รายการล่องเรือสาราญ Sky Princess
UNSEEN CANADA & NEW ENGLAND
พบกับสุ ดยอดรายการสุ ด Unseen
สัมผัสหลากสีสันแห่ งฤดูกาลใบไม้ เปลีย่ นสี
ชมนา้ ตกไนแองการ่ า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก
วันที่ 02 – 13 ตุลาคม 2563

GROUP

HIGHLIGHT

: เมืองศิวิไลซ์ที่ไม่เคยหลับไหลยามค่าคืน
: ชมคฤหาสน์โบราณ สถานที่พกั ตากอากาศของชนชั้นสูง
: เยีย่ มชมฮาร์วาร์ดสแควร์ พร้อมย้อนรอยประวัติศาตร์อเมริ กา ณ Lexington Green /
แวะช้อปปิ้ งตลาดในร่ มตลาดควินชี่
บาร์ ฮาร์ เบอร์ : ชมวนอุทยานอาคาเดีย จุดชมวิวที่สวยที่สุดของอเมริ กา
เซ็นจอห์ น : เยือนสวนสาธารณะ Fallsview จุดชมวิวที่ดีที่สุดในเมือง/ ช้อปปิ้ งตลาดเมืองเก่า
ฮาลิแฟกซ์ : เยือนชุมชนชาวประมงที่งดงาม ณ Peggy's ดัง่ ย้อนยุคไปยังปี ค.ศ. 1811 โดดเด่นด้วย
ประภาคารสี แดงขาว แรงบันดาลใจให้กบั เหล่าศิลปิ น
โตรอนโต : ชมน้ าตกไนแองการ่ า (Niagara Falls) หนึ่งในน้ าตกที่สวยที่สุดในโลก
นิวยอร์ ก
นิวพอร์ ต
บอสตัน

วันแรกของการเดินทาง
วันศุกร์ ที่ 02 ตุลาคม 2563

กรุงเทพ ฯ – นิวยอร์ ก

09.00 น.

พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) ประตู 8 แถว Q&R
เคาน์เตอร์ 1 - 8 เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับคณะ
ข้ อแนะนา : กรุ ณาไม่นาของมีคม วัตถุโลหะ ของเหลว เพื่อความสะดวกในการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
12.20 น.
นาท่าน
เหิ นฟ้าสู่ ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินอีวเี อ แอร์ (BR)
เที่ยวบินที่ BR 212 ใช้ เครื่ อง Boeing 777-300 อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ การบนเครื่ อง
พร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย ใช้ เวลาบิน 03.50 ชม.
17.10 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน เชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถ
รอเปลี่ยนเครื่ อง
19.10 น.
ออกเดินทางต่อ
สู่ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยสายการบินอีวเี อ แอร์ (BR)
เที่ยวบินที่ BR 032 ใช้ เครื่ อง Boeing 777-300 อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ การบนเครื่ อง
พร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย ใช้ เวลาบิน 14.55 ชม.
22.05 น.

บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล เวลาเปลีย่ น วันทีไ่ ม่ เปลีย่ น
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ จอห์น เอฟ เคเนดี้ นครนิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นาท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสื อเดินทาง ศุลกากรและรับสัมภาระ
เข้ าประเทศอเมริกา ห้ าม นาสิ่ งของเข้ าประเทศดังนี้
ห้าม พืช ผัก ผลไม้สด-แห้ง ทั้งในรู ปสด และแช่แข็ง (ยกเว้น Seafood)
ห้าม ล๊อคกระเป๋ าเดินทาง หากต้องการจะล็อคกระเป๋ าควรใช้กุญแจที่ได้รับอนุญาตจาก TSA
(Transportation Security Administration) สามารถหาซื้ อได้ที่สนามบิน หรื อตามร้านขาย
กระเป๋ าเดินทาง ราคากุญแจ TSA จะมีราคาแพงกว่าราคากุญแจทัว่ ๆไป
นาท่านออกเดินทางสู่ โรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Midtown New York (หรื อเทียบเท่า)
วันทีส่ องของการเดินทาง
วันเสาร์ ที่ 03 ตุลาคม 2563
เช้า

นิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

Welcome to New York
ขอต้อนรั บ ท่ า นสู่ นครนิ วยอร์ ก เมื อ งศิ วิไ ลซ์ ที่ ไ ม่ เ คยหลับ ไหลยามค่ า คื น เมื อ งที่ ล้ า สมัย ในยุ ค
โลกาภิวฒั น์ และเป็ นเมืองที่มีอิทธิ พลในหลายๆด้าน เช่น การค้าขายที่แพร่ หลายไปทัว่ โลก การเงิน
วัฒนธรรม แฟชั่น และความบันเทิ ง นิ วยอร์ กประกอบด้วยย่านที่ สาคัญ ได้แก่ ไชน่ าทาวน์ ย่าน
โซโห และหมู่บา้ นกรี นิช

11.30 น.

