ล่องเรือสำรำญอลำสก้ำ11วัน 8คืน
CELEBRITY ECLIPSE (เรือเซเลบริต้ี อิคลิป)

พิเศษ.....พักแวนคูเวอร์ 1 คืน เตรียมความพร้ อมก่อนลงเรื อสาราญ
เดินทาง : 9 – 19 พ.ค. / 6 – 16 มิ.ย. / 8 – 18 ส.ค. / 29 ส.ค. – 8 ก.ย. 2563

เริ่มต้ น 129,900.(พิเศษ!! ราคานีพ้ กั ห้ อง INSIDE, รวมทัวร์ พาเที่ยวทุกประเทศ และ รวมทิปทุกอย่างแล้ว)

แวนคูเวอร์ , ไอซ์ ซี่สเตรท พอยท์ , ฮับบาร์ ด กลาเซียร์ , จูโน่ , เคทชิแกน
(กิจกรรมพิเศษ.... ล่องเรื อชมปลาวาฬ ส่ องหมีสีน้าตาล....และ ชิมปูอล้าสก้า )

ห้ องพักเรื อสาราญ CELEBRITY ECLIPSE CRUISE

ขนาดระวางเรื อ 121,000 ตัน รองรับผู้โดยสารได้ 2,850 คน(เตียงนอนสามารถแยกเป็ นเตียง TWN ได้)
BALCONY CABIN (ห้ องพักแบบมีระเบียง)

STATEROOM: INTERIOR
(ห้ องพักแบบ INSIDE)

วันแรก

กรุงเทพ – แวนคูเวอร์

13.30น.

คณะฯพร้ อ มกั น ที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ประตู ห มายเลข 7-8
เคาน์ เตอร์ Q/R สายการบิน EVA AIRWAYS
ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เวย์ ส เที่ยวบินที่ BR68 (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3.35 ชั่วโมง)
สายการบินมีบริการอาหารกลางวันบริการบนเครื่ องบิน พร้ อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอ
ทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง
เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่ องสู่ สนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
อิสระให้ ท่านได้ช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบินไทเป สู่ สนามบินแวนคูเวอร์ โดยเที่ยวบิน BR10 (ใช้ เวลาบิน 11ชั่วโมง)

16.25 น.

21.15 น.
23.55 น.

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******

สายการบินมีบริการอาหารเช้ า และ อาหารค่าบนเครื่ องบิน
ค่า
19.50 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน (พร้ อมลิม้ ลองเมนูก้ งุ มังกร LOBSTER)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองแวนคูเวอร์ มลรัฐบริ ติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา นาท่านผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร
น าท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่ พั ก HOLIDAY INN EXPRESS VANCOUVER RICHMOND HOTEL หรื อ
เทียบเท่า

วันที่สอง เที่ยวเมืองแวนคูเวอร์ – เชคอินลงเรื อสาราญ
เช้ า

กลางวัน
14.00 น.
16.30 น.

