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ซีแอทเติล้ – แองเคอเรจ – เขาอเยสก้า – น่ังกระเช้าชมววิบนเขาอเยสก้า – เมืองซีวอร์ด 
อุทยานแห่งชาติคไีนย ฟยอร์ด – ล่องเรือชมธารน า้แข็งและปลาวาฬ - น่ังเคร่ืองบินสู่จุดชมหมีสีน า้ตาล 

น่ังเคร่ืองบินชมววิ – แองเคอเลจ - น่ังรถไฟหลงัคากระจกเดนาลี(่สวยงามมาก) – อุทยานแห่งชาติเดนาล ี– ทลัคีนา 
ชมยอดเขาเดนาล ี– วาซิลลา - ช้อปป้ิง เอาท์เลท็ 

ก าหนดการเดินทาง 

22 พ.ค.-01 มิ.ย.//26 มิ.ย.-06 ก.ค.//18-28 ก.ค.//07-17 ส.ค.//18-28 ก.ย. 2563 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 

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

พนักงานของบริษัทฯ คอยต้อนรับท่านก่อนเดินทาง 
16.20 น.  น าท่านเหิรฟ้า ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบิน CX822 (ประมาณ 3 ช่ัวโมง 10 นาท)ี 
20.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง จากน้ันน าท่านต่อเคร่ือง 
23.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงซีแอตเติล้ ประเทศสหรัฐ อเมริกา โดยเทีย่วบินที ่CX858 (ประมาณ 12 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 

***** เดินทางข้ามเขตแบ่งเวลาสากล ***** 
21.00 น. เดินทางถึงกรุงซีแอตเติ้ล  ประเทศสหรัฐ อเมริกา 

หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากน้ัน
น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง น าท่านเดินทางสู่ทีพ่กั 

พกัที่:  Crown Plaza Hotel Seattle Airport / หรือ
เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่2 ซีแอทเติ้ล – แองเคอเรจ – ชมเมือง – เขาอ
เยสก้า – น่ังกระเช้าชมววิบนเขาอเยสก้า 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่องให้ท่านทานระหว่างการ
เดินทางในช่วงเช้า 

08.00 น. น าท่ าน เหิ น ฟ้ า สู่ เมื อ ง  แอง เค อ เรจ  ส ายก ารบิ น 
ALASKAN AIRLINES (AS) โดยเทีย่วบินที.่... 

10.45 น. น าท่านออกจากสนามบินเมืองแองเคอเรจ ตรวจรับ
สัมภาระ จากน้ันน าท่านเดินางเข้าสู่ตัวเมือง 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 
 

 

บ่าย น าท่านสู่สวนสาธารณะ (Earthquake Park) ตั้งอยู่ริมทะเลจะมองเห็นมุมสูงของเมืองแองเคอเรจทั้งหมด
และภาพของตึกสูงมีภูเขาหิมะอยู่ด้านหลงั ผ่านชมเมืองแองเคอเรจ (Anchorage) เป็นเมืองท่ีก้าวหน้าและ
ใหญ่ท่ีสุดของ อลาสกา้ เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจส าคญัของรัฐ จากบริเวณสวนเอิร์ธเควก ท่านจะมองเห็น
ตวัเมืองท่ีมีภูเขาหิมะ Chugach Mt. ตระหง่านโอบลอ้มเมืองอยูอ่ยา่งสวยงาม จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่รี
สอร์ทอเยสกา้ โดยใชเ้ส้นทางไฮเวยเ์บอร์ 1 ท่ีตดัเลียบชายฝ่ังทะเล ในจุดท่ีเรียกวา่ เทิร์นอเกน อาร์ม ซ่ึงเป็น
บริเวณท่ีถูกคน้พบโดยกปัตนัเจมส์คุก้ เดินทางถึงรีสอร์ท จากนั้นน าท่านโดยสารกระเช้าข้ึนสู่จุดชมวิวบน
ยอดเขาอเยสกา้(Alyeska mountain cableway) ดา้นบนยอดเขาจะมีจุดชมวิว, ร้านขายของท่ีระลึก, ภตัตาคาร
ร้านกาแฟ และลานหิมะใหท้่านไดส้ัมผสัความเยน็อยา่งเตม็ท่ี อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:  Ayeska Resort / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3 อเยสก้า – เมืองซีวอร์ด – อุทยานแห่งชาตคิไีนย ฟยอร์ด 
 ล่องเรือชมธารน า้แขง็และปลาวาฬ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านสู่ซีวาร์ด ไฮเวย์ (Seward Highway) เส้นทางสู่เมืองซีวอร์ดให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศแบบอลาสกา้ 

