
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ซีแอทเติล้ – แองเคอเรจ – เขาอเยสก้า – น่ังกระเช้าชมวิวบนเขาอเยสก้า – เมืองซีวอร์ด 



อุทยานแห่งชาติคไีนย ฟยอร์ด – ล่องเรือชมธารนํ้าแข็งและปลาวาฬ - น่ังเคร่ืองบินสู่จุดชมหมีสีนํ้าตาล 
น่ังเคร่ืองบินชมวิว – แองเคอเลจ - น่ังรถไฟหลังคากระจกเดนาลี(่สวยงามมาก) – อุทยานแห่งชาติเดนาล ี– ทัลคนีา 

ชมยอดเขาเดนาลี – วาซิลลา - ช้อปป้ิง เอาท์เล็ท 
กําหนดการเดินทาง 

22 พ.ค.-01 ม.ิย.//26 มิ.ย.-06 ก.ค.//18-28 ก.ค.//07-17 ส.ค.//18-28 ก.ย. 2563 
( กรุณาสํารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

วนัที่1 กรุงเทพมหานคร – ฮ่องกง – ซีแอทเติล้ 
13.00 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ต์ แปซิฟิค พบ

พนักงานของบริษัทฯ คอยต้อนรับท่านก่อนเดินทาง 
16.20 น.  นําท่านเหิรฟ้า ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX822 (ประมาณ 3 ช่ัวโมง 10 นาที) 
20.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง จากน้ันนําท่านต่อเคร่ือง 
23.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงซีแอตเติล้ ประเทศสหรัฐ อเมริกา โดยเที่ยวบินที่ CX858 (ประมาณ 12 ช่ัวโมง 30 นาที) 

***** เดินทางข้ามเขตแบ่งเวลาสากล ***** 
21.00 น. เดินทางถึงกรุงซีแอตเติล้ ประเทศสหรัฐ อเมริกา หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากน้ันนํา

ท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นําท่านเดินทางสู่ที่พัก 

พกัที่:  Crown Plaza Hotel Seattle Airport / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่2 ซีแอทเติล้ – แองเคอเรจ – ชมเมือง – เขาอเยสก้า – นั่งกระเช้าชมววิบนเขาอเยสก้า 
เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่องให้ท่านทานระหว่างการ

เดินทางในช่วงเช้า 
08.00 น. นําท่านเหินฟ้าสู่เมือง แองเคอเรจ สายการบิน 

ALASKAN AIRLINES (AS) โดยเที่ยวบินที่.... 
10.45 น. นําท่านออกจากสนามบินเมืองแองเคอเรจ  ตรวจรับ

สัมภาระ จากน้ันนําท่านเดินางเข้าสู่ตัวเมือง 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านสู่สวนสาธารณะ (Earthquake Park) ตั้งอยูริ่ม

ทะเลจะมองเห็น มุมสูงของเมืองแองเคอเรจทั้งหมดและ
ภาพของตึกสูงมีภูเขาหิมะ อยูด่า้นหลงั ผา่นชมเมืองแอง
เคอเรจ (Anchorage) เป็นเมืองที่กา้วหนา้และใหญ่ที่สุด
ของ อลาสกา้ เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจสาํคญัของ รัฐ 
จากบริเวณสวนเอิร์ธเควก ท่านจะมองเห็นตวัเมืองที่มี
ภูเขาหิมะ Chugach  Mt. ตระหง่านโอบลอ้มเมืองอยู่ อยา่ง
สวยงาม จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่รีสอร์ทอเยสกา้ โดย



