สัมผัสประสบการณ์การเดินทางส ุดหร ูในดินแดน
แห่งขัว่ โลกเหนือ เส้นทางอลาสก้า

กับเรือสาราญ Emerald










Princess

สะสมไมล์ ในกลุม่ Star Alliance ได้เต็ม
ชมวิวเมือง Seattle บน Space Needle สัญลักษณ์ของเมือง
เดินเล่นชมเมืองหลวงแห่งแซลมอนที่ Ketchikan
อร่อยกับขาปูอลาสก้า
ล่องเรือชม มรดกโลกทางธรรมชาติ Tracy Arm Fjords
ชมธารนา้ แข็งยักษ์ Mendenhall Glacier สักครั้งในชีวิต
สัมผัสทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามเกินบรรยายบนรถไฟ The White Pass and Yukon Railroad
เที่ยว เมืองแห่งสวน Victoria เมืองทีไ่ ด้รับการแนะนาจากนิตยสารท่องเที่ยวสากล

EMERALD PRINCESS (เอมเมอร์ รอล ปริ้นเซส)
www.thaicruiseholiday.com
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รัฐอลาสก้าตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนื อของทวีปอเมริ กา อดีตอยู่ใต้อานาจการปกครองของมหาอานาจ
รัสเซี ย เป็ นดินแดนร้างห่ างไกล มีผูค้ นอยูอ่ าศัยจานวนน้อยมาก รัสเซี ยซึ่ งมองไม่เห็นประโยชน์ในดินแดนกว้าง
ใหญ่รกร้างแห่ งนี้ จึงได้ยอมขายให้กบั สหรัฐอเมริ กาในวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 อลาสก้าจึงกลายเป็ นรัฐที่ 49
เป็ นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่เป็ นรัฐที่ไม่มีอาณาเขตติดกับรัฐอื่น ๆ ของแผ่นดินแม่เลย
แล้วเหตุการณ์อนั ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อได้ทาการสารวจพบแหล่งทองคา น้ ามัน และแก๊ซธรรมชาติ รวมไปถึง
พื้นที่ป่าไม้อีกกว้างใหญ่เมื่อปลายศตวรรษที่ 19 นั้นเอง ทาให้ดินแดนอลาสก้าเพิ่มมูลค่าขึ้นอย่างมากมายมหาศาล
ในเวลาไม่นาน
วันเสาร์ ที่ 15 ก.ย. 2561
13.00 น.
16.25 น.

กรุงเทพฯ/สุ วรรณภุมิ – ไทเป – ซีแอตเทิล

(1)

พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผูโ้ ดยสาร
ขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน อีวเี อ แอร์ (EVA Airways)
ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เมืองไปทเป ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบิน BR068
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21.15 น.
23.40 น.

19.30 น.

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวันเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องบิน
ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน สู่ สนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยเที่ยวบิน
BR026
********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล **********
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริ กา ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่า
ประเทศไทย 15 จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสื อเดินทาง และศุลกากร นาท่านโดยสารรถโค้ช
ปรับอากาศเข้าสู่ โรงแรมที่พกั Double Tree by Hilton Hotel Seattle Airport หรื อเทียบเท่า

วันอาทิตย์ ที่ 16 ก.ย. 2561
เช้ า

08.00 น.

