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ล่องเรือส ำรำญ อลำสก้ำ พักบนเรือส ำรำญ Ruby Princess Cruise 11 วัน 8 คืน 
  

                           โดยสำยกำรบิน อีวีเอ แอร์เวย์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทำงพร้อมหัวหน้ำทัวร์ไทย อ ำนวยควำมสะดวก 
พักโรงแรมในซีแอตเทลิ 1 คืน - พักบนเรือส ำรำญ ห้องไมม่ีหน้ำต่ำง 7 คืน 

แถมฟรี On Board Credit สูงสดุ 100 USD - Unlimiter Soda 
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อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำวีซ่ำอเมริกำ - ค่ำแปลเอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำ 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 

ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 8-18 พ.ค. 63     รำคำ 129,900.- (พักบนเรือห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 
โปรโมชั่น!  จอง และช ำระมัดจ ำภำยใน 5 พ.ย. 62 เท่ำนั้น 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปล่ียนเคร่ือง สนำมบินไทเป ไต้หวัน - บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล - ซีแอตเทิล, 
สหรัฐอเมริกำ - พักโรงแรม 

วันที่2 
ท่ำเรือ Pier91 Smith Cove Cruise Terminal ซีแอตเทิล - เช็คอินขึ้นเรือส ำรำญ Ruby Princess Cruise - อิสระพักผ่อน
บนเรือตำมอัธยำศัย - Arrival 16.00 PM 

วันที่3 
ล่องน่ำนน้ ำสำกล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อำทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีน
หน้ำผำจ ำลอง, เซิฟบอร์ด, หอ้งสปำ, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ 

วันที่4 
Arrival 11.00 AM เรือเทียบท่ำที่เมืองจูโน อลำสก้ำ - ทัวร ์Mendenhall Glacier Explorer (ไม่รวมอำหำรกลำงวัน) - เดิน
เล่นบนฝั่ง ชมธำรน้ ำแข็งขนำดใหญ่ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Depart 22.00 PM 

วันที5่ Arrival 7.00 AM เรือเทียบทำ่ที่เมืองสแก็กเวย์ อลำสก้ำ - นั่งรถไฟชมเส้นทำงข้ำมขุนเขำและหุบเหว - Depart 20.30 PM 

วันที6่ Arrival 6.00 AM เรือล่องเข้ำสู่อุทยำนแห่งชำติกลำเซียเบย์ - ชมภูเขำน้ ำแข็งที่ยิ่งใหญท่ี่สุดในอลำสก้ำ - Depart 17.00 PM 

วันที7่ Arrival 7.00 AM เรือเทียบทำ่เค็ทชิแคน - Depart 13.00 PM - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที8่ 
Arrival 19.00 AM เรือเทียบท่ำ วิคตอเรีย, บริติช โคลัมเบีย แคนำดำ - ย่ำนดำวน์ทำวน์ - ชมโรงแรมเอ็มแพลส - Depart 
23.59 PM 

วันที9่ 
Arrival 7.00 AM เรือเทียบทำ่ ซีแอตเทิล, สหรัฐอมเริกำ - อ ำลำเรือส ำรำญ - ตลำด Pike Place Market - ช้อปป้ิงที่ 
Premium Outlet - สนำมบินซีแอตเทิล 

วันที1่0 เดินทำงกลับ - บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล - แวะเปล่ียนเคร่ือง สนำมบินไทเป ไต้หวัน 

วันที1่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
 

 
 

วันที่1       กรุงเทพฯ - ไทเป - ซีแอตเติ้ล (สหรัฐอเมริกำ)   
13.30 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศชั้น 4  
16.25 น. เหิรฟ้ำสู่ เมืองซีแอตเติ้ล สหรัฐอเมริกำ...โดยสำยกำรบินอีว่ำ แอร์ไลน์ EVA Airlines  

เที่ยวบินที ่BR068 
21.15 น.  ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้หวัน เชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง  
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ผู้โดยสำรที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ห้ำม นำสิ่งของเข้ำประเทศดังนี้  
ห้าม ของเหลวเกิน 100 ml. รวมไปถึง เครื่องดื่ม น้าหอม หรือของเหลวทุกชนิดที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษี 
(Duty Free) ที่สนามบินสุวรรณภูมิหรืออ่ืนๆ ผ่าน หรือขึ้นเครื่อง  

23.40 น.  น าท่าน ออกเดินทางต่อสู่ เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ 
เที่ยวบินที่ BR 026  
บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล เวลำเปลี่ยน วันที่ไม่เปลี่ยน  

19.35 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา น าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทาง และพิธีการทางศุลกากร 
เข้าประเทศอเมริกา ห้าม นาสิ่งของเข้าประเทศดังนี้ 
ห้าม พืช ผัก ผลไม้สด-แห้ง ทั้งในรูปสด และแช่แข็ง (ยกเว้น Seafood) 
ห้าม ล๊อคกระเป๋าเดินทาง หากต้องการจะล็อคกระเป๋าควรใช้กุญแจที่ได้รับอนุญาตจาก TSA (Transportation 
Security Administration) สามารถหาซื้อได้ที่สนามบิน หรอืตามร้านขายกระเป๋าเดินทาง ราคากุญแจ TSA จะ
มีราคาแพงกว่าราคากุญแจทั่วๆไป 

ค่ า   จัดอาหารค่าแบบ Dinner Box ไว้บริการ 
จากนั้น ขอนาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก เพ่ือพักผ่อนอิริยาบถ หลังจากเดินทางไกล 
คืนที่ 1 พักค้ำงคืน ณ โรงแรม Seattle Airport Marriott หรือเทียบเท่ำ 

วันที่2       ซีแอตเติ้ล - เรือส ำรำญ Ruby Princess 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำร 

หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถแบบสบายๆ กับสิ่งอานวยความสะดวกของโรงแรม โดยไม่ต้องเร่งรีบแต่
อย่างใด 

10.00 น.  เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เพ่ือเดินทางสู่ ท่ำเรือ Pier91 Smith Cove Cruise Terminal ซีแอตเทิล 
ถึงท่าเรือขอทุกท่านเตรียมความพร้อมสาหรับเช็คอินขึ้นเรือ 
เอกสารที่ใช้สาหรับเช็คอิน 
1. Passport (ที่มีวีซ่าอเมริกา และ แคนาดา) 2. E-Ticket Boarding Pass (ตั๋วเรือ) 
3. บัตรเครดิตที่ท่านใช้ลงทะเบียนไว้และสามารถเปลี่ยนเป็นบัตรอื่นได้บนเรือ 
***ขั้นตอนการเช็คอินอาจใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับจานวนผู้โดยสาร*** 
หลังขึ้นเรือและจัดเก็บสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว 

