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** รวมรายการล่องเรือชมปลาวาฬ ณ เมืองจูโน่ ** เมนูสุดพเิศษขาปูอลาสก้า ** 
* เมืองวคิตอเรีย * ชมเมืองซีแอตเติล้ * ชมเมืองจูโน * อุทยานแห่งชาตกิราเซียร์ เบย์ * 

* ชมเมืองสแก๊กเวย์ * ชมเมืองเคท็ชิเกน * 
ล่องเรือส าราญรูบี ้ปร๊ินเซสส์ เรือส าราญระดับโลกที่ได้รับสัมปทานเข้าชมกราเซียร์ เบย์ 

ก าหนดการเดินทาง 

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. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4  
16.25 น. เหิ ร ฟ้ า สู่  เมื อ ง ซี แอต เติ้ ล  สห รัฐอ เม ริก า ...โด ยส ายการบิ น อี ว่ า  แอ ร์ไล น์  EVA AIRLINES  

เทีย่วบินที ่BR 068/026 
 แวะเปลีย่นเคร่ืองที ่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวันพร้อมบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองเชิญท่านอสิระกบั

การพกัผ่อนตามอธัยาศัยกบัรายการบันเทงิตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า 
  *** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีไ่ม่เปลีย่น ***  

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

พกัที่:      CROWNE PLAZA SEATTLE AIRPORT HOTEL                        หรือระดบั
เทียบเท่า 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2)    ซีแอตเติล้ – ล่องเรืออลาสก้า   
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม นครซีแอตเติล (SEATTLE)  
เมื องท่ าชาย ฝ่ั ง ท่ี มี ความส าคัญทางด้านการ
ท่องเท่ียวของ 
มลรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูร่ะหวา่ง
มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตนั อยูห่่าง
จากชายแดนสห รัฐอ เม ริก า  – แคน าดา 154 



 
กิโลเมตรเพียงเท่านั้น “นครซีแอตเติล” เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองลว้นเต็มไป
ดว้ยตึกระฟ้าและความโรแมนติก ของแสงสีในยามค ่าคืน แต่หลายๆคนท่ีเคยมาเยือนเมืองน้ีกลบัเรียกขาน
เมืองน้ีวา่ มหานครแห่งสีเขียวขจี เน่ืองจากเมืองเต็มไปดว้ยพื้นท่ีสีเขียว นอกจากน้ีแลว้ซีแอตเติล ยงัไดรั้บการ
ยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการจดัอนัดับให้ซีแอตเติลเป็น 1 ใน 10
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกดว้ย น าท่านชม สเปซ นีดเดิล (SPACE NEEDLE) สัญลกัษณ์
ของซีแอตเติล ส่ิงก่อสร้างท่ีมีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างข้ึน ปี ค.ศ. 1962 เม่ือคร้ังท่ี
ซีแอตเติลได้เป็นเจ้าภาพจดังาน WORLD’S FAIR ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของ
กระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (SKY CITY RESTAURANT) ท่ีสามารถหมุนชมววิสวยของเมือง จากนั้น
น าท่านสู่ยา่น ดาวน์ทาวน์ (DOWNTOWN) ยา่นธุรกิจท่ีส าคญัของซีแอตเติล ชมอาคาร บา้นเรือน และตึกท่ีมี
ความส าคญัทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีถือวา่มีความงดงามท่ีสุดของเมืองน าท่านสัมผสัความเก่าแก่ของเมืองท่ี
ไพโอเนียร์ สแควร์ (PIONEER SQUARE) ซ่ึงถือวา่เป็นยา่นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในซีแอตเติล ท่ีน่ีมีร้านแกลเลอร่ีท่ี
จดัแสดงงานศิลปะของศิลปินช่ือดงั, ห้องอาหาร, ร้านหนงัสือ และเคร่ืองประดบัมากมาย น าท่านแวะถ่ายรูป
กบั สมิท ทาวเวอร์ (SMITH TOWER) ทาวเวอร์ท่ีสร้างข้ึนใน ปี ค.ศ. 1914 
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเต้ิล เช็ค-อิน CHECK-IN RUBY PRINCESS CRUISE ถึงท่าเรือ PIER 
91 SMITHCOVECRUISE TERMINAL ขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมส าหรับการลงทะเบียน 
CRUISE CHECK-IN  

