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* ชมเมืองสแก๊กเวย์ * ชมเมืองเคท็ชิเกน * 
ล่องเรือสําราญรูบี้ ปร๊ินเซสส์ เรือสําราญระดับโลกท่ีได้รับสัมปทานเข้าชมกราเซียร์ เบย์ 

กาํหนดการเดินทาง 

08-18 พ.ค. // 05-15 มิ.ย. // 24 ก.ค. – 03 ส.ค. // 07-17 ส.ค. // 18-28 ก.ย. 2563 
 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)     กรุงเทพฯ – ไทเป – ซีแอตเติล้ (สหรัฐอเมริกา)   
13.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4  
16.25 น. เหิรฟ้าสู่  เมืองซีแอตเติล้ สหรัฐอเมริกา ... โดยสายการบิน อีว่า  แอร์ ไลน์  EVA AIRLINES  

เที่ยวบินที่ BR 068/026 
 แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวันพร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองเชิญท่านอสิระกับการ

พักผ่อนตามอัธยาศัยกับรายการบันเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า 
  *** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีไ่ม่เปลีย่น ***  

19.30 น. ถึงท่าอากาศยาน “นครซีแอตเติล้” (SEATTLE) หลงัผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ จากนั้น นาํท่านเดิน
ทางเขา้สู่ตวัเมือง 

พกัที่:      CROWNE PLAZA SEATTLE AIRPORT HOTEL                        หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่สองของการเดนิทาง (2)    ซีแอตเติล้ – ล่องเรืออลาสก้า   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเที่ยวชม นครซีแอตเติล (SEATTLE)  เมืองท่าชายฝ่ังที่มีความสาํคญัทางดา้นการท่องเที่ยวของ 
มลรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูร่ะหวา่งมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตนั อยูห่่างจากชายแดน
สหรัฐอเมริกา – แคนาดา 154 กิโลเมตรเพยีงเท่านั้น “นครซีแอตเติล” เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร  พื้นที่ส่วน
ใหญ่ของเมืองลว้นเตม็ไปดว้ยตึกระฟ้าและความโรแมนติก  ของแสงสีในยามคํ่าคืน  แต่หลายๆคนที่เคยมาเยอืน
เมืองน้ีกลบัเรียกขานเมืองน้ีวา่  มหานครแห่งสีเขียวขจี  เน่ืองจากเมืองเตม็ไปดว้ยพื้นที่สีเขียว  นอกจากน้ีแลว้ซี
แอตเติล ยงัไดรั้บการยกยอ่งจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา  (ASTA) จากการจดัอนัดบัใหซี้แอตเติล
เป็น 1 ใน 10สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกดว้ย  นาํท่านชม  สเปซ นีดเดิล  (SPACE NEEDLE) 
สญัลกัษณ์ของซีแอตเติล ส่ิงก่อสร้างที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เม่ือ
คร้ังที่ซีแอตเติลไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน WORLD’S 
FAIR ภายในสเปซ  นีดเดิล  จะประกอบไปดว้ย
ร้านขายของกระจุกกระจิก  ร้านอาหารลอยฟ้า  
(SKY CITY RESTAURANT) ที่สามารถหมุน
ชมววิสวยของเมือง  จากนั้นนาํท่านสู่ยา่น  ดาวน์
ทาวน์  (DOWNTOWN) ยา่นธุรกิจที่สาํคญัของซี
แอตเติล  ชมอาคาร  บา้นเรือน  และตึกที่มี
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ความสาํคญัทางดา้นสถาปัตยกรรมที่ถือวา่มีความงดงามที่สุดของเมือง นาํท่านสมัผสัความเก่าแก่ของเมืองที่ ไพ
โอเนียร์ สแควร์ (PIONEER SQUARE) ซ่ึงถือวา่เป็นยา่นที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเติล  ที่น่ีมีร้านแกลเลอร่ีที่จดั
แสดงงานศิลปะของศิลปินช่ือดงั , หอ้งอาหาร , ร้านหนงัสือ และเคร่ืองประดบัมากมาย  นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั 
สมิท ทาวเวอร์ (SMITH TOWER) ทาวเวอร์ที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914 
นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเต้ิล เช็ค- อิน CHECK-IN RUBY PRINCESS CRUISE ถึงท่าเรือ  PIER 91 
SMITHCOVECRUISE TERMINAL ขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมสาํห รับการลงทะเบียน  CRUISE 
CHECK-IN  

โปรดเตรียมเอกสารดงันี้:  
1. พาสปอร์ท (Passport)  
2. ตัว๋เรือ (E-Ticket Boarding Pass)  
3. บตัรเครดิต(Credit Card)  

