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ต่ืนตาต่ืนใจกบัเมืองท่า 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐวอชิงตนัท่ี 

ชมความงามของธารน ้าแขง็เมนเดนฮอล์ 
 ท่ี  

ผจญภยัตามเส้นทาง รถไฟดีเซล วนิเทจ  
ท่ีวิง่ไต่เขาไปเกือบ 3,000 ฟุต  

ในเส้นทางรถไฟไว้ท์ พาส ท่ีเมือง  

ชมไฮไลท์ ของการล่องเรือในเส้นทาง อลาสกา้  
กบัความ มหศัจรรยข์องภูเขาน ้าแขง็  
ณ อุทยานแห่งชาติ 

เพลินตา เพลินใจ กบัการเดินเล่นชมหมู่บา้น 
ดั้งเดิมของชนเผา่พื้นเมืองอินเดียแดง  
เผา่ทริงกิต ท่ีเมือง

เตม็อ่ิมกบัทิวทศัน์ท่ีงดงาม และความมีเสน่ห์ 
ของเมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่  

น่าอยูติ่ดอนัดบั 9 ของโลก ท่ีเมือง

RUBY PRINCESS 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihqbCf7aTPAhUGoZQKHaj0CLcQjRwIBw&url=http://www.princess.com/learn/cruise-destinations/alaska-cruises/north-to-alaska/&bvm=bv.133700528,d.dGo&psig=AFQjCNEPhsFvTpV5f82OGkXlzYU5grM6nw&ust=1474697893509000
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT_uyy_67PAhVJPY8KHcVpDvcQjRwIBw&url=http://www.wpyr-ncl.com/suspensionbridge.php&bvm=bv.133700528,d.c2I&psig=AFQjCNHDpm3G2PEQe7Yu0Yl863FCAYonEQ&ust=1475046667842276
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วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไทเป – ซีแอตเทลิ 
วนัศุกร์ 

13.30 น. พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ มาคอยตอ้นรับท่าน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์     
สายการบินอวีเีอ แอร์ ประตู 8 แถว R 

16.25 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ ประเทศไตห้วนั โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เท่ียวบินท่ี BR 068 
21.15 น. ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไตห้วนั เชิญท่านพกัผอ่นอิริยาบถ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
 ผู้โดยสารทีแ่วะเปลีย่นเคร่ืองทีก่รุงไทเป ประเทศไต้หวัน ห้าม น าส่ิงของเข้าประเทศดังนี้ 

หา้ม ของเหลวเกิน 100 ml. รวมไปถึง เคร่ืองด่ืม น ้าหอม หรือของเหลวทุกชนิดท่ีซ้ือจาก
ร้านคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิหรืออ่ืนๆ ผา่น หรือข้ึนเคร่ือง 

23.40 น. น าท่าน ออกเดินทางต่อสู่เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน 
อีวเีอ แอร์ เท่ียวบินท่ี BR 026  

   บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันทีไ่ม่เปลี่ยน  
19.35 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล รัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา  

น าท่านผา่นพิธีการตรวจลงตราหนงัสือเดินทาง และพิธีการทางศุลกากร 
 เข้าประเทศอเมริกา ห้าม น าส่ิงของเข้าประเทศดังนี้ 
 หา้ม พืช ผกั ผลไมส้ด-แหง้ ทั้งในรูปสด และแช่แขง็ (ยกเวน้ Seafood) 

หา้ม ล๊อคกระเป๋าเดินทาง หากตอ้งการจะล็อคกระเป๋าควรใชกุ้ญแจท่ีไดรั้บอนุญาตจาก 
TSA (Transportation Security Administration) สามารถหาซ้ือไดท่ี้สนามบิน หรือ
ตามร้านขายกระเป๋าเดินทาง ราคากุญแจ TSA จะมีราคาแพงกวา่ราคากุญแจทัว่ๆไป 

  

Welcome to Seattle, USA 
 
 

 
 

  
 
 
 
  ค  ่า  จดัอาหารค ่าแบบ Dinner Box ไวบ้ริการ 
 จากนั้น ขอน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั เพื่อพกัผอ่นอิริยาบถ หลงัจากเดินทางไกล 
 

คืนที ่1 พกัค้างคืน ณ โรงแรม Seattle Airport Marriott หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่องของการเดินทาง ซีแอตเทลิ – เรือส าราญ Ruby  Princess 
วนัเสาร์ 
    เชา้   เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลงัอาหารเชิญท่านพกัผอ่นอิริยาบถแบบสบายๆ กบัส่ิงอ านวยความสะดวกของโรงแรม 
โดยไม่ตอ้งเร่งรีบแต่อยา่งใด  

10.00 น. เช็คเอา้ทอ์อกจากท่ีพกั เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ Pier91 Smith Cove Cruise Terminal ซีแอตเทิล  
   ถึงท่าเรือขอทุกท่านเตรียมความพร้อมส าหรับเช็คอินข้ึนเรือ 
   เอกสารทีใ่ช้ส าหรับเช็คอนิ 

1. Passport (ท่ีมีวซ่ีาอเมริกา และ แคนาดา  (       2.  E-Ticket Boarding Pass (ตัว๋เรือ)    
3. บตัรเครดิตท่ีท่านใชล้งทะเบียนไวแ้ละสามารถเปล่ียนเป็นบตัรอ่ืนไดบ้นเรือ 

***ขั้นตอนการเช็คอินอาจใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง โดยข้ึนอยูก่บัจ  านวนผูโ้ดยสาร*** 
 

   Welcome  onboard  Ruby Princess  Cruise 
 

หลงัข้ึนเรือและจดัเก็บสัมภาระ เรียบร้อยแลว้ 
 13.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ   
 15.30 น. Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน) 

ความปลอดภยัเป็นส่ิงส าคญัสูงสุดของผูโ้ดยสารบนเรือ โดยเฉพาะเรือส าราญในตระกูล 
Princess Cruises ท่ีไดต้ระหนกัถึงความปลอดภยัของผูโ้ดยสารทุกท่านเป็นล าดบัแรก จึงขอ
ความร่วมมือทุกท่านในการเขา้ร่วมปฏิบติัโดยพร้อมเพรียงกนั 
ทางเรือจะประกาศเวลาท่ีแน่นอนในการท า Emergency Drill***เม่ือไดย้นิเสียงสัญญาณกร่ิง 
สั้น 7 คร้ัง ยาว 1 คร้ัง ขอให้ทุกท่านถือ Cruise Card ออกมา ณ จุดรวมพล  โดยแบ่งตาม
ตวัอกัษรท่ีระบุไวบ้น Cruise Card หรือท่านสามารถดูไดจ้ากประตูเขา้ออกหอ้งพกัของท่าน 
(เจา้หนา้ท่ีเรือจะคอยบอกทางไปจุดรวมพล(ซ่ึงใชเ้วลาฝึกซอ้มประมาณ 30 นาที) 

16.00  น. เรือออกจากท่าเรือเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตนั มุ่งหนา้สู่ เมืองจูโน่, อลาสกา้
   เชิญทุกท่านร่วมนบัถอยหลงัฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown 
 17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

หลงัอาหารขอเชิญทุกท่านสนุกสนานกบัการเดินทางอนัสุดแสนอิสระ และกิจกรรมอนั
หลากหลายยามค ่า ท่ีจะเร่ิมตน้ ณ ราตรีน้ี บนเรือส าราญ Ruby Princess ท่ีมีใหท้่านได้
เพลิดเพลินอยา่งเตม็อ่ิม ทั้งฟังเพลงท่ีบาร์ / เลานจ ์ต่างๆ หรือจะชมโชวท่ี์พร่ังพร้อมไปดว้ย
แสงสีเสียงหอ้ง Princess Theater ท่ีจะสลบัสับเปล่ียนหมุนเวยีนกนัไปในแต่ละคืน 
 

