


เดนิทางสู�ท�าเรอื Pier91 Smith Cove Cruise Terminal ซแีอตเทลิ ถงึท�าเรอื แนะนําท�านเตรยีมเอกสาร –
พาสปอร�ต,  ตัว๋เรอื และบตัรเครดติ เพือ่ลงทะเบยีน สําหรบัขัน้ตอนการขึน้สู�เรอื และห�องพกั

เชญิรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ห�องอาหารบนเรอื

17 ก.ย. 65 (เสาร�)วนัแรก

13.00 น. พบกบัเจ�าหน�าทีบ่รษัิทฯ พร�อมเตรยีมตวัเชค็อนิ

16.25 น. เหินฟ�าสู�ซแีอตเตลิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสายการบนิ อวีเีอ แอร� BR 068/026, 16:25-21:15/23:40-19:30 
แวะเปลีย่นเครือ่งทีไ่ทเป ประเทศไต�หวนั

19.30 น. ขอต�อนรบัท�านสู�นครซแีอตเติล้ เมอืงทีเ่ป�นประตสูู�อลาสก�า เมอืงแห�งสายฝน เมอืงแห�งเครือ่งบนิ และเมอืงแห�ง
กาแฟ ซแีอตเตลิเป�นเมอืงของการ กาํเนิดกาแฟอย�าง สตาร�บคั ซึง่เป�นกาแฟทีด่ทีีสุ่ดของเมอืงซแีอตเตลิ 

พกัค�างคนื ณ โรงแรม

18 ก.ย. 65 (อาทติย�)วนัที ่2

เช�า เชญิรบัประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารโรงแรม

เทีย่ง

เชค็เอ�าท�ออกจากทีพ่กั ชมตลาดสด Pike’s Place Market ทีค่กัคกัมทีัง้พชืผัก ผลไม� ดอกไม� ผลติภณัฑ�โฮมเมด 

15.00 น. เรอืออกจากท�าเรอืเมอืงซแีอตเทลิ รฐัวอชงิตนั มุ�งหน�าสู� เมอืงจูโน�, อลาสก�า

บ�าย Emergency Drill (การสาธติระบบความปลอดภยักรณีฉกุเฉนิ) ความปลอดภยัเป�นส่ิงสําคญัสูงสุดของผู�โดยสาร
บนเรอื โดยเฉพาะเรอืสําราญในตระกลู Princess Cruises ทีไ่ด�ตระหนักถงึความปลอดภยัของผู�โดยสารทกุท�านเป�น
ลาํดบัแรก จึงขอความร�วมมอืทกุท�านในการเข�าร�วมปฏบิตัโิดยพร�อมเพรยีงกนั

เยน็ เชญิท�านรบัประทานอาหารคํา่ ณ ห�องอาหารบนเรอื

หลงัอาหารขอเชญิทกุท�านสนุกสนานกบัการเดนิทางอนัสุดแสนอสิระ และกจิกรรมอนัหลากหลายยามคํา่ ทีจ่ะเริม่
ต�น ณ ราตรน้ีี บนเรอืสําราญ Discovery Princess ทีม่ใีห�ท�านได�เพลดิเพลนิอย�างเตม็อิม่ ทัง้ฟ�งเพลงทีบ่าร� /
เลานจ� ต�างๆ หรอืจะชมโชว�ทีพ่รัง่พร�อมไปด�วยแสงสีเสียงห�อง Princess Theater ทีจ่ะสลบัสับเปลีย่นหมนุเวยีน
กนัไปในแต�ละคนื



19 ก.ย. 65 (จันทร�)วนัที ่3

วนัน้ีเรอืสําราญจะล�องไปตามสายนํา้ ซึง่จะเป�นวนัทีท่�านจะได�ทาํความคุ�นเคย และสํารวจเรอืได�อย�าง
เตม็ที ่ทัง้ในส�วนของส่ิงอาํนวยความสะดวก ต�างๆ และกจิกรรมอนัหลากหลาย ซึง่ในแต�วนั ท�าน
สามารถศึกษาได�จากจดหมายข�าวรายวนั  “Princess Patter” ทีท่างเรอืจะส�งมาให�ท�านทีห่�องพกั
ล�วงหน�าทกุคนื ซึง่จะมรีายละเอยีดทกุอย�างแนะนําไว�ในจดหมายข�าวรายวนั กจิกรรมทีจ่ะมใีห�ท�านได�
ร�วมสนุกตัง้แต�เช�าจรดเยน็ การลดราคาของสินค�าหลากหลายประเภท, และโชว�ทีจ่ะมสีลบัสับเปลีย่น
หมนุเวยีนกนัไปในแต�ละคนื 