17.00 น.

นาท่านผ่านชมไฮไลท์ที่สาคัญของมหานครนิ วยอร์ ก อันได้แก่ Time Square, Rockefeller
Center, Radio City Hall, Madison Square Garden, St. Patrick Cathedral, Fifth Avenue และ
Wall Street ให้ท่านได้สัมผัสไลฟ์ สไตล์ความเป็ นนิวยอร์ กเกอร์ อย่างแท้จริ ง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ
ถึงท่าเรื อ Brooklyn cruise terminal ขอทุกท่านเตรี ยมความพร้อมสาหรับเช็คอินขึ้นเรื อ
เอกสารทีใ่ ช้ สาหรับเช็คอิน
1.
Passport (ที่มีวซี ่าอเมริ กา)
2.
E-Ticket Boarding Pass (ตัว๋ เรื อ)
3.
บัตรเครดิตที่ท่านใช้ลงทะเบียนไว้
***ขั้นตอนการเช็ คอินอาจใช้ เวลาประมาณ 1 ชั่ วโมง โดยขึน้ อยู่กบั จานวนผู้โดยสาร***
หลังจากขึ้นสู่ เรื อ และจัดเก็บสัมภาระในห้องพักเรี ยบร้อยแล้ว
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อ
หลังอาหารกลางวัน เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับกิจกรรมมากมายบนเรื อรักเรื อสาราญ
Sky Princess เพื่อรอ Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน)
ทางเรื อจะมีการประกาศเวลาในการรวมพลเพื่อซ้อมหนี้ ภยั กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น จึงขอความร่ วมมือ
ทุกท่านในการเข้าร่ วมปฏิบตั ิโดยพร้อมเพรี ยงกัน ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรื อ
หลังอาหารขอเชิญทุกท่านสนุกสนานกับการเดินทางอันสุ ดแสนอิสระ และกิจกรรมอันหลากหลาย
ยามค่าคืน ที่จะเริ่ มต้น ณ ราตรี น้ ี บนเรื อสาราญ Sky Princess
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองนิวพอร์ท, รัฐโรดไอร์แลนด์

New York City

พักค้างแรมบนเรื อสาราญ คืนที่ 1
ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Princess Patter”
ที่ทางเรื อจะส่ งมาให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าทุกคื น โดยจะนาส่ งไว้ที่ห้องนอนของท่าน ซึ่ ง
รายละเอียดทุกอย่าง จะแนะนาไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น ค่านี้ ควรแต่งตัวอย่างไร
กิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น รายการบันเทิงต่าง ๆ เป็ นต้น

วันทีส่ ามของการเดินทาง
วันอาทิตย์ ที่ 04 ตุลาคม 2563

นิวพอร์ ต, เกาะโรด ประเทศสหรัฐอเมริกา
เรื อเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 07.00 น. – 17.00 น.

07.00 น.

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรื อ
เรื อเข้าเทียบท่าเมืองนิวพอร์ ท รัฐโรดไอร์ แลนด์

Welcome to Newport, Rhode Island
ก่อนจะมีการปฏิรูปอเมริ กา เมืองนี้เป็ นหนึ่งในห้าเมืองอาณานิคม ที่เป็ นเมืองท่าขนส่ งสิ นค้าหลัก
อันได้แก่ เหล้ารัม น้ าตาล และขนส่ งทาส ปั จจุบนั ภาพของการเป็ นเมืองท่าขนส่ งได้เลือนหายไป
กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่จดั งานระดับชาติในช่วงฤดู ร้อน เช่นงานเทศกาลดนตรี โลก งาน
แข่งขันเทนนิสระดับชาติ การแข่งขันเรื อยอร์ ช เป็ นต้น
NPT-115

บ่าย

17.00 น.