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะสแตนลี ย ์ ปาร์ ก (STANLEY PARK) ซึ่ งตั้งอยู่กลางเมื องแวนคูเวอร์ เป็ น
เหมือนเกาะยื่นลงไปในเบอร์ ราดอินเลท มีพ้ืนที่กว่า 10,000 เอเคอร์ ในสวนมีตน้ ไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับ
100 ปี ลอร์ด สแตนลีย ์ ผูว้ า่ การเขตปกครองแคนาดา เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้สร้างสวนแห่ งนี้ ข้ นึ เมื่อปี ค.ศ. 1888 สวน
แห่ งนี้ เป็ นสถานที่ที่ชาวแคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสี ผิวได้มาใช้ประโยชน์บนพื้นที่สีเขียวกลางเมือง เพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และออกกาลังกาย จุดเด่นของสวนสาธารณะที่นกั ท่องเที่ยวเข้าชมกันมาก
ที่ สุ ด คื อ กลุ่ม เสาโทเทม (TOTEM) เสาสั ญลัก ษณ์ ที่ ต้ งั ไว้เพื่ อ ระลึ ก ว่ า บริ เวณนี้ เคยเป็ นถิ่ นที่ อยู่ ข องชน
พื้นเมืองอินเดียนมาก่อน ซึ่งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม เล่าเรื่ องราวความเป็ นมาของเผ่าและเป็ นที่
เก็บอัฐิของคนตาย หรื อสถานที่ประจานศัตรู กลุ่มเสาแห่งนี้ได้ถูกนามาจากที่ต่างๆ เป็ นการรวมเอาเสาโทเทม
แบบต่างๆ ที่ชาวพื้นเมืองในท้องถิ่นทาขึ้น จากนั้น นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ แคนาดาเพลส (CANADA PLACE)
สถาปัตยกรรมหลังคารู ปใบเรื อสี ขาว คล้ายโรงโอเปร่ าเฮาส์ของนครซิดนีย ์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรื อนี้ เดิม
สร้างขี้นเป็ นหลังคาของ CANADA PAVILION ในงาน WORLD'S FAIR ที่จดั ขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ.
1986 ได้เวลานาท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียน
แปซิฟิก (CANADIAN PACIFIC RAILWAY STATION) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็ นสถานีชุมทางรถไฟ
สายข้ามทวีป ปัจจุบนั เป็ นสถานี รถลอยฟ้ากับเรื อข้ามฟากของเมืองแวนคูเวอร์ จากนั้นนาท่านเที่ยวชม ย่าน
แกสทาวน์ (GASS TOWN) เป็ นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริ ติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็ น
แวนคูเวอร์ ปัจจุบนั เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่นกั ท่องเที่ยวจะต้องแวะมาเยีย่ มชมแหล่งกาเนิดของเมืองแวน
คูเวอร์ สาหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรี ยนที่ได้รับการบูรณะใหม่และ
รักษาให้อยูใ่ นสภาพดี จุดที่น่าสนใจ คือ รู ปปั้นของแกสซี แจ็คที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณจัตุรัสกลางเมือง จากนั้นนาท่าน
ชมนาฬิกาเรื อนแรกของโลกที่เดินได้ดว้ ยพลังไอน้ า โดยนาฬิกาไอน้ า จะตีเสี ยงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เป็ น
เสี ยงดนตรี เสี ยงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุ งลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้ าพวยพุ่งออกมาทุก 1 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรื อแวนคูเวอร์ เพื่อเชคอินลงเรื อสาราญ CELEBRITY ECLIPSE
เรื อส าราญ CELEBRITY ECLIPSE ออกจากท่ า เที ย บเรื อแวนคู เ วอร์ มุ่ ง หน้ า สู่ ไอซ์ ซี่ ส เตรท พอยท์
แห่งอลาสก้า
ท่ า นสามารถรั บ ประทานอาหารและเครื่ อ งดื่ ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรื อ ซึ่ ง มี บ ริ ก า รตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารต่างๆ โดยเรื อจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน CRUISE NEWSLETTER ทุกวัน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ

วันที่สาม INSIDE PASSAGE (CRUISING)
เช้ า

กลางวัน

ค่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสาราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
PUBLIC ROOM : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
ENTERTAINMENT: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง (ไม่ซ้ ากันในทุกค่าคืน) หรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
SPORT AND ACTIVITIES : สระว่ายน้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิ ตเนต, มินิกอล์ฟ
SPA AND WELLNESS : ห้องสปา, ห้องสตรี ม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ท่ า นสามารถรั บ ประทานอาหารและเครื่ อ งดื่ ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรื อ ซึ่ ง มี บ ริ ก ารตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารต่างๆ โดยเรื อจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน CRUISE NEWSLETTER ทุกวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันใน
ห้ องอาหารหลากหลายในเรื อสาราญแห่ งนี)้
ทางเรื อจัดกิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ซึ่ งต้องขอให้ลูกค้าและผูโ้ ดยสารทุกท่า นเข้าร่ วม
กิจกรรมนี้ เพื่อเป็ นการเตียมตัวในการเดินทางทางเรื ออย่างปลอดภัย (เวลาในการซ้อมประมาณ 30 นาที และ
ไม่น่าเบื่อ) จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนในเรื อสาราญตามอัธยาศัย
แนะนา.....ให้ ท่านเตรี ยมชุ ดว่ ายน้าและรองเท้ าผ้ าใบเพื่อออกกาลังกายในห้ องฟิ ตเนสซึ่ งสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพภายนอกเรื อผ่านกระจกใส
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อมากมาย