เตม็อิม่กบัอาหารมือ้เช�า, สาย, เทีย่ง, บ�าย, คํา่, และรอบดกึ
อิม่อร�อยกบัห�องอาหารใหญ� 3 ห�อง, ห�องบฟุเฟต�นานาชาต,ิ International Café (ให�บรกิาร 24
ชัว่โมง), พซิซ�า, ฮอทดอก, แฮมเบอร�เกอร� บนชัน้ดาดฟ�า, บาร�ไอศครมี

เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเครือ่งดืม่นานาชนิด
บาร�เครือ่งดืม่กว�า 10 แห�งทีก่ระจายอยู�ทัว่เรอื, ห�องเลานจ�, ห�องฟ�งเพลง, โรงละครใหญ� (Princess
Theater) ทีพ่รัง่พร�อมด�วยแสงสีเสียง, ทวีจีอยกัษ�รมิสระว�ายนํา้บนดาดฟ�า

บรหิารร�างกาย กนัได�ตลอดวนักบั
ห�องฟ�ตเนส กบัอปุกรณ�ครบครนั, ห�องซาวว�น�า, สนามพตักอล�ฟ, สปา, สระว�ายนํา้ สระนํา้วน (จากซุซี)่,
สนามเทนนิส, โต�ะป�งปอง เป�นต�น

เพลดิเพลนิระหว�างวนั
ห�องคาสิโน, ช�อปป��งร�านค�าปลอดภาษี, ร�านขายของทีร่ะลกึ, ประมลูภาพ, และกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย
เช�น เรยีนโยคะ, เรยีนเต�นราํ, สอนแกะสลกั, เล�นบงิโก, เป�นต�น

คํา่น้ี กบัตนัเรอื และลกูเรอืทกุคน ขอต�อนรบัแขกผู�มเีกยีรตทิกุท�านด�วยงานเลีย้งรบัรอง  “Champagne
Waterfall” (เป�นธรรมเนียมปฏบิตัทิีม่เีพยีงเรอืสําราญในตระกลู Princess Cruises เท�านัน้) ซึง่ทกุท�าน
จะได�เพลดิเพลนิกบังานเลีย้งแชมเปญ และรืน่รมย�กบับรรยากาศ และดนตรทีีบ่รรเลง ณ บรเิวณลอ็บบี้
เรอื 

วนัที ่4

เช�า เชญิท�านรบัประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารบนเรอื

เรอืจอดเทยีบท�าเมอืงเคท็ชแิกน07.00 น.

ขอเชญิท�านน่ังรถเป�ดสะเทิน้นํา้ สะเทิน้บก ผ�านชมย�านฮาเบอร�ฟร�อนน� สวนสาธารณะปลาวาฬ เสาสลกัอนิเดยีน
ฟ�งเรือ่งราวความเป�นมาของชนพืน้เมอืงเคท็ชเิกน จากนัน้ผ�านย�านถนนครกี แหล�งปลาแซลมอน ชมบนัไดปลา
และบรเิวณวางไข� เรยีนรู�วงจรชวีติอนัน�ามหัศจรรย�ของปลาแซลมอน ผ�านย�านถนนโคมแดง ของเหล�านางโชว�
ในอดตี ทีเ่ตม็ไปด�วยร�านค�า คาเฟ� ก�อนทีจ่ะนําทกุท�านตลยุลงไปสะเทิน้นํา้ กลายเป�นเรอืเป�ดลาํน�อย นําท�านชม
บรรยากาศและวถิชีวีติความเป�นอยู�ตลอดสองรมิฝ��งนํา้

20 ก.ย. 65 (องัคาร)

