
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 2566  
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

20 – 31 พ.ค.66 319,900 319,900 319,900 46,900 
10 – 21 มิ.ย.66 339,900 339,900 339,900 52,900 

24 มิ.ย. – 05 ก.ค.66 339,900 339,900 339,900 52,900 
16 – 27 ก.ค.66  339,900 339,900 339,900 52,900 
05 – 16 ส.ค.66 319,900 319,900 319,900 46,900 
16 – 27 ก.ย.66 319,900 319,900 319,900 46,900 

*** ตอ้งการตัว๋ชั้นธุรกิจกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย *** 
 
 



 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง(1)  กรุงเทพมหานคร – ฮ่องกง – ซีแอทเติล้ 
13.00 น.  พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ M 06-16 สายการบินคาเธ่ต ์

แปซิฟิค พบพนกังานของบริษทัวนั เวิลด ์ทวัร์ คอยตอ้นรับท่านก่อนเดินทาง 
16.20 น. น าท่านเหิรฟ้า ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX822 (ประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาที) 
20.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง จากนั้นน าท่านต่อเคร่ือง 
23.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงซีแอตเต้ิล ประเทศสหรัฐ อเมริกา โดยเท่ียวบินท่ี CX858 (ประมาณ 12 ชัว่โมง 30 

นาที) 
***** เดินทางขา้มเขตแบ่งเวลาสากล ***** 

21.00 น. เดินทางถึงกรุงซีแอตเต้ิล ประเทศสหรัฐ อเมริกา หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้จากนั้น
น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั   

พกัที่: Crown Plaza Hotel Seattle Airport / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สองของการเดินทาง(2)  ซีแอทเติล้ – แองเคอเรจ – ชมเมือง – เขาอเยสก้า  
     นั่งกระเช้าชมววิบนเขาอเยสก้า  
เชา้ บริการอาหารเชา้แบบกล่องใหท้่านทานระหวา่งการเดินทางในช่วงเชา้ 
08.00 น. น าท่านเหินฟ้าสู่เมือง แองเคอเรจ สายการบิน ALASKAN AIRLINES (AS) โดยเท่ียวบินท่ี....   
10.45 น. น าท่านออกจากสนามบินเมืองแองเคอเรจ ตรวจรับสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินางเขา้สู่ตวัเมือง  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู่สวนสาธารณะ (Earthquake Park) ตั้งอยู่ริมทะเลจะมองเห็น
มุมสูงของเมืองแองเคอเรจทั้งหมดและภาพของตึกสูงมีภูเขาหิมะอยู่
ดา้นหลงั ผา่นชมเมืองแองเคอเรจ (Anchorage) เป็นเมืองท่ีกา้วหนา้
และใหญ่ท่ีสุดของ อลาสกา้ เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจส าคญัของรัฐ 
จากบริเวณสวนเอิร์ธเควก ท่านจะมองเห็นตวัเมืองท่ีมีภูเขาหิมะ 
Chugach Mt. ตระหง่านโอบลอ้มเมืองอยู่อยา่งสวยงาม จากนั้นน า
ท่านออกเดินทางสู่รีสอร์ทอเยสกา้ โดยใชเ้ส้นทางไฮเวยเ์บอร์ 1 ท่ีตดั
เลียบชายฝ่ังทะเล ในจุดท่ีเรียกวา่ เทิร์นอเกน อาร์ม ซ่ึงเป็นบริเวณท่ี
ถูกคน้พบโดยกปัตนัเจมส์คุก้ เดินทางถึงรีสอร์ท จากนั้นน าท่าน
โดยสารกระเชา้ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอเยสกา้(Alyeska mountain 
cableway) ดา้นบนยอดเขาจะมีจุดชมวิว, ร้านขายของท่ีระลึก, 
ภตัตาคารร้านกาแฟ และลานหิมะใหท้่านไดส้ัมผสัความเยน็อยา่ง
เตม็ท่ี อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: Ayeska Resort / หรือเทยีบเท่าระดับใกล้เคยีง 
 



 

 

 