ใชเ้สน้ทางไฮเวยเ์บอร์ 1 ที่ตดัเลียบชายฝ่ังทะเล ในจุดที่เรียกวา่ เทิร์นอเกน อาร์ม ซ่ึงเป็นบริเวณที่ถูกคน้พบ
โดยกปัตนัเจมส์คุก้ เดิ นทางถึงรีสอร์ท จากนั้น นาํท่านโดยสารกระเชา้ขึ้นสู่จุดชมววิบนยอดเขาอเยสกา้
(Alyeska mountain cableway) ดา้นบนยอดเขาจะมีจุดชมววิ , ร้านขายของที่ระลึก , ภตัตาคารร้านกาแฟ และ
ลานหิมะใหท้่านไดส้มัผสัความเยน็อยา่งเตม็ที่ อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:  Ayeska Resort / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3 อเยสก้า – เมืองซีวอร์ด – อุทยานแห่งชาติคไีนย ฟยอร์ด 
 ล่องเรือชมธารนํา้แข็งและปลาวาฬ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นําท่านสู่ซีวาร์ด ไฮเวย์ (Seward Highway) เสน้ทางสู่เมืองซีวอร์ดใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศแบบอลาสกา้ 

ก่อนการเดินทางสู่เสน้ทางธรรมชาติอนังดงาม วิง่
ไปตามแนวคดโคง้อ่าวมือแห่งทูร์นาเกน ลดัเลาะไป
ตามชายฝ่ัง ผา่นเสน้ธารนํ้ าแขง็ ป่าสน เป็นเสน้ทาง
ที่งดงามอีกเสน้ทางหน่ึง จากนั้นนาํท่านสู่เมือง ซี
วอร์ด เมืองเล็ กๆชายฝ่ังที่มีบรรยากาศเรียบง่ายน่า
เที่ยว นาํท่านชมเมือง ซีวอร์ด  เมืองท่าริมชายฝ่ังอนั
เงียบสงบ เมืองตน้ทางที่พาท่านล่องเรือสู่ดินแดน
อนัแสนวเิศษ หรือ เสน้ทางสู่อุทยานคี ไนย ฟยอร์ด 
(Kenai Fjord) เมืองซีวอร์ดเป็นเมืองที่รายลอ้มไป
ดว้ยธรรมชาติ ขนุเขา และสีขาวโพลนของหิมะและ
นํ้ าแขง็ ตดักนักบัฝืนนํ้ าทะเลและทอ้งฟ้า เป็นเมืองที่มีบรรยากาศสงบสุข เหมาะแก่การพกัผอ่น นาํท่าน ลง
เรือท่องเที่ยว เพือ่เดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติคี ไนย ฟยอร์ด ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภ์าพสองฝ่ัง
ระหวา่งเรือล่องไป ใหท้่านไดมี้เวลาพกัผอ่นชมบรรยากาศโดยรอบตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกล่อง ระหว่างทําการล่องเรือ 
บ่าย นําท่านชมอุทยาน คไีนย ฟยอร์ด (Kenai Fjords) ชายฝ่ังเวา้แหวง่ ที่เกิดจากการกดัเซาะของธารนํ้ าแขง็ และ

นํ้ าทะเลมานานนบัลา้นๆ ปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศที่
มีความพเิศษเฉพาะตวั ผา่นลึกเขา้ไปในเขตธรรมชาติ
ดั้งเดิมเตม็ไปดว้ยสตัวน์ํ้ า ฝงูปลาและฝงูแมวนํ้ าที่เป็น
เจา้ถ่ินดัง่เดิมของที่แห่งน้ี  ผา่นทุ่งนํ้ าแขง็ขนาดใหญ่
ที่สุดของอเมริกาเหนือและผา่นธารนํ้ าแขง็ที่มีขนาด
มหึมาซ่ึงบางช่วงยาวกวา่ 50 ไมล ์กวา้ง 30 ไมล ์บาง
ช่วงก่อตวัเป็นกาํแพงภูเขานํ้ าแขง็และบางช่วงจะเป็น
หนา้ผาสูงชนั นํ้ าตก หล่นลงสู่ทะเลอุทยานคีไนย ฟย



อร์ด ที่มีความมหศัจรรยห์ลากหลาย รวมทั้งภูมิประเทศและสภาพแวดลอ้มอนังดงาม  ไดเ้วลาสมควรนาํท่าน
เดินทางกลบัสู่ที่พกั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:  Ayeska Resort / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4 อเยสก้า – นั่งเคร่ืองบินสู่จุดชมหมีสีนํา้ตาล - นั่งเคร่ืองบินชมววิ – แองเคอเลจ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สนามบินเพือ่โดยสารเคร่ืองบินท่องเที่ยว *** รัฐอแลสกา้เป็นรัฐที่มีผูค้รอบครอง