วันที่สี่

ไอซ์ ซี่ สเตรท พอยท์ - ตามล่าหาหมีสีน้าตาล แห่ งอล้าสก้า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อ ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์
นาท่ า นเดิ นทางสู่ เ มื องไอซ์ซี่ ส เตรทพอยท์ (ICY STRAIT POINT) โดยทางเรื อ จะนาเรื อ เล็ก (TENDER
BOAT) นาท่ า นสู่ หมู่ บ ้า นเล็ก ๆซึ่ ง ตั้ง อยู่ไ ม่ ไกล จากเมื องฮู น่า อันเป็ นถิ่ นฐานดั้ง เดิ ม ของชนเผ่า พื้นเมื อง
อิ น เดี ย นแดงหรื อ ที่ เ รี ย กกัน ว่า “ชาวทลิ ง กิ ท ” ตั้ง ถิ่ น ฐานภายในบริ เ วณ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ อ่ า วเกลเชี ย ร์

กลางวัน
13.30 น.
14.00 น.

22.00 น.

ชาวประมงพื้นเมืองที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับปลาวาฬหลังค่อม ปลาโลมา แมวน้ า ปลาฮาลิบทั และปลาแซลมอน
ทั้ง 5 สายพันธุ์ จากนั้นนาท่านนัง่ รถแวนสู่ เกาะชิคากอฟ (CHICAGOF ISLAND) หรื อที่รู้จกั ในนาม เกาะหมี
(BEAR ISLAND) นาท่านสัมผัสประสบการณ์การชมหมีสีน้ าตาลในธรรมชาติ หากโชคดีท่านจะมีโอกาสได้
พบเห็ น หมี สี น้ า ตาล (BROWN BEAR) ซึ่ ง เป็ นสั ตว์ป ระจาถิ่ นแห่ ง เกาะหมี น้ ี โดยหมี สี น้ า ตาลจะออกหา
อาหารหลังจากการจาศีลในช่วงฤดูหนาว และบางครั้งจะพบเจอแม่หมีสอนให้ลูกหมี จับปลาแซลมอน เพื่อ
ใช้เป็ นอาหาร ดังนั้นช่ วงฤดู ร้อนของอล้าสก้า เป็ นอี กช่ วงหนึ่ งที่ ท่ านจะได้มีโอกาสเห็ นหมี สีน้ า ตาลตาม
ธรรมชาติได้ง่ายที่สุด นอกจากนี้ บริ เวณนี้ ยังสามารถเห็นสัตว์ป่าได้อีกหลายชนิ ดไม่ว่าจะเป็ น มิงค์, กวาง, บี
เวอร์, นกนานาชนิด และ เหยีย่ ว อีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
ท่านต้องขึ้นเรื อก่ อนเวลา 22.00 น. เนื่ องจากท่าเทียบเรื ออยู่ใกล้บริ เวณเมือง ท่านสามารถเดินเล่ นได้ตาม
อัธยาศัย หรื อ จะเลือกพักผ่อนบนเรื อก็ได้
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อไอซ์ซี่สเตรท พอยท์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ธารน้ าแข็งฮับบาร์ด กลาเซียร์