วนัที่สามของการเดินทาง(3)  อเยสก้า – เมืองซีวอร์ด – อุทยานแห่งชาติคไีนย ฟยอร์ด 
      ล่องเรือชมธารน ้าแข็งและปลาวาฬ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านสู่ซีวาร์ด ไฮเวย ์(Seward Highway) เส้นทางสู่เมืองซีวอร์ดใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศแบบอ

ลาสกา้ ก่อนการเดินทางสู่เส้นทางธรรมชาติอนังดงาม ว่ิงไปตามแนวคดโคง้อ่าวมือแห่งทูร์นาเกน ลดั
เลาะไปตามชายฝ่ัง ผา่นเส้นธารน ้าแขง็ ป่าสน เป็น
เส้นทางท่ีงดงามอีกเส้นทางหน่ึง จากนั้นน าท่านสู่เมือง ซี
วอร์ด เมืองเลก็ๆชายฝ่ังท่ีมีบรรยากาศเรียบง่ายน่าเท่ียว น า
ท่านชมเมืองซีวอร์ด เมืองท่าริมชายฝ่ังอนัเงียบสงบ เมือง
ตน้ทางท่ีพาท่านล่องเรือสู่ดินแดนอนัแสนวิเศษ หรือ 
เส้นทางสู่อุทยานคีไนย ฟยอร์ด (Kenai Fjord) เมืองซี
วอร์ดเป็นเมืองท่ีรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ ขนุเขา และสี
ขาวโพลนของหิมะและน ้าแขง็ ตดักนักบัฝืนน ้าทะเลและ
ทอ้งฟ้า เป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศสงบสุข เหมาะแก่การพกัผอ่น น าท่าน ลงเรือท่องเท่ียว เพื่อเดินทางสู่เขต
อุทยานแห่งชาติคีไนย ฟยอร์ด ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภ์าพสองฝ่ังระหวา่งเรือล่องไป ใหท้่านได้
มีเวลาพกัผอ่นชมบรรยากาศโดยรอบตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกล่อง ระหวา่งท าการล่องเรือ 
บ่าย น าท่านชมอทุยาน คีไนย ฟยอร์ด (Kenai Fjords) 

ชายฝ่ังเวา้แหวง่ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะของธารน ้าแขง็และ
น ้าทะเลมานานนบัลา้นๆ ปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศท่ีมี
ความพิเศษเฉพาะตวั ผา่นลึกเขา้ไปในเขตธรรมชาติ
ดั้งเดิมเตม็ไปดว้ยสัตวน์ ้า ฝงูปลาและฝงูแมวน ้าท่ีเป็นเจา้
ถ่ินดัง่เดิมของท่ีแห่งน้ี ผา่นทุ่งน ้าแขง็ขนาดใหญ่ท่ีสุดของ
อเมริกาเหนือและผา่นธารน ้าแขง็ท่ีมีขนาดมหึมาซ่ึงบางช่วงยาวกวา่ 50 ไมล ์กวา้ง 30 ไมล ์บางช่วงก่อ
ตวัเป็นก าแพงภูเขาน ้าแขง็และบางช่วงจะเป็นหนา้ผาสูงชนั น ้าตกหล่นลงสู่ทะเลอุทยานคีไนย ฟยอร์ด 
ท่ีมีความมหศัจรรยห์ลากหลาย รวมทั้งภูมิประเทศและสภาพแวดลอ้มอนังดงาม ไดเ้วลาสมควรน าท่าน
เดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: Ayeska Resort / หรือเทยีบเท่าระดับใกล้เคยีง 
 
 
 



 

 

 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4) อเยสก้า – นั่งเคร่ืองบินสู่จุดชมหมีสีน ้าตาล 
     นั่งเคร่ืองบินชมววิ – แองเคอเลจ 
  เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อโดยสารเคร่ืองบินท่องเท่ียว *** รัฐอแลสกา้เป็นรัฐท่ีมีผู ้