จากนั้น นาํท่านผา่นขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนข้ึนเรือ หลงัจากข้ึนสู่เรือและจดัเก็บสัมภาระเรียบร้อย
แลว้ ขอเชิญท่านสู่ห้องอาหาร HORIZON COURT (อยูช่ั้น 15 หัวเรือ) 

 เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ ณ ห้องบุฟเฟ่ต์ HORIZON COURT  
จากนั้น  หวัหนา้ทวัร์ จะ นาํท่านเ ดินสาํรวจ
ตาํแหน่งที่ตั้งของหอ้งอาหาร  และส่วนบริการ
ต่างๆของเรือสาํราญ  พร้อมเขา้ร่วมกิจกรรม
ซอ้ม การเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน โดยใหท้่านใส่ชูชีพที่เตรียมไวท้ี่หอ้งพกั
ของท่าน  แลวัไปยงัจุดนดัพบตามหมายเลขที่มี
บอกไวใ้นหอ้งพกั  

16.00 น. เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพธีินบัถอยหลงัฉลองการออกเดินทาง BON VOYAGE COUNTDOWN  
เรือรักเรือสาํราญ PRINCESS CRUISE ออกเดินทางจากท่าเรือ  ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรม  และความ
บนัเทิงต่างๆที่ทางเรือไดจ้ดัสรรไว ้เช่น ท่านอาจจะนัง่ฟังเพลงไพเราะไดท้ี่  เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกบั
การเตน้ราํไดท้ี่ดิสโกเ้ธค  หรือบางท่านอาจจะเส่ียงโชคที่คาสิโน ที่มีเคร่ืองเล่นต่างๆใหท้่านเลือก มากมาย เช่น  
รูเล็ตต,์ สล็อด แมชชีน, แบล็กแจค็  ฯลฯ 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ  
***อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษท่ีทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ํากัน)*** 
หมายเหตุ  ในแต่ละวนัท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ไดจ้ากจดหมายข่าวรายวนั “PRINCESS PATTER” ที่ทางเรือจะ
ส่งมาใหท้่านไดอ่้านล่วงหนา้ทุกคืน โดยจะนาํส่งไวท้ี่หอ้งนอนของท่าน ซ่ึงรายละเอียดทุกอยา่งจะแนะนาํไวใ้นจดหมายข่าว
รายวนั เช่น คํ่าน้ีควรแต่งตวัอยา่งไร กิจกรรมตั้งแต่เชา้จรดเยน็ รายการการบนัเทิงต่าง ๆ  เป็นตน้ เพราะทุกไมลท์ะเลที่เรือ
แล่นไปนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไวอ้ยา่งเตม็ที่ก็จะดาํเนินไปจนทาํใหแ้ต่ละวนัผา่นไปอยา่งรวดเร็ว 
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พกัที่: RUBY PRINCESS CRUISE                    บนเรือสราญสุดหรูระดบั 5 ดาว 
วนัที่สามของการเดนิทาง (3)     เรือนําคณะล่องทะเล ( สนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ) 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   
 วันนี้เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทิเช่น  
 ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการอาการ 24 ช่ัวโมง) ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลินส์  
 บาร์เคร่ืองด่ืม บาร์ไอศครีม บาร์ กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
 ห้องฟังเพลง, ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พร่ังพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง 
 โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเคร่ืองเล่น SIMULATOR  
 อินเตอร์เน็ต คาเฟ่  
 สโมสรสําหรับเด็กเล็ก 
  สระว่ายนํ้า  สระนํ้าวน   เซาวน่า  ห้องนวด  ห้องยิม ห้องเสริมสวย 
  สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิล้เทนนิส     บาสเก็ตบอล     และวอลเล่ย์บอล  
 ห้องสมุด ห้องทําพิธีแต่งงาน  ห้องแพทย์ 
  ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านสรรพสินค้าและของที่ระลึก   
 ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ 
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

คํ่า  ขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อคํา่ WELCOME DINNER ซ่ึงกัปตัน
ได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ  
ชุดแต่งกายที่เหมาะสม 
- ผูช้าย ชุดสูท หรือชุดประจาํชาติ  
- ผูห้ญิง ชุดราตรี หรือชุดประจาํชาติ 
*** วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจาก PRINCESS PATTER *** 

พกัที่: RUBY PRINCESS CRUISE                    บนเรือสราญสุดหรูระดบั 5 ดาว 
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วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4)     เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน (JUNEAU) – รวมล่องเรือชมปลาวาฬ 
                                  ชมเมือง – ชมทิวทัศน์รอบขุนเขา 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

*** วนันีเ้รือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 22.00 น. *** 
11.00 น. เรือเข้าเทียบท่าที่ “ เมืองจูโน ” (JUNEAU) เมืองหลวง