วันที่ห้า

ธารน้าแข็ง ฮับบาร์ ด กลาเซียร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ภายในเรื อ
เรื อเริ่ มล่องเข้าสู่ ธารน้ าแข็ง ฮับบาร์ด กลาเชียร์ (HUBBARD GLACIER) ซึ่งเป็ นธารน้ าแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีป
อเมริ ก าเหนื อ และยัง เป็ นธารน้ า แข็ ง ที่ เ คลื่ อ นที่ ไ ด้เพี ย งแห่ ง เดี ย วในอลาสก้า อี ก ด้วย ให้ท่ านได้สั ม ผัส
ประสบการณ์ และชมวิวทิวทัศน์ที่ดีที่สุดของธารน้ าแข็งยักษ์ใหญ่สีน้ าเงินอ่อนขนาด 1,350 ตารางไมล์ วันนี้
เป็ นอีกวันที่ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ของภูเขาน้ าแข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดทวีป
อเมริ กาเหนือ หากโชคดีท่านจะได้ยนิ เสี ยงการแยกตัว ของแผ่นน้ าแข็งตกลงสู่ พ้นื น้ า เป็ นเสี ยงอันกึกก้องราว
เสี ยงฟ้ าร้องคาราม และเป็ นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ าแข้งมหึ หาที่พงั ถล่มลงสู่ พ้ืนน้ า เสี ยง
กังวาล เรี ยกได้วา่ เป็ นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ได้ป้ ั นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชมและจะหาที่ใดเปรี ยบมิได้ อิสระ
ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ าแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรื อ ไม่ว่าจะเป็ นการออกกาลังกายในห้องฟิ ตเนส
หรื อวิ่งออกกาลังกายรอบๆ ตัวเรื อ ผ่อนคลายอิ ริยาบถที่ STREAM ROOM / SAUNA เพลิดเพลินกับการ
แสดง กิจกรรมและเกมส์ต่างๆ หรื อเลือกพักผ่อนที่ห้องสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผัสกับความสดชื่น
ของธรรมชาติ ริ มฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยป่ าสนอายุนบั ร้อยปี บนเรื อยังมีอาหารเลิศรสบริ การท่านอย่างไม่ขาด
ตอน
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อเมืองจูโน่

ค่า

กลางวัน

ค่า

วันที่หก

เมืองจูโน่ – เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ – เมาท์ โรเบิร์ต

เช้ า
07.30 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อ จูโน่
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อนั งดงามยากที่จะหาที่ใด
เปรี ยบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่ระหว่าง

กลางวัน
บ่าย

19.00 น.
ค่า
20.00 น.

เทือกเขาและทะเล ทาให้เป็ นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีต
เป็ นเมืองศูนย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็ นเมืองหลวงอันมัง่ คัง่ ของรัฐอลาสก้า นอกจากนี้ ยงั เป็ นที่
ที่มีธารน้ าแข็งมากที่สุดแห่ งหนึ่ งของอลาสก้า ซึ่งมีธารน้ าแข็งเมนเดนฮอลล์ (MENDENHALL GLACIER)
เป็ นธารน้ าแข็งที่ ข้ ึนชื่ อว่าสวยที่ สุดแห่ งหนึ่ ง นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ ธารน้ าแข็งเมนเดนฮอลล์
(MENDENHALL GLACIER NATIONAL PARK) เพื่ อนาท่านเข้าชมธารน้ า แข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กรา
เซียร์ (MENDENHALL GLACIER) ซึ่ งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ าแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่าน
จะได้สัมผัสกับทุ่งน้ าแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้ าแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ อิสระ
ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านกลับสู่ท่าเรื อเมืองจูโน่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ (อิสระตามอัธยาศัย)
นาท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ เมาท์ โรเบิร์ต (MT. ROBERT TRAMWAY) โดยจุดขึ้นกระเช้าอยู่บริ เวณท่าเรื อ
เลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุ ดของ เมาท์ โรเบิร์ต ณ จุดสู งสุ ดของยอดเขาแห่ งนี้ พบกับทิวทัศน์ของจูโน่ที่
ล้อมรอบด้วยขุนเขา นอกจากนี้ยงั มี ศูนย์นกั ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ โรงภาพยนตร์ ร้านขายของที่ระลึก ไว้
คอยให้บริ การอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านนัง่
กระเช้ากลับลงมา ณ ท่าเรื อ อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัว เมืองจู โน่ ซึ่ งเรี ยกได้ว่าเป็ นเมืองท่าและเมื อง
หลวงที่สาคัญของรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่บริ เวณตีนเขาที่ต้ งั ตระหง่านสู งถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วง
ต้นๆของฤดูกาลล่องเรื อสาราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะและน้ าตกอันสวยงาม เมืองจูโน่ ถูก
ก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก้า ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่องประวัติศาสตร์ มากมาย และเปี่ ยมไปด้วยสี สัน
สดใส
นาท่านกลับขึ้นเรื อสาราญ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อ เมืองเคทชิแกน