ครอบครองเคร่ืองบินเลก็มากท่ีสุดในประเทศสหรัฐ อเมริกาหากเทียบตามจ านวนประชากร และเป็นรัฐ
ท่ีมีผูถื้อใบอนุญาติขบัเคร่ืองบินเลก็มากท่ีสุด *** 
*** น าท่านเช็ค-อิน รับตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน (เตรียมกลอ้งและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นไปใหพ้ร้อม) ใชเ้วลา
บินประมาณ 1.40 - 2 ชัว่โมง ชมวิวความงดงามของธรรมชาติ ท่ียงัสมบูรณ์มากท่ีสุดของอเมริกา 
นกับินจะน าท่านไปยงัจุดท่ีอยูอ่าศยัของหมีสีน ้าตาล ***หมายเหต ุแตล่่ะเดือนจุดชมหมีจะไม่
เหมือนกนั*** ในการนัง่โดยสารเคร่ืองบินเลก็ในบางคร้ังท่านอาจมีโอกาสไดเ้ห็นสัตวน์ ้าชนิดต่างๆ  
อีกดว้ย อาทิ ปลาวาฬ, แมวน ้ า, ปลาโลมา 

ช่วงเวลาในการชมหมีสีน ้าตาล 
1. ช่วงแรก 15 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน ของทุกปี (ชินิตา้ เบย)์ 

นกับินและเรนเจอร์จะน าท่านบินสู่สนามบินชินิตา้ เบย ์ซ่ึงจะอยูใ่นบริเวณอุทยานแห่งชาติทะเลสาบ
คลาร์ค ในช่วงเวลาน้ีจะเป็นช่วงเวลาท่ีหมีสีน ้าตาลต่ืนจาก
การจ าศีล(หมีจ าศีลช่วงฤดูหนาว ธ.ค.-เม.ย.) จากนั้นน าท่าน
โดยสารรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ (4WD) สู่จุดชมหมีสีน ้าตาล ไกด์
ทวัร์ทอ้งถ่ินจะบรรยายใหท้่านทราบถึงนิสัยและความ
เป็นอยูต่ามธรรมชาติของหมี ในทะเลสาบคลาร์ค จะมีหญา้
เสดจ ์ซ่ึงมีโปรตีนสูงมาก และมีหญา้ชนิดน้ีขึ้นอยูอ่ยา่งอุดม
สมบูรณ์ ท่านจะไดเ้ห็นฝงูหมีและเหล่าลูกหมี ออกมานอนอาบแดดหลงัจากหลบัมาหลายเดือน บางตวัก็
ขดุดินเล่น บางตวัก็กินหญา้เสดจอ์ยา่งเอร็ดอร่อย   
(บริการอาหารกลางวนัแบบกล่อง)  

2. ช่วงท่ีสอง 25 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม ของทุกปี (อุทยานแห่งชาติแคท็ไม) 
นกับินและเรนเจอร์จะน าท่านบินสู่สนามบิน อุทยาน
แห่งชาติแคท็ไม ซ่ึงเป็นจุดชมหมีสีน ้าตาลท่ีเป็นท่ีนิยมมาก
ท่ีสุดในโลก ไกดท์อ้งถ่ินจะน าท่านเดินทางสู่บริเวณน ้าตก 
บรูคส์ จะมีจุดชมหมีอยูส่ามจุดในบริเวณน้ี และจะมี
เส้นทางเดินเช่ือมต่อกนัไดอ้รรถรสอยา่งมากเหมือนใน
หนงัสารคดีจริงๆ ในช่วงน้ีจะเป็นช่วงเวลาท่ีเหล่าพ่อแม่ 

 

 



 

 

 

ปลาแปซิฟิกแซลมอล จะเดินทางทวนน ้าขึ้นมายงัแหล่งก าเนิด (มนัจ าไดต้ามสัญชาตญาณ) เพื่อผสม
พนัธุ์และวางไข่ ท่านจะไดเ้ห็นเหล่าหมีสีน ้าตาลคอยดกัรอตามโคดหิน เม่ือปลาแซลมอลกระโดดเพื่อ
ผา่นน ้าตกมนัก็จะงบัทนัที ซ่ึงเป็นวฏัจกัรธรรมชาติของสัตวใ์นแถบน้ีเท่านั้น  
(บริการอาหารกลางวนัแบบกล่อง) 