คืนที ่2  พกัค้างคืน บนเรือส าราญ  Ruby Princess   
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://momsofjonesboro.wordpress.com/&psig=AFQjCNEdftwDNwCQsDBcrkR3Cx3K2ZeLqw&ust=1475736448280917
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3py0qcjPAhUJs48KHdk0D44QjRwIBw&url=http://worldartsme.com/blue-boat-clipart.html&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNH-5p0hznAVVmToHF3vK8b6Ef8tvg&ust=1475916964479531


     
 

 
 

Page 4 

วนัทีส่ามของการเดินทาง ล่องทะเล (Cruising Inside Passage) 
วนัอาทติย์ 

วนัน้ีเรือส าราญจะล่องไปตามสายน ้ า ซ่ึงจะเป็นวนัท่ีท่านจะไดท้ าความคุน้เคย และส ารวจเรือ
ไดอ้ยา่งเต็มท่ี ทั้งในส่วนของส่ิงอ านวยความสะดวก ต่างๆ และกิจกรรมอนัหลากหลาย ซ่ึงใน
แต่วนั ท่านสามารถศึกษาไดจ้ากจดหมายข่าวรายวนั  ท่ีทางเรือจะส่งมาให้
ท่านท่ีหอ้งพกัล่วงหนา้ทุกคืน ซ่ึงจะมีรายละเอียดทุกอยา่งแนะน าไวใ้นจดหมายข่าวรายวนั เช่น 
อุณหภูมิเป็นอยา่งไร, ค  ่าน้ีควรแต่งตวัอยา่งไร, กิจกรรมท่ีจะมีให้ท่านไดร่้วมสนุกตั้งแต่เชา้จรด
เย็น, กิจกรรมการลดราคาของสินคา้หลากหลายประเภท, และโชว์ท่ีจะมีสลับสับเปล่ียน
หมุนเวียนกนัไปในแต่ละคืน ในทุกไมล์ทะเลท่ีเรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่างๆ ท่ีวางไวอ้ย่าง
เตม็ท่ี กจ็ะด าเนินไปจนท าใหแ้ต่ละวนันั้นผา่นไปอยา่งรวดเร็ว อาทิ:- 
เต็มอิม่กบัอาหารม้ือเช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค า่, และรอบดกึ 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารใหญ่ 3 หอ้ง, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ, International Café (ให้บริการ 24 
ชัว่โมง(, พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้นดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด 
บาร์เคร่ืองด่ืมกว่า 10 แห่งท่ีกระจายอยูท่ ัว่เรือ, หอ้งเลานจ,์ ห้องฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ 
(Princess Theater) ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวีจอยกัษริ์มสระว่ายน ้าบนดาดฟ้า 
บริหารร่างกาย กนัได้ตลอดวันกบั 
หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, หอ้งซาววน่์า, สนามพตักอลฟ์, สปา, สระว่ายน ้า สระน ้ าวน 
(จากซุซ่ี(, สนามเทนนิส, โต๊ะปิงปอง เป็นตน้ 
เพลดิเพลนิระหว่างวนั 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอ่ืนๆ 
อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเตน้ร า, สอนแกะสลกั, เล่นบิงโก, เป็นตน้ 

 
 
 

 17.00 น.   เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ (Formal Night) 
ค ่านี้ กับตันเรือ และลูกเรือทุกคน ขอต้อนรับแขกผูมี้เกียรติทุกท่านด้วยงานเล้ียงรับรอง 

(เป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ีมีเพียงเรือส าราญในตระกูล Princess 
Cruises เท่านั้น( ซ่ึงทุกท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบังานเล้ียงแชมเปญ และร่ืนรมยก์บับรรยากาศ 
และดนตรีท่ีบรรเลง ณ บริเวณล็อบบ้ีเรือ  
***หมายเหตุ วนัและเวลาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 
 

คืนที ่3  พกัค้างคืน บนเรือส าราญ  Ruby  Princess   
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=activities onboard golden princes&source=images&cd=&cad=rja&docid=12mI3PzbppQE-M&tbnid=q12YXvDZgNVCDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cruiseweb.com/PRINCESS-0-ACTIVITIES.HTM&ei=YaLwUaStO4yVrAecpQE&bvm=bv.49784469,d.bmk&psig=AFQjCNFcN4sk_KawkQETdZc3tgoS3mPi4Q&ust=1374811097797531
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3py0qcjPAhUJs48KHdk0D44QjRwIBw&url=http://worldartsme.com/blue-boat-clipart.html&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNH-5p0hznAVVmToHF3vK8b6Ef8tvg&ust=1475916964479531
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ytj1qsjPAhVILY8KHWu9AtcQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/girls-drinking-alcohol-cliparts/&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNHoXnZyDYXAtD-Q9yd-yr5jeavNJw&ust=1475917275572853
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8v8aaq8jPAhXFvo8KHWCWCsIQjRwIBw&url=http://www.educationworld.com/clipart/holiday_may.shtml&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNGIPL0GkNtPv2SmkxG95vO9PWdQ0Q&ust=1475917469988430
http://www.istockphoto.com/vector/cartoon-casino-dice-gm148771745-10247035
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO5prYrMjPAhUMq48KHeZQABcQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/princesscruises/50-must-do-activities-on-princess-cruises/&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNFxfO8LxVBSqwTa6H9FStAHJg7nzA&ust=1475917715652710
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วนัทีส่ี่ของการเดินทาง จูโน่, อลาสก้า   
วนัจันทร์ 
 

  เรือจอดเทียบท่าเมืองจูโน่ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. 
    เชา้   เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
 11.00 น. เรือจอดเทียบท่าเมืองจูโน่ 

           Welcome to Juneau – Alaska    

จูโน่ (Juneau, Alaska) เ มืองหลวงแห่งมลรัฐอลาสก้า  ซ่ึงตั้ งอยู่ระหว่างเทือกเขา และ 

มหาสมุทรแปซิฟิคอนังดงาม จึงท าให้เป็นเมืองท่ีเขา้ถึงได้ยากในทางบก ในอดีตเป็นเมือง
ศูนยก์ลางแห่งการคา้อนัแสนมัง่คัง่ 

  11.00 น. เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ล็อบบ้ีเรือ เพื่อเตรียมตวัข้ึนสู่ฝ่ัง 
   ขอมอบรายการทวัร์  Mendenhall Glacier Explorer 11.30 น. – 15.00 น. (ไม่รวมอาหารกลางวนั) 

วนัน้ีทวัร์จะจบเวลา 15.00 น. จึงขอแนะน าท่านให้รับประทานอาหารบนเรือก่อนออก
เดินทาง เพราะท่านจะไดรั้บประทานอาหารกลางวนัชา้กวา่ปกติ 
** เวลานัดหมายของรายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม** 

 11.30 น. ขอเร่ิมต้นด้วยการน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชออกจากตวัเมืองเพื่อเดินทางน าท่านสู่

 เพื่อน าท่านชมความงดงามของ

ธารน ้าแข็ง  ซ่ึงเป็นธารน ้ าแข็งท่ีเกิดก่อนยุคน ้ าแข็งราว 3,000 ปี และมีอายุยืน
ยาวกว่าธารน ้ าแข็งอ่ืนๆ ในอเมริกาเหนือ ซ่ึงท่ีน่ีจะมีศูนยข์อ้มูลนักท่องเท่ียว หากสนใจ
สามารถเขา้ชมไดอี้กดว้ยโดยจะมีเจา้หนา้ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัธรรมชาติ และความเป็นอยูข่อง
สัตวป่์านานาชนิด      

 
 
 
 
                                

   ส าหรับท่านทีไ่ปเดินเล่นในเมืองท่านจะต้องกลบัขึน้เรืออย่างน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเรือออก 
 17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหาร ค ่า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ 

22.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่เมืองสแก๊กเวย ์
 

คืนที ่4  พกัค้างคืน บนเรือส าราญ  Ruby  Princess   

                          