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

จากนั้น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนข้ึนเรือ หลงัจากข้ึนสู่เรือและจดัเกบ็สมัภาระ
เรียบร้อยแลว้ ขอเชิญท่านสู่หอ้งอาหาร HORIZON COURT (อยูช่ั้น 15 หวัเรือ) 

 เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ ณ ห้องบุฟเฟ่ต์ HORIZON COURT  
จากนั้ น หัวหน้าทัวร์ จะน าท่านเดินส ารวจ
ต าแหน่งท่ีตั้งของห้องอาหาร และส่วนบริการ
ต่างๆของเรือส าราญ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม
ซ้อมการเตรียมพร้อมในกรณี เกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน โดยให้ท่านใส่ชูชีพท่ีเตรียมไวท่ี้ห้องพกั
ของท่าน แลวัไปยงัจุดนัดพบตามหมายเลขท่ีมี
บอกไวใ้นหอ้งพกั  

16.00 น. เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิธีนบัถอยหลงัฉลองการออกเดินทาง BON VOYAGE COUNTDOWN  



 
เรือรักเรือส าราญ PRINCESS CRUISE ออกเดินทางจากท่าเรือ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรม และความ
บนัเทิงต่างๆท่ีทางเรือไดจ้ดัสรรไว ้เช่น ท่านอาจจะนัง่ฟังเพลงไพเราะไดท่ี้ เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกบั
การเตน้ร าไดท่ี้ดิสโกเ้ธค หรือบางท่านอาจจะเส่ียงโชคท่ีคาสิโน ท่ีมีเคร่ืองเล่นต่างๆให้ท่านเลือกมากมาย เช่น 
รูเล็ตต,์ สล็อด แมชชีน, แบล็กแจค็  ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  
***อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ ้า

กนั)*** 
หมายเหตุ  ในแต่ละวนัท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ไดจ้ากจดหมายข่าวรายวนั “PRINCESS PATTER” ท่ีทางเรือ
จะส่งมาใหท้่านไดอ่้านล่วงหนา้ทุกคืน โดยจะน าส่งไวท่ี้ห้องนอนของท่าน ซ่ึงรายละเอียดทุกอยา่งจะแนะน าไวใ้น
จดหมายข่าวรายวนั เช่น ค ่าน้ีควรแต่งตวัอยา่งไร กิจกรรมตั้งแต่เชา้จรดเยน็ รายการการบนัเทิงต่าง ๆ เป็นตน้ เพราะทุก
ไมลท์ะเลท่ีเรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีวางไวอ้ยา่งเต็มท่ีก็จะด าเนินไปจนท าใหแ้ต่ละวนัผา่นไปอยา่งรวดเร็ว 

 

พกัที่: RUBY PRINCESS CRUISE                    บนเรือสราญสุดหรูระดบั 5 ดาว
 

วนัที่สามของการเดนิทาง (3)     เรือน าคณะล่องทะเล ( สนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ) 
เชา้ บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
 วนันีเ้ชิญท่านสมาชิกพกัผ่อนอย่างอสิระกบับริการ และกจิกรรมบันเทงิต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทเิช่น  
 ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการอาการ 24 ช่ัวโมง) ห้องอาหารอติาเลีย่น ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลินส์  
 บาร์เคร่ืองดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์ กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
 ห้องฟังเพลง, ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงทีพ่ร่ังพร้อมด้วยระบบแสง 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 าพธีิแต่งงาน  ห้องแพทย์ 
  ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านสรรพสินค้าและของที่ระลกึ   
 ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ 



 
เท่ียง   บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
 
 
 
 
 
 

ค ่า  ขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้มเีกยีรตทุิกท่านร่วมรับประทานอาหารมือ้ค า่ WELCOME DINNER ซ่ึง
กปัตนัได้จดัไว้รับรองสมาชิกผู้มเีกยีรตทุิกท่านแบบเป็นพเิศษ  
ชุดแต่งกายทีเ่หมาะสม 
- ผูช้าย ชุดสูท หรือชุดประจ าชาติ  
- ผูห้ญิง ชุดราตรี หรือชุดประจ าชาติ 

*** วันและเวลาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอยีดจาก PRINCESS PATTER 
*** 

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

*** วนันีเ้รือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 22.00 น. *** 
11.00 น. เรือเข้าเทยีบท่าที ่“ เมอืงจูโน ” (JUNEAU) เมอืงหลวง

ของมลรัฐอลาสก้า ท่ีเต็มไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงาม ด้วย
เสน่ห์ของธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีผสมผสานกนัอย่าง
กลมกลืน จูโน เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งเทือกเขาและทะเล
ท าให้เป็นเมืองท่ีเขา้ถึงไดย้ากในทางบกถูกคน้พบในช่วง
ยุคต่ืนทองปี ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่ง
การคา้ทองอนัมัง่คัง่ ก่อนจะกลายเป็น เมืองหลวงของมล
รัฐอลาสกา้ ในเวลาต่อมา นอกจากน้ี “ จูโน ” ยงัเป็นเมือง
ท่ี มี  “ ธารน ้ าแข็ง  ” มากท่ี สุดแห่งห น่ึงของอลาสก้า ท่ีส าคัญได้แก่  “ธารน ้ าแข็งเมนเดนฮอลล์” 
(MENDENHALL GLACIER) ซ่ึงเป็นธารน ้าแข็งที่ขึ้นช่ือว่า “ สวยที่สุด ” แห่งหน่ึงเท่าที่ค้นพบกันมา...
จากนั้น อิสระใหข้ึ้นฝ่ังชมเมืองจูโนและชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมือง 



 
เท่ียง   บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
11.30 น.   เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝ่ัง น าท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือชม

ปลาวาฬ (รวมในราคาทัวร์แล้ว) เรือจะน าท่านออกเดินทางจากท่าเรือจูโน ล่องชมอ่าว ประมาณ 3.30 
ช่ัวโมง ตวัเรือท่ีจะออกแบบพิเศษ ดว้ยห้องโดยสารท่ีอบอุ่น กวา้งขวางสะดวกสบาย ลอ้มรอบดว้ยหนา้ต่าง
บานใหญ่ มีชั้นดาดฟ้าใหท้่านชมชีวิตตามธรรมขาติของวาฬ และสัตวน์ ้ า อยา่งใกลชิ้ด ตวัเรือล่องผา่นชมตาม
แนวเกาะท่ีเรียงรายตามแนวหมู่เกาะ STEPHEN (กรุณาเตรียมเคร่ืองแต่งกายให้อบอุ่นให้เพียงพอ / ไดเ้วลา
น าท่านกลบัข้ึนฝ่ัง 

เดนิเทีย่วชมเมอืง หรือท่านสามารถเลอืกซ้ือ OPTIONAL TOUR 
 MENDENHALL GLACIER & SALMON HATCHERY (4.25 HOURS) : น าท่านสมาชิกเขา้เยีย่มชมสถาน

เพาะเล้ียงพนัธ์ุปลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวติของปลาแซลมอนท่ีน่ามหศัจรรยย์ิง่นกั จากนั้นใหท้่านสมาชิก
เดินชมธารน ้าแขง็เมนเดลฮอลลธ์ารน ้าแขง็ท่ีข้ึนช่ือวา่สวยท่ีสุดเหนือค าบรรยาย  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 79.95 USD / เด็กต ่ากว่า 12 ปี 35 USD) 

 MOUNT ROBERTS TRAMWAY (1.30 HOURS) : น าท่านสมาชิกข้ึนรถกระเชา้ไฟฟ้าสู่ยอดเขา เมา้ท ์ โร
เบิร์ต ท่ีมีความสูงกวา่ 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิดโอกาสใหไ้ดช่ื้นชมทิวทศัน์ท่ีงดงามของเมืองจูโนไดอ้ยา่ง
กวา้งไกล  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37 USD / เด็กต ่ากว่า12ปี 28 
USD) 

 MENDENHALL GLACIER HELICOPTER (2.25 HOURS) : 
น าท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธารน ้าแขง็เมนเดลฮอลล ์ ท่ี
งามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกดว้ยการนัง่เฮลิคอปเตอร์ชม
ทศันียภาพอนัแสนมหศัจรรย ์ ยากแก่การไดม้าสัมผสั จากนั้น
ท่านจะมีโอกาสไดล้งเดินบนธารน ้าแขง็โดยมีผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูน้ าทาง  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 379.95 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 

      อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตวัเมืองจูโน่ ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นเมืองท่าและเมืองหลวงท่ีส าคญัของมลรัฐอลาสกา้ 
เป็นเมืองหลวงท่ีตอ้งเดินทางเขา้ด้วยเรือตวัเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาท่ีตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไป
เยือนในช่วงตน้ๆของฤดูกาลล่องเรือส าราญ ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและน ้ าตกอนัสวยงาม 
เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งข้ึนในยคุต่ืนทองอลาสกา้ ดงันั้นท่ีน่ีจึงมีตึกรามบา้นช่องประวติัศาสตร์มากมาย และเป่ียม
ไปดว้ยสีสันสดใส  

หมายเหตุ  ส าหรับท่านที่กลบัขึน้ไปเดินเล่นบนฝ่ัง ท่านจะต้องกลบัมาขึน้เรืออย่างน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเรือออกจาก
ท่า  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  

22.00 น. เรือออกเดนิทางสู่ “สแกก็เวย์” (SKAGWAY) 



 
พกัที่:         RUBY PRINCESS CRUISE              บนเรือสราญสุดหรูระดบั 5 ดาว

 
วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)     เรือเทียบท่าที่เมืองสแก๊กเวย์ (SKAGWAY)  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วนันีเ้รือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.15 น . * * * 
06.00 น. เรือเข้าเทียบท่า “ สแก๊กเวย์ ” (SKAGWAY) เมืองแห่งขุมทองในอดีต เป็นเมืองท่าและเป็นประตู

ต้อนรับผู ้ท่ีจะเดินทางไปแสวงโชค ท่ีทุ่งทอง 
“ คลอนไดค์ ” KLONDIKE GOLD FIELDS ใน
เขตประเทศแคนาดาเม่ือประมาณ 100 ปีก่อน 
โดยมีทางรถไฟสาย “ไวท์พาส” และ “ ยูคอน
รูต”  WHITE PASS AND YUKON RAILWAY 
ท่ีพานกัแสวงโชคเดินทางตดัขา้มขุนเขา และหุบ
เหว เขา้สู่มณฑลยคูอนของแคนาดา ปัจจุบนัเหลือ
เพียงความทรงจ า  และน าบรรยากาศเก่ามาใช้
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีมากบัเรือส าราญในช่วงฤดูร้อน ตวัเมืองอยูใ่กลจ้ากท่าเรือเพียงเดินราว 10-15 นาทีก็ถึง 
เป็นเมืองเลก็ๆ ที่ให้บรรยากาศแบบหนังคาวบอยตะวันตก และยังคงรักษาสภาพไว้เหมือนในยุคตื่นทอง เช่น 
บ้านไม้สองช้ันทาสีสดใส ซาลอน ร้านเหล้า ร้านขายของทีร่ะลกึมากมาย ฯลฯ 

08.00 น.      เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ลอ๊บบ้ีเรือ เพื่อเตรียมข้ึนสู่ฝ่ัง 

เดนิเทีย่วชมเมอืง หรือท่านสามารถเลอืกซ้ือ OPTIONAL TOUR  
 TO THE SUMMIT (1.30 HOURS) : เดินทางโดยรถแวนลดัเลาะไปตามเส้นทางขดุทองสู่ยอดเขา ไวทพ์าส ซมั

มิท ซ่ึงสูงกวา่ ระดบัน ้าทะเล 3,292 ฟุต ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37 USD / เด็กต ่ากว่า 12 ปี 20 USD) 
 WHITE PASS SCENIC RAILWAY (3.00-3.30 HOURS) : เดินทางโดยรถไฟรถไฟสายไวทพ์าสและยคูอน

รูต ซ่ึงเป็นรถไฟสายประวติัศาสตร์ในยคุต่ืนทองช่ืนชมกบัทศันียภาพตามหุบเขาและธรรมชาติท่ีงดงามสู่ยอด
เขาไวทพ์าสซมัมิทนบัเป็นประสบการณ์ท่ีคุณจะมิลืมเลือน ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 159.95 USD / เด็ก
ต ่ากว่า12ปี 56 USD) 