13.00 น.   เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 
15.30 น.  Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน) 

ความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญสูงสุดของผู้โดยสารบนเรือ โดยเฉพาะเรือสาราญในตระกูล Princess Cruises ที่ได้
ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านเป็นลาดับแรก จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการเข้าร่วมปฏิบัติ
โดยพร้อมเพรียงกัน 
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ทางเรือจะประกาศเวลาที่แน่นอนในการทา Emergency Drill***เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณกริ่ง สั้น 7 ครั้ง ยาว 1 
ครั้ง ขอให้ทุกท่านถือ Cruise Card ออกมา ณ จุดรวมพล โดยแบ่งตามตัวอักษรที่ระบุไว้บน Cruise Card หรือ
ท่านสามารถดูได้จากประตูเข้าออกห้องพักของท่าน 
(เจ้าหน้าที่เรือจะคอยบอกทางไปจุดรวมพล(ซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 30 นาที) 

16.00 น. เรือออกจากท่าเรือเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน มุ่งหน้าสู่ เมืองจูโน่, อลาสก้า 
เชิญทุกท่านร่วมนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown 

17.00 น.   เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
หลังอาหารขอเชิญทุกท่านสนุกสนานกับการเดินทางอันสุดแสนอิสระ และกิจกรรมอันหลากหลายยามค่า ที่จะ
เริ่มต้น ณ ราตรีนี้ บนเรือสาราญ Ruby Princess ที่มีให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอ่ิม ทั้งฟังเพลงที่บาร์ / 
เลานจ์ ต่างๆ หรือจะชมโชว์ที่พรั่งพร้อมไปด้วยแสงสีเสียงห้อง Princess Theater ที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน
กันไปในแต่ละคืน 
คืนที่ 2 พักค้ำงคืน บนเรือสำรำญ Ruby Princess 5 ดำว 

วันที่3       เรือน ำคณะล่องทะเล ( สนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ)   
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำร 

วันนี้เรือสาราญจะล่องไปตามสายน้า ซึ่งจะเป็นวันที่ท่านจะได้ทาความคุ้นเคย และส ารวจเรือได้อย่างเต็มที่ ทั้งใน
ส่วนของสิ่งอานวยความสะดวก ต่างๆ และกิจกรรมอันหลากหลาย ซึ่งในแต่วัน ท่านสามารถศึกษาได้จาก
จดหมายข่าวรายวัน ที่ทางเรือจะส่งมาให้ท่านที่ห้องพักล่วงหน้าทุกคืน ซึ่งจะมีรายละเอียดทุกอย่างแนะน าไว้ใน
จดหมายข่าวรายวัน เช่น อุณหภูมิเป็นอย่างไร, ค่านี้ควรแต่งตัวอย่างไร, กิจกรรมที่จะมีให้ท่านได้ร่วมสนุกตั้งแต่
เช้าจรดเย็น, กิจกรรมการลดราคาของสินค้าหลากหลายประเภท, และโชว์ที่จะมีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
ในแต่ละคืน ในทุกไมล์ทะเลที่เรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้อย่างเต็มที่ ก็จะดาเนินไปจนทาให้แต่ละวัน
นั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว อาท:ิ 
เต็มอ่ิมกับอำหำรม้ือเช้ำ, สำย, เที่ยง, บ่ำย, ค่ำ, และรอบดึก 
อ่ิมอร่อยกับห้องอาหารใหญ่ 3 ห้อง, ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ, International Café (ให้บริการ 24 ชั่วโมง), 
พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้นดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและเครื่องดื่มนำนำชนิด 
บาร์เครื่องดื่มกว่า 10 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วเรือ, ห้องเลานจ์, ห้องฟังเพลง, โรงละครใหญ่ (Princess Theater) ที่
พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง, ทีวีจอยักษ์ริมสระว่ายน้าบนดาดฟ้า 
บริหำรร่ำงกำย กันได้ตลอดวันกับ 
ห้องฟิตเนส กับอุปกรณ์ครบครัน, ห้องซาวว์น่า, สนามพัตกอล์ฟ, สปา, สระว่ายน้า สระน้าวน (จากุซซี่), สนาม
เทนนิส, โต๊ะปิงปอง เป็นต้น 
เพลิดเพลินระหว่ำงวัน 
ห้องคาสิโน, ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี, ร้านขายของที่ระลึก, ประมูลภาพ, และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมายเช่น 
เรียนโยคะ, เรียนเต้นรา, สอนแกะสลัก, เล่นบิงโก, เป็นต้น 
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17.00 น.   เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือ (Formal Night) 
ค่านี ้กับตันเรือ และลูกเรือทุกคน ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยงานเลี้ยงรับรอง (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่
มีเพียงเรือสาราญในตระกูล Princess Cruises เท่านั้น( ซึ่งทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับงานเลี้ยง 
แชมเปญ และรื่นรมย์กับบรรยากาศ และดนตรีที่บรรเลง ณ บริเวณล็อบบี้เรือ 
***หมำยเหตุ วันและเวลำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม*** 
คืนที่ 3 พักค้ำงคืน บนเรือสำรำญ Ruby Princess 5 ดำว   

วันที่4        เรือเทียบท่ำที่เมืองจูโน (JUNEAU) อลำสก้ำ 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

* * * วันนี้เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 11.00-22.00 น . * * * 
11.00  เรือเข้าเทียบท่าที่ “ เมืองจูโน ” Juneau เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขา และ 

มหาสมุทรแปซิฟิคอันงดงาม จึงทาให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าอัน
แสนมั่งคั่ง 

11.00 น.  เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล็อบบี้เรือ เพ่ือเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง 
ขอมอบรำยกำรทัวร์ Mendenhall Glacier Explorer 11.30 น.-15.00 น. (ไม่รวมอำหำรกลำงวัน) 
วันนี้ทัวร์จะจบเวลา 15.00 น. จึงขอแนะนาท่านให้รับประทานอาหารบนเรือก่อนออกเดินทาง เพราะท่านจะได้
รับประทานอาหารกลางวันช้ากว่าปกติ 
** เวลานัดหมายของรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 