วันที่เจ็ด เมืองเคทชิแกน – ชมเมือง – ล่องเรื อชมปลาวาฬ
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนบนเรื อสาราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่น
ในคลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขาย
สิ น ค้า ปลอดภาษี บ นเรื อ (DUTY FREE) และส่ ว นสั น ทนาการอื่ น ๆ มากมาย กิ จ กรรมความบัน เทิ ง อัน
หลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
PUBLIC ROOM : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
ENTERTAINMENT: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง (ไม่ซ้ ากันในทุกค่าคืน) หรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
SPORT AND ACTIVITIES : สระว่ายน้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิ ตเนต, มินิกอล์ฟ
SPA AND WELLNESS : ห้องสปา, ห้องสตรี ม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ท่ า นสามารถรั บ ประทานอาหารและเครื่ อ งดื่ ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรื อ ซึ่ ง มี บ ริ ก ารตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารต่างๆ โดยเรื อจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน CRUISE NEWSLETTER ทุกวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ

14.00 น.
14.30 น.

19.00 น.
20.30 น.
ค่า

เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อเคทชิแกน
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรื อชมปลาวาฬ โดยบริ เวณอ่าวเคทชิแกน นับเป็ นจุดที่ดีที่สุดในการล่องเรื อ
ชมปลาวาฬ ได้เวลานาท่านกลับขึ้นฝั่ ง นาท่านเที่ยวชมย่านไฟแดงที่โด่งดังในอดีต “ครี ก สตรี ท (CREEK
STREET)” เป็ นที่ชุมนุ มของนักแสวงโชค และนักเดินเรื อในยุคตื่นทอง เป็ นย่านอาคารเก่ าที่ทางเดิ นและ
บ้านเรื อนสร้างอยู่เหนือลาธารหรื อเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานที่หาความสาราญ
ของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ท่านได้ข้ ึนฝั่งชมเมืองเคทชิแกน และซื้ อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บ
ภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน
นาท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรื อ เคทชิแกน
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อ เคทชิแกน เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ

วันที่แปด INSIDE PASSAGE (CRUISING)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสาราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ น ช้อปปิ้ งที่ ร้านขาย
สิ น ค้า ปลอดภาษี บ นเรื อ (DUTY FREE) และส่ ว นสั น ทนาการอื่ น ๆ มากมาย กิ จ กรรมความบัน เทิ ง อัน
หลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
PUBLIC ROOM : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
ENTERTAINMENT: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง (ไม่ซ้ ากันในทุกค่าคืน) หรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
SPORT AND ACTIVITIES : สระว่ายน้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิ ตเนต, มินิกอล์ฟ
SPA AND WELLNESS : ห้องสปา, ห้องสตรี ม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ท่ า นสามารถรั บ ประทานอาหารและเครื่ อ งดื่ ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรื อ ซึ่ ง มี บ ริ ก ารตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารต่างๆ โดยเรื อจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน CRUISE NEWSLETTER ทุกวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันใน
ห้ องอาหารหลากหลายในเรื อสาราญแห่ งนี)้
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อมากมาย
หมายเหตุ ก่อนเรื อกลับเทียบท่าที่เมืองแวนคูเวอร์ ในเย็นวันนี้ ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกาหนด
ลาดับการนากระเป๋ าลงจากเรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่
จาเป็ นไว้ใ นกระเป๋ าเดิ นทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้า ที่ ของเรื อจะมาเก็บ กระเป๋ าใบใหญ่ ข องท่า นไปตั้งแต่
กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาการชาระในวันรุ่ งขึ้น สาหรับท่านที่
ต้องการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์ จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ใน
วันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่เก้า

แวนคูเวอร์ – สะพานคาปิ ลาโน – พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์น้า – ช้ อปปิ้ งเอาท์ เลต

เช้ า
07.00 น.