ของมลรัฐอลาสก้า  ที่เตม็ไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงาม  ดว้ย
เสน่ห์ของธรรมชาติและวฒันธรรมที่ผสมผสานกนัอยา่ง
กลมกลืน จูโน เป็นเมืองที่ตั้งอยูร่ะหวา่งเทือกเขาและทะเล
ทาํใหเ้ป็นเมืองที่เขา้ถึงไดย้ากในทางบกถูกคน้พบในช่วง
ยคุตื่นทองปี  ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่ง
การคา้ทองอนัมัง่คัง่  ก่อนจะกลายเป็น  เมืองหลวงของมล
รัฐอลาสกา้ ในเวลาต่อมา นอกจากน้ี  “ จูโน ” ยงัเป็นเมือง
ที่มี “ ธารนํ้าแข็ง ” มากที่สุดแห่งหน่ึงของอลาสกา้ ที่สาํคญัไดแ้ก่ “ธารนํ้าแข็งเมนเดนฮอลล์” (MENDENHALL 
GLACIER) ซ่ึงเป็นธารนํ้าแข็งที่ขึน้ช่ือว่า “ สวยที่สุด ” แห่งหน่ึงเท่าที่ค้นพบกันมา ...จากนั้น  อิสระใหข้ึ้นฝ่ังชม
เมืองจูโนและชอ้ปป้ิงของที่ระลึกพื้นเมือง 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
11.30 น.   เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรือ เพ่ือเตรียมตัวขึน้สู่ฝ่ัง  

นําท่านสัมผัสประสบการณ์  ล่องเรือชมปล าวาฬ  (รวมใน
ราคาทัวร์แล้ว ) เรือจะนําท่านออกเดินทางจากท่าเรือจูโน 
ล่องชมอ่าว ประมาณ 3.30 ช่ัวโมง ตวัเรือที่จะออกแบบพเิศษ  
ดว้ยหอ้งโดยสารที่อบอุ่น กวา้งขวางสะดวกสบาย ลอ้มรอบดว้ยหนา้ต่างบา นใหญ่ มีชั้นดาดฟ้า ใหท้่านชมชีวติ
ตามธรรมขาติของวาฬ  และสตัวน์ํ้ า อยา่งใกลชิ้ ด ตวัเรือล่อง ผา่นชมตามแนวเกาะที่เรียงรายตามแนวหมู่เกาะ 
STEPHEN (กรุณาเตรียมเคร่ืองแต่งกายใหอ้บอุ่นใหเ้พยีงพอ / ไดเ้วลานาํท่านกลบัขึ้นฝ่ัง 

เดนิเที่ยวชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR 
 MENDENHALL GLACIER & SALMON HATCHERY (4.25 HOURS) : นาํท่านสมาชิกเขา้เยีย่มชมสถาน

เพาะเล้ียงพนัธุป์ลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวติของปลาแซลมอนที่น่ามหศัจรรยย์ิง่นกั จากนั้นใหท้่านสมาชิกเดิน
ชมธารนํ้ าแขง็เมนเดลฮอลลธ์ารนํ้ าแขง็ที่ขึ้นช่ือวา่สวยที่สุดเหนือคาํบรรยาย  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 79.95 USD / เด็กต่ํากว่า 12 ปี 35 USD) 

 MOUNT ROBERTS TRAMWAY (1.30 HOURS) : นาํท่านสมาชิกขึ้นรถกระเชา้ไฟฟ้าสู่ยอดเขา เมา้ท ์โรเบิร์ต ที่
มีความสูงกวา่ 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิดโอกาสใหไ้ดช่ื้นชมทิวทศัน์ที่งดงามของเมืองจูโนไดอ้ยา่งกวา้งไกล  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37 USD / เด็กต่ํากว่า12ปี 28 USD) 
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 MENDENHALL GLACIER HELICOPTER (2.25 HOURS) : นาํท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธารนํ้ าแขง็เมน
เดลฮอลล ์ที่งามที่สุดแห่งหน่ึงของโลกดว้ยการนัง่เฮลิคอปเตอร์ชมทศันียภาพอนัแสนมหศัจรรย ์ยากแก่การ
ไดม้าสมัผสั จากนั้นท่านจะมีโอกาสไดล้งเดินบนธารนํ้ าแขง็โดยมีผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูน้าํทาง  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 379.95 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 

      อิสระใหท้่านเดินเล่นภายในตวั เมืองจูโน่  ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่สาํคญัของมลรัฐอลาสกา้  
เป็นเมืองหลวง ที่ตอ้งเดินทางเขา้ดว้ยเรือ ตวัเมืองตั้งอยูบ่ริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถา้ไปเยอืน
ในช่วงตน้ๆของฤดูกาลล่องเรือสาํราญ ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาที่ปกคลุมดว้ยหิมะและนํ้ าตกอนัสวยงาม เมืองจูโน่  
ถูกก่อตั้งขึ้นในยคุต่ืนทองอลาสกา้ ดงันั้นที่น่ีจึงมีตึกรามบา้นช่องประวติัศาสตร์มากมาย และเป่ียมไปดว้ยสีสนั
สดใส  

