
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** รวมรายการล่องเรือชมปลาวาฬ ณ เมืองจูโน่ ** เมนูสุดพเิศษขาปูอลาสก้า ** 
* เมืองวิคตอเรีย * ชมเมืองซีแอตเติล้ * ชมเมืองจูโน * อุทยานแห่งชาติกราเซียร์ เบย์ * 

* ชมเมืองสแก๊กเวย์ * ชมเมืองเค็ทชิเกน * 
ล่องเรือส าราญรูบี้ ปร๊ินเซสส์ เรือส าราญระดับโลกที่ได้รับสัมปทานเข้าชมกราเซียร์ เบย์ 
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วันแรก (1)     กรุงเทพฯ – ไทเป – ซีแอตเติล้ (สหรัฐอเมริกา)   
13.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4  
16.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองซีแอตเติล้ สหรัฐอเมริกา...โดยสายการบินอว่ีา แอร์ไลน์ EVA AIRLINES เที่ยวบินที ่BR 068/026 

แวะเปลีย่นเคร่ืองที่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวนัพร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองเชิญท่านอสิระกบัการ
พกัผ่อนตามอธัยาศัยกบัรายการบันเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า 
*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วนัที่ไม่เปลี่ยน ***  

19.30 น. ถึงท่าอากาศยาน “นครซีแอตเติล้” (SEATTLE) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 

พกัที่:       CROWNE PLAZA SEATTLE AIRPORT HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สอง (2)    ซีแอตเติล้ – ล่องเรืออลาสก้า   
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม นครซีแอตเติล (SEATTLE)  เมืองท่าชายฝ่ังท่ีมีความส าคญัทางดา้นการท่องเท่ียวของ 
มลรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูร่ะหว่างมหาสมุทร
แปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตนั อยูห่่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา 
– แคนาดา 154 กิโลเมตรเพียงเท่านั้น “นครซีแอตเติล” เป็นเมือง
ขนาดใหญ่พอสมควร พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเมืองลว้นเต็มไปดว้ยตึก
ระฟ้าและความโรแมนติก ของแสงสีในยามค ่าคืน แต่หลายๆคน
ท่ีเคยมาเยอืนเมืองน้ีกลบัเรียกขานเมืองน้ีว่า มหานครแห่งสีเขียว
ขจี เน่ืองจากเมืองเต็มไปดว้ยพ้ืนท่ีสีเขียว นอกจากน้ีแลว้ซีแอต
เติล ยงัไดรั้บการยกยอ่งจากสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวแห่ง
อเมริกา (ASTA) จากการจดัอนัดบัใหซี้แอตเติลเป็น 1 ใน 10สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกดว้ย น าท่านชม 
สเปซ นีดเดิล (SPACE NEEDLE) สญัลกัษณ์ของซีแอตเติล ส่ิงก่อสร้างท่ีมีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล 
สร้างข้ึน ปี ค.ศ. 1962 เม่ือคร้ังท่ีซีแอตเติลไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน WORLD’S FAIR ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปดว้ย
ร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (SKY CITY RESTAURANT) ท่ีสามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง จากนั้นน า
ท่านสู่ยา่น ดาวน์ทาวน์ (DOWNTOWN) ยา่นธุรกิจท่ีส าคญัของซีแอตเติล ชมอาคาร บา้นเรือน และตึกท่ีมคีวามส าคญัทางดา้น



 

 

สถาปัตยกรรมท่ีถือว่ามีความงดงามท่ีสุดของเมืองน าท่านสมัผสัความเก่าแก่ของเมืองท่ีไพโอเนียร์ สแควร์ (PIONEER 
SQUARE) ซ่ึงถือว่าเป็นยา่นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในซีแอตเติล ท่ีน่ีมีร้านแกลเลอร่ีท่ีจดัแสดงงานศิลปะของศิลปินช่ือดงั, หอ้งอาหาร, 
ร้านหนงัสือ และเคร่ืองประดบัมากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั สมิท ทาวเวอร์ (SMITH TOWER) ทาวเวอร์ท่ีสร้างข้ึนใน ปี 
ค.ศ. 1914 
น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรือซีแอตเติล้ เช็ค-อนิ CHECK-IN RUBY PRINCESS CRUISE ถึงท่าเรือ PIER 91 
SMITHCOVECRUISE TERMINAL ขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมส าหรับการลงทะเบียน CRUISE CHECK-IN  