3. ช่วงท่ีสาม 31 กรกฎาคม – 25 กนัยายน ของทุกปี (ทะเลสาบคลาร์ค) 
น าท่านเดินทางสู่สนามบินน ้ า(Floatplane) บินสู่ทะเลสาบเขตอนุรักษแ์ห่งชาติทะเลสาบคลาร์ค นกับิน
ผูเ้ช่ียวชาญจะน าเคร่ืองลงจอดริมทะเลสาบเครสเซน สีฟ้าแสนสวย บริเวณใกล้ๆ กบั Redoubt Mountain 
Lodge เรนเจอร์ผูช้  านาญจะน าท่านลงเรือไปยงัจุดต่างๆ ท่ี
เป็นแห่งอยูอ่าศยัของหมี ซ่ึงในช่วงเวลาน้ีท่านจะเห็นเหล่า
ฝงูหมีจบัปลาแซลมอนกินเป็นอาหารอยูม่ากมาย 
(ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นแหล่งวางไข่ของปลาแซลมอน) ใน
บริเวณน้ียงัเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของอลาสกา้
อีกดว้ย เน่ืองจากมีทั้งธารน ้าแขง็ ภูเขาไฟท่ีดบัแลว้ ล าธาร
ท่ีเช่ือมต่อทะเลสาบสู่ทอ้งทะเล และน ้าตก (อาหารกลางวนัแบบโฮมเมด ณ ลอดจใ์นอุทยาน) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: Sheraton Hotel Anchorage / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5) แองเคอเรจ – นั่งรถไฟหลงัคากระจกเดนาลี(่สวยงามมาก)  
     อุทยานแห่งชาติเดนาล ี
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอลาสกา้เดนาลี สตาร์ (Denali Star 

Train) เป็นรถไฟหลงัคากระจกสุดหรูท่ีใหบ้ริการท่านโดยมีการ
ออกแบบตูร้ถไฟเป็นพิเศษ ถูกออกแบบมาเพื่อใหไ้ดช้ม
บรรยากาศสองขา้งทางอยา่งจุใจ สามารถมองเห็นความสวยงาม
ของภูมิประเทศของรัฐอลาสกา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี รถไฟจะว่ิงผา่น
เส้นทางธรรมชาติใหท้่านไดช้มความงามคุม้ค่ากบัการเดินทาง  

 
 
 



 

 

 

ตูร้ถไฟจะแบ่งเป็นสองชั้น ชั้นบนจะเป็นตูโ้ดยสารและบาร์น ้า โดยมีบริกรคอยบริการอยูต่ลอดเวลา  
ดว้ยกระจกบานใหญ่ท่านจะสามารถเก็บวิวไดอ้ยา่งชดัเจน ท่านสามารถเดินลงชั้นล่างทา้ยขบวนเพื่อเก็บ
ภาพแบบเปิดโล่งไม่มีกระจกกนั   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั บนรถไฟ (ชั้นล่างของตูข้บวน) 
บ่าย ใหท้่านใชเ้วลาบนรถไฟ นัง่พกัผอ่น และ ชมความงามของ

สองขา้งทาง ล าธารท่ีไหลขนานกบัรางรถไฟ รวมถึงแนว
ภูเขาหิมะท่ีตดักบัผืนฟ้าราวกบัภาพเขียนอนัแสนงดงาม ให้
ท่านไดช้มความงามของเส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติเดนาลี 
ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีการจดัการดีเยีย่มและมีความส าคญัมากใน
สหรัฐอเมริกา เดินทางถึงเมืองเดนาลี / จากนั้นน าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ท่ีพกั  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั GRAND DANALI LODGE / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดินทาง(6) เข้าชมอุทยานเดนาล ี– ช้อปป้ิงของที่ระลกึในเมืองเดนาล ี  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเขา้สู่อุทยานเดนาลี หัวใจแห่งอลาสกา้ เป็นอุทยานส าคญัท่ี