Grand Mansions & Ocean Scenic Drive / 2.75 Hours

นาท่านผ่านชมทิวทัศน์ยา่ นประวัติศาสตร์ ของนิ วพอร์ ต ศูนย์กลางทางการค้าที่สาคัญและมีชื่อเสี ยง
ในประวัติศาสตร์ อเมริ กาในยุคอาณานิ คม ที่โดดเด่ นด้วยสถาปั ตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18 เช่ น
โบสถ์ตริ นิต้ ี ที่ ออกแบบสไตล์จอร์ เจี ย นอย่า งงดงาม หอสมุ ดเรดวู ด ห้องสมุ ดที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ดใน
อเมริ กา ไฮไลท์ที่สาคัญวันนี้ นาท่านเยี่ยมชม The Elms หรื อ Rosecliff ทั้งสองสถานที่ดงั กล่าวเป็ น
คฤหาสน์โบราณที่ ส ร้ างขึ้ นเพื่อใช้เป็ นสถานที่ พ กั ตากอากาศของชนชั้นสู ง หากย้อนกลับ ไปยัง
ศตวรรษที่ 18 The Elm เป็ น 1 ในคฤหาสน์พกั ร้อนที่หรู หราใหญ่โต สไตล์ฝรั่งเศสที่สง่างามบน
พื้นที่ 10 เอเคอร์ เป็ นคฤหาสน์พกั ร้อนของEdward J. Berwind ผูม้ ีอิทธิ พลในยุคสมัยนั้น พื้นที่
ประกอบด้วยสวนคลาสสิ กสไตล์ฝรั่งเศส ภายในคฤหาสน์ตกแต่งด้วย คอลเล็กชัน่ เซรามิกยุคฟื้ นฟู
ศิลปวิทยา ภาพวาดของฝรั่งเศสและเวนิสในศตวรรษที่ 18 และหยกโบราณจากตะวันออก เป็ นบ้าน
หลัง แรกในนิ วพอร์ ตที่ นาเทคโนโลยีด้านไฟฟ้ า เข้ามาใช้ภายในบ้ า นอย่า งเต็ม รู ป แบบ ส าหรั บ
คฤหาสน์ Rosecliff สร้างโดย Theresa Fair Oelrichs ในปี ค.ศ.1899 โดดเด่นในด้านของการเป็ น
สถานที่จดั งานรื่ นเริ ง ปาร์ ต้ ี จากการจัดแต่งสวยสไตล์ฝรั่งเศสที่งดงาม เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนต์
หลายๆเรื่ อง เช่น "The Great Gatsby." เป็ นต้น
ได้เวลาพอสมควร นาท่านกลับสู่ ท่าเรื อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อ
วันนี้ ขอเชิ ญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุ กสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรื อ หรื อ
ใช้ Facility ต่างๆ ที่มีอยูม่ ากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ และห้องบุฟเฟ่ ต์ ห้องฟิ ตเนส และสปา
หรื อจะพักผ่อนและออกกาลังในสระน้ า ที่มีให้เลือกหลากหลาย บรรยากาศยามเย็นตื่นตากับโชว์
ที่จดั เป็ นพิเศษหลังอาหารค่า หรื อจะฟั งเพลงเต้นราในบาร์ ต่างๆ รับรองว่า ท่านจะเพลิดเพลินจน
ลืมวันเวลาทีเดียว
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ บอสตัน (Boston), Massachusetts

ค่า

ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่า ณ ห้องอาหารใหญ่ ( FORMAL NIGHT )
ค่ า นี้ กับ ตัน เรื อ และลูก เรื อ ทุก คน ขอต้อ นรับ แขกผู ม้ ีเ กีย รติท ุก ท่า นด้ว ยงานเลี้ ย งรับ รอง
“Champagne Waterfall” (เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิที่มีเพียงเรื อสาราญในตระกูล
Princess Cruises เท่า นั้น) ซึ่ ง ทุก ท่า นจะได้เพลิดเพลินกับ งานเลี้ ย งแชมเปญ และรื่ นรมย์ก บั
บรรยากาศ และดนตรี ที่บรรเลง ณ บริ เวณล็อบบี้เรื อ
***หมายเหตุ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม***

พักค้างแรมบนเรื อสาราญ คืนที่ 2
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
วันจันทร์ ที่ 05 ตุลาคม 2563

บอสตัน, แมซาชู เซ็ท ประเทศสหรัฐอเมริกา
เรื อเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 11.00 น. – 20.00 น.

11.00 น.

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรื อ
เรื อเข้าเทียบท่าเมืองบอสตัน รัฐแมซาชูเซ็ท

Welcome to Boston, Massachusetts
บอสตันได้รับการยกย่องให้เป็ น "แหล่งกาเนิ ดอิสรภาพของอเมริ กา" ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ เช่ น เส้นทางแห่ งอิสรภาพ (Freedom Trail) ชนวนนาไปสู่ สงครามการปฏิ วตั ิ
อเมริ กา เป็ นต้น ในศตวรรษที่ 19 บอสตันได้รับการขนานนามให้เป็ น "เอเธนส์ แห่ งอเมริ กา" ซึ่ ง
ปั จจุ บนั เมื องนี้ มี ป ระชากรประมาณ 800,000 คน ที่ ใช้ชี วิตท่ ามกลางสถานที่ อนั ทรงคุ ณค่า ทาง
ประวัติศาสตร์ พร้อมกับความเจริ ญรุ่ งเรื่ องอันมีชีวติ ชีวาในเวลาเดียวกัน
BOS-300