หมายเหตุ  สําหรับท่านที่กลับขึน้ไปเดินเล่นบนฝ่ัง ท่านจะต้องกลับมาขึน้เรืออย่างน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเรือออกจากท่า  
คํ่า บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ  

22.00 น. เรือออกเดนิทางสู่ “สแกก็เวย์” (SKAGWAY) 
พกัที่:         RUBY PRINCESS CRUISE              บนเรือสราญสุดหรูระดบั 5 ดาว 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)     เรือเทียบท่าที่เมืองสแก๊กเวย์ (SKAGWAY)  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

* * * วนันีเ้รือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.15 น . * * * 
06.00 น. เรือเข้าเทียบท่า “ สแก๊กเวย์ ” (SKAGWAY) เมืองแห่งขมุทองในอดีต  เป็นเมืองท่าและเป็นประตูตอ้นรับผู ้

ที่จะเดินทางไปแสวงโชค ที่ทุ่งทอง “ คลอน
ไดค์  ” KLONDIKE GOLD FIELDS ในเขต
ประเทศแคนาดาเม่ือประมาณ 100 ปีก่อน  โดยมี
ทางรถไฟสาย “ไวท์พาส ” และ “ ยูคอนรูต ”  
WHITE PASS AND YUKON RAILWAY ที่พา
นกัแสวงโชค เดินทางตดัขา้มขนุเขา และหุบเหว 
เขา้สู่มณฑลยคูอนของแคนาดา  ปัจจุบนัเหลือ
เพยีงความทรงจาํ  และนาํบรรยากาศเก่ามาใช้
ตอ้นรับนกัท่องเที่ยวที่มากบัเรือสาํราญในช่วงฤดูร้อน  ตวัเมืองอยูใ่กลจ้ากท่าเรือเพยีงเดินราว 10-15 นาทีก็ถึง 
เป็นเมืองเล็กๆ  ที่ให้บรรยากาศแบบหนังคาวบอยต ะวันตก และยังคงรักษาสภาพไว้เหมือนในยุคต่ืนทอง เช่น  
บ้านไม้สองช้ันทาสีสดใส ซาลอน ร้านเหล้า ร้านขายของที่ระลึกมากมาย ฯลฯ 
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08.00 น.      เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ล๊อบบ้ีเรือ เพือ่เตรียมข้ึนสู่ฝ่ัง  

เดนิเที่ยวชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR  
 TO THE SUMMIT (1.30 HOURS) : เดินทางโดยรถแวนลดัเลาะไปตามเสน้ทางขดุทองสู่ยอดเขา ไวทพ์าส ซมัมิท 

ซ่ึงสูงกวา่ ระดบันํ้ าทะเล 3,292 ฟุต ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37 USD / เด็กต่ํากว่า 12 ปี 20 USD) 
 WHITE PASS SCENIC RAILWAY (3.00-3.30 HOURS) : เดินทางโดยรถไฟรถไฟสายไวทพ์าสและยคูอนรูต 

ซ่ึงเป็นรถไฟสายประวติัศาสตร์ในยคุต่ืนทองช่ืนชมกบัทศันียภาพตามหุบเขาและธรรมชาติที่งดงามสู่ยอดเขา
ไวทพ์าสซมัมิทนบัเป็นประสบการณ์ที่คุณจะมิลืมเลือน ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 159.95 USD / เด็กต่ํากว่า
12ปี 56 USD) 

 DOG SLEDDING & GLACIER FLIGHTSEEING (2.00-2.30 HOURS) : เดินทางโดยการนัง่เฮลิคอปเตอร์สู่
แคมป์สุนขัที่เดนเวอร์กลาเซีย พร้อมชมวธีิการควบคุมสุนขัลากเล่ือนจากไกดผ์ูเ้ช่ียวชาญ และไดป้ระสบการณ์
จากการนัง่เล่ือนท่ามกลางบรรยากาศที่แสนเยน็สดช่ืนสุดยอดของการผจญภยั (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 
549.95 USD / ไม่มีราคาเด็กและเด็กต้องอาย5ุขวบขึน้ไปถึงจะสามารถร่วมเดินทางได้)  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
นาํท่านชมตวัเมืองสแกกเวย ์ซ่ึงอยูห่่างจากท่าเทียบเรือเพยีง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ใหบ้รรยากา ศแบบ
คาวบอยตะวนัตก แมเ้วลาจะผา่นไปนานแต่เมืองสแกกเวยย์งัคงรักษาสภาพเมืองในยคุต่ืนทองไดเ้ป็นอยา่งดี  ให้
ท่านไดช้ม บา้นไมส้องชั้น ร้านคา้ ร้านอาหาร ที่ทาสีสนัสดใส  อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดั
หมาย (ท่านจะตอ้งขึ้นเรือประมาณ 1 ชัว่โมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า)  