ค่า
22.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ท่าเรื อแวนคูเวอร์
นาทุกท่านรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรื อเกี่ยวกับเวลาขึ้นเรื อ
นาท่านขึ้นจากเรื อสาราญและนาท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสื อเพื่อเดินทางเข้าเมืองแวนคูเวอร์ ณ
ท่าเรื อ พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ ซึ่งท่านต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริ เวณห้องโถงของท่าเรื อ
นาท่านเดินทางสู่ ฝั่ง นอร์ท แวนคูเวอร์ (NORTH VANCOUVER) ซึ่งเป็ นเมืองอีกฝากฝั่ง โดยมีอ่าวเบอร์ ราด
คัน่ กลางระหว่างตัวเมืองแวนคูเวอร์ และ นอร์ ท แวนคูเวอร์ นาท่านเที่ยวชมทัศนี ยภาพของป่ าสนอันอุดม
สมบูรณ์ และไม่พลาดที่จะสัมผัสประสบการณ์การเดินข้าม สะพานแขวนคาปิ ลาโน ซึ่งเป็ นสะพานไม้แขวน
ที่ยาวที่สุดของแคนาดา มีความยาวถึง 230 ฟุต ทอดข้ามเหวลึก เดินข้ามแล้วตื่นเต้นน่าดู อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพความสวยงามของป่ าสนอันอุดมสมบูรณ์และสู ดอากาศบริ สุทธิ์ จากนั้นนาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า
(SEA AQUARIUM) ซึ่ งเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ในอเมริ กาเหนื อ ภายในพิพิธภัณฑ์จดั
แสดงสัตว์น้ ามากกว่า 8,000 ชนิ ด เป็ นศูนย์ศึกษาด้านสมุทรศาสตร์ ที่น่าสนใจด้านในมีสัตว์น้ าตัวเด่นๆ ที่ไม่
ควรพลาดชมอย่า ง ปลาวาฬเพชฌฆาตที่ว่ายมาจู บจมูก อาสาสมัครอย่างน่ าตื่ นเต้น มี ปลาฉลามขาวยัก ษ์
เขมือบเนื้อชิ้นใหญ่หมดไปในชัว่ พริ บตาอย่างน่าตกตะลึง และมีนากทะเลและแมวน้ ากาลังเล่นอยู่อย่างน่ารัก
น่าเอ็นดู นอกจากนี้ ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าแห่ งนี้ ยงั มีมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ปลาวาฬเบลูกา้ อีกด้วย อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพสัตว์น้ าแปลกตาตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านสู่ แมกอาเธอร์ เกลน ช้อปปิ้ งเอาท์เลต (MCARTHURGLEN SHOPPING OUTLET) ซึ่งเป็ นเอาท์เลต
ขนาดใหญ่ต้ งั อยูใ่ นแวนคูเวอร์ มีร้านค้ากว่ามากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP,
HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD
NAVY, TOMMY HILFIGER เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน พร้ อมลิม้ ลองเมนู ขาปูยักษ์ อล้ าสก้ า
นาท่านเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์ เพื่อเชคอิน

วันที่สิบ

แวนคูเวอร์

02.00 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน BR09 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.40 ชัว่ โมง)

กลางวัน
บ่าย

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
04.40 น.
08.25 น.

สายการบินมีบริ การอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน BR211 (ใช้ เวลาบินประมาณ 3.30 ชม.)

