ล่องเรือสำรำญระดับ ULTRA LUXURY
สูเ่ ส้นทำงอลำสก้ำ 10 วัน 8 คืน

(สัมผัสดินแดนแห่งขัว้ โลกเหนือ)
แอนเคอเรจ – ซีวำร์ด – ฮับบำร์ด กลำเซีย – ซิตก้ำ – จูโน่ –
สแกกเวย์ – เคทชิเกน – แวนคูเวอร์

พิเศษ.....พักแอนเคอเรจ 1 คืน

เดินทำง: 31 พ.ค. – 09 มิ.ย. 60
รำคำเริม่ ต้น

289,990.1

เชิญท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่แท้ จริง พร้ อมกับความสุขที่เรี ยบง่ายระหว่างช่วงเวลาที่ใช้ ร่วมกันบนเรื อลักเซอรี่ เดอ
ลักซ์แสนหรูระดับมิลเลนเนียมของซิลเวอร์ ซีภายใต้ ชื่อเรื อ “ซิลเวอร์ ชาโดว์ ” ที่จะมอบทังพื
้ ้นที่การใช้ สอยและความอิสระใน
แต่ละวันของคุณ
เรื อซิลเวอร์ ชาโดว์ ยังคงเก็บรักษาที่มาของซิลเวอร์ ซีไว้ เป็ นอย่างดีไม่ว่าจะด้ วยห้ องพักแบบสวีทที่กว้ างขวางและ
สมบูรณ์แบบที่ไม่เน้ นปริ มาณโดยคัดสรรจานวนห้ องพักไว้ เพียง 194 สวีทเพื่อให้ บริ การผู้โดยสารเพียง 382 ท่าน แต่ปรุ งแต่
ด้ วยบริการที่เหนือกว่าควบคูไ่ ปกับความมีชีวิตชีวาของบรรยากาศและสิ่งอานวยความสะดวกที่เพิ่มขึ ้น
เมื่อท่านเดินทางไปกับเรื อซิลเวอร์ ชาโดว์ เราจะกานัลท่านด้ วยการฝึ กพิลาทิส และโยคะที่จะช่วยกระตุ้นพลังของ
ร่ างกายและจิตใจฟรี ที่ศูนย์ออกกาลังกาย ให้ ท่านได้ ลิม้ รสไวน์ชนดี
ั ้ และอาหารที่ได้ รับการสร้ างสรรค์ปรุ งแต่ง ณ ห้ องเลอ
แชมเปญ ภัตตาคารไวน์ในท้ องทะเลเพียงแห่งเดียวที่ได้ รับการดูแลโดย Relais & Chateaux หรื อเติมความสุขการการจ้ อง
มองวิวทะเลที่ไม่มีที่สิ ้นสุด…. เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ... และกลับมาล่องเรื อซิลเวอร์ ชาโดว์ ของเราอีกครัง้ … แต่ในครัง้ นี ้จะ
เป็ นการเดินทาง
โปรแกรมการเดินทาง
วันพุธที่ 31พ.ค. 2560
กรุ งเทพฯ/สุวรรณภูมิ – อินชอน – ซีแอตเติล – แองเคอเรจ
(1)
07.30 น.
พบเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เคาน์เตอร์ เชคอินแถว M ประตูทางเข้ าที่ 6 อาคาร
ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบินโคเรี ยนแอร์ (KOREAN AIR)
10.00 น.
ออกเดินทางไปสูส่ นามบินอินชอน (ICN) ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบิน KE 660
17.35 น.
ถึงสนามบินอินชอน แวะเปลี่ยนเครื่ องบินสูเ่ มืองซีแอตเทิล
18.20 น.
ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน สูส่ นามบินซีแอตเทิล (SEA) โดยเที่ยวบิน KE 019
********* บินข้ ามเส้ นแบ่งเขตเวลาสากล *******
12.20 น.
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล (SEA) ประเทศสหรัฐอเมริ กา แวะเปลี่ยนเครื่ องบินสู่
เมืองแองเคอเรจ มลรัฐอลาสก้ า
14.00 น.
ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเติล โดยสายการบินแอร์ อลาสก้ า เที่ยวบิน AS 093
16.30 น.
ตามเวลาท้ องถิ่น ซึ่งช้ ากว่าประเทศไทย 15 ชัว่ โมง ถึงสนามบิน Ted Stevens Anchorage Int’l Airport
มลรัฐอลาสก้ า ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร จากนัน้ ณ จุดนัดพบ
บริเวณภายนอกห้ องผู้โดยสารขาเข้ าให้ ทา่ นสังเกตมองหาเจ้ าหน้ าที่ถือป้ายรอรับท่าน ก่อนนาท่านโดยสาร
รถโค้ ชปรับอากาศเข้ าสู่ตัวเมืองแองเคอเรจที่ ถูกค้ นพบครัง้ แรกโดยกัปตันเจมส์ คุ๊ก นักสารวจชาว
อังกฤษ ในปี ค.ศ. 1778 จากนัน้ นักสารวจชาวรัสเซียได้ มาค้ นพบอลาสก้ าทางตอนใต้ ในปี ค.ศ. 1784
ต่อมาอีกร้ อยกว่าปี เรื่ อยมา รัสเซียได้ มี การติดต่อค้ าขายและเริ่ มเข้ ามามีอิ ทธิพลในดินแดนนี ้ จนเมื่อปี
ค.ศ. 1867 แผ่นดินนี ้รัสเซียเป็ นผู้ขายให้ กบั สหรัฐอเมริ กาเป็ นจานวน 7,200,000 เหรี ยญ ทาให้ อลาสก้ า
เป็ นส่วนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริ กาในที่สดุ ในวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 1964 ได้ เกิดแผ่นดินไหวอย่าง
รุนแรง วัดแรงสัน่ สะเทือนได้ ถึง 9.2 ริ กเตอร์ สร้ างความเสียหายอย่างมากให้ เมืองแองเคอเรจ แผ่นดินไหว
ครัง้ นี ้ได้ ถกู เรี ยกขานว่า "The Good Friday Earthquake" ซึ่งเป็ นครัง้ ที่ร้ายแรงที่สดุ ในทวีปอเมริ กาเหนือ
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เมืองแองเคอเรจ เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในรัฐอลาสก้ า มีชนพื ้นเมืองเป็ นชาวเอสกิโม ซึ่งมีหน้ าตาละม้ าย
คล้ ายชาวเอเชี ย มีภ าษาเป็ นของตนเอง และมี ประเพณี ท้องถิ่ นที่ ยังคงหลงเหลือให้ คนเอสกิ โมเองได้
ภาคภูมิใจ
18.00 น.
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทเรื อซิลเวอร์ ซี รอต้ อนรับท่าน ณ บริ เวณจุดนัดพบประตูทางออกห้ องผู้โดยสารขาเข้ าแล้ ว
นาท่านไปโดยสารรถหรื อยานพาหนะที่จะนาท่านสู่โรงแรมที่พั กเพื่ อเช็คอินห้ องพัก จากนัน้ อิสระตาม
อัธยาศัย
พักที่ โรงแรม Captain Cook Hotel Anchorage
วันพฤหัสบดีท่ ี 1 มิ.ย. 2560
แอนเคอเรจ – ซีเวอร์ ด เช็คอินลงเรือสาราญ Silver Shadow
(2)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้ า อิสระจนกระทัง่ ถึงเวลาเช็คเอาท์
10.00 น.
คืนห้ องพัก และพักรอในบริ เวณห้ องล็อบบี ้ของโรงแรมและเตรี ยมพร้ อมสาหรับการเดินทางสู่สถานีรถไฟ
โดยรถหรื อพาหนะที่เรื อซิลเวอร์ ซีจดั บริการแก่ทา่ น
11.00 น.
เช็คอินเพื่อโดยสารรถไฟแกรนด์ วิวครู ซ ณ เคาน์เตอร์ บริ การของบริ ษัทเรื อซิลเวอร์ ซี (C Concourse
South Terminal Anchorage Airport) กรุณาเตรี ยมเอกสรสาหรับการเดินทางให้ พร้ อม อาทิเช่น หนังสือ
เดินทางที่ มี วี ซ่าเข้ าประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และแคนาดา ตั๋วโดยสารเรื อซิ ลเวอร์ ชาโดว์ กระเป๋ าและ
สัมภาระในการเดินทาง ท่านจะได้ รับหมายเลขที่นงั่ บนรถไฟฯ
เมื่ อ ผ่ า นการเช็ ค อิ น ท่ า นสามารถน ากระเป๋ าใบเล็ ก หรื อ ถุ ง
สัมภาระติดตัวไปด้ วย แต่กระเป๋ าใบเล็กหรื อถุงสัมภาระดังกล่าว
จะต้ องมีขนาดไม่ใหญ่เกินช่องว่างใต้ ที่นงั่ รถไฟฯจะไม่มีชนวาง
ั้
ของเหนือศรี ษะ กระเป๋ าเดินทางใบใหญ่จะได้ รับการขนส่งตรง
ไปยังห้ องพักเคบินของท่านบนเรื อซิลเวอร์ ชาโดว์ ***หากท่าน
ดาเนินการเพื่อเช็คอินโดยสารรถไฟแกรนด์วิวครูซ ช้ ากว่าเวลา 12.30 น. ท่านอาจถูกปฏิเสธไม่อนุญาตให้
ท่านโดยสารไปกับรถไฟซิลเวอร์ ซีขบวนดังกล่าว รถไฟแกรนด์วิวครู ซจะออกเดินทางทันทีที่การเช็คอิน
ผู้โดยสารเรื อซิลเวอร์ ชาโดว์ เสร็จเรี ยบร้ อย
12.45 น.
ขบวนรถไฟซิลเวอร์ ซีออกจากสถานีแองเคอเรจมุ่งสู่ปลายทางเมืองซีเวอร์ ด ท่านจะเพลิดเพลินไปกับ
การชมวิวทิวทัศน์ที่มีความงดงามของธรรมชาติอนั แสนบริ สทุ ธิ์ของคาบสมุทรอลาสก้ าคีไน ขณะที่ขบวน
รถไฟแล่นผ่านหุบเขาและพื น้ ที่ที่อุดมไปด้ วยพันธุ์ ไม้ ป่าและสัตว์
ท้ องถิ่นตลอดการเดินทาง ในเส้ นทางสาย Coastal Classic ที่ใช้
เวลาประมาณ 4.5 ชั่วโมง ซึ่ง ขบวนรถไฟฯจะนาท่านแล่นผ่า น
Westchester Lagoon, Dimond Boulevard ย่านธุรกิจการค้ า
ลานจอดเครื่ องบิน Alaskan ก่อนที่จะพ้ นจากเมืองแองเคอเรจ
จากนันเส้
้ นทางจะลาดลงเกือบเท่ากับระดับความสูงของน ้าทะเล
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17.30 น.