มีการจดัการดูแลท่ีดีและมีสภาพแวดลอ้มสมบูรณ์ควรค่าแก่การ
เป็นอุทยานอนัดบัหน่ึงในอลาสกา้ ดว้ยความสมบูรณ์ของพรรณพืช
และส่ิงมีชีวิตทางธรรมชาตินานาพนัธุ์ ท าใหผู้ค้นต่างหลงใหลท่ีจะ
มาสัมผสัอุทยานแห่งน้ีดว้ยตวัเองสักคร้ัง น าท่านเปล่ียนรถเป็นรถ
โคช้ของทางอุทยานพร้อมเรนเจอร์ ผูเ้ช่ียวชาญ น าท่านชมอุทยาน
เดนาลี ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติและเส้นทางป่าเขา และ
พนัธุ์สัตวต์่างๆ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ในอุทานเดนาลี 
บ่าย น าท่านชมอุทยานและจุดชมวิวส าคญัภายในอุทยานแห่งชาติเดนาลี 

ใหท้่านไดถ้่ายรูปบรรยากาศเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกคร้ังหน่ึงเคยมาเยอืน 
ณ ท่ีแห่งน้ี แวะชมลอดจท่ี์พกัของเรนเจอร์ท่ีตอ้งใชพ้กัแรมเวลา
ออกตรวจการ และร่องรอยของสัตวต์่างๆ หากโชคดีท่านจะไดเ้ห็น
กวางมูส, หมีด า, หมีสีน ้าตาล, เรนเดียร์, หมาป่าและแกะภูเขา(Dall 
Sheep) ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั GRAND DANALI LODGE / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง 
 
 



 

 

 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7) เดนาล ี– ทัลคนีา – ชมยอดเขาเดนาล ี– วาซิลลา – แองเคอเรจ    
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้นทลัคีน่า(Talkeetna) 

หมู่บา้นประวติัศาสตร์ตามเส้นทางส ารวจโบราณ
ของอลาสกา้ หมู่บา้นตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาเดนาลี
หรือช่ือเดิมเมค็คินซ่ี เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน
อเมริกาเหนือ หมู่บา้นทลัคีนา มีทิวทศัน์มุมกวา้งอนั
สวยงามของเทือกเขาเดนาลี ท่ีท่านสามารถ
เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพ เป็นเมืองท่ีชาวอลาสกา้
นิยมมาตกปลา ล่องเรือ, ปีนเขา, ขบัรถเอทีวี และทวัร์ซิปไลน์ มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกประจ า
เมือง  

*** หมายเหตุ...ท่านใดตอ้งการนัง่เคร่ืองบินเลก็ขึ้นชมวิวพร้อมลงจอดบนธารน ้าแขง็บริเวณยอดเขาเดนาลี (Glacier 
Landing) สามารถท าการจองไดจ้ากเมืองไทย หรือแจง้หวัหนา้ทวัร์ก่อนล่วงหนา้สองวนั ราคาท่านล่ะ 450 USD ใช้
เวลาประมาณ 30 นาที 
ลิ้งค:์ https://youtu.be/sN1NXSbKTEU 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองวาซิลลา (Wasilla) เมืองแห่งการ
พกัผอ่น เมืองตั้งอยูด่า้นหลงัอุทยาน 
เดนาลี บนชายขอบของเทือกเขาอลาสกา้ น าท่าน
เดินทางขา้มสู่ถนนนอกเมือง สองขา้งทางเป็นทิวเขาอ
ลาสกา้และทุ่งหญา้แบบทุนดรา มีเนินเขาเป็นฉากหลงั
ท่ีสวยงาม เส้นทางท่ีสวยงามเหล่าน้ีคงสภาพให้
ใกลเ้คียงกบัสภาพจริงไว ้เพื่อไม่ใหธ้รรมชาติท่ีงดงาม 
 

https://youtu.be/sN1NXSbKTEU


 

 

หายไป น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวแคนยอน ท่ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็นจุดชมวิวท่ีเห็นใจกลางอลาสก
ลา้ หรือ หัวใจแห่งอลาสกา้ ชมวิวทิศทศัน์สองขา้งทางระหวา่งการเดินทาง ใหท้่านไดรั้บชมบรรยากาศ
ธรรมชาติอนัน่าหลงไหล ชมวิวบนยอดเขา กลางภูเขา Chugach MT. ชมความงามของภูเขาหิมะ จากจุด
ชมวิวท่านจะมองเห็นภูเขา ป่า และ ทะเลสาบ มากมาย ซ่ึงเป็นลกัษณะพิเศษของธรรมชาติในอลาสกา้ 
ท่านจะมองเห็นส่ิงมีชีวิตทอ้งถ่ินและสัตวป่์านานาชนิด  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: Sheraton Hotel Anchorage / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8) แองเคอเรจ – ซีแอตเติล้  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านชมเมืองแองเคอเรจ เมืองหลวงของรัฐอลาสกา้ บนพื้นท่ี กวา่หา้แสนตารางไมล ์มีความใหญ่และ