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=bald eagle cartoon&source=images&cd=&cad=rja&docid=l0MBSgJ0NEWhOM&tbnid=NGKVGGLFu5d5KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.how-to-draw-cartoons-online.com/cartoon-eagle.html&ei=ZMbwUbX6MsSFrAfRioCgCg&bvm=bv.49784469,d.bmk&psig=AFQjCNHRawe2tA1xhX6iE_t2pce8i8j9JQ&ust=1374820319701127
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ7LrNssjPAhWHOo8KHcMwBFcQjRwIBw&url=https://plus.google.com/+EmilyGriffin8&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNGkb2ZRpAsiBMLXC6LWeBLUIgxwpQ&ust=1475919462818810
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3py0qcjPAhUJs48KHdk0D44QjRwIBw&url=http://worldartsme.com/blue-boat-clipart.html&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNH-5p0hznAVVmToHF3vK8b6Ef8tvg&ust=1475916964479531
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ขอเรียนแนะน ารายการทวัร์จูโน่เพิม่เติมให้ได้พจิารณาหากท่านต้องการเลือกซ้ือเพิม่เติม 

1> JNU-610 Whale Watching & Wildlife Quest By The Allen Family  <4 ชม.> @ USD169.95 ต่อท่าน 
        น าท่านลงเรือเพื่อล่องสู่อ่าว  ท่านจะไดช้มความเป็นอยูข่องสัตวป่์านานาชนิด   และ  ยงั มีโอกาสไดช้ม 
        ปลาวาฬท่ีโผล่พน้น ้าไดอี้กดว้ย ในระหวา่งล่องเรือขอแนะน าท่านเตรียมกลอ้งส่องทางไกล หรือกลอ้งถ่ายรูป  
       เพื่อชม หรือถ่ายภาพความเป็นอยูข่องสัตวน์านาชนิด   เช่น สิงโตทะเลแมวน ้า หรือนกอินทรีหวัขาว เป็นตน้ 

0 
 

 
 

 
 

2> JNU-630 Mendenhall Glacier & Whale Quest  <5.25 ชม.> @ USD189.95 ต่อท่าน 
       น าท่านชมความงดงามของธารน ้าแขง็     ซ่ึงเป็นธารน ้าแขง็ท่ีเกิดก่อนยคุน ้าแขง็ราว 3,000 ปี  
       และมีอายยุนืยาวกวา่ธารน ้าแขง็อ่ืนๆ ในอเมริกาเหนือ      จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือทอ้งถ่ินเพื่อข้ึนเรือ   
       (เรือท่ีออกแบบมาเพื่อชมธรรมชาติของสัตวโ์ดย เฉพาะ( น าท่านลงเรือเพื่อล่องสู่อ่าว    
       ท่านจะไดช้มความเป็นอยูข่องสัตวป่์านานาชนิด และยงัมีโอกาสไดช้มปลาวาฬท่ีโผล่พน้น ้าไดอี้กดว้ย   ใน 
        ระหวา่งล่องเรือขอแนะน าท่านเตรียมกลอ้งส่องทางไกล หรือกลอ้งถ่ายรูป เพื่อชม หรือถ่ายภาพความเป็นอยู ่
       ของสัตวน์านาชนิด เช่น สิงโตทะเล แมวน ้า หรือนกอินทรีหวัขาว เป็นตน้ 

 
 
 
 

 

3> JNU-810 Mendenhall Glacier Helicopter & Guided Walk  <2.25 ชม.> @ USD359.95 ต่อท่าน 
      น าท่านออกเดินทางสู่ลานเฮลิคอปเตอร์ พร้อมฟังการสาธิต รับเส้ือกัก๊กนัลม และรองเทา้บูท๊เพื่อเตรียมความ 
      พร้อมก่อนลุย   พร้อมช่ืนชมป่าไมท่ี้เขียวชอุ่มสวยงามและชมววิทิวทศัน์อนัแสนมหศัจรรยข์องธารน ้าแขง็ท่ีสูง 
      ตระหง่าน  (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 25 นาที พร้อมค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์สูง( 
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วนัที่ห้าของการเดินทาง สแก๊กเวย์, อลาสก้า   
วนัองัคาร 
 

  เรือจอดเทียบท่าเมืองสแก๊กเวย์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.30 น. 
   เชา้   เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
 07.00 น. เรือจอดเทียบท่าเมืองสแก๊กเวย ์

           Welcome to Skagway – Alaska   
สแก๊กเวย์  เมืองท่าในอดีต ท่ีเป็นปากประตูต้อนรับนักต่ืนทองท่ีจะ(Skagway, Alaska)

เดินทางไปแสวงหาทองค า ท่ีทุ่งทองคลอนไดค์ในเขตประเทศแคนาดาเม่ือ 100 ปีก่อน 
ปัจจุบนัสแก๊กเวยเ์ป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงในเส้นทางล่องเรืออลาสกา้  ท่ีมี
บรรยากาศคล้ายกบัเมืองในหนังคาวบอยตะวนัตกสมยัก่อน บา้นอาคารไมส้องชั้นทาสี
สดใส ซาลูน ร้านเหลา้ ท่ีปัจจุบนัไดแ้ปรเปล่ียนไปเป็นร้านขายของท่ีระลึก 

 07.30 น. เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ล็อบบ้ีเรือ เพื่อเตรียมตวัข้ึนสู่ฝ่ัง 
   ขอมอบรายการทวัร์ White Pass Scenic Railway (08.00-10.45 น.) 

** เวลานัดหมายของรายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม** 

08.00 น าท่านออกเดินทางโดย ท่ีจอดรอรับท่านหน้าท่าเรือ โดยรถไฟจะพา
ท่านยอ้นยุค ศึกษาประวติัศาสตร์เส้นทางรถไฟสายโบราณสายน้ี ท่ีตดัขา้มขุนเขา และหุบ
เหว เพื่อพานกัแสวงโชคเดินทางเขา้สู่มณฑลยูคอน ของประเทศแคนาดา เพื่อแสวงหาทอง 
แทนการใชม้า้ หรือเดินเทา้ผา่นธรรมชาติอนัทุรกนัดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่ง
ข้ึนสู่ยอดเขาท่ีความสูง 2,865 ฟุต  จากนั้นจะวิ่งกลบัลงมา โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง 
(เป็นเส้นทางชมววิ-ไม่อนุญาตใหล้งจากรถไฟ( ซ่ึงตลอดสองขา้งทางท่านจะไดพ้บกบัความ
งดงามแห่งธรรมชาติท่ีเหนือค าบรรยาย 

 
 
 

 12.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ 
    หลงัอาหาร ท่านสามารถกลบัลงไปเดินเล่นในตวัเมืองสแก๊กเวย ์เท่ียวชมบา้นเรือนสมยัเก่าท่ี

ตั้งอยูบ่นสองฝ่ังของถนนบรอดเวย ์ถนนสายส าคญัของเมืองเล็กๆ เมืองน้ี หรือเลือกซ้ือของ
ท่ีระลึกฝากคนท่ีท่านรัก 

   ส าหรับท่านทีไ่ปเดินเล่นในเมืองท่านจะต้องกลบัขึน้เรืออย่างน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเรือออก 
 17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหาร ค ่า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ 
 20.30 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ อุทยานแห่งชาติเกรเชอร์ เบย ์  

คืนที ่5  พกัค้างคืน บนเรือส าราญ  Ruby  Princess   
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_yoT7scjPAhUDvY8KHZmxCTsQjRwIBw&url=http://www.goldrushrailroad.com/white-pass-scenic-railway/&psig=AFQjCNEZvDc7k4QhZShL50AnY05TxPGdHQ&ust=1475919286702613
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ7LrNssjPAhWHOo8KHcMwBFcQjRwIBw&url=https://plus.google.com/+EmilyGriffin8&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNGkb2ZRpAsiBMLXC6LWeBLUIgxwpQ&ust=1475919462818810
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วนัที่หกของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติเกรเชอร์ เบย์ (Glacier Bay National Park) 
วนัพุธ 
 

