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ที่สุดของอลาสก้าด้วยเรื อสาราญที่ดีที่สุด
CORAL PRINCESS
ที่สุดของอลาสก้า รัฐที่ใหญ่ที่สุด หนาวที่สุด มีภูเขาสู งที่สุด มีความหนาแน่นของ
ประชากรน้อยที่สุด มีแนวชายฝั่งยาวที่สุด มีทะเลสาบมากที่สุด มีเขตชุ่มน้ ามากที่สุด
และมีป่ามากที่สุดของสหรัฐอเมริ กา ขอเชิญท่าน ดื่มด่า อิ่มเอม และสัมผัสประสบการณ์
ความเป็ นที่สุดของอลาสก้าด้วยเรื อสาราญ Coral Princess เรื อที่ดีที่สุด 1 ใน 17 ลา
ของกองเรื อใน ตระกูล Princess Cruises ผูบ้ ุกเบิกเส้นทางอลาสก้า มากว่า 47 ปี
เดินทาง 5 – 14 พฤษภาคม 2560
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ิ ิค
โดยสายการบินค่าเธ่ย ์ แปซฟ

ห ้องพักมีระเบียงสว่ นตัว
ชมความงามของเมือง แวนคูเวอร์
เมืองใหญ่ที่สุดในแคนาดาตะวันออก

ชมความงาม และความยิง่ ใหญ่ของภูเขาน้ าแข็ง
ที่ใหญ่ที่สุดในอลาสก้า ณ Glacier Bay
ชมความงามสองข้างทางผ่านเส้นทางรถไฟไว้ท์ พาส

ที่ตอ้ งลองสักครั้งในที่ชีวติ ที่เมือง สแก๊กเวย์
ชมความงามของธารนา้ แข็งเมนเดนฮอล์
และล่องเรื อชมปลาวาฬ ที่เมือง จูโน่
สนุกสนานกับการชมการแสดงพื้นเมือง
Lumberjack Show เค็ทชแิ กน
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วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) – ฮ่ องกง – แวนคูเวอร์
05 พฤษภาคม 2560 (ศ.)
08.00 น.
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ มาคอยต้อนรับท่าน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สาย
การบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิค ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว M
11.05 น.
นาท่านเหิ นฟ้าสู่ ประเทศฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิค เที่ยวบินที่ CX 750
15.00 น.
ถึงท่าอากาศยานเช็ก แลป ก๊ก ประเทศฮ่องกง เชิ ญท่านพักผ่อนอิริยาบถ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
16.20 น.
นาท่าน ออกเดินทางต่อสู่ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิค
เที่ยวบินที่ CX 838
บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันทีไ่ ม่ เปลี่ยน
13.15 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา นาท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสื อ
เดินทาง และพิธีการทางศุลกากร
เข้าเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ห้าม นาสิ่ งของเข้าประเทศดังนี้
ห้าม อาหารประเภท นม ไข่ และผลิตภัณฑ์จากไข่ ได้แก่ไข่ท้ งั ฟอง ไข่แปลรู ป และ
ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีส่วนผสมจากไข่
ห้าม พืช ผัก ผลไม้สด-แห้ง ทั้งในรู ปสด และแช่แข็ง
ห้าม เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด เข้าประเทศโดยเด็ดขาด เช่น มาม่าหมูสับ
โจ๊กหมูสับ เป็ นต้น ยกเว้นประเภท Seafood ในบางกรณี
ห้าม ผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอน และปลาเทราห์
Welcome to Vancouver, Canada
ขอนาท่านสารวจเมืองแวนคูเวอร์ เมืองใหญ่อนั ดับที่สามของประเทศแคนาดา อันมีที่ต้ งั ติดกับ
อ่าวเบอร์ ราด ซึ่ งจัดว่าเป็ นอ่าวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งยังล้อมรอบด้วยเทือกเขา
สู งตระหง่าน ทาให้แวนคูเวอร์ เป็ นเมืองที่สวยสะดุดตามากยิง่ ขึ้น ขอนาท่านชมเมืองแกสทาวน์
ย่านชุมชนแรกของแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ซึ่ งบุกเบิกโดย Gass Jack Deighton ผูร้ ิ เริ่ มการ
เปิ ดผับขายเบียร์ จนกลายเป็ นที่นิยมกันอย่างมากของชุมชนแกสทาวน์ ที่นี่เป็ นย่านธุ รกิจการค้าที่
สาคัญของเมืองมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่ งท่านจะสังเกตเห็นตึกรามบ้านช่องที่ยงั คงสภาพตึกเก่าอัน
งดงามให้ได้ชม และที่ยา่ นนี้ ยังมี นาฬิกาไอน้ า เรื อนแรกของโลกตั้งโดดเด่นเป็ นสง่าอยูต่ รงหัว
มุมถนน เมื่อถึงเวลาจะส่ งเสี ยงหวูด พร้อมกับพ่นไอน้ าออกมาบอกเวลาที่เที่ยงตรง จากนั้นให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ ถนนร็ อบสัน แหล่งช้อปปิ้ งยอดนิยม และมีชื่อเสี ยงมาก
ที่สุดในเมืองแวนคูเวอร์ ให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
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เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้น ขอนาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั เพื่อพักผ่อนอิริยาบถ หลังจากเดินทางไกล
พักค้ างคืน ณ โรงแรม Sheraton Wall Center หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ องของการเดินทาง
แวนคูเวอร์ – เรื อสาราญ Coral Princess
06 พฤษภาคม 2560 (ส.)
เช้า
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถแบบสบายๆ กับสิ่ งอานวยความสะดวกของโรงแรม โดยไม่
ต้องเร่ งรี บแต่อย่างใด
10.00 น.
เช็คเอ้าท์ออกจากที่พกั เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรื อ แคนาดา เพลส
ถึงท่าเรื อขอทุกท่านเตรี ยมความพร้อมสาหรับเช็คอินขึ้นเรื อ
เอกสารทีใ่ ช้ สาหรับเช็คอิน
1. Passport (ที่มีวซี ่าอเมริ กา และ แคนาดา) 2. ตัว๋ เรื อ 3. Public Health Questionnaire (ท่าน
จะได้รับที่ท่าเรื อ- กรุ ณากรอกและเซ็นต์ชื่อให้เรี ยบร้อยก่อนเช็คอิน)
***ขั้นตอนการเช็คอินอาจใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง โดยขึ้นอยูก่ บั จานวนผูโ้ ดยสาร***
Welcome onboard Coral Princess Cruise
13.00 น.
15.30 น.