Harvard, Lexington, Concord & Boston Highlights / 7 . 5 H o u r s

นาท่านสู่ ฮาร์ วาร์ ดสแควร์ หนึ่ งในสถานที่ที่สาคัญของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสี ยงที่สุดของ
อเมริ กา สัมผัสความมีชีวิตชี วาจากร้ านคาเฟ่ ท้องถิ่ น หรื อสารวจร้านหนังสื อ จากสถาบันแห่ งการ
เรี ยนรู ้ก็เป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ จากนั้นย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมเส้นทางประกาศอิสรภาพ
ของอเมริ กา ณ Lexington Green สถานที่ซ่ ึ งเคยเป็ นจุดปะทะระหว่างทหารอเมริ กา 100 นายต่อ
ทหารอังกฤษ 700 นาย ชนวนเหตุการเกิดปฏิวตั ิอเมริ กา ให้ท่านได้เดินสารวจทอดยาวไปยังสะพาน
Old North Bridge หนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ในการรบแห่ งคองคอร์ ด จากนั้นนาท่านเยี่ยม
ชมตลาดควินชี่ (Quincy Market) ตลาดในร่ ม สถานที่ยอดนิ ยมสาหรับนักท่องเที่ยวและชาวเมือง
บอสตันในเรื่ องของอาหาร ของว่าง เครื่ องดื่มและขนมนมเนย กว่า 100 ร้ าน ก่อนกลับสู่ ท่าเรื อนา

ค่า
20.00 น.

ท่านผ่านชมโบสถ์โอลด์นอร์ ธ (Old North Church) โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในบอสตัน ผ่านชมสถานที่
ที่ Paul Revere จะนาโคมไฟไปแขวนไว้เพื่ อเป็ นสั ญ ญาลัก ษณ์ เป็ นสั ญญาณเตื อนว่า มี ก าร
เคลื่อนไหวของทหารอังกฤษ หากเป็ นโคมไฟ 1 ดวง แสดงถึงการเคลื่อนไหวทางบก 2 ดวง แสดง
ว่ามีการเคลื่อนไหวทางน้ า เป็ นต้น
ได้เวลาพอสมควร นาท่านกลับสู่ ท่าเรื อ
ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่า ณ ห้องอาหารใหญ่ ( CASUAL NIGHT )
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ บาร์ ฮาร์ เบอร์ (Bar Harbor), Maine

พักค้างแรมบนเรื อสาราญ คืนที่ 3
วันที่ห้าของการเดินทาง
วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2563

บาร์ ฮาร์ เบอร์ , รัฐเมน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เรื อเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 07.00 น. – 19.00 น.

07.00 น.

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรื อ
เรื อเข้าเทียบท่าเมืองบาร์ ฮาร์เบอร์ รัฐเมน

Welcome to Bar Harbor, Maine
บาร์ ฮาร์ เบอร์ เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูบ่ นเกาะเมาท์เดสเซิ ร์ต หรื อ เกาะทะเลทราย (Mount Desert Island)
เขตแฮนค็อกเคาน์ต้ ี เป็ นเมืองยอดนิ ยมของเหล่านักเดินทางในช่วงฤดูร้อน เพื่อชมความงดงามของ
ใบไม้เปลี่ยนสี บนอุทยานแห่งชาติ Acadia บนพื้นที่ 35,000 ไร่ ที่เต็มไปด้วยภูมิทศั น์ที่สวยงาม และ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า 50 สายพันธุ์ รวมถึงกวางมูซ หมีดา และกวางหางขาว เป็ นต้น
BHB-100

Acadia National Park & Cadillac Mountain / 2 . 2 5 H o u r s

ไฮไลน์สาคัญนาท่านชมเมืองบาร์ ฮาร์ เบอร์ เมืองชายฝั่งของรัฐเมน แวดล้อมด้วยวนอุทยานอคาเดีย
และเทือกเขาคาดิแลค นาท่านเดินเล่นชมวนอุทยานอคาเดีย (Acadia National Park) ที่แสนสวย
โดยแต่เดิมอุทยานมีชื่อว่า อุทยานแห่ งชาติลาฟาเยต (Lafayette National Park) อุทยานแห่ งชาติที่ถูก
ก่อตั้งขึ้นในปี 1919 และเป็ นอุทยานแรกที่ต้ งั อยู่ทางตะวันออกของแม่น้ ามิสซิ สซิ ปปี (Mississippi
River) โดยอุทยานนั้นมีพ้ืนที่ครอบคลุ มกว่า 47,000 เอเคอร์ ตื่นตาตื่นใจกับกับภาพป่ าเขา ใบไม้
ผลัดใบเปลี่ยนสี เป็ นส้ม แดง ทอง น้ าตาลแดง ช่างเป็ นความรู ้สึกที่แสนโรแมนติกยากที่จะลืมเลือน
ได้ พร้อมดื่มด่ากับบรรยากาศที่น่าหลงใหลรอบข้าง
ได้เวลาพอสมควรนาท่านกลับสู่ ท่าเรื อ

