*** เมนูพิเศษ...ขาปูอลาสก้า * รวมทัวร์ล่องเรื อชมปลาวาฬ * รวมค่าวีซ่าแคนาดา ***
รวมเที่ยวชายฝั่ง แวนคูเวอร์ * ซิ ทก้า * ฮับบาร์ด กราเซี ยร์ * เทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด * จูโน่ * เคทชิแกน
Royal Caribbean Cruise Line ตระกูลเรื อสําราญที่ดีที่สุดในการล่องอลาสก้า
พักบนเรื อสาราญสุ ดหรู 7 คืน แวนคูเวอร์ 1 คืน พร้ อมหัวหน้ าทัวร์ ชานาญเส้ นทาง เทีย่ วนครแวนคูเวอร์ อย่ างเต็มที่
“อลาสก้า” ดินแดนมหัศจรรย์ แห่ งธรรมชาติอน
ั งดงาม และยิง่ ใหญ่ กว่ าทีใ่ ดในโลก ด้ วยธารนา้ แข็งภูเขาและป่ าไม้
อันอุดมสมบูรณ์ คุณสามารถสั มผัสได้ ในทุกความรู้ สึกจากการเดินทางไปกับเรือสาราญของเครือรอยัล คาริเบียน
ทีพ
่ รั่งพร้ อมด้ วยสิ่ งอานวยความสะดวกและความบันเทิง ลิม้ อาหารรสเลิศ เต็มตากับโชว์ สุดอลังการและรื่นเริง

กับเสี ยงดนตรีในบรรยากาศแห่ งความสนุกสนานตามอารมณ์ จะมีการเดินทางใดให้ คุณมากกว่ านี้
จุดเด่ นของรายการเดินทาง
 ล่องเรื อสําราญสุ ดหรู ที่เรี ยกชื่ อว่า “ROYAL CARRIBBEAN CRUISE” เป็ นตระกูลเรื อสําราญล่องอลาสก้าที่ดีที่สุดใน
แถบอลาสก้า
 ธารนํ้าแข็ง ฮับบาร์ ด กลาเชียร์ (Hubbard Glacier) ซึ่ งเป็ นธารนํ้าแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีปอเมริ กาเหนือ และยังเป็ น
ธารนํ้าแข็งที่เคลื่อนที่ได้อีกด้วย
 เดินชมเมือง แคทชิ แกน เมืองแห่งของนักตกปลา นําท่านเที่ยวชมย่านไฟแดง “ครี ก สตรี ท (Creek Street)”
 ซิ ทก้า เมืองใน อินไซด์ พาสเซส ที่อยูร่ ิ มชายฝั่งแปซิ ฟิคที่มีความเป็ นรัสเซี ยมากที่สุดในอลาสก้า
 อาหารพิเศษสุ ดรสเลิศขาปูอลาสก้า(Crab Shack) ที่ร้านชื่อดังแห่งเมืองจูโน่
 ล่องเรื อชมเทรซี่ อาร์ ม ฟยอร์ ด ที่สวยงามสุ ดแสนโรแมนติก

**** ออกเดินทาง 17 – 27 กันยายน 2565 ***

วันเสาร์ ที่ 17 ก.ย.65(1)

กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง – แวนคูเวอร์ (แคนาดา) – เที่ยวชมเมือง

08.00 น. สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4
11.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา...โดยสายการบินคาร์ เธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ Cathay Pacific
Airlines เทีย่ วบินที่ CX750/CX810
แวะเปลี่ยนเครื่ องที่ ประเทศฮ่องกง พร้อมบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องเชิ ญท่านอิสระกับการ
พักผ่อนตามอัธยาศัยกับรายการบันเทิงตามสาย และภาพยนตร์ ลอยฟ้ า

*** บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล เวลาเปลีย่ น วันทีไ่ ม่ เปลีย่ น ***
13.30 น. ถึงท่ าอากาศยาน“นครแวนคูเวอร์ ” VANCOUVER หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว / จากนั้นนําท่านเดิน
ทางเข้าสู่ ตวั เมืองนาท่ านสู่ สวนสแตนเลย์ Stanley Park สวนสาธารณะที่ได้รับการบริ จาคที่ดินมาจากชาวเมืองแวนคู
เวอร์ ปั จจุบนั นี้เปรี ยบเสมือนเป็ นปอดที่สาํ คัญของชาวเมือง นําชม
แท่งเสาโทเท็ม(Totem pole) สั ญลักษณ์ ของชนเผ่ าพืน้ เมือง “อินเดีย
แดง” เก็บภาพความงดงามทางสถาปั ตยกรรมของอาคารแคนาเดียน
เพลส Canadian Place Building สถาปั ตยกรรมหลังคารู ปใบเรื อสี ขาว
คล้ายโรงโอเปร่ า เฮาส์ ของนครซิ ดนีย ์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรื อนี้
เดิมสร้างขี้นเป็ นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่
จัดขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts
ได้ เวลานาท่ านชมอาคารทีก่ ่ อสร้ างด้ วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอัน
น่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิ ฟิก (Canadian Pacific Rail