ซีแอตเทิล – ล่องเรื อ Emerald Princess

(2)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเที่ยวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝั่งที่มีความสาคัญทางด้านการท่องเที่ยว
ของ มลรั ฐ วอชิ งตัน ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า อยู่ระหว่างมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ กและทะเลสาบ
วอชิ งตัน ห่ างจากชายแดนสหรัฐอเมริ กา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเท่านั้น "นครซี แอตเทิล"
เป็ นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเต็มไปด้วยตึกระฟ้ าและความโรแมนติ
กของแสงสี ในยามค่าคืน แต่หลายๆ คนที่เคยมาเยือนเมืองนี้ กลับเรี ยกขานเมืองนี้ ว่า มหานคร
แห่ งสี เขี ย วขจี เนื่ องจากเมื องเต็ ม ไปด้ ว ยพื้ น ที่ สี เขี ย ว
นอกจากนี้แล้วซี แอตเทิลยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุ รกิจ
การท่องเที่ยวแห่ งอเมริ กา (ASTA) จากการจัดอันดับให้ซีแอต
เทิลเป็ น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมในสหรัฐอเมริ กา
อีกด้วย นาท่ านสู่ ย่าน ดาวน์ ทาวน์ (Downtown) ย่านธุ รกิจที่
ส าคั ญ ของซี แอตเทิ ล ชมอาคาร บ้ า นเรื อน และตึ ก ที่ มี
ความสาคัญทางด้านสถาปั ตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุด
ของเมือง จากนั้นนาท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่ ไพโอ
เนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซึ่ งถือว่าเป็ นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในซี แอตเทิล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่
ที่จดั แสดงงานศิลปะของศิลปิ นชื่อดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสื อ และเครื่ องประดับมากมาย นา
ท่านแวะถ่ายรู ปกับ สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914 จากนั้น
นาท่านชม โบสถ์ประจาเมืองซี แอตเติล ที่มีความสวยงามและเป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาของชาวซี แ อตเทิ ล จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ สเปซ นี ด เดิ ล (Space Needle)
สัญลักษณ์ของซีแอตเทิล สิ่ งก่อสร้างที่มีความสู งถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น
ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเทิลได้เป็ นเจ้าภาพจัดงาน World’s Fair ภายใน สเปซ นีดเดิล จะ
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กลางวัน
บ่ าย

16.00 น.
คา่

ประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ที่สามารถ
หมุนชมวิวสวยของเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อซี แอตเทิล เพื่อทาการเช็คอินขึ้นเรื อสาราญ Emerald Princess ซึ่ งเป็ น
เรื อสาราญสัญชาติอเมริ กนั ที่พร้อมให้บริ การในระดับสากล และเมื่อขึ้นมาบนเรื อสาราญแล้ว
(หากเวลาเอื้ออานวย) เจ้าหน้าที่จะพาท่านเดินชมภายในเรื อสาราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียด
และสถานที่ต่างๆ บนเรื อสาราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ ม (ชา, กาแฟ)
ภายในเรื อ ซึ่ งมีบริ การตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ ก่อนรับประทานอาหารค่า ***
ก่อนที่เรื อสาราญจะทาการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรื อจะมีการซ้อมหนี ภยั ตามหลักสากล
(Muster Drill) ขอให้ผูโ้ ดยสารทุกท่ านมารายงานตัวยังจุดที่ กาหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพล
ของแต่ล่ะท่านได้ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูหอ้ งพักของท่าน***
เรื อสาราญออกจากท่าเรื อซีแอตเทิล มุ่งหน้าสู่ เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
หลังรับประทานอาหารค่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเลือกใช้บริ การห้องกิจกรรม
ต่างๆ ภายในเรื อสาราญ ไม่ว่าจะเป็ นสปา, ซาวน่ า, ห้องอาหารบุปเฟ่ ต์, ร้านขายสิ นค้าปลอด
ภาษี (Duty Free) และกิ จ กรรมสั น ทนาการอื่ น ๆ อี ก มากมาย ***ท่ า นสามารถรั บ ทราบ
รายละเอียดของกิจกรรมต่ าง ๆ ที่เรื อสาราญ Emerald Princess จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้ จาก
เอกสาร Princess Patter ทีจ่ ะส่ งถึงห้ องพักของท่ านทุกคืน***

วันจันทร์ ที่ 17 ก.ย. 2561
เช้ า

ล่องน่ านนา้ สากล

(3)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสาราญฯ ตาม
อัธ ยาศัย ท่ า นสามารถเลื อ กรั บ ประทานอาหารหรื อ
นั่งเล่น ในคลับ เลาจน์ หรื อทากิ จกรรมที่ มีภายในเรื อ
สาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ น ช้อปปิ้ งที่
ร้านขายสิ นค้าปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วน
www.thaicruiseholiday.com
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สันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริ การ
บนเรื อสาราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ ทางเรื อมีจดั แสดง (ไม่ ซ้ ากันในทุ กค่ าคื น) หรื อจะเลื อกนั่งเล่น ในคลับ
เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล์, คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิ ตเนส
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรี ม , บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญฯ
พักผ่อนบนเรื อสาราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทากิ จกรรมที่ มีภายในเรื อสาราญ
มากมายได้ตามใจชอบ
คา่
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญฯ
หลังรับประทานอาหารค่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเลือกใช้บริ การห้องกิจกรรม
ต่างๆ ภายในเรื อสาราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อจัดให้ ณ ห้องเธี ยร์เตอร์ที่ช้ นั 6
และชั้น 7 ด้านหัว เรื อ หากท่ านใดที่ ช อบการเสี่ ย งโชค ท่ านสามารถไปได้ที่ค าสิ โ น ชั้น 6
สาหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรื อนัง่ ฟั งเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริ การได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรื อ บาร์
ต่างๆ ได้
วันอังคารที่ 18 ก.ย. 2561
เช้ า
06.30 น.
09.00 น.

เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้ า

(4)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองเคทชิเกน รัฐอลาก้า
นาท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่ งแรกของรัฐอลาสก้า ปั จจุบนั จัดเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ
สี่ ของรัฐ และเป็ นเมืองที่รู้จกั กันดีของนักท่องเที่ยว
ท้อ งถิ่ น และต่ างชาติ ว่าเป็ น เมื องแห่ งเสาแกะสลัก
(Totem Poles)ที่ ม าก ที่ สุ ด ใน โล ก ใน อ ดี ต เส า
แกะสลัก นี้ ถื อ เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องชนเผ่าพื้ น เมื อ ง
อเมริ กนั ทางตอนเหนื อ และถือเป็ นสัญ ลักษณ์ ทาง
ศาสนา ที่ พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่ มี
การเผยแผ่ศาสนาคริ สต์ เกิดความเข้าใจผิดทาให้คน
ส่ วนใหญ่ เผาเสาเหล่านี้ เป็ นจานวนมาก ปั จจุบนั เสา
แกะสลักนี้เปรี ยบเสมือนบิลบอร์ดหรื อสัญลักษณ์ที่ใช้
เล่ าเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาต่ างๆ ในอดี ต เมื อง
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กลางวัน
บ่ าย
15.00 น.

คา่

เคทชิ เกนเคยได้ชื่ อว่าเป็ น เมื องหลวงแห่ งแซลมอน ในอดี ตเมื อ งนี้ ถู กจัดให้เป็ นเมื อ งแห่ ง
สวรรค์ข องนั ก ตกปลา และกลุ่ ม คนที่ ชื่ น ชอบธรรมชาติ ท าให้ ใ นช่ ว งฤดู ร้ อ นเมื อ งนี้ จะ
หนาแน่ น ไปด้วยนักท่ องเที่ ยวจากทั่วโลก จนส่ งผลให้ปริ มาณของปลาแซลมอนลดลงเป็ น
จานวนมาก อี กทั้งพื้ น ที่ ของป่ าไม้ก็ลดลงเนื่ องจากประชากรท้องถิ่ น ทาการตัด ไม้ มาสร้าง
บ้า นพัก เพื่ อ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เพิ่ ม มากขึ้ นทุ ก ๆ ปี ปั จ จุ บัน ทั้ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซ่ ึ งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่ นใน
อดีต เพื่อให้คนรุ่ นหลังที่มา เที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู ้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มาก
ก็นอ้ ย หัวหน้าทัวร์จะนาท่านเที่ยวชมย่านชุมชนที่โด่งดังในอดีต ครี ก สตรี ท (Creek Street)
เป็ นที่ชุมนุ มของนักแสวงโชค และนักเดินเรื อในยุคตื่นทอง เป็ นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและ
บ้านเรื อนสร้างอยู่เหนื อลาธารหรื อเชิ งเขา มี สถานที่ ประวัติศาสตร์ “บ้ านดอลลี่”สถานที่ ห า
ความสาราญของชายหนุ่มในอดีต จากนั้นให้ท่านได้เดินชมเมืองเคทชิเกน และซื้ อของพื้นเมือง
ตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิเกน ได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อ
Note: เคทซิเกน เป็ นเมืองที่ฝนตกบ่ อยมากแทบทุกวันและวันละหลายครั้ ง จึงควรพกร่ มและ
เสื้ อกันฝนไปด้ วย ของฝากยอดนิยมประจาเมืองนีค้ ือ อาหารกระป๋องทีท่ ามาจากปลาเซลมอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถลงไปเลือกซื้ ออาหารกระป๋ องที่ทามาจากปลา
เซลมอน ได้ที่ร้านจาหน่ายของฝากต่างๆ
เรื อสาราญล่องออกจากท่าเรื อเมืองเคทชิเกน เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองจูโน่
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนบนเรื อสาราญหรู ตามตาม
อัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อ
นัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อ
สาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่
ร้ านขายสิ น ค้าปลอดภาษี บนเรื อ (Duty Free) และ
ส่ วนสั น ทนาการอื่ น ๆ มากมาย กิ จ กรรมความ
บันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
หลังรับประทานอาหารค่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเลือกใช้บริ การห้องกิจกรรม
ต่างๆ ภายในเรื อสาราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อจัดให้ ณ ห้องเธี ยร์เตอร์ที่ช้ นั 6
และชั้น 7 ด้านหัวเรื อ หากท่ านใดที่ ช อบการเสี่ ย งโชค ท่ านสามารถไปได้ที่ ค าสิ โน่ ชั้น 6
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สาหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรื อนัง่ ฟั งเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริ การได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรื อ บาร์
ต่างๆ ได้
วันพุธที่ 19 ก.ย. 2561