ก่อนการเดินทางสู่เส้นทางธรรมชาติอนังดงาม วิ่ง
ไปตามแนวคดโคง้อ่าวมือแห่งทูร์นาเกน ลดัเลาะไป
ตามชายฝ่ัง ผา่นเส้นธารน ้ าแข็ง ป่าสน เป็นเส้นทาง
ท่ีงดงามอีกเส้นทางหน่ึง จากนั้นน าท่านสู่เมือง ซี
วอร์ด เมืองเล็กๆชายฝ่ังท่ีมีบรรยากาศเรียบง่ายน่า
เท่ียว น าท่านชมเมืองซีวอร์ด เมืองท่าริมชายฝ่ังอนั
เงียบสงบ เมืองต้นทางท่ีพาท่านล่องเรือสู่ดินแดน
อนัแสนวิเศษ หรือ เส้นทางสู่อุทยานคีไนย ฟยอร์ด 
(Kenai Fjord) เมืองซีวอร์ดเป็นเมืองท่ีรายล้อมไป
ดว้ยธรรมชาติ ขนุเขา และสีขาวโพลนของหิมะและ
น ้ าแข็ง ตดักนักบัฝืนน ้ าทะเลและทอ้งฟ้า เป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศสงบสุข เหมาะแก่การพกัผ่อน น าท่าน ลง
เรือท่องเท่ียว เพื่อเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติคีไนย ฟยอร์ด ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภ์าพสองฝ่ัง
ระหวา่งเรือล่องไป ใหท้่านไดมี้เวลาพกัผอ่นชมบรรยากาศโดยรอบตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บริการอาหารกล่อง ระหว่างท าการล่องเรือ 



 
 

 

บ่าย น าท่านชมอุทยาน คีไนย ฟยอร์ด (Kenai Fjords) ชายฝ่ังเวา้แหวง่ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะของธารน ้ าแข็งและ
น ้ าทะเลมานานนบัลา้นๆ ปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศท่ี
มีความพิเศษเฉพาะตวั ผา่นลึกเขา้ไปในเขตธรรมชาติ
ดั้งเดิมเตม็ไปดว้ยสัตวน์ ้า ฝงูปลาและฝงูแมวน ้ าท่ีเป็น
เจา้ถ่ินดัง่เดิมของท่ีแห่งน้ี ผ่านทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่
ท่ีสุดของอเมริกาเหนือและผ่านธารน ้ าแข็งท่ีมีขนาด
มหึมาซ่ึงบางช่วงยาวกวา่ 50 ไมล์ กวา้ง 30 ไมล์ บาง
ช่วงก่อตวัเป็นก าแพงภูเขาน ้ าแข็งและบางช่วงจะเป็น
หน้าผาสูงชนั น ้ าตกหล่นลงสู่ทะเลอุทยานคีไนย ฟย
อร์ด ท่ีมีความมหัศจรรย์หลากหลาย รวมทั้ งภู มิ
ประเทศและสภาพแวดลอ้มอนังดงาม ไดเ้วลาสมควร
น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:  Ayeska Resort / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่4 อเยสก้า – น่ังเคร่ืองบินสู่จุดชมหมีสีน า้ตาล - น่ังเคร่ืองบินชมววิ – แองเคอเลจ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อโดยสารเคร่ืองบินท่องเท่ียว *** รัฐอแลสกา้เป็นรัฐท่ีมีผูค้รอบครอง