16.30 น.

หลังขึ้นเรื อและจัดเก็บสัมภาระ เรี ยบร้อยแล้ว
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแบบบุฟเฟต์บนเรื อ
Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน)
ความปลอดภัยเป็ นสิ่ งสาคัญสู งสุ ดของผูโ้ ดยสารบนเรื อ
โดยเฉพาะเรื อสาราญในตระกูล
Princess Cruises ที่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารทุกท่านเป็ นลาดับแรก จึงขอ
ความร่ วมมือทุกท่านในการเข้าร่ วมปฏิบตั ิโดยพร้อมเพรี ยงกัน
ทางเรื อจะประการเวลาที่แน่นอนในการทา Emergency Drill***เมื่อได้ยนิ เสี ยงสัญญาณกริ่ งสั้น
7 ครั้ง กริ่ งยาว 1 ครั้ง ขอให้ทุกท่านนาเสื้ อชูชีพซึ่ งเตรี ยมไว้ในตูเ้ สื้ อผ้าของท่านในห้องพัก
พร้อม Cruise Card ถือออกมา ณ จุดรวมพล โดยแบ่งตามตัวอักษรที่ระบุไว้ที่เสื้ อ
ชูชีพ
(เจ้าหน้าที่เรื อจะคอยบอกทางไปจุดรวมพล) โดยใช้เวลาฝึ กซ้อมประมาณ 20 นาที
เรื อออกจากท่าเรื อแคนาดาเพลส มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติ Glacier Bay
เชิญทุกท่านร่ วมนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown
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เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
หลังอาหารขอเชิ ญทุกท่านสนุกสนานกับการเดินทางอันสุ ดแสนอิสระ และกิจกรรมอัน
หลากหลายยามค่า ที่จะเริ่ มต้น ณ ราตรี น้ ี บนเรื อสาราญ Coral Princess ที่มีให้ท่านได้เพลิดเพลิน
อย่างเต็มอิ่ม ทั้งฟังเพลงที่บาร์ / เลานจ์ ต่างๆ หรื อจะชมโชว์ที่พรั่งพร้อมไปด้วยแสงสี เสี ยงห้อง
Princess Theater ที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละคืน
พักค้ างคืน บนเรื อสาราญ Coral Princess

วันทีส่ ามของการเดินทาง
ล่องทะเล (Cruising Inside Passage)
07 พฤษภาคม 2560 (อา)
วันนี้ เรื อสาราญจะล่องไปตามสายน้ า ซึ่ งจะเป็ นวันที่ท่านจะได้ทาความคุน้ เคย และสารวจเรื อได้
อย่างเต็มที่ ทั้งในส่ วนของสิ่ งอานวยความสะดวก ต่างๆ และกิจกรรมอันหลากหลาย ซึ่ งในแต่วนั
ท่านสามารถศึกษาได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Princess Patter” ที่ทางเรื อจะส่ งมาให้ท่านที่
ห้ อ งพัก ล่ ว งหน้ า ทุ ก คื น ซึ่ งจะมี รายละเอี ย ดทุ ก อย่า งแนะน าไว้ใ นจดหมายข่ า วรายวัน เช่ น
อุณหภูมิเป็ นอย่างไร, ค่านี้ ควรแต่งตัวอย่างไร, กิ จกรรมที่จะมีให้ท่านได้ร่วมสนุ กตั้งแต่เช้าจรด
เย็น , กิ จ กรรมการลดราคาของสิ น ค้า หลากหลายประเภท, และโชว์ที่ จ ะมี ส ลับ สั บ เปลี่ ย น
หมุนเวียนกันไปในแต่ละคืน และในทุกไมล์ทะเลที่เรื อแล่นไปนั้น กิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้อย่าง
เต็มที่ ก็จะดาเนินไปจนทาให้แต่ละวันนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ ว อาทิ:เต็มอิม่ กับอาหารมื้อเช้ า, สาย, เทีย่ ง, บ่ าย, ค่า, และรอบดึก
อิ่มอร่ อยกับห้องอาหารใหญ่ 3 ห้อง, ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ, International Café
(ให้บริ การ 24 ชัว่ โมง), พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์ เกอร์ บนชั้นดาดฟ้า, บาร์ไอศครี ม
เพลิดเพลินกับเสี ยงเพลงและเครื่ องดื่มนานาชนิด
บาร์ เครื่ องดื่มกว่า 10 แห่งที่กระจายอยูท่ วั่ เรื อ, ห้องเลานจ์, ห้องฟังเพลง, โรงละครใหญ่
(Princess Theater) ที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสี เสี ยง, ทีวจี อยักษ์ริมสระว่ายน้ าบนดาดฟ้า
บริหารร่ างกาย กันได้ ตลอดวันกับ
ห้องฟิ ตเนส กับอุปกรณ์ครบครัน, ห้องซาวว์น่า, สนามพัตกอล์ฟ, สปา, สระว่ายน้ า สระ
น้ าวน (จากุซซี่ ), สนามเทนนิส, โต๊ะปิ งปอง เป็ นต้น
เพลิดเพลินกันระหว่างวัน

THEWA TRAVEL & SERVICE CO., LTD.
506/199 ซ.รามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : (662) 158-9203-8 Fax: (662) 158-9209
TAT.11/4268

www.thewatourism.com
ห้องคาสิ โน, ช้อปปิ้ งร้านค้าปลอดภาษี, ร้านขายของที่ระลึก, ประมูลภาพ, และกิจกรรม
อื่นๆ อีกมากมายเช่น เรี ยนโยคะ, เรี ยนเต้นรา, สอนแกะสลัก, เล่นบิงโก, เป็ นต้น

17.30 น.