โปรดเตรียมเอกสารดังน้ี:  
1. พาสปอร์ท (Passport)  
2. ตัว๋เรือ (E-Ticket Boarding Pass)  
3. บตัรเครดิต(Credit Card)  
จากนั้น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนข้ึนเรือ 
หลงัจากข้ึนสู่เรือและจดัเกบ็สัมภาระเรียบร้อยแลว้ ขอเชิญ
ท่านสู่หอ้งอาหาร HORIZON COURT (อยูช่ั้น 15 หวัเรือ) 
เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ ณ ห้องบุฟเฟ่ต์ HORIZON COURT  

จากนั้น หวัหนา้ทวัร์ จะน าท่านเดินส ารวจต าแหน่งท่ีตั้งของหอ้งอาหาร และส่วนบริการต่างๆของเรือ
ส าราญ พร้อมเขา้ร่วมกิจกรรมซอ้มการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยใหท่้านใส่ชูชีพท่ี
เตรียมไวท่ี้หอ้งพกัของท่าน แลวัไปยงัจุดนดัพบตามหมายเลขท่ีมีบอกไวใ้นหอ้งพกั  

16.00 น. เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิธีนบัถอยหลงัฉลองการออกเดินทาง BON VOYAGE COUNTDOWN  
เรือรักเรือส าราญ PRINCESS CRUISE ออกเดินทางจากท่าเรือ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรม และความ
บนัเทิงต่างๆท่ีทางเรือไดจ้ดัสรรไว ้เช่น ท่านอาจจะนัง่ฟังเพลงไพเราะไดท่ี้ เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุก
กบัการเตน้ร าไดท่ี้ดิสโกเ้ธค หรือบางท่านอาจจะเส่ียงโชคท่ีคาสิโน ท่ีมีเคร่ืองเล่นต่างๆใหท่้านเลือกมากมาย 
เช่น รูเลต็ต,์ สลอ็ด แมชชีน, แบลก็แจ็ค  ฯลฯ 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  
***อิสระกบัการพกัผ่อนตามอธัยาศยั พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษที่ทางเรือได้จดัไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ากนั)*** 

 

หมายเหตุ  ในแต่ละวนัท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ไดจ้ากจดหมายข่าวรายวนั “PRINCESS PATTER” ท่ีทางเรือ
จะส่งมาใหท่้านไดอ่้านล่วงหนา้ทุกคืน โดยจะน าส่งไวท่ี้หอ้งนอนของท่าน ซ่ึงรายละเอียดทุกอยา่งจะแนะน าไวใ้นจดหมาย
ข่าวรายวนั เช่น ค ่าน้ีควรแต่งตวัอยา่งไร กิจกรรมตั้งแต่เชา้จรดเยน็ รายการการบนัเทิงต่าง ๆ เป็นตน้ เพราะทุกไมลท์ะเลท่ีเรือ
แล่นไปนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีวางไวอ้ยา่งเต็มท่ีก็จะด าเนินไปจนท าใหแ้ต่ละวนัผา่นไปอยา่งรวดเร็ว 
 



 

 

พกัที่:   RUBY PRINCESS CRUISE  บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 
 

วันที่สาม (3)     เรือน าคณะล่องทะเล ( สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ) 
เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
 วนันีเ้ชิญท่านสมาชิกพกัผ่อนอย่างอสิระกบับริการ และกจิกรรมบันเทงิต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทิเช่น  
 ห้องบุฟเฟต์นานาชาต ิ(บริการอาการ 24 ช่ัวโมง) ห้องอาหารอติาเลีย่น ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลนิส์  
 บาร์เคร่ืองด่ืม บาร์ไอศครีม บาร์ กริลล์ ฮอทดอ็ก แฮมเบอร์เกอร์ 
 ห้องฟังเพลง, ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พร่ังพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง 
 โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเคร่ืองเล่น SIMULATOR  
 อนิเตอร์เน็ต คาเฟ่  
 สโมสรส าหรับเด็กเลก็ 
  สระว่ายน า้  สระน า้วน   เซาวน่า  ห้องนวด  ห้องยมิ ห้องเสริมสวย 
  สนามกอล์ฟคอมพวิเตอร์ คอร์ตแพต็เดิล้เทนนิส     บาสเกต็บอล     และวอลเล่ย์บอล  
 ห้องสมุด ห้องท าพธิีแต่งงาน  ห้องแพทย์ 
  ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านสรรพสินค้าและของที่ระลกึ   
 ห้องแสดงภาพเขยีนศิลปะ 
เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
 

