11 วันล่ องเรือสํ าราญอลาสก้ า ปี 2019
Celebrity Eclipse
(เรือ เซเลบริตี้ อิคลิป ...... สั มผัสดินแดนแห่ งขั้วโลกเหนือ)

พิเศษ.....พักแวนคูเวอร์ 1 คืน เตรียมความพร้ อมก่ อนลงเรือสําราญ

มิถุนายน – กันยายน 2019
เริ่มต้ น 129,900.(พิเศษ!! ราคานีพ้ กั ห้ อง Inside, รวมทัวร์ พาเทีย่ วทุกประเทศ และ รวมทิปทุกอย่ างแล้ ว)

แวนคูเวอร์ , ไอซ์ ซี่สเตรท พอยท์ , ฮับบาร์ ด กลาเซียร์ , จูโน่ , เคทชิแกน
(พร้ อมกิจกรรมพิเศษ ล่ องเรือชมปลาวาฬ ...... ตกปูอล้ าสก้ า)
ราคาทัวร์ 129,900 บาท : 29 มิ.ย.- 9 ก.ค. 2019 / 7-17 ก.ย. 2019
ราคาทัวร์ 134,900 บาท : 13-23 ก.ค. 2019 / 27 ก.ค.- 6 ส.ค. / 10-20 ส.ค. 2019

ห้ องพักเรือสํ าราญ Celebrity Eclipse Cruise

ขนาดระวางเรือ 121,000 ตัน รองรับผู้โดยสารได้ 2,850 คน
(เตียงนอนสามารถแยกเป็ นเตียง TWN ได้ )
Balcony cabin (ห้ องพักแบบมีระเบียง)

Stateroom: Interior (ห้ องพักแบบ Inside)

11 วันล่ องเรือสํ าราญอลาสก้า ปี 2019
Celebrity Eclipse

(เรือ เซเลบริตี้ อิคลิป ...... สั มผัสดินแดนแห่ งขั้วโลกเหนือ)
แวนคูเวอร์ , ไอซ์ ซี่สเตรท พอยท์ , ฮับบาร์ ด กลาเซียร์ , จูโน่ , เคทชิแกน
วันแรก

กรุ งเทพ – แวนคูเวอร์

13.30น.

คณะฯพร้ อมกันที่ สนามบิ นสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8
เคาน์เตอร์ Q/R สายการบิน EVA Airways
ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ BR68 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.35 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหารกลางวันบริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวี
ส่ วนตัวทุกที่นงั่
เดิ นทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องสู่ สนามบินลอสแองเจลิส ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบินไทเป สู่ สนามบินแวนคูเวอร์ โดยเที่ยวบิน BR10 (ใช้เวลาบิน 11ชัว่ โมง)

16.25 น.

21.15 น.
23.55 น.

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริ การอาหารเช้า และ อาหารคํ่าบนเครื่ องบิน
19.50 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองแวนคูเวอร์ มลรัฐบริ ติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Holiday Inn Express Vancouver Richmond Hotel หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ อง

เทีย่ วเมืองแวนคูเวอร์ – เชคอินลงเรือสํ าราญ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะสแตนลีย ์ ปาร์ ก (Stanley Park) ซึ่ งตั้งอยูก่ ลางเมืองแวนคูเวอร์ เป็ นเหมือน