ก่อนที่จะแล่นผ่าน Turnagain Arm ซึ่งทางฝั่ งซ้ ายจะเป็ น Potter’s March ที่ฝงู นกมักจะใช้ เป็ นแหล่ง
อพยพ ซึ่งบางโอกาสจะมีกวางมูสออกมาให้ ได้ เห็น ต่อจากนันขบวนรถไฟฯจะแล่
้
นไปตามแนวชายฝั่ งใน
เส้ นทางที่เลี ้ยวลดคดเคี ้ยว ผ่านชุมชนชาวอินเดียนแดง เมื่อเวลาของการเดินทางผ่านไปชัว่ โมงเศษหลัง
ออกจากแองเคอเรจขบวนรถไฟฯจะแวะจอดพักในช่วงเวลาสัน้ ๆ ที่ Girdwood เมืองเล็ก ๆ อันเป็ นที่ตงั ้
ของ Alyeska Ski Resort เมื่อออกเดินทางต่อไปสักพักราว 10 นาที ขบวนรถไฟฯจะแล่นผ่าน Old
Portage Station จุดตัดของเส้ นทางที่แยกสู่เมือง Whittier ซึ่งเป็ นจุดสิ ้นสุดของเส้ นทางเลียบชายฝั่ งและ
ขบวนรถไฟฯจะเริ่ มไต่ระดับความสูงของเทือกเขาคีไน (Kenai Mountains) แล้ วผ่านเข้ าสู่ Chugach
National Forest ที่กินพื ้นที่ราว 6 ล้ านเอเคอร์ จากนันจะผ่
้ าน
พื ้นที่บริ เวณ Placer River Valley ก่อนที่จะถึง Spencer
Glacier ซึ่ง จะเป็ นกาแพงน า้ แข็ง ที่ ม หึม ามองเห็นได้ อย่า ง
ชัด เจน ถัด ไปในเส้ น ทางขบวนรถไฟฯจะน าท่ า นผ่ า น Trail
Glacier, Trial Creek และ Trail Canyons เข้ าสู่ Moose
Pass ชุมชมเล็ก ๆ ที่มี 200 ครัวเรื อนอาศัยอยู่และเป็ นจุดที่
เส้ นทางรถยนต์และรถไฟมาบรรจบกันก่อนที่จ ะแล่นขนานกันไปตามแนวฝั่ งทะเลสาบคีไนมุ่งสู่แม่นา้
Resurrection และแถบชายฝั่ งทะเลของเมืองซีเวอร์ ดก่อนจะถึงสถานีปลายทางซีเวอร์ ด ที่ตงอยู
ั ้ ่บ น
คาบสมุทรคีไน โบโรห์ ที่ได้ รับการขนานนามเพื่อเป็ นเกีรยติให้ แก่ William H. Seward รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงต่างประเทศในรัฐบาลของประธานาธิ บดีอับราฮัม ลินคอล์ น และแอนดรู จอห์นสัน ในปี ค.ศ.
1867 ผู้ซึ่งเป็ นตัวตังตั
้ วตีที่ให้ สหรัฐอเมริ กาซื ้ออลาสก้ าจากรัสเซีย ประวัติความเป็ นมาของเมืองซีเวิร์ด
แห่งนี ้เกิดขึ ้นใน ปี ค.ศ. 1793 เมื่อนายอเล็กซาเดอร์ บารานอฟ ได้ ก่อตังบริ
้ ษัท Shelikhov-Golikov เพื่อ
ทาการค้ าขายเฟอร์ ขนสัตว์ที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณอ่าวรี ซูร์เร็ คชัน่ (Resurrection Bay) ซึ่งเป็ นที่ตงของเมื
ั้
องซีเวิร์ด
ในปั จจุบนั
**** บนขบวนรถไฟฯจะมีเครื่องดื่ม ไว้ บริการท่ าน ในส่ วนของอาหารก็มีไว้ บริการท่ านเช่ นกัน
แต่ จะรับการชาระเงินด้ วยบัตรเครดิตเท่ านัน้ ****
ขบวนรถไฟแกรนด์วิวครูซถึงสถานีเมืองซีเวอร์ ด จากนันให้
้ ทา่ นเดินทางไปยังท่าเทียบเรื อ Silver
Shadow และขึ ้นสูเ่ รื อฯเพื่อดาเนินการเช็คอินห้ องพักเคบินสวีทส่วนตัวของท่าน
เรื อ Silver Shadow เป็ นเรื อสาราญระดับลักเซอรี่ เดอลักซ์ ที่เน้ นการให้ บริ การลูกค้ าได้ อย่างทัว่ ถึง
ถึงแม้ ว่าเรื อ Silver Shadow จะมีเพียง 7 ชันและระวางน
้
้าหนัก 28,258 ตันกรอส จึงแลดูไม่ใหญ่โต
อลังการ หากนาไปเปรี ยบเที่ยบกับเรื ออื่นๆ ที่จผุ ้ โู ดยสารได้ เป็ นหลายๆ พันคน แต่หากพิจารณาถึงสัดส่วน
ระหว่างจานวนผู้โดยสารเต็มลาเรื อกับจานวนเจ้ าหน้ าที่ผ้ คู อยให้ บริ การแล้ ว เรื อ Silver Shadow กับ
จานวนผู้โดยสารเต็มลาที่ 382 ท่าน แต่มีพนักงานเจ้ าหน้ าที่เป็ นชาวยุโรปที่มากด้ วยประสบการณ์ไว้ เป็ นผู้
ให้ บริ การถึง 302 นาย ย่อมเป็ นข้ อพิสูจน์ในด้ านการให้ บริ การได้ เป็ นอย่างดี Silver sea จะเน้ นการ
ให้ บริ การส่วนบุคคลซึ่งกล่าวได้ ว่าเป็ น Signature ของบริ ษัทฯ เมื่อท่านก้ าวขึ ้นสู่เรื อฯ ท่านจะพบกับการ
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ต้ อนรับที่อบอุ่นของพนักงานที่สวมถุงมือสีขาว พร้ อมกับแชมเปญในแก้ วทรงสูง เพลิดเพลินไปกับทานอง
เพลงเบาๆ ที่ขับกล่อมขณะที่พนักงานนาท่านไปยังห้ องสวีทของท่าน ซึ่งภายในจะมีดอกไม้ สดจัดวาง
ตกแต่งด้ วยความเอาใจใส่ไว้ เป็ นอย่างดี และนั่นเป็ นเพียงก้ าวแรกของการบริ การที่เต็มไปด้ วยคุณภาพ
ระหว่างการเดินทางไปกับเรื อแสนหรู ระดับลักเซอรี่ เดอลักษ์ ของ Silver sea ท่านจะตระหนักได้ ว่าทุก
ความต้ องการของท่านจะได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี และบางครัง้ ก่อนที่ท่านจะเอ่ยปากบอก อัตราส่วนของ
พนักงานกับผู้เข้ าพักเกือบจะเป็ น 1 ต่อ 1 ทังนี
้ ้เพื่อให้ แน่ใจว่าทุกความปรารถนาของท่านเป็ นจริ ง พร้ อม
ความแม่นยาอย่างจริงจังไม่วา่ จะจากพนักงานต้ อนรับที่สามารถปรับแต่งการเดินทางของท่านไปจนถึงบัต
เลอร์ ที่ให้ บริ การอาหารเช้ าในห้ องสวีทของท่าน ถึงแม้ สดั ส่วน 1 ต่อ 1 จะเป็ นตัวเลขเปรี ยบเทียบแต่สิ่งที่
แท้ จริงนัน้ คือพนักงานเหล่านันได้
้ รับการฝึ กอบรมจากโรงแรมชันน
้ าของโลก พนักงานของ Silver sea ไม่
เพียงเชี่ยวชาญในสิ่งที่พวกเขาทา แต่พวกเขาได้ ทามันด้ วยความจริ งใจทาให้ ผ้ ไู ด้ รับบริ การเกิดความรู้สึก
อบอุ่นจากรอยยิ ้มของพวกเขาไม่ว่าจะเป็ นบาร์ เท็นเดอร์ ผู้ดแู ลห้ องอาหาร พ่อครัวผู้นาเสนอเมนู soufflé
prepared a’ la minute ที่ท่านจะชื่นชอบ ซึ่งแต่ละคนและแต่ละสัมผัสที่ถกู นามาใช้ จะเป็ นกลเม็ดเด็ด
พรายให้ ท่านเกิดรู้สึกเสมือนว่าท่านเป็ นสมาชิกของสโมสรที่พิเศษที่สดุ ของโลก ในความเป็ นจริ งแล้ วท่าน
อยูใ่ นฐานะแขกพิเศษของ Silver sea
ค่าตัว๋ โดยสารที่ท่านได้ ชาระไปแล้ วนันนอกจากจะเป็
้
นค่าใช้ จ่ายสาหรับห้ องพักเคบินตลอดการเดินทาง
แล้ วยังครอบคลุมถึงบริการต่อไปนี ้:
- ห้ องพักแบบสวีทที่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอกทุกห้ อง
- ความพร้ อมในการให้ บริการด้ วยความเข้ าใจและใส่ใจอย่างเต็มเปี่ ยมของ Butler Service
- บริการรูมเซอร์ วิสตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่วา่ ท่านต้ องการรับประทานอาหารเบาๆ ก่อนนอน หรื อต้ องการ
ให้ เซิร์ฟอาหารเช้ าในห้ องพัก แม้ กระทัง่ คอร์ สอาหารค่าที่เซิร์ฟแบบจานต่อจานแบบในห้ องอาหาร ท่าน
สามารถเรี ยกใช้ บริการของรูมเซอร์ วิสได้
- ไวน์, สุราระดับพรี เมี่ยม, กาแฟที่คดั สรร, เครื่ องดื่มประเภทซอฟท์ดริ๊ ง มีไว้ บริ การท่านอย่างเต็มที่ไม่
ว่าจะเป็ นที่ บาร์ เลานจ์ ห้ องอาหาร และมินิบาร์ ในห้ องสวีทของท่าน
- อาหารรสเลิศที่มีชื่อเสียงและได้ รับการปรุ งอย่างสร้ างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและจิตวิญญาณ บนเรื อ
ของ Silver sea จะมีเมนูหลักอย่างน้ อยสี่ตวั เลือก ไม่ว่าท่านจะรับประทาน ณ ห้ องอาหารใดเรื อซิลเวอร์ ซี
จะกานัลท่านด้ วยการเลือกดื่มไวน์แดงและไวน์ขาวคุณภาพพิเศษร่วมกับอาหารมื ้อดังกล่าวฟรี
- ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารต่างๆ บนเรื อสาราญของ Silver sea โดยแต่ละ
ที่ จ ะบรรณาการท่า นด้ ว ยอาหารที่ เ ปี่ ยมด้ ว ยรสชาติ ที่ จ ะเติม เต็ม ความอร่ อ ยด้ ว ยความส าคัญ ของ