บ่าย

ค่า
19.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักบนเรื อ
วันนี้ ขอเชิ ญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุ กสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรื อ หรื อ
ใช้ Facility ต่างๆ ที่มีอยูม่ ากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ และห้องบุฟเฟ่ ต์ ห้องฟิ ตเนส และสปา
หรื อจะพักผ่อนและออกกาลังในสระน้ า ที่มีให้เลือกหลากหลาย บรรยากาศยามเย็นตื่นตากับโชว์
ที่จดั เป็ นพิเศษหลังอาหารค่า หรื อจะฟั งเพลงเต้นราในบาร์ ต่างๆ รับรองว่า ท่านจะเพลิดเพลินจน
ลืมวันเวลาทีเดียว
ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่า ณ ห้องอาหารใหญ่ ( CASUAL NIGHT )
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เซ็นจอห์ น (Saint John)

พักค้างแรมบนเรื อสาราญ คืนที่ 4
วันที่หกของการเดินทาง
วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2563

เซ็นจอห์ น, รัฐนิวบรันสวิค ประเทศแคนาดา
เรื อเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 10.30 น. – 21.45 น.

10.30 น.

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรื อ
เรื อเทียบท่าเมืองเซ็นจอห์น รัฐนิวบรันสวิค

Welcome to Saint John
เมืองเซ็นจอห์น รัฐนิ วบรันสวิค ตั้งอยู่บริ เวณปากแม่น้ าเซ็ นจอห์นในรัฐนิ วบรันสวิค รัฐที่สวยงาม
ด้วยธรรมชาติของป่ าเขาและภูมิที่ต้ งั อันประกอบด้วย ภูเขาสวย พื้นที่ราบสู ง และที่ราบต่ า แม่น้ า
สายเชี่ยวหุ บเขาอันอุดมสมบูรณ์เป็ นแหล่งประมง และท่าเรื อธรรมชาติ นอกจากนี้ เมืองเซ็นจอห์นมี
ชื่ อเสี ยงเป็ นที่ รู้จกั กันดี ของคอเบียร์ เพราะเป็ นที่ ต้ งั ของโรงงานผลิ ตเบียร์ “Moosehead” ที่ เก่าแก่
ที่สุดของประเทศแคนาดาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1867
YSJ-100

Saint John Highlights and Reversing Rapids / 3 H o u r s

นาท่านสู่ สวนสาธารณะ Fallsview ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในเมือง ที่ซ่ ึ งแม่น้ าเซ็นต์จอห์นไหลลงสู่
อ่าวฟั นดี้ สร้ างปรากฏการณ์ แก่งน้ าตกไหลย้อนอันเลื่ องชื่ อ ปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติน้ ี เกิ ดจาก
จากระดับ น้ าในอ่า วฟั นดี้ น้ นั ขึ้ นและลงแตกต่างกันถึ ง 50 ฟุ ตในแต่ ละช่ วง ทาให้น้ าในอ่าวไหล
ย้อนกลับผ่านแก่ งปากแม่น้ าเข้าไปอย่างน่ าตื่นตา ให้ท่านได้บนั ทึกภาพอันน่ าประทับใจไว้เป็ นที่
ระลึ ก จากนั้นนาท่านชมตลาดเมืองเก่ า (Old City Market) ที่เก่าแก่ที่สุดของชาวเกษตรกรใน
ประเทศแคนาดา และยังคงเป็ นสถานที่จดั ประชุมสาหรับชาวท้องถิ่น เปิ ดในปี 1876 จากนั้นนาท่าน

กลางวัน
บ่าย

ค่า
21.45 น.