11.30 น.  ขอเริ่มต้นด้วยการน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชออกจากตัวเมืองเพ่ือเดินทางนาท่านสู่ เพ่ือน าท่านชมความงดงาม
ของธารน้ าแข็ง ซึ่งเป็นธารน้าแข็งที่เกิดก่อนยุคน้าแข็งราว 3,000 ปี และมีอายุยืนยาวกว่าธารน้าแข็งอ่ืนๆ ใน
อเมริกาเหนือ ซึ่งที่นี่จะมีศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว หากสนใจสามารถเข้าชมได้อีกด้วยโดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับธรรมชาติ และความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด 

 
 

ส าหรับท่านที่ไปเดินเล่นในเมืองท่านจะต้องกลับขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก 
17.00 น.   เชิญท่านรับประทานอาหาร ค่า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ 
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22.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองสแก๊กเวย ์
คืนที่ 4 พักค้ำงคืน บนเรือสำรำญ Ruby Princess 5 ดำว   

ขอเรียนแนะนำรำยกำรทัวร์จูโน่เพิ่มเติมให้ได้พิจำรณำหำกท่ำนต้องกำรเลือกซื้อเพิ่มเติม 

JNU-610 Whale Watching & Wildlife Quest By The Allen Family <4 ชม.> @ USD169.95 ต่อท่ำน  
น าท่านลงเรือเพ่ือล่องสู่อ่าว ท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด และ ยัง มีโอกาสได้ชม ปลาวาฬที่โผล่พ้นน้าได้อีก
ด้วย ในระหว่างล่องเรือขอแนะนาท่านเตรียมกล้องส่องทางไกล หรือกล้องถ่ายรูป เพ่ือชม หรือถ่ายภาพความเป็นอยู่ของสัตว์
นานาชนิด เช่น สิงโตทะเลแมวน้า หรือนกอินทรีหัวขาว เป็นต้น 

   
 

  JNU-630 Mendenhall Glacier & Whale Quest <5.25 ชม.> @ USD189.95 ต่อท่ำน  
น าท่านชมความงดงามของธารน้าแข็ง ซึ่งเป็นธารน้าแข็งท่ีเกิดก่อนยุคน้าแข็งราว 3,000 ปี และมีอายุยืนยาวกว่าธารน้าแข็งอ่ืนๆ 
ในอเมริกาเหนือ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ท่าเรือท้องถิ่นเพ่ือขึ้นเรือ (เรือท่ีออกแบบมาเพ่ือชมธรรมชาติของสัตว์โดย เฉพาะ( นา
ท่านลงเรือเพ่ือล่องสู่อ่าว ท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด และยังมีโอกาสได้ชมปลาวาฬที่โผล่พ้นน้าได้อีกด้วย ใน 
ระหว่างล่องเรือขอแนะนาท่านเตรียมกล้องส่องทางไกล หรือกล้องถ่ายรูป เพ่ือชม หรือถ่ายภาพความเป็นอยู่ ของสัตว์นานาชนิด 
เช่น สิงโตทะเล แมวน้า หรือนกอินทรีหัวขาว เป็นต้น 

   
 

 

JNU-810 Mendenhall Glacier Helicopter & Guided Walk <2.25 ชม.> @ USD359.95 ต่อท่ำน  
นาท่านออกเดินทางสู่ลานเฮลิคอปเตอร์ พร้อมฟังการสาธิต รับเสื้อกั๊กกันลม และรองเท้าบู๊ทเพ่ือเตรียมความ  
พร้อมก่อนลุย พร้อมชื่นชมป่าไม้ที่เขียวชอุ่มสวยงามและชมวิวทิวทัศน์อันแสนมหัศจรรย์ของธารน้าแข็งที่สูง  
ตระหง่าน (ใช้ระยะเวลาประมาณ 25 นาท ีพร้อมคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง( 
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วันที่5       เรือเทียบท่ำที่เมืองสแก๊กเวย์ SKAGWAY 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

* * * วันนี้เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 07.00 - 20.30 น . * * * 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าเมืองสแก๊กเวย์  

Welcome to Skagway – Alaska  
สแก๊กเวย์ เมืองท่าในอดีต ที่เป็นปากประตูต้อนรับนักตื่นทองที่จะ(Skagway, Alaska) เดินทางไปแสวงหา
ทองคพ ที่ทุ่งทองคลอนไดค์ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อ 100 ปีก่อน ปัจจุบันสแก๊กเวย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอด
นิยมอีกแห่งหนึ่งในเส้นทางล่องเรืออลาสก้า ที่มีบรรยากาศคล้ายกับเมืองในหนังคาวบอยตะวันตกสมัยก่อน บ้าน
อาคารไม้สองชั้นทาสีสดใส ซาลูน ร้านเหล้า ที่ปัจจุบันได้แปรเปลี่ยนไปเป็นร้านขายของที่ระลึก  

07.30 น.  เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล็อบบี้เรือ เพ่ือเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง  
ขอมอบรำยกำรทัวร์ White Pass Scenic Railway (08.00-10.45 น.)  
** เวลำนัดหมำยของรำยกำรทัวร์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม**  

08.00  น าท่านออกเดินทางโดย ที่จอดรอรับท่านหน้าท่าเรือ โดยรถไฟจะพาท่านย้อนยุค ศึกษาประวัติศาสตร์เส้นทาง
รถไฟสายโบราณสายนี้ ที่ตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว เพ่ือพานักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอน ของประเทศ
แคนาดา เพ่ือแสวงหาทอง แทนการใช้ม้า หรือเดินเท้าผ่านธรรมชาติอันทุรกันดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟ
จะวิ่งขึ้นสู่ยอดเขาท่ีความสูง 2,865 ฟุต จากนั้นจะวิ่งกลับลงมา โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (เป็นเส้นทางชม
วิว-ไม่อนุญาตให้ลงจากรถไฟ) ซึ่งตลอดสองข้างทางท่านจะได้พบกับความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือค าบรรยาย 

               
12.00 น.   เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

หลังอาหาร ท่านสามารถกลับลงไปเดินเล่นในตัวเมืองสแก๊กเวย์ เที่ยวชมบ้านเรือนสมัยเก่าที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งของ
ถนนบรอดเวย์ ถนนสายส าคัญของเมืองเล็กๆ เมืองนี้ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกฝากคนที่ท่านรัก 
สาหรับท่านที่ไปเดินเล่นในเมืองท่านจะต้องกลับขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก 