ค ่า  ขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้มีเกยีรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารม้ือค ่า WELCOME DINNER ซ่ึง
กปัตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกยีรติทุกท่านแบบเป็นพเิศษ  
ชุดแต่งกายที่เหมาะสม 
- ผูช้าย ชุดสูท หรือชุดประจ าชาติ  
- ผูห้ญิง ชุดราตรี หรือชุดประจ าชาติ 

*** วนัและเวลาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอยีดจาก PRINCESS PATTER *** 

พกัที่: RUBY PRINCESS CRUISE      บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 



 

 

วันที่ส่ี (4)      เรือเทียบท่าท่ีเมืองจูโน (JUNEAU) – รวมล่องเรือชมปลาวาฬชมเมือง  
                     – ชมทิวทัศน์รอบขนุเขา 
เชา้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

*** วันน้ีเรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 22.00 น. *** 
11.00 น. เรือเข้าเทียบท่าที่ “ เมืองจูโน ” (JUNEAU) เมือง
หลวงของมลรัฐอลาสก้า ท่ีเต็มไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงาม ดว้ยเสน่ห์ของ
ธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน จูโน เป็นเมืองท่ี
ตั้งอยูร่ะหว่างเทือกเขาและทะเลท าใหเ้ป็นเมืองท่ีเขา้ถึงไดย้ากในทางบก
ถูกคน้พบในช่วงยคุต่ืนทองปี ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่ง
การคา้ทองอนัมัง่คัง่ ก่อนจะกลายเป็น เมืองหลวงของมลรัฐอลาสกา้ ใน
เวลาต่อมา นอกจากน้ี “ จูโน ” ยงัเป็นเมืองท่ีมี “ ธารน า้แขง็ ” มากท่ีสุด

แห่งหน่ึงของอลาสกา้ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ “ธารน า้แขง็เมนเดนฮอลล์” 
(MENDENHALL GLACIER) ซ่ึงเป็นธารน า้แขง็ที่ขึน้ช่ือว่า “ สวยที่สุด ” 
แห่งหนึง่เท่าที่ค้นพบกนัมา...จากนั้น อิสระใหข้ึ้นฝ่ังชมเมืองจูโนและชอ้ป
ป้ิงของท่ีระลึกพ้ืนเมือง 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
11.30 น.   เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ล้อบบีเ้รือ เพ่ือเตรียมตัวขึน้
สู่ฝ่ัง น าท่านสัมผสัประสบการณ์ ล่องเรือชมปลาวาฬ (รวมในราคา
ทัวร์แล้ว) เรือจะน าท่านออกเดนิทางจากท่าเรือจูโน ล่องชมอ่าว ประมาณ 3.30 ช่ัวโมง ตวัเรือท่ีจะออกแบบพิเศษ ดว้ย
หอ้งโดยสารท่ีอบอุ่น กวา้งขวางสะดวกสบาย ลอ้มรอบดว้ยหนา้ต่างบานใหญ่ มีชั้นดาดฟ้าใหท่้านชมชีวิตตามธรรมขาติของ
วาฬ และสตัวน์ ้ า อยา่งใกลชิ้ด ตวัเรือล่องผา่นชมตามแนวเกาะท่ีเรียงรายตามแนวหมู่เกาะ STEPHEN (กรุณาเตรียมเคร่ืองแต่ง
กายใหอ้บอุ่นใหเ้พียงพอ / ไดเ้วลาน าท่านกลบัข้ึนฝ่ัง 

เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR 
 MENDENHALL GLACIER & SALMON HATCHERY (4.25 HOURS) : น าท่านสมาชิกเขา้เยีย่มชมสถานเพาะเล้ียง
พนัธุป์ลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวิตของปลาแซลมอนท่ีน่ามหศัจรรยย์ิง่นกั จากนั้นใหท่้านสมาชิกเดินชมธารน ้ าแข็งเมนเดล
ฮอลลธ์ารน ้ าแข็งท่ีข้ึนช่ือว่าสวยท่ีสุดเหนือค าบรรยาย (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 79.95 USD / เดก็ต า่กว่า 12 ปี 35 USD) 
 MOUNT ROBERTS TRAMWAY (1.30 HOURS) : น าท่านสมาชิกข้ึนรถกระเชา้ไฟฟ้าสู่ยอดเขา เมา้ท ์ โรเบิร์ต ท่ีมี
ความสูงกว่า 1,800 ฟุต เหนือพ้ืนดิน เปิดโอกาสใหไ้ดช่ื้นชมทิวทศัน์ท่ีงดงามของเมืองจูโนไดอ้ยา่งกวา้งไกล  



 

 