คืนที่ 3
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
08 พฤษภาคม 2560 (จ.)
เช้า

11.00 น.

เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อ (Formal Night)
ค่านี้ กับตันเรื อ และลูกเรื อทุกคน ขอต้อนรับแขกผูม้ ีเกียรติทุกท่านด้วยงานเลี้ยงรับรอง
“Champagne Waterfall” (เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิที่มีเพียงเรื อสาราญในตระกูล Princess
Cruises เท่านั้น) ซึ่ งทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับงานเลี้ยงแชมเปญ และรื่ นรมย์กบั บรรยากาศ
และดนตรี ที่บรรเลง ณ บริ เวณล้อบบี้เรื อ
***หมายเหตุ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***
พักค้ างคืน บนเรื อสาราญ Coral Princess
อุทยานแห่ งชาติเกรเชอร์ เบย์ <Glacier Bay National Park>
เรื อล่ องเข้ าสู่ อุทยานแห่ งชาติ Glacier Bay ตั้งแต่ เวลา 11.00 – 19.30 น.
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
หลังจากอิ่มอร่ อยกับอาหารเช้าแล้ว ยังมีกีฬาโปรดให้ไปเล่นเป็ นการย่อยอาหารด้วย อย่างสนาม
กอล์ฟเล็ก หรื อกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ เช่น ปิ งปอง หมากรุ กสนาม หรื อจะไปเรี ยนเต้นราเพื่อ
เตรี ยมตัวเป็ นดาราเท้าไฟยามค่าคืน ท่านที่ไม่ชอบออกกาลังกาย ก็สามารถไป ช้อปปิ้ งซื้ อของ
ที่ระลึก หรื อสิ นค้าบูติกเก๋ ไก๋ ที่ในแต่ละวันจะมีรายการลดราคาของแต่ละประเภทมาให้ท่านได้
เพลิดเพลิน หรื อสาหรับท่านที่ชอบงานศิลปะ ก็สามารถเข้าไปดูการประมูลภาพเขียน ก็เพลินไป
อีกแบบ
เรื อเริ่ มล่องเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติ เกรเชอร์ เบย์
วันนี้ จะเป็ นอี กวันที่เป็ นไฮไลท์ของการล่ องเรื อสาราญในเส้นทางอลาสก้า ที่ ท่านจะได้สัมผัส
ความงดงาม และความหมัศจรรย์ของภูเขาน้ าแข็งที่งดงาม โดยเรื อจะล่องเข้าไปจนถึงด้านในสุ ด
เพื่อชมภู เขาน้ าแข็งที่ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในอลาสก้า นั่นคื อ Margerie Glacier จากสภาพภูมิอากาศ
และภาวะโลกร้อน จึงทาให้น้ าแข็งได้ถูกกัดเซาะ และละลายลงไปอย่างรวดเร็ วในทุกๆ ปี หาก
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ท่านโชคดี ท่านจะได้ยินเสี ยงการแยกตัวเป็ นแผ่นตกลงสู่ พ้ืนน้ า เป็ นเสี ยงอันกึกก้องราวเสี ยงฟ้ า
ร้ องค าราม และเป็ นช่ วงเวลาที่ จะสะกดทุ ก ท่ า นไว้ก ับ ก้อนน้ าแข็ งมหึ ม า ที่ พ งั ถล่ ม ลงสู่ พ้ื น
น้ าเสี ยงดังกังวาล อันเป็ นปรากฎการณ์อนั ยิ่งใหญ่
ที่ธรรมชาติได้ป้ ั นแต่งขึ้นมาให้
ท่านได้ชม และจะหาที่ใดเปรี ยบไม่ได้อีกแล้ว

17.30 น.
คืนที่ 4
วันที่ห้าของการเดินทาง
09 พฤษภาคม 2560 (อ.)
เช้า
07.00 น.

เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
พักค้ างคืน บนเรื อสาราญ Coral Princess
สแก๊กเวย์ , อลาสก้า
เรื อจอดเทียบท่าเมืองสแก๊กเวย์ ตั้งแต่ เวลา 07.00 – 20.30 น.
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
เรื อจอดเทียบท่าเมืองสแก๊กเวย์

Welcome to Skagway – Alaska
สแก๊กเวย์ เมืองท่าในอดีต และเป็ นปากประตูตอ้ นรับนักตื่นทองผูท้ ี่จะเดินทางไปแสวงหาทองคา
ที่ทุ่งทองคลอนไดค์ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อ 100 ปี ก่อน ปั จจุบนั สแก๊กเวย์เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิ ยมอีกแห่ งหนึ่ งในเส้นทางล่องเรื ออลาสก้า ที่มีบรรยากาศคล้ายกับเมืองในหนังคาวบอย
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ตะวันตกสมัยก่อน บ้านอาคารไม้สองชั้นทาสี สดใส ซาลอนร้ านเหล้าที่ วนั นี้ ได้แปรเปลี่ ยนไป
เป็ นร้านขายที่ระลึก
เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรื อ เพื่อเตรี ยมตัวขึ้นสู่ ฝั่ง
ขอมอบรายการทัวร์ White Pass Scenic Railway (08.10 – 11.25 น.)
นาท่านออกเดิ นทางโดยรถไฟสายไว้ ท์พาส ที่จอดรอรับท่านหน้าท่าเรื อ โดยรถไฟจะพาท่าน
ย้อนยุค ศึกษาประวัติศาสตร์ เส้นทางรถไฟสายโบราณสายนี้ ที่ตดั ข้ามขุนเขา และหุ บเหว เพื่อพา
นักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่ มณฑลยูคอน ของประเทศแคนาดา เพื่อแสวงหาทอง แทนการใช้มา้
หรื อเดิ นเท้าผ่านธรรมชาติ อนั ทุ รกันดาร และโหดร้ ายทารุ ณ โดยรถไฟจะวิ่งขึ้ นสู่ จุดสู งสุ ดที่
2,865 ฟุต จากนั้นจะวิง่ กลับลงมา โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง (เป็ นเส้นทางชมวิว-ไม่อนุ ญาต
ให้ลงจากรถไฟ) ซึ่ งตลอดสองข้างทางท่านจะได้พบกับความงดงามแห่ งธรรมชาติที่เหนื อคา
บรรยาย

12.00 น.