17.00 น.   เชิญท่านรับประทานอาหาร ค่า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ 
20.30 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติเกรเชอร์ เบย์ 

คืนที่ 5 พักค้ำงคืน บนเรือสำรำญ Ruby Princess 5 ดำว   
วันที่6        อุทยำนแห่งชำติกลำเซียเบย์ (Glacier Bay National Park) 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

*** วันนี้เรือจะเข้ำสู่ Glacier Bay National ตั้งแต่เวลำ 06.00 - 15.00 น. *** 
เช้า    เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  
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หลังจากอ่ิมอร่อยกับอาหารเช้าแล้ว ยังมีกีฬาโปรดให้ไปเล่นเป็นการย่อยอาหารด้วย อย่างสนามกอล์ฟเล็ก หรือ
กิจกรรมกลางแจ้งอ่ืนๆ เช่น ปิงปอง หมากรุกสนาม หรือจะไปเรียนเต้นราเพ่ือเตรียมตัวเป็นดาราเท้าไฟยามค่า
คืน ท่านที่ไม่ชอบออกกาลังกาย ก็สามารถไป ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก หรือสินค้าบูติกเก๋ไก๋ ที่ในแต่ละวันจะมี
รายการลดราคาของแต่ละประเภทมาให้ท่านได้เพลิดเพลิน หรือสาหรับท่านที่ชอบงานศิลปะ ก็สามารถเข้าไปดู
การประมูลภาพเขียนซึ่งมีความเพลิดเพลินไปอีกแบบ  

06.00 น.  เรือเริ่มล่องเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ  
          วันนี้จะเป็นอีกวันที่เป็นไฮไลท์ของกำรล่องเรือสำรำญในเส้นทำงอลำสก้ำ ที่ท่านจะได้สัมผัส 

ความงดงาม และความมหัศจรรย์ของภูเขาน้าแข็งที่งดงาม โดยเรือจะล่องเข้าไปจนถึงด้านในสุดเพ่ือชมภูเขา
น้ าแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า นั่นคือจากสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน จึงทาให้น้าแข็งได้ถูกกัดเซาะ 
และละลายลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ ปี หากท่านโชคดี ท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นน้า เป็น
เสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคาราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้าแข็งมหึมา ที่พังถล่มลงสู่
พ้ืนน้ าเสียงดังกังวาล อันเป็นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ ทีธ่รรมชาติได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชม และจะหาที่ใด
เปรียบไม่ได้อีกแล้ว  

เที่ยง  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

 
 

17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
คืนที่ 6 พักค้ำงคืน บนเรือสำรำญ Ruby Princess 5 ดำว   

วันที่7       เรือเทียบท่ำที่เมืองเค็ทชิเกน KETCHIKAN 
เช้ำ   บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 

* * * วันนี้เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 07.00 - 13.00 น . * * * 
07.00  เรือเข้าเทียบท่า “เค็ทชิแคน” Ketchikan  
07.30 น.  เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล็อบบี้เรือ เพ่ือเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง  

Welcome to Ketchikan – Alaska  
เค็ทชิแกน (เป็นเมืองที่ถูกค้นพบเป็นเมืองแรกของรัฐอลาสก้า เป็นเมืองKetchikan, Alaska) ป่าฝนที่มีอาณาเขต
ที่อยู่สูงที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของชนพื้นเมืองอินเดียนแดงเผ่าทริงกิต และครั้งนึงเคยเป็นเมืองที่
ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งปลาแซลมอน  
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เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองเล็กๆที่มีความเงียบสงบ เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อน  
  พาท่านเดินชมเมืองที่เป็นชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ที่มีอายุกว่า 90 ปี อีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง

ปลาแซลมอน นาท่านเข้าสู่ย่านชุมชนอันแสนโด่งดังในอดีต ซึ่งเป็นชุมชนของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุค
ตื่นทองทางเดินพื้นไม้ระแนงที่มีกลิ่นอายของยุคเก่า อันเป็นที่ตั้งของร้านรวง ร้านของที่ระลึก ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่
ริมน้า โดยท่านสามารถซื้อของที่ระลึก ของฝากแด่คนที่ท่านรัก การได้มาเดินเล่นเยี่ยมชมที่แห่งนี้จะสร้างความ
ทรงจาที่ดีให้ท่านได้จดจาไปอีกนานแสนนาน 

 
 

ส ำหรับท่ำนที่ไปเดินเล่นในเมืองท่ำนจะต้องกลับขึ้นเรืออย่ำงน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก  
12.00 น.   เชิญรับประทานอาหารกลางวันอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ  
13.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองวิคทอเรีย  
17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหาร ค่า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ (Formal Night)  

ค่ ำนี ้เรือสาราญ Ruby Princess จะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาลาแขกผู้มีเกียรติ ขอเชิญทุกท่านอ่ิมเอมกับอาหาร
อันแสนอร่อย และการบริการอันแสนอบอุ่นจากเรือสาราญลานี้  

  ***หมำยเหตุ วันและเวลำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม*** 
คืนที่ 7 พักค้ำงคืน บนเรือสำรำญ Ruby Princess 5 ดำว   

 

วันที่8        วิคตอเรีย, บริติช โคลัมเบีย 
 * * * วันนี้เรือจะเข้ำสู่ Victoria Canada ตั้งแต่เวลำ 19.00-23.59 น.* * * 

เช้ำ เชิญรับประทำนอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรบุฟเฟ่ต์ Horizon Court หรือ ห้องอำหำรใหญ่  
วันนี้เรือสาราญจะล่องไปตามสายน้า ท่านจะได้พักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆมากมายบนเรือ เริ่มต้นด้วยการจ๊อกกิ้ง
รอบเรือ หรือออกกาลังกายที่ห้องออกกาลังกาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลางแจ้งอ่ืนๆอีกเช่น ปิงปอง พัตกอล์ฟ 
หรือจะช้อปปิ้งส่งท้ายกับร้านขายของที่ระลึก หรือร้านบูติกเก๋ไก๋บนเรือ  

12.00   เชิญรับประทานอาหารกลางวันอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ  
หลังอาหารสาหรับท่านที่พลาดกิจกรรมช่วงเช้า อาจเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงบ่ายต่อ เช่น ดูสาธิตการทาอาหาร 
การแกะสลักน้าแข็ง หรือจะแวะทานพิซซ่า หรือแฮมเบอร์เกอร์บริเวณสระว่ายน้าก็เพลินไปอีกแบบ  