  เรือล่องเข้าสู่อุทยานแห่งชาต ิGlacier Bay ตั้งแต่เวลา 06.00 – 15.00 น. 
    เชา้   เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

หลงัจากอ่ิมอร่อยกบัอาหารเช้าแลว้ ยงัมีกีฬาโปรดให้ไปเล่นเป็นการยอ่ยอาหารดว้ย อย่าง
สนามกอล์ฟเล็ก หรือกิจกรรมกลางแจง้อ่ืนๆ เช่น ปิงปอง หมากรุกสนาม หรือจะไปเรียน
เตน้ร าเพื่อเตรียมตวัเป็นดาราเทา้ไฟยามค ่าคืน ท่านท่ีไม่ชอบออกก าลงักาย ก็สามารถไป     
ช้อปป้ิงซ้ือของท่ีระลึก หรือสินคา้บูติกเก๋ไก๋ ท่ีในแต่ละวนัจะมีรายการลดราคาของแต่ละ
ประเภทมาให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน หรือส าหรับท่านท่ีชอบงานศิลปะ ก็สามารถเขา้ไปดูการ
ประมูลภาพเขียนซ่ึงมีความเพลิดเพลินไปอีกแบบ 

 06.00 น. เรือเร่ิมล่องเขา้สู่อุทยานแห่งชาติ 
วนัน้ีจะเป็นอีกวนัท่ีเป็นไฮไลท์ของการล่องเรือส าราญในเส้นทางอลาสก้า ท่ีท่านจะไดส้ัมผสั
ความงดงาม และความมหศัจรรยข์องภูเขาน ้ าแข็งท่ีงดงาม โดยเรือจะล่องเขา้ไปจนถึงดา้น
ในสุดเพื่อชมภูเขาน ้ าแข็งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในอลาสกา้ นัน่คือ จากสภาพ
ภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน จึงท าให้น ้ าแข็งไดถู้กกดัเซาะ และละลายลงไปอย่างรวดเร็ว
ในทุกๆ ปี หากท่านโชคดี ท่านจะไดย้นิเสียงการแยกตวัเป็นแผน่ตกลงสู่พื้นน ้ า เป็นเสียงอนั
กึกกอ้งราวเสียงฟ้าร้องค าราม  และเป็นช่วงเวลาท่ีจะสะกดทุกท่านไวก้บักอ้นน ้ าแข็งมหึมา 
ท่ีพงัถล่มลงสู่พื้นน ้ าเสียงดงักงัวาล อนัเป็นปรากฎการณ์อนัยิ่งใหญ่ ท่ีธรรมชาติไดป้ั้นแต่ง
ข้ึนมาใหท้่านไดช้ม และจะหาท่ีใดเปรียบไม่ไดอี้กแลว้ 

 เท่ียง   เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ    
คืนที ่6  พกัค้างคืน บนเรือส าราญ  Ruby  Princess   

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig9Kuw4MLPAhXJro8KHW6RDFkQjRwIBw&url=http://vectorpage.com/icons/party-icons-set/&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNESUrvhHK4RhIYJ8La-cQTjG5wxOA&ust=1475725505647478
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3py0qcjPAhUJs48KHdk0D44QjRwIBw&url=http://worldartsme.com/blue-boat-clipart.html&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNH-5p0hznAVVmToHF3vK8b6Ef8tvg&ust=1475916964479531
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj25OPM3LHPAhWDs48KHezIBzoQjRwIBw&url=http://www.getmantravel.com/&bvm=bv.134052249,d.c2I&psig=AFQjCNECFCsSRpw-Z9NU-I3Hk72wyPJ3rg&ust=1475140457853635
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz-pjy27HPAhVKOY8KHcUjBR4QjRwIBw&url=http://www.princess.com/learn/cruise-destinations/alaska-cruises/why-alaska/glaciers/photo-gallery/&psig=AFQjCNFiSH2W1gniCq2aLfRrWqfj4rfycw&ust=1475140270563536
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGq7Sx38LPAhUGu48KHQZMD2cQjRwIBw&url=http://www.travelico.com/travel/glacier-bay-thunder-and-ice&psig=AFQjCNHPdR_DXxRXAVgrGp8lRO2FUb65bg&ust=1475725136508317
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVw-zo3sLPAhXKRo8KHdl0BRcQjRwIBw&url=http://www.lovethesepics.com/2013/01/gorgeous-glacier-bay-national-park-preserve-birthplace-of-icebergs-wildlife/&psig=AFQjCNHPdR_DXxRXAVgrGp8lRO2FUb65bg&ust=1475725136508317
http://www.fromthedeckchair.com/2013/07/12/ultimate-alaska-live-voyage-report-day-7/
http://travel.nationalgeographic.com/travel/national-parks/glacier-bay-national-park/
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วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง เค็ทชิแกน, อลาสก้า   
วนัพฤหัสบดี 
 

  เรือจอดเทียบท่าเมืองเค็ทชิแกน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.00 น. 
   เชา้   เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
 07.00 น. เรือจอดเทียบท่าเมืองเคท็ชิแกน 

07.30 น. เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ล็อบบ้ีเรือ เพื่อเตรียมตวัข้ึนสู่ฝ่ัง 

        Welcome to Ketchikan – Alaska   

เค็ทชิแกน ( เป็นเมืองท่ีถูกคน้พบเป็นเมืองแรกของรัฐอลาสกา้ เป็นเมืองKetchikan, Alaska) 
ป่าฝนท่ีมีอาณาเขตท่ีอยู่สูงท่ีสุดในโลก อีกทั้ งยงัเป็นหมู่บ้านดั้ งเดิมของชนพื้นเมือง
อินเดียนแดงเผา่ทริงกิต และคร้ังนึงเคยเป็นเมืองท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นเมืองแห่งปลาแซลมอน  
เมืองน้ีถือว่าเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีความเงียบสงบ เหมาะส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีต้องการมา
พกัผอ่น  
พาท่านเดินชมเมืองท่ีเป็นชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสกา้ ท่ีมีอายุกวา่ 90 ปี อีกทั้งยงัไดช่ื้อวา่
เป็นเมืองหลวงแห่งปลาแซลมอน  น าท่านเข้าสู่ย่านชุมชนอันแสนโด่งดังในอดีต  

  ซ่ึงเป็นชุมชนของนกัแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคต่ืนทอง
ทางเดินพื้นไมร้ะแนงท่ีมีกล่ินอายของยุคเก่า อนัเป็นท่ีตั้งของร้านรวง ร้านของท่ีระลึก ท่ีตั้ง
เรียงรายกนัอยูริ่มน ้า โดยท่านสามารถซ้ือของท่ีระลึก ของฝากแด่คนท่ีท่านรัก การไดม้าเดิน
เล่นเยีย่มชมท่ีแห่งน้ีจะสร้างความทรงจ าท่ีดีใหท้่านไดจ้ดจ าไปอีกนานแสนนาน 

   
 

  ส าหรับท่านทีไ่ปเดินเล่นในเมืองท่านจะต้องกลบัขึน้เรืออย่างน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเรือออก  
 12.00 น.  เชิญรับประทานอาหารกลางวนัอนัหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ 
   13.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่เมืองวคิทอเรีย 
 17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหาร ค ่า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ (Formal Night) 

ค ่าน้ี  เรือส าราญ Ruby Princess จะเป็นเจา้ภาพจดัเล้ียงอ าลาแขกผูมี้เกียรติ ขอเชิญทุกท่าน
อ่ิมเอมกบัอาหารอนัแสนอร่อย และการบริการอนัแสนอบอุ่นจากเรือส าราญล าน้ี  
***หมายเหตุ วนัและเวลาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 

คืนที ่7  พกัค้างคืน บนเรือส าราญ Ruby  Princess   
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=salmon cartoon&source=images&cd=&cad=rja&docid=n5wgatwfg1ThvM&tbnid=T3dQBmGg_LyDbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.search-best-cartoon.com/cartoon-fish.html&ei=IKnwUYugM8yrrAeJw4CoCg&psig=AFQjCNF7DLeFwNthHa9k6IAe4lwztG_hmw&ust=1374812826535206
http://www.cobys.org/images/butler-clipart.jpg
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ7LrNssjPAhWHOo8KHcMwBFcQjRwIBw&url=https://plus.google.com/+EmilyGriffin8&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNGkb2ZRpAsiBMLXC6LWeBLUIgxwpQ&ust=1475919462818810
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วนัทีแ่ปดของการเดินทาง วคิตอเรีย, บริติช โคลมัเบีย 
วนัศุกร์ 
 

  เรือจอดเทียบท่าเมืองวคิตอเรีย ตั้งแต่เวลา 19.00 – 23.59 น. 