 DOG SLEDDING & GLACIER FLIGHTSEEING (2.00-2.30 HOURS) : เดินทางโดยการนัง่เฮลิคอปเตอร์สู่
แคมป์สุนขัท่ีเดนเวอร์กลาเซีย พร้อมชมวธีิการควบคุมสุนขัลากเล่ือนจากไกดผ์ูเ้ช่ียวชาญ และได้



 
ประสบการณ์จากการนัง่เล่ือนท่ามกลางบรรยากาศท่ีแสนเยน็สดช่ืนสุดยอดของการผจญภยั (ราคาผู้ใหญ่
ประมาณท่านละ 549.95 USD / ไม่มีราคาเด็กและเด็กต้องอายุ5ขวบขึน้ไปถึงจะสามารถร่วมเดินทางได้)  

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
น าท่านชมตวัเมืองสแกกเวย ์ซ่ึงอยูห่่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ท่ีใหบ้รรยากาศแบบ
คาวบอยตะวนัตก แมเ้วลาจะผา่นไปนานแต่เมืองสแกกเวยย์งัคงรักษาสภาพเมืองในยุคต่ืนทองไดเ้ป็นอยา่งดี 
ให้ท่านไดช้ม บา้นไมส้องชั้น ร้านคา้ ร้านอาหาร ท่ีทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศยัจนถึง
เวลานดัหมาย (ท่านจะตอ้งข้ึนเรือประมาณ 1 ชัว่โมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า)  

20.00 น. เรือออกเดนิทางสู่ “อทุยานแห่งชาตกิราเซียเบย์”  
ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  

พกัที่:         RUBY PRINCESS CRUISE              บนเรือสราญสุดหรูระดบั 5 ดาว

 
วนัที่หกของการเดนิทาง (6)    อุทยานแห่งชาตกิลาเซียเบย์(GLACIER BAY NATIONAL 

PARK) 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วนันีเ้รือจะเข้าสู่ GLACIER BAY NATIONAL PARK ตั้งแต่เวลา 06.00 – 15.00 น.* * * 
06.00 น.    เรือเดินทางถึงบริเวณธารน ้ าแข็ง “ กลาเซียร์ เบย์ ” (GLACIER BAY) วันนี้จะเป็นรายการพิเศษสุด!!! 

โดยเฉพาะเรือในเครือ ปร๊ินเซสส์ เท่านั้นท่ีจะไดส้ัมปทานเขา้ชม บริเวณอุทยานแห่งชาติ กลาเซียร์ เบย ์ท่าน
จะไดเ้ห็น “ธารน ้าแข็ง” ท่ีงดงามยิ่งใหญ่ตระการตา เรือส าราญจะน าท่านเขา้ใกลธ้ารน ้ าแข็งท่ีไหลมารวมกนั
บริเวณไหล่เขาท่ีจบัตวักนัเป็นธารน ้ าแข็งสีฟ้าครามดว้ยแรงดึงดูดของโลกจึงท าให้น ้ าแข็งแตกตวัถล่มลงมา
เบ้ืองหนา้ แลดูงดงามยิง่นกั ซ่ึงท่านสามารถบนัทึกภาพความประทบัใจน้ีไวด้ว้ยตวัของท่านเอง 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ    
บ่าย อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือส าราญ กบักิจกรรมนานาชนิดท่ีท าใหทุ้กท่านสุขส าราญ 



 
ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั พร้อมชมการแสดงโชว์

ชุดพเิศษทีท่างเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ากนั)  
15.00 น.   เรือออกเดนิทางสู่ “ เมอืงเคท็ชิเกน ”  (KETCHIKAN) 

พกัที่:       RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดบั 5 ดาว              
 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง (7)     เรือเทียบท่าที่เมืองเคท็ชิเกน (KETCHIKAN) 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วนันีเ้รือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.00 น . * * * 