17.00 น.   เชิญท่านรับประทานอาหาร ค่ า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ  
19.00 น.  เรือจอดเทียบท่าเมืองวิคตอเรีย  
19.30 น.  เชิญทุกท่านผ่านขั้นตอนการเข้าเมือง ณ จุดนัดพบ  

** เวลานัดหมายของรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
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Welcome to Victoria – British Columbia  
วิคตอเรีย (Victoria, British Columbia)เป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐหนึ่งของ ประเทศแคนาดา 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของประเทศเมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ขึ้นชื่อในเรื่องของ
ความสะอาดและความปลอดภัย อีกท้ังยังมีภูมิทัศน์ทางชายฝั่งทะเลที่สวยงาม มีบรรยากาศอบอุ่น อีกท้ังยังมี
วัฒนธรรมที่เป็นมิตร จึงทาให้เมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่า น่าอยู่ติดอันดับ 9 ของโลก และดึงดูดนักท่องเที่ยวที่
มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปีเลยที่เดียว  
น าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ ย่านดาวน์ทาวน์ ซึ่งการมาเยือนเมืองแห่งนี้ ย่อมพลาดไม่ได้ที่จะไปเดินเล่นย่านดาวน์
ทาวน์ เพ่ือชมความสวยงามของเมืองที่มีสวนดอกไม้เรียงรายอยู่รอบเมืองริมทะเลแห่งนี้  หรืออาจจะเลือกนั่งจิบ
กาแฟที่คอฟฟ่ีบาร์อันขึ้นชื่อ และชมโรงแรมเอ็มแพลส(Empress Hotel) โรงแรมเก่าแก่ ที่ตกแต่งไว้อย่าง
สวยงาม หรือท่านใดท่ีชื่อชอบการช้อปปิ้ง ที่เมืองแห่งนี้ก็มีสินค้ามากมายให้ได้เลือกชม 
ส ำหรับท่ำนที่ไปเดินเล่นเองในเมืองท่ำนจะต้องกลับข้ึนเรืออย่ำงน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก  

23.59 น.  เรือออกจากทา่มุ่งหน้าสู่เมืองซีแอตเทิล 
คืนสุดท้ำยก่อนลงเรือ 
**กระเป๋ำใบใหญ่**  
คืนนี้ขอให้ท่านเก็บสัมภาระของกระเป๋าใบใหญ่ และผูกป้ายติดกระเป๋าชุดใหม่ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่เรือให้
เรียบร้อย แล้ววางไว้หน้าห้องพักของท่านก่อนเวลา 23.00น. เพ่ือที่เจ้าหน้าที่เรือจะได้รวบรวมไปเก็บไว้ที่
ห้องสโตร์ และจะนาลงจากเรือให้ท่านในวันรุ่งขึ้น  
**ของใช้จำเป็น**  
ขอให้ท่านแยกของใช้จาเป็น เช่น เสื้อผ้าที่จะใส่ในวันรุ่งขึ้น, หนังสือเดินทาง, เอกสารส าคัญต่างๆ ,  
เครื่องส าอาง, รวมถึงยาประจาตัวแยกใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพ่ือถือลงเรือในวันรุ่งขึ้น  
**ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำย** 
ก่อนลงจากเรือในวันรุ่งขึ้น กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ โดยท่านสามารถตรวจเช็คได้ 
จาก เจ้าหน้าที่เรือที่ Counter Passenger Service ชั้น 6  / ตู้อัตโนมัติ ชั้น 6 (โดยใช้ Cruise Card ของท่านรูด
ด้วยตนเอง) 
**เคลียร์ค่ำใช้จ่ำย**  
ท่านที่ชาระด้วยเงินสด (US Dollars)  
ทางเรือจะให้ท่านเคลียร์บัญชีก่อนเวลา 23.00 น. ท่านสามารถเช็ค และเคลียร์ค่าใช้จ่ายของท่านได้ที่ Counter 
Passenger Service ชั้น 6  

   ท่านที่ชาระบัตรเครดิต  
หากตรวจเช็คแล้วรายการท่านถูกต้อง ท่านสามารถลงเรือได้เลยในวันรุ่งขึ้น 
คืนที่ 8 พักค้ำงคืน บนเรือสำรำญ Ruby Princess 5 ดำว   

วันที่9        ซีแอตเติ้ล  
เรือจอดเทียบท่ำเมืองซีแอตเทิล ตั้งแต่เวลำ 07.00 น.  
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เช้า    เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  
07.00 น.  เรือจอดเทียบท่าเมืองสหรัฐอเมริกา ซีแอตเทลิ รัฐวอชิงตัน  

Welcome Back to Seattle, USA  
หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนเพ่ือรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรือ  

09.00 น.  น าท่านลงจากเรือ และผ่านพิธีการเข้าเมืองซีแอตเทิล พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่าน จะต้องมายืนยันระบุ
รับกระเป๋าด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือ 

09.45 น.  ออกเดินทางสู่ตัวเมือง ซีแอตเทิล นาท่านสู่ตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองซีแอตเทิล นั่นคือ 
“Pike Place Market” ซึ่งเป็นที่ตั้งของแผงขายของและร้านค้าประมาณ 200 ร้าน บางแห่งเป็นธุรกิจของ
ครอบครัวมาแล้วหลายต่อหลายรุ่น เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือหาของที่ระลึก สินค้าพ้ืนเมือง เครื่องประดับทา
มือ หรืองานศิลปะต่างๆ เดินเล่นชมตลาดผลไม้ ตลาดปลา ตลาดดอกไม้ หรือท่านที่เป็นคอกาแฟ ก็สามารถท่ีจะ
ลิ้มลองรสกาแฟต้นตาหรับของกาแฟ Starbucks สาขาแรกที่ตลาดแห่งนี้อีกด้วย  

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ Premium Outlet เชิญท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับอาณาจักรร้านค้าท่ีมีมากกว่า 130 
ร้านค้า ให้ท่านได้เลือกสรร สินค้า แบรนด์เนมชื่อดังมากมายหลายยี่ห้อที่ท่านรู้จักดี หรือเครื่องกีฬา ชุดและ
รองเท้าหลากหลายยี่ห้อ และอ่ืนๆอีกมากมาย  