15.00 น. เรอืออกจากท�าเรอืเมอืงซแีอตเทลิ รฐัวอชงิตนั มุ�งหน�าสู� เมอืงจูโน�, อลาสก�า

บ�าย เชญิรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ห�องอาหารบนเรอื

เยน็ เชญิท�านรบัประทานอาหารคํา่ ณ ห�องอาหารบนเรอื



หลงัอาหารขอเชญิทกุท�านสนุกสนานกบัการเดนิทางอนัสุดแสนอสิระ และกจิกรรมอนัหลากหลายยามคํา่ ทีจ่ะเริม่
ต�น ณ ราตรน้ีี บนเรอืสําราญ Discovery Princess ทีม่ใีห�ท�านได�เพลดิเพลนิอย�างเตม็อิม่ ทัง้ฟ�งเพลงทีบ่าร� / เลา
นจ� ต�างๆ หรอืจะชมโชว�ทีพ่รัง่พร�อมไปด�วยแสงสีเสียงห�อง Princess Theater ทีจ่ะสลบัสับเปลีย่นหมนุเวยีนกนั
ไปในแต�ละคนื

เชญิท�านรบัประทานอาหารคํา่ ณ ห�องอาหารบนเรอื

นําท�านขึน้สู�ฝ��ง เดนิทางโดยรถบสัสู� Mendenhall Glacier National Park ชมธารนํา้แขง็เมนเดนฮอลล� ซึง่มคีวาม
กว�างประมาณ 1 ไมล� ทีม่นํีา้แขง็ปกคลมุหนากว�า 100 ฟุต ท�านจะได�สัมผัสกบัทุ�งนํา้แขง็ทีม่หิีมะปกคลมุตลอดทัง้ป�
จากนัน้ชมสถานเพาะพนัธุ�ปลาแซลมอน เป�นสถานทีท่ีไ่ด�จําลองแบบขึน้มา เพือ่ช�วยปลาแซลมอนในการขยายพนัธุ�
ท�านจะได�ชมวธิกีารในการเพาะเลีย้งตลอดจนการช�วยเหลอืปลาแซลมอนเมือ่ถงึฤดวูางไข�ทีท่�านอาจจะไม�เคยเห็น
จากทีใ่ดมาก�อน จากนัน้ เชญิท�านสนุกสนานกบัการรบัประทานเน้ือปลาแซลมอนย�าง ท�ามกลางบรรยากาศของป�า
อาลาสก�า เคล�าเสียงดนตรทีีน่�าประทบัใจนัก  

21 ก.ย. 65 (พุธ)วนัที ่5

เช�า เชญิท�านรบัประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารบนเรอื

เรอืจอดเทยีบท�าเมอืงจูโน

21.00 น. เรอืออกจากท�าเรอืเมอืงจูโน มุ�งหน�าสู� เมอืงสกัก๊เวย� , อลาสก�า

เยน็

05.00 น. วนัน้ี ทีท่�านจะได�พบกบัความงามของธรรมชาต ิทีป่ระดจุดงัล�องลอยอยู�ในความฝ�นแห�งสรวงสวรรค� ท�ามกลาง
อ�อมกอดอนัมหึมาของภเูขานํา้แขง็ทีล่�อมรอบ ซึง่เกดิจากความหนาวเยน็แห�งขัว้โลกเหนือ ก�อตวัสะสมมาตัง้แต�
สมยักาํเนิดแห�งโลกขาวบรสุิทธิ ์ดจุดัง่ปยุเมฆทีล่�องลอยอยู�กลางทะเลแห�งมหาสมทุรแปซฟิ�กเหนือ

13.30 น.