เคร่ืองบินเล็กมากท่ีสุดในประเทศสหรัฐ อเมริกาหากเทียบตามจ านวนประชากร และเป็นรัฐท่ีมีผูถื้อใบ
อนุญาติขบัเคร่ืองบินเล็กมากท่ีสุด ****** น าท่านเช็ค-อิน รับตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน (เตรียมกลอ้งและอุปกรณ์
ท่ีจ าเป็นไปให้พร้อม) ใชเ้วลาบินประมาณ 1.40 - 2 ชัว่โมง ชมวิวความงดงามของธรรมชาติ ท่ียงัสมบูรณ์
มากท่ีสุดของอเมริกา นกับินจะน าท่านไปยงัจุดท่ีอยูอ่าศยัของหมีสีน ้ าตาล ***หมายเหตุ แต่ล่ะเดือนจุดชม
หมีจะไม่เหมือนกนั*** ในการนัง่โดยสารเคร่ืองบินเล็กในบางคร้ังท่านอาจมีโอกาสไดเ้ห็นสัตวน์ ้าชนิดต่างๆ
อีกดว้ย อาทิ ปลาวาฬ, แมวน ้า, ปลาโลมา 

 ช่วงเวลาในการชมหมีสีน ้าตาล 
 ช่วงแรก 15 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน ของทุกปี (ชินิตา้ เบย)์ 
 นกับินและเรนเจอร์จะน าท่านบินสู่สนามบินชินิตา้ เบย ์ซ่ึงจะอยูใ่นบริเวณอุทยานแห่งชาติทะเลสาบคลาร์ค 

ในช่วงเวลาน้ีจะเป็นช่วงเวลาท่ีหมีสีน ้ าตาลต่ืนจากการจ าศีล
(หมีจ าศีลช่วงฤดูหนาว ธ.ค.-เม.ย.) จากนั้นน าท่านโดยสาร
รถขับเคล่ือนส่ีล้อ (4WD) สู่ จุดชมหมีสีน ้ าตาล ไกด์ทัวร์
ทอ้งถ่ินจะบรรยายใหท้่านทราบถึงนิสัยและความเป็นอยูต่าม
ธรรมชาติของหมี ในทะเลสาบคลาร์ค จะมีหญา้เสดจ์ ซ่ึงมี



 
 

 

โปรตีนสูงมาก และมีหญา้ชนิดน้ีข้ึนอยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ์ ท่านจะไดเ้ห็นฝงูหมีและเหล่าลูกหมี ออกมานอน
อาบแดดหลงัจากหลบัมาหลายเดือน บางตวัก็ขดุดินเล่น บางตวัก็กินหญา้เสดจอ์ยา่งเอร็ดอร่อย 

 
 
 
 
 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนัแบบกล่อง  

 ช่วงท่ีสอง 25 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม ของทุกปี (อุทยานแห่งชาติแคท็ไม) 
 นกับินและเรนเจอร์จะน าท่านบินสู่สนามบิน อุทยานแห่งชาติแค็ทไม ซ่ึงเป็นจุดชมหมีสีน ้ าตาลท่ีเป็นท่ีนิยม