(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37 USD / เดก็ต า่กว่า12ปี 28 USD) 
 MENDENHALL GLACIER HELICOPTER (2.25 HOURS) : น าท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธารน ้ าแข็งเมนเดล
ฮอลล ์ ท่ีงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกดว้ยการนัง่เฮลิคอปเตอร์ชมทศันียภาพอนัแสนมหศัจรรย ์ ยากแก่การไดม้าสมัผสั จากนั้น
ท่านจะมีโอกาสไดล้งเดินบนธารน ้ าแข็งโดยมีผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูน้  าทาง (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 379.95 USD / ไม่มรีาคา
เด็ก) 

อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตวัเมืองจูโน่ ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงท่ีส าคญัของมลรัฐอลาสกา้ เป็น
เมืองหลวงท่ีตอ้งเดินทางเขา้ดว้ยเรือตวัเมืองตั้งอยูบ่ริเวณตีนเขาท่ีตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถา้ไปเยอืนในช่วงตน้ๆ
ของฤดูกาลล่องเรือส าราญ ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและน ้ าตกอนัสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งข้ึนใน
ยคุต่ืนทองอลาสกา้ ดงันั้นท่ีน่ีจึงมีตึกรามบา้นช่องประวติัศาสตร์มากมาย และเป่ียมไปดว้ยสีสนัสดใส  
หมายเหตุ  ส าหรับท่านที่กลบัขึน้ไปเดนิเล่นบนฝ่ัง ท่านจะต้องกลบัมาขึน้เรืออย่างน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเรือออกจากท่า  

ค ่า บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  

22.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “สแก็กเวย์” (SKAGWAY) 
พกัที่:         RUBY PRINCESS CRUISE   บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

วันที่ห้า (5)     เรือเทียบท่าที่เมืองสแก๊กเวย์ (SKAGWAY)  
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วันน้ีเรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.15 น . * * * 
06.00 น. เรือเข้าเทียบท่า “ สแก๊กเวย์ ” 
(SKAGWAY) เมืองแห่งขมุทองในอดีต เป็นเมืองท่าและ
เป็นประตูตอ้นรับผูท่ี้จะเดินทางไปแสวงโชค ท่ีทุ่งทอง 
“ คลอนไดค์ ” KLONDIKE GOLD FIELDS ในเขตประเทศ
แคนาดาเมื่อประมาณ 100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสาย “ไวท์
พาส” และ “ ยูคอนรูต”  WHITE PASS AND YUKON 
RAILWAY ท่ีพานกัแสวงโชคเดินทางตดัขา้มขุนเขา และหุบ
เหว เขา้สู่มณฑลยคูอนของแคนาดา ปัจจุบนัเหลือเพียงความ
ทรงจ า และน าบรรยากาศเก่ามาใชต้อ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีมากบั



 

 

เรือส าราญในช่วงฤดูร้อน ตวัเมืองอยูใ่กลจ้ากท่าเรือเพียงเดินราว 10-15 นาทีก็ถึง เป็นเมืองเลก็ๆ ที่ให้บรรยากาศแบบหนัง
คาวบอยตะวนัตก และยงัคงรักษาสภาพไว้เหมือนในยุคต่ืนทอง เช่น บ้านไม้สองช้ันทาสีสดใส ซาลอน ร้านเหล้า ร้านขายของ
ที่ระลกึมากมาย ฯลฯ 
08.00 น.      เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ล๊อบบีเ้รือ เพ่ือเตรียมขึน้สู่ฝ่ัง 

เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR  
 TO THE SUMMIT (1.30 HOURS) : เดินทางโดยรถแวนลดัเลาะไปตามเสน้ทางขุดทองสู่ยอดเขา ไวทพ์าส ซมัมิท ซ่ึง
สูงกว่า ระดบัน ้ าทะเล 3,292 ฟุต ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37 USD / เดก็ต า่กว่า 12 ปี 20 USD) 
 WHITE PASS SCENIC RAILWAY (3.00-3.30 HOURS) : เดินทางโดยรถไฟรถไฟสายไวทพ์าสและยคูอนรูต ซ่ึงเป็น
รถไฟสายประวติัศาสตร์ในยคุต่ืนทองช่ืนชมกบัทศันียภาพตามหุบเขาและธรรมชาติท่ีงดงามสู่ยอดเขาไวทพ์าสซมัมิทนบัเป็น
ประสบการณ์ท่ีคุณจะมิลืมเลือน ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 159.95 USD / เดก็ต า่กว่า12ปี 56 USD) 
 DOG SLEDDING & GLACIER FLIGHTSEEING (2.00-2.30 HOURS) : เดินทางโดยการนัง่เฮลิคอปเตอร์สู่แคมป์
สุนขัท่ีเดนเวอร์กลาเซีย พร้อมชมวิธีการควบคุมสุนขัลากเล่ือนจากไกดผ์ูเ้ช่ียวชาญ และไดป้ระสบการณ์จากการนัง่เล่ือน
ท่ามกลางบรรยากาศท่ีแสนเยน็สดช่ืนสุดยอดของการผจญภยั (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 549.95 USD / ไม่มรีาคาเดก็และ
เด็กต้องอายุ5ขวบขึน้ไปถงึจะสามารถร่วมเดนิทางได้)  
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
น าท่านชมตวัเมืองสแกกเวย ์ซ่ึงอยูห่่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ท่ีใหบ้รรยากาศแบบคาวบอยตะวนัตก แมเ้วลา
จะผา่นไปนานแต่เมืองสแกกเวยย์งัคงรักษาสภาพเมืองในยคุต่ืนทองไดเ้ป็นอยา่งดี ใหท่้านไดช้ม บา้นไมส้องชั้น ร้านคา้ ร้านอาหาร ท่ีทา
สีสนัสดใส อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย (ท่านจะตอ้งข้ึนเรือประมาณ 1 ชัว่โมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า)  
20.00 น. เรือออกเดนิทางสู่ “อุทยานแห่งชาติกราเซียเบย์”  
ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  

พกัที่:         RUBY PRINCESS CRUISE              บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

วันทีห่ก (6)    อุทยานแห่งชาติกลาเซียเบย์(GLACIER BAY NATIONAL PARK) 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วันน้ีเรือจะเข้าสู่ GLACIER BAY NATIONAL PARK ตั้งแต่เวลา 06.00 – 15.00 น.* * * 
 



 

 

06.00 น.    เรือเดินทางถึงบริเวณธารน ้ าแข็ง “ กลาเซียร์ เบย์ ” (GLACIER BAY) วนันีจ้ะเป็นรายการพเิศษสุด!!! 
โดยเฉพาะเรือในเครือ ปร๊ินเซสส์ เท่านั้นท่ีจะไดส้มัปทานเขา้ชม บริเวณอุทยานแห่งชาติ กลาเซียร์ เบย ์ท่าน
จะไดเ้ห็น “ธารน า้แขง็” ท่ีงดงามยิง่ใหญ่ตระการตา เรือส าราญจะน าท่านเขา้ใกลธ้ารน ้ าแข็งท่ีไหลมารวมกนั
บริเวณไหล่เขาท่ีจบัตวักนัเป็นธารน ้ าแข็งสีฟ้าครามดว้ยแรงดึงดูดของโลกจึงท าใหน้ ้ าแข็งแตกตวัถล่มลงมา
เบ้ืองหนา้ แลดูงดงามยิง่นกั ซ่ึงท่านสามารถบนัทึกภาพความประทบัใจน้ีไวด้ว้ยตวัของท่านเอง 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ    
บ่าย  อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือส าราญ กบักิจกรรมนานาชนิดท่ีท าใหทุ้กท่านสุขส าราญ 
ค า่  บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั พร้อมชมการแสดงโชว์
ชุดพเิศษที่ทางเรือได้จดัไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ากนั)  
15.00 น.   เรือออกเดนิทางสู่ “ เมืองเค็ทชิเกน ”  (KETCHIKAN) 

พกัที่:       RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว               
วันทีเ่จ็ด (7)     เรือเทียบท่าที่เมืองเค็ทชิเกน (KETCHIKAN) 
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วันน้ีเรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.00 น . * * * 

06.30 น. เรือเขา้เทียบท่า “เคท็ชิแคน” (KETCHIKAN)  เมืองน้ีตั้งอยูเ่ชิงเขาริมฝ่ังแม่น ้ า เป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีมีเสน่ห์ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่หมู่บา้นดั้งเดิมของชนพ้ืนเมืองท่ีสร้างสรรคง์านศิลปะเสาโทเท็มของ อนิเดียนแดงเผ่าทลงิกติ น าท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรก
ของรัฐอลาสกา้ ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของรัฐ และเป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดีของนกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติว่า เป็นเมือง
แห่งเสาแกะสลกั (TOTEM POLES) ท่ีมากท่ีสุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลกัน้ี ถือเป็นสัญลกัษณ์ของชนเผ่าพ้ืนเมืองอเมริกนัทางตอน
เหนือ และถือเป็นสญัลกัษณ์ทางศาสนา ท่ีพวกเขาใหค้วามเคารพ แต่ต่อมาในยุคท่ีมีการเผยแผศ่าสนาคริสต์ เกิดความเขา้ใจผดิท าใหค้น
ส่วนใหญ่เผาเสาเหล่าน้ีเป็นจ านวนมาก ปัจจุบนัเสาแกะสลกัน้ีเปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสญัลกัษณ์ท่ีใชเ้ล่าเร่ืองราว ประวติัความเป็นมา
ต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีต 