เทีย่ง เชญิรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ห�องอาหารบนเรอื

หลงัอาหารขอเชญิทกุท�านสนุกสนานกบัการเดนิทางอนัสุดแสนอสิระ และกจิกรรมอนัหลากหลายยามคํา่ ทีจ่ะเริม่
ต�น ณ ราตรน้ีี บนเรอืสําราญ Discovery Princess ทีม่ใีห�ท�านได�เพลดิเพลนิอย�างเตม็อิม่ ทัง้ฟ�งเพลงทีบ่าร� / เลา
นจ� ต�างๆ หรอืจะชมโชว�ทีพ่รัง่พร�อมไปด�วยแสงสีเสียงห�อง Princess Theater ทีจ่ะสลบัสับเปลีย่นหมนุเวยีนกนั
ไปในแต�ละคนื

22 ก.ย. 65 (พฤหัสบด)ีวนัที ่6

เช�า เชญิท�านรบัประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารบนเรอื

06.00 น. เรอืจอดเทยีบท�าเมอืงสกัก๊เวย�



หลงัอาหารขอเชญิทกุท�านสนุกสนานกบัการเดนิทางอนัสุดแสนอสิระ และกจิกรรมอนัหลากหลายยามคํา่ ทีจ่ะเริม่ต�น
ณ ราตรน้ีี บนเรอืสําราญ Discovery Princess ทีม่ใีห�ท�านได�เพลดิเพลนิอย�างเตม็อิม่ ทัง้ฟ�งเพลงทีบ่าร� / เลานจ�
ต�างๆ หรอืจะชมโชว�ทีพ่รัง่พร�อมไปด�วยแสงสีเสียงห�อง Princess Theater ทีจ่ะสลบัสับเปลีย่นหมนุเวยีนกนัไปใน
แต�ละคนื

เยน็ เชญิท�านรบัประทานอาหารคํา่ ณ ห�องอาหารบนเรอื

นําท�านขึน้สู�ฝ��ง จากนัน้ เดนิทางโดยรถไฟทีจ่ะพาคณุลดัเลาะไปตามหุบเขา เป�นเส�นทางคลอนไดค�สมยัตืน่ทอง ลดั
เลาะผ�านชมความงามของยอดเขาไวท� พาส ซึง่ตัง้อยู�ท�ามกลางขนุเขาและเหวลกึ มุ�งสู�ดนิแดนแห�งทวิทศัน�
ธรรมชาตทิีง่ดงาม และมคีวามเป�นมาทีน่�าศึกษา ผ�านชมหุบเขานํา้แขง็และ ทะเลสาบสีครามทีส่ดใส   อนัจะเป�น
ภาพทีท่�านจะประทบัใจไม�รู�ลมื เชญิรบัฟ�งคาํบรรยายจาก มคัคเุทศก�ผู�เชีย่วชาญเล�าประวตัคิวามเป�นมาของท�อง
ถิน่ในแถบน้ี พร�อมแวะจุดชมววิ เพือ่ให�ทกุท�านได�บนัทกึภาพความงดงามของทะเลสาบ หุบเขา และธรรมชาตทิี่
งดงาม

20.30 น. เรอืออกจากท�าเรอืเมอืงสกัก๊เวย� มุ�งหน�าสู� เมอืงแวนคเูวอร� , ประเทศแคนาดา

23 ก.ย. 65 (ศุกร�)วนัที ่7

วนัน้ีเป�นวนัทีท่�านจะได�พกัผ�อนสบายๆ อกีวนั ท�านสามารถจะเลอืกเข�าร�วมกจิกรรมกบัทางเรอื โดยดไูด�จากตาราง
กจิกรรม ได�ตามอธัยาศัย หรอืจะพกัผ�อนสบายๆ กบัการจิบชา กาแฟ ในช�วง Afternoon Tea หรอืจะออกกาํลงั
กายในห�องยมิ

เชญิรบัประทานอาหารเช�า และอาหารกลางวนั ณ ห�องอาหารบนเรอื

คํา่คนืน้ี กปัตนัเรอืรกัเรอืสําราญ ปริน้เซส จะเป�นเจ�าภาพจัดงานเลีย้งอาํลา เพือ่มติรภาพ (FAREWELL DINNER)
ขอเชญิทกุท�านฉลองบนเรอืสําราญอย�างสุขสันต�กบัการบรกิารอนัอบอุ�นจากเรอืรกัเรอืสําราญลาํน้ี จนถงึเทีย่งคนื
กบัรายการมดิไนท�บฟุเฟ�ต�ทีห่รหูรา พร�อมชมการแสดงชดุพเิศษตามรายละเอยีดในปริน้เซส แพต็เตอร�

24 ก.ย. 65 (เสาร�)วนัที ่8

วนัน้ีเป�นวนัทีท่�านจะได�พกัผ�อนสบายๆ อกีวนั ท�านสามารถจะเลอืกเข�าร�วมกจิกรรมกบัทางเรอื โดยดไูด�จากตาราง
กจิกรรม ได�ตามอธัยาศัย หรอืจะพกัผ�อนสบายๆ กบัการจิบชา กาแฟ ในช�วง Afternoon Tea หรอืจะออกกาํลงั
กายในห�องยมิ

เชญิรบัประทานอาหารเช�า และอาหารกลางวนั ณ ห�องอาหารบนเรอื

วนัน้ีทางเรอืจะจัดรายการ Last Minue Sales เพือ่เป�ดโอกาสให�ท�านได�ซือ้ของฝากทีร่ะลกึในราคาพเิศษ
สุดๆ พลาดไม�ได�

ขอให�ทกุท�านวาง กระเป�าสัมภาระไว�หน�าห�องพกัของท�าน เพือ่เจ�าหน�าทีจ่ะได�รวบรวมมาเกบ็ไว�ทีห่�องสโตร� และนํา
ลงจากเรอืในวนัรุ�งขึน้ (ทางเรอืจะแจ�งเวลาอกีครัง้หน่ึง)



V a n c o u v e r

25 ก.ย. 65 (อาทติย�)วนัที ่9

เชญิรบัประทานอาหารเช�า บนเรอื

09.00 น. เชญิท�านขึน้จากเรอื นําท�านออกเดนิทางสู� North Shore ชมสะพานแขวนคาป�ลาโน สะพานไม�แขวนทีย่าวทีสุ่ด
ในโลก บรเิวณโดยรอบจะมสีถานีเพาะพนัธุ�ปลาแซลมอน มผีลติภณัฑ�ทีท่าํจากปลาแซลมอนเป�นสินค�าขึน้ชือ่
ของทีน่ี่

เทีย่ง เชญิรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย

หลงัรบัประทานอาหาร นําท�านเดนิเล�น และเลอืกซือ้ของฝาก ถนน Robson และย�าน Downtown

คํา่ เชญิรบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจีน

26 ก.ย. 65 (จันทร�)วนัที ่10

02.00 น. นําท�านเหินฟ�าสู�ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบนิ อวีเีอ แอร� BR 009
บนิข�ามเส�นแบ�งเวลาสากล เวลาเปลีย่นวนัทีเ่ปลีย่น

27 ก.ย. 65 (องัคาร)วนัที ่11

05.20 น. ถงึท�าอากาศยานไทเป ประเทศไต�หวนั เชญิท�านพกัผ�อนอริยิาบถ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง

08.25 น. นําท�าน ออกเดนิทางต�อสู�ท�าอากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ อวีเีอ แอร� BR 211

11.10 น. ถงึท�าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ

BonBon
VoyageVoyage

20.30 น. นําท�านเดนิทางสู�ท�าอากาศยานแวนคเูวอร�



   อัตราค�าบริการ เดินทาง 17-27 ก.ย. 65  ราคา

   ห�องแบบไม�มีหน�าต�าง (Inside Cabin)  พัก 2 ท�าน  
   ท�านละ  149,000

   ห�องแบบไม�มีหน�าต�าง (Single Inside Cabin) พัก 1 ท�าน    
   เพิ่มท�านละ  

   22,000

   ห�องแบบมีระเบียง (Balcony Cabin)  
   เพิ่มท�านละ  

   18,000  

   ห�องมินิ สวีท (Mini Suite Cabin) พัก 2 ท�าน  เพิ่มท�านละ 28,000

ท�องเทีย่วอลาสก�า Seattle - Vancouver โดยเรอืสําราญ Discovery Princess

**โปรแกรมน้ีเป�นการเสนอราคาเท�านัน้ เมือ่ตกลงทาํการจองทางบรษัิทจะดาํเนินการจองตัว๋ ห�องพกับนเรอื และป�จจัยอืน่ๆ ให�เรยีบร�อย และ
ยนืยนักลบั จึงจะถอืว�าสมบรูณ�
**บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูี�เดนิทาง ตํา่กว�า 15 ท�าน

 ค�าบรกิารรวม
- ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดั โดยสายการบนิอวีเีอ แอร� (BR) กรงุเทพฯ – ซแีอตเติล้ – แวนคเูวอร� - กรงุเทพฯ
  (รวมภาษีนํา้มนั 11,765.- บาทแล�ว)
- ค�าวซี�าแคนาดา
- ค�าห�องพกับนเรอืแบบ ห�องมาตราฐานไม�มหีน�าต�าง (Inside) (พกั 2 ท�าน/ห�อง จํานวน 7 คนื) / ภาษีท�าเรอื
- ค�าทปิบนเรอื / ค�าทปิคนขบัรถ
- ค�าทวัร�บนฝ��งทีร่ะบใุนรายการ
- ค�าโรงแรมทีซ่แีอตเติล้ 1 คนื 
- ค�าประกนัภยัอบุตัเิหต ุระหว�างเดนิทาง ทนุประกนั 1,000,000 บาท เจ็บป�วย รกัษาพยาบาล 1,500,000 
   บาท (อายตุํา่กว�า 16 ป�หรอืมากกว�า 75 ป� ทนุประกนั 500,000 บาท รกัษาพยาบาล 750,000)
- มหัีวหน�าทวัร�คอยบรกิาร ตลอดรายการตามทีร่ะบุ
**ราคาดงักล�าวเป�นราคาเหมาจ�ายแบบหมู�คณะในกรณีทีท่�านไม�ใช�บรกิารอย�างใดอย�างหน่ึงจะไม�สามารถขอเงนิได�**

อตัราค�าบรกิารน้ีไม�รวม
- ค�าวซี�าอเมรกิา
- ค�าแปลเอกสารประกอบการยืน่วซี�า (ถ�าม)ี
- ค�าตรวจ ATK, RT-PCR Test ในกรณีทีต่�องใช�
- ค�าใช�จ�ายส�วนตวัทีไ่ม�ระบไุว�ในรายการเช�น ค�าโทรศัพท�, ค�าซกัรดี, ค�าอนิเตอร�เน็ท, ค�าเครือ่งดืม่ ฯลฯ
- ภาษี มลูค�าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่�าย 3%

เงือ่นไขการชาํระเงนิ

ชาํระมดัจํางวดแรก 60,000 บาท / ท�าน     ภายใน 7 วนั หลงัจากทีไ่ด�รบัยนืยนัการจองเรยีบร�อยแล�ว 

ชาํระส�วนทีเ่หลอืทัง้หมด                            ภายใน 75 วนัก�อนออกเดนิทาง 

***หากระยะเวลาในการจองน�อยกว�า 75 วนัก�อนเดนิทาง บรษัิทฯ ใคร�ขอเรยีกเกบ็ยอดทัง้หมดทนัททีีท่าํการจอง***



เงือ่นไขการยกเลกิ
ยกเลกิมากกว�า 85  วนัขึน้ไป                                  ชาํระค�าดาํเนินการ 5,000.- บาท
ยกเลกิภายใน   84 – 71 วนัก�อนเดนิทาง                  ไม�คนืเงนิค�ามดัจํา
ยกเลกิภายใน   70 – 39 วนัก�อนเดนิทาง                 ชาํระ  50% ของราคาเตม็
ยกเลกิภายใน   38 – 25 วนัก�อนเดนิทาง                 ชาํระ  75% ของราคาเตม็
ยกเลกิภายใน   24 วนัก�อนเดนิทาง                         ชาํระ  100 % เตม็

วธิกีารชาํระเงนิ

ชาํระด�วยการโอนเข�าบญัชี

ธนาคาร: กสิกรไทย สํานักสีลม                 ชือ่บญัช ี: บรษัิท ไทยภมู ิสกายไลท� จํากดั               
บญัชอีอมทรพัย�เลขที ่ : 001 260 399 3

ธนาคาร: ไทยพาณิชย� สาขาสุรวงศ� 2        ชือ่บญัช ี: บรษัิท ไทยภมู ิสกายไลท� จํากดั               
บญัชอีอมทรพัย�เลขที ่ : 064 2 23836 0

ชาํระด�วยบตัรเครดติ
        VISA / MASTER CARD    คดิค�าธรรมเนียม                 3%        

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร� หลงัได�ทาํการยืน่วซี�าเรยีบร�อยแล�ว บรษัิทของสงวนสิทธิใ์นการนําเล�มพาสปอร�ตไปยกเลกิวซี�าในทกุกรณี
ไม�ว�าค�าใช�จ�ายในการยืน่วซี�าจะรวมหรอืแยกจากรายการทวัร�กต็าม และขอสงวนสิทธ�ในการคนืเงนิค�าวซี�าทีไ่ด�ชาํระให�กบัทางสถานฑูตไป
แล�ว***

ขอบข�ายความรบัผิดชอบ

- บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูี�เดนิทาง ตํา่กว�า 15 ท�าน 

- บรษัิทฯ ในฐานะเป�นตวัแทนของสายการบนิและยานพาหนะอืน่ๆ พร�อมทัง้โรงแรมและสํานักงาน จัดนําเทีย่วเพือ่ให�บรกิาร

   นักท�องเทีย่ว จะไม�รบัผิดชอบต�อการได�รบับาดเจ็บ สูญหาย หรอืค�าใช�จ�ายต�างๆ ซึง่อาจจะเกดิจากความล�าช�าของสายการ

   บนิ / เรอื การยกเลกิเทีย่วบนิ / เรอื การเกดิเหตสุุดวสัิยทีไ่ม�สามารถทาํให�เรอืเข�าท�าทีก่าํหนด การเปลีย่นท�าเทยีบเรอื 

   อบุตัเิหตรุ�ายแรงทางธรรมชาตแิละป�ญหาด�านการเมอืง 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท�องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุําเป�นสุดวสัิย อาท ิการล�าช�าของสายการบนิ 

   การยกเลกิเทีย่วบนิ การเกดิเหตสุุดวสัิยทีไ่ม�สามารถทาํให�เรอืเข�าท�าทีก่าํหนด การเปลีย่นท�าเทยีบเรอื อบุตัเิหตรุ�ายแรงทาง

   ธรรมชาต ิและป�ญหาด�านการเมอืง ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะถอืผลประโยชน�ของลกูค�าส�วนรวมเป�นหลกัใหญ�

- เน่ืองจากการท�องเทีย่วน้ีเป�นการชาํระแบบเหมาจ�ายแบบหมู�คณะกบับรษัิทตวัแทนในต�างประเทศ ท�านไม�สามารถทีจ่ะเรยีก

   ร�องเงนิคนื ในกรณีทีท่�านปฎเิสธหรอืสละสิทธิ ์ในการใช�บรกิารอย�างใดอย�างหน่ึงทีท่างบรษัิทฯ ได�จัดให� 

- บรษัิทฯ จะไม�รบัผิดชอบค�าใช�จ�ายใดๆทีเ่กดิขึน้ หากท�านถกูปฏเิสธการตรวจคนเข�าเมอืงและจะไม�คนื เงนิค�าทวัร�ทีท่�านชาํระ

   มาแล�ว หากท�านถกูปฏเิสธการเข�าเมอืง อนัเน่ืองจากการกระทาํทีส่�อไปในทางผิดกฏหมายหรอืการหลบหนีเข�าเมอืง

- ในกรณีทีผู่�เดนิทางต�องยืน่ขอวซี�าเข�าประเทศ บรษัิทฯ สามารถเตรยีมเอกสารและข�อมลูต�างๆ ให�กบัท�าน แต�การพจิารณา

   อนุมตัใิห�วซี�าเข�าประเทศทีท่�านจะเดนิทางนัน้ ขึน้อยู�กบัดลุยพนิิจของทางสถานฑูต ทางบรษัิทไม�มคีวามเกีย่วข�องใดๆ ดงั

   นัน้ บรษัิทฯ ไม�สามารถรบัผิดชอบค�าใช�จ�ายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ อาท ิค�าธรรมเนียมการยืน่วซี�า หรอืค�ายกเลกิการเดนิทาง หาก

   การพจิารณายืน่คาํร�องขอวซี�าของท�าน “ไม�ผ�าน” 