เชา้   เชิญรับประทานอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารบุฟเฟ่ต ์Horizon Court หรือ ห้องอาหารใหญ่ 
วนัน้ีเรือส าราญจะล่องไปตามสายน ้า ท่านจะไดพ้กัผอ่นกบักิจกรรมต่างๆมากมายบนเรือ 
เร่ิมตน้ดว้ยการจอ๊กก้ิงรอบเรือ  หรือออกก าลงักายท่ีหอ้งออกก าลงักาย      นอกจากน้ียงัมี
กิจกรรมกลางแจง้อ่ืนๆอีกเช่น ปิงปอง พตักอลฟ์ หรือจะชอ้ปป้ิงส่งทา้ยกบัร้านขายของท่ี
ระลึก หรือร้านบูติกเก๋ไก๋บนเรือ 

12.00   เชิญรับประทานอาหารกลางวนัอนัหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ 
หลงัอาหารส าหรับท่านท่ีพลาดกิจกรรมช่วงเชา้ อาจเขา้ร่วมกิจกรรมในช่วงบ่ายต่อ เช่น ดู
สาธิตการท าอาหาร การแกะสลกัน ้าแขง็ หรือจะแวะทานพิซซ่าหรือแฮมเบอร์เกอร์บริเวณ
สระวา่ยน ้าก็เพลินไปอีกแบบ 

 17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหาร ค ่า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ  
19.00 น. เรือจอดเทียบท่าเมืองวคิตอเรีย 
19.30 น. เชิญทุกท่านผา่นขั้นตอนการเขา้เมือง ณ จุดนดัพบ 

** เวลานัดหมายของรายการทวัร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 

Welcome to Victoria – British Columbia   
วคิตอเรีย (Victoria, British Columbia) เป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย รัฐหน่ึงของ  

ประเทศแคนาดา ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกสุดของประเทศเมืองแห่งน้ีถือวา่เป็นเมืองท่องเท่ียว
ท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมาก ข้ึนช่ือในเร่ืองของความสะอาดและความปลอดภยั อีกทั้งยงัมีภูมิทศัน์
ทางชายฝ่ังทะเลท่ีสวยงาม มีบรรยากาศอบอุ่น อีกทั้งยงัมีวฒันธรรมท่ีเป็นมิตร จึงท าให้เมือง
แห่งน้ีได้รับการยกย่องว่า น่าอยู่ติดอนัดบั 9 ของโลก และดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมีกว่า 3.5 
ลา้นคนต่อปีเลยท่ีเดียว  
น าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ยา่นดาวน์ทาวน์ ซ่ึงการมาเยือนเมืองแห่งน้ี ยอ่มพลาดไม่ไดท่ี้จะไป
เดินเล่นยา่นดาวน์ทาวน์ เพื่อชมความสวยงามของเมืองท่ีมีสวนดอกไมเ้รียงรายอยูร่อบเมือง
ริมทะเลแห่งน้ี หรืออาจจะเลือกนัง่จิบกาแฟท่ีคอฟฟ่ีบาร์อนัข้ึนช่ือ และชมโรงแรมเอ็มแพลส
(Empress Hotel) โรงแรมเก่าแก่ ท่ีตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม หรือท่านใดท่ีช่ือชอบการช็อป
ป้ิง ท่ีเมืองแห่งน้ีก็มีสินคา้มากมายใหไ้ดเ้ลือกชม 
ส าหรับท่านทีไ่ปเดินเล่นเองในเมืองท่านจะต้องกลบัขึน้เรืออย่างน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเรือออก 

   23.59 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่เมืองซีแอตเทิล  
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ7LrNssjPAhWHOo8KHcMwBFcQjRwIBw&url=https://plus.google.com/+EmilyGriffin8&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNGkb2ZRpAsiBMLXC6LWeBLUIgxwpQ&ust=1475919462818810
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คืนสุดท้ายก่อนลงเรือ 
**กระเป๋าใบใหญ่**       
คืนน้ีขอให้ท่านเก็บสัมภาระของกระเป๋าใบใหญ่ และผูกป้ายติดกระเป๋าชุดใหม่ท่ีไดรั้บจาก
เจา้หนา้ท่ีเรือใหเ้รียบร้อย แลว้วางไวห้นา้หอ้งพกัของท่านก่อนเวลา 23.00น. เพื่อท่ีเจา้หนา้ท่ี
เรือจะไดร้วบรวมไปเก็บไวท่ี้หอ้งสโตร์ และจะน าลงจากเรือใหท้่านในวนัรุ่งข้ึน 
 

**ของใช้จ าเป็น**       
ขอให้ท่านแยกของใช้จ  าเป็น เช่น เส้ือผา้ท่ีจะใส่ในวนัรุ่งข้ึน, หนังสือเดินทาง,  เอกสาร
ส าคญัต่างๆ ,  เคร่ืองส าอาง, รวมถึงยาประจ าตวัแยกใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพื่อถือลงเรือ
ในวนัรุ่งข้ึน 
 

**ตรวจสอบค่าใช้จ่าย**       
ก่อนลงจากเรือในวนัรุ่งข้ึน กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายของท่านว่าถูกตอ้งหรือไม่ โดยท่าน
สามารถตรวจเช็คไดจ้าก 
  เจา้หนา้ท่ีเรือท่ี Counter Passenger Service ชั้น 6 
  ตูอ้ตัโนมติั ชั้น 6 (โดยใช ้Cruise Card ของท่านรูดดว้ยตนเอง( 
 

**เคลยีร์ค่าใช้จ่าย**  
  ท่านท่ีช าระดว้ยเงินสด (US Dollars) 
ทางเรือจะให้ท่านเคลียร์บญัชีก่อนเวลา 23.00 น. ท่านสามารถเช็ค และเคลียร์ค่าใชจ่้ายของ
ท่านไดท่ี้ Counter Passenger Service ชั้น 6 
  ท่านท่ีช าระบตัรเครดิต  
หากตรวจเช็คแลว้รายการท่านถูกตอ้ง ท่านสามารถลงเรือไดเ้ลยในวนัรุ่งข้ึน 
 

คืนที ่8  พกัค้างคืน บนเรือส าราญ  Ruby Princess   
 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง ซีแอตเทลิ 
วนัเสาร์ 
 

  เรือจอดเทียบท่าเมืองซีแอตเทลิ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. 
   เชา้   เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
 07.00 น. เรือจอดเทียบท่าเมือง สหรัฐอเมริกา ซีแอตเทิล รัฐวอชิงตนั 

     Welcome Back  to Seattle, USA 

   หลงัอาหาร เชิญท่านพกัผอ่นเพื่อรอประกาศจากเจา้หนา้ท่ีเรือ 
09.00 น. น าท่านลงจากเรือ และผา่นพิธีการเขา้เมืองซีแอตเทิล พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่าน 

