวย ์– ล่องเรือ ณ บริเวณน่านน ้าสากล สู่ อินไซต ์พาสเซจ 11 กนัยายน 2561 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

* เริ่มเปิดบริการตั้งแต ่05.00 น. – 23.00 น.* 

 

07.00 น. เรือเดินทางถึงท่าเรือ เมืองสแกกเวย ์เมืองแห่งขุมทองค าในอดีต เป็นเมือง

เล็กๆ ท่ีใหบ้รรยากาศแบบ คาวบอยตะวนัตกโดยท่ีตวัเมืองยงัคงรกัษา

รปูแบบบา้นเมืองแบบเดิมในยุคสมยัการล่าทองค าเอาไวเ้หมือนเดิม  
เมืองสแกกเวย ์เป็นเมืองท่า และ เป็นประตูตอ้นรบัเหล่านักแสวงโชคท่ีจะ

เดินทางไปยงั “ทุ่งทองคลอนไดค ์(Klondike gold fields)” ในประเทศ
แคนาดา เมื่อประมาณ 100 ปีก่อน โดยใชเ้สน้ทางรถไฟสายไวทพ์าสและ

ยูคอนรูต (White pass and Yukon railway) ท่ีถูกสรา้งขึ้ นระหวา่งปีค.ศ. 
1898 - 1900 เช่ือมต่อระหวา่งเมืองสแกกเวยแ์ละเมืองไวทฮ์อรส์ และมุ่งหนา้สู่

 
 
 
 
 
 



 
เหมืองทองในอดีต น าท่านขึ้ นรถไฟท่ีจอดเทียบอยูบ่ริเวณท่าเรือ ซ่ึงจะพา

ท่านยอ้นยุคศึกษาประวติัเสน้ทางรถไฟโบราณสายน้ีท่ีตดัขา้มขุนเขาและหุบ

เหว เพ่ือพานักแสวงโชคเดินทางเขา้สู่มณฑลยคูอนของแคนาดาเพ่ือแสวงหา

ทองแทนการใชม้า้หรือเดินเทา้ผ่านธรรมชาติอนัทุรกนัดาร และโหดรา้ย

ทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งข้ึนสู่จุดสงูสุดท่ีเกือบ 3,292 ฟิต ซ่ึงตลอดสองขา้งทางท่ี
ท่านจะไดพ้บคือความงดงามแห่งธรรมชาติท่ีเหนือค าบรรยาย ไดเ้วลาน า

ท่านกลบัสู่ท่าเทียบเรือเมืองสแกกเวย ์ 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  

บ่าย 
 
 
 

 

น าท่านชมตวัเมืองสแกกเวย ์ซ่ึงอยูห่่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาที
เท่าน้ัน เมืองเล็กๆ ท่ีใหบ้รรยากาศแบบคาวบอยตะวนัตก แมเ้วลาจะผ่านไป

นานแต่เมืองสแกกเวยย์งัคงรกัษาสภาพเมืองในยุคต่ืนทองไดเ้ป็นอยา่งดี ให้

ท่านไดช้ม บา้นไมส้องชั้น รา้นคา้ รา้นอาหาร ท่ีทาสีสนัสดใส  
อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัจนถึงเวลานัดหมาย 
หมายเหตุ: ควรกลบัถึงเรือส าราญอยา่งน้อย 1 ช.ม.ก่อนเวลาออกเดินทาง 

 
 
 
 
 

18.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจาก สแกกเวย ์สู่ อินไซต ์พาสเซจ  

18.30 น. 