เคร่ืองบินเล็กมากที่สุดในประเทศสหรัฐ อเมริกาหากเทียบตามจาํนวนประชากร และเป็นรัฐที่มีผูถื้อใบ
อนุญาติขบัเคร่ืองบินเล็กมากที่สุด ****** นาํท่านเช็ค-อิน รับตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน (เตรียมกลอ้งและอุปกรณ์
ที่จาํเป็นไปใหพ้ร้อม) ใชเ้วลาบินประมาณ 1.40 - 2 ชัว่โมง  ชมววิความงดงามของธรรมชาติ ที่ยงัสมบูรณ์
มากที่สุดของอเมริกา นกับินจะนาํท่านไปยงัจุดที่อยูอ่าศยัของหมีสีนํ้ าตาล ***หมายเหตุ แต่ล่ะเดือน จุดชม
หมีจะไม่เหมือนกนั*** ในการนัง่โดยสารเคร่ืองบินเล็กในบางคร้ังท่านอาจมีโอกาสไดเ้ห็นสตัวน์ํ้ าชนิดต่างๆ
อีกดว้ย อาทิ ปลาวาฬ, แมวนํ้ า, ปลาโลมา 

 ช่วงเวลาในการชมหมีสีนํ้ าตาล 
 ช่วงแรก 15 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน ของทุกปี (ชินิตา้ เบย)์ 
 นกับินและเรนเจอร์จะนาํท่านบินสู่สนามบินชินิตา้ เบย ์ ซ่ึงจะอยูใ่นบริเวณอุทยานแห่งชาติทะเลสาบคลาร์ค  

ในช่วงเวลาน้ีจะเป็นช่วงเวลาที่หมีสีนํ้ าตาลต่ืนจากการจาํศี ล
(หมีจาํศีล ช่วงฤดูหนาว  ธ.ค.-เม.ย.) จากนั้นนาํท่านโดยสาร
รถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ (4WD) สู่จุดชมหมีสีนํ้ าตาล ไกดท์วัร์
ทอ้งถ่ินจะบรรยายใหท้่านทราบถึงนิสยัและความเป็นอยูต่าม
ธรรมชาติของหมี ในทะเลสาบคลาร์ค จะมีหญา้เสดจ ์ซ่ึงมี
โปรตีนสูงมาก และมีหญา้ชนิดน้ีขึ้นอยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ์ 
ท่านจะไดเ้ห็นฝงูหมีและเหล่าลูกหมี ออกมา นอนอาบแดด
หลงัจากหลบัมาหลายเดือน บางตวัก็ขดุดินเล่น บางตวัก็กินหญา้เสดจอ์ยา่งเอร็ดอร่อย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบกล่อง  

 ช่วงท่ีสอง 25 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม ของทุกปี (อุทยานแห่งชาติแค็ทไม) 
 นกับินและเรนเจอร์จะนาํท่านบินสู่สนามบิน อุทยานแห่งชาติแคท็ไม ซ่ึงเป็นจุดชมหมีสีนํ้ าตาลที่เป็นที่นิยม

มากที่สุดในโลก ไกดท์อ้งถ่ินจะ นาํท่านเดินทางสู่บริเวณ
นํ้าตกบรูคส์ จะมีจุดชมหมีอยูส่ามจุดในบริเวณน้ี  และจะมี
เสน้ทางเดินเช่ือมต่อกนั ไดอ้รรถรส อยา่งมากเหมือนในหนงั
สารคดีจริงๆ ในช่วงน้ีจะเป็นช่วงเวลาที่เหล่าพอ่แม่ปลาแปซิฟิก
แซลมอล จะเดินทางทวนนํ้ าขึ้นมายงัแหล่งกาํเนิด (มนัจาํไดต้าม
สญัชาตญาณ) เพื่อผสมพนัธุแ์ละวางไข่  ท่านจะไดเ้ห็นเหล่าหมี



สีนํ้ าตาลคอยดกัรอตามโคดหิน เม่ือปลาแซลมอลกระโดดเพือ่ผา่นนํ้ าตกมนัก็จะงบัทนัที  ซ่ึงเป็นวัฏจกัร
ธรรมชาติของสตัวใ์นแถบน้ีเท่านั้น 

 ช่วงท่ีสาม 31 กรกฎาคม – 25 กนัยายน ของทุกปี (ทะเลสาบคลาร์ค) 
 นาํท่าน เดินทางสู่สนามบินนํ้ า (Floatplane) บินสู่ทะเลสาบเขตอนุรักษแ์ห่งชาติทะเลสาบคลาร์ค นกับิน

ผูเ้ช่ียวชาญจะนาํเคร่ืองลงจอดริมทะเลสาบเครสเซน สีฟ้าแสน
สวย บริเวณใกล้ๆ กบั Redoubt Mountain Lodge เรนเจอร์ผู ้
ชาํนาญจะนาํท่านลงเรือไปยงัจุดต่างๆ ที่เป็นแห่งอยูอ่าศยัของ
หมี ซ่ึงในช่วงเวลาน้ีท่านจะเห็นเหล่าฝงูหมีจบัปลาแซลมอนกิน
เป็นอาหารอยูม่ากมาย (ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นแหล่งวางไข่ของ
ปลาแซลมอน ) ในบริเวณน้ียงัเป็นจุดชมววิที่สวยงามแห่งหน่ึง
ของอลาสกา้อีกดว้ย เน่ืองจากมีทั้งธารนํ้ าแขง็ ภูเขาไฟที่ดบัแลว้ ลาํธารที่เช่ือมต่อทะเลสาบสู่ทอ้งทะเล และ
นํ้ าตก (อาหารกลางวนัแบบโฮมเมด ณ ลอดจใ์นอุทยาน) 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:  Sheraton Hotel Anchorage / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 

วนัที่5 แองเคอเรจ – นั่งรถไฟหลงัคากระจกเดนาลี(่สวยงามมาก) อุทยานแห่งชาติเดนาล ี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ อลาสก้าเดนาลี สตาร์  (Denali Star Train) เป็นรถไฟ หลงัคากระจกสุดหรู ที่

ใหบ้ริการท่านโดยมีการออกแบบตูร้ถไฟเป็นพเิศษ 
ถูกออกแบบมาเพือ่ใหไ้ดช้มบรรยากาศสองขา้งทาง
อยา่งจุใจ สามารถมองเห็นความสวยงามของภูมิ
ประเทศ ของรัฐ อลาสกา้ไดอ้ยา่ง เตม็ที่  รถไฟจะวิง่
ผา่นเสน้ทางธรรมชาติใหท้่านไดช้มความงามคุม้ค่า
กบัการเดินทาง ตูร้ถไฟจะแบ่งเป็นสองชั้น ชั้นบนจะ
เป็นตูโ้ดยสารและบาร์นํ้ า โดยมีบริกรคอยบริการอยู่
ตลอดเวลา  ดว้ยกระจกบานใหญ่ท่านจะสามารถเก็บ
ววิไดอ้ยา่งชดัเจน ท่ านสามารถ เดินลงชั้นล่างทา้ย
ขบวนเพือ่เก็บภาพแบบเปิดโล่งไม่มีกระจกกนั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน บนรถไฟ (ช้ันล่างของตู้ขบวน) 



 
 
บ่าย ใหท้่านใชเ้วลาบนรถไฟ  นัง่พกัผอ่น และ ชมความงามของสองขา้งทาง  ลาํธารที่ไหลขนานกบัรางรถไฟ 