20.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “อทุยานแห่งชาติกราเซียเบย์”  
คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ  

พกัที่:         RUBY PRINCESS CRUISE              บนเรือสราญสุดหรูระดบั 5 ดาว 

วนัที่หกของการเดนิทาง (6)    อุทยานแห่งชาติกลาเซียเบย์(GLACIER BAY NATIONAL PARK) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

* * * วนันีเ้รือจะเข้าสู่ GLACIER BAY NATIONAL PARK ตั้งแต่เวลา 06.00 – 15.00 น.* * * 
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06.00 น.    เรือเดินทางถึงบริเวณธารนํ้ าแขง็ “ กลาเซียร์ เบย์  ” (GLACIER BAY) วันนี้จะเป็นรายการพิเศษสุด !!! 
โดยเฉพาะเรือในเครือ ปร๊ินเซสส์ เท่านั้นที่จะไดส้มัปทานเขา้ชม บริเวณอุทยานแห่งชาติ กลาเซียร์ เบย์  ท่านจะ
ไดเ้ห็น “ธารนํ้าแข็ง” ที่งดงามยิง่ใหญ่ตระการตา เรือสาํราญจะนาํท่านเขา้ใกลธ้ารนํ้ าแขง็ที่ไหลมารวมกนับริเวณ
ไหล่เขาที่จบัตวักนัเป็นธารนํ้ าแขง็สีฟ้าครามดว้ยแรงดึงดู ดของโลกจึงทาํใหน้ํ้ าแขง็แตกตวัถล่มลงมาเบื้องหนา้ 
แลดูงดงามยิง่นกั ซ่ึงท่านสามารถบนัทึกภาพความประทบัใจน้ีไวด้ว้ยตวัของท่านเอง 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ    
บ่าย อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือสาํราญ กบักิจกรรมนานาชนิดที่ทาํใหทุ้กท่านสุขสาํราญ 
คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ  / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั พร้อมชมการแสดงโชว์ชุด

พิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ํากัน)  
15.00 น.   เรือออกเดินทางสู่ “ เมืองเคท็ชิเกน ”  (KETCHIKAN) 

พกัที่:       RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดบั 5 ดาว               
วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง (7)     เรือเทียบท่าที่เมืองเคท็ชิเกน (KETCHIKAN) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

* * * วนันีเ้รือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.00 น . * * * 

06.30 น. เรือเขา้เทียบท่า  “เคท็ชิแค น” (KETCHIKAN)  เมืองน้ีตั้งอยูเ่ชิงเขาริมฝ่ังแม่นํ้ า เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หมู่บา้นดั้งเดิมของชนพื้นเมืองที่สร้างสรรคง์านศิลปะเสาโทเทม็ของ  อินเดียนแดงเผ่าทลิงกิต  
นาํท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสกา้ ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของรัฐ  และเป็น
เมืองที่รู้จกักนัดีของนกัท่องเที่ยวทอ้งถ่ินและต่างชาติวา่  เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลกั (TOTEM POLES) ที่มาก
ที่สุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลกัน้ี  ถือเป็นสญัลกัษณ์ของชนเผา่พื้นเมืองอเมริกนัทางตอนเหนือ  และถือเป็น
สญัลกัษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาใหค้วามเคารพ แต่ต่อมาในยคุที่มีการเผยแ ผ่ศาสนาคริสต์  เกิดความเขา้ใจผดิทาํ
ใหค้นส่วนใหญ่เผาเสาเหล่าน้ีเป็นจาํนวนมาก ปัจจุบนัเสาแกะสลกัน้ีเปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสญัลกัษณ์ที่ใช้
เล่าเร่ืองราว ประวติัความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีต 

 
 



ล่องเรืออลาสก้า 11 วนั RUBY PRINCESS MAY-SEP 2020    
 

เมืองน้ีถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแห่งสวรรคข์องนกัตกปลาและกลุ่มคนที่ช่ืนชอบธรรมชาติ  ทาํใหใ้นช่วงฤดูร้อนเมืองน้ี
จะหนาแน่นไปดว้ยนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก จนส่งผลใหป้ริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจาํนวนมาก  อีกทั้งพื้นที่
ของป่าไมก้็ลดลงเน่ืองจากประชากรทอ้งถ่ินทาํการตดัไม ้เพือ่มาสร้างบา้นพกัรองรับนกัท่องเที่ยวที่เพิม่มากขึ้น
ทุกๆปี ปัจจุบนัทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรทอ้งถ่ินต่างพยายามที่จะอนุรักษใ์หเ้มืองน้ีคงไวซ่ึ้งบรรยากาศ
ของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพือ่ใหค้นรุ่น
หลงัที่มาเที่ยวเมืองน้ี  สามารถรับรู้ถึง
บรรยากาศใน ประวติัศาสตร์ไดไ้ม่มากก็
นอ้ย นาํท่านเที่ยวชมยา่นไฟแดงที่โด่งดงัใน
อดีต “ครีก สตรีท (CREEK STREET)” 
เป็นที่ชุมนุมของนกัแสวงโชค และนกั
เดินเรือในยคุตื่นทอง  เป็นยา่นอาคารเก่าที่
ทางเดินและบา้นเรือนสร้างอยูเ่หนือลาํธาร
หรือเชิงเขา มีสถานที่ประวตัิศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานที่หาความสาํราญของชายหนุ่มในอดีต  อิสระใหข้ึ้น
ฝ่ังชมเมืองเคทชิแกน  และซ้ือของพื้นเมืองตามอธัยาศยั  พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมือง
เคทชิแกน 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ  
 TOTEM & TOWN TOUR (2.30 HOURS) : ท่านจะไดน้ัง่รถโคช้ชมรอบเมืองเคท็ชิแกน ชมอุทยานโทเทม็ไบท ์ศึกษา

ความเป็นมาของเสาสลกัที่มีความหมายบ่งบอกถึงวฒันธรรมความเป็นอยูแ่ละขนบธรรมเนียม ประเพณี 
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 39 USD / เด็กต่ํากว่า12ปี 22 USD) 

 MISTY FJORDS SEAPLANE (2.00 HOURS) : ประสบการณ์ที่ท่านจะไดส้มัผสักบัการนัง่ FLOAT PLANE ชม
มิสต้ีฟยอร์ด ที่แผอ่าณาบริเวณกวา่ 2 ลา้นเอเคอร์ชมผาแกรนิตที่งดงาม นํ้ าตกสูงกวา่ 1,000 ฟุต ทะเลสวยใสดงั
ผลึกแกว้ และทะเลหมอกสวยที่ปกคลุมความงามของธรรมชาติราวป่าหิมพานตใ์นฝัน  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 269.95 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 

 ALASKA BEAR ADVENTURE (3.25 HOURS) : เป็นรายการที่ทา้ทายและค่อนขา้งจาํกดัจาํนวนนกัท่องเที่ยวเพือ่
รักษาความเป็นธรรมชาติไวใ้หอ้ยูน่านที่สุด ทวัร์เร่ิมดว้ยการพาท่านนัง่ FLOAT PLANE สู่ถ ํ้าจุดที่สามารถชม
หมีไดอ้ยา่งชดัเจน จากนั้นพาท่านสู่  ลาํธารมาร์การ์เร็ต ซ่ึงเป็นที่ที่หมีสีนํ้ าตาลจะมาดกัจบัปลาแซลมอนเป็น
อาหารนบัเป็นความตื่นตาตื่นใจที่คุณจะประทบัใจมิรู้ลืม 
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 399 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 
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คํ่า   บริการอาหารม้ือคํ่าม้ือพเิศษ !!! ขอเชิญท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารม้ือคํ่า  
FAREWELL NIGHT DINNER ซ่ึงกัปตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพเิศษ 
ชุดแต่งกายที่เหมาะสม 
ผูช้าย ชุดสูท หรือชุดประจาํชาติ  
ผูห้ญิง ชุดราตรี หรือชุดประจาํชาติ    
**วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจาก PRINCESS PATTER ** 

22.00 น. เรือออกเดนิทางสู่ “เมืองวคิตอเรีย” (VICTORIA) ประเทศแคนาดา (CANADA) 
พกัที่:       RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดบั 5 ดาว               

วนัแปดของการเดนิทาง (8)      เคท็ชิเกน – วคิตอเรีย(แคนาดา) – ซีแอตเติล้ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

 อิสระกับการพักผ่อนบนเรือสําราญ กับกิจกรรมนานาชนิดที่ทําให้ทุกท่านสุขสําราญ 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   

* * * วนันีเ้รือจะเข้าสู่เมืองวคิตอเรีย ประเทศแคนาดา (Victoria) ตั้งแต่เวลา 19.00 – 23.59 น.* * * 
17.30 น. บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ   
19.00 น.  เรือเขา้เทียบท่า วคิตอเรีย / นาํท่านเดินเที่ยวชม “เมืองวิกตอเรีย ” (VICTORIA) อีกหน่ึงเมืองท่องเที่ยวที่ไดรั้บ