 

 

 
เมืองน้ีถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแห่งสวรรคข์องนกัตกปลาและกลุ่ม
คนท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ  ท าใหใ้นช่วงฤดูร้อนเมืองน้ีจะ
หนาแน่นไปดว้ยนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก จนส่งผลให้
ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจ านวนมาก อีกทั้งพ้ืนท่ีของ
ป่าไมก้็ลดลงเน่ืองจากประชากรทอ้งถ่ินท าการตดัไม ้เพื่อมา
สร้างบา้นพกัรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกๆปี 
ปัจจุบนัทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรทอ้งถ่ินต่าง
พยายามท่ีจะอนุรักษใ์หเ้มืองน้ีคงไวซ่ึ้งบรรยากาศของเมือง
เก่าเฉกเช่นในอดีตเพ่ือใหค้นรุ่นหลงัท่ีมาเท่ียวเมืองน้ี สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวติัศาสตร์ไดไ้ม่มากก็นอ้ย น าท่าน
เท่ียวชมยา่นไฟแดงท่ีโด่งดงัในอดีต “ครีก สตรีท (CREEK STREET)” เป็นท่ีชุมนุมของนกัแสวงโชค และนกัเดินเรือในยคุ
ต่ืนทอง เป็นยา่นอาคารเก่าท่ีทางเดินและบา้นเรือนสร้างอยูเ่หนือล าธารหรือเชิงเขา มีสถานท่ีประวติัศาสตร์ “บ้านของดอลลี”่ 
สถานท่ีหาความส าราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระใหข้ึ้นฝ่ังชมเมืองเคทชิแกน และซ้ือของพ้ืนเมืองตามอธัยาศยั พร้อมเก็บ
ภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  
 TOTEM & TOWN TOUR (2.30 HOURS) : ท่านจะไดน้ัง่รถโคช้ชมรอบเมืองเค็ทชิแกน ชมอุทยานโทเท็มไบท ์
ศึกษาความเป็นมาของเสาสลกัท่ีมีความหมายบ่งบอกถึงวฒันธรรมความเป็นอยูแ่ละขนบธรรมเนียม ประเพณี 
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 39 USD / เดก็ต า่กว่า12ปี 22 USD) 

 MISTY FJORDS SEAPLANE (2.00 HOURS) : ประสบการณ์ท่ีท่านจะไดส้มัผสักบัการนัง่ FLOAT PLANE ชม
มิสต้ีฟยอร์ด ท่ีแผอ่าณาบริเวณกว่า 2 ลา้นเอเคอร์ชมผาแกรนิตท่ีงดงาม น ้ าตกสูงกว่า 1,000 ฟุต ทะเลสวยใสดงัผลึกแกว้ และ
ทะเลหมอกสวยท่ีปกคลุมความงามของธรรมชาติราวป่าหิมพานตใ์นฝัน 
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 269.95 USD / ไม่มรีาคาเด็ก) 
 ALASKA BEAR ADVENTURE (3.25 HOURS) : เป็นรายการท่ีทา้ทายและค่อนขา้งจ ากดัจ  านวนนกัท่องเท่ียวเพื่อ
รักษาความเป็นธรรมชาติไวใ้หอ้ยูน่านท่ีสุด ทวัร์เร่ิมดว้ยการพาท่านนัง่ FLOAT PLANE สู่ถ  ้าจุดท่ีสามารถชมหมีไดอ้ยา่ง
ชดัเจน จากนั้นพาท่านสู่ ล าธารมาร์การ์เร็ต ซ่ึงเป็นท่ีท่ีหมีสีน ้ าตาลจะมาดกัจบัปลาแซลมอนเป็นอาหารนบัเป็นความต่ืนตาต่ืน
ใจท่ีคุณจะประทบัใจมิรู้ลืม (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 399 USD / ไม่มรีาคาเดก็) 