รวมถึงแนว ภูเขาหิมะที่ตดักบัผนืฟ้าราวกบัภาพเขียนอนัแสนงดงาม  ใหท้่านไดช้มความงามของเสน้ทางสู่
อุทยานแห่งชาติเดนาลี ซ่ึงเป็นอุทยานที่มีการจดัการดีเยีย่มและมีความสาํคญัมากในสหรัฐอเมริกา เดินทางถึง
เมืองเดนาลี / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั  GRAND DANALI LODGE / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6 เข้าชมอุทยานเดนาล ี– ช้อปป้ิงของที่ระลกึในเมืองเดนาล ี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นําท่านเข้าสู่อุทยานเดนาลี หวัใจแห่งอลาสกา้ เป็น

อุทยานสาํคญัที่มีการจดัการดูแลที่ดีและมี
สภาพแวดลอ้มสมบูรณ์ควรค่าแก่การเป็นอุทยาน
อนัดบั หน่ึง ในอลาสกา้ ดว้ยความสมบูรณ์ของ
พรรณพชืและส่ิงมีชีวติทางธรรมชาตินานาพนัธุ ์
ทาํใหผู้ค้นต่างหลงใหลที่จะมาสมัผสัอุทยานแห่ง
น้ีดว้ยตวัเองสกัคร้ัง นาํท่าน เปล่ียนรถเป็นรถโคช้
ของทางอุทยานพร้อมเรนเจอร์ ผูเ้ช่ียวชาญ นาํท่าน
ชมอุทยานเดนาลี  ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบั
ธรรมชาติและเสน้ทางป่าเขา และพนัธุส์ตัวต่์างๆ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ในอุทาน 
บ่าย นาํท่านชมอุทยานและจุดชมววิสาํคญัภายใน

อุทยานแห่งชาติเดนาลี ใหท้่านไดถ่้ายรูป
บรรยากาศเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกคร้ังหน่ึงเคยมาเยอืน 
ณ ที่แห่งน้ี แวะชมลอดจท์ี่พกัของเรนเจอร์ที่ตอ้ง
ใชพ้กัแรมเวลาออกตรวจการ และร่องรอยของ
สตัวต่์างๆ หากโชคดีท่านจะไดเ้ห็นกวางมูส , หมี
ดาํ, หมีสีนํ้ าตาล , เรนเดียร์ , หมาป่าและแกะภูเขา
(Dall Sheep) ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่
ที่พกั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั  GRAND DANALI LODGE / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 



วนัที่7 เดนาล ี– ทัลคนีา – ชมยอดเขาเดนาล ี– วาซิลลา – แองเคอเรจ   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นําท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านทัลคน่ีา (Talkeetna) หมู่บา้นประวติัศาสตร์ ตามเสน้ทางสาํรวจโบราณของ อ

ลาสกา้ หมู่บา้นตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาเดนาลีหรือ
ช่ือเดิม เม็คคินซ่ี เป็น ยอดเขาที่สูงที่สุดใน
อเมริกาเหนือ หมู่บา้นทลัคีนา  มีทิวทศัน์มุม
กวา้งอนั สวยงาม ของเทือกเขา เดนาลี  ที่ท่าน
สามารถเพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพ เป็นเมืองที่
ชาวอลาสกา้นิยมมา ตกปลา  ล่องเรือ , ปีนเขา , 
ขบัรถเอทีวี  และทวัร์ซิปไลน์  มีเวลาใหท้่าน
เลือกซ้ือของที่ระลึกประจาํเมือง *** หมายเหตุ
... ท่านใดตอ้งการนัง่เคร่ืองบินเล็กขึ้นชมววิ
พร้อมลงจอดบน ธารนํ้ าแขง็บริเวณยอด เขาเดนาลี (Glacier Landing) สามารถทาํการจองไดจ้ากเมืองไทย 
หรือแจง้หวัหนา้ทวัร์ก่อนล่วงหนา้สองวนั ราคาท่านล่ะ 450 USD ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองวาซิลลา (Wasilla) เมืองแห่งการพกัผอ่น เมืองตั้งอยูด่า้นหลงัอุทยานเดนาลี บนชาย