06.30 น. เรือเข้าเทียบท่า “เค็ทชิแคน” (KETCHIKAN)  เมืองน้ีตั้ งอยู่เชิงเขาริมฝ่ังแม่น ้ า เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหมู่บา้นดั้งเดิมของชนพื้นเมืองท่ีสร้างสรรคง์านศิลปะเสาโทเทม็ของ อนิเดียนแดงเผ่าทลิง
กิต น าท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสกา้ ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของรัฐ 
และเป็นเมืองท่ีรู้จักกันดีของนักท่องเท่ียวท้องถ่ินและต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลัก (TOTEM 
POLES) ท่ีมากท่ีสุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลกัน้ี ถือเป็นสัญลกัษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกนัทางตอน
เหนือ และถือเป็นสัญลกัษณ์ทางศาสนา ท่ีพวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคท่ีมีการเผยแผศ่าสนาคริสต ์
เกิดความเขา้ใจผิดท าให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่าน้ีเป็นจ านวนมาก ปัจจุบนัเสาแกะสลกัน้ีเปรียบเสมือน
บิลบอร์ดหรือสัญลกัษณ์ท่ีใช้เล่าเร่ืองราว ประวติัความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยไดช่ื้อวา่เป็น
เมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีต 
เมืองน้ีถูกจดัให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนกัตกปลาและกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ  ท าให้ในช่วงฤดูร้อน
เมืองน้ีจะหนาแน่นไปดว้ยนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจ านวนมาก 
อีกทั้งพื้นท่ีของป่าไมก้็ลดลงเน่ืองจากประชากรทอ้งถ่ินท าการตดัไม ้เพื่อมาสร้างบา้นพกัรองรับนกัท่องเท่ียว
ท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกๆปี ปัจจุบนัทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรทอ้งถ่ินต่างพยายามท่ีจะอนุรักษ์ให้เมืองน้ี
คงไวซ่ึ้งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นใน
อดีตเพื่ อให้คน รุ่นหลังท่ีมาเท่ียวเมืองน้ี 
สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวติัศาสตร์
ไดไ้ม่มากก็นอ้ย น าท่านเท่ียวชมยา่นไฟแดง
ท่ีโด่งดังในอดีต “ครีก สตรีท (CREEK 
STREET)” เป็นท่ีชุมนุมของนักแสวงโชค 
และนกัเดินเรือในยุคต่ืนทอง เป็นยา่นอาคาร



 
เก่าท่ีทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือล าธารหรือเชิงเขา มีสถานท่ีประวติัศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” 
สถานท่ีหาความส าราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ข้ึนฝ่ังชมเมืองเคทชิแกน และซ้ือของพื้นเมืองตาม
อธัยาศยั พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  
 TOTEM & TOWN TOUR (2.30 HOURS) : ท่านจะไดน้ัง่รถโคช้ชมรอบเมืองเค็ทชิแกน ชมอุทยานโทเทม็ไบท ์

ศึกษาความเป็นมาของเสาสลกัท่ีมีความหมายบ่งบอกถึงวฒันธรรมความเป็นอยูแ่ละขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 39 USD / เด็กต ่ากว่า12ปี 22 USD) 

 MISTY FJORDS SEAPLANE (2.00 HOURS) : ประสบการณ์ท่ีท่านจะไดส้ัมผสักบัการนัง่ FLOAT PLANE ชม
มิสต้ีฟยอร์ด ท่ีแผอ่าณาบริเวณกวา่ 2 ลา้นเอเคอร์ชมผาแกรนิตท่ีงดงาม น ้าตกสูงกวา่ 1,000 ฟุต ทะเลสวยใส
ดงัผลึกแกว้ และทะเลหมอกสวยท่ีปกคลุมความงามของธรรมชาติราวป่าหิมพานตใ์นฝัน  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 269.95 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 

 ALASKA BEAR ADVENTURE (3.25 HOURS) : เป็นรายการท่ีทา้ทายและค่อนขา้งจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียวเพื่อ
รักษาความเป็นธรรมชาติไวใ้หอ้ยูน่านท่ีสุด ทวัร์เร่ิมดว้ยการพาท่านนัง่ FLOAT PLANE สู่ถ  ้าจุดท่ีสามารถ
ชมหมีไดอ้ยา่งชดัเจน จากนั้นพาท่านสู่ ล าธารมาร์การ์เร็ต ซ่ึงเป็นท่ีท่ีหมีสีน ้าตาลจะมาดกัจบัปลาแซลมอน
เป็นอาหารนบัเป็นความต่ืนตาต่ืนใจท่ีคุณจะประทบัใจมิรู้ลืม 
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 399 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 
 