วัฒนธรรมในการทาอาหารอิตาเลี่ยน ซึ่งท่านสามารถคาดหวังได้ เมื่อเลือกเดินทางไปกับ Silver sea
นอกจากนี ้และแน่นอนที่สุดของความเป็ นเลิศในเรื่ องอาหารการกินซึ่งเราต้ องขอขอบคุณหุ้นส่วนของเรา
Relais & Chateaux ผู้ได้ รับรางวัลอันทรงเกียรติ Grands Chefs และบนเรื อ Silver Shadow มี
ห้ องอาหารไว้ ให้ บริการจานวน 4 ห้ องจาแนกได้ ดงั ต่อไปนี ้:
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- 1. ห้ อง Pool Bar & Grill ห้ องอาหารที่สะดวกสบายและไม่ต้องพิธีรีตรองมากมาย เป็ นสถานที่ท่าน
สามารถใช้ เป็ นที่หย่อนใจกับการจิ บค็อกเทลข้ างสระน ้าไปพร้ อมกับรับลมทะเลที่พดั โชย เมนูริมสระนา้
ได้ รับการคัดสรรเป็ นอาหารสาหรับสุขภาพไม่ว่าจะเป็ นเมนูเบาๆ สาหรับอาหารเช้ าและอาหารกลางวัน
รวมทังเมนู
้ ประเภทปิ ้งและพิซซ่าที่ใหม่สดจากเตาอบ ยามเมื่อดาวจรัสแสงประกายจับท้ องฟ้าที่มืดมิด
ห้ องอาหารพูลบาร์ แอนด์กริ ลบนดาดฟ้าจะแปลงเปลี่ยนเป็ นกริ ลล์ ที่ท่านจะได้ รับประสบการณ์ในการปิ ง้
ย่างบนหินภูเขาอย่างใกล้ ชิดและสนุกสนานด้ วยตัวท่านเองไม่ว่าจะเป็ นการย่าง สเต็กเนื ้อลูกวัว , เนื ้อหมู,
เนือ้ แกะ, ปลาแซลมอน, ปลาหรื อกุ้งตามความชอบของท่าน *หากท่านต้ องการรับประทานมือ้ ค่าที่
ห้ องอาหารนี ้ ท่านต้ องสารองโต๊ ะล่วงหน้ า
- 2. ห้ อง La Terrazza ที่ให้ บริ การด้ วยเมนูอาหารอิตาเลียนตามสัง่ โดยแต่ละจานจะได้ รับการ
พิถีพิถนั ปรุงแต่งด้ วยสูตรแท้ และวัตถุดบิ ที่สดใหม่จากเมืองต่าง ๆ ของอิตาลีเสมือนเป็ นการมอบมรดกทาง
วัฒ นธรรมการทาอาหารที่ ให้ ร สชาติอันโดดเด่น ของความเป็ นอิต าเลี ย น ท่า นสามารถใช้ บริ ก ารของ
ห้ องอาหารนี ้สาหรับมื ้อเช้ า และมื ้อกลางวัน ส่วนมื ้อค่านันท่
้ านต้ องสารองโต๊ ะล่วงหน้ า ต้ องจองสาหรับ
อาหารค่า
- 3. ห้ อง The Restaurant ห้ องอาหารที่สง่างามมีประกายแสงของสีเงิน กระจกคริ สตัลและแสงเทียน
เป็ นห้ องอาหารหลักของ Silver sea ที่ให้ บริ การอาหารร่ วมสมัย อาหารนานาชาติ กับบริ การไร้ ที่ติ
เมนูอาหารได้ รับการคัดสรรให้ เหมาะสมกับภูมิภาคของเส้ นทางการเดินเรื อและไม่ซ ้ากัน ในวันที่เรื อฯล่อง
ทะเลโดยไม่มีจุดแวะพักขอแนะนาให้ ท่านลองสัง่ La du Monde อาหารชุดที่เป็ นเอกลักษณ์ที่จัดทาขึ ้น
เฉพาะสาหรับ Silver sea โดย Grands Chefs Relais & Chateaux ท่านสามารถเลือกใช้ บริ การ
ห้ องอาหารนี ้ได้ อย่างอิสระโดยไม่จาเป็ นต้ องทาการสารองใดๆ ท่านสามารถรับประทานอาหารที่โต๊ ะไหน
เวลาเท่าไรและกับใครก็ได้ ตามที่ทา่ นสะดวกและต้ องการ
- 4. ห้ อง Le Champagne ภัตตาคารไวน์ในท้ องทะเลเพียงแห่งเดียวที่ได้ รับการดูแลโดย Relais &
Chateaus ซึ่งท่านสามารถจะพบได้ เฉพาะบนเรื อของ Silver sea เท่านัน้ ให้ ท่านได้ รับความเพลิดเพลิน
กับการลองลิ ้มชิมอาหารในเมนูชดุ ที่เกิดจากแรงบันดาลใจและความเหมาะสมกับภูมิภาคของเส้ นทางการ
เดินเรื อ พร้ อมกับแกล้ มด้ วยไวน์ที่เข้ ากับอาหารแต่ละจานของเมนูสุดพิเศษชุดคอร์ ส 6 จานนี ้ **ท่าน
สามารถใช้ บริการห้ องอาหาร Le Champagne นี ้ได้ เพียงสารองที่นงั่ ล่วงหน้ าพร้ อมชาระค่าธรรมเนียมการ
จองท่านละ 40 เหรี ยญสหรัฐเท่านัน้
- เมื่อเรื อฯ จอดแวะเมืองท่าต่างๆ และท่านต้ องการไปเดินสารวจตัวเมืองด้ วยตัวท่านเอง Silver sea
จะจัดพาหนะไว้ บริการรับ/ส่ง ท่านระหว่างท่าเรื อกับย่านกลางเมืองทังขาไปและขากลั
้
บ
- ทิปพนักงานบนเรื อ
- อินเตอร์ เน็ตไร้ สายฟรี ทวั่ เรื อ ไม่จากัด สาหรับห้ องสวีท
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- แน่นอนว่าท่านจะได้ รับสิทธิ์ พิเศษเหล่านี ้เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับการล่องเรื อสาราญทั่วๆ ไปที่ท่านต้ อง
ซื ้อและชาระเพิ่มเติมและหากรวมค่าใช้ จ่ายเหล่านี ้แล้ วราคาค่าตัว๋ โดยสารที่ท่านจ่ายให้ ซิลเวอร์ ซีจะดูไม่
แพงเลย
นอกจากนัน้ Silver sea ยังมีกิจกรรมอื่นๆ บนเรื อไว้ บริการท่านอาทิเช่น:
- กิจกรรมเพื่อความผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ในขณะที่ล่องไปเรื อหรูของ Silver sea แนะนาให้
ท่านสร้ างเสริ มสุขภาพเพื่อความพร้ อมที่จะเริ่ มต้ นการผจญภัยของท่าน อุปกรณ์มีอย่างครบครันในห้ อง
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ คอร์ สฝึ กอบรมพิลาทิสในห้ องแอโรบิก บริ การซาวน่าและห้ องอบไอน ้า เพื่อบรรเทาความ
อ่อนล้ าของกล้ ามเนื ้อ ***ท่านสามารถตรวจสอบโปรแกรมเพื่อสุขภาพต่างๆ ได้ จาก Cruise Brochure
- ความมหัศ จรรย์ เ กิ น ค าบรรยายที่ มี ไ ว้ ให้ บริ ก ารท่ า น นอกเหนื อ จากบริ ก ารที่ เ พิ่ ม คุณ ค่ า กั บ
งบประมาณที่ท่านใช้ จ่ายแล้ วยังมีทวั ร์ เสริ มบนฝั่ งที่ได้ รับการจัดทาโดยทีมงานที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่งได้ ทาการ
สารวจในแต่ละเส้ นทางก่ อนที่จะจัดทาเป็ นโปรแกรมทัวร์ เสริ มบนฝั่ งและกระตุ้นให้ ท่านเกิดความอยากรู้
ด้ วยการบรรยายโดยวิทยากรที่ช านาญ ท่านสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที่ Shore Concierge เพื่อขอ
รายละเอียดต่างๆ ได้ ณ เคาน์เตอร์ ชนั ้ 5
19.00 น.
เรื อสาราญ Silver Shadow ออกจากท่าเมืองซีเวอร์ ด ในเส้ นทางลงใต้ ส่เู มืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
โดยจะนาท่านชมฮับบาร์ ดกลาเซียร์ ในวันรุ่งขึ ้น
วันศุกร์ ท่ ี 2 มิ.ย. 2560
ฮับบาร์ ดกลาเซียร์
(3)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ Silver Shadow หรื อท่านสามารถเลือกใช้ บริ การของ
รูมเซอร์ วิส
อิสระพักผ่อน พร้ อมกับชมวิวทิวทัศน์ภายนอกขณะเรื อฯแล่นสู่ฮับบาร์ ดกลาเซียร์
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรื อส าราญ
Silver Shadows (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร
กลางวันในห้ องอาหารหลากหลายบนเรื อสาราญฯ นี ้)
14.00 น.
เรื อสาราญ Silver Shadow ล่องเลียบฝั่ ง Yakutat, Alaska
ซึง่ บริเวณที่ตงของฮั
ั้
บบาร์ ด กลาเซียร์ (Hubbard Glacier)
ธารน า้ แข็ ง ที่ ไ ด้ รั บ การกล่ า วขานว่ า ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุด ในแถบ
อเมริกาเหนือ และได้ รับการขนานนามดังกล่าวเพื่อเป็ นเกียรติ
แด่ Gardiner Greene Hubbard ผู้เป็ นทัง้ ทนายความ
ผู้ชานาญการคลัง และผู้มีใจกุศลชาวอเริกนั ที่ได้ ดารงตาแหน่ง
ประธานของ National Geographic Society คนแรก ท่านจะ
ตื่นตาตื่นใจกับ Galloping Glacier และเสียงที่เกิดจากการ
เคลื่ อ นตัว ของธารน า้ แข็ ง สายนี ท้ ี่ ย าวถึ ง 122 กิ โ ลเมตร ที่
เคลื่อนถลาลงสู่ก้นอ่าวในระดับความลึกราว 1,600 ฟิ ต ภาพของธารนา้ แข็งสีฟ้ าที่สามารถมองเห็นได้
7