Tracy Arm Fjord – เมืองจูโน่ , รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์ เสริม)

(5)

เช้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
05.00 – 09.00 น. เรื อ ส าราญฯ เริ่ มล่ อ งเข้ า สู่ Tracy Arm Fjords ซึ่ ง
ได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลก ทางธรรมชาติของ
องค์ก ารยูเนสโก ท่ านจะได้สั ม ผัส กับ ความงดงาม
ความมหัศจรรย์ของภูเขาและธารน้ าแข็งที่งดงาม และ
ยิ่งใหญ่ ที่สุดในอลาสก้า หากโชคดีท่านอาจจะได้ยิน
เสี ยงการแยกตัวเป็ นแผ่นตกลงสู่ พ้ืนน้ า เป็ นเสี ยงอันกึกก้องราวเสี ยงฟ้ าร้องคาราม และเป็ น
ช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กบั ก้อนน้ าแข็งมหึ มาที่พงั ถล่มลงสู่ พ้ืนน้ าเสี ยงดังกังวาล เรี ยกได้
ว่าเป็ นปรากฎการณ์ ธรรมชาติที่ได้ป้ ั นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชม และจะหาที่ใดเปรี ยบมิได้อีก
แล้วในโลก ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ าแข็ง พร้อมเก็บภาพความ
ประทับใจอันมิอาจลืมเลือนได้
Note: ก่อนเรื อจะแล่ นเข้ าใกล้ ธารน้าแข็ง ให้ ท่านเตรียมจองพื้นที่ส่วนตัวประจาดาดฟ้ าเรื อให้ ดี
เพราะจะมีคนจานวนมากมาแย่ งกันเพื่อให้ ได้ ตาแหน่ งที่ดีที่สุด ควรเตรียมอุปกรณ์ กนั หนาวให้
พร้ อม เพราะเมื่อเรื อแล่ นเข้ าใกล้ ธารน้าแข็งอุณหภูมิอาจจะลดลงจนถึงศู นย์ องศา และควรนา
กล้องส่ องทางไกลไปด้ วยเพื่อจะได้ เห็นภาพธารนา้ แข็งละลายตัวอย่ างชัดเจน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
12.30 น.
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองจูโน่ รัฐอลาสก้า
เมื อ งจู โน่ เรี ยกได้ว่าเป็ นเมื องท่ าและเมื องหลวงที่ ส าคัญ ของ มลรัฐ อลาสก้า ตัวเมื องตั้งอยู่
บริ เวณตีนเขาที่ต้ งั ตระหง่านสู งถึง 4,000 ฟุต ถ้าไป
เยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรื อสาราญ ท่านจะ
ได้เห็ น ยอดเขาที่ ป กคลุ ม ด้ว ยหิ ม ะและน้ าตกอัน
สวยงาม เต็มไปด้วยทิวทัศน์อนั งดงามยากที่จะหาที่
ใดเปรี ยบ ด้วยเสน่ ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่
ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างเทือกเขาและทะเล ทาให้เป็ นเมืองที่
เข้าถึงได้ยากในทางบก ถูกค้นพบในช่ วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ในอดี ตเป็ นเมืองศูนย์กลาง
แห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็ นเมืองหลวงอันมัง่ คัง่ ของรัฐอลาสก้า นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองที่มี
ธารน้ าแข็ ง มากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ งของอลาสก้า ซึ่ งมี ธ ารน้ า แข็ ง เมนเดนฮอลล์ (Mendenhall
www.thaicruiseholiday.com
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คา่
22.00 น.