ค า่   บริการอาหารมือ้ค า่มือ้พเิศษ !!! ขอเชิญท่านสมาชิกผู้มีเกยีรตทุิกท่านร่วมรับประทานอาหารมือ้ค า่  
FAREWELL NIGHT DINNER ซ่ึงกปัตนัได้จดัไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกยีรตทุิกท่านแบบเป็นพเิศษ 
ชุดแต่งกายทีเ่หมาะสม 
ผูช้าย ชุดสูท หรือชุดประจ าชาติ  
ผูห้ญิง ชุดราตรี หรือชุดประจ าชาติ   
**วนัและเวลาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยท่านตรวจสอบรายละเอยีดจาก PRINCESS PATTER 
** 

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



 
 

วนัแปดของการเดนิทาง (8)      เคท็ชิเกน – วคิตอเรีย(แคนาดา) – ซีแอตเติล้ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

 อสิระกบัการพกัผ่อนบนเรือส าราญ กบักจิกรรมนานาชนิดทีท่ าให้ทุกท่านสุขส าราญ 
เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วนันีเ้รือจะเข้าสู่เมืองวคิตอเรีย ประเทศแคนาดา (Victoria) ตั้งแต่เวลา 19.00 – 23.59 น.* 
* * 

17.30 น. บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
19.00 น.  เรือเขา้เทียบท่า วิคตอเรีย / น าท่านเดินเท่ียวชม “เมืองวิกตอเรีย” (VICTORIA) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ี

ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่ง
สวน” (CITY OF GARDENS) อีกทั้ งย ัง
เป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย 
(BRITISH COLUMBIA) รั ฐ ห น่ึ ง ข อ ง
ประเทศแคนาดา ท่ีตั้ งยู่ทางตะวนัตกสุด
ของประเทศ โดยมีเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐ
คือเมือง "แวนคูเวอร์" เมืองวิกตอเรียเป็น
เมืองท่ีมีช่ือเสียงด้านการท่องเท่ียว เป็น
เมืองท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของความสะอาด ความปลอดภยั และทิวทศัน์ท่ีมีความงดงามมากเมืองหน่ึง วิกตอเรียจึง
มกัไดรั้บเลือกให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัอนัดบัตน้ๆจากนิตยสารท่องเท่ียวสากลเป็นประจ าและดึงดูด
นกัท่องเท่ียวท่ีมีกวา่ 3.5 ลา้นคนต่อปี  

** หมายเหตุ** ส าหรับเมอืงวคิตอเรีย อาจมกีารเปลีย่นแปลง EXCUSION ตามความเหมาะสมของฤดูกาล 
หมายเหตุ …ก่อนเรือกลบัเทียบท่าท่ีเมืองซีแอตเทิล ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนด
ล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นไวใ้น
กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือ
จะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

23.59 น. เรือออกเดนิทางสู่ “เมอืงซีแอตเติล้ ” SEATTLE, WASHINGTON 

พกัที่:       RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดบั 5 ดาว              
 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง (9) เมืองซีแอตเติล้ – ช้อปป้ิง เอ้าท์เลท็  
07.00 น. เรือส าราญเดินทางถึงท่าเรือ เมืองซีแอตเติล้ รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐ อเมริกา  



 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  หลงัอาหารเช้า เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย 

เพื่อรอประกาศจากทางเจา้หนา้ท่ีประจ าเรือเก่ียวกบัเวลาข้ึนฝ่ัง 
 เม่ือข้ึนฝ่ังแลว้ทุกท่านจะตอ้งผา่นพิธีการตรวจลงตราหนงัสือเดินทาง ผา่นเขา้เมืองซีแอ็ตเติล ณ บริเวณท่าเรือ 