คํ่า

Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็ นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปั จจุบนั เป็ นสถานีรถไฟลอยฟ้ า (Sky Train)
ของนครแวนคูเวอร์ ผ่านชม “แก๊ สทาวน์ ” GAS TOWN จุดกําเนิดของชุมชนเมือง
 บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่: Hilton Vancouver Hotel Metrotown / หรือเทียบเท่ า
วันอาทิตย์ ที่ 18 ก.ย.65(2)
แวนคูเวอร์ – ล่ องเรือสาราญอลาสก้ า(Royal Caribbean)
เช้า

 บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ ท่าเรือแวนคูเวอร์ เช็ ค-อิน Check-In Royal Caribbean “Serenade of the Seas” ถึงท่าเรื อขอ
เรี ยนทุกท่านเตรี ยมความพร้อมสําหรับการลงทะเบียน Cruise Check–In

โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ :

เที่ยง

1. Passport
2. E-Ticket Boarding Pass
3. บัตรเครดิต
4. Public Health Questionnaire(ที่เซ็นต์ชื่อเรี ยบร้อย)
จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรื อ หลังจากขึ้นสู่ เรื อและจัดเก็บสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
ขอเชิ ญท่านสู่ หอ้ งอาหาร “Windjammer Café” (อยูช่ ้ นั 11 กลางลําเรื อ)
เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน บนเรื อ

นําท่านเดินสํารวจตําแหน่งที่ต้ งั ของห้องอาหาร และส่ วนบริ การต่างๆของเรื อสําราญ พร้อมเข้าร่ วมกิจกรรมซ้อมการ
เตรี ยมพร้อมในกรณี เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น โดยให้ท่านใส่ ชูชีพที่เตรี ยมไว้ที่ห้องพักของท่าน แลัวไปยังจุดนัดพบตาม
หมายเลขที่มีบอกไว้ในห้องพัก
16.30 น. เชิ ญท่านสมาชิ กทุ กร่ วมพิธีนับถอยหลังฉลองการออกเดิ นทาง Bon Voyage Countdown เรื อรั ก -เรื อสําราญ
“Serenade of the Seas” ออกเดินทางจากท่าเรื อ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆ ที่ทางเรื อ
ได้จดั สรรไว้ เช่น ท่านอาจจะนัง่ ฟังเพลงไพเราะได้ที่ เลาจน์ หรื อ บาร์ ต่าง หรื อสนุ กกับการเต้นรําได้ที่ดิสโก้เธค หรื อ
บางท่านอาจจะเสี่ ยงโชคที่คาสิ โน ที่มีเครื่ องเล่นต่างๆ ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น รู เล็ตต์, สล็อท แมชชี น, แบล็กแจ็ค
ฯลฯ
คํ่า
 ขอต้ อนรั บท่ านสมาชิ กผู้มีเกียรติทุกท่ านร่ วมรั บประทานอาหารมื้อค่า Welcome Dinner ซึ่ งกัปตันได้ จัดไว้
รับรองสมาชิ กผู้มีเกียรติทุกท่ านแบบเป็ นพิเศษ ***วันและเวลาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยท่ าน

ตรวจสอบรายละเอียดจาก “Cruise Compass” ทีจ่ ะส่ งถึงห้ องพักให้ ทุกท่ านทุกวัน***

อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้ อมชมการแสดงโชว์ ชุดพิเศษทีท่ างเรือได้ จดั ไว้ ให้ ชม (ทุกคืนแบบไม่ ซ้ากัน)
หมายเหตุ...ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Cruise Compass” ที่
ทางเรื อจะส่ งมาให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะนําส่ งไว้ที่หอ้ งนอนของท่าน ซึ่ งรายละเอียดทุกอย่าง
จะแนะนําไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น คํ่านี้ควรแต่งตัวอย่างไร กิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น รายการการ
บันเทิงต่าง ๆ เป็ นต้น เพราะทุกไมล์ทะเลที่เรื อแล่นไปนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้อย่างเต็มที่ก็จะดําเนิน
ไปจนทําให้แต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็ ว

พักที่: Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสาราญสุ ดหรู ระดับ 5 ดาว(1)

วันจันทร์ ที่ 19 ก.ย.65(3) เรือนาคณะล่ องทะเลใน(Inside Passage สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)
เช้า

เที่ยง

 บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ
วันนี้ เรื อจะวิง่ ขึ้นเหนื อ(Nortbound Glacier) โดยใช้เส้นทางทะเล
ใน หรื อ “Inside Passage” เป็ นเส้ น ทางเลาะชายฝั่ ง สองด้า น
สภาพภูมิประเทศที่เกิดจะกัดเซาะของธารนํ้าแข็งเมื่อหลายล้านปี ที่
ผ่า นมา เส้ น ทางนี้ ทอดตัว จากอลาสก้า ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ผ่า น
แคว้นบริ ติชโคลัมเบีย ตะวันตก ของแคนาดาไปจนถึ งรัฐวอชิ งตัน
ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ในสหรั ฐ อเมริ กา เรื อที่ ใ ช้เ ส้ น ทางนี้ จะ
สามารถหลีกเลี่ยงสภาพอากาศเลวร้ายในมหาสมุทร เปิ ดและได้
ชมวิวที่สวยงามไปพร้อมๆกัน ในวันอากาศดีท่านอาจโชคดีได้เห็น
ปลาวาฬ และปลาโลมาว่ายนํ้าอยูใ่ กล้ลาํ เรื อ
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ
วันนีเ้ ชิ ญท่ านสมาชิ กพักผ่ อนอย่ างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่ าง ๆ มากมายบนเรือ เช่ น
 ห้ องบุฟเฟต์ นานาชาติ (บริ การ 24 ชั่ วโมง) ห้ องอาหารอิตาเลีย
่ น ห้ องอาหารญีป่ ่ น
 บาร์ เครื่ องดื่ม บาร์ ไอศครี ม บาร์ กริ ลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์ เกอร์
 ห้ องฟั งเพลง ห้ องเลาจ์ นห้ องโชว์ และการแสดงทีพ
่ รั่งพร้ อมด้ วยระบบแสง สี เสี ยง
 โรงภาพยนตร์ ห้ องคาสิ โน ห้ องเกมส์ และเครื่ องเล่ น Simulator
 อินเตอร์ เน็ต คาเฟ่
 สโมสรสาหรั บเด็กเล็ก
 สระว่ ายนา้ , สระนา้ วน, เซาวน่ า, ห้ องนวด, ห้ องยิม, ห้ องเสริ มสวย
 สนามกอล์ ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ ตแพ็ตเดิล
้ เทนนิส, บาสเก็ตบอลและวอลเล่ ย์บอล
 ห้ องสมุด, ห้ องทาพิธีแต่ งงาน, ห้ องแพทย์

ร้ านค้ าปลอดภาษีร้านสรรพสิ นค้ าและของทีร่ ะลึก
 ห้ องแสดงภาพเขียนศิลปะ
 บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ พร้ อมชมการแสดงโชว์ ชุดพิเศษ


คํ่า

พักที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสาราญสุ ดหรู ระดับ 5 ดาว(2)

วันอังคารที่ 20 ก.ย.65(4) เรือเทียบท่ าที่เมืองซิทก้ า – ชมเมืองซิทก้ า – ล่ องเรือชมปลาวาฬ
เช้า

 บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ

* * * วันนีเ้ รือเทียบท่ าตั้งแต่ เวลา 08.00 – 17.00 น . * * *

เที่ยง

เรื อสําราญ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” เข้าเทียบฝั่งเมืองซิ ทก้า “Sitka” The Paris of Pacific เมือง
เก่าแก่ที่ต้ งั รกรากของชาวอเมริ กนั -รัสเซี ยนและ อินเดียน-อเมริ กนั ชมหมู่บา้ นชาวประมงและร้านค้าที่น่ารัก เป็ น
เมืองเดียวที่อยูใ่ นบริ เวณอินไซท์พาสเซจที่ต้ งั อยูร่ ิ มชายฝั่งมหาสมุทรแป
ซิ ฟิค เป็ นเมืองยังคงวัฒนธรรมแบบรัสเซี ยไว้ได้มากที่สุด นําท่านชม
โบสถ์เซนต์มิเชล (St.Michael's Russian Orthodox Cathedral) เป็ น
โบสถ์ออร์ ธอดอกซ์รูปทรงหัวหอมแบบรัสเซี ย ชาวรัสเซี ยเดินทางเข้ามา
ตั้งรกรากที่เมืองนี้ในปี ค.ศ.1741 ได้ต่อสู ้กบั ชาวอินเดียแดงเผ่าทลินกิท
(Tlingit Indians) คนท้องถิ่นที่อยูอ่ าศัยมาก่อน เพื่อแย่งที่อยูอ่ าศัยและที่
ทํากิน ปั จจุบนั ยังคงมีอินเดียอดงเผ่าทลินกิทอยูอ่ าศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
และยังคงอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมดั้งเดิมไว้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บนเรื อสําราญ
นําท่านล่องเรื อชมปลาวาฬ (รวมในค่าทัวร์ ) โดยล่องเรื อผ่านน่านนํ้าซึ่ งเป็ นแหล่ง อาศัยของสัตว์น้ าํ นานาชนิ ด
เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต สิ งโตทะเล แมวนํ้า ปลาโลมา และปลาวาฬหลังค่อม รวมถึงนกอินทรี ยห์ วั ล้านที่คอยบินโฉบ
เฉี่ ยวไปมาปรากฏให้เห็นอยูบ่ ่อยครั้ง นําท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรื อชมปลาวาฬ โดยบริ เวณแหลมอเล็กซาน
เดอร์ นับเป็ นจุดที่ดีที่สุด ในการล่องเรื อชมปลาวาฬ ได้เวลานําท่านกลับขึ้นฝั่ง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริ เวณ
ท่าเรื อที่มีร้านค้าและร้านของฝาก ของที่ระลึกจําหน่ายให้นกั ท่องเที่ยวมากมาย

หมายเหตุ สําหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรื ออย่างน้อย 1 ชัว่ โมงก่อนเรื อออกจากท่า
คํ่า

 บริ การอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้ อมชมการแสดงโชว์ ชุด
พิเศษทีท่ างเรือได้ จัดไว้ ให้ ชม (ทุกคืนแบบไม่ ซ้ากัน)

พักที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสาราญสุ ดหรู ระดับ 5 ดาว(3)
INSIDER TIP: Don’t eat berries along Alaskan trails, as some are poisonous.

วันพุธที่ 21 ก.ย.65(5)
เช้า

ล่ องเรือชมเทรซี่ อาร์ ม ฟยอร์ ด – ชมเมืองจูโน่ – ทานขาปูอลาก้ า

 บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ

* * * วันนีเ้ รือเข้ าบริเวณเทรซี่ อาร์ ม ฟยอร์ ด ตั้งแต่ เวลา 05.00 – 09.00 น . * * *

05.00

09.00

เรื อสําราญเดินทางถึงบริ เวณธารนํ้าแข็ง “Tracy Arm Fjords” วันนี้จะเป็ นรายการพิเศษสุ ด! ที่ท่านจะได้เห็น “ ธาร
น้าแข็ง ” ที่งดงามตระการตา เรื อสําราญจะนําท่านเข้าใกล้ธารนํ้าแข็งที่ไหลมารวมกันบริ เวณไหล่เขาที่จบั ตัวกันเป็ น
ธารนํ้าแข็งสี ฟ้าครามด้วยแรงดึงดูดของโลกจึงทําให้น้ าํ แข็งแตกตัวถล่มลงมาเบื้องหน้า แลดูงดงามยิง่ นัก ซึ่ งท่าน
สามารถบันทึกภาพความประทับใจนี้ไว้ดว้ ยตัวของท่าน
เรื อสําราญออกทางสู่ เมืองจูโน่

เที่ยง
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ
11.45 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรื อ เพื่อเตรี ยมตัวขึ้นสู่ ฝั่ง

* * * วันนีเ้ รือเทียบท่ าตั้งแต่ เวลา 12.00-20.00 น. * * *
12.00 น. เรื อเข้าเทียบท่าที่ “ เมืองจูโน ” Juneau เมืองหลวงของมลรั ฐอลาสก้ า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อนั งดงาม ด้วยเสน่ห์
ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างเทือกเขาและทะเลทําให้
เป็ นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบกถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ.
1880 ในอดีตเป็ นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าทองอันมัง่ คัง่ ก่อนจะ
กลายเป็ น เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ในเวลาต่อมา นอกจากนี้
“ จูโน ” ยังเป็ นเมืองที่มี “ ธารน้าแข็ง ” มากที่สุดแห่งหนึ่งของอ
ลาสก้า ที่สาํ คัญได้แก่ “ธารน้าแข็งเมนเดนฮอลล์ ” Mendenhall
Glacier ซึ่งเป็ นธารน้าแข็งที่ขึ้นชื่ อว่ า “ สวยทีส่ ุ ด ” แห่ งหนึ่งเท่ าที่
ค้ นพบกันมา...จากนั้นอิสระให้ข้ ึนฝั่งชมเมืองจูโนและช้อปปิ้ งของที่
ระลึกพื้นเมืออิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองจูโน่ ซึ่ งเรี ยกได้วา่
เป็ นเมืองท่าและเมืองหลวงที่สาํ คัญของมลรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่
บริ เวณตีนเขาที่ต้ งั ตระหง่านสู งถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรื อสําราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขา
ที่ปกคลุมด้วยหิ มะและนํ้าตกอันสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก้า ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่อง
ประวัติศาสตร์ มากมาย และเปี่ ยมไปด้วยสี สันสดใส พิเศษสาหรับคณะเรา...หัวหน้าทัวร์นาท่านสูร่ า้ น Tracy’s

King Crab Shack ร้านขาปูอลาสก้ายักษ์ ให้ทกุ ท่านได้ลม้ิ รส ขาปูสดๆ จากทะเล พร้อมน้ าจิม้ ซีฟ้ ดู รส
เด็ด
*** ท่ านสามารถเดินเที่ยวชมเมืองหรือสามารถเลือกซื้อทัวร์ ชายฝั่งกับทางเรือสาราญ***
 JU33. Mendenhall Glacier & Salmon Bake (3.30 Hours) : นําท่านสมาชิ กเข้าเยี่ยมชมสถานเพาะเลี้ ยงพันธุ์
ปลาแซลมอนเรี ยนรู ้ วงจรชี วิตของปลาแซลมอนที่น่ามหัศจรรย์ยิ่งนัก จากนั้นให้ท่านสมาชิ กเดิ นชมธารนํ้าแข็งเมน
เดลฮอลล์ธารนํ้าแข็งที่ข้ ึนชื่ อว่าสวยที่สุดเหนื อคําบรรยาย (ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 106.99 USD / เด็กต่ากว่ า 12
ปี 74.99 USD)

 Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) : นําท่านสมาชิ กขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้ าสู่ ยอดเขา เม้าท์ โรเบิร์ต ที่มีความสู ง
กว่า 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิ ดโอกาสให้ได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองจูโนได้อย่างกว้างไกล
(ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 45 USD / เด็กต่ากว่ า 12 ปี 25 USD)
 JU06. Mendenhall Glacier by Helicopter and Guided walk (2.15 Hours) : นําท่านสมาชิ กชมธรรมชาติของธาร
นํ้าแข็งเมนเดลฮอลล์ ที่งามที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกด้วยการนัง่ เฮลิ คอปเตอร์ ชมทัศนี ยภาพอันแสนมหัศจรรย์ ยากแก่
การได้มาสัมผัส จากนั้นท่านจะมีโอกาสได้ลงเดินบนธารนํ้าแข็งโดยมี
ผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นผูน้ าํ ทาง(ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 394.99 USD /
ไม่ มีราคาเด็ก)
 JU69. Norris Glacier by Helicopter & Dog Sledding (3.15 Hours)
:นําท่านโดยสารเครื่ องบิ นนํ้าชมความงดงามของธารนํ้าแข็งนอร์ ริส
จากนั้นให้ท่านได้สนุ กสนานกับการนัง่ โดยสารสุ นกั ลากเลื่อน(อลาส
กัน มาลามิวท์) ไปบนธารนํ้าแข็ง(ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 628.99
USD / ไม่ มีราคาเด็ก)
หมายเหตุ...ทัวร์ ชายฝั่งทั้งหมดเป็ นทัวร์ ที่ทางเรื อสําราญจัดการทั้งหมด ทางบริ ษทั ฯเพียงช่วยอํานวยความสะดวกใน
การจองให้ท่านเท่านั้น(ไม่มีส่วนได้เสี ยกับเงินที่ท่านจ่าย)

หมายเหตุ สําหรับท่านที่เดินเล่นบนฝั่งท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรื ออย่างน้อย 1 ชัว่ โมงก่อนเรื อออกจากท่า
คํ่า

 บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ พร้ อมชมการแสดงโชว์ ชุดพิเศษ

พักที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสาราญสุ ดหรู ระดับ 5 ดาว(5)
20.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “ฮับบาร์ ด การาเซียร์ ” Hubbard Glacier

วันพฤหัสฯที่ 22 ก.ย.65(6) ชมธารนา้ แข็ง ฮับบาร์ ด กลาเซียร์ (สวยงามเกินคาบรรยาย)
เช้า

 บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ

* * * วันนีเ้ รือเข้ าสู่ ฮับบาร์ ด กลาเซียร์ ตั้งแต่ เวลา 11.00-14.00 น. * * *
เรื อเริ่ มล่องเข้าสู่ ธารนํ้าแข็ง ฮับบาร์ ด กลาเชี ยร์ (Hubbard Glacier) ซึ่ งเป็ นธารนํ้าแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีปอเมริ กา
เหนื อ และยัง เป็ นธารนํ้าแข็ง ที่ เคลื่ อนที่ ไ ด้เพี ย งแห่ ง เดี ยวในอ
ลาสก้าอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ และชมวิวทิวทัศน์ที่
สวยที่สุดของธารนํ้าแข็งยักษ์ใหญ่สีน้ าํ เงินอ่อนขนาด 1,350 ตาราง
ไมล์ วันนี้ เป็ นอี กวันที่ ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความ
มหัศจรรย์ของภูเขานํ้าแข็งที่งดงามและยิง่ ใหญ่ที่สุด ทวีปอเมริ กา
เหนือ หากโชคดีท่านจะได้ยน
ิ เสี ยงการแยกตัวของแผ่นนํ้าแข็ง
ตกลงสู่ พ้ืนนํ้า เป็ นเสี ยงอันกึ กก้องราวเสี ยงฟ้ าร้ องคําราม และ
เป็ นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กบั ก้อนนํ้าแข้งมหึ หาที่พงั ถล่ม
ลงสู่ พ้น
ื นํ้าเสี ยงกังวาล เรี ยกได้วา่ เป็ นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ได้

เที่ยง

คํ่า

ปั้ นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชมและจะหาที่ใดเปรี ยบมิได้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนี ยภาพและความงดงามของทุ่ง
นํ้าแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ
อิสระให้ท่านเพลิ ดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรื อ ไม่ว่าจะเป็ นการออกกําลังกายในห้องฟิ ตเนส หรื อวิ่ง
ออกกําลังกายรอบๆ ตัวเรื อ ผ่อนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับการแสดง กิจกรรมและเกมส์
ต่างๆ หรื อเลือกพักผ่อนที่หอ้ งสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผัสกับความสดชื่ นของธรรมชาติ ริ มฝั่งที่อุดมสมบูรณ์
ด้วยป่ าสนอายุนบั ร้อยปี บนเรื อยังมีอาหารเลิศรสบริ การท่านอย่างไม่ขาดตอน
 บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ พร้ อมชมการแสดงโชว์ ชุดพิเศษ

พักที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสาราญสุ ดหรู ระดับ 5 ดาว(6)
14.00

เรือออกเดินทางสู่ “เมืองเค็ทชิ เกน” Ketchikan

วันศุ กร์ ที่ 23 ก.ย.65(7)
เช้า

เมืองเค็ทชิเกน(Ketchikan) – ชมเมือง

 บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ

* * * วันนีเ้ รือเทียบท่ าตั้งแต่ เวลา 14.00 – 22.00 น . * * *
เที่ยง
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ
14.00 น. เรือเข้ าเทียบท่ า “เค็ทชิ แคน” Ketchikan เมืองนี้ ต้ งั อยูเ่ ชิ งเขาริ มฝั่งแม่น้ าํ เป็ นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หมู่บา้ นดั้งเดิมของชนพื้นเมืองที่สร้างสรรค์งานศิลปะเสาโทเท็มของ อินเดียนแดงเผ่ าทลิงกิต นําท่านสู่ เมืองเคทชิ
เกน ชุ มชนแห่ งแรกของรั ฐอลาสก้า ปั จจุบน
ั จัดเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสี่ ของรัฐ และเป็ นเมื องที่ รู้จกั กันดี ของ
นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติวา่ เป็ นเมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลกในอดีตเสาแกะสลัก
นี้ถือเป็ นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริ กนั ทางตอนเหนือ และถือเป็ นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความ
เคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริ สต์ เกิดความเข้าใจผิดทําให้คนส่ วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็ นจํานวนมาก
ปั จจุบนั เสาแกะสลักนี้เปรี ยบเสมือนบิลบอร์ ดหรื อสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาต่างๆ ในอดีต เมือง
เคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมือง
นี้ถูกจัดให้เป็ นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่น
ชอบธรรมชาติ ทําให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วย
นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก จนส่ งผลให้ปริ มาณปลาแซลมอนลดลง
เป็ นจํานวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่ าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากร
ท้องถิ่นทําการตัดไม้ เพื่อมาสร้างบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปั จจุบนั ทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากร
ท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุ รักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซ่ ึ งบรรยากาศ
ของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่ นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้
สามารถรับรู ้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ ได้ไม่มากก็นอ้ ย นํา
ท่านเที่ยวชมย่านไฟแดงที่โด่งดั งในอดีต “ครีก สตรี ท (Creek Street)” เป็ นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนัก
เดินเรื อในยุคตื่นทอง เป็ นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรื อนสร้างอยูเ่ หนือลําธารหรื อเชิงเขา มีสถานที่

ประวัติศาสตร์ “บ้ านของดอลลี”่ สถานที่หาความสําราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ข้ ึนฝั่งชมเมืองเคทชิแกน และ
ซื้ อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน ได้เวลานําท่านกลับสู่
ท่าเรื อ
*** ท่ านสามารถเดินเที่ยวชมเมืองหรือสามารถเลือกซื้อทัวร์ ชายฝั่งกับทางเรือสาราญ ***
 KE60. Potlatch Totem Park and City Highlights (2.30 Hours) : ท่านจะได้นงั่ รถโค้ชชมรอบเมือง
เค็ทชิ แกน ชมอุทยานโทเท็มไบท์ ศึกษาความเป็ นมาของเสาสลักที่มีความหมายบ่งบอกถึ งวัฒนธรรมความเป็ นอยู่
และขนบธรรมเนียมประเพณี (ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 46.99 USD / เด็กต่ากว่ า12ปี 31.99 USD)
 KE21. A Misty Fjords Flightseeing (2.00 Hours) : ประสบการณ์ที่ท่านจะได้สัมผัสกับการนัง่ Float Plane ชม
มิสตี้ฟยอร์ ด ที่แผ่อาณาบริ เวณกว่า 2 ล้านเอเคอร์ ชมผาแกรนิตที่งดงาม นํ้าตกสู งกว่า 1,000 ฟุต ทะเลสวยใสดังผลึก
แก้ว และทะเลหมอกสวยที่ปกคลุมความงามของธรรมชาติราวป่ าหิ มพานต์ในฝัน (ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ
358.99 USD / ไม่ มีราคาเด็ก)
 KE15. Neets Bay Bear Watch by Floatplane (3 Hours) : เป็ นรายการที่ทา้ ทายและค่อนข้างจํากัดจํานวน
่ านที่สุด ทัวร์ เริ่ มด้วยการพาท่านนัง่ Float Plane สู่ ถ้ าํ จุดที่สามารถ
นักท่องเที่ยวเพื่อรักษาความเป็ นธรรมชาติไว้ให้อยูน
ชมหมีได้อย่างชัดเจน จากนั้นพาท่านสู่ ลาํ ธารมาร์ การ์ เร็ ต ซึ่ งเป็ นที่ที่หมีสีน้ าํ ตาลจะมาดักจับปลาแซลมอนเป็ นอาหาร
นับเป็ นความตื่นตาตื่นใจที่คุณจะประทับใจมิรู้ลืม (ราคาผู้ใหญ่ ประมาณท่ านละ 358.99 USD / ไม่ มีราคาเด็ก)
ค่า  บริ การอาหารมื้อค่ามื้อพิเศษ! ขอเชิ ญท่ านสมาชิ กผู้มีเกียรติทุกท่ านร่ วมรั บประทานอาหารมื้อค่า “FAREWELL
NIGHT DINNER” ซึ่งกัปตันได้ จัดไว้ รับรองสมาชิ กผู้มีเกียรติทุกท่ านแบบเป็ นพิเศษ
***วันและเวลาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยท่ านตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสาร Cruise Compass***
22.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองแวนคูเวอร์ ”

พักที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสาราญสุ ดหรู ระดับ 5 ดาว(7)

วันเสาร์ ที่ 24 ก.ย.65(8)
เช้า

เรือนาคณะล่ องทะเล(สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)

 บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ
 วันนีเ้ ชิ ญท่ านสมาชิ กพักผ่ อนอย่ างอิสระกับบริ การ และกิจกรรมบันเทิงต่ าง ๆ มากมายบนเรื อ อาทิเช่ น
 ห้ องบุฟเฟต์ นานาชาติ (บริ การ 24 ชั่ วโมง) ห้ องอาหารอิตาเลีย
่ น ห้ องอาหารสไตล์ นิวออร์ ลน
ิ ส์
 บาร์ เครื่ องดื่ม บาร์ ไอศครี ม บาร์ กริ ลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์ เกอร์
 ห้ องฟั งเพลง ห้ องเลาจ์ นห้ องโชว์ และการแสดงทีพ
่ รั่งพร้ อมด้ วยระบบแสง สี เสี ยง
 โรงภาพยนตร์ ห้ องคาสิ โน ห้ องเกมส์ และเครื่ องเล่ น Simulator
 อินเตอร์ เน็ต คาเฟ่
 สโมสรสาหรั บเด็กเล็ก

สระว่ ายนา้ สระนา้ วน เซาวน่ า ห้ องนวด ห้ องยิม ห้ องเสริมสวย
 สนามกอล์ ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ ตแพ็ตเดิล
้ เทนนิส, บาสเก็ตบอลและวอลเล่ ย์บอล
 ห้ องสมุด ห้ องทาพิธีแต่ งงานห้ องแพทย์
 ร้ านค้ าปลอดภาษีร้านสรรพสิ นค้ าและของทีร
่ ะลึก
 ห้ องแสดงภาพเขียนศิลปะ
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ
 บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ พร้ อมชมการแสดงโชว์ ชุดพิเศษ


เที่ยง
คํ่า

พักที:่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสาราญสุ ดหรู ระดับ 5 ดาว(8)
หมายเหตุ...ก่อนเรื อกลับเทียบท่าที่เมืองแวนคูเวอร์ ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดลําดับการนํา
กระเป๋ าลงจากเรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก
เพราะเจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชี ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนทําการชําระในวันรุ่ งขึ้น สําหรับท่านที่ตอ้ งการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์ จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้
ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันอาทิตย์ ที่ 25 ก.ย.65(9)

แวนคูเวอร์ – สะพานแขวนคาปิ ลาโน่
ช้ อปปิ้ ง Premium Outlet – สนามบินแวนคูเวอร์ – ฮ่ องกง

07.00 น. เดินทางถึงท่ าเรือแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
เช้า
 บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ
หลังอาหาร เชิญท่านรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรื อเกี่ยวกับเวลาขึ้นเรื อ เมื่อขึ้นเรื อแล้วทุกท่านจะต้องผ่านพิธีการตรวจ
ลงตราหนังสื อเดินทางเข้า เมืองแวนคูเวอร์ ณ บริ เวณท่าเรื อ และรับกระเป๋ าสัมภาระ ซึ่ งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุ
รับด้วยตนเอง ณ บริ เวณห้องโถงของท่าเรื อ จากนั้นนําท่าน

ออกเดินทาวสู่สะพานแขวนคาปิ ลาโน (Capilano
Suspension Bridge) ที่พาดผ่านหน้าผาสู งชันของแม่น้ าํ คาปิ

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

ลาโนและได้รับการขนานนามว่าเป็ นสะพานขึงที่ยาวที่สุดใน
โลก มีเวลาให้ท่านเก็บภาพคงามงดงามของธรรมชาติ ป่ าสน
และเสาโทเทมสัญลักษณ์ของชาวอินเดียแดง
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านช้อปปิ้ ง PREMIUM OUTLETS (McArthurglen) แหล่งช้อปปิ้ งเอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดในคนาดามีแบรนด์
เนมมากมาย อาทิ POLO Ralph Lauren, Michael Kore, Coach, BOSS, Burberry, Columbia, Levi’s, Lacoste, Diesel,
A/X, Salvador Farragamo, Energies Miss sixty, Calvin Klein, NIKE, Adidas, Samsonite
https://www.mcarthurglen.com/outlets/en/ca/designer-outlet-vancouver/stores/
 บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคารไทย / นาท่ านออกเดินทางสู่ สนามบินแวนคูเวอร์

วันจันทร์ ที่ 26 ก.ย.65(10) แวนคูเวอร์ – ฮ่ องกง – กรุ งทพฯ

02.20 น. เหินฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินคาร์ เธ่ ย์ แปซิ ฟิค แอร์ ไลน Cathay Pacific Airlines เที่ยวบินที่ CX865/CX717
แวะเปลี่ยนเครื่ องที่ ประเทศฮ่องกง  พร้ อมบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง...

*** บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล เวลาเปลีย่ น วันทีเ่ ปลีย่ น ***

วันอังคารที่ 27 ก.ย.65(11) กรุ งเทพฯ(สุ วรรณภูมิ)
10.50 น. เดินทางึงกรุ งเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจมิร้ ู ลมื
********************************************************************
หมายเหตุ . ..โปรแกรมการเดิ น ทางอาจเปลี่ย นแปลงได้ ต ามความเหมาะสม เนื่ อ งจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ า ช้ าอั น
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษัท
ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ น
ู าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ น
สาคัญ

อัตราค่ าบริการ ห้ อง Inside Cabin 7 คืน โรงแรม 1 คืน








กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เตียงสองชั้น)

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านล่ะ

17 – 27 ก.ย.65

115,900

115,900

110,900

38,900

อัตราค่าบริ การดังกล่าวยังไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริ กาประมาณ 9,000 บาท
อัตราค่าอัพเกรดตัว๋ เครื่ องบินเป็ นชั้นธุ รกิจราคาเริ่ มต้นประมาณ 110,000 บาท
ต้องการพักห้องพักแบบมีระเบียง Balcony คิดค่าบริ การเพิ่มอีกท่านละ 37,000 บาท
ต้องการพักห้องพักแบบ Mini Suite คิดค่าบริ การเพิ่มอีกท่านละ 75,000 บาท
ต้องการพักห้องพักแบบ มีหน้าต่าง คิดค่าบริ การเพิ่มอีกท่านละ 24,000 บาท
ต้องการพักห้องพักแบบ Suite (ดีที่สุดในเรื อ) คิดค่าบริ การเพิ่มอีกท่านละ120,000 บาท

 กรุ๊ ปหมู่คณะเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไปสามารถกําหนดวันเดินทางตามความต้องการของหมู่คณะของท่าน
ท่ านทีต่ ้ องการเดินทางด้ วยที่นั่งชั้ นธุรกิจกรุ ณาติดต่ อพนักงานฝ่ ายขาย
* คณะออกเดินทางได้ เมื่อมีจานวนผู้เดินทางครบ 15 ท่ านเท่ านั้น *



กรุ๊ ปหมู่คณะเดินทางตั้งแต่ 15 ท่ านขึน
้ ไปสามารถกาหนดวันเดินทางตามความต้ องการของหมู่คณะของท่ าน
หมายเหตุ: โรงแรม ทีอ่ เมริกาและแคนาดา ไม่ มีห้องพักแบบ 3 เตียง สาหรับนอน 3 ท่ าน แต่ จะเป็ นเตียงขนาดควีนไซท์
สองเตียงในหนึ่งห้ อง(ไม่ มีเตียงเสริม)

อัตราค่ าบริการนีร้ วม


ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ- แวนคูเวอร์ -กรุ งเทพฯ











โรงแรมที่พกั ตามระบุ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ
เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์
หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่ าธรรมเนียมในการยืน
่ วีซ่าแคนาดา และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณา
หรื อไม่ก็ตาม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ นํ้าหนักไม่เกินใบล่ะ 20 กก. ส่ วนกระเป๋ าใบเล็กถือขึ้นเครื่ องบินอยูใ่ นความดูแล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กก.

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าธรรมเนียมการทาวีซ่า VISA เข้ าประเทศอเมริกา ท่ านละ 9,000.บาท (ซึ่งทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ านการ
พิจารณาหรือไม่ กต็ าม)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหก
ั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าดําเนิ นการทําหนังสื อเดิ นทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนื อจากที่ระบุในรายการ
 ค่าผกผันของภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / วัน(1,100 บาท หากท่านประทับใจในการบริ การ)
 ค่ าทิปพนักงานบริ การในเรื อ 90 USD
การจองและชาระเงิน
 กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนังสื อเดินทาง และค่าใช้จ่าย
ส่ วนที่เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย
15 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืน
เงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษท
ั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด


เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจําที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ประกอบในการยืน
่ วีซ่า VISA CANADA
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 5 หน้า
 รู ปถ่ ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น) ขนาด 2 นิว
้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
 หลักฐานแสดงสถานะการทางานตัวจริ ง 1 ชุ ด (ภาษาอังกฤษ)
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง
*พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ
*ข้ าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด
 หลักฐานแสดงฐานะการเงิน (สถานทูตไม่ รับบัญชี กระแสรายวัน)
*สาเนาสมุดเงินฝากประจา หรือ ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน พร้ อมด้ วยหนังสื อรับรองจากธนาคาร กรุ ณา
สะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 5
วันทําการ)
* เด็กใช้เอกสารร่ วมกับบิดา-มารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ถ่ายสําเนาแยกคนละชุด
 กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์
หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทาง
ไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอําเภอ
 สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
 สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
 สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุ ด
 สาเนาใบเปลีย
่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน
่ คําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง


หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดิ นทางภายหลังจากได้วซ
ี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยืน
่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน
่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจาทัวร์ ออกเดินทางภายใน 20 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก
**********************************************************