Glacier) เป็ นธารน้ าแข็งที่ข้ ึนชื่ อว่าสวยที่สุดแห่ งหนึ่ ง อิสระให้ท่านเลือกซื้ อทัวร์ เสริ มที่ทาง
เรื อได้จดั เตรี ยมไว้ให้
แนะนาทัวร์ เสริมบนฝั่งทีน่ ่ าสนใจ
- MENDENHALL GLACIER & MOUNT ROBERTS TRAMWAY (CODE
JNU105) - USD 69.95 / ท่ าน
ทัว ร์ น้ ี จะน าท่ า นเดิ น ทางสู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ธารน้ า แข็ ง เมนเดนฮอลล์ (Mendenhall
Glacier National Park) เพื่อเข้าชมธารน้ าแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ (Mendenhall
Glacier) ซึ่ งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ าแข็งปกคลุ มหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้
สัมผัสกับทุ่งน้ าแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้ าแข็งขนาดใหญ่เต็ม
พื้นที่ จากนั้นนาท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้ าที่ เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดยจุด
ขึ้นกระเช้าอยู่บริ เวณท่าเรื อเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุ ดของยอดเขา ซึ่ งท่านจะได้พบ
กับ ทิ ว ทัศ น์ ข องเมื อ งจู โ น่ ที่ ล ้อ มรอบด้ว ยขุ น เขา นอกจากนี้ ยัง มี ศู น ย์นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ไว้คอยให้บริ การอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขา
และเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านนัง่ กระเช้ากลับลงมา ณ ท่าเรื อ
- MENDENHALL GLACIER HELICOPTER TOUR (CODE JNU810) – USD
349.95/ท่ าน
ทัว ร์ น้ ี จะน าท่ า นเดิ น ทางสู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ธารน้ า แข็ ง เมนเดนฮอลล์ (Mendenhall
Glacier National Park) โดยนัง่ เฮลิคอปเตอร์ ซึ่ งท่านได้ชมวิวของธารน้ าแข็งฯ จากมุมสู ง
และท่านยังจะได้มีโอกาสเดินบนธารน้ าแข็งฯ แห่งนี้ดว้ ย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญล่องออกจากท่าเรื อเมืองจูโน่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองสแกกเวย์
หลังรับประทานอาหารค่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเลือกใช้บริ การห้องกิจกรรม
ต่างๆ ภายในเรื อสาราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อจัดให้ ณ ห้องเธี ยร์เตอร์ที่ช้ นั 6
และชั้น 7 ด้านหัวเรื อ หากท่ านใดที่ ช อบการเสี่ ย งโชค ท่ านสามารถไปได้ที่ ค าสิ โน่ ชั้น 6
สาหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรื อนัง่ ฟั งเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริ การได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรื อ บาร์
ต่างๆ ได้

วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย. 2561
เช้ า
06.00 น.

เมืองสแกกเวย์ , รัฐอลาสก้ า (อิสระเลือกซื้อทัวร์ เสริม)

(6)

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อ เมืองสแกกเวย์ รัฐอลาสก้า
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กลางวัน
บ่ าย