การขนานนามวา่เป็น “เมืองแห่งสวน ” 
(CITY OF GARDENS) อีกทั้งยงัเป็นเมือง
หลวงของ รัฐบริติชโคลมัเบีย (BRITISH 
COLUMBIA) รัฐหน่ึงของประเทศ
แคนาดา ที่ตั้งยูท่างตะวนัตกสุดของ
ประเทศ  โดยมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐคือ
เมือง "แวนคูเวอร์" เมืองวกิตอเรียเป็นเมือง
ที่มีช่ือเสียงดา้นการท่องเที่ยว  เป็นเมืองที่
ขึ้นช่ือในเร่ืองของความสะอาด ความปลอดภยั และทิวทศัน์ที่มีความงดงามมากเมืองหน่ึง วกิตอเรียจึงมกัไดรั้บ
เลือกใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวสาํคญัอนัดบัตน้ๆจากนิตยสารท่องเที่ยวสากลเป็นประจาํและดึงดูดนกัท่องเที่ยวที่มี
กวา่ 3.5 ลา้นคนต่อปี  

** หมายเหตุ** สําหรับเมืองวคิตอเรีย อาจมกีารเปลีย่นแปลง EXCUSION ตามความเหมาะสมของฤดูกาล 
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หมายเหตุ …ก่อนเรือกลบัเทียบท่าที่เมืองซีแอตเทิล ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ  ซ่ึงเป็นตวักาํหนดลาํดบั
การนาํกระเป๋าลงจากเรือ  ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง  โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท้ี่จาํเป็นไวใ้นกระเป๋า
เดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก  และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ  จะถูกส่ง
มาใหท้่านตรวจเช็คก่อนทาํการชาํระในวนัรุ่งขึ้น สาํหรับท่านที่ตอ้งการชาํระผา่นบตัรเครดิต  ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้าย
ผา่นบตัรเครดิตที่ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัที่ท่านเช็คอินโดยอตัโนมตัิ 

23.59 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองซีแอตเติ้ล ” SEATTLE, WASHINGTON 

พกัที่:       RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดบั 5 ดาว               
วนัที่เก้าของการเดนิทาง (9) เมืองซีแอตเติล้ – ช้อปป้ิง เอ้าท์เลท็  
07.00 น. เรือสําราญเดินทางถึงท่าเรือ เมืองซีแอตเติล้ รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐ อเมริกา  

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ  หลงัอาหารเชา้ เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย เพือ่รอ
ประกาศจากทางเจา้หนา้ท่ีประจาํเรือเก่ียวกบัเวลาข้ึนฝ่ัง 

 เม่ือขึ้น ฝ่ังแลว้ทุกท่านจะตอ้งผา่ นพธีิการตรวจลงตราหนงัสือเดิน ทาง ผา่น เขา้เมืองซีแอ็ตเติล ณ บริเวณท่าเรือ 
จากนั้นนาํท่านรับกระเป๋าสมัภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งมายนืยนัระบุรับดว้ยตนเอง ณ  บริเวณหอ้งโถงของท่าเรือ  
เรียบร้อยลว้นาํท่าน ออกเดินทาง เขา้ สู่ตวัเมืองซี
แอ็ตเติล นาํท่านชมเมืองที่สวยงาม ท่านจะเห็นววิ
ของภูเขาหิมะบริเวณอุทยานโอลิมปิก นาํท่าน
เดินทางบริเวณ สู่ตลาด ไพน์ เพลส (Pike Place 
Market) ตลาดเก่าแก่คู่เมืองซีแอตเต้ิล เดินชม
บรรยากาศของพื้นเมือง เตม็ไปดว้ย ตลาดผลไม้ , 
ตลาดปลา , ตลาดดอกไม ้รวมทั้งสินคา้พื้นเมือง
ต่างๆ ใหท้่านไดเ้ช็คอิน ณ ร้านสตาร์บัก๊ แห่งแรกของโลก จากนั้น นาํท่านชมเมือง   

เที่ยง      บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย       นาํท่านสู่ ซีแอตเทิล  พรีเมี่ยม  เอาท์เลต (SEATTLE 

PREMIUM OUTLET ) ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ใน
ซีแอตเทิล มีร้านคา้เอาทเ์ลตกวา่ 110 ร้าน ทั้ง COACH, 
POLO, RALPH LAUREN, DKNY, GUESS, CALVIN 
KLIEN, BURBERRY, BANANA REPUBLIC 
FACTORY, ADIDAS, KATE SPREAD, KIPLING, 
TUMI, SAMSONITE และ อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้
ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซีแอตเทิล้  
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วนัที่สิบของการเดนิทาง (10)     สนามบินซีแอตเทิล – ไทเป  
01.50 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีว่า แอร์ไลน EVA AIRLINES เที่ยวบินที ่BR 025 / 067 

แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง... 
*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีเ่ปลีย่น *** 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง (11)     ไทเป – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)                
11.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

**************************************************************************** ************** 

***  หมายเหตุ ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  เน่ืองจากสภาพ  ลม  ฟ้า  อากาศ  
การจราจร การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น   เพือ่ความเหมาะ  
และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ  ณ ขณะนั้นทั้งน้ี
การตดัสินใจ จะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ - ซิแอตเต้ิล - กรุงเทพฯ  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล 
เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ทาํให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม
เป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าแคนาดา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
พจิารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ   
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง 1 ท่าน  
 

อตัราค่าบริการปี 2020 รวมค่าวซ่ีาแคนาดา 
กาํหนดการ 

เดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

  พกัเด่ียว 

08-18 พ.ค. // 
18-28 ก.ย. 2563 

129,900 129,900 124,900 59,000 

05-15 มิ.ย.// 
24 ก.ค.-03ส.ค. //  
07-17 ส.ค. 2563 

135,900 135,900 130,900 59,000 

ห้องพกัที่อเมริกา ไม่มีบริการห้องพกัแบบ 3 เตียง ส่วนใหญ่จะเป็นห้องพกัแบบเตียงคู่ 
*ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ (BUSINESS CLASS) กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ* 

 อตัราค่าบริการดงักล่าวยงัไม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา  8,500 บาท  
 อตัราค่า UPGRADE ตั๋วเคร่ืองบินเป็น ECONOMY DELUXE  ราคาเร่ิมต้นประมาณ 55,000 บาท 
 ต้องการพกัห้องพกัแบบมรีะเบียง BALCONY คดิค่าบริการเพิม่อกีท่านละ 45,000 บาท 
 ต้องการพกัห้องพกัแบบ MINI SUITE คดิค่าบริการเพิม่อกีท่านละ 75,000 บาท 
 ต้องการพกัห้องพกัแบบ มหีน้าต่าง คดิค่าบริการเพิม่อกีท่านละ 22,000 บาท 
 ต้องการพกัห้องพกัแบบ SUITE (ดทีีสุ่ดในเรือ) คดิค่าบริการเพิม่อกีท่านละ 120,000 บาท 



ล่องเรืออลาสก้า 11 วนั RUBY PRINCESS MAY-SEP 2020    
 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเอง

ไม่เกิน 7 กก. 

 ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดนิทาง  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าทิปพนักงานบริการในเรือ ที่ผู้เข้าพักจะต้องชําระทุกท่าน วันละ 13 USD / วัน / คนรวม 7 วัน (91 USD) ที่

ท่านใช้บริการเรือ โดยทางเรือจะชาร์ทเข้าห้องพัก 

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า  ท่านละ 8,500 บาท  (ซ่ึงทาง
สถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ , ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทันหัน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั 
 รายการทวัร์ชายฝ่ัง ซ่ึงท่านสามารถขอคาํปรึกษาไดจ้ากหัวหนา้ทวัร์  

 

การจองและชําระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก  50,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 25 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปได้

อยา่งนอ้ย 15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณี
น้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสัิย จนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสัิยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบั
ทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ี ไดร้ะบุไวโ้ดย
ทั้งหมด 
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หมายเหตุก่อนทําการจอง 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่น่ังครบ 10 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัที่คอนเฟิร์ม มา
จากทางเรือ, ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านได้
อยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล 
และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยว  ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที่มี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเที่ยว กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมี
ผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิได้
เป็นผูพ้จิารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่น
การพจิารณา 

-  ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่สาํคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่าน
ไม่ผา่นการพจิารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกั
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ามัดจําเรือสําราญ หากท่านไม่ผา่นการพจิารณาวซ่ีาหรือยกเลิกการเดินทาง โดยตามกฎของเรือ ท่านจะตอ้งโดนหกั
ค่ามดัจาํหอ้งพกัในเรือ ตามกาํหนดของเรือ *** หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 
และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั  ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะสาํรองยานพาหนะ 
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เง่ือนไขการยกเลกิ   
***กรณีที่ลูกค้ายกเลิก ไม่สามรถคืนเงินทุกกรณี*** 
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เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา VISA CANADA 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน  6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน) ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงั 
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง 
*พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ 
 *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั  

  หลักฐานแสดงฐานะการเงิน ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 
*สําเนาสมุดเงินฝากประจํา หรือ ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมด้วยหนังสือรับรองจากธนาคาร 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอ
ประมาณ 5 วนัทาํการ) 
* เด็กใชเ้อกสารร่วมกบับิดา-มารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหถ่้ายสาํเนาแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้
เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวก  และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิม่เติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเที่ยว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจาทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 