เด่นชัดนันกลั
้ บกลายเป็ นหอคอยสูงตระหง่านขณะที่เรื อสาราญ Silver Shadow เคลื่อนไปอย่างช้ า ๆ เข้ า
ไปใกล้ จนเหมือนจะถูกกลืนหายไปในอ้ อมกอดของขุนเขาที่ถกู คลุมด้ วยหิมะขาวโพลน เป็ นปรากฏการณ์
ของธารน ้าแข็งที่เคลื่อนถึงปลายสุดและแยกตัวออกเป็ นภูเขาน ้าแข็งขนาดตึกสูง 10 ชัน้
18.00 น.
เรื อสาราญ Silver Shadow ล่องออกจากฮับบาร์ ด กลาเซียร์ มงุ่ หน้ าสูเ่ มืองซิตก้ า
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ Silver Shadow
หลังอาหาร อิสระให้ ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อมากมาย
วันเสาร์ ท่ ี 3 มิ.ย. 2560
เมืองซิตก้ า, รัฐอลาสก้ า (อิสระเลือกซือ้ ทัวร์ เสริมบนฝั่ ง)
(4)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ Silver Shadow หรื อท่านสามารถเลือกใช้ บริ การของ
รูมเซอร์ วิส
09.00 น.
เรื อสาราญ Silver Shadow แวะทอดสมอ ณ ท่าเมือง
ซิตก้ า ที่มีผ้ ูกล่าวว่าเ ป็ นสิ่งที่สวยงามที่สุดของเมืองอ
ลาสก้ าตะวันออกเฉี ยงใต้ ตังอยู
้ ่บนฝั่ งตะวันตกของเกาะ
Baranof ขนาบด้ ว ยภูเ ขาที่ ป กคลุม ด้ ว ยหิ ม ะทางทิ ศ
ตะวัน ออกและมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ กทางตะวัน ตก และ
ทรั พ ยากรที่ มี ค่ า ที่ สุ ด นัน้ คื อ ประชาชนของซิ ต ก้ าผู้ ซึ่ ง
แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในบ้ านเกิ ดของพวกเขาและ
รักในทุกความงดงามของเมืองเล็ก ๆ แห่งนีก้ ับความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้ รับจากรัสเซีย
รวมถึงโดมหัวหอมกับไม้ กางเขนสีทองของวิหารเซนต์ไมเคิลวิหาร อันเป็ นที่รักของนิกายรัสเซียนออร์ โธ
ดอก ท่ า นสามารถเลื อ กซื อ้ ทัว ร์ เ สริ ม บนฝั่ ง ที่ มี ใ ห้ ท่ า นเลื อ กถึ ง 14 รายการได้ ที่ เ คาน์ เ ตอร์ Shore
Concierge ชัน้ 5
17.00 น.
เรื อสาราญ Silver Shadow ออกจากท่าเมืองซิตก้ า มุง่ หน้ าสูเ่ มืองจูโน่
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ Silver Shadow
ท่านสามารถชมโชว์ การแสดงในรูปแบบ Musical productions ต่าง ๆ ที่จะได้ รับการจัดแสดงในแต่ละคืน
เช่น:
- Caliente - Latin inspired
- Shaken Not Stirred – intrigue, glamour & sophistication of James Bond films
- Premiere – chronological musical tribute
- Amore – timeless love songs