เรือส าราญน าท่านเดินทางถึง อินไซด ์พาสเสจ (InsidePassage) เชิญท่าน
สมัผสักบัความงดงามอนัเหลือเช่ือของธรรมชาติท่ีน่าภิรมย ์และเก็บภาพ

ความประทบัใจ 
เรือจะน าทุกท่านล่องทะเลเลียบไปตามแนวเขาท่ีคดเค้ียวของ อินไซดพ์าส

เสจ ท่านจะไดส้มัผสัและเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอด

เสน้ทาง ไมว่่าจะเป็นผาหินอนัสูงชนั ยอดเขาท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะ และดว้ย

ความอุดมสมบรูณข์องธรรมชาติ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  
พกัที่ เรือส าราญ Celebrity Solstice  

วนัที่เจ็ด ล่องเรือ ณ บริเวณน่านน ้าสากล สู่ วิคตอเรีย - กิจกรรมบนเรือ 12 กนัยายน 2561 

เชา้ 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
* เริ่มเปิดบริการตั้งแต ่05.00 น. – 23.00 น.* 

 

 อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมหลากหลายบนเรือส าราญ   
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  

 

อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมหลากหลายบนเรือส าราญ 
อาทิเช่น ออกก าลงักายในหอ้งฟิตสเ์นส, หอ้งอบไอน ้า, ซาวน่าหน้า, สปา 

หรือ ท่านสามารถวิ่งออกก าลงักายโดยรอบตวัเรือบริเวณชั้นดาดฟ้าเรือ 

หรือเพลิดเพลินกบัการแสดงโชวแ์ละกิจกรรมต่างของเรือส าราญ ท่ีคดัสรร

โชวคุ์ณภาพจากทัว่ทุกมนัโลกมาจดัแสดงใหบ้นเรือส าราญใหก้บัทางลกูคา้ 

หรือ ท่านสามารถเลือกผ่อนคลายพกัผ่อน ท่ีหอ้งสมุดในมุมสงบ, คลาย
เครียดในหอ้งเล่นเกมส ์หรือ เลือกเส่ียงโชคกบัคาซิโนในเรือส าราญ ทั้งน้ีบน

เรือส าราญของ CELEBRITY SOLSTICE ยงัมีบริการอาหารรสเลิศคอยเปิด

 



 
บริการใหท่้านตลอดเวลา รวมถึงในส่วนของ หอ้งดนตรี บาร ์คอกเทล 

เพ่ือใหท่้านไดอิ้สระเลือกสรรตามอธัยาศยั 
***การแสดงโชวชุ์ดพิเศษของทางเรือส าราญในทุกคืนจะไมม่ีการแสดงโชว์

ซ ้า*** 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  

 รบัประทานอาหารเชา้ อาหารกลางวนั อาหารค า่ บนเรือส าราญ  
วนัที่แปด เมืองวิคตอเรีย (บริตชิ โคลมัเบีย, แคนาดา) 13 กนัยายน 2561 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
* เริ่มเปิดบริการตั้งแต ่05.00 น. – 23.00 น.* 

 

 อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมหลากหลายบนเรือส าราญ  
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  

 อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมหลากหลายบนเรือส าราญ  
17.30 น. เรือส าราญเดินทางถึงท่าเรือน ้าลึกเมืองวิคตอเรีย รฐับริติช โคลมัเบีย เมือง

วิกตอเรีย (VICTORIA) เมืองหลวงของรฐับริติชโคลมัเบีย ใหญ่เป็นล าดบั 2 
ของรฐับริติชโคลมัเบีย ตั้งอยูบ่นอ่าวท่ีมีภูมิประเทศสวยงามตรงปลายสุดของ 
ทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะ แวดลอ้มดว้ยธรรมชาติงดงามมีเทือกเขาใหญ่

ยาว 32 กิโลเมตรท่ีต่อเน่ืองมาจากรฐัวอชิงตนัของสหรฐัอเมริกาเป็นฉาก

หลงั วิกตอเรียเป็นเมืองท่ีมีอากาศดีเกือบตลอดปี เป็นเมืองท่ีมีแสงแดด

แจ่มใส ขณะท่ีเมืองอ่ืน ๆ ของแคนาดาอากาศหนาวเย็นจนมีหิมะตก 

วิกตอเรียรบัมรดกความรกัสวนมาจากคนองักฤษ เมืองน้ีจึงมีส่ิงแวดลอ้ม

เป็นสวนสวยทั้งเมือง อาคารบา้นเรือนลว้นก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมยุค

ศตวรรษท่ี 19 ในปัจจุบนัวิคตอเรียเปล่ียนแปลงจากเมืองท่ีมีบรรยากาศของ

ชาวองักฤษในยุคต่ืนทองมาเป็นเมืองรีสอรท์ตากอากาศชายทะเล ตวัเมือง

ตั้งอยูริ่มน ้า มีกลุ่มอาคารรฐัสภา พิพิธภณัฑ ์และโรงแรมหรหูราอยูบ่ริเวณ

หนา้อ่าว 

 

 

น าท่าน เที่ยวชม สวนบุตชารต์ (Butchart Garden) ห่างจากเมือง
วิกตอเรียไปทางทิศเหนือ 21 กิโลเมตร เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัท่ีมี

ช่ือเสียงมากท่ีสุดของรฐับริติชโคลมัเบีย สรา้งโดยเจนน่ี บุตชารต์ ภริยาของ

นักธุรกิจคา้ปนูซีเมนต ์เพราะตอ้งการแกไ้ขภาพหลุ่มใหญ่บนพ้ืนดินท่ีสามี

ของนางขุดเอาหินปนูไปขาย และท้ิงพ้ืนท่ีไวอ้ยา่งน้ันท าใหเ้กิดภาพท่ีไม่

งดงาม และในปี ค.ศ. 1904 เธอจึงตดัสินใจสรา้งสนามหญา้ ปลกูตน้ไม ้

และท าสวนดอกไม ้ปลกูตน้ไอวี่ ซ่ึงเป็นไมเ้ล้ือยปกคลุมหลุมขนาดใหญ่ท่ีถูก

ขุดดินออกไป ท่ีตรงน้ีกลายเป็นสวนต า่ท่ีเรียกวา่ Sunken Garden ปัจจุบนัมี
พ้ืนท่ี 55 เอเคอร ์ในสวนมีแปลงดอกไมน้านาพนัธุ ์สวนญ่ีปุ่น สวนอิตา

เลียน สวนกุหลาบ น ้าตก สระบวั ศาลาพกัรอ้น รวมทั้งศาลาแสดงดนตรี

กลางสวนดว้ย ตอนกลางคืนประดบัไฟสว่างไสวใหค้นชอบดอกไมต้น้ไม้

สามารถเดินชมตลอดทั้งวนัทั้งคืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
23.59 น. เรือส าราญออกเดินทางไปยงั ซีแอตเทิล  
วนัที่เกา้ ซีแอตเทิล – สนามบิน 14 กนัยายน 2561 

เชา้ 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 
* เริ่มเปิดบริการตั้งแต ่05.00 น. – 23.00 น.* 

 

06.00 น. 

เรือส าราญเดินทางกลบัมาถึงท่าเรือเมืองซีแอตเทิลโดยทางเรือจะมีการ

จดัล าดบัลงเรือตามสีป้ายผูกกระเป๋า ซ่ึงท่านจะตอ้งรอทางเรือเรียก

ตามล าดบัของท่าน หลงัจากน้ันผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันน าท่าน

รบักระเป๋า และสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  
(โดยปกติจะใชเ้วลาในขั้นตอนการลงจากเรือส าราญประมาณ 2 ชัว่โมง) 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ไพโอเนียร ์สแควร ์(Pioneer Square) คือยา่นท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในนครซีแอตเทิล โดยรอบๆ บริเวณน้ันลว้นเต็มไปดว้ยแกลเลอร่ี

ส าหรบัจดัแสดงผลงานทางศิลปะในแขนงต่างๆ ของศิลปินช่ือดงั รวมทั้ง

รา้นอาหาร รา้นหนังสือ และรา้นขายเคร่ืองประดบัมากมายหลากหลายรา้น

และยี่หอ้ดว้ย นอกจากน้ันย่านแห่งน้ียงัมีอาคารส าคญัๆ อ่ืนๆ อีก อยา่งเช่น

สมิท ทาวเวอรท่ี์สรา้งข้ึนตั้งแต่ปี 1914 รวมถึงพิพิธภณัฑเ์ก่าแก่ และโบสถ์

ประจ าเมืองซีแอตเทิลอีกดว้ย 
น าท่านถ่ายรปูกบั สมิธทาวเวอร ์คือหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมแห่ง