ค่ า  รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร  
20.00 น.  หลังอาหารค่า นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองซีแอตเทิล เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
วันที่10   ซีแอทเทิล - ไทเป 
01.50 น.  เหินฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินอีว่ำ แอร์ไลน์ EVA Airlines เที่ยวบินที่ BR025 
   *** บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล เวลำเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน *** 
วันที่11     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                
05.10 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  พร้อมบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง... 
08.40 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสำยกำรบินอีวีเอ แอร์ 
11.15 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภำพ  
 

รำยกำรทัวร์ และเมืองที่ขึ้นลง รวมถึงเวลำกำรเดินทำงในแต่ละวันอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เนื่องด้วยสภำพอำกำศ หรือเหตุกำรณ์ไม่คำดคิด ที่มีผลกับ
รำยกำรเดินทำงข้ำงต้น ทั้งนี้หำกมีกำรเปลี่ยนทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และผลประโยชน์ของ
ลูกค้ำโดยส่วนรวมเป็นหลักใหญ่ 
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ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

โปรโมชั่น!  จอง และช ำระมัดจ ำภำยใน 5 พ.ย. 62 เท่ำนั้น 

อัตรำค่ำบริกำร บำท ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ 8-18 พ.ย. 63 
ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง (Inside Cabin) ห้องพักคู่ (พัก 2 ท่ำน) ท่ำนละ 129,000.- 
ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง (Inside Cabin) ห้องพักที่มี 3-4 เตียง (พักท่ำนที่ 3-4) ท่ำนละ 109,000.- 
ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง (Inside Cabin) ห้องพักเดี่ยว (พัก 1 ท่ำน) ท่ำนละ 161,000.- 
ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony Cabin) ห้องพักคู่ (พัก 2 ท่ำน) ท่ำนละ 147,000.- 
ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony Cabin) ห้องพักที่มี 3-4 เตียง (พักท่ำนที่ 3-4) ท่ำนละ 114,000.- 
ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony Cabin) ห้องพักเดี่ยว (พัก 1 ท่ำน) ท่ำนละ 193,500.- 
ห้องพักแบบมินิสวีท (Mini Suite Cabin) ห้องพักคู่ (พัก 2 ท่ำน) ท่ำนละ 
 

157,000.- 
UpGrade ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (Business Class) ช ำระเพิ่ม ท่ำนละ สอบถำมเพิ่มเติม 
ไม่รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ หักค่ำตั๋ว ท่ำนละ -28,000.- 

กรณีมีวีซ่ำแคนำดำ หรือ ไม่ต้องยื่นวีซ่ำ หักค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 4,500.- 

**โปรแกรมนี้เป็นกำรเสนอรำคำเท่ำนั้น เมื่อตกลงท ำกำรจองทำงบริษัทจะด ำเนินกำรจองตั๋ว ห้องพักบนเรือ และ  
ปัจจัยอ่ืนๆ ให้เรียบร้อย และยืนยันกลับ จึงจะถือว่ำสมบูรณ์  
**ห้องพักแบบนอน 3-4 ท่ำนจะต้องท ำกำรตรวจเช็คก่อนว่ำมีห้องว่ำง หรือไม่  
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีที่มีผู้เดินทำง ต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน 

โปรโมชั่นสุดคุ้มรับเพิ่ม ฟรี!! Onboard Credit สูงสุด USD 100 / unlimited soda  
*รำคำโปรนี้ใช้ได้ส ำหรับท่ำนที่จองห้องพักและชำระมัดจำ ภำยในวันที่ 5 พ.ย. 62 นี้เท่ำนั้น  
*ของแถมดังกล่ำว ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ (กรณีที่ไม่ใช้ถือว่ำสละสิทธิ์) และ Onboard Credit ที่ให้ใช้บนเรือใน
กรณีที่ใช้ไม่หมด ไม่สำมำรถขอเงินสดคืนได้ 
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำรำญเส้นทำงอลำสก้ำ (ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร) อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง 
* ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ/(ไทเป) ซีแอตเทิล/(ไทเป)กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดสายการบินอีวีเอ แอร์  
(เนื่องจำกเป็นตั๋วกรุ๊ป - สำยกำรบินจะเป็นผู้กำหนดที่นั่งมำให้ ผู้เดินทำงไม่สำมำรถเลือกเองได้)  
* ค่าภาษีสายการบิน  
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 * โรงแรมที่พักก่อนขึ้นเรือตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือโรงแรมอ่ืนในระดับเดียวกัน (1 คืน) 
* ห้องพักบนเรือ (7 คืน) 
* ค่าภาษีท่าเรือ  
* ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่าตามท่ีระบุในรายการ  
* ทิปบนเรือ / ทิปพนักงานขับรถ  
* ค่าวีซ่าแคนาดา  
* ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ของ Allianz แบบ Oasis Tripper  
* มัคคุเทศก์ผู้ช านาญการจากเมืองไทย ดูแลตลอดการเดินทาง  

รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำเหมำจ่ำยแบบหมู่คณะในกรณีที่ท่ำนไม่ใช้บริกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจะไม่สำมำรถขอเงินคืนได้ 
อัตรำนี้ไม่รวม 
* ค่าวีซ่าอเมริกา  
* ค่าแปลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)  
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ท, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ  
* ค่าภาษี มูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

กำรจองและช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 25,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 
0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 95 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 105 
วันท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเม่ือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทาง  

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 90 วันท ำกำร โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 
เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรจองทัวร์   

* ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 90 วันท าการขึ้นไป ก่อนเดินทาง ช าระค่าด าเนินการ 5,000 บาท 
* ยกเลิกการเดินทางภายใน 74-61 วันท าการขึ้นไป ก่อนเดินทาง ไม่คืนเงินค่ามัดจ า 25,000 บาท 
* ยกเลิกการเดินทางภายใน 60-31 วันท าการขึ้นไป ก่อนเดินทาง หักช าระ 50% ของราคาเต็ม 
* ยกเลิกการเดินทางภายใน 30-15 วันท าการขึ้นไป ก่อนเดินทาง หักช าระ 75% ของราคาเต็ม 
* ยกเลิกการเดินทางภายใน 14 วันท าการ  ก่อนเดินทาง หักช าระ 100% เต็มจ านวน 
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**หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทัวร์ หลังได้ทำกำรยื่นวีซ่ำเรียบร้อยแล้ว บริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำรน ำเล่ม
พำสปอร์ตไปยกเลิก วีซ่ำในทุกกรณี ไม่ว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรยื่นวีซ่ำจะรวม หรือแยกจำกรำยกำรทัวร์ก็ตำม 