วันที่สิบเอ็ด กรุงเทพมหานคร
11.10 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

ล่ องเรื อสาราญอลาสก้า 11 วัน 8คืน
(ไม่ รวมวีซ่าอเมริกา แต่ รวมค่าวีซ่าแคนาดา และรวมทิปทุกอย่างแล้ว)

9 – 19 พ.ค./ 6 – 16 มิ.ย. / 8 – 18 ส.ค. / 29 ส.ค. – 8 ก.ย. 2563
อัตราค่ าบริการ :
ราคาดังกล่าวคิดจากอัตราห้ องพักแบบภายในเรื อ (INSIDE CABIN)
อัตราค่าบริการ

9 พ.ค. / 29 ส.ค.
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องคู่ อัตราห้ องพัก
129,900
แบบภายในเรื อ (INSIDE CABIN))
(INSIDE)

ท่ านละ
พัก BALCONY (ห้ องมีระเบียง พัก
เป็ นคู่) เพิม่ ท่ านละ
พั ก เดี่ ย วเพิ่ ม จากราคาทั ว ร์ (ห้ อ ง
INSIDE) ท่ านละ
เด็ ก อายุ 2- 11 ปี (พั ก กั บ ผู้ ใ หญ่ 2
ท่ าน)
ไม่ เอาตั๋วเครื่ อ งบิ น (ผู้ใหญ่ ) หักค่ า
ตั๋วเครื่ องบิน (BKK- YVR -BKK)
ชั้ นธุ ร กิ จ เพิ่ ม เงิ น จากราคาทั ว ร์
เริ่ ม ต้ นที่ ท่ านละ (ราคาสามารถ
ยื นยันได้ ก็ต่อเมื่ อที่นั่ง CONFIRM
เท่ านั้น)
ก ร ณี มี วี ซ่ า แ ค น า ด า แ ล้ ว
หรื อไม่ ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้ จ่ายคืน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าดาเนินการวีซ่า
อเมริกา (ไม่ รวมในรายการ)

6 มิ.ย.
149,900
(BALCONY)

8 ส.ค.
133,900
(INSIDE)

15,000

-

18,000

52,000

70,000
(BALCONY
พักเดี่ยว)
145,900

56,000

125,900

25,000
90,000 – 140,000

4,000
7,000

129,900

**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคานา้ มันที่ปรับขึน้ ลง แต่ จะปรับตามความเป็ นจริง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่ านั้น (คิด ณ วันที่ 14 กันยายน 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก.
▪ กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (HAND CARRY) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.

โปรแกรมท่ องเที่ยวล่องเรื อสาราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน EVA AIR (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
▪ ค่าภาษี (PORT FEE) ในทุกประเทศ, ค่า SERVICE FEE ของทางเรื อ
▪ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่ แบบ INSIDE CABIN)
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ, ค่าวีซ่าแคนาดา
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ

อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
▪ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนาให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
▪ ค่าวีซ่าอเมริ กา (ลูกค้าจะต้องแสดงตนเพื่อยืน่ วีซ่า และ สัมภาษณ์ดว้ ยตัวเองเท่านั้น)
สาหรับการยืน่ วีซ่าอเมริ กา ลูกค้าสามารถดาเนินการยืน่ วีซ่าด้วยตนเองทั้งหมดได้ โดยเข้าไปทาการสมัครได้ทาง เว็บ
HTTP://THAI.BANGKOK.USEMBASSY.GOV/VISAS.HTML (หากใช้ขอ้ มูลของทางบริ ษทั รบกวนติดต่อ) หาก
ลูกค้าให้ทางบริ ษทั ดาเนิ นการในส่ วนของวีซ่าอเมริ กาทั้งหมด เสี ยค่าธรรมเนี ยมและค่าดาเนิ นการเพิ่มท่านละ 7,000
บาท (ในกรณี น้ ีทางบริ ษทั จะแจ้งนัดหมายให้ลูกค้ามาทาการสัมภาษณ์อีกที)
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