มากท่ีสุดในโลก ไกด์ท้องถ่ินจะน าท่านเดินทางสู่บริเวณ
น ้ าตกบรูคส์ จะมีจุดชมหมีอยู่สามจุดในบริเวณน้ี และจะมี
เส้นทางเดินเช่ือมต่อกนัได้อรรถรสอย่างมากเหมือนในหนัง
สารคดีจริงๆ ในช่วงน้ีจะเป็นช่วงเวลาท่ีเหล่าพอ่แม่ปลาแปซิฟิก
แซลมอล จะเดินทางทวนน ้ าข้ึนมายงัแหล่งก าเนิด (มนัจ าไดต้าม
สัญชาตญาณ) เพื่อผสมพนัธ์ุและวางไข่ ท่านจะไดเ้ห็นเหล่าหมี
สีน ้ าตาลคอยดกัรอตามโคดหิน เม่ือปลาแซลมอลกระโดดเพื่อผ่านน ้ าตกมนัก็จะงบัทนัที ซ่ึงเป็นวฏัจกัร
ธรรมชาติของสัตวใ์นแถบน้ีเท่านั้น 

 ช่วงท่ีสาม 31 กรกฎาคม – 25 กนัยายน ของทุกปี (ทะเลสาบคลาร์ค) 
 น าท่านเดินทางสู่สนามบินน ้ า(Floatplane) บินสู่ทะเลสาบเขตอนุรักษ์แห่งชาติทะเลสาบคลาร์ค นักบิน

ผูเ้ช่ียวชาญจะน าเคร่ืองลงจอดริมทะเลสาบเครสเซน สีฟ้าแสน
สวย บ ริเวณใกล้ๆกับ  Redoubt Mountain Lodge เรน เจอร์ผู ้
ช านาญจะน าท่านลงเรือไปยงัจุดต่างๆ ท่ีเป็นแห่งอยู่อาศยัของ
หมี ซ่ึงในช่วงเวลาน้ีท่านจะเห็นเหล่าฝงูหมีจบัปลาแซลมอนกิน
เป็นอาหารอยู่มากมาย (ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นแหล่งวางไข่ของ
ปลาแซลมอน) ในบริเวณน้ียงัเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามแห่งหน่ึง
ของอลาสกา้อีกดว้ย เน่ืองจากมีทั้งธารน ้ าแข็ง ภูเขาไฟท่ีดบัแลว้ ล าธารท่ีเช่ือมต่อทะเลสาบสู่ทอ้งทะเล และ
น ้าตก (อาหารกลางวนัแบบโฮมเมด ณ ลอดจใ์นอุทยาน) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:  Sheraton Hotel Anchorage / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

วนัที่5 แองเคอเรจ – น่ังรถไฟหลงัคากระจกเดนาลี(่สวยงามมาก) อุทยานแห่งชาตเิดนาล ี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอลาสก้าเดนาลี สตาร์ (Denali Star Train) เป็นรถไฟหลงัคากระจกสุดหรูท่ี

ให้บริการท่านโดยมีการออกแบบตูร้ถไฟเป็นพิเศษ 
ถูกออกแบบมาเพื่อให้ไดช้มบรรยากาศสองขา้งทาง
อย่างจุใจ สามารถมองเห็นความสวยงามของภูมิ
ประเทศของรัฐอลาสก้าได้อย่างเต็มท่ี รถไฟจะวิ่ง
ผา่นเส้นทางธรรมชาติให้ท่านไดช้มความงามคุม้ค่า
กบัการเดินทาง ตูร้ถไฟจะแบ่งเป็นสองชั้น ชั้นบนจะ
เป็นตูโ้ดยสารและบาร์น ้ า โดยมีบริกรคอยบริการอยู่
ตลอดเวลา  ดว้ยกระจกบานใหญ่ท่านจะสามารถเก็บ
วิวได้อย่างชัดเจน ท่านสามารถเดินลงชั้นล่างท้าย
ขบวนเพื่อเก็บภาพแบบเปิดโล่งไม่มีกระจกกนั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน บนรถไฟ  (ช้ันล่างของตู้
ขบวน) 

 
 