เกาะยืน่ ลงไปในเบอร์ ราดอินเลท มีพ้ืนที่กว่า 10,000 เอเคอร์ ในสวนมีตน้ ไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนบั 100 ปี
ลอร์ ด สแตนลีย ์ ผูว้ ่าการเขตปกครองแคนาดา เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้สร้างสวนแห่ งนี้ ข้ ึนเมื่อปี ค.ศ. 1888 สวนแห่ งนี้
เป็ นสถานที่ที่ชาวแคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสี ผิวได้มาใช้ประโยชน์บนพื้นที่สีเขียวกลางเมือง เพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และออกกําลังกาย จุดเด่นของสวนสาธารณะที่นกั ท่องเที่ยวเข้าชมกันมากที่สุด
คือ กลุ่มเสาโทเทม (Totem) เสาสัญลักษณ์ที่ต้ งั ไว้เพื่อระลึกว่าบริ เวณนี้ เคยเป็ นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมือง
อินเดียน มาก่อน ซึ่ งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม เล่าเรื่ องราวความเป็ นมาของเผ่าและเป็ นที่เก็บ
อัฐิของคนตาย หรื อสถานที่ประจานศัตรู กลุ่มเสาแห่ งนี้ ได้ถูกนํามาจากที่ต่างๆ เป็ นการรวมเอาเสาโทเทม
แบบต่างๆ ที่ชาวพื้นเมืองในท้องถิ่นทําขึ้น จากนั้น นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ แคนาดาเพลส (Canada Place)
สถาปั ตยกรรมหลังคารู ปใบเรื อสี ขาว คล้ายโรงโอเปร่ าเฮาส์ของนครซิดนี ย ์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรื อนี้ เดิม
สร้างขี้นเป็ นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่จดั ขึ้นที่แวนคูเวอร์เมื่อปี ค.ศ. 1986 ได้เวลา
นําท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมโดดเด่นอันน่ าสนใจ คือ สถานี รถไฟแคนาเดียนแปซิ ฟิก
(Canadian Pacific Railway Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็ นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปั จจุบนั
เป็ นสถานีรถลอยฟ้ ากับเรื อข้ามฟากของเมืองแวนคูเวอร์ จากนั้นนําท่านเที่ยวชม ย่านแกสทาวน์ (Gass Town)
เป็ นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นรัฐบริ ติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็ นแวนคูเวอร์ ปั จจุบนั เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวสําคัญที่นกั ท่องเที่ยวจะต้องแวะมาเยีย่ มชมแหล่งกําเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ สําหรับเมืองแกสทาวน์
มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปั ตยกรรมวิกตอเรี ยนที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยูใ่ นสภาพดี จุดที่
น่าสนใจ คือ รู ปปั้ นของแกสซี แจ็คที่ต้ งั อยู่บริ เวณจัตุรัสกลางเมือง จากนั้นนําท่านชมนาฬิกาเรื อนแรกของ
โลกที่เดินได้ดว้ ยพลังไอนํ้า โดยนาฬิกาไอนํ้า จะตีเสี ยงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เป็ นเสี ยงดนตรี เสี ยงเดียวกับ
นาฬิกาบิ๊กเบนในกรุ งลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอนํ้าพวยพุง่ ออกมาทุก 1 ชัว่ โมง
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมลิ้มลองเมนูกงุ้ มังกร)

13.00 น.
16.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อแวนคูเวอร์ เพือ่ เชคอินลงเรื อสําราญ Celebrity Eclipse
เรื อสําราญ Celebrity Eclipse ออกจากท่าเทียบเรื อแวนคูเวอร์ มุ่งหน้าสู่ ไอซ์ซี่สเตรท พอยท์ แห่ งอลาสก้า
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรื อ ซึ่งมีบริ การตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารต่างๆ โดยเรื อจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน

คํ่า
วันทีส่ าม

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
Inside Passage (Cruising)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน

คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ น ช้อปปิ้ งที่ร้านขาย
สิ นค้าปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลาย
ที่ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง (ไม่ซ้ าํ กันในทุกคํ่าคืน) หรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายนํ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิ ตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรี ม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรื อ ซึ่งมีบริ การตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารต่างๆ โดยเรื อจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวัน
ในห้องอาหารหลากหลายในเรื อสําราญแห่งนี้)
ทางเรื อจัดกิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งต้องขอให้ลูกค้าและผูโ้ ดยสารทุกท่านเข้าร่ วม
กิจกรรมนี้ เพือ่ เป็ นการเตียมตัวในการเดินทางทางเรื ออย่างปลอดภัย (เวลาในการซ้อมประมาณ 30 นาที และ
ไม่น่าเบื่อ) จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนในเรื อสําราญตามอัธยาศัย
แนะนํา.....ให้ท่านเตรี ยมชุดว่ายนํ้าและรองเท้าผ้าใบเพื่อออกกําลังกายในห้องฟิ ตเนสซึ่งสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพภายนอกเรื อผ่านกระจกใส

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อมากมาย

วันทีส่ ี่

ไอซ์ ซี่ สเตรท พอยท์ – ล่องเรือชมปลาวาฬ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

15.30 น.
16.00 น.

เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อ ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์
นําท่านเดินทางสู่เมืองไอซ์ซี่สเตรทพอยท์ (Icy Strait Point) โดยทางเรื อจะนําเรื อเล็ก (Tender boat) นําท่านสู่
หมู่บา้ นเล็กๆซึ่งตั้งอยูไ่ ม่ไกล จากเมืองฮูน่า อันเป็ นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองอินเดียนแดงหรื อที่เรี ยก
กันว่า “ชาวทลิงกิท” ตั้งถิ่นฐานภายในบริ เวณ อุทยานแห่งชาติอ่าวเกลเชียร์ ชาวประมงพื้นเมืองที่นี่ใช้ชีวิตอยู่
ร่ วมกับปลาวาฬหลังค่อม ปลาโลมา แมวนํ้า ปลาฮาลิบทั และปลาแซลมอนทั้ง 5 สายพันธุ์ นําท่านออก
เดินทางล่องเรื อสู่ แหลมอดอลฟั ส (Point Adolphus) โดยล่องเรื อผ่านน่านนํ้าซึ่ งเป็ นแหล่ง อาศัยของสัตว์น้ าํ
นานาชนิด เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต สิ งโตทะเล แมวนํ้า ปลาโลมา และปลาวาฬหลังค่อม รวมถึงนกอินทรี ย ์
หัวล้านที่คอยบินโฉบเฉี่ ยวไปมา ปรากฏให้เห็นอยูบ่ ่อยครั้ง นําท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรื อชมปลาวาฬ
โดยบริ เวณแหลมอดอลฟัส นับเป็ นจุดที่ดีที่สุด ในการล่องเรื อชมปลาวาฬ ได้เวลานําท่านกลับขึ้นฝั่ง อิสระ
ให้ท่านได้เดินเล่นบริ เวณท่าเรื อที่มีร้านค้าและร้านของฝาก ของที่ระลึกจําหน่ายให้นกั ท่องเที่ยวมากมาย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

22.00 น.

ท่านต้องขึ้นเรื อก่อนเวลา 22.00 น. เนื่องจากท่าเทียบเรื ออยูใ่ กล้บริ เวณเมือง ท่านสามารถเดินเล่นได้ตาม
อัธยาศัย หรื อ จะเลือกพักผ่อนบนเรื อก็ได้
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อไอซ์ซี่สเตรท พอยท์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ธารนํ้าแข็งฮับบาร์ด กลาเซียร์

วันทีห่ ้ า

ธารนํา้ แข็ง ฮับบาร์ ด กลาเซียร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ภายในเรื อ
เรื อเริ่ มล่องเข้าสู่ ธารนํ้าแข็ง ฮับบาร์ด กลาเชียร์ (Hubbard Glacier) ซึ่งเป็ นธารนํ้าแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีปอเมริ กา

เหนื อ และยังเป็ นธารนํ้าแข็งที่เคลื่อนที่ได้เพียงแห่ งเดียวในอลาสก้าอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์
และชมวิวทิวทัศน์ที่ดีที่สุดของธารนํ้าแข็งยักษ์ใหญ่สีน้ าํ เงินอ่อนขนาด 1,350 ตารางไมล์ วันนี้เป็ นอีกวันที่ท่าน
จะได้สมั ผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ของภูเขานํ้าแข็งที่งดงามและยิง่ ใหญ่ที่สุดทวีปอเมริ กาเหนือ หาก
โชคดีท่านจะได้ยนิ เสี ยงการแยกตัวของแผ่นนํ้าแข็งตกลงสู่ พ้ืนนํ้า เป็ นเสี ยงอันกึกก้องราวเสี ยงฟ้ าร้องคําราม
และเป็ นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กบั ก้อนนํ้าแข้งมหึ หาที่พงั ถล่มลงสู่ พ้ืนนํ้าเสี ยงกังวาล เรี ยกได้ว่าเป็ น
ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ได้ป้ ั นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชมและจะหาที่ใดเปรี ยบมิได้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับ
ทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งนํ้าแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรื อ ไม่วา่ จะเป็ นการออกกําลังกายในห้องฟิ ตเนส
หรื อวิ่งออกกําลังกายรอบๆ ตัวเรื อ ผ่อนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับการแสดง
กิจกรรมและเกมส์ต่างๆ หรื อเลือกพักผ่อนที่หอ้ งสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผัสกับความสดชื่นของ
ธรรมชาติ ริ มฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยป่ าสนอายุนบั ร้อยปี บนเรื อยังมีอาหารเลิศรสบริ การท่านอย่างไม่ขาดตอน

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรื อเมืองจูโน่

วันทีห่ ก

เมืองจูโน่

เช้า
07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อ จูโน่

08.30 น.

นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อนั งดงามยากที่จะหาที่ใด
เปรี ยบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูร่ ะหว่าง
เทือกเขาและทะเล ทําให้เป็ นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีต
เป็ นเมืองศูนย์กลางแห่ งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็ นเมืองหลวงอันมัง่ คัง่ ของรัฐอลาสก้า นอกจากนี้ ยงั เป็ นที่
ที่มีธารนํ้าแข็งมากที่สุดแห่ งหนึ่ งของอลาสก้า ซึ่ งมีธารนํ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็ นธาร
นํ้าแข็งที่ข้ ึนชื่อว่าสวยที่สุดแห่ งหนึ่ง นําท่านเดินทางสู่อุทยานแห่ งชาติธารนํ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall
Glacier National Park) เพื่อนําท่านเข้าชมธารนํ้าแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซึ่งมี
ความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ าํ แข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งนํ้าแข็งที่มีหิมะปกคลุม
ตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งนํ้าแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ อิ สระให้ท่านได้เดิ นเล่นและเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านกลับสู่ท่าเรื อเมืองจูโน่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ (อิสระตามอัธยาศัย)

บ่าย

นําท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้ าที่ เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดยจุดขึ้นกระเช้าอยูบ่ ริ เวณท่าเรื อเลย และ
จะไปจบ ณ จุดยอดสุ ดของ เมาท์ โรเบิร์ต ณ จุดสู งสุ ดของยอดเขาแห่ งนี้ พบกับทิวทัศน์ของจูโน่ที่ลอ้ มรอบ
ด้วยขุนเขา นอกจากนี้ ยงั มี ศูนย์นกั ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ โรงภาพยนตร์ ร้านขายของที่ระลึก ไว้คอย
ให้บริ การอีกด้วย อิสระให้ท่านเดิ นเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ ตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านนั่ง
กระเช้ากลับลงมา ณ ท่าเรื อ อิสระให้ท่านเดิ นเล่นภายในตัวเมืองจูโน่ ซึ่ งเรี ยกได้ว่าเป็ นเมืองท่าและเมือง
หลวงที่สาํ คัญของมลรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่บริ เวณตีนเขาที่ต้ งั ตระหง่านสู งถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือน
ในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรื อสําราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะและนํ้าตกอันสวยงาม เมืองจู
โน่ ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก้า ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่องประวัติศาสตร์มากมาย และเปี่ ยมไปด้วย
สี สนั สดใส
นําท่านกลับขึ้นเรื อสําราญ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อ เมืองเคทชิแกน

19.00 น.
คํ่า

วันทีเ่ จ็ด

เมืองเคทชิแกน – ชมเมือง – ตกปูอลาสก้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนบนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่น
ในคลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขาย
สิ นค้าปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลาย
ที่ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง (ไม่ซ้ าํ กันในทุกคํ่าคืน) หรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายนํ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิ ตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรี ม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรื อ ซึ่งมีบริ การตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารต่างๆ โดยเรื อจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน

กลางวัน
14.00 น.
14.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อเคทชิแกน
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่ งในชีวิตกับการนัง่ เรื อประมงเพื่อไปตกปูอลาสก้า (Alaska King Crab)
เรื อจะนําท่านสู่ บริ เวณอันเป็ นที่อยูอ่ าศัยของปูอลาสก้า และให้ท่านได้เห็นพร้อมสัมผัสวิธีการ และภูมิปัญญา
ของชาวประมงในการจับปูอลาสก้า อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่าน
กลับสู่ท่าเรื อ

นําท่านเที่ยวชมย่านไฟแดงที่โด่งดังในอดีต “ครี ก สตรี ท (Creek Street)” เป็ นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และ
นักเดินเรื อในยุคตื่นทอง เป็ นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรื อนสร้างอยูเ่ หนือลําธารหรื อเชิงเขา มีสถานที่
ประวัติศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานที่หาความสําราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ท่านได้ข้ ึนฝั่งชมเมือง

เคทชิแกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน
19.00 น.
20.30 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรื อ เคทชิแกน
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อ เคทชิแกน เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

วันทีแ่ ปด

Inside Passage (Cruising)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ น ช้อปปิ้ งที่ร้านขาย
สิ นค้าปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลาย
ที่ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง (ไม่ซ้ าํ กันในทุกคํ่าคืน) หรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายนํ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิ ตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรี ม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรื อ ซึ่งมีบริ การตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารต่างๆ โดยเรื อจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวัน
ในห้องอาหารหลากหลายในเรื อสําราญแห่งนี้)
ทางเรื อจัดกิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งต้องขอให้ลูกค้าและผูโ้ ดยสารทุกท่านเข้าร่ วม
กิจกรรมนี้ เพือ่ เป็ นการเตียมตัวในการเดินทางทางเรื ออย่างปลอดภัย (เวลาในการซ้อมประมาณ 30 นาที และ
ไม่น่าเบื่อ) จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนในเรื อสําราญตามอัธยาศัย
แนะนํา.....ให้ท่านเตรี ยมชุดว่ายนํ้าและรองเท้าผ้าใบเพื่อออกกําลังกายในห้องฟิ ตเนสซึ่งสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพภายนอกเรื อผ่านกระจกใส

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อมากมาย

หมายเหตุ

ก่อนเรื อกลับเทียบท่าที่เมืองแวนคูเวอร์ ในเย็นวันนี้ ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนด
ลําดับการนํากระเป๋ าลงจากเรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่
จําเป็ นไว้ในกระเป๋ าเดิ นทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่
กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวันรุ่ งขึ้น สําหรับท่านที่
ต้องการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์ จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ใน
วันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันทีเ่ ก้า

แวนคูเวอร์ – สะพานคาปิ ลาโน – ช้ อปปิ้ งเอาท์ เลต

เช้า
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ท่าเรื อแวนคูเวอร์
นําทุกท่านรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรื อเกี่ยวกับเวลาขึ้นเรื อ
นําท่านขึ้นจากเรื อสําราญและนําท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสื อเพื่อเดิ นทางเข้าเมืองแวนคูเวอร์ ณ
ท่าเรื อ พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ ซึ่งท่านต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริ เวณห้องโถงของท่าเรื อ
นําท่านเดิ นทางสู่ ฝั่ง นอร์ ท แวนคูเวอร์ (North Vancouver) ซึ่ งเป็ นเมืองอีกฝากฝั่ ง โดยมีอ่าวเบอร์ ราด
คัน่ กลางระหว่างตัวเมืองแวนคูเวอร์ และ นอร์ ท แวนคูเวอร์ นําท่านเที่ยวชมทัศนี ยภาพของป่ าสนอันอุดม
สมบูรณ์ และไม่พลาดที่จะสัมผัสประสบการณ์การเดินข้าม สะพานแขวนคาปิ ลาโน ซึ่งเป็ นสะพานไม้แขวน
ที่ยาวที่สุดของแคนาดา มีความยาวถึง 230 ฟุต ทอดข้ามเหวลึก เดินข้ามแล้วตื่นเต้นน่าดู อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพความสวยงามของป่ าสนอันอุดมสมบูรณ์และสู ดอากาศบริ สุทธิ์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ติ๋มซํา)

บ่าย

นําท่านสู่ แมกอาเธอร์ เกลน ช้อปปิ้ งเอาท์เลต (McArthurglen Shopping Outlet) ซึ่ งเป็ นเอาท์เลตขนาดใหญ่
ตั้งอยูใ่ นแวนคูเวอร์ มีร้านค้ากว่ามากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้ อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO

BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY,
TOMMY HILFIGER เป็ นต้น
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย

22.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินแวนคูเวอร์ เพื่อเช็คอิน

วันทีส่ ิ บ

แวนคูเวอร์

02.00 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน BR09 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.40 ชัว่ โมง)
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริ การอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่ องบิน

04.40 น.
08.25 น.

เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบิน BR211 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชม.)