ขอบของเทือกเขาอลาสกา้ นาํท่านเดินทางขา้มสู่ถนนนอกเมือง สองขา้งทางเป็นทิวเขาอลาสกา้และทุ่งหญา้
แบบทุนดรา มีเนินเขาเป็นฉากหลงัที่สวยงาม 
เสน้ทางที่สวยงามเหล่าน้ีคงสภาพใหใ้กลเ้คียงกบั
สภาพจริงไว ้เพือ่ไม่ใหธ้รรมชาติที่งดงามหายไป  
นาํท่านเดินทางสู่จุดชมววิแคนยอน ที่ไดรั้บการ
ขนานนามวา่เป็นจุดชมววิที่เห็นใจกลางอลาสก
ลา้ ห รือ หวัใจแห่งอลาสกา้ ชมววิทิศทศัน์สอง
ขา้งทางระหวา่งการเดินทาง ใหท้่านไดรั้บชม
บรรยากาศธรรมชาติอนัน่าหลงไหล ชมววิบน
ยอดเขา กลางภูเขา Chugach MT. ชมความงาม
ของภูเขาหิมะ  จากจุดชมววิท่านจะมองเห็นภูเขา ป่า และ ทะเลสาบ มากมาย ซ่ึงเป็นลกัษณะพเิศษของ
ธรรมชาติในอลาสกา้ ท่านจะมองเห็นส่ิงมีชีวติทอ้งถ่ินและสตัวป่์านานาชนิด 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:  Sheraton Hotel Anchorage / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 



วนัที่8 แองเคอเรจ – ซีแอตเติล้ – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นาํท่านชมเมืองแองเคอเรจ เมืองหลวงของรัฐอลาสกา้ บนพื้นที่ กวา่หา้แสนตารางไมล ์มีความใหญ่และกวา้ง

เป็นอยา่งมาก ถึงกระนั้นแผน่ดินอนักวา้งใหญ่น้ีก็มีประชากรอยูไ่ม่มากนกั ใหท้่านไดช้มจุดสาํคญัของเมือง
และแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก แวะชมสวน  Cuddy Family Midtown Park สวนกลางเมืองศูนยร์วมของชา วแอง
เคอเรจ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.50 นําท่านออกเดินทางสู่เมืองซีแอทเติล โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่..... 
19.00 เดินทางถึงเมืองซีแอทเติล นําท่านรับสัมภาระ จากน้ันนําท่านเข้าสู่ตัวเมือง 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Crown Plaza Hotel Seattle Airport / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 

วนัที่9 ซีแอตเติล้ – ชมเมือง – ช้อปป้ิง เอาท์เลท็ – สนามบิน – ฮ่องกง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําท่านเที่ยวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองท่าชายฝ่ังที่ที่ใหญ่และมีความสาํคญัทางดา้นการ

ท่องเที่ยว และเศษฐกิจมากที่สุด ของมลรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูร่ะหวา่งมหาสมุทรแปซิฟิก
และทะเลสาบวอชิงตนั อยูห่่างจากชายแดน
สหรัฐอเมริกา -  แคนาดา 154 กิโลเมตร  เพยีงเท่านั้น 
"นครซีแอตเติล" เป็นเมืองขนาดใ หญ่พอสมควร พื้นที่
ส่วนใหญ่ของเมืองลว้นเตม็ไปดว้ยตึกระฟ้าและความ
โรแมนติกของแสงสีในยามคํ่าคืน แต่หลายๆคนที่เคย
มาเยอืนเมืองน้ีกลบัเรียกขานเมืองน้ีวา่ มหานครแห่งสี
เขียวขจี เน่ืองจากเมืองเตม็ไปดว้ยพื้นที่สีเขียว 
นอกจากน้ีแลว้ซีแอตเติล  ยงัไดรั้บการยกยอ่งจาก
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา  (ASTA) จาก
การจดัอนัดบัใหซี้แอตเติลเป็น 1 ใน 10สถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกดว้ย นําท่านชม สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของซี
แอตเติล ส่ิงก่อสร้างที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ปี ค .ศ. 1962 เม่ือคร้ังที่ซีแอต



เติลไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน World’s Fair ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปดว้ยร้านขายของกระจุกกระจิก 
ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ที่สามารถหมุนชมววิสวยของเมือง จากนั้นนาํท่านสู่ยา่น ดาวน์
ทาวน์ (Downtown) ยา่นธุรกิจที่สาํคญัของซีแอตเติล ชมอาคาร บา้นเรือน และตึกที่มีความสาํคญัทางดา้น
สถาปัตยกรรมที่ถือวา่มีความงดงามที่สุดของเมืองนาํท่านสมัผสัความเก่าแก่ของเมืองที่ไพโอเนียร์ สแควร์ 
(Pioneer Square) ซ่ึงถือวา่เป็นยา่นที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเติล ที่น่ีมีร้านแกลเลอ ร่ีที่จดัแสดงงานศิลปะของ
ศิลปินช่ือดงั , หอ้งอาหาร , ร้านหนงัสือ และเคร่ืองประดบัมากมาย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั สมิท ทาวเวอร์ 
(Smith Tower) ทาวเวอร์ที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914 จากน้ันนําท่านเดินชมตลาดไพน์ เพลส  ที่เสมือนหวัใจ
ของเมืองซีแอตเต้ิล เน่ืองจากเป็นตลาดใหญ่ ที่สุดของเมือง และไดแ้บ่งโซนขายสินคา้ต่างๆ ที่หลากหลาย 
ท่านสามารถซึมซบัวฒันธรรมการกินอยูข่องผูค้นชาวซีแอตเต้ิล ไดเ้ป็นอยา่งดี นําท่านแวะร้านสตาร์บ๊ัก 
แห่งแรกของโลกที่กําเนิดขึน้มาในเมืองซีแอตเติลในปี ค .ศ.1971 มีเวลาใหท้่านเก็บภาพหรือสัง่เคร่ืองด่ืม
ไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย       นําท่านสู่ ซีแอตเทิล พรีเมี่ยม เอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ในซีแอตเทิล มี

ร้านคา้เอาทเ์ลตกวา่ 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, 
Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi, Samsonite และอ่ืนๆ  อีกมากมาย อิสระให้
ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิ้ล 

วนัที่10 ซีแอทเติล – ฮ่องกง – กรุงเทพ  
01.00 นําท่านเหินฟ้าสู่เกาะฮ่องกง ด้วยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX857 

***** เดินทางข้ามเขตแบ่งเวลาสากล ***** 

วนัที่11 ฮ่องกง – กรุงเทพ  
05.10 เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง ให้เวลาท่านพัก เพ่ือต่อเคร่ืองกลับกรุงเทพมหานคร 
08.00 นําท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานครด้วยสายการบินคาเธ่ท์ แปซิฟิค เที่ยวบินCX705 
10.00 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 
*** หมายเหต.ุ.. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหม าะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้าํทวัร์ 
มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั เม่ือท่านทาํการจองและชาํระเงินมดั  

 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการ 

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

22 พ.ค.-01 มิ.ย. 2563 236,900 236,900 230,900 46,900 

26 มิ.ย.-06 ก.ค. 2563 239,900 239,900 233,900 49,900 

18-28 ก.ค. 2563 242,900 242,900 236,900 49,900 

07-17 ส.ค. 2563 239,900 239,900 233,900 49,900 

18-28 ก.ย. 2563 236,900 236,900 230,900 46,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซีแอทเติล กรุงเทพฯ- ซีแอทเติล – แองเคอเรจ – ซีแอทเติล-กรุงเทพ 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ชาํนาญเสน้ทาง กฎหมายในอเมริกาไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12

ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในอเมริกาจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มี

อุณหภูมิต ํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่
ทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง  
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าวซ่ีาประเทศสหรัฐอเมริกา (ค่าบริการและค่าวซ่ีา 7,500 บาท) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก  90,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั

บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด
หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิยั จนไม่ อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยั
บางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ
ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่
วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่าน
เขา้ใจ(ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณท่ีานเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรื อต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนื อจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณีที่ลูกค้ายกเลิก ไม่สามรถคืนเงนิทุกกรณี*** 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  



 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง
กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่เติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป ท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเที่ยว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 