เมือง ซีแอตเทิล ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสมิท ทาวเวอรต์ั้งอยูใ่นยา่น

เก่าแก่อยา่งไพโอเนียร ์สแควร ์ทั้งยงัเรียกไดว้า่เป็นจุดชมวิวท่ีมีอายุมากท่ีสุด

ของเมือง เน่ืองจากสรา้งแลว้เสร็จตั้งแต่ปี ค.ศ. 1914 บนความสงู 149 เมตร 
ซ่ึงถือวา่เป็นตึกท่ีสงูท่ีสุดแลว้ในยา่นริมฝัง่แม่น ้ามิซซิปป้ีแลว้ในยุคน้ัน ก่อน

จะถูกโค่นต าแหน่งไปในปี 1931 กระน้ันสมิธ ทาวเวอรก็์ยงัคงเป็นอาคารท่ี
ไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวมาจนถึงปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย 

น าท่านสู่ ซีแอตเทิลพรีเม่ียมเอาทเ์ลต (Seattle Premium Outlet) ซ่ึงเป็น
เอาทเ์ลต  ขนาดใหญ่ในซีแอตเทิล มีรา้นคา้เอาทเ์ลตกวา่ 110 รา้น ทั้ง 

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

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

Samsonite และ อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
21.30 น. 

จากน้ันไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซีแอตเทิล  เพ่ือ

เช็คอินไฟล ์โหลดสมัภาระ 
 

วนัที่สิบ ซีแอตเทิล  15 กนัยายน 2561 
01.30 น. ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยสายการบิน อีว่าแอร ์เที่ยวบินที่ BR025  
วนัที่สิบเอ็ด ไทเป – กรุงเทพ 16 กนัยายน 2561 
05.10 น. เดินทางถึงสนามบิน ไทเป เพ่ือแวะพกัเปล่ียนเคร่ือง  



 
08.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อีว่าแอร ์เที่ยวบินที่ BR075  

11.15 น. 
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  
 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 
ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบรกิารน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทาง  15 ท่าน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่แบบววิทะเลมีระเบียง (หอ้งละ 2 ท่าน)                                      ท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เด็กไมมี่เตียง)                                 ท่านละ 
 

การเท่ียวชมความงามดว้ยเฮลิคอปเตอรเ์ป็นทวัรท์างเลือก มีค่าใชจ้า่ยประมาณ              ท่านละ  
*** หากท่านมีความประสงคใ์ชบ้ริการ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีขายล่วงหน้า *** 

179,900.-          

150,000.- 
 

15,000.- 
 

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 3 เดือน ก่อนจะเดินทาง) : 
 หากท่านสนใจ และประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทัวร ์และช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 50,000 บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนั

การเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัท

ฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั โดยสายการบินอีวา่ แอร ์ตามเสน้ทางท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมพรอ้มน ้าหนักกระเป๋า

เดินทางน ้าหนักตามท่ีสายการบินก าหนด 

เง่ือนไข 

 ไม่สามารถท าการ REFUND ไดทุ้กกรณี 
 ไม่สามารถเปล่ียนชื่อผูโ้ดยสารไดทุ้กกรณี 
 ไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้เน่ืองจากเป็นตัว๋กรุป๊ จะตอ้งเดินทางไปและกลบัพรอ้มคณะ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 



 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยเูอส ต่อท่าน ต่อวนั รวม 3 วนั คิดเป็น 15 ยเูอส 
 ค่าทิปหวัหน้าทัวรไ์ทย วนัละ 3 ยูเอส ต่อท่าน ต่อวนั รวม 11 วนั คิดเป็น 33 ยูเอส หรือขึ้ นอยู่กบัความพึงพอใจของ

ท่าน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน

ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (2ใบ/ใบละ 23 กก.) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่น

และตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ี

เ ดิ น ท า ง ช่ ว ง วั น ห ยุ ด ห รื อ เ ท ศ ก า ล 

(สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม 
และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบัทางสาย
การบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ี
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน

เงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน 

(ถา้มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการยื่นวีซ่า :  
- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อน

น าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรบัท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาดว้ย เพ่ือ

อา้งอิงกบัทางสถานทตู) 

- รูปถ่ายสี พ้ืนหลังสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

- ส าเนาทะเบียนบา้นอย่างละ 1 ใบ (หากมีผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหต้อ้งแปลและมีตราประทบั บริษัทท่ีถกูตอ้ง) 

- ส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  



 
- ส าเนาใบสูติบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและมีตราประทบั บริษัทท่ีถกูตอ้ง) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและมีตราประทับ บริษัทท่ีถกูตอ้ง) 

- ส าเนาใบหย่าหรือส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ันและมีตราประทับ บริษัทท่ี

ถกูตอ้ง) 

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและมีตราประทบั บริษัทท่ีถกูตอ้ง) 

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับตอ้งแปลเป็นภาษาอังกฤษ ท่ีมีตราประทับ บริษัทท่ีจดทะเบียนแปล และถูกตอ้งเท่าน้ัน  

- หลักฐานการเงิน  โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่าน้ัน พรอ้มส าเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวยอ้นหลัง 6 เดือน พรอ้ม

หน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั) 

- หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

หมายเหตุ: เอกสารการเงินสามารถใชอ้ย่างใดอย่างหนึงได้ 

กรณีเป็นพนักงาน  

 จดหมายรบัรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีอนุมัติใหล้าห ยุด  

 หากเกษียณอายุ กรุณาช้ีแจง้เป็นลายลักษณ์อักษร (เป็นจดหมาย) เกี่ยวกับท่ีมาของการเงินและกรุณาแนบเอกสารท่ี

สามารถยื่นยนัไดว้่าเกษียณอายุแลว้ เช่น บัตรราชการ บัตรพนักงาน ฯลฯ พรอ้มประทบัตราของบริษัท 

กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวสิาหกิจ  

 จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 

เกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

 ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้งเซ็น

ตชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

 จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนา 

พรอ้มประทับตราสถาบนั 

เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและมีตราประทับ บริษัทท่ีถกูตอ้ง) 

 จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา หรือหากเด็ก

เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้า่ยใหก้บับุตร 

กบัผูท่ี้บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) 

และบิดาหรือมารดจะตอ้งไปเซ็นตเ์อกสารต่อหน้าเจา้ท่ีรบัยื่นวซี่า 

กรณีเป็นแม่บา้น  

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ) (ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได ้ใน

กรณีท่ีไมไ่ดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ้า่ยจากสามี เป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขียนชื่อ-นามสกุล 

วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั)  

*** หากเอกสารท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าจ  าเป็นตอ้งแปลเพื่อใหเ้ป็นภาษาองักฤษ หรือภาษาทอ้งถ่ิน และจ  าเป็นตอ้งมีตราประทบั
จากรา้นแปลเอกสาร ทางบริษัท ฯ ใครข่ออนุญาตใหท้่านผูเ้ดินทางแปลมาใหพ้รอ้มเพ่ือยื่นใหก้บัทางสถานทูต แตห่ากท่าน

ไม่สะดวกท่ีจะท าการแปลดว้ยตนเอง ทางบริษัท ฯ ยินดีใหค้วามช่วยเหลือ แตจ่ะขอเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยในส่วนท่ีเกิดข้ึนตาม

จริง *** 

หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  



 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือ

ทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ 

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้

หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 

(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนัวา่ทวัรน้ั์นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หาก

ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่าย

ใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO ) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบตอบรบัการเดินทาง 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ และ

หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ี่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสญูหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง

ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 
หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 



 
 

รายการทวัร์..................................................................................วันเดินทาง....................................................... 

ช่ือผู้ติดต่อ..........................................................................โทรศัพท.์................................................................. 

โทรศัพทม์ือถือ............................................แฟกซ์...................................อเีมล.................................................... 

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 50,000  บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจ า 50,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ ารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
 

    ลงช่ือ...................................................ผู้จอง 
                      ( ............................................................)  
                วันที่.......................................... 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      