จากนั้นน าท่านรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่านจะต้องมายืนยนัระบุรับด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของ
ท่าเรือ เรียบร้อยล้วน าท่านออกเดินทางเขา้สู่ตวั
เมืองซีแอต็เติล น าท่านชมเมืองท่ีสวยงาม ท่านจะ
เห็นวิวของภูเขาหิมะบริเวณอุทยานโอลิมปิก น า
ท่านเดินทางบริเวณสู่ตลาดไพน์  เพลส (Pike 
Place Market) ตลาดเก่าแก่คู่เมืองซีแอตเต้ิล เดิน
ชมบรรยากาศของพื้นเมือง เต็มไปด้วยตลาด
ผลไม้, ตลาดปลา, ตลาดดอกไม้ รวมทั้ งสินค้า
พื้นเมืองต่างๆ ใหท้่านไดเ้ช็คอิน ณ ร้านสตาร์บัก๊ แห่งแรกของโลก จากนั้น น าท่านชมเมือง   

เทีย่ง      บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย       น าท่านสู่ ซีแอตเทิล พรีเมี่ยม เอาท์เลต (SEATTLE 

PREMIUM OUTLET ) ซ่ึงเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ใน
ซีแอตเทิล มีร้านคา้เอาท์เลตกว่า 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  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซีแอตเทิล้  
 
 

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

แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี เมืองไทเป ประเทศไตห้วนั พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง... 
*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีเ่ปลีย่น *** 

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

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



 
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
การจราจร การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความ
เหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการปี 2020 รวมค่าวซ่ีาแคนาดา 
ก าหนดการ 
เดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ  ่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 ม.ิย.// 
24 ก.ค.-03ส.ค. //  
07-17 ส.ค. 2563 

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



 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ - ซิแอตเต้ิล - กรุงเทพฯ  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มี

เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิูต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกั
ตรงกบังานเทศกาล 
เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาแคนาดา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่น
การพิจารณาหรือไม่กต็าม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่าน

เองไม่เกิน 7 กก. 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถตลอดการเดนิทาง  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

ห้องพกัที่อเมริกา ไม่มีบริการห้องพกัแบบ 3 เตยีง ส่วนใหญ่จะเป็นห้องพกัแบบเตยีงคู่ 
*ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ (BUSINESS CLASS) กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ* 

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



 
 ค่าทปิพนักงานบริการในเรือ ทีผู้่เข้าพกัจะต้องช าระทุกท่าน วันละ 13 USD / วนั / คนรวม 7 วนั (91 USD) 

ทีท่่านใช้บริการเรือ โดยทางเรือจะชาร์ทเข้าห้องพกั 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านละ 8,500 บาท (ซ่ึงทาง
สถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่กต็าม)  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั 
 รายการทวัร์ชายฝ่ัง ซ่ึงท่านสามารถขอค าปรึกษาไดจ้ากหวัหนา้ทวัร์ 

 

การจองและช าระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  50,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนังสือเดินทาง และ

ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วนั มิฉะนั้ นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้
อยา่งน้อย 15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงใน
กรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่
อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ 
รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบั
ทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดย
ทั้งหมด 

หมายเหตุก่อนท าการจอง 
o ทางบริษัทจะท าการยื่นวซ่ีาของท่านกต่็อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์ม 



 
มาจากทางเรือ, ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทาง
ท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทั
คอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวซ่ีาท่องเที่ยว ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียว กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่า
เท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่
ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หาก
ท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้ง
ถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋
ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ามัดจ าเรือส าราญ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาหรือยกเลิกการเดินทาง โดยตามกฎของเรือ ท่านจะตอ้งโดน
หกัค่ามดัจ าห้องพกัในเรือ ตามก าหนดของเรือ *** หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือ
ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทั
จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้น
ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  50 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่อง

การันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป - เกบ็ค่าใชจ่้าย 50,000 บาท    



 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั - เกบ็ค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์     
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-19 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยืน่วซ่ีา VISA CANADA 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน  6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน) ขนาด 2 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงั 
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง 
*พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
 *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั  

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงิน ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 
*ส าเนาสมุดเงินฝากประจ า หรือ ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน พร้อมด้วยหนังสือรับรองจาก
ธนาคาร กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลา
ด าเนินการขอประมาณ 5 วนัท าการ) 
* เด็กใชเ้อกสารร่วมกบับิดา-มารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหถ่้ายส าเนาแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้
เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีา



 
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจาทวัร์ออก
เดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