บ่าย ให้ท่านใช้เวลาบนรถไฟ นั่งพกัผ่อน และ ชมความ

งามของสองข้างทาง ล าธารท่ีไหลขนานกับราง
รถไฟ รวมถึงแนวภูเขาหิมะท่ีตัดกับผืนฟ้าราวกับ
ภาพเขียนอนัแสนงดงาม ให้ท่านไดช้มความงามของ
เส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติเดนาลี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมี
ก ารจัด ก าร ดี เยี่ ยม และ มี ค วามส าคัญ ม าก ใน
สหรัฐอเมริกา เดินทางถึงเมืองเดนาลี / จากนั้นน า
ท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 



 
 

 

ที่พกั  GRAND DANALI LODGE / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6 เข้าชมอุทยานเดนาล ี– ช้อปป้ิงของที่ระลกึในเมืองเดนาล ี
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเข้าสู่อุทยานเดนาลี หวัใจแห่งอลาสกา้ เป็นอุทยานส าคญัท่ีมีการจดัการดูแลท่ีดีและมีสภาพแวดลอ้ม

สมบูรณ์ควรค่าแก่การเป็นอุทยานอนัดบัหน่ึงในอลาสกา้ ดว้ยความสมบูรณ์ของพรรณพืชและส่ิงมีชีวิตทาง
ธรรมชาตินานาพนัธ์ุ ท าให้ผูค้นต่างหลงใหลท่ีจะมาสัมผสัอุทยานแห่งน้ีดว้ยตวัเองสักคร้ัง น าท่านเปล่ียนรถ
เป็นรถโคช้ของทางอุทยานพร้อมเรนเจอร์ ผูเ้ช่ียวชาญ น าท่านชมอุทยานเดนาลี ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบั
ธรรมชาติและเส้นทางป่าเขา และพนัธ์ุสัตวต่์างๆ  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ในอุทาน 
บ่าย น าท่านชมอุทยานและจุดชมววิส าคญัภายในอุทยานแห่งชาติเดนาลี ใหท้่านไดถ่้ายรูปบรรยากาศเก็บไวเ้ป็นท่ี

ระลึกคร้ังหน่ึงเคยมาเยือน ณ ท่ีแห่งน้ี แวะชมลอดจ์ท่ีพกัของเรนเจอร์ท่ีตอ้งใช้พกัแรมเวลาออกตรวจการ 
และร่องรอยของสัตวต่์างๆ หากโชคดีท่านจะไดเ้ห็นกวางมูส, หมีด า, หมีสีน ้ าตาล, เรนเดียร์, หมาป่าและแกะ
ภูเขา(Dall Sheep) ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั  GRAND DANALI LODGE / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่7 เดนาล ี– ทัลคนีา – ชมยอดเขาเดนาล ี– วาซิลลา – แองเคอเรจ   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านทัลคีน่า(Talkeetna) หมู่บา้นประวติัศาสตร์ตามเส้นทางส ารวจโบราณของอ

ลาสกา้ หมู่บา้นตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาเดนาลีหรือ
ช่ือเดิม เม็คคินซ่ี  เป็นยอดเขาท่ี สูงท่ี สุดใน
อเมริกาเหนือ หมู่บ้านทัลคีนา มีทิวทัศน์มุม
กวา้งอันสวยงามของเทือกเขาเดนาลี ท่ีท่าน
สามารถเพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพ เป็นเมืองท่ี
ชาวอลาสก้านิยมมาตกปลา ล่องเรือ, ปีนเขา, 
ขบัรถเอทีวี และทัวร์ซิปไลน์  มีเวลาให้ท่าน
เลือกซ้ือของท่ีระลึกประจ าเมือง *** หมายเหตุ
...ท่านใดต้องการนั่งเคร่ืองบินเล็กข้ึนชมวิว
พร้อมลงจอดบนธารน ้ าแข็งบริเวณยอดเขาเดนาลี (Glacier Landing) สามารถท าการจองได้จากเมืองไทย 
หรือแจง้หวัหนา้ทวัร์ก่อนล่วงหนา้สองวนั ราคาท่านล่ะ 450 USD ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที 