และขอสงวนสิทธ์ในกำรคืนเงินค่ำวีซ่ำที่ได้ชำระให้กับทำงสถำนฑูตไปแล้ว ** 
ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ  
* ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากท่านการต้องเลื่อนวันเดินทางไป / กลับ ท่าน
จะต้องจองเป็นตั๋วเดี่ยว และชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ โดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด และในกรณีที่
ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้  
* การจองตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ ผู้เดินทางจะไม่สามารถเลือกที่นั่งเองได้ ทางสายการบินจะเป็นผู้ก าหนดที่ นั่งแบบกรุ๊ปมาให้
เท่านั้น  
* ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคายืนยัน ว่าทัวร์นัน้ ๆ ยืนยัน
การเดินทางแน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้ว ทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 
กำรเปลี่ยนวันเดินทำงไป หรือกลับ  
ผู้เดินทางจะต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อทาการจองตั๋วแยกออกจากกรุ๊ป และผู้เดินทางต้องชาระค่าส่วนต่างของตั๋ว  
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่สายการบินเรียกเก็บนอกเหนือจากราคาทัวร์  

ห้องพักบนเรือ/โรงแรม  
* การจองแบบหมู่คณะ เบอร์ห้อง และสถานที่ตั้งของห้องไม่สามารถเลือกได้ ทางเรือจะเป็นผู้กาหนดหากท่าน  
ต้องการสิ่งใดพิเศษเช่น ห้องพักติดกัน / ระบุชั้นที่พัก / หรือห้องพักสาหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ให้  
แจ้งตั้งแต่เมื่อทาการจอง และจะได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับห้องพักว่างเป็นหลัก  
* ห้องพักบนเรือเป็น ห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านต้องการพัก 3 ท่าน จะต้องทาการส่งเรื่องจองและรอ
ยืนยันว่าห้องพักประเภทที่สามารถนอนได้ 3 ท่านยังว่างหรือไม่ และหากมี ห้องพักสาหรับท่านที่ 3 เตียงนอนจะเป็น
เตียงบนที่พับเก็บได้เท่านั้น  

 
 
* ห้องพักบนเรือทุกห้องเป็นห้องพักแบบปลอดบุหรี่ (รวมถึงห้องพักแบบมีระเบียงส่วนตัว(  
* ห้องพักโรงแรมในกรณีท่ีต้องการพัก 3 ท่าน หรือ 4 ท่าน ในห้องเดียวกัน จะต้องขึ้นอยู่กับข้อกาหนด และ  
ประเภทห้องพักของโรงแรม เพราะบางโรงแรมอาจไม่มีห้องที่พัก 3 หรือ 4 ท่าน  
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ขอบข่ำยควำมรับผิดชอบ  
* บริษัทฯ ในฐานะเป็นตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆ พร้อมทั้งโรงแรมและสานักงานจัดนาเที่ยว เพ่ือให้บริการ
นักท่องเที่ยว จะไม่รับผิดชอบต่อการได้รับบาดเจ็บ สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิด จากความล่าช้าของสายการ
บิน / เรือ การยกเลิกเที่ยวบิน / เรือ การเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถทาให้เรือเข้าท่า ที่ก าหนด การเปลี่ยนท่าเทียบเรือ 
อุบัติเหตุร้ายแรงทางธรรมชาติ และปัญหาด้านการเมือง  
* รายการทัวร์ และเมืองต่างๆ ที่เรือจอดเทียบท่า รวมถึงเวลาในการเดินทางแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม อาจเนื่องด้วยสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ที่จะทาให้มีผลกับ  
รายการ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางบริษัทฯ จะดาเนินการโดยค านึงถึงความปลอดภัย และ ผลประโยชน์ของลูกค้า
โดยส่วนรวมเป็นหลักใหญ่  
* เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชาระแบบเหมาจ่ายแบบหมู่คณะกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่ สามารถที่จะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทางบริษัทฯ ได้จัดให้  
* เนื่องจากเป็นการเดินทางแบบหมู่คณะ ในกรณีที่เดินทางแบบครอบครัว ที่มีท้ังเด็ก หรือ ผู้สูงอายุ หรือท่านผู้เดินทางที่ต้องใช้
รถเข็น ท่านผู้เดินทางและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกในครอบครัวของท่าน เนื่องจากหัวหน้าทัวร์จะต้องดูแลในภาพรวมของ
คณะใหญ่ทั้งหมด  
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมืองและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาท่ีส่อไปในทางผิดกฏหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  
* ในกรณีที่ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ บริษัทฯ สามารถเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ให้กับท่าน แต่การพิจารณาอนุมัติ
ให้วีซ่าเข้าประเทศที่ท่านจะเดินทางนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูต ทางบริษัทไม่ มีความเก่ียวข้องใดๆ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หรือค่ายกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณายื่นคาร้อง
ขอวีซ่าของท่าน “ไม่ผ่ำน”  
* ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ/ หนังสือเดินทางฑูต (เล่มสีน้าเงิน / เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์
ที ่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา (เล่มสีน้าตาล) 

 
ข้อมูลอันเป็นประโยชน  
สำยกำรบินอีวีเอ แอร์  
*ส าหรับกระเป๋าสัมภาระเพ่ือโหลดใต้ท้องเครื่องบิน น้าหนักไม่เกิน 23 กก.ต่อชิ้น หนึ่งท่านไม่เกิน 2 ชิ้น  
*ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก. ขนาดกระเป๋า 22 x 14 x 9 นิ้ว  
- กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณำ
ใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นเครื่องบินโดยเด็ดขาด  
- วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะ
แสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)  
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- ตัวสารองไฟ (Power Bank) จะต้องถือขึ้นเครื่องเท่านั้น ไม่อนุญาตให้โหลดใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้าม เกิน 32,000 mAh 
(ความจุน้อยกว่า 20,000 mAh ไม่ระบุจานวน 20,000 – 32,000 ไม่เกิน 2 ชิ้น) 
- ไม้เซลฟี่ ท่านจะต้องใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่จะโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น ห้ามถือขึ้นเครื่อง  
- กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีล้อเลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง  