วันอาทิตย์ ท่ ี 4 มิ.ย. 2560
เมืองจูโน่ , รัฐอลาสก้ า (อิสระเลือกซือ้ ทัวร์ เสริมบนฝั่ ง)
(5)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ Silver Shadow หรื อท่านสามารถเลือกใช้ บริ การของ
รูมเซอร์ วิส
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08.00 น.

เรื อสาราญ Silver Shadow เข้ าเทียบท่าเมืองจูโน่ เมือง
ที่ใหญ่ที่สดุ อันดับสามของอลาสก้ า ตังอยู
้ ่บนแผ่นดินใหญ่
ในอเมริกาเหนือ เป็ นเมืองซึ่งไม่สามารถเข้ าถึงได้ โดยถนน
โดยที่ต้นกาเนิดของเมืองเกิดจากนักแสวงโชคสองนาย (ผู้
บุกเบิกอลาสก้ า) คือ โจ จู โน่ และริ ช าร์ ด แฮร์ ริส และ
หัวหน้ าเผ่าทิงกิตชื่อ Kowee ผู้ที่นาทังสองไปยั
้
งพื ้นที่ลา
ห้ วยซึ่งที่อดุ มไปด้ วยทองที่ Snow Slide Gulch ซี่งได้ กลายเป็ นที่ตงของเมื
ั้
องที่ถกู สร้ างขึ ้นในปี 1880 ที่
เต็มไปด้ วยแคมป์ของชาวเหมืองผู้ตื่นทองและเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็ นเมืองหลวงของอลาสกาปี ค.ศ.
1906 จู โ น่ เ ป็ นที่ ที่ มี ธ ารน า้ แข็ ง มากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของอลาสก้ า ซึ่ ง มี ธารน า้ แข็ ง เมนเดนฮอลล์
(Mendenhall Glacier) เป็ นธารน ้าแข็งที่ขึ ้นชื่อว่าสวยที่สดุ แห่งหนึง่ ท่านสามารถเลือกซื ้อทัวร์ เสริ มบนฝั่ งที่
มีให้ ทา่ นเลือกถึง 25 รายการได้ ที่เคาน์เตอร์ Shore Concierge ชัน้ 5

ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ Silver Shadow
23.00 น.
เรื อสาราญ Silver Shadow ออกจากท่าเมืองจูโน่ เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองสแกกเวย์
วันจันทร์ ท่ ี 5 มิ.ย. 2560
เมืองสแกกเวย์ , รั ฐอลาสก้ า (อิสระเลือกซือ้ ทัวร์ เสริมบนฝั่ ง)
(6)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ Silver Shadow หรื อท่านสามารถเลือกใช้ บริ การของ
รูมเซอร์ วิส
07.00 น.
เรื อสาราญ Silver Shadow แวะเทียบท่าเมืองสแกกเวย์ ซึ่งตังอยู
้ ่ที่เหนือของ Inside Passage การ
ทางเดินเข้ าถึง สแกกเวย์ ได้ ด้วยการนั่งเรื อข้ ามฟากจากเฮนส์ ซึ่ง ใช้ เวลาราวหนึ่ง ชั่วโมง หากต้ องการ
เดินทางโดยรถยนต์ต้องขับรถเป็ นระยะทางถึง 359 ไมล์โดยใช้ ทางหลวงเฮนส์จนถึงชุมทางยูคอนแล้ วเข้ า
ทางหลวงอลาสก้ าอีก 100 ไมล์ลงไปทางทิศใต้ เพื่อไปยังไวท์ฮอร์ สและจากขับต่อไปอีก 100 ไมล์บนทาง
หลวงคลอนไดก์ คนเมืองแถบนี ้มักเรี ยกเส้ นทางท่องเที่ยวในเขตนี ้ว่า Golden Horseshoe หรื อ Golden
Circle สืบเนื่องจากต้ องผ่านเขตชนบทในยุคตื่น ทองจานวนมากนอกเหนือไปทัศนีย์ภาพที่ งดงามของ
ทะเลสาบ และป่ าเขา เมืองสแกกเวย์ได้ เก็บรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองไว้ ได้ เป็ นอย่างน่าอัศจรรย์ดี
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ท่านจะพบเห็นบ้ านไม้ สองชัน้ ร้ านค้ า ร้ านอาหาร ของยุคตื่นทองที่ทาสีสนั สดใส *** ท่านสามารถเลือกซื ้อ
ทัวร์ เสริมบนฝั่ งที่มีให้ ทา่ นเลือกถึง 26 รายการได้ ที่เคาน์เตอร์ Shore Concierge ชัน้ 5