จะตอ้งมายนืยนัระบุรับกระเป๋าดว้ยตนเอง ณ บริเวณหอ้งโถงของท่าเรือ 
 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQqJeDvsjPAhUJuo8KHfZ9DukQjRwIBw&url=http://www.freeiconspng.com/free-images/list-icon-1429&psig=AFQjCNFHMC7nIPqvMcuL63e8Ob7CtaRbBQ&ust=1475922519655359
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09.45 น. ออกเดินทางสู่ตวัเมือง ซีแอตเทิล น าท่านสู่ตลาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองซีแอตเทิล นั่นคือ 
“ ”  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของแผงขายของและร้านคา้ประมาณ 200 ร้าน บางแห่ง
เป็นธุรกิจของครอบครัวมาแลว้หลายต่อหลายรุ่น เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือหาของท่ีระลึก 
สินคา้พื้นเมือง เคร่ืองประดบัท ามือ หรืองานศิลปะต่างๆ เดินเล่นชมตลาดผลไม ้ตลาดปลา 
ตลาดดอกไม ้หรือท่านท่ีเป็นคอกาแฟ ก็สามารถท่ีจะล้ิมลองรสกาแฟตน้ต าหรับของกาแฟ 
Starbucks สาขาแรกท่ีตลาดแห่งน้ีอีกดว้ย 

  เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ Premium Outlet เชิญท่านช้อปป้ิงอย่างจุใจกบัอาณาจกัร
ร้านคา้ท่ีมีมากกวา่ 130 ร้านคา้ ให้ท่านไดเ้ลือกสรร สินคา้ แบรนด์เนมช่ือดงัมากมายหลาย
ยีห่อ้ท่ีท่านรู้จกัดี หรือเคร่ืองกีฬา ชุดและรองเทา้หลากหลายยีห่อ้ และอ่ืนๆอีกมากมาย   

  ค  ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
20.00 น. หลงัอาหารค ่า น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองซีแอตเทิล เตรียมตวัเดินทาง

กลบัสู่ประเทศไทย 
 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง ซีแอตเทลิ - ไทเป 
วนัอาทติย์ 
 01.50 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไตห้วนั โดยสายการบินอีวเีอ แอร์ เท่ียวบินท่ี BR 025   

บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันทีเ่ปลี่ยน 
 

วนัทีสิ่บเอด็ของการเดินทาง ไทเป – กรุงเทพฯ   
วนัจันทร์ 

 

 05.10 น. ถึงท่าอากาศยานไทเป ประเทศไตห้วนั เชิญท่านพกัผอ่นอิริยาบถ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
08.40 น. น าท่าน ออกเดินทางต่อสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ 

เท่ียวบินท่ี BR 067  
11.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

รายการทัวร์ และเมืองที่ขึ้นลง รวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม      
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เน่ืองด้วยสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่มีผลกับรายการเดินทางข้างต้น 
ทั้งนีห้ากมีการเปลีย่นทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชน์ของลูกค้าโดยส่วนรวมเป็นหลกัใหญ่ 
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อตัราค่าบริการ  
ท่องเที่ยวอลาสก้า Roundtrip Seattle โดยเรือส าราญรูบี ้ปร๊ินเซส 

เดินทาง  18-28 กนัยายน 2563  
 อตัราค่าบริการ (ตามประเภทของห้องพกั / ต่อท่าน) ราคา     

พฤษภาคม 
หอ้งพกัแบบไม่มีหนา้ต่าง (Inside Cabin)  หอ้งพกัคู่ (พกั 2 ท่าน( ท่านละ 129,000.- 
หอ้งพกัแบบไม่มีหนา้ต่าง (Inside Cabin)  หอ้งพกัท่ีมี 3-4 เตียง (พกัท่านท่ี 3-4(  ท่านละ 116,000.- 
หอ้งพกัแบบไม่มีหนา้ต่าง (Inside Cabin)  หอ้งพกัเด่ียว (พกั 1 ท่าน(   ท่านละ 161,000.- 
หอ้งพกัแบบมีระเบียง (Balcony Cabin)     หอ้งพกัคู่ (พกั 2 ท่าน( ท่านละ 150,000.- 
หอ้งพกัแบบมีระเบียง (Balcony Cabin)     หอ้งพกัท่ีมี 3-4 เตียง (พกัท่านท่ี 3-4(                        ท่านละ 124,000.- 
หอ้งพกัแบบมีระเบียง (Balcony Cabin)     หอ้งพกัเด่ียว (พกั 1 ท่าน(                             ท่านละ 202,000.- 
หอ้งพกัแบบมินิสวที (Mini Suite Cabin)   หอ้งพกัคู่ (พกั 2 ท่าน(                                      ท่านละ 170,000.- 
UPGRADE : ตัว๋เคร่ืองบินชั้นธุรกิจ (Business Class)  จ่ายเพิ่ม                        ท่านละ สอบถามเพิ่มเติม 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าตัว๋                                      ท่านละ 28,000.- 
กรณีมีวซ่ีาแคนาดาแลว้หรือไม่ตอ้งยืน่วซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย                                      ท่านละ 4,500.- 

 

**โปรแกรมนีเ้ป็นการเสนอราคาเท่าน้ัน เม่ือตกลงท าการจองทางบริษัทจะด าเนินการจองตั๋ว ห้องพกับนเรือ และ  
     ปัจจัยอ่ืนๆ ให้เรียบร้อย และยืนยนักลบั จึงจะถือว่าสมบูรณ์ 
**ห้องพกัแบบนอน 3-4 ท่านจะต้องท าการตรวจเช็คก่อนว่ามีห้องว่างหรือไม่ 
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง ในกรณีทีม่ีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน    

โปรแกรมท่องเทีย่วล่องเรือส าราญเส้นทางอลาสก้า (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัราค่าบริการนี้รวมถึง 
 

 ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั  กรุงเทพฯ/(ไทเป(ซีแอตเทลิ/(ไทเป(กรุงเทพฯ ชั้นประหยดัสายการบินอีวีเอ แอร์ 
(เน่ืองจากเป็นตั๋วกรุ๊ป – สายการบินจะเป็นผู้ก าหนดที่น่ังมาให้ ผู้เดินทางไม่สามารถเลือกเองได้) 

 ค่าภาษีสายการบิน 
 โรงแรมท่ีพกัก่อนข้ึนเรือตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือโรงแรมอ่ืนในระดบัเดียวกนั ( 1 คืน( 
 หอ้งพกับนเรือ ( 7  คืน( 
 ค่าภาษีท่าเรือ 
 ทวัร์บนฝ่ังขณะเรือจอดเทียบท่าตามท่ีระบุในรายการ 
 ทิปบนเรือ / ทิปพนกังานขบัรถ  
 ค่าวซ่ีาแคนาดา 
 ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุ ของ Allianz แบบ Oasis Tripper 
 มคัคุเทศกผ์ูช้  านาญการจากเมืองไทย ดูแลตลอดการเดินทาง 

**ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายแบบหมู่คณะในกรณีท่ีท่านไม่ใช้บริการอย่างใดอย่างหน่ึงจะไม่สามารถขอเงินคืนได้** 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

 ค่าวซ่ีาอเมริกา  
 ค่าแปลเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา (ถา้มี(  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการเช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าอินเตอร์เน็ท, ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 



     
 

 
 

Page 14 

 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
** การจองท่านจะต้องส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการจอง พร้อมแจ้งยืนยนักับ 

                ท่านและได้รับช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะถือว่าสมบูรณ์** 
เง่ือนไขการช าระเงิน (เม่ือท าการจอง) 
     ช าระมดัจ า                           ท่านละ            25,000.- บาท  ภายใน 1-3 วนั หลงัจากหอ้งพกัไดรั้บการยนืยนั 

  ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด    ภายใน 90 วนัก่อนออกเดินทาง 
**หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 90 วนัก่อนเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียกเกบ็ยอดท้ังหมดทันทีท่ีท าการจอง** 

เง่ือนไขการยกเลกิการจองทวัร์ 
 

ยกเลิกการเดินทางมากกวา่  100 วนัข้ึนไป  ก่อนเดินทาง    ช าระค่าด าเนินการ 15,000 บาท 
ยกเลิกการเดินทางภายใน   84 – 71 วนั    ก่อนเดินทาง    ไม่คืนเงินค่ามดัจ า (25,000.-) 
ยกเลิกการเดินทางภายใน   70 – 41 วนั    ก่อนเดินทาง     หกัช าระ 50 % ของราคาเตม็ 
ยกเลิกการเดินทางภายใน   40 – 25 วนั    ก่อนเดินทาง     หกัช าระ 75 % ของราคาเตม็ 
ยกเลิกการเดินทางภายใน   24 วนั            ก่อนเดินทาง     หกัช าระ 100 % เตม็จ านวน 

** หากมกีารยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ท าการย่ืนวซ่ีาเรียบร้อยแล้ว บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการย่ืนวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์กต็าม และขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าวซ่ีาท่ี
ได้ช าระให้กับทางสถานฑูตไปแล้ว ** 

 
ตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ 

   ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากท่านการตอ้งเล่ือนวนัเดินทางไป / 
       กลบั ท่านจะตอ้งจองเป็นตัว๋เด่ียว และช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ โดยสายการบินเป็นผู ้
       ก าหนด 
       และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง  ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะไม่สามารถขอคืนเงินได ้ 
   การจองตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเลือกท่ีนัง่เองได ้ทางสายการบินจะเป็นผูก้  าหนดท่ี 
        นัง่แบบกรุ๊ปมาใหเ้ท่านั้น 
   ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ  โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั 
        วา่ทวัร์นั้น ๆ ยนืยนัการเดินทางแน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ 
        ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

การเปลีย่นวนัเดินทางไป หรือกลบั 

   ผูเ้ดินทางจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้เพื่อท าการจองตัว๋แยกออกจากกรุ๊ป และผูเ้ดินทางตอ้งช าระค่าส่วนต่างของตัว๋  
       และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีสายการบินเรียกเก็บนอกเหนือจากราคาทวัร์ 

 
ห้องพกับนเรือ/โรงแรม 

 
 

  การจองแบบหมู่คณะ เบอร์หอ้ง และสถานท่ีตั้งของหอ้งไม่สามารถเลือกได ้ ทางเรือจะเป็นผูก้  าหนดหากท่าน 
        ตอ้งการส่ิงใดพิเศษเช่น หอ้งพกัติดกนั / ระบุชั้นท่ีพกั / หรือหอ้งพกัส าหรับผูต้อ้งการความช่วยเหลือพิเศษ ให ้
       แจง้ตั้งแต่เม่ือท าการจอง และจะไดห้รือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัหอ้งพกัวา่งเป็นหลกั 
  หอ้งพกับนเรือเป็น ห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านตอ้งการพกั    
        3 ท่าน จะตอ้งท าการส่งเร่ืองจองและรอยนืยนัวา่หอ้งพกัประเภทท่ีสามารถนอนได ้3 ท่านยงัวา่งหรือไม่ และ 
        หากมี หอ้งพกัส าหรับท่านท่ี 3 เตียงนอนจะเป็นเตียงบนท่ีพบัเก็บไดเ้ท่านั้น  
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  หอ้งพกับนเรือทุกหอ้งเป็นหอ้งพกัแบบปลอดบุหร่ี (รวมถึงหอ้งพกัแบบมีระเบียงส่วนตวั( 
  หอ้งพกัโรงแรมในกรณีท่ีตอ้งการพกั 3 ท่าน หรือ 4 ท่าน ในหอ้งเดียวกนั จะตอ้งข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนด และ 
        ประเภทหอ้งพกัของโรงแรม เพราะบางโรงแรมอาจไม่มีหอ้งท่ีพกั 3 หรือ 4 ท่าน 

     
ขอบข่ายความรับผดิชอบ 
   บริษทัฯ ในฐานะเป็นตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆ พร้อมทั้งโรงแรมและส านกังานจดัน าเท่ียว 

        เพื่อใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว จะไม่รับผดิชอบต่อการไดรั้บบาดเจบ็ สูญหาย หรือค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงอาจจะเกิด 
        จากความล่าชา้ของสายการบิน / เรือ การยกเลิกเท่ียวบิน / เรือ การเกิดเหตุสุดวสิัยท่ีไม่สามารถท าใหเ้รือเขา้ท่า 
        ท่ีก าหนด การเปล่ียนท่าเทียบเรือ อุบติัเหตุร้ายแรงทางธรรมชาติ และปัญหาดา้นการเมือง 
  รายการทวัร์ และเมืองต่างๆ ท่ีเรือจอดเทียบท่า รวมถึงเวลาในการเดินทางแต่ละวนัอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้
        ตามความเหมาะสม อาจเน่ืองดว้ยสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด ท่ีจะท าใหมี้ผลกบั 
        รายการ ทั้งน้ีหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ทางบริษทัฯ จะด าเนินการโดยค านึงถึงความปลอดภยั และ 
        ผลประโยชน์ของลูกคา้โดยส่วนรวมเป็นหลกัใหญ่ 
  เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายแบบหมู่คณะกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่ 
       สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีทาง 
       บริษทัฯ ไดจ้ดัให ้ 
  เน่ืองจากเป็นการเดินทางแบบหมู่คณะ ในกรณีท่ีเดินทางแบบครอบครัว ท่ีมีทั้งเด็ก หรือ ผูสู้งอาย ุหรือท่านผู ้
       เดินทางท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ ท่านผูเ้ดินทางและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกในครอบครัวของท่าน เน่ืองจาก 
       หวัหนา้ทวัร์จะตอ้งดูแลในภาพรวมของคณะใหญ่ทั้งหมด 
  บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมืองและจะไม่คืนเงินค่า  
        ทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฏหมาย  
        หรือการหลบหนีเขา้เมือง 
 ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางตอ้งยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศ บริษทัฯ สามารถเตรียมเอกสารและขอ้มูลต่างๆ ใหก้บัท่าน แต่ 
        การพิจารณาอนุมติัใหว้ซ่ีาเขา้ประเทศท่ีท่านจะเดินทางนั้น ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานฑูต ทางบริษทัไม่   
        มีความเก่ียวขอ้งใดๆ ดงันั้น บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน อาทิ ค่าธรรมเนียมการยืน่   
       วซ่ีา หรือค่ายกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณายืน่ค  าร้องขอวซ่ีาของท่าน “ไม่ผ่าน”  
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ/ หนงัสือเดินทางฑูต (เล่มสีน ้าเงิน / เล่มสีแดง( เดินทางกบัคณะ  
       บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ี จะไม่รับผดิชอบหากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะ 
      โดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีน ้าตาล(  
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ข้อมูลอนัเป็นประโยชน์ 

 สายการบินอวีเีอ แอร์ 
   ส าหรับกระเป๋าสัมภาระเพื่อโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน  น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.ต่อช้ิน หน่ึงท่านไม่เกิน 2 ช้ิน 
   ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก. ขนาดกระเป๋า 22  x 14  x 9 น้ิว 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด 
ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการ
ตรวจอย่างละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 
ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะแสดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการ
องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 ตวัส ารองไฟ(Power Bank)จะตอ้งถือข้ึนเคร่ืองเท่านั้น ไม่อนุญาตใหโ้หลดใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ม   
     เกิน 32,000 mAh  (ความจุนอ้ยกวา่ 20,000 mAh ไม่ระบุจ านวน 20,000 – 32,000 ไม่เกิน 2 ช้ิน( 
 ไมเ้ซลฟ่ี ท่านจะตอ้งใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ท่ีจะโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น หา้มถือข้ึนเคร่ือง 
 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือน และมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 
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ข้อมูลเรือ   Ruby Princess  