ค า่   บริการอาหารม้ือค า่ม้ือพเิศษ !!! ขอเชิญท่านสมาชิกผู้มีเกยีรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารม้ือค า่  
FAREWELL NIGHT DINNER ซ่ึงกปัตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกยีรติทุกท่านแบบเป็นพเิศษ 
ชุดแต่งกายที่เหมาะสม ** วันและเวลาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยท่านตรวจสอบรายละเอยีดจาก 
PRINCESS PATTER ** 



 

 

22.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองวิคตอเรีย” (VICTORIA) ประเทศแคนาดา (CANADA) 
พกัที่:       RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว               

วันแปด (8)      เค็ทชิเกน – วิคตอเรีย(แคนาดา) – ซีแอตเติล้ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

 อสิระกบัการพกัผ่อนบนเรือส าราญ กบักจิกรรมนานาชนิดที่ท าให้ทุกท่านสุขส าราญ 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วันน้ีเรือจะเข้าสู่เมืองวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา (Victoria) ตั้งแต่เวลา 19.00 – 23.59 น.* * * 
17.30 น. บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
19.00 น.  เรือเขา้เทียบท่า วิคตอเรีย / น าท่าน
เดินเท่ียวชม “เมืองวกิตอเรีย” (VICTORIA) อีกหน่ึง
เมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่ง
สวน” (CITY OF GARDENS) อีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวง
ของรัฐบริติชโคลมัเบีย (BRITISH COLUMBIA) รัฐ
หน่ึงของประเทศแคนาดา ท่ีตั้งยูท่างตะวนัตกสุดของ
ประเทศ โดยมีเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐคือเมือง "แวนคู
เวอร์" เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นการ
ท่องเท่ียว เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของความสะอาด 
ความปลอดภยั และทิวทศัน์ท่ีมีความงดงามมากเมืองหน่ึง วิกตอเรียจึงมกัไดรั้บเลือกใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัอนัดบัตน้ๆ
จากนิตยสารท่องเท่ียวสากลเป็นประจ าและดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีมีกว่า 3.5 ลา้นคนต่อปี  

** หมายเหตุ** ส าหรับเมืองวคิตอเรีย อาจมีการเปลี่ยนแปลง EXCUSION ตามความเหมาะสมของฤดูกาล 
หมายเหตุ …ก่อนเรือกลบัเทียบท่าท่ีเมืองซีแอตเทิล ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก  าหนดล าดบั
การน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าห้อง โดยแยกข้าวของเคร่ืองใชท่ี้จ  าเป็นไวใ้นกระเป๋า
เดินทางใบเลก็ เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่ง



 

 

มาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้าย
ผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

23.59 น. เรือออกเดนิทางสู่ “เมืองซีแอตเติล้” SEATTLE, WASHINGTON 

พกัที่:       RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว               
วันที่เก้าของการเดินทาง (9) เมืองซีแอตเติล้ – ช้อปป้ิง เอ้าท์เล็ท  
07.00 น. เรือส าราญเดนิทางถึงท่าเรือ เมืองซีแอตเติล้ รัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐ อเมริกา  

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  หลงัอาหารเชา้ เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย เพื่อรอ
ประกาศจากทางเจา้หนา้ท่ีประจ าเรือเก่ียวกบัเวลาข้ึนฝ่ัง 
 เม่ือข้ึนฝ่ังแลว้ทุกท่านจะตอ้งผา่นพิธีการตรวจลงตรา
หนงัสือเดินทาง ผา่นเขา้เมืองซีแอต็เติล ณ บริเวณท่าเรือ จากนั้น
น าท่านรับกระเป๋าสมัภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งมายนืยนัระบุรับ
ดว้ยตนเอง ณ บริเวณหอ้งโถงของท่าเรือ เรียบร้อยลว้น าท่าน
ออกเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองซีแอต็เติล น าท่านชมเมืองท่ีสวยงาม 
ท่านจะเห็นววิของภูเขาหิมะบริเวณอุทยานโอลิมปิก น าท่าน

เดินทางบริเวณสู่ตลาดไพน์ เพลส (Pike Place Market) ตลาดเก่าแก่คู่
เมืองซีแอตเต้ิล เดินชมบรรยากาศของพ้ืนเมือง เต็มไปดว้ยตลาดผลไม,้ 
ตลาดปลา, ตลาดดอกไม ้รวมทั้งสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆ ใหท่้านไดเ้ช็คอิน 
ณ ร้านสตาร์บัก๊ แห่งแรกของโลก จากนั้น น าท่านชมเมือง   
เที่ยง      บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย       น าท่านสู่ ซีแอตเทิล พรีเมีย่ม เอาท์เลต (SEATTLE 
PREMIUM OUTLET ) ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ในซีแอตเทิล มี
ร้านคา้เอาทเ์ลตกว่า 110 ร้าน อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร / น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซีแอตเทิล้  
 