กวา้งเป็นอยา่งมาก ถึงกระนั้นแผน่ดินอนักวา้งใหญ่น้ีก็มีประชากรอยูไ่ม่มากนกั ใหท้่านไดช้มจุดส าคญั
ของเมืองและแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก แวะชมสวน Cuddy Family Midtown Park สวนกลางเมืองศูนย์
รวมของชาวแองเคอเรจ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.50 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซีแอทเติล โดยสายการบินภายใน เท่ียวบินท่ี..... 
19.00 เดินทางถึงเมืองซีแอทเติล น าท่านรับสัมภาระ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ตวัเมือง 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Crown Plaza Hotel Seattle Airport / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9) ซีแอตเติล้ – ชมเมือง – ช้อปป้ิง เอาท์เลท็ – สนามบิน – ฮ่องกง     
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเท่ียวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองท่าชายฝ่ังท่ีท่ีใหญ่และมีความส าคญัทางดา้น
การท่องเท่ียว และเศษฐกิจมากท่ีสุด ของมลรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูร่ะหวา่งมหาสมุทร
แปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตนั อยูห่่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตร เพียงเท่านั้น 
"นครซีแอตเติล" เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองลว้นเตม็ไปดว้ยตึกระฟ้าและ 



 

 

ความโรแมนติกของแสงสีในยามค ่าคืน แต่หลายๆคนท่ีเคยมาเยอืนเมืองน้ีกลบัเรียกขานเมืองน้ีวา่ มหา
นครแห่งสีเขียวขจี เน่ืองจากเมืองเตม็ไปดว้ยพื้นท่ีสีเขียว 
นอกจากน้ีแลว้ซีแอตเติล ยงัไดรั้บการยกยอ่งจากสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวแห่งอเมริกา  (ASTA) จาก
การจดัอนัดบัใหซี้แอตเติลเป็น 1 ใน 10สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกดว้ย น าท่านข้ึน
ชมวิวตวัเมืองซีแอตเติลจาก สเปซ นีดเดิล 
(Space Needle) สัญลกัษณ์ของซีแอตเติล 
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) 
สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เม่ือคร้ังท่ีซี
แอตเติลไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน World’s Fair 
ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปดว้ยร้าน
ขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky 
City restaurant) ท่ีสามารถหมุนชมวิวสวยของ
เมือง จากนั้นน าท่านสู่ยา่น ดาวนท์าวน์ 
(Downtown) ยา่นธุรกิจท่ีส าคญัของซีแอตเติล 
ชมอาคาร บา้นเรือน และตึกท่ีมีความส าคญัทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีถือวา่มีความงดงามท่ีสุดของเมือง
น าท่านสัมผสัความเก่าแก่ของเมืองท่ีไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซ่ึงถือวา่เป็นยา่นท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ในซีแอตเติล ท่ีน่ีมีร้านแกลเลอร่ีท่ีจดัแสดงงานศิลปะของศิลปินช่ือดงั, ห้องอาหาร, ร้านหนงัสือ และ
เคร่ืองประดบัมากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) ทาวเวอร์ท่ีสร้างขึ้นใน ปี 
ค.ศ. 1914 จากนั้นน าท่านเดินชมตลาดไพน์ เพลส ท่ีเสมือนหวัใจของเมืองซีแอตเต้ิล เน่ืองจากเป็น
ตลาดใหญท่ี่สุดของเมือง และไดแ้บ่งโซนขายสินคา้ต่างๆ ท่ีหลากหลาย ท่านสามารถซึมซบัวฒันธรรม
การกินอยูข่องผูค้นชาวซีแอตเต้ิล ไดเ้ป็นอยา่งดี น าท่านแวะร้านสตาร์บัก๊ แห่งแรกของโลกท่ีก าเนิด
ข้ึนมาในเมืองซีแอตเติลในปี ค.ศ.1971 มีเวลาใหท้่านเก็บภาพหรือสั่งเคร่ืองด่ืมไดต้ามอธัยาศยั ได้
เวลาสมควรจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้นเลเวนเวิร์ธ(Leavenworth) เป็นหมู่บา้นสไตลบ์าวาเรียในเทือกเขา 