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องบุฟเฟ่ ต์บนเรื อ
บ่าย
หลังอาหาร ท่านสามารถกลับลงไปเดินเล่นในตัวเมืองสแก๊กเวย์ ซึ่ งเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มี
คนมาเยือนมากที่สุดเมืองหนึ่ ง เพราะยังคงอนุ รักษ์อาคารบ้านเรื อนของอดีตสมัยยุคตื่นทองไว้
เกื อบทั้งหมด ท่านสามารถเดิ นเที่ ยวชมบ้านเรื อนสมัยเก่าที่ ต้ งั อยู่บนสองฝั่ งของถนนบรอดเวย์
ถนนสายสาคัญของเมืองเล็กๆ เมืองนี้ หรื อเลือกซื้ อของที่ระลึกฝากคนที่ท่านรัก
สาหรับท่านทีไ่ ปเดินเล่นในเมืองท่านจะต้ องกลับขึน้ เรื ออย่างน้ อย 1 ชั่วโมงก่อนเรื อออก
17.30 น.
เชิญท่านรับประทานอาหาร ค่า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรื อ
20.30 น.
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองจูโน่
คืนที่ 5

วันที่หกของการเดินทาง
10 พฤษภาคม 2560 (พ.)
เช้า

พักค้ างคืน บนเรื อสาราญ Coral Princess
จูโน่ , อลาสก้า
เรื อจอดเทียบท่ าเมืองจูโน่ ตั้งแต่ เวลา 06.00 – 16.00 น.
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
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06.00 น.

เรื อจอดเทียบท่าเมืองจูโน่

Welcome to Juneau – Alaska
07.30 น.

08.15 น.

14.00 น.
16.00 น.
17.30 น.
คืนที่ 6

จูโน่ เมืองหลวงแห่ งมลรัฐอลาสก้า ซึ่ งตั้งอยูร่ ะหว่างเทือกเขา และมหาสมุทรแปซิ ฟิคอันงดงาม
จึงทาให้เป็ นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ในอดีตเป็ นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าอันแสนมัง่ คัง่
เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรื อ เพื่อเตรี ยมตัวขึ้นสู่ ฝั่ง
ขอมอบรายการทัวร์ Mendenhall Glacier Tour & Whales Quest (08.15-13.30 น.)
วันนี้ ทวั ร์ จะจบเวลา 13.30 น. จึงขอแนะนาท่านรับประทานอาหารเช้ารองท้องก่อนออกเดินทาง
เพราะท่านจะได้รับประทานอาหารกลางวันช้ากว่าปกติ
ขอเริ่ มต้นด้วยการนาท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ วนอุทยานแห่ งชาติทองกาส (Tongass National
Forest) เพื่อนาท่านชมความงดงามของธารน้ าแข็ง Mendenhall ซึ่ งเป็ นธารน้ าแข็งที่เกิดก่อนยุค
น้ าแข็งราว 3,000 ปี และมีอายุยืนยาวกว่าธารน้ าแข็งอื่นๆ ในอเมริ กาเหนื อ ซึ่ งที่นี่จะมีศูนย์ขอ้ มูล
นักท่องเที่ยว หากท่านสนใจก็สามารถเข้าชมได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติ
และความเป็ นอยู่ข องสั ต ว์ป่ านานาชนิ ด จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางสู่ ท่ า เรื อ ท้อ งถิ่ น เพื่ อ ขึ้ น เรื อ
Catamaran (เรื อที่ออกแบบมาเพื่อชมธรรมชาติของสัตว์โดย เฉพาะ) นาท่านลงเรื อเพื่อล่องสู่
อ่าว Auke ท่านจะได้ชมความเป็ นอยูข่ องสัตว์ป่านานาชนิ ด และยังมีโอกาสได้ชมปลาวาฬที่โผล่
พ้นน้ าได้อีกด้วย ในระหว่างล่องเรื อขอแนะนาท่านเตรี ยมกล้องส่ องทางไกล หรื อกล้องถ่ายรู ป
เพื่อชม หรื อถ่ายภาพความเป็ นอยูข่ องสัตว์นานาชนิ ด เช่น สิ งโตทะเล แมวน้ า หรื อนกอินทรี หัว
ขาว เป็ นต้น

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อ
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองเค็ทชิแกน
เชิญท่านรับประทานอาหาร ค่า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรื อ
พักค้ างคืน บนเรื อสาราญ Coral Princess

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
11 พฤษภาคม 2560 (พฤ.)

เค็ทชิแกน, อลาสก้า
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เรื อจอดเทียบท่าเมืองเค็ทชิแกน ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 18.00 น.
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
เรื อจอดเทียบท่าเมืองเค็ทชิ แกน

Welcome to Ketchikan – Alaska

10.05 น.
10.30 น.

12.00 น.
บ่าย

17.30 น.

เค็ทชิ แกน เมืองที่ถูกค้นพบเป็ นเมืองแรกของมลรัฐอลาสก้า และเป็ นเมืองป่ าฝนที่มีอาณาเขตที่
อยูส่ ู งที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็ นหมู่บา้ นดั้งเดิมของชนพื้นเมืองอินเดียนแดงเผ่าทริ งกิต และยังได้
ชื่อว่าเป็ น “เมืองหลวงของปลาแซลมอน”
เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรื อ เพื่อเตรี ยมตัวขึ้นสู่ ฝั่ง
ขอมอบรายการทัวร์ Great Alaskan Lumberjack Show(10.30 – 11.45 น.)
น าท่ า นชมการแสดง Alaska Lumberjack Show ซึ่ งเป็ นรายการทัว ร์ ติ ด อัน ดับ 1 ใน 5 ของ
รายการทัว ร์ ย อดฮิ ต ของเมื อ ง ชมโชว์ก ารตัด ไม้ เลื่ อ ยไม้ และการปี นป่ ายต้น ไม้สู งอย่ า ง
คล่องแคล่ว ซึ่ งเป็ นทักษะความสามารถของช่ างไม้ทอ้ งถิ่ นและเป็ นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเมือง
และยังจัดให้เป็ นกี ฬ าท้องถิ่ นของอลาสก้า ท่ านจะได้เพลิ นเพลิ นกับ การแสดงโชว์ ที่ ตื่น เต้น
สนุกสนาน ปนตลกขบขัน ที่จะทาให้ท่านได้กลับออกมาพร้อมรอยยิม้ จากนักแสดงมืออาชีพ ซึ่ ง
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเมืองเค็ทชิแกน

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อ
หลังอาหารท่านสามารถกลับไปเดินเล่นบนฝั่ง โดยขอแนะนาย่านถนนครี ก ซึ่ งเป็ นถนนสาย
สั้นๆ สายพิเศษที่ใครๆ ก็ตอ้ งมาเยือน ถนนเส้นนี้จะมีสะพานไม้สร้างเป็ นทางเดินเท้าเชื่ อมต่อไป
บ้านไม้หลังเล็ก หลังใหญ่ ที่สร้างขึ้นบนลาธาร ซึ่ งเป็ นถนนสายที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนอย่างไม่
ขาดสาย
สาหรับท่านทีไ่ ปเดินเล่นในเมืองท่ านจะต้ องกลับขึน้ เรื ออย่างน้ อย 1 ชั่วโมงก่อนเรื อออก
เชิญท่านรับประทานอาหาร ค่า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรื อ (Formal Night)
ค่านี้ เรื อสาราญ Coral Princess จะเป็ นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาลาแขกผูม้ ีเกียรติ ขอเชิ ญท่านอิ่มเอมกับ
อาหารอันแสนอร่ อย และการบริ การอันแสนอบอุ่นจากเรื อสาราญลานี้
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คืนที่ 7

เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองแวนคูเวอร์
พักค้ างคืน บนเรื อสาราญ Coral Princess

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
12 พฤษภาคม 2560 (ศ.)

17.30 น.

www.thewatourism.com

ล่องทะเล (Cruising the Inside Passage)

วันนี้ เป็ นวันที่ท่านจะได้สนุ กสนาน เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเรื อ ที่จะมีให้ท่าน
ได้ร่วมสนุ กตลอดทั้งวัน อาทิ อิ่มอร่ อยกับเมนู อนั หลากหลาย ย่อยอาหารด้วยกีฬา และกิจกรรม
ในร่ ม และกลางแจ้ง สาหรับท่านที่ไม่อยากออกแรง อาจจะเดิ นเล่นช้อปปิ้ งของที่ระลึก ส่ งท้าย
วันเดินทางอันแสนพิเศษ
เต็มอิม่ กับอาหารมื้อเช้ า, สาย, เทีย่ ง, บ่ าย, ค่า, และรอบดึก
อิ่มอร่ อยกับห้องอาหารใหญ่ 3 ห้อง, ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ, International Café (ให้บริ การ 24
ชัว่ โมง), พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์ เกอร์ บนชั้นดานฟ้า, บาร์ไอศครี ม
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรื อ
คืนสุ ดท้ ายก่ อนลงเรื อ
**กระเป๋าใบใหญ่**
คืนนี้ขอให้ท่านเก็บสัมภาระของกระเป๋ าใบใหญ่
และผูกป้ ายติดกระเป๋ าชุดใหม่ที่ได้รับจาก
เจ้าหน้าที่เรื อให้เรี ยบร้อย แล้ววางไว้หน้าห้องพักของท่านก่อนเวลา 23.00น. เพื่อที่เจ้าหน้าที่เรื อ
จะได้รวบรวมไปเก็บไว้ที่ห้องสโตร์ และจะนาลงจากเรื อให้ท่านในวันรุ่ งขึ้น
**ของใช้ จาเป็ น**
ขอให้ท่านแยกของใช้จาเป็ น เช่ น เสื้ อผ้าที่ จะใส่ ในวันรุ่ งขึ้ น, หนังสื อเดินทาง, เอกสารสาคัญ
ต่างๆ , เครื่ องสาอาง, รวมถึงยาประจาตัวแยกใส่ กระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพื่อถือลงเรื อในวันรุ่ งขึ้น
**ตรวจสอบค่ าใช้ จ่าย**
ก่อนลงจากเรื อในวันรุ่ งขึ้น กรุ ณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายของท่านว่าถูกต้องหรื อไม่ โดยท่าน
สามารถตรวจเช็คได้จาก
 เจ้าหน้าที่เรื อที่ Counter Passenger Service ชั้น 5
 ตูอ้ ตั โนมัติ ชั้น 5 (โดยใช้ Cruise Card ของท่านรู ดด้วยตนเอง)
**เคลียร์ ค่าใช้ จ่าย**
 ท่านที่ชาระด้วยเงินสด (US Dollars)
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ทางเรื อจะให้ท่านเคลียร์ บญั ชี ก่อนเวลา 23.00 น. ท่านสามารถเช็ค และเคลียร์ ค่าใช้จ่าย
ของท่านได้ที่ Counter Passenger Service ชั้น 5
 ท่านที่ชาระบัตรเครดิต
หากตรวจเช็คแล้วรายการท่านถูกต้อง ท่านสามารถลงเรื อได้เลยในวันรุ่ งขึ้น

คืนที่ 8
วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
13 พฤษภาคม 2560 (ส.)
เช้า
07.30 น.

พักค้ างคืน บนเรื อสาราญ Coral Princess
แวนคูเวอร์ , แคนาดา – ฮ่ องกง
เรื อจอดเทียบท่ าเมืองแวนคูเวอร์ ตั้งแต่ เวลา 07.30 น.
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
เรื อจอดเทียบท่าเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริ ติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา

Welcome Back to Vancouver – Canada
08.30 น.
09.45 น.

14.45 น.
วันทีส่ ิ บของการเดินทาง
14 พฤษภาคม 2560 (อา.)