วันที่สิบ (10)     สนามบินซีแอตเทิล – ไทเป  
01.50 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอว่ีา แอร์ไลน EVA AIRLINES เที่ยวบนิที ่BR 025 / 067 

  แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง... 
 *** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วนัที่เปลี่ยน *** 



 

 

วันที่สิบเอ็ด (11)     ไทเป – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)                
11.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจมรู้ิลืม 

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

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัใน
การเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงความ
เป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

อัตราค่าบริการปี 2020 รวมค่าวีซ่าแคนาดา 
ก าหนดการ 
เดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
พกัห้องละ 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 

ห้องพกัทีอ่เมริกา ไม่มบีริการห้องพกัแบบ 3 เตยีง ส่วนใหญ่จะเป็นห้องพกัแบบเตยีงคู่ 
*ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ (BUSINESS CLASS) กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ* 
 อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา 8,500 บาท  
 อัตราค่า UPGRADE ตัว๋เคร่ืองบินเป็น ECONOMY DELUXE  ราคาเร่ิมต้นประมาณ 55,000 บาท 
 ต้องการพกัห้องพกัแบบมีระเบียง BALCONY คดิค่าบริการเพิม่อีกท่านละ 45,000 บาท 
 ต้องการพกัห้องพกัแบบ MINI SUITE คดิค่าบริการเพิม่อีกท่านละ 75,000 บาท 
 ต้องการพกัห้องพกัแบบ มีหน้าต่าง คดิค่าบริการเพิ่มอีกท่านละ 22,000 บาท 
 ต้องการพกัห้องพกัแบบ SUITE (ดีที่สุดในเรือ) คดิค่าบริการเพิม่อีกท่านละ 120,000 บาท 



 

 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ - ซิแอตเต้ิล - กรุงเทพฯ  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจาก
อยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล 
เทรดแฟร์หรือการประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าแคนาดา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณา
หรือไม่กต็าม  
 คา่อาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ  
 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ท่าน  
 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 
7 กก. 
 ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง  

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าทิปพนักงานบริการในเรือ ที่ผู้เข้าพกัจะต้องช าระทุกท่าน วนัละ 13 USD / วัน / คนรวม 7 วัน (91 USD) ที่ท่านใช้
บริการเรือ โดยทางเรือจะชาร์ทเข้าห้องพกั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาอเมริกา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ท่านละ 8,500 บาท (ซ่ึงทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ
ผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม)  

 คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 คา่ด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 คา่ใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรีด , คา่เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 คา่ผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั 

 รายการทวัร์ชายฝ่ัง ซ่ึงท่านสามารถขอค าปรึกษาไดจ้ากหวัหนา้ทวัร์ 
 

การจองและช าระเงิน 



 

 

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก  50,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และคา่ใชจ่้ายส่วน
ท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 25 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ตอ่เม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 
15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัคา่ธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 

หมายเหตุก่อนท าการจอง 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้ส ารองที่นัง่ครบ 10 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์ม มาจากทางเรือ, ประกนัการ
เดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  
o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยว ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทัวร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียว กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณา
วีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทาง
ท่าน 
 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่น
การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมค่ีาธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ี
เหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ  าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



 

 

-  ค่ามดัจ าเรือส าราญ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทาง โดยตามกฎของเรือ ท่านจะตอ้งโดนหกัค่ามดั
จ าหอ้งพกัในเรือ ตามก าหนดของเรือ *** หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี 
เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารอง
ยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  50 วนั - คืนคา่ใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัด
จ ากบัสายการบนิ หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป - เกบ็คา่ใชจ่้าย 50,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั - เกบ็คา่ใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์     
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-19 วนั - เกบ็คา่บริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวีซ่า VISA CANADA 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน  6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงั 
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง 
*พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
 *ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั  
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงิน ( สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั ) 
*ส าเนาสมุดเงนิฝากประจ า หรือ ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน พร้อมด้วยหนังสือรับรองจากธนาคาร กรุณา
สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 5 วนั
ท าการ) 
* เด็กใชเ้อกสารร่วมกบับิดา-มารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหถ่้ายส าเนาแยกคนละชุด 



 

 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง 
ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ  าเภอ 
 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  
 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจาทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