การชาระเงิน งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่ าย 50,000 บาท/ท่ าน ภายใน 1 วันหลังได้ รับการยืนยันกรุ๊ ป
ออกเดินทางแน่ นอน
สารองที่นั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่ านละ 80,000 บาท
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
o ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
o ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจา 25%
o ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจา 50%
o ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาเต็มจานวน
o ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
o ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยื่นวีซ่าเรียบร้ อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ ว่าค่ าใช้ จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ กต็ าม***

หมายเหตุ :
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผูเ้ ดินทางต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
• เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถ ที่จะเรี ยกร้อง
เงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธ หรื อ สละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การ ที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่ านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้ง
ให้ทราบก่อน
• บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ มาแล้ว หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง
• สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
• ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธ การเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (LAND ONLY)
▪ ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (JOIN TOUR) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะ
ทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ REFUND ได้เท่านั้น)

▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยัน
ว่าทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์
นั้นยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิ น 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิ น 100 ML. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุ งใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ ECONOMY CLASS PASSENGER ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง (13.5
นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 7.5 นิ้ว )
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่
เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (HAND CARRY)

การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะรับผิดชอบ
ชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400
กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (ECONOMY) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (BUSINESS) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุก
ประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์
ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน
โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น
ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชย
ค่าเสี ยหายตามรายละเอียดข้างต้นเท่านั้น
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (HAND CARRY) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวัง
ทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

เอกสารยื่นวีซ่าอเมริกา
สาหรับการยืน่ วีซ่าอเมริ กา ลูกค้าสามารถดาเนินการยืน่ วีซ่าด้วยตนเองทั้งหมดได้ โดยเข้าไปทาการสมัครได้ทางเว็บ
HTTP://THAI.BANGKOK.USEMBASSY.GOV/VISAS.HTML (หากใช้ขอ้ มูลของทางบริ ษทั รบกวนติดต่อ)
หากลูกค้ าให้ ทางบริ ษัทดาเนินการในส่ วนของวีซ่าอเมริ กาทั้งหมด
เสียค่าธรรมเนียมและค่าดาเนินการเพิม่ ท่านละ 7,000 บาท
(ในกรณีนี้ทางบริษัทจะแจ้ งนัดหมายให้ ลูกค้ ามาทาการสัมภาษณ์อีกที)

เอกสารยื่นวีซ่าแคนาดา
(ใช้เวลายืน่ ประมาณ 16 วันทาการ) (ทางบริ ษทั ทัวร์ดาเนินการยื่นให้)
1. แบบฟอร์มคาร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว (กรุ ณากรอกให้ครบถ้วน)
(กรุ ณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยที่ทางบริ ษทั ฯ ทัวร์ให้กรอกข้อมูล เพื่อทาวีซ่าออนไลน์)
2. หนังสื อเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าสาหรับติดวีซ่า อย่างน้อย 3
หน้า หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย
3. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสี ขาว ขนาด 1.37 X 1.77 นิ้ว จานวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
6. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
7. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณีผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
8. สาเนาใบมรณะบัตร
9. สูติบตั ร (กรณีเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
10. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื อ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้น
และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้น
และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
11. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
-

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณีพนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณีที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ

- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

12. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั BANK GUARANTEE และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
1. หนั ง สื อรั บ รองสถานะทางการเงิ น (BANK GUARANTEE) ของบั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ (SAVING
ACCOUNT) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วี
ซ่า
2. สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 20 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้ อ 1 และ ข้ อ 2 ต้ องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ BANK STATEMENT จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี

3. บัญชีฝากประจา (FIXED) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (SAVING) มา
ด้วย
หากต้ องการใช้ บัญชีฝากประจา ต้ องเตรียมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ของบัญชีฝากประจา (FIXED ACCOUNT)
ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร
(ต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่
เป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้ างรับรองค่าใช้ จ่ายให้ ลูกจ้ าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 12.1 และ 12.2

(สถานฑูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ ต้องแนบมา)
การอนุมัติวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตทางบริษัทไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องใดๆทัง้ สิน้
ทัง้ นีบ้ ริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ เู ดินทางเท่ านัน้