สู่ สถานที่สาคัญของประวัติศาสตร์ อเมริ กา สู่ ป้อมปราการหินวงกลม (Carleton Martello Tower)
เป็ น 1 ใน 16 ป้ อมปราการ ที่สร้ างขึ้นโดยชาวอังกฤษมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันการโจมตีของชาว
อเมริ กนั ในช่ วงสงครามปี 1812 ให้ท่านได้สารวจและซึ มซับประวัติศาสตร์ เมืองเซ็ นจอห์นอย่าง
แท้จริ ง
ได้เวลาพอสมควรนาท่านกลับสู่ ท่าเรื อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักบนเรื อ
วันนี้ ขอเชิ ญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุ กสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรื อ หรื อ
ใช้ Facility ต่างๆ ที่มีอยูม่ ากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ และห้องบุฟเฟ่ ต์ ห้องฟิ ตเนส และสปา
หรื อจะพักผ่อนและออกกาลังในสระน้ า ที่มีให้เลือกหลากหลาย บรรยากาศยามเย็นตื่นตากับโชว์
ที่จดั เป็ นพิเศษหลังอาหารค่า หรื อจะฟั งเพลงเต้นราในบาร์ ต่างๆ รับรองว่า ท่านจะเพลิดเพลินจน
ลืมวันเวลาทีเดียว
ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่า ณ ห้องอาหารใหญ่ ( CASUAL NIGHT )
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ ฮาลิแฟกซ์ (Halifax), Canada

พักค้างแรมบนเรื อสาราญ คืนที่ 5
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม
2563

ฮาลิแฟกซ์ , รัฐโนวาสโกเทีย ประเทศแคนาดา
เรื อเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 14.00 น. – 22.00 น.

14.00 น.

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรื อ
เรื อเทียบท่าเมืองฮาลิแฟกซ์ รัฐโนวาสโกเทีย ประเทศแคนาดา

Welcome to Halifax
เมืองหลวงของโนวาสโกเทียและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตมหาสมุทรแอตแลนติกของแคนาดา แฮลิ
แฟกซ์ เคยเป็ นป้ อมปราการทางทหารที่ ส าคัญของบริ เตนในอเมริ ก าเหนื อ และยัง เป็ นประตู สู่
ทัศนียภาพอันงดงามของโนวาสโกเทียรวมถึง Peggy's Cove ที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งเป็ นหน้าผาหิ นแกรนิต
ที่ทอดตัวโค้งรองรับแรงสาดกระเซ็ นของคลื่ น โดดเด่ นด้วยประภาคารที่สร้ างฉากอันงดงามตาม
ธรรมชาติที่ไม่มีใครเทียบ

YHZ-100

กลางวัน
บ่าย

ค่า
22.00 น.

Peggy's Cove & Coastal Scenic Drive / 3 H ou r s

วันนี้ ขอนาท่านเดินทางไปยังชุ มชนชาวประมงที่งดงาม ณ Peggy's Cove ท่านจะได้ยอ้ นยุคไปยังปี
1811 โดยหมู่บา้ นนี้ต้ งั ชื่อตามของภรรยาผูต้ ้ งั ถิ่นฐานที่มีชื่อเล่นว่า Peggy ให้ท่านได้เดินเล่นช็อปปิ้ ง
หรื อเพลิดเพลินไปกับการสารวจความงดงามของหมู่บา้ นที่โดดเด่นด้วยประภาคารสี แดงขาวดั้งเดิม
ตั้งสง่างามอยูบ่ นยอดหิ นแกรนิ ต สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1914 ทัศนี ยภาพดังกล่าวเป็ นฉากที่สร้างแรง
บันดาลใจให้ก ับ ศิ ล ปิ น และช่ างภาพ ที่นิย มมาสร้ างจิ นตนาการ สร้ างสรรผลงานมานานหลาย
ทศวรรษ
ได้เวลาพอสมควรนาท่านกลับสู่ ท่าเรื อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักบนเรื อ
วันนี้ ขอเชิ ญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุ กสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรื อ หรื อ
ใช้ Facility ต่างๆ ที่มีอยูม่ ากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ และห้องบุฟเฟ่ ต์ ห้องฟิ ตเนส และสปา
หรื อจะพักผ่อนและออกกาลังในสระน้ า ที่มีให้เลือกหลากหลาย บรรยากาศยามเย็นตื่นตากับโชว์
ที่จดั เป็ นพิเศษหลังอาหารค่า หรื อจะฟั งเพลงเต้นราในบาร์ ต่างๆ รับรองว่า ท่านจะเพลิดเพลินจน
ลืมวันเวลาทีเดียว
ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่า ณ ห้องอาหารใหญ่ ( CASUAL NIGHT )
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ นิวยอร์ ค (New York)

พักค้างแรมบนเรื อสาราญ คืนที่ 6
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
วันศุกร์ ที่ 09 ตุลาคม 2563