 
 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองวาซิลลา (Wasilla) เมืองแห่งการพกัผ่อน เมืองตั้งอยู่ดา้นหลงัอุทยานเดนาลี บนชาย

ขอบของเทือกเขาอลาสกา้ น าท่านเดินทางขา้มสู่ถนนนอกเมือง สองขา้งทางเป็นทิวเขาอลาสกา้และทุ่งหญา้
แบบทุนดรา มีเนินเขาเป็นฉากหลังท่ีสวยงาม 
เส้นทางท่ีสวยงามเหล่าน้ีคงสภาพใหใ้กลเ้คียงกบั
สภาพจริงไว ้เพื่อไม่ให้ธรรมชาติท่ีงดงามหายไป 
น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวแคนยอน ท่ีไดรั้บการ
ขนานนามว่าเป็นจุดชมวิวท่ีเห็นใจกลางอลาสก
ล้า หรือ หัวใจแห่งอลาสก้า ชมวิวทิศทศัน์สอง
ข้างทางระหว่างการเดินทาง ให้ท่านได้รับชม
บรรยากาศธรรมชาติอนัน่าหลงไหล ชมวิวบน
ยอดเขา กลางภูเขา Chugach MT. ชมความงาม
ของภูเขาหิมะ จากจุดชมวิวท่านจะมองเห็นภูเขา ป่า และ ทะเลสาบ มากมาย ซ่ึงเป็นลักษณะพิเศษของ
ธรรมชาติในอลาสกา้ ท่านจะมองเห็นส่ิงมีชีวติทอ้งถ่ินและสัตวป่์านานาชนิด 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:  Sheraton Hotel Anchorage / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่8 แองเคอเรจ – ซีแอตเติล้ – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านชมเมืองแองเคอเรจ เมืองหลวงของรัฐอลาสกา้ บนพื้นท่ี กวา่หา้แสนตารางไมล์ มีความใหญ่และกวา้ง

เป็นอยา่งมาก ถึงกระนั้นแผน่ดินอนักวา้งใหญ่น้ีก็มีประชากรอยูไ่ม่มากนกั ให้ท่านไดช้มจุดส าคญัของเมือง
และแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก แวะชมสวน Cuddy Family Midtown Park สวนกลางเมืองศูนยร์วมของชาวแอง
เคอเรจ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
13.50 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซีแอทเติล โดยสายการบินภายใน เทีย่วบินที.่.... 
19.00 เดินทางถึงเมืองซีแอทเติล น าท่านรับสัมภาระ จากน้ันน าท่านเข้าสู่ตัวเมือง 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Crown Plaza Hotel Seattle Airport / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 



 
 

 

 

วนัที่9 ซีแอตเติล้ – ชมเมือง – ช้อปป้ิง เอาท์เลท็ – สนามบิน – ฮ่องกง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านเที่ยวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองท่าชายฝ่ังท่ีท่ีใหญ่และมีความส าคญัทางดา้นการ