15.00

ค่า

น

รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ Silver Shadow

วันอังคารที่ 6 มิ.ย. 2560
เช้ า
กลางวัน
12.00 น.

เรื อสาราญ Silver
Shadow ออกจากเมืองสแกกเวย์ เพื่อ
เดินทางต่อไปยังเมืองเคทชิแกน

.

เมืองเคทชิแกน, รัฐอลาสก้ า (อิสระเลือกซือ้ ทัวร์ เสริมบนฝั่ ง)

(7)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ Silver Shadow หรื อท่านสามารถเลือกใช้ บริ การของ
รูมเซอร์ วิส อิสระเชิญท่านพักผ่อนและสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรื อมีบริการให้ ทา่ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ Silver Shadow
เรื อสาราญ Silver Shadow เข้ าเทียบท่าเมืองเคทชิแกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้ า ปั จจุบนั จัดเป็ น
เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสี่ของรัฐ และเป็ นเมืองที่ร้ ูจกั
กันดีของนักท่องเที่ยวท้ องถิ่นและต่างชาติว่า เป็ น
เมืองแห่ งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มาก
ที่ สุ ด ในโลก ในอดี ต เสาแกะสลั ก นี ้ ถื อเป็ น
สัญลักษณ์ทางศาสนาของชนเผ่าพื ้นเมืองอเมริ กัน
ทางตอนเหนือให้ ความเคารพ ต่อมาในยุคที่มีการ
เผยแพร่ศาสนาคริสต์ ได้ เกิดความเข้ าใจผิดทาให้ คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี ้ไปเป็ นจานวนมาก ปั จจุบนั นี ้
เสาแกะสลักนี ้เปรี ยบเสมือนบิลบอร์ ดหรื อสัญลักษณ์ที่ใช้ เล่ าเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาต่างๆ ในอดีต
เมืองเคทชิเกนเคยได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี ้ถูกจัดให้ เป็ นเมืองแห่งสวรรค์ของ
นักตกปลาและกลุม่ คนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทาให้ ในช่วงฤดูร้อน เมืองนี ้จะหนาแน่นไปด้ วยนักท่องเที่ยวจาก
ทัว่ โลก จนส่งผลให้ ปริ มาณปลาแซลมอนลดลงเป็ นจานวนมาก อีกทัง้ พืน้ ที่ของป่ าไม้ ก็ลดลงเนื่องจาก
ประชากรท้ องถิ่นทาการตัดไม้ เพื่อมาสร้ างบ้ านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ ้นทุกๆ ปี ปั จจุบนั ทัง้
หน่วยงานภาครัฐและประชากรท้ องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ ให้ เมืองนี ้คงไว้ ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่า
เฉกเช่นในอดีตเพื่อให้ คนรุ่ นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี ้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ ได้ ไม่มากก็
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น้ อ ย ***ท่านสามารถเลื อ กซื อ้ ทัว ร์ เ สริ ม บนฝั่ ง ที่ มี ใ ห้ ท่า นเลื อ กถึง 22 รายการได้ ที่ เ คาน์ เ ตอร์ Shore
Concierge ชัน้ 5
17.30 น.
เรื อสาราญ Silver Shadow ออกเดินทางต่อไปโดยมุง่ หน้ าสู่ Inside Passage
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ Silver Shadow
วันพุธที่ 7 มิ.ย. 2560
Inside Passage
(8)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ Silver Shadow หรื อท่านสามารถเลือกใช้ บริ การของ
รูมเซอร์ วิสอิสระให้ ท่านพักผ่อนบนเรื อสาราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร
หรื อนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ ตามใจปรารถนา เรื อสาราญ
เริ่ มล่องเข้ าสู่ Inside Passage ท่านจะได้ สมั ผัสกับ
ความงดงาม ความมหัศจรร ย์ของภูเขาน ้าแข็งที่
งดงามและยิ่งใหญ่ที่สดุ ในอลาสก้ า หากโชคดีท่าน
จะได้ ยิ น เสี ย งการแยกตัว เป็ นแผ่น ตกลงสู่พื น้ น า้
เป็ นเสียงอันกึกก้ องราวเสียงฟ้าร้ องคาราม และเป็ น
ช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้ กบั ก้ อนน ้าแข้ งมหึ มา
ที่พงั ถล่มลงสู่พื ้นน ้าเสียงดังกังวาล เรี ย กได้ ว่าเป็ นปรากฎการณ์ที่ธรรมชาติได้ ปัน้ แต่งขึ ้นมาให้ ท่านได้ ชม
และจะหาที่ใดเปรี ยบมิได้ อีกแล้ วในโลก อิสระให้ ท่านได้ สมั ผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่ง
น ้าแข็ง พร้ อมเก็บภาพความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนได้ ตามอัธยาศัย
Note : ก่ อนเรื อจะแล่ นเข้ าใกล้ ธารนา้ แข็งนี ใ้ ห้ เตรี ยมจองพืน้ ที่ส่วนตัวประจาดาดฟ้าเรื อให้ ดี
เพราะจะมีคนจานวนมากมาแย่ งกันเพื่อให้ ได้ ตาแหน่ งที่ดีท่ ีสุด ควรเตรี ยมอุปกรณ์ กันหนาวไม่
พร้ อม เพราะเมื่อเรื อแล่ นเข้ าใกล้ ธารนา้ แข็งอุณหภูมิอาจจะลดลงจนถึงศูนย์ องศา และควรนา
กล้ องส่ องทางไกลไปด้ วยเพื่อจะได้ เห็นภาพธารนา้ แข็งละลายตัวอย่ างชัดเจน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ Silver Shadow
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรื อ
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ Silver Shadow
หลังอาหาร อิสระให้ ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อมากมาย
วันพฤหัสบดีท่ ี 8 มิ.ย. 2560 เมืองแวนคูเวอร์ , ประเทศแคนาดา
(9)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ Silver Shadow หรื อท่านสามารถเลือกใช้ บริ การของ
รูมเซอร์ วิส
08.00 น.
เรื อสาราญ Silver Shadow เข้ าเทียบท่าเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ซึง่ เป็ นจุดหมายปลายทาง
10.30 น.
เช็คเอาท์ออกจากเรื อสาราญ Silver Shadow ตรวจรับกระเป๋ า และสัมภาระการเดินทางของท่าน ณ
อาคารที่ทาการท่าเรื อแวนคูเวอร์ จากนันโดยรถรั
้
บส่งที่ทางเรื อ Silver sea ได้ จดั ไว้ บริ การท่านเพื่อเดินทาง
สูส่ นามบินฯ
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ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์ โดยสายการบินโคเรียน แอร์ เที่ยวบิน KE 072
********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
วันศุกร์ ท่ ี 9 มิ.ย. 2560
เมืองอินชอน – สุวรรณภูมิ / กรุ งเทพฯ
(10)
17.50 น.
เดินทางถึงสนามบินอินชอน (ICN) ประเทศเกาหลีใต้ แวะเปลี่ยนเครื่ องบิน
19.15 น.
ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน โดยเที่ยวบิน KE 659
23.25 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)
14.35 น.