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนเพื่อรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรื อ
นาท่ านลงจากเรื อ และผ่านพิ ธีก ารเข้าเมื องแวนคู เวอร์ พร้ อมรั บ กระเป๋ าสั มภาระ ซึ่ งทุ กท่ าน
จะต้องมายืนยันระบุรับกระเป๋ าด้วยตนเอง ณ บริ เวณห้องโถงของท่าเรื อ
ก่ อ นเดิ น ทางสู่ ส นามบิ น วัน นี้ ของน าท่ า นผ่ า นชมความสวยงามร่ ม รื่ น ของ Stanley Park
อุทยานบนพื้นที่ 1,000 เอเคอร์ ซึ่ งครอบคลุมพื้นที่บริ เวณแหลมนี้ ท้ งั หมด เปรี ยบเสมือนกระจก
ส่ องความงดงามแห่งนครแวนคูเวอร์
ได้เวลาพอสมควร ขอนาท่านเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานแห่ งชาตินครแวนคู เวอร์ เพื่อนาท่านเข้าสู่
ระบบขั้นตอนของสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิค
นาท่านเหิ นฟ้าสู่ ประเทศฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิค เที่ยวบินที่ CX 837
บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันทีเ่ ปลี่ยน
ฮ่ องกง – กรุ งเทพฯ

19.15 น.
ถึงท่าอากาศยานเช็ก แลป ก๊ก ประเทศฮ่องกง เชิ ญท่านพักผ่อนอิริยาบถ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
21.25 น.
นาท่าน ออกเดิ นทางต่อสู่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิ นคาเธ่ ย ์
ซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 617

แป
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ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายการทัวร์ และเมืองที่ขึน้ ลง รวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยมิ
ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า เนื่ องด้ วยสภาพอากาศ หรื อเหตุการณ์ ไม่ คาดคิด ที่มีผลกับรายการเดินทางข้ างต้ น ทั้งนี้หากมี
การเปลีย่ นทางบริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชน์ ของลูกค้ าโดยส่ วนรวมเป็ นหลักใหญ่

อัตราค่าบริการ
กรุ๊ปอลาสก้า Roundtrip Vancouver โดยเรื อสาราญคอรัล ปริ๊นเซส
เดินทาง 5 - 14 พฤษภาคม 2560
อัตราค่ าบริการ
ห้องแบบมีระเบียงส่ วนตัว (Balcony) พัก 2 ท่าน
ห้องแบบมีระเบียงส่ วนตัว (Balcony) พักท่านที่ 3 - 4
ห้องเดี่ยวแบบมีระเบียงส่ วนตัว (Balcony)
ห้องพักแบบมินิ สวีท มีระเบียงส่ วนตัว (Mini Suite) พัก 2 ท่าน
ห้องแบบมินิ สวีท มีระเบียงส่ วนตัว (Mini Suite) พักท่านที่ 3 – 4
UPGRADE : ตัว๋ เครื่ องบินชั้นธุ รกิจ (Business Class)

5-14 พฤษภาคม 2560
ท่านละ

155,000.- บาท

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
จ่ายเพิ่มท่านละ

132,000.- บาท
215,000.- บาท
173,000.- บาท
143,000.- บาท
110,000.- บาท

**โปรแกรมนีเ้ ป็ นการเสนอราคาเท่านั้น เมื่อตกลงทาการจองทางบริษัทจะดาเนินการจองตั๋ว ห้ องพักบนเรื อ และปัจจัย
อื่นๆ ให้ เรียบร้ อย และยืนยันกลับ จึงจะถือว่ าสมบูรณ์
**บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่าน
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โปรแกรมท่องเทีย่ วล่ องเรื อสาราญเส้ นทางอลาสก้า (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตราค่ าบริการนี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ(ฮ่องกง/)แวนคูเวอร์ (/ฮ่องกง/)กรุ งเทพฯ ชั้นประหยัดสายการบิน คาเธ่ย ์ แปซิ ฟิค
(เนื่องจากเป็ นตั๋วกรุ๊ ป – สายการบินจะเป็ นผู้กาหนดที่นั่งมาให้ ผู้เดินทางไม่ สามารถเลือกเองได้ )
 ค่าภาษีสายการบิน
 โรงแรมที่พกั ก่อนขึ้นเรื อตามที่ระบุไว้ในรายการ หรื อโรงแรมอื่นในระดับเดียวกัน (ห้องพักคู่ / 1 คืน)
 ห้องพักบนเรื อแบบมีระเบียงส่ วนตัว (ห้องพักคู่ / 7 คืน)
 ค่าภาษีท่าเรื อ
 ทัวร์ บนฝั่งขณะเรื อจอดเทียบท่าตามที่ระบุในรายการ
 ทิปบนเรื อ / ทิปพนักงานขับรถ
 ค่าวีซ่าแคนาดา
 ค่าประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ
 มัคคุเทศก์ผชู ้ านาญการจากเมืองไทย ดูแลตลอดการเดินทาง
**ราคาดังกล่ าวเป็ นราคาเหมาจ่ ายแบบหมู่คณะในกรณีทที่ ่ านไม่ ใช้ บริการอย่ างใดอย่ างหนึ่งจะไม่ สามารถขอเงินได้ **
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม





ค่าวีซ่าอเมริ กา
ค่าแปลเอกสารในการยืน่ วีซ่า (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรี ด .ค่าอินเตอร์ เน็ท, ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

การจองและชาระเงิน
การสารองทีน่ ั่งหรื อห้ องพัก

 ส่ งE-MAIL มาได้ที่ k_nuntarat@hotmail.com หรื อ LINE ID : krispy8
 โทร. 02- 1589203 -8 / 081- 3449008
การจองท่านจะต้ องส่ งสาเนาหน้ าหนังสื อเดินทาง และทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการจอง พร้ อมแจ้ งยืนยันกับท่านและได้ รับ
ชาระค่ ามัดจาเรียบร้ อยแล้ วเท่ านั้น จึงจะถือว่ าสมบูรณ์
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เงื่อนไขการชาระเงิน (เมื่อทาการจอง)
 ชาระมัดจา
ท่านละ
25,000.- บาท ภายใน 1 – 3 วัน หลังจากห้องพักได้รับการยืนยัน
 ชาระส่ วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 75 วันก่อนออกเดินทาง
***หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75 วันก่อนเดินทาง บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอเรี ยกเก็บยอดทั้งหมดทันทีที่ทาการจอง***