17.00 น.
คา่

เมืองสแกกเวย์ เป็ นเมืองท่าและเป็ นปากประตูตอ้ นรับผูท้ ี่จะเดินทางไปแส วงโชคที่ “ทุ่งทอง
คลอนไดค์ ” (Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อราว 100 ปี ก่อน โดยมีทาง
รถไฟสายไวท์พาสและยูคอน (White Pass and Yukon Railway) ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัด
ข้ามขุนเขาและหุ บเหวเข้าสู่ มณฑลยูคอนของแคนาดา ซึ่งทุกวันนี้เหลือเพียงความทรงจา อิสระ
ให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริ มที่ทางเรื อได้จดั เตรี ยมไว้ให้
แนะนาทัวร์ เสริมบนฝั่งทีน่ ่ าสนใจ
- WHITE PASS SCENIC RAILWAY (CODE SGY201) – USD 134.95/ท่ าน
น าท่ านขึ้ น สู่ ฝั่ งเพื่ อ ออกเดิ น ทางโดย รถไฟสายไวท์
พาส (The White Pass and Yukon Railroad) ที่ ถู ก
สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1898 - 1900 เชื่ อมต่อระหว่าง
เมื อ งสแกกเวย์แ ละเมื อ งไวท์ฮอร์ ส มุ่ งหน้าสู่ เหมื อ ง
ทองในอดี ต น าท่ านขึ้ น รถไฟที่ จ อดเที ย บอยู่บ ริ เวณ
ท่าเรื อ ซึ่ งจะพาท่านย้อนยุคศึกษาประวัติเส้นทางรถไฟโบราณสายนี้ ที่ตดั ข้ามขุนเขาและหุ บ
เหว เพื่อพานักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่ มณฑลยูคอนของแคนาดา เพื่อแสวงหาทองแทนการใช้
ม้าหรื อเดินเท้าผ่านธรรมชาติอนั ทุรกันดาร และโหดร้ายทารุ ณ โดยรถไฟจะวิง่ ขึ้นสู่ จุดสู งสุ ดที่
เกือบ 3,292 ฟุต ซึ่ งตลอดสองข้างทางที่ท่านจะได้พบคือความงดงามแห่ งธรรมชาติที่เหนื อคา
บรรยาย
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญฯ
อิสระให้ท่านเดินเล่นชมตัว เมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยูห่ ่ างจาก
ท่ า เที ย บเรื อ เพี ย ง 5-10 นาที เท่ า นั้ น เมื อ งเล็ ก ๆ ที่ ใ ห้
บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนา
นแต่เมืองสแกกเวย์ยงั คงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทอง
ได้เป็ นอย่า งดี ให้ ท่ า นได้ช ม บ้า นไม้ส องชั้ น ร้ า นค้า
ร้ านอาหาร ที่ ทาสี สั น สดใส ได้เวลาอัน สมควรน าท่ าน
กลับสู่ ท่าเรื อ
เรื อสาราญล่องออกจากท่าเรื อเมืองสแกกเวย์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองวิกตอเรี ย ประเทศแคนาดา
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังรับประทานอาหารค่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเลือกใช้บริ การห้องกิจกรรม
ต่างๆ ภายในเรื อสาราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อจัดให้ ณ ห้องเธี ยร์เตอร์ที่ช้ นั 6
และชั้น 7 ด้านหัวเรื อ หากท่ านใดที่ ช อบการเสี่ ย งโชค ท่ านสามารถไปได้ที่ ค าสิ โน่ ชั้น 6
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สาหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรื อนัง่ ฟั งเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริ การได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรื อ บาร์
ต่างๆ ได้
วันศุกร์ ที่ 21 ก.ย. 2561

ล่องน่ านนา้ สากล

(7)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
หลังจากนั้น อิ ส ระให้ ท่ า นพัก ผ่อ นบนเรื อ ส าราญฯ
ตามอัธ ยาศัย ท่ านสามารถเลื อ กรั บ ประทานอาหาร
หรื อนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายใน
เรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ น ช้อป
ปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรม
ความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ ทางเรื อมีจดั แสดง (ไม่ ซ้ ากันในทุ กค่ าคื น) หรื อจะเลื อกนั่งเล่น ในคลับ
เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล์, คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิ ตเนส
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรี ม , บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญฯ
พักผ่อนบนเรื อสาราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทากิ จกรรมที่ มีภายในเรื อสาราญ
มากมายได้ตามใจชอบ
คา่
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญฯ
หลังรับประทานอาหารค่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเลือกใช้บริ การห้องกิจกรรม
ต่างๆ ภายในเรื อสาราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อจัดให้ ณ ห้องเธี ยร์เตอร์ที่ช้ นั 6
และชั้น 7 ด้านหัว เรื อ หากท่ านใดที่ ช อบการเสี่ ย งโชค ท่ านสามารถไปได้ที่ค าสิ โ น ชั้น 6
สาหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรื อนัง่ ฟั งเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริ การได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรื อ บาร์
ต่างๆ ได้
เช้ า

วันเสาร์ ที่ 22 ก.ย. 2561
เช้ า

เมืองวิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา

(8)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญมุ่งหน้าสู่ เกาะวิกตอเรี ย แห่ งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหากโชค
ดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยูไ่ ม่ไกลจากตัวเรื อ ซึ่ ง
ฤดูกาลล่องเรื อสาราญนี้ เป็ นช่วงที่สามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาได้ง่าย
www.thaicruiseholiday.com
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กลางวัน