ล่ องทะเล

เต็มอิม่ กับอาหารมื้อเช้ า, สาย, เทีย่ ง, บ่ าย, ค่า, และรอบดึก
อิ่มอร่ อยกับห้องอาหารใหญ่ , ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ, International Café (ให้บริ การ 24 ชัว่ โมง),
พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์ เกอร์ บนชั้นดาดฟ้า, บาร์ ไอศครี ม
เพลิดเพลินกับเสี ยงเพลงและเครื่ องดื่มนานาชนิด
บาร์ เครื่ องดื่มกว่า 10 แห่ งที่กระจายอยูท่ วั่ เรื อ, ห้องเลานจ์, ห้องฟั งเพลง, โรงละครใหญ่ (Princess
Theater) ที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสี เสี ยง, ทีวจี อยักษ์ริมสระว่ายน้ าบนดาดฟ้า
บริหารร่ างกาย กันได้ ตลอดวันกับ
ห้องฟิ ตเนส กับอุปกรณ์ครบครัน, ห้องซาวว์น่า, สนามพัตกอล์ฟ, สปา, สระว่ายน้ า สระน้ าวน
(จากุซซี่), สนามเทนนิส, โต๊ะปิ งปอง เป็ นต้น

เพลิดเพลินระหว่างวัน
ห้องคาสิ โน, ช้อปปิ้ งร้านค้าปลอดภาษี, ร้านขายของที่ระลึก, ประมูลภาพ, และกิจกรรมอื่นๆ
อีกมากมายเช่น เรี ยนโยคะ, เรี ยนเต้นรา, สอนแกะสลัก, เล่นบิงโก, เป็ นต้น
คืนวันนี้ ขอให้ทุกท่านวางกระเป๋ าสัมภาระไว้หน้าห้องพักของท่าน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมมา
เก็บไว้ที่หอ้ งสโตร์ และนาลงจากเรื อในวันรุ่ งขึ้น (ทางเรื อจะแจ้งเวลาอีกครั้งหนึ่ง)

พักค้างแรมบนเรื อสาราญ คืนที่ 7
วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2563

นิวยอร์ ก – โตรอนโต ประเทศแคนาดา
เรื อเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 07.00 น.

12.00 น.
16.50 น.

18.29 น.
ค่า

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรื อ
หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อน รอการประกาศจากเจ้าหน้าที่เรื อ
เชิญท่านลงจากเรื อ หลังรับกระเป๋ าสัมภาระแล้ว
นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมย่านใจกลางเมืองที่ Saks Fifth Avenue ที่เต็มไปด้วยเสื้ อผ้าแฟชัน่
อาหาร เฟอร์ นิเจอร์ ให้ท่านได้เลือกช้อปจนเพลินกันเลยทีเดียว
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังมื้ออาหารนาท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลากวาร์ เดีย
นาท่าน
เหิ นฟ้าสู่ โตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยสายการบินแอร์ แคนาดา (AC)
เที่ยวบินที่ AC 719 ใช้ เครื่ อง Airbus A319-100 พร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย
ใช้ เวลาบิน 01.39 ชม.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ โตรอนโต เพียร์สัน ประเทศแคนาดา
นาท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสื อเดินทาง ศุลกากรและรับสัมภาระ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านมุ่งหน้าสู่ โรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Toronto Downtown Hotel (หรื อเทียบเท่า)

วันทีส่ ิ บของการเดินทาง
วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2563
เช้า

โตรอนโต ประเทศแคนาดา

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

Welcome to Toronto

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ขอต้อนรับท่านสู่ โตรอนโต เมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐออนแทริ โอ ประเทศแคนาดา และเป็ นเมืองที่
ใหญ่อนั ดับ 4 ในทวีปอเมริ กาเหนื อ โตรอนโตได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่มีหลายเชื้ อชาติมากที่ สุดเมือง
หนึ่ง อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทาด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา
นับ 1 2 3 พร้อมสู ดหายใจเข้าลึกๆ วันนี้ ขอนาท่านชมน้าตกไนแองการ่ า (Niagara Falls) หนึ่งใน
น้ าตกที่สวยที่สุดในโลก สวรรค์ของคู่รักข้าวใหม่ปลามัน สถานที่ดื่มด่ าน้ าผึ้งพระจันทร์ ยอดนิ ยม
ของชาวอเมริ กนั น้ าตกไนแองการ่ าเป็ นน้ าตกขนาดใหญ่หลายแห่ งประกอบกัน ตั้งอยู่บนแม่น้ าไน
แองการ่ า ทางตะวัน ออกของทวี ป อเมริ กาเหนื อ บนพรมแดนระหว่ า งประเทศแคนาดากับ
สหรัฐอเมริ กา ประกอบด้วยน้ าตกสามแห่ งที่แยกออกจากกัน คือ "น้ าตกเกือกม้า" (Horseshoe Falls
บางครั้งก็เรี ยก "น้ าตกแคนาดา") สู ง 57 เมตร น้ าตกอเมริ กา (American Falls) สู งระหว่าง 21–34
เมตร และน้ าตก Bridal Veil น้ าตกไนแองการ่ ามีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
ของทั้ง 2 ประเทศมานานกว่าศตวรรษ นาท่ านนั่งเรื อ Hornblower Cruise ชมความตระการตา
พร้อมสัมผัสถึงละอองอันชุ่มฉ่ าของน้ าตกไนแองการ่ าอย่างใกล้ชิด
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ณ Fallsview
หลังมื้ออาหารนาท่านเพลินกับ Niagara On The Lake หมู่บา้ นเล็กๆน่ารัก ให้ท่านได้แวะถ่ายรู ป
กับอาคารบ้านเรื อนที่ทรงเสน่ ห์ เลือกซื้ อของที่ระลึก เรี ยนแนะนาไม่ควรพลาดลิ้มรสไวน์ช้ นั เยี่ยม
เพราะที่นี่ถือเป็ นแหล่งบ่มไวน์ที่ข้ ึนชื่อของแคนาดา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