วันทีส่ ิ บเอ็ด กรุ งเทพมหานคร
11.10 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)

11 วันล่ องเรือสํ าราญอลาสก้ า ปี 2019
(ไม่ รวมวีซ่าอเมริกา / รวมค่ าวีซ่าแคนาดา และทิปทุกอย่ างแล้ ว)
กําหนดการเดินทางปี 2019

ราคาทัวร์ 129,900 บาท : 29 มิ.ย.- 9 ก.ค. 2019 / 7-17 ก.ย. 2019
ราคาทัวร์ 134,900 บาท : 13-23 ก.ค. 2019/ 27 ก.ค.- 6 ส.ค. / 10-20 ส.ค. 2019
อัตราค่าบริ การ : ราคาดังกล่าวคิดจากอัตราห้องพักแบบภายในเรื อ (Inside Cabin)
อัตราค่าบริ การ
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องคู่ อัตราห้องพักแบบภายในเรื อ (Inside Cabin)) ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มจากราคาทัวร์ (ห้อง Inside) ท่านละ
เด็กอายุ 2- 11 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พัก BALCONY (ห้องมีระเบียง พักเป็ นคู่) เพิ่มท่านละ
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) หักค่าตัว๋ เครื่ องบิน (BKK- YVR -BKK)
ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
กรณี มีวซี ่าแคนาดาแล้ว หรื อไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า หักค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมและค่าดําเนินการวีซ่าอเมริ กา (ไม่รวมในรายการ)

29 มิ.ย. / 7 ก.ย.
129,900
50,000
125,900
30,000
25,000

3,500
7,000

27 ก.ค.-6 ส.ค. 13 ก.ค./ 10 ส.ค.
134,900
134,900
55,000
55,000
129,900
129,900
30,000
25,000
25,000
25,000
100,000 – 140,000
3,500
7,000

3,500
7,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 กก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรื อสําราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน EVA Air (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, 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-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา
เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ

อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนําให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้ องกันการสูญหาย
 ค่าวีซ่าอเมริ กา (ลูกค้าจะต้องแสดงตนเพื่อยืน่ วีซ่า และ สัมภาษณ์ดว้ ยตัวเองเท่านั้น)
สําหรับการยืน่ วีซ่าอเมริ กา ลูกค้าสามารถดําเนินการยืน่ วีซ่าด้วยตนเองทั้งหมดได้ โดยเข้าไปทําการสมัครได้ทาง เว็บ
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ขอ้ มูลของทางบริ ษทั รบกวนติดต่อ) หากลูกค้าให้ทางบริ ษทั
ดําเนินการในส่ วนของวีซ่าอเมริ กาทั้งหมด เสี ยค่าธรรมเนี ยมและค่าดําเนินการเพิ่มท่านละ 7,000 บาท (ในกรณี น้ ีทาง
บริ ษทั จะแจ้งนัดหมายให้ลูกค้ามาทําการสัมภาษณ์อีกที)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
สํ ารองทีน่ ั่ง (ผู้เดินทางพักเดีย่ ว) ท่ านละ 80,000 บาท
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 25%
* ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําเต็มจํานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***

หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถ ที่จะเรี ยกร้อง
เงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธ หรื อ สละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การ ที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้ง
ให้ทราบก่อน
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ มาแล้ว หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธ การเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะ
ทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยัน
ว่าทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์
นั้นยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อม
ที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง (13.5
นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 7.5 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนําไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะรับผิดชอบ
ชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400
กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภท
ลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์
ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน
โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น
ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมี ค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชย
ค่าเสี ยหายตามรายละเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวัง
ทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

เอกสารยืน่ วีซ่าอเมริกา
สําหรับการยืน่ วีซ่าประเทศอเมริ กา ทางผูเ้ ดินทางจะต้องดําเนินการยืน่ ขอด้วยตัวเอง ซึ่งเป็ นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเข้าไปทําการสมัครเพื่อขอยืน่ วีซ่าได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html

เอกสารยืน่ วีซ่าแคนาดา
(ใช้เวลายืน่ ประมาณ 16 วันทําการ) (ทางบริ ษทั ทัวร์ดาํ เนินการยืน่ ให้และรวมค่าวีซ่าแล้ว)
1. แบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว (กรุ ณากรอกให้ครบถ้วน)
(กรุ ณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยที่ทางบริ ษทั ฯ ทัวร์ให้กรอกข้อมูล เพื่อทําวีซ่าออนไลน์)
2. หนังสื อเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าสําหรับติดวีซ่า อย่างน้อย 3
หน้า หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย
3. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสี ขาว ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
6. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
7. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
8. สําเนาใบมรณะบัตร
9. สูติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
10. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื อ
อําเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้น
และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้น
และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
11. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน

- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

12. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
1. หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
2. สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 20 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี

3. บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่
เป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 12.1 และ 12.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