Cascade เสมือนไข่มุกเม็ดงามท่ีถูกซ่อนไวข้องรัฐ
วอชิงตนั ตวัเมืองประกอบไปดว้ยอาคารสไตลอ์ลั
ไพน์ท่ีมีร้านอาหารท่ีเสิร์ฟเบียร์เยอรมนัและ
ร้านอาหารแบบบาวาเรีย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
นทัแคร็กเกอร์จดัแสดงแคร็กเกอร์หลายพนัช้ิน บาง
ช้ินมีอายหุลายศตวรรษ Waterfront Park บนแม่น ้า 
Wenatchee เป็นท่ีอยูอ่าศยัของเหยี่ยวออสเปรและนกอินทรี และหมู่บา้นแห่งน้ียงัเป็นพื้นท่ีเล่นสกี
ในช่วงฤดูหนาวและไร่องุ่น ท่ีใชผ้ลิตไวน์รสเลิศอีกดว้ย 

 



 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Leavenworth Village Inn / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สิบของการเดนิทาง(10) หมู่บ้านเลเวนเวร์ิธ – น า้ตกสโนความ ี– ช้อปป้ิง เอาท์เลท็  
     สนามบินซีแอตเติล้ – ฮ่องกง     
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่น ้าตกสโนความี (Snoqualmie Falls) เป็นน ้าตกสูง 268 ฟุตทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของ
สหรัฐอเมริกา ตั้งอยูท่าง
ตะวนัออกของซีแอตเทิล บน
แม่น ้า Snoqualmie ระหวา่ง 
Snoqualmie และ Fall City รัฐ
วอชิงตนั เป็นหน่ึงในสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีทศันียภาพท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากท่ีสุดในวอชิงตนั 
และเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติ
จากการปรากฏตวัในซีรีส์ทาง
โทรทศัน์เร่ือง Twin Peaks 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย       น าท่านสู่ ซีแอตเทิล พรีเม่ียม เอาทเ์ลต (Seattle Premium Outlet) ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ในซี

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

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิ้ล 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง(11) ซีแอทเติล – ฮ่องกง – กรุงเทพ  
01.00 น าท่านเหินฟ้าสู่เกาะฮ่องกง ดว้ยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX857 

***** เดินทางขา้มเขตแบ่งเวลาสากล ***** 

วนัที่สิบสองของการเดนิทาง(12) ฮ่องกง – กรุงเทพ  
05.10 เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง ใหเ้วลาท่านพกั เพื่อต่อเคร่ืองกลบักรุงเทพมหานคร 
08.00 น าท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานครดว้ยสายการบินคาเธ่ท ์แปซิฟิค เท่ียวบินCX705 
10.00 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ  

 
 



 

 

 

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้
อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการ
เดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดั  

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซีแอทเติล กรุงเทพฯ- ซีแอทเติล – แองเคอเรจ – ซีแอทเติล-กรุงเทพ 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในอเมริกาไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในอเมริกาจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจาก

อยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท  
7. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั  
8. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา (ค่าบริการและค่าวีซ่า 9,500 บาท) 
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 150,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 
 



 

 

 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
1. ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่
วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่น
การพิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่าน
ไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกั
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
 



 

 

6. ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 
และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  50 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัด

จ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 80,000 บาท    
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-24 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
5.  

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนวีซ่่า (VISA) 
1. หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 2.0 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะ
เดินทาง  

2. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงั
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการ
ออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
3. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์

และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ท้ังนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่ีสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 
เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลา
ด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด 

4. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การ
อ าเภอ 



 

 

5. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
6. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
8. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

10. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

11. กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศ
ตามท่ีระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

          
 