วันทีส่ ิ บเอ็ดของการเดินทาง
วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563
01.45 น.

โตรอนโต ประเทศแคนาดา

นาท่าน
เหิ นฟ้าสู่ ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินอีวเี อ แอร์ (BR)
เที่ยวบินที่ BR 035 ใช้ เครื่ อง Boeing 777-300 อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ การบนเครื่ อง
พร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย ใช้ เวลาบิน 15.15 ชม.
บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล เวลาเปลีย่ น วันที่เปลีย่ น

วันทีส่ ิ บสองของการเดินทาง
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
05.00 น.
08.25 น.

11.10 น.

ไทเป – กรุงเทพ ฯ

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน เชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถ
รอเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางต่อ
สู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินอีวเี อ แอร์ (BR)
เที่ยวบินที่ BR 211 ใช้ เครื่ อง Boeing 777-300 อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ การบนเครื่ อง
พร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย ใช้ เวลาบิน 03.45 ชม.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน โปรแกรม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Bon Voyage

ใบเสนอราคา
รายการล่องเรื อสาราญ Sky Princess

เส้ นทาง Canada & New England วันที่ 02-13 ตุลาคม 2563
อัตราค่ าบริการ
 ห้ องพักภายใน (ผู้เดินทาง 16 ท่านขึ้นไป )
 ห้ องพักภายใน (พักดี่ยว)
 ห้ องพักแบบมีระเบียง (พักคู่)
 ห้ องพักมินิสวีท (พักคู่)
 ตั๋วเครื่องบิน Business Class

ท่านละ 172,000.– บาท
เพิม่
ท่านละ 32,000.– บาท
เพิม่ ท่านละ 25,000.– บาท
เพิม่ ท่านละ 45,000.– บาท
(สอบถามเพิม่ เติม)
**หมายเหตุ ** ราคาตั๋วเครื่ องบินและค่ าบริการ อาจมีการปรั บเปลี่ยน ขึน้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน
และราคานา้ มันดิบที่มีผลต่ อสายการบินและเรือสาราญ
ค่ าบริการรวม










ค่าห้องพักบนเรื อแบบห้องพักภายใน (Inside) (พัก 2 ท่าน/ห้อง จานวน 7 คืน) / ภาษีท่าเรื อ
รวมอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) / สายการบินแอร์ แคนาดา (AC)
ค่าโรงแรม 2 คืน (พักคู่)
ค่าวีซ่าแคนาดา
ค่าทิปคนขับรถ
ค่าทัวร์บนฝั่งที่ระบุในรายการ
มีหวั หน้าทัวร์คอยบริ การ ตลอดรายการตามที่ระบุ
ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุ ระหว่างเดินทาง ทุนประกัน สู งสุ ด1,000,000 บาท เจ็บป่ วย รักษาพยาบาล สู งสุ ด1,500,000 บาท
(อายุต่ากว่า 16 ปี หรื อมากกว่า 75 ปี ทุนประกัน สู งสุ ด 500,000 บาท รักษาพยาบาล สู งสุ ด1,500,000 บาท)

ค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าวีซ่าอเมริ กา
 ค่าทิปบนเรื อ
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เงื่อนไขการชาระเงิน

ชาระมัดจางวดแรก 50,000 บาท / ท่าน ภายใน 7 วันหลังจากการยืนยันห้องพัก

ชาระส่ วนที่เหลือ
ภายในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
เนื่องจากการเดินทางครั้งนีใ้ ช้ เรื อสาราญเป็ นหลัก ดังนั้นจึงต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบของเรื อ ตามรายละเอียดดังนี้
Cancellation: Days prior to cruise
121 days or more
120– 86 days
85 – 75 days
74 – 65 days
64 – 26 days
Within 25 days

Penalty
None
5,000 Baht
Deposit (50,000. - Baht)
50 percent of total charges
75 percent of total charges
100 percent of total charges