###

อัตราค่ าบริการ

31 พ.ค. – 09 มิ.ย. 60

ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่
(ราคาต่ อท่ าน)

พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม

ห้ องพักแบบมีระเบียง

289,990

109,990

รู ปแบบห้ องพัก

ห้ อง Veranda Suite ขนาด 32 ตารางเมตรรวมพืน้ ที่ระเบียง
A Silver sea signature, the Veranda Suite is spacious and welcoming. Floor-to-ceiling glass doors open onto a
furnished private teak veranda along the suite. Each spectacular sunset feels like it is yours alone. Some
Veranda Suites accommodate three guests.
Features
- Teak veranda with patio furniture and floor-to-ceiling glass doors
- Sitting area
- Twin beds or queen-sized bed
- Marbled bathroom with double vanity, separate shower and full-sized bathtub
- Walk-in wardrobe with personal safe
- Radio/alarm with iPod docking station
- Direct-dial telephone(s) Refrigerator and bar setup, stocked with your preferences
- Pratesi® fine bed linens and down duvet covers
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-

Premium mattresses and a choice of pillows
Plush robes and slippers
Choice of European bath amenities
Vanity table(s) with hair dryer
Writing desk(s) with personalised stationery, binoculars, and umbrella
Free WiFi
Flat screen TV(s) Complimentary interactive mobile content
Dry cleaning and pressing service (fee applies)

อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชันประหยั
้
ดสายการบินโคเรี ยนแอร์
2. ห้ องพักบนเรื อสาราญ 7 คืน และบนฝั่ งที่แองเคอเรจ 1 คืน, ทัวร์ ตามโปรแกรม
3. รถรับ-ส่งจากสนามบินและท่าเรื อ
4. อาหารทุกมื ้อ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรื อสาราญ
5. ค่าธรรมเนียมวีซา่ แคนาดา
6. ภาษีทา่ เรื อ, ภาษีน ้ามันสายการบิน
7. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมีบริ การสาหรับกระเป๋ าท่านละ 2 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 23 กิโลกรั มต่อใบ หากนา้ หนักหรื อ
จานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้ องชาระค่าใช้ จา่ ยโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์ เช็คอิน
8. ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์ ในกรณีออกใบกากับภาษี
2. ค่าธรรมเนียมวีซา่ อเมริกา
3. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรื อ เลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั นอกเหนือการควบคุม
2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การ ในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 95,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณ าชาระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 45 วัน มิฉะนัน้ จะถื อว่าการสารองการ
เดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 วัน หักค่าบริ การ ยึดค่ามัดจา 90,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46-79 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
หมายเหตุ:
1. กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ดินทางเข้ าหรื อออกประเทศ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ ให้ ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และ
ไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ ใช้ นนั ้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
การก่อการจลาจล ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
5. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะของสายการบิน
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนาสิ่งของผิดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการ
เดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย
เอกสารสาหรับใช้ ประกอบการยื่นวีซ่า:
1. หนังสือเดินทางที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันเดินทาง
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิว้ จานวน 2 รู ป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้ าตรงไม่สวมแว่นตาดา พืน้ หลังสีขาว ห้ ามใช้ รูป
สติก๊ เกอร์
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สูตบิ ตั ร ในกรณีเด็กไม่มีบตั รประชาชน
4. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
5. สาเนาทะเบียนบ้ านทุกหน้ าที่มีชื่อบุคคลในบ้ าน
6. สาเนาทะเบียนสมรส หรื อใบหย่า
7. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อฝากประจาเท่านัน้ โดยปรับบัญชีเดือนล่าสุดทุกหน้ าและย้ อนหลัง 6 เดือน
8. หลักฐานการทางาน
 พนักงานบริษัท: หนังสือรับรองการทางาน ระบุวนั ที่ เริ่มทางาน ตาแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็ นภาษาอังกฤษ
 เจ้ าของกิจการ: หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือ ถึงวันที่เดินทาง
 นักเรี ยน: หนังสือรับรองจากสถาบันเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
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หมายเหตุ:
1. ในกรณีที่ต้องยื่นวีซา่ เดี่ยว จะต้ องใช้ เอกสารตามรายการข้ างต้ นพร้ อมกับแนบเอกสารฉบับจริ งต่อเจ้ าหน้ าที่สถานฑูตด้ วย
ตัวเองเท่านัน้ ในกรณีของนักเรี ยนที่จะเดินทางคนเดียว จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรื อมารดา, หนังสือรับรองการ
ทางานหรื อหนังรับรองจดทะเบียนการค้ าจากกระทรวงพาณิย์ของบิดาหรื อมารดา และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และ
เอกสารแสดงความสัมพันธ์กบั บิดาหรื อมารดา (สาเนาใบสูตบิ ตั ร, สาเนาทะเบียนบ้ านเป็ นต้ น)
ในกรณีท่ ไี ม่ ได้ เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาแต่ เดินทางไปกับญาติ ก็จาเป็ นต้ องยื่นเอกสารดังกล่ าวด้ วย

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั ง้
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