วิธีการชาระเงิน
ชาระด้ วยการโอนเข้ าบัญชี
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกมากกว่า 75 วันขึ้นไป
ชาระค่าดาเนิ นการ 3,500.- บาท
 ยกเลิกภายใน 74 – 61 วันก่อนเดินทาง
ไม่คืนเงินค่ามัดจา
 ยกเลิกภายใน 60 – 29 วันก่อนเดินทาง
ชาระ 50% ของราคาเต็ม
 ยกเลิกภายใน 28 – 15 วันก่อนเดินทาง
ชาระ 75% ของราคาเต็ม
 ยกเลิกภายใน 14 วันก่อนเดินทาง
ชาระ 100 % เต็ม
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ ทาการยื่นวีซ่าเรียบร้ อยแล้ว บริษัทของสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไป
ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ ว่าค่ าใช้ จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ กต็ าม และขอสงวนสิ ทธ์ ในการคืนเงิน
ค่ าวีซ่าทีไ่ ด้ ชาระให้ กบั ทางสถานฑูตไปแล้ ว***

ขอบข่ ายความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่าน
 บริ ษทั ฯ ในฐานะเป็ นตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆ พร้อมทั้งโรงแรมและสานักงานจัดนาเที่ยวเพื่อ
ให้บริ การนักท่องเที่ยว จะไม่รับผิดชอบต่อการได้รับบาดเจ็บ สู ญหาย หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่ งอาจจะเกิดจากความ
ล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถทาให้เรื อเข้าท่าที่กาหนด การเปลี่ยนท่า
เทียบเรื อ อุบตั ิเหตุร้ายแรงทางธรรมชาติ และปัญหาด้านการเมือง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิ น การยกเลิ กเที่ ยวบิ น การเกิ ดเหตุ สุ ดวิสั ยที่ ไม่สามารถท าให้เรื อเข้าท่ าที่ กาหนด การเปลี่ ยนท่ าเที ยบเรื อ
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อุบตั ิเหตุร้ายแรงทางธรรมชาติ และปั ญหาด้านการเมือง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะถื อผลประโยชน์ของลู กค้าส่ วนรวมเป็ น
หลักใหญ่
เนื่ อ งจากการท่ อ งเที่ ย วนี้ เป็ นการช าระแบบเหมาจ่ ายแบบหมู่ ค ณะกับ บริ ษ ัท ตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่
สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทางบริ ษทั ฯ
ได้จดั ให้
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมืองและจะไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฏหมายหรื อ
การหลบหนีเข้าเมือง
ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางต้องยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศ บริ ษทั ฯ สามารถเตรี ยมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ให้กบั ท่าน แต่
การพิจารณาอนุ มตั ิให้วีซ่าเข้าประเทศที่ท่านจะเดินทางนั้น ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานฑู ต ทางบริ ษทั ไม่มี
ความเกี่ ยวข้องใดๆ ดังนั้น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่า
หรื อค่ายกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณายืน่ คาร้องขอวีซ่าของท่าน “ไม่ ผ่าน”

ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไปกลับพร้อมกัน หากออกตัว๋ แล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้
หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางไป/กลับ ท่านอาจจะต้องจองเป็ นตัว๋ เดี่ยว และชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการ
บินเรี ยกเก็บ
 การจองตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะไม่สามารถเลือกที่นงั่ เองได้ ทางสายการบินจะเป็ นผูก้ าหนดที่นงั่
แบบกรุ๊ ปมาให้เท่านั้น

ข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์
สายการบินค่ าเธ่ ย์ แปซิฟิค
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระเพื่อโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. หนึ่งท่านไม่เกิน 2 ชิ้น
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก. ขนาดกระเป๋ า 22 x 14 x 9 นิ้ว
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ
เล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
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 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการ
ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การ
การบินพลเรื อนระหว่างประเทศ(ICAO)
 ตัวสารองไฟ(Power Bank)จะต้องถือขึ้นเครื่ องเท่านั้น ไม่อนุญาตให้โหลดใส่ กระเป๋ าเดินทางใบใหญ่
 ไม้เซลฟี่ ท่านจะต้องใส่ กระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ที่จะโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น ห้ามถือขึ้นเครื่ อง
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง
ห้ องพักของโรงแรม
 เป็ นห้องพักคู่แบบมาตรฐาน (Twin/Double) ในกรณี ที่ท่านต้องการพัก 3 ท่าน หรื อ 4 ท่าน (Triple/Quod) ใน
ห้องเดียวกัน จะต้องขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนด และประเภทห้องพักของโรงแรม เพราะบางโรงแรมอาจไม่มีห้องที่พกั 3
หรื อ 4 ท่าน
ห้ องพักบนเรื อ
 ห้องพักบนเรื อเป็ นห้ องพักคู่ แบบมีระเบียงส่ วนตัว (Balcony Cabin – Twin / Double) ในกรณี ที่ท่านต้องการพัก 3
ท่าน หรื อ 4 ท่าน จะต้องขึ้นอยูก่ บั ว่า ณ. วันที่ทาการจองจะมีหอ้ งพักแบบ 3 เตียง / 4 เตียง ว่างหรื อไม่ และหากมี
ห้องพักสาหรับท่านที่ 3 – 4 เตียงนอนจะเป็ นเตียงบนที่พบั เก็บได้เท่านั้น