ข้อมูลเทคนิค 
  ระวางขบัน ้า  113,000 ตนั     จุผูโ้ดยสาร 3,080 คน 
 ความยาวเรือ        951 ฟุต   ความสูงเรือ    195 ฟุต 
  จ านวนห้องพกั   1,542 หอ้ง    ชั้นบริการ      19 ชั้น    
  เร่ิมใหบ้ริการ   8 พ.ย. 2008    ปรับปรุงใหม่  พ.ย. 2018   

ห้องอาหาร และบาร์ต่างๆ   
  หอ้งอาหารใหญ่ 3 หอ้ง 
  ห้องอาหารพิเศษมีค่าบริการในการจอง USD39 / คน / คร้ัง   ส าหรับ ( ห้องอาหารท่ีเชฟ Curtis Stone คิด

ออกแบบเมนูให้เป็นพิเศษท่ีห้อง Share by Curtis Stone และค่าบริการในการจอง USD29 / คน / คร้ัง 
ส าหรับหอ้งอาหารแบบสเตก็สไตลอ์เมริกนั  Crown Grill( 

  หอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์นานาชาติ Horizon Court Buffet 
  International Café (ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง( 
  บาร์ไอศครีม / พิซซ่า  / ฮอทดอก / แฮมเบอร์เกอร์ 

ความบันเทงิ และส่ิงอ านวยความสะดวก 
  ทีวจีอยกัษท่ี์มีฉากหลงัเป็นทอ้งฟ้า และผืนน ้า  “Movies under the star”    
   หอ้งโชวท่ี์พร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง “Princess Theater”  
  ไนทค์ลบั, บาร์, เลานจ ์และดิสโกเ้ธค ท่ีมากมายไปดว้ยเคร่ืองด่ืมใหท้่านเลือกสรร 
 คาสิโน 
 Internet Café (มีค่าบริการ( 
  หอ้งสมุด 
  ชอ้ปป้ิง ร้านบูติค / ร้านคา้ปลอดภาษี 

กจิกรรมสันทนาการ 
   สวนสุขภาพ “The Sanctuary”  (มีค่าบริการ(   สปา “Lotus Spa” (มีค่าบริการ( 
   ฟิตเนส / ซาวน่า / ลู่วิง่ Outdoor     สระวา่ยน ้า / อ่างจากุซซ่ี 

  สนามพตักอลฟ์ / Shuffleboard / Center Court (basketball, volleyball) 
ห้องกจิกรรมส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า  18 ปี ตามช่วงอายุ 

  Explore The Treehouse  (ส าหรับอาย ุ 3-7 ปี)  
  Step into The Lodge (ส าหรับอาย ุ 8-12 ปี)   
  Hang Out in The Beach House (ส าหรับอาย ุ 13-17)  

Welcome onboard  
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การเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีาแคนาดา 
สถานฑูตแคนาดาจะใชเ้วลาด าเนินการพิจารณาอยา่งนอ้ย 16 – 20 วนัท าการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย(์ หรือมากกวา่ และ
เม่ือยืน่เร่ืองและเอกสารทั้งหมดใหก้บัตวัแทนรับเร่ือง VFS แลว้ จะไม่สามารถขอเล่มเร่งด่วน หรือขอออกมาเดินทางได ้
จนกวา่สถานกงศุลจะพิจารณาวีซ่าของท่าน จึงขอให้ท่านเช็คให้แน่นอนวา่ในระยะเวลาการยื่นเร่ืองท่านจะไม่มีการใช ้
Passport เดินทางไปไหน 

***ทั้งหมดน้ีเป็นขอ้ก าหนดของทางสถานฑูต มิใช่เป็นขอ้ก าหนดของทางบริษทัทวัร์*** 
***ขอ้มูลต่างๆ ทางสถานฑูตอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้*** 

01. หนังสือเดินทาง (เล่มจริง) 
ท่ีมีอายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน ข้ึนไป นบัจากวนัเดินทาง และจะตอ้งมีหนา้ประทบัตราวซ่ีา 4 หนา้ข้ึนไป   

02.  หนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)  จะตอ้งน ามาแสดงดว้ยเพื่อประกอบการพิจารณา 
03. แบบฟอร์มขอวซ่ีาประเทศแคนาดา 

ฟอร์มวีซ่าเป็นแบบออนไลน์ (Application for temporary & Family Information) การกรอกฟอร์มจะต้อง
ตอบทุกค าถามไม่มีข้อยกเว้น หากกรอกไม่ครบท่านจะไม่สามารถปร๊ินแบบฟอร์มที่มีบาร์โค๊ดออกจากระบบ
เพ่ือน าไปย่ืนเร่ืองได้ 

04.  รูปถ่ายสี ขนาด  2 x 2 น้ิว หนา้เตม็เท่านั้น พื้นหลงัสีขาว จ านวน 2 รูป  ถ่ายไม่เกิน 6  เดือน  ไม่สวมแวน่ตา 
05.  หลกัฐานการเงิน 
       ส าเนาสมุดเงินฝากบญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน พร้อมกบั update ยอดเงินล่าสุด 
06.  หลกัฐานการท างาน 

- ส าหรับเจ้าของกิจการ  ใชส้ าเนาใบจดทะเบียนบริษทั ท่ีมีช่ือของท่าน (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน(  แปลเอกสาร
เป็นภาษาองักฤษ 
- ส าหรับพนักงานบริษัท ใชจ้ดหมายรับรองการท างานตวัจริงเป็นภาษาองักฤษท่ีระบุต าแหน่ง / วนั/เดือน/ปีท่ี
เร่ิมตน้ท างาน  และเงินเดือน  (มีอายไุม่เกิน 1 เดือน( 
-กรณเีป็นนักเรียน / นักศึกษา ใชจ้ดหมายรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษ  (อายุไม่เกิน 1   
เดือน( 

07. ส าเนา  ทะเบียนบ้าน                   ตั วอย่างรูปถ่าย 
08. ส าเนา  บัตรประชาชน 
09.  ส าเนา  ทะเบียนสมรส   (แปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ( 
10. ส าเนาสูติบัตร (ส าหรับเด็ก) (แปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ(                           
11. ใบจองตั๋วเคร่ืองบิน 
12. ใบจองโรงแรม (มช่ืีอผู้เดินทางระบุ)  
13. จดหมายเรือ 
14.  ส าเนาหน้าวซ่ีาอเมริกาและส าเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเดียวกนั (ถ้าเคยได้รับ) 

หมายเหตุ:   1. กรณีเด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปี ท่ีเดินทางกบัพ่อ หรือ แม่ คนใดคนหน่ึง  บิดาหรือมารดาท่ีไม่ได้
เดินทางดว้ยจะตอ้งขอใบยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางจากทางอ าเภอ (แปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ( 

                    2. กรณีท่ีมีการออกค่าใชจ่้ายใหก้นั ตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ่้ายเป็นภาษาองักฤษ 
**ผู้สมคัรทุกท่านจะต้องลงลายเซ็นต์ให้เหมือนหนังสือเดนิทางในแบบฟอร์มวซ่ีาด้วยตวัเองเท่าน้ัน ทั้งหมดประมาณ 8 จุด** 
ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางตอ้งยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศ บริษทัฯ สามารถเตรียมเอกสารและขอ้มูลต่างๆ ให้กบัท่าน แต่การพิจารณา
อนุมติัใหวี้ซ่าเขา้ประเทศท่ีท่านจะเดินทางนั้น ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีความเก่ียวขอ้งใดๆ ดงันั้น 
บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน อาทิ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หรือค่ายกเลิกการเดินทาง หากาการ
พิจารณายื่นค าร้องของวีซ่าของท่าน“ไม่ผ่าน” 