คา่
19.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญฯ
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสาราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร
หรื อนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา
"เมื องวิกตอเรี ย" (Victoria) อีกหนึ่ งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็ น "เมื องแห่ ง
สวน" (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็ นเมืองหลวงของรัฐบริ ติชโคลัมเบีย (British Columbia)
รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา ที่ต้ งั อยูท่ างตะวันตกสุ ด
ของประเทศ โดยมี เมื อ งที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในรั ฐ คื อ เมื อ ง
"แวนคู เวอร์ " เมื อ งวิกตอเรี ยเป็ นเมื องที่ มี ชื่ อเสี ยง
ด้านการท่องเที่ยว เป็ นเมืองที่ข้ ึนชื่อในเรื่ องของความ
สะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศน์ที่มีความงดงาม
มากเมืองหนึ่ง วิกตอเรี ยจึงมักได้รับเลือกให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญอันดับต้นๆ จากนิตยสาร
ท่องเที่ยวสากลเป็ นประจาและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี อิสระให้ท่านเลือก
ซื้อทัวร์เสริ มที่ทางเรื อได้จดั เตรี ยมไว้ให้
แนะนาทัวร์ เสริมบนฝั่งทีน่ ่ าสนใจ
- DOUBLE – DECKER CITY HIGHLIGHTS (CODE YYJ110) – USD 49.95/ท่ าน
ผ่านชมจุด Mile 0 Maker จุดเริ่ มต้นทางหลวงที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 4,990 ไมล์สู่ 10
จังหวัดในแคนาดา ก่อนรถจะนาท่านแล่นช้าๆ สู่ เขา Tolmie ให้ท่า นลองกาลังขาด้วยการเดินสู่
จุดชมวิว วิว 360 องศา ของเมืองวิกตอเรี ยจะรอท่านอยู่ หากท่านไปในวันที่ทอ้ งฟ้ าแจ่มใสจะ
สามารถเห็ น เขา Barker ฝั่ ง ประเทศอเมริ กาได้ เ ลยที เดี ย ว ระหว่ า งทางลงจากเขาผ่ า น
มหาวิทยาลัย วิกตอเรี ย ที่มีประวัติยาวนาน ก่อตั้งมาแล้วกว่า 150 ปี แล้วแวะพักทานของว่าง
ร้ า นที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากว่ า 50 ปี (ค.ศ. 1964 Tim Hortons มี ส าขาถึ ง 3,665 ร้ า นทั่ว แคนาดา
ต่ อ จากนั้ นรถจะน าท่ า นสู่ เขตเมื อ งเก่ า ผ่ า นชมอาคารรั ฐ สภาในเมื อ งวิ ก ตอเรี ย (British
Columbia Parliament Buildings) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยูใ่ จกลางเมืองวิกตอเรี ย อาคารแห่งนี้ถูก
สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 ปั จจุบนั เป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอ้ งไม่พลาดมา
เยือนเมื่อมีโอกาสมายังเมืองวิกตอเรี ย ผ่านชมอาคาร โบสถ์ และตึกต่าง ๆ มากมายในเมืองนี้ที่มี
รู ปแบบศิลปะแบบโกธิ ค ท่านจะยังคงได้เห็ นรถม้านาเที่ ยว และวิถีชีวิตอันเรี ยบง่ายของคน
ท้องถิ่ น นอกจากนี้ วิกตอเรี ยยังได้ชื่อว่าเป็ น City of Gardens เพราะรอบ ๆ เมื องเต็มไปด้วย
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23.59 น.

ต้นไม้และสวนสวย ๆ มากมาย รวมทั้งสวน Bacon Hill อายุกว่า 135 ปี มีพ้ือนที่กว้างถึง 200
เอเคอร์ (8 แสนตารางเมตร) ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อ
เรื อสาราญออกจากท่าเรื อวิกตอเรี ย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเมืองซีแอตเทิล
หมายเหตุ
ในเย็นวันนี้ ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋ าลงจาก
เรื อ ท่ านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่ วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาเป็ นไว้ใน
กระเป๋ าเดิ น ทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ ข องเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ ของท่ านไปตั้งแต่
กลางดึ ก และบัญชี ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาการชาระในวันรุ่ งขึ้น
สาหรับท่านที่ตอ้ งการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์ จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่
ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันอาทิตย์ ที่ 23 ก.ย. 2561
เช้ า
07.00 น.
08.30 น.

กลางวัน
บ่ าย

19.00 น.
20.00 น.

เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน

(9)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื สาราญฯ
เรื อสาราญเทียบท่า ณ ท่าเรื อ เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน
นาท่ านเช็คเอาท์ออกจากเรื อส าราญฯ และน าท่ านผ่านพิ ธีการตรวจลงตราหนังสื อ เพื่ อ เดิ น
ทางเข้า เมื อ งซี แ อตเทิ ล ณ บริ เวณท่ า เรื อ พร้ อ มรั บ
กระเป๋ าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วย
ตนเอง จากนั้น น าท่ านเที่ ย วชมเมื อ ง ซี แ อตเทิ ล ชม
Pike Place Market ซึ่ งเป็ นตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงไป
ทัว่ โลก และยังเป็ นที่ต้ งั ของ ร้ านกาแฟสตาร์ บั๊ค สาขา
แรกของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ซี แอตเทิลพรี เมี่ยมเอาท์ เลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่ งเป็ นเอาท์เลตขนาดใหญ่
ในเมื อ งซี แ อตเทิ ล มี ร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้ าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY,
Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling,
Tumi , Samsonite และ อื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
** อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย **
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินซีแอตเทิล
เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล นาท่านเช็คอินเพื่อรับตัว๋ โดยสารและโหลดกระเป๋ า

วันจันทร์ ที่ 24 ก.ย. 2561
www.thaicruiseholiday.com

เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน

(10)
JF3/WRT

01.30 น.

ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล สู่ เมืองไทเป โดยเที่ยวบิน BR025
********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล **********

วันอังคารที่ 25 ก.ย. 2561
05.10 น.
09.00 น.
11.35 น.

ไทเป – กรุงเทพฯ/สุ วรรณภูมิ

(11)

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องบิน
ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป โดยเที่ยวบิน BR211
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
####

ประเภทห้ องพักบนเรื อสาราญ

ห้ องพักแบบไม่ มีหน้ าต่ าง (Inside cabin)
ขนาด 158 – 162 sq.ft

ห้ องพักแบบมีระเบียง (Balcony cabin)
ขนาด 214 – 222 sq.ft
(รวมความกว้ างของระเบียง)
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อัตราค่ าบริการ (คณะผู้เดินทางเป็ นผู้ใหญ่ ข้นั ตา่ 20 ท่ าน)
ช่ วงวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่

ท่ านที่ 3 และ 4

15 – 25 กันยายน 2561

( คนที่ 1 และ 2)

(พักร่ วมกับท่ านที่ 1 และ 2)

ห้ องพักแบบไม่ มีหน้ าต่าง

109,999

93,999

135,999

ห้ องพักแบบมีระเบียง

129,999

99,999

159,999

พักเดี่ยว

อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1.
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน EVA Airways
2.
ห้องพักบนเรื อสาราญ 7 คืน และบนฝั่ง 1 คืน (ที่ซีแอตเทิล), ทัวร์ตามโปรแกรม
3.
รถรับส่ งจากสนามบินและท่าเรื อ
4.
อาหารทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรื อสาราญ
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา
6.
หัวหน้าทัวร์คนไทยร่ วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ
7.
ภาษีท่าเรื อ, ภาษีน้ ามันสายการบิน ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ ามันโลกซึ่ งประกาศโดย
สายการบินทางบริ ษทั ฯอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง
9.
ทัวร์ที่เมืองซีแอตเทิล, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ (ตามที่ระบุในโปรแกรมเท่านั้น)
10. ค่าขนกระเป๋ าซึ่ งสายการบินมีบริ การสาหรับกระเป๋ าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หาก
น้ าหนักหรื อจานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน
11. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสี ยชี วิต (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน
70ปี )
12. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
2. ค่าทัวร์เสริ มบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม)
3. ทิปพนักงานบนเรื อ วันละ USD 13.50 ต่อท่าน (USD 94.50)
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ค่าทิปพนักงานขับรถวันละ USD 4 /วัน/ท่าน
ค่าทิปพนักงานยก/เข็นกระเป๋ าที่โรงแรมและท่าเรื อ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริ กา , ค่าวีซ่าอื่น ๆ (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิ กอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิก หรื อ เลื่อน
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณี ที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษทั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 50,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษทั
ภายใน 3 วัน
2. ส่ วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 75 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการ
สารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการยึดบางส่ วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อ ชาระโดยตรง
กับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ทุกกรณี ที่ได้
ระบุไว้โดยทั้งหมด
4. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ ไม่ว่า
กรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 - 60 วัน หักค่าบริ การ ยึดค่ามัดจา 50,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 16 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
หมายเหตุ:
1. กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผเู ้ ดินทางเข้าหรื อออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถ
คืนค่าทัวร์ให้ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั จะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
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บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกนอกประเทศ
เป็ นต้น
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของ
สายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนาสิ่ งของผิดกฏหมายไปหรื อ
กลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยและ
ผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่ องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษทั อีกครั้ง
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