ข้ อมูลเรื อ
Coral Princess
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ข้ อมูลเทคนิค
 ระวางขับน้ า 92,000 ตัน
 จุผโู ้ ดยสาร
2,000 คน
 ความยาวเรื อ
965 ฟุต
 ความสู งเรื อ
203 ฟุต
 จานวนห้องพัก 1,000 ห้อง
 ชั้นบริ การ
16 ชั้น
 เริ่ มให้บริ การ 17 ม.ค. 2003
 ปรับปรุ งใหม่ ก.พ. 2013
ห้ องอาหาร และบาร์ ต่างๆ
 ห้องอาหารใหญ่ 2 ห้อง
 ห้องอาหารพิเศษมีค่าบริ การในการจอง USD29 / คน / ครั้ง 2 ห้อง ( ห้องอาหารสไตล์อิตาเลียน
Sabatini’s Restaurant และห้องอาหารแบบสเต๊กสไตล์นิวออลีน Bayou Cafe)
 ห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ Horizon Court Buffet
 International Café (ให้บริ การ 24 ชัว่ โมง)
 บาร์ ไอศครี ม / พิซซ่า / ฮอทดอก / แฮมเบอร์ เกอร์
ความบันเทิง และสิ่ งอานวยความสะดวก
 ทีวจี อยักษ์ที่มีฉากหลังเป็ นท้องฟ้า และผืนน้ า “Movies under the star”
 ห้องโชว์ที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสี เสี ยง “Princess Theater”
 ไนท์คลับ, บาร์ , เลานจ์ และดิสโก้เธค ที่มากมายไปด้วยเครื่ องดื่มให้ท่านเลือกสรร
 คาสิ โน
 Internet Café (มีค่าบริ การ)
 ห้องสมุด
 ช้อปปิ้ ง ร้านบูติค / ร้านค้าปลอดภาษี
กิจกรรมสั นทนาการ
 สวนสุ ขภาพ “The Sanctuary” (มีค่าบริ การ)
 สปา “Lotus Spa” (มีค่าบริ การ)
 ฟิ ตเนส / ซาวน่า / ลู่วงิ่ Outdoor
 สระว่ายน้ า / อ่างจากุซซี่
 สนามพัตกอล์ฟ / Shuffleboard / Center Court (basketball, volleyball)
ห้ องกิจกรรมสาหรับเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี ตามช่ วงอายุ
 Pelicans (สาหรับอายุ 3-7 ปี )
 Shockwaves (สาหรับอายุ 8-12 ปี )
 Remix (สาหรับอายุ 13-17)

THEWA TRAVEL & SERVICE CO., LTD.
506/199 ซ.รามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : (662) 158-9203-8 Fax: (662) 158-9209
TAT.11/4268

www.thewatourism.com

W e lcom e on bo a r d
เอกสารที่ใช้ ประกอบการขอวีซ่าของประเทศแคนาดา
สถานฑูตแคนาดาจะใช้ เวลาดาเนินการพิจารณาอย่ างน้ อย 16 - 20วันทาการ (ไม่ รวมเสาร์ -อาทิตย์ ) หรื อมากกว่ า และเมื่อ
ยื่นเรื่ อ งและเอกสารทั้งหมดให้ กับ ตัว แทนรั บ เรื่ อ ง VFS แล้ ว จะไม่ สามารถขอเล่ มเร่ งด่ วน หรื อขอออกมาเดิ น ทางได้
จนกว่ าสถานกงศุ ลจะพิจารณาวีซ่าของท่ าน จึงขอให้ ท่านเช็ คให้ แน่ นอนว่ าในระยะเวลาการยื่นเรื่ องท่ านจะไม่ มีการใช้
Passport เดินทางไปไหน
***ทั้งหมดนีเ้ ป็ นข้ อกาหนดของทางสถานฑูต มิใช่ เป็ นข้ อกาหนดของทางบริษัททัวร์ ***
01. หนังสื อเดินทาง (เล่มจริง)
มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันเดินทาง และจะต้องมีหน้า ประทับตราวีซ่า 4 หน้าขึ้นไป
02.
03.

04.
05.
06.

07.
08.
09.
10.

หนังสื อเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) จะต้องนามาแสดงด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา
แบบฟอร์ มขอวีซ่าประเทศแคนาดา
ฟอร์ มวีซ่าเป็ นแบบออนไลน์ (Application for temporary & Family Information) การกรอกฟอร์ มจะต้ องตอบทุก
คาถามไม่ มีข้อยกเว้น หากกรอกไม่ ครบท่ านจะไม่ สามารถปริ๊นแบบฟอร์ มทีม่ ีบาร์ โค๊ ดออกจากระบบเพื่อนาไปยื่น
เรื่ องได้
รู ปถ่ ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
รู ปถ่ายต้องหน้าเต็มเท่านั้น ด้านหลังฉากต้องเป็ นพื้นสี ขาว พร้อมเขียนชื่อไว้หลังรู ปถ่าย ห้าม ใช้รูปที่ Scan
สมุดเงินฝากธนาคาร-บัญชีออมทรัพย์ ยอ้ นหลัง 6 เดือน ที่แสดงตัวเลขถึงปัจจุบนั พร้อมสาเนา
หลักฐานการทางาน
- จดหมายรับรองการทางานที่ระบุตาแหน่ง / วันที่เริ่ มต้นทางาน / เงินเดือน เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ ง
หรื อ
- หนังสื อรับรองหุ ้นส่ วน หรื อทะเบียนพาณิ ชย์ หรื อหนังสื อบริ คนสนธิ ณ์ จะต้องมีชื่อของท่านในใบสาคัญนั้น
ด้วย (ในกรณี ที่เป็ นเจ้าของ หรื อหุ น้ ส่ วน เอกสารใช้สาเนาประทับตราร้าน) พร้อมแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณี เป็ นนักเรี ยน / นักศึกษา
- จดหมายรับรองจากสถาบันที่ศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ ง
ตัวอย่ างรู ปถ่ าย
สาเนา ทะเบียนบ้ าน
สาเนา บัตรประชาชน
สาเนา ทะเบียนสมรส (แปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ)
ใบจองตั๋วเครื่ องบิน
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11. ใบจองโรงแรมทีพ่ กั ที่มีชื่อผูเ้ ดินทางระบุ
12. จดหมายเชิญ (ในกรณี ที่ไปประชุมหรื อธุ รกิจ)
หมายเหตุ : 1. กรณี ที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้กนั ต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายเป็ นภาษาอังกฤษ
2. กรณี เด็ก ที่เดินทางกับพ่อ หรื อแม่ ท่านใดท่านหนึ่ง คนที่ไม่ได้เดินทางด้วยจะต้องทาจดหมายยินยอม
ให้เด็กเดินทาง เป็ นภาษาอังกฤษ