 
ข้อมูลเรือ Ruby Princess  

ข้อมูลเทคนิค  
* ระวางขับน้า 113,000 ตัน * จุผู้โดยสาร 3,080 คน  
* ความยาวเรือ 951 ฟุต * ความสูงเรือ 195 ฟุต  
* จานวนห้องพัก 1,542 ห้อง * ชั้นบริการ 19 ชั้น  
* เริ่มให้บริการ 8 พ.ย. 2008 * ปรับปรุงใหม่ พ.ย. 2018  
ห้องอำหำร และบำร์ต่ำงๆ  
* ห้องอาหารใหญ่ 3 ห้อง  
* ห้องอาหารพิเศษมีค่าบริการในการจอง USD39 / คน / ครั้ง สาหรับ ( ห้องอาหารที่เชฟ Curtis Stone คิดออกแบบเมนูให้เป็น
พิเศษที่ห้อง Share by Curtis Stone และค่าบริการในการจอง USD29 / คน / ครั้ง สาหรับห้องอาหารแบบสเต็กสไตล์อเมริกัน 
Crown Grill) 
* ห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ Horizon Court Buffet  
* International Café (ให้บริการ 24 ชั่วโมง) 
* บาร์ไอศครีม / พิซซ่า / ฮอทดอก / แฮมเบอร์เกอร์  
ควำมบันเทิง และสิ่งอำนวยควำมสะดวก  
* ทีวีจอยักษ์ที่มีฉากหลังเป็นท้องฟ้า และผืนน้า “Movies under the star”  
* ห้องโชว์ที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง “Princess Theater”  
* ไนท์คลับ, บาร์, เลานจ์ และดิสโก้เธค ที่มากมายไปด้วยเครื่องดื่มให้ท่านเลือกสรร  
* คาสิโน  
* Internet Café (มีค่าบริการ)  
* ห้องสมุด  
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* ช้อปปิ้ง ร้านบูติค / ร้านค้าปลอดภาษี  
กิจกรรมสันทนำกำร  
* สวนสุขภาพ “The Sanctuary” (มีค่าบริการ) * สปา “Lotus Spa” (มีค่าบริการ(  
* ฟิตเนส / ซาวน่า / ลู่วิ่ง Outdoor * สระว่ายน้า / อ่างจากุซซี่  
* สนามพัตกอล์ฟ / Shuffleboard / Center Court (basketball, volleyball)  
ห้องกิจกรรมสำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ตำมช่วงอำยุ  
* Explore The Treehouse (สาหรับอายุ 3-7 ปี)  
* Step into The Lodge (สาหรับอายุ 8-12 ปี)  
* Hang Out in The Beach House (สาหรับอายุ 13-17)  

 
 

ผู้เดินทำงที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว กอ่นวันเดินทำง 
จะต้องช ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนฑูตปล่อยเลม่คืนมำแล้วเท่ำนั้น) 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินเสริม ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทาง
กลับประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* ส าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร์ ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อย
กว่ำ 1 สัปดำห์  และกรุณำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน  

หลังจำกส่งรำยช่ือผู้เอำประกันภัยแล้ว 
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เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA CANADA 
สถานฑูตแคนาดาจะใช้เวลาดาเนินการพิจารณาอย่างน้อย 16 – 20 วันทาการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) หรือมากกว่า และเมื่อยื่นเรื่องและเอกสาร
ทั้งหมดให้กับตัวแทนรับเรื่อง VFS แล้ว จะไม่สามารถขอเล่มเร่งด่วน หรือขอออกมาเดินทางได้ จนกว่าสถานกงสุลจะพิจารณาวีซ่าของท่าน จึง
ขอให้ท่านเช็คให้แน่นอนว่าในระยะเวลาการยื่นเร่ืองท่านจะไม่มีการใช้ Passport เดินทางไปไหน  
***ทั้งหมดนี้เป็นข้อก าหนดของทางสถานฑูต มิใช่เป็นข้อก าหนดของทางบริษัททัวร์***  
***ข้อมูลต่างๆ ทางสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***  
01. หนังสือเดินทำง (เล่มจริง) ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า6เดือนขึ้นไปนับจากวันเดนิทางและจะต้องมีหน้าประทับตราวีซ่า4หน้าขึ้นไป  
02. หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ(ถ้ำมี) จะต้องนามาแสดงด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา  
03. แบบฟอร์มขอวีซ่ำประเทศแคนำดำ  
ฟอร์มวีซ่าเป็นแบบออนไลน์ (Application for temporary & Family Information) กำรกรอกฟอร์มจะต้องตอบทุกคำถำมไม่มีข้อยกเว้น 
หำกกรอกไม่ครบท่ำนจะไม่สำมำรถปริ๊นแบบฟอร์มที่มีบำร์โค๊ดออกจำกระบบเพื่อนำไปยื่นเรื่องได้ 
04. รูปถ่ำยสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว หน้าเต็มเท่านัน้ พื้นหลังสีขาว จานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมแว่นตา  
05. หลักฐำนกำรเงิน  
ส าเนาสมุดเงินฝากบญัชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมกับ update ยอดเงินลา่สุด  
06. หลักฐำนกำรทำงำน  
- ส ำหรับเจ้ำของกิจกำร ใช้สาเนาใบจดทะเบียนบริษทั ที่มีชื่อของท่าน (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ  
- ส ำหรับพนักงำนบรษิัท ใช้จดหมายรับรองการทางานตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษที่ระบุต าแหน่ง / วัน/เดือน/ปีที่เร่ิมต้นท างาน และเงินเดือน (มี
อายุไม่เกิน 1 เดือน) 
-กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษำ ใช้จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 1 เดือน) 
07. ส ำเนำ ทะเบียนบ้ำน ตัวอย่ำงรูปถ่ำย  
08. ส ำเนำ บัตรประชำชน  
09. ส ำเนำ ทะเบียนสมรส (แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) 
10. ส ำเนำสูติบัตร (ส ำหรับเดก็) (แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) 
11. ใบจองตั๋วเครื่องบิน  
12. ใบจองโรงแรม (มีชื่อผู้เดินทำงระบ)ุ  
13. จดหมำยเรือ  
14. ส ำเนำหน้ำวีซ่ำอเมริกำและสำเนำหน้ำพำสปอร์ตเล่มเดียวกัน (ถ้ำเคยได้รับ)  
หมำยเหตุ:  
1. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ทีเ่ดินทางกับพ่อ หรือ แม ่คนใดคนหนึ่ง บิดาหรือมารดาทีไ่ม่ได้เดนิทางด้วยจะต้องขอใบยนิยอมให้เด็กเดินทางจาก
ทางอ าเภอ (แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) 
2. กรณีที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้กัน ต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษ 
**ผู้สมัครