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   *** เมนูพเิศษ ขาปูอลาสก้า *** ห้องพกัแบบมีหน้าต่าง *** รวมค่าวซ่ีาแคนาดา *** 
รวมเทีย่วชายฝ่ัง แวนคูเวอร์ * TRACY ARM INLET * กลาเซียร์ เบย์ * จูโน่ * เคทชิแกน * สแก๊กเวย์ 

DELUXE TOUR / HOLLAND AMERICAN LINE CRUISES ตระกูลเรือส าราญทีด่ีทีสุ่ดในการล่องอลาสก้า  
ซ่ึงมรีะวางขบัน า้ถึง 61,300 ตัน สามารถจุคนได้ถึง 1,420 คน มห้ีองพกัส าหรับให้บริการถึง 800 ห้อง 

พกับนเรือส าราญสุดหรู 7 คนื แวนคูเวอร์ 1 คนื พร้อมหัวหน้าทวัร์ช านาญเส้นทาง เทีย่วนครแวนคูเวอร์อย่างเต็มที ่
“อลาสก้า” ดินแดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอนังดงาม และยิง่ใหญ่กว่าทีใ่ดในโลก ด้วยธารน า้แขง็ภูเขาและป่าไม้ 
อนัอดุมสมบูรณ์ คุณสามารถสัมผสัได้ในทุกความรู้สึกจากการเดินทางไปกบัเรือส าราญของเครือ HOLLAND 

AMERICA LINE ทีพ่ร่ังพร้อมด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกและความบันเทงิ ลิม้อาหารรสเลศิ  
เต็มตากบัโชว์สุดอลงัการและร่ืนเริงกบัเสียงดนตรีในบรรยากาศแห่งความสนุกสนานตามอารมณ์  
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ก าหนดการเดินทาง 
03-13 กนัยายน 2562 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 
 

จุดเด่นของรายการเดนิทาง 
 พกัหอ้งพกับนเรือ แบบมีหนา้ต่าง ขนาดประมาณ 140 SQUARE FEET  มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกมากมาย 
หรูหราระดบัพรีเมียม ชมววิทะเล พระอาทิตยต์กในยามเยน็   
 ล่องเรือส าราญสุดหรูท่ีเรียกช่ือวา่ “HOLLAND AMERICA LINE CRUISE” เป็นเรือส าราญล่องอลาสกา้ท่ีดี
ท่ีสุดใน แถบอลาสกา้ 
 ธารน ้าแขง็ กลาเชียร์ เบย ์(GLACIER BAY) ซ่ึงเป็นธารน ้าแขง็ยกัษใ์หญ่ในทวปีอเมริกาเหนือ และ ยงัเป็นธาร
น ้าแขง็ท่ีเคล่ือนท่ีไดเ้พียงแห่งเดียวในอลาสกา้อีกดว้ย 
 “ ธารน า้แข็ง ” TRACY ARM INLET ท่ีงดงามตระการตา เรือส าราญจะน าท่านเขา้ใกลธ้ารน ้าแขง็ ท่ีไหลมา
รวมกนับริเวณไหล่เขาท่ีจบัตวักนัเป็นธารน ้าแขง็สีฟ้าครามดว้ยแรงดึงดูดของโลกจึงท าใหน้ ้าแขง็แตกตวัถล่มลงมาเบ้ือง
หนา้ แลดูงดงามยิง่นกั ซ่ึงท่านสามารถบนัทึกภาพความประทบัใจน้ีไวด้ว้ยตวัของท่าน  
 เดินชมเมือง แคทชิแกน เมืองแห่งของนกัตกปลา น าท่านเท่ียวชมยา่นไฟแดง “ครีก สตรีท (CREEK  STREET)” 
 สแก๊กเวย ์เมืองแห่งขมุทองในอดีต เป็นเมืองท่าและเป็นประตูตอ้นรับผูท่ี้จะเดินทางไปแสวงโชค ท่ีทุ่งทอง 
“ คลอนไดค์ ” KLONDIKE GOLD FIELDS ในเขตประเทศแคนาดาเม่ือประมาณ 100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสาย 
 “ไวท์พาส” และ “ ยูคอนรูต”  (WHITE PASS AND YUKON RAILWAY) ท่ีพานกัแสวงโชค เดินทางตดัขา้มขุนเขา 
 อาหารพิเศษสุดรสเลิศ ปูอลาสกา้ ท่ีร้านข้ึนช่ือท่ี จูโน่  

 
 

วนัที่1      กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ (แคนาดา) – เที่ยวชมเมือง   
08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  
11.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา...โดยสายการ

บินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ CATHAY PACIFIC 
AIRLINESเทีย่วบินที ่CX 750 / CX 810 

 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี ประเทศฮ่องกง พร้อมบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองเชิญท่านอิสระกบัการ 
  พกัผอ่นตามอธัยาศยักบัรายการบนัเทิง
ตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า 

  *** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีไ่ม่เปลีย่น ***  
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13.30 น. ถึงท่าอากาศยาน“นครแวนคูเวอร์” (VANCOUVER) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ / จากนั้น
น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองน าท่านสู่สวนสแตนเลย์ STANLEY PARK  สวนสาธารณะท่ีไดรั้บการ
บริจาคท่ีดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบนัน้ีเปรียบเสมือนเป็นปอดท่ีส าคญัของชาวเมือง น าชม
แท่งเสาโทเท็ม TOTEM POLE  สัญลักษณ์ของชนเผ่าพืน้เมือง “อินเดียแดง”  เก็บภาพความงดงาม
ทางสถาปัตยกรรมของอาคาร แคนาเดียน เพลส CANADIAN PLACE BUILDING สถาปัตยกรรม
หลงัคารูปใบเรือสีขาว คลา้ยโรงโอเปร่า เฮาส์ ของนครซิดนีย ์ออสเตรเลีย หลงัคาใบเรือน้ีเดิมสร้างข้ีน
เป็นหลงัคาของ CANADA PAVILION ในงาน WORLD’S FAIR ท่ีจดัข้ึนท่ีแวนคูเวอร์ เม่ือปี ค.ศ. 
1986 ออกแบบโดย ZEIDLER ROBERTS  ได้เวลาน าท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดด
เด่นอนัน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (CANADIAN PACIFIC RAIL STATION) สร้าง
ข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายขา้มทวีป ปัจจุบนัเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (SKY 
TRAIN) ของนครแวนคูเวอร์ผ่านชม “แก๊สทาวน์” (GAS TOWN) จุดก าเนิดของชุมชนเมือง  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่ :          HILTON VANCOUVER AIRPORT HOTEL                หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                                  
วนัที่2            แวนคูเวอร์ – ชมเมือง – ล่องเรืออลาสก้า    
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหาร 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือแวนคูเวอร์ เช็ค-อิน CHECK-IN HOLLAND AMERICAN LINE CRUISE 
ถึงท่าเรือ ขอเรียนเชิญทุกท่านเตรียมความพร้อมส าหรับการลงทะเบียนCRUISE CHECK IN   

 

โปรดเตรียมเอกสารดงันี ้ 
1.PASSPORT 
2.E-TICKET BOARDING PASS  
3.บัตรเครดติ  
4.PUBLICHEALTH QUESTIONNAIRE (ทีเ่ซ็นต์ช่ือเรียบร้อย)  
จากนั้น ผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึน้เรือ หลงัจากขึน้สู่เรือและจดัเกบ็สัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว  
ขอเชิญท่านสู่ห้องอาหาร (อยู่ช้ัน 10 ท้ายเรือ) 

 
เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ 
บ่าย น าเดินส ารวจต าแหน่งท่ีตั้งของหอ้งอาหาร และส่วนบริการต่างๆของเรือส าราญ พร้อมเขา้ร่วมกิจกรรม

ซ้อมการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ท่านใส่ชูชีพท่ีเตรียมไวท่ี้ห้องพกัของท่าน 
แลวัไปยงัจุดนดัพบตามหมายเลขท่ีมีบอกไวใ้นหอ้งพกั  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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16.30 น. เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิธีนบัถอยหลงัฉลองการออกเดินทาง BON VOYAGE COUNTDOWN เรือ
รัก-เรือส าราญ CELEBRITY CRUISE ออกเดินทางจากท่าเรือ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรม และ
ความบนัเทิงต่างๆ ท่ีทางเรือไดจ้ดัสรรไว ้เช่น ท่านอาจจะนัง่ฟังเพลงไพเราะไดท่ี้ เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง 
หรือสนุกกบัการเตน้ร าไดท่ี้ดิสโกเ้ธค หรือบางท่านอาจจะเส่ียงโชคท่ีคาสิโน ท่ีมีเคร่ืองเล่นต่างๆ ให้
ท่านเลือกมากมาย เช่น รูเล็ตต,์ สล็อท แมชชีน, แบล็กแจค็  ฯลฯ 

ค ่า ขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค ่า WELCOME DINNER ซ่ึง
กัปตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ  **วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอยีดจาก Cruise Patter** 

 อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษทีท่างเรือได้จดัไว้ให้ชม (ทุกคนืแบบไม่ซ ้ากนั)   
หมายเหตุ  ในแต่ละวนัท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ไดจ้ากจดหมายข่าวรายวนั “CRUISE PATTER” ท่ีทาง

เรือจะส่งมาให้ท่านไดอ่้านล่วงหนา้ทุกคืน โดยจะน าส่งไวท่ี้ห้องนอนของท่าน ซ่ึงรายละเอียดทุกอยา่ง
จะแนะน าไวใ้นจดหมายข่าวรายวนั เช่น ค ่าน้ีควรแต่งตวัอยา่งไร กิจกรรมตั้งแต่เชา้จรดเยน็ รายการการ
บนัเทิงต่าง ๆ เป็นตน้ เพราะทุกไมลท์ะเลท่ีเรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีวางไวอ้ยา่งเต็มท่ีก็จะด าเนิน
ไปจนท าใหแ้ต่ละวนัผา่นไปอยา่งรวดเร็ว 

พกัที่ : HOLLAND AMERICAN LINE CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว                                                                 
วนัที่3            เรือน าคณะล่องทะเล ( สนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ)   
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหาร 

วนัน้ีเชิญทุกท่านพกัผอ่นอยา่งอิสระกบับริการ และกิจกรรมบนัเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทิ  
 หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ (บริการ 24 ชัว่โมง) หอ้งอาหารอิตาเล่ียน หอ้งอาหารสไตลนิ์วออร์ลินส์  
 บาร์เคร่ืองด่ืม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล ์ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
 หอ้งฟังเพลง  หอ้งเลาจน์หอ้งโชว ์และการแสดงท่ีพร่ังพร้อมดว้ยระบบแสง สี เสียง 
 โรงภาพยนตร์ หอ้งคาสิโน หอ้งเกมส์ และเคร่ืองเล่น Simulator  
 อินเตอร์เน็ต คาเฟ่  
 สโมสรส าหรับเด็กเล็ก 
  สระวา่ยน ้า  สระน ้าวน   เซาวน่า  หอ้งนวด  หอ้งยมิ หอ้งเสริมสวย 
  สนามกอลฟ์คอมพิวเตอร์ คอร์ตแพต็เด้ิลเทนนิส     บาสเก็ตบอล     และวอลเล่ยบ์อล  
 หอ้งสมุด หอ้งท าพิธีแต่งงาน  หอ้งแพทย ์

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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  ร้านคา้ปลอดภาษี     ร้านสรรพสินคา้     และของท่ีระลึก   
 หอ้งแสดงภาพเขียนศิลปะ 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
ค ่า         บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  

พกัที่ : HOLLAND AMERICAN LINE CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว                                                                 
วนัที่4      อุทยานธารน า้แขง็ TRACY ARM INLET – จูโน่ – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วนันีเ้รือ เข้าสู่ TRACY ARM INLET ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น . * * * 
09.00 น.  เรือเดินทางถึงบริเวณธารน ้ าแข็ง “TRACY ARM FJORDS” วันนี้จะเป็นรายการพิเศษสุด! ท่ีท่านจะ

ได้เห็น “ ธารน ้าแข็ง ” ท่ีงดงามตระการตา เรือส าราญจะน าท่านเขา้ใกลธ้ารน ้ าแข็งท่ีไหลมารวมกนั
บริเวณไหล่เขาท่ีจบัตวักนัเป็นธารน ้ าแข็งสีฟ้าครามดว้ยแรงดึงดูดของโลกจึงท าให้น ้ าแข็งแตกตวัถล่ม
ลงมาเบ้ืองหนา้ แลดูงดงามยิง่นกั ซ่ึงท่านสามารถบนัทึกภาพความประทบัใจน้ีไวด้ว้ยตวัของท่าน 

 
 
 
 
 

* * * วนันีเ้รือเทยีบท่า ตั้งแต่เวลา 13.00-22.00 น . * * * 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
13.00 น.        เรือเขา้เทียบท่าท่ี “เมืองจูโน” (JUNEAU) เมืองหลวงของ

มลรัฐอลาสก้า ท่ีเต็มไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงามดว้ยเสน่ห์
ของธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีผสมผสานกันอย่าง
กลมกลืน จูโนเป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งเทือกเขาและทะเล
ท าให้เป็นเมืองท่ีเขา้ถึงไดย้ากในทางบกถูกคน้พบในช่วง
ยุคต่ืนทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่ง
การคา้ทองอนัมัง่คัง่ ก่อนจะกลายเป็น เมืองหลวงของมล
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รัฐอลาสกา้ ในเวลาต่อมา นอกจากน้ี “ จูโน ” ยงัเป็นเมืองท่ีมี “ ธารน ้าแข็ง ” มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของอ
ลาสกา้ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ “ธารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล์” Mendenhall Glacier ซ่ึงเป็นธารน ้าแข็งที่ขึ้นช่ือว่า 
“ สวยที่สุด ” แห่งหน่ึงเท่าที่ค้นพบกันมา จากนั้นอิสระให้ข้ึนฝ่ังชมเมืองจูโนและชอ้ปป้ิงของท่ีระลึก
พื้นเมือง 

13.30 น.       เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ลอ้บบ้ีเรือ เพื่อเตรียมตวัข้ึนสู่ฝ่ัง 

 อิสระใหท้่านเดินเล่นภายในตวัเมืองจูโน่ ซ่ึงเรียก
ไดว้า่เป็นเมืองท่าและเมืองหลวงท่ีส าคญัของมลรัฐอ
ลาสกา้ ตวัเมืองตั้งอยูบ่ริเวณตีนเขาท่ีตั้งตระหง่านสูงถึง 
4,000 ฟุต ถา้ไปเยอืนในช่วงตน้ๆของฤดูกาลล่องเรือ
ส าราญ ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและ
น ้าตกอนัสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งข้ึนในยคุต่ืนทองอ
ลาสกา้ ดงันั้นท่ีน่ีจึงมีตึกรามบา้นช่องประวติัศาสตร์
มากมาย และเป่ียมไปดว้ยสีสนัสดใส  

พิเศษส าหรับคณะเรา...หวัหนา้ทวัร์น าท่านสู่ร้าน TRACY’S KING CRAB SHACK ร้านขา
ปูอลาสกา้ยกัษ ์ใหทุ้กท่านไดล้ิ้มรส ขาปูสดๆ จากทะเล พร้อมน ้าจ้ิมซีฟู้ ดรสเดด็  

หมายเหตุ  ส าหรับท่านท่ีกลบัข้ึนไปเดินเล่นบนฝ่ัง ท่านจะตอ้งกลบัมาข้ึนเรืออยา่งนอ้ย  1 ชัว่โมงก่อนเรือออกจากท่า  
ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  
22.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “สแกก็เวย์” (SKAGWAY) 

พกัที่ : HOLLAND AMERICAN LINE CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว                                                                 
วนัที่5      เมืองสแก๊กเวย์ – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วนันีเ้รือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น . * * * 

07.00 น. เรือเขา้เทียบท่า “ สแก๊กเวย์ ” (SKAGWAY) เมืองแห่งขุมทอง
ในอดีต เป็นเมืองท่าและเป็นประตูตอ้นรับผูท่ี้จะเดินทางไป
แสวงโชค ท่ีทุ่งทอง “ คลอนไดค์ ” (KLONDIKE GOLD 
FIELDS) ในเขตประเทศแคนาดาเม่ือประมาณ 100 ปีก่อน 
โดยมีทางรถไฟสาย “ไวท์พาส” และ “ ยูคอนรูต”  WHITE 
PASS AND YUKON RAILWAY ท่ีพานกัแสวงโชค เดินทาง
ตดัข้ามขุนเขา และหุบเหว เข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา 
ปัจจุบนัเหลือเพียงความทรงจ า และน าบรรยากาศเก่ามาใชต้อ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีมากบัเรือส าราญในช่วงฤดู
ร้อน ตวัเมืองอยู่ใกลจ้ากท่าเรือเพียงเดินราว 10 – 15 นาทีก็ถึง เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีให้บรรยากาศแบบหนงั
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คาวบอยตะวนัตก และยงัคงรักษาสภาพไวเ้หมือนในยคุต่ืนทอง เช่น บา้นไมส้องชั้นทาสีสดใส ซาลอน ร้าน
เหลา้ ฯลฯ  

08.00 น.       เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ล๊อบบ้ีเรือ เพื่อเตรียมข้ึนสู่ฝ่ัง 
เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
 
บ่าย น าท่านชมตวัเมืองสแกกเวย ์ซ่ึงอยูห่่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ท่ีให้บรรยากาแบบ

คาวบอยตะวนัตก แมเ้วลาจะผา่นไปนานแต่เมืองสแกกเวยย์งัคงรักษาสภาพเมืองในยุคต่ืนทองไดเ้ป็นอยา่งดี 
ให้ท่านไดช้ม บา้นไมส้องชั้น ร้านคา้ ร้านอาหาร ท่ีทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัจนถึง
เวลานดัหมาย (ท่านจะต้องขึน้เรือประมาณ 1 ช่ัวโมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า)  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  
21.00 น.  เรือออกเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติกลาเซีย เบย์” (GLACIER BAY NATIONAL PARK) 

พกัที่ : HOLLAND AMERICAN LINE CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว                                                                 
วนัที่6       อุทยานแห่งชาตกิลาเซียเบย์ (GLACIER BAY NATIONAL PARK) 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

*** วนันีเ้รือจะเข้าสู่ GLACIER BAY NATIONAL ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. *** 

07.00 น.  เรือเดินทางถึงบริเวณธารน ้าแขง็  “กลาเซียร์ เบย์” (GLACIER BAY) วนัน้ีจะเป็นรายการพิเศษสุด! ท่ีท่าน
จะไดเ้ห็น “ธารน า้แข็ง” ท่ีงดงามตระการตา เรือส าราญจะน าท่านเขา้ใกลธ้ารน ้าแขง็ท่ีไหลมารวมกนับริเวณ
ไหล่เขาท่ีจบัตวักนัเป็นธารน ้ าแขง็สีฟ้าครามดว้ยแรงดึงดูดของโลกจึงท าใหน้ ้าแขง็แตกตวัถล่มลงมาเบ้ือง
หนา้ แลดูงดงามยิง่นกั ซ่ึงท่านสามารถบนัทึกภาพความประทบัใจน้ีไวด้ว้ยตวัของท่านเอง 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
บ่าย อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือส าราญ กบักิจกรรมนานาชนิดท่ีท าใหทุ้กท่านสุขส าราญ 
ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ 
16.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองเค็ทชิเกน”  (KETCHIKAN) 

พกัที่ : HOLLAND AMERICAN LINE CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว                                                             
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วนัที่7      เมืองเคท็ชิเกน – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 

* * * วนันีเ้รือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. * * * 

10.00 น.  เรือเข้าเทียบท่า “เค็ทชิแคน” (KETCHIKAN) เมืองน้ีตั้ งอยู่
เชิงเขาริมฝ่ังแม่น ้ า เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหมู่บา้นดั้งเดิมของชนพื้นเมืองท่ีสร้างสรรค์งานศิลปะเสา
โทเท็มของ อินเดียนแดงเผา่ทลิงกิต  น าท่านสู่ เมืองเคทชิเกน 
ชุมชนแห่งแรกของรัฐ อลาสก้า ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัส่ีของรัฐ และเป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดีของนกัท่องเท่ียว
ทอ้งถ่ินและต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลกั (TOTEM 
POLES) ท่ีมากท่ีสุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลกัน้ี ถือเป็นสัญลกัษณ์ของชนเผา่พื้นเมืองอเมริกนัทางตอน
เหนือ และถือเป็นสัญลกัษณ์ทางศาสนา ท่ีพวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคท่ีมีการเผยแผศ่าสนาคริสต ์
เกิดความเขา้ใจผิดท าให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่าน้ีเป็นจ านวนมาก ปัจจุบนัเสาแกะสลกัน้ีเปรียบเสมือน
บิลบอร์ดหรือสัญลกัษณ์ท่ีใชเ้ล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยไดช่ื้อวา่เป็น
เมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองน้ีถูกจดัให้เป็นเมืองแห่งสวรรคข์องนกัตกปลาและกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบ
ธรรมชาติ ท าให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองน้ีจะหนาแน่นไปดว้ยนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก จนส่งผลให้ปริมาณ
ปลาแซลมอนลดลงเป็นจ านวนมาก อีกทั้งพื้นท่ีของป่าไมก้็ลดลงเน่ืองจากประชากรทอ้งถ่ินท าการตดัไม ้
เพื่อมาสร้างบา้นพกัรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกๆ ปี ปัจจุบนัทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากร
ทอ้งถ่ินต่างพยายามท่ีจะอนุรักษใ์ห้เมืองน้ีคงไวซ่ึ้งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลงั
ท่ีมาเท่ียวเมืองน้ี สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวติัศาสตร์ไดไ้ม่มากก็นอ้ย น าท่านเท่ียวชมยา่นไฟแดงท่ี
โด่งดงัในอดีต “ครีก สตรีท” (CREEK STREET)” เป็นท่ีชุมนุมของนกัแสวงโชค และนกัเดินเรือในยุคต่ืน
ทอง เป็นย่านอาคารเก่าท่ีทางเดินและบา้นเรือนสร้างอยู่เหนือล าธารหรือเชิงเขา มีสถานท่ีประวติัศาสตร์ 
“บ้านของดอลลี่” สถานท่ีหาความส าราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ข้ึนฝ่ังชมเมืองเคทชิแกน และซ้ือ
ของพื้นเมืองตามอธัยาศยั พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน  ไดเ้วลาน าท่าน
กลบัสู่ท่าเรือ 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
ค ่า    บริการอาหารมื้อค ่ามื้อพิเศษ ! ขอเชิญท่านสมาชิกผู้มี เกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค ่า 

FAREWELL NIGHT DINNER ซ่ึงกปัตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกยีรติทุกท่านแบบเป็นพเิศษ 
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***วนัและเวลาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอยีดจาก PRINCESS PATTER *** 
18.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองแวนคูเวอร์” (VANCOUVER) 

พกัที่ : HOLLAND AMERICAN LINE CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว                                                               
วนัที่8       เรือน าคณะล่องทะเล (สนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ) 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 

วนันีเ้ชิญท่านสมาชิกพกัผ่อนอย่างอสิระกบับริการ และกจิกรรมบันเทงิต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทิ 
 ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ช่ัวโมง) ห้องอาหารอติาเลีย่น ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลนิส์  
 บาร์เคร่ืองดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
 ห้องฟังเพลง  ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงทีพ่ร่ังพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง 
 โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเคร่ืองเล่น Simulator  
 อนิเตอร์เน็ต คาเฟ่  
 สโมสรส าหรับเด็กเลก็ 
  สระว่ายน า้  สระน า้วน   เซาวน่า  ห้องนวด  ห้องยมิ ห้องเสริมสวย 
  สนามกอล์ฟคอมพวิเตอร์ คอร์ตแพต็เดิล้เทนนิส, บาสเกต็บอลและวอลเล่ย์บอล  
 ห้องสมุด ห้องท าพธีิแต่งงานห้องแพทย์ 
  ร้านค้าปลอดภาษีร้านสรรพสินค้าและของทีร่ะลกึ   
 ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
ค ่า บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมโชว์การแสดงโชว์ชุดพเิศษ 

พกัที่ : HOLLAND AMERICAN LINE CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 
 
 
 
 
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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หมายเหตุ                 ก่อนเรือกลบัเทียบท่าท่ีเมืองแวนคูเวอร์ ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็น
ตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้ว
ของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่
ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระใน
วนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต
ท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

วนัที่9       แวนคูเวอร์ – สะพานแขวนคาปิลาโน่ – ช้อปป้ิง แปซิฟิค เพลส 
07.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ แวนคูเวอร์ (VANCOUVER) ประเทศแคนาดา 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
 หลงัอาหาร เชิญท่านรอประกาศจากเจา้หนา้ท่ีเรือเก่ียวกบัเวลา

ข้ึนเรือ เม่ือข้ึนเรือแลว้ทุกท่านจะตอ้งผา่นพิธีการตรวจลงตรา
หนงัสือเดินทางเขา้ เมืองแวนคูเวอร์ ณ บริเวณท่าเรือ และรับ 
กระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งมายนืยนัระบุรับดว้ยตนเอง 
ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือจากนั้น น าชมสะพานแขวนคาปิ
ลาโน CAPILANO SUSPENTION BRIDGE ท่ีพาดผา่นหนา้ผาสูงชนัของแม่น ้ า และไดรั้บการขนานนามว่าเป็น
สะพานขึงท่ียาวท่ีสุดในโลก  

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชอ้ปป้ิงแหล่งสินคา้แบรนด์เนมในหา้งสรรพสินคา้ท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในยา่นตวัเมืองแวนคูเวอร์ PACIFIC PLACE มี
สินคา้แบรนดต่์างๆ อาทิ น า้หอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองส าอาง 
และสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินแวนคูเวอร์ 

วนัที่10       แวนคูเวอร์ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
02.20 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน (CATHAU PACIFIC AIRLINES) เที่ยวบินที่ 

CX 865 / CX 717 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี ประเทศฮ่องกง  พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีเ่ปลีย่น *** 
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วนัที่11       กรุงเทพฯ 
10.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลมื 

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

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้าร
ตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

03-13 กนัยายน 2562 129,900 129,900 124,900 99,000 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 อตัราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 8,500 บาท  
 อตัราค่า UPGRADE ตั๋วเคร่ืองบินเป็น BUSINESS CLASS  ราคาเร่ิมต้นประมาณ 110,000 บาท 
 กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไปสามารถก าหนดวนัเดินทางตามความต้องการของหมู่คณะของท่าน 
  หมายเหตุ : โรงแรมทีอ่เมริกาและแคนาดา ไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง ส า 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์ -กรุงเทพฯ  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาแคนาดา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คนืให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าทปิพนักงานบริการในเรือ ทีผู้่เข้าพกัจะต้องช าระทุกท่าน วนัละ 14.50 USD / วนั / คน รวม 7 วนั ทีท่่านใช้บริการเรือ 
 อตัราค่าบริการดังกล่าวยงัไม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 8,500 บาท  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิพนักงานขับรถในแองเคอเรจ และแวนคูเวอร์ โดยเฉลีย่ 5 ยูเอสดอลล่า / ท่าน / วนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์จากเมอืงไทย โดยเฉลีย่  100 บาท / ท่าน / วนั (1,100 บาท ) 
 รายการทวัร์ชายฝ่ัง ซ่ึงท่านสามารถขอค าปรึกษาไดจ้ากหวัหนา้ทวัร์ 

การจองและช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก  60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณา

ช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 25 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน และหรือ 

ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการยืน่วซ่ีาของท่านกต่็อเมือ่ในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
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-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA CANADA 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 2.0 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พื่อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement, ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือนและสมุดเงินฝากเล่มจริง 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 
3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
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 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอม
ใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะ
ส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  
 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละ
ประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนั
เน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหัก
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