ท่องเท่ียว และเศษฐกิจมากท่ีสุด ของมลรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหวา่งมหาสมุทรแปซิฟิก
แล ะท ะ เล ส าบ วอ ชิ งตัน  อ ยู่ ห่ า งจ าก ช ายแดน
สหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตร เพียงเท่านั้ น 
"นครซีแอตเติล" เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นท่ี
ส่วนใหญ่ของเมืองล้วนเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความ
โรแมนติกของแสงสีในยามค ่าคืน แต่หลายๆคนท่ีเคย
มาเยือนเมืองน้ีกลบัเรียกขานเมืองน้ีวา่ มหานครแห่งสี
เขี ยวข จี  เน่ื องจาก เมื อง เต็ม ไปด้วยพื้ น ท่ี สี เขี ยว 
นอกจากน้ีแล้วซีแอตเติล ยงัได้รับการยกย่องจาก
สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวแห่งอเมริกา  (ASTA) จาก
การจัดอันดับ ให้ ซี แอต เติล เป็น  1 ใน  10สถาน ท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกดว้ย น าท่านชม สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของซี
แอตเตลิ ส่ิงก่อสร้างท่ีมีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างข้ึน ปี ค.ศ. 1962 เม่ือคร้ังท่ีซีแอต
เติลไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน World’s Fair ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปดว้ยร้านขายของกระจุกกระจิก 
ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ท่ีสามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง จากนั้นน าท่านสู่ย่าน ดาวน์
ทาวน์ (Downtown) ย่านธุรกิจท่ีส าคญัของซีแอตเติล ชมอาคาร บา้นเรือน และตึกท่ีมีความส าคญัทางด้าน
สถาปัตยกรรมท่ีถือว่ามีความงดงามท่ีสุดของเมืองน าท่านสัมผสัความเก่าแก่ของเมืองท่ีไพโอเนียร์ สแควร์ 
(Pioneer Square) ซ่ึงถือว่าเป็นย่านท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในซีแอตเติล ท่ีน่ีมีร้านแกลเลอร่ีท่ีจดัแสดงงานศิลปะของ
ศิลปินช่ือดงั, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และเคร่ืองประดบัมากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั สมิท ทาวเวอร์ 
(Smith Tower) ทาวเวอร์ท่ีสร้างข้ึนใน ปี ค.ศ. 1914 จากนั้นน าท่านเดนิชมตลาดไพน์ เพลส ท่ีเสมือนหวัใจ
ของเมืองซีแอตเต้ิล เน่ืองจากเป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง และได้แบ่งโซนขายสินคา้ต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
ท่านสามารถซึมซับวฒันธรรมการกินอยู่ของผูค้นชาวซีแอตเต้ิล ไดเ้ป็นอย่างดี น าท่านแวะร้านสตาร์บั๊ก 
แห่งแรกของโลกที่ก าเนิดขึน้มาในเมืองซีแอตเติลในปี ค.ศ.1971 มีเวลาให้ท่านเก็บภาพหรือสั่งเคร่ืองด่ืม
ไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย       น าท่านสู่ ซีแอตเทลิ พรีเมี่ยม เอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ในซีแอตเทิล มี

ร้านค้า เอาท์ เลตกว่า  110 ร้ าน  ทั้ ง  Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, 



 
 

 

Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi, Samsonite และอ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระให้
ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิ้ล 

วนัที่10 ซีแอทเตลิ – ฮ่องกง – กรุงเทพ  
01.00 น าท่านเหินฟ้าสู่เกาะฮ่องกง ด้วยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เทีย่วบินที ่CX857 

***** เดินทางข้ามเขตแบ่งเวลาสากล ***** 

วนัที่11 ฮ่องกง – กรุงเทพ  
05.10 เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง ให้เวลาท่านพกั เพือ่ต่อเคร่ืองกลบักรุงเทพมหานคร 
08.00 น าท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานครด้วยสายการบินคาเธ่ท์ แปซิฟิค เทีย่วบินCX705 
10.00 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ 
*** หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้  าทวัร์ 
มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดั  

 
อตัราค่าบริการ 

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

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 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซีแอทเติล กรุงเทพฯ- ซีแอทเติล – แองเคอเรจ – ซีแอทเติล-กรุงเทพ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในอเมริกาไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12
ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในอเมริกาจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ี
ท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  



 
 

 

 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าวซ่ีาประเทศสหรัฐอเมริกา (ค่าบริการและค่าวซ่ีา 7,500 บาท) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 90,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport  มายงั

บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมด
หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ
ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการยื่นวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่น
วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 



 
 

 

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งพกัทุกคืน ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่าน
เขา้ใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพื่อทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้าเป็นส าคญั) 

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

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจาก
โปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการ
บิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่ขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พื่อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง
กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 



 
 

 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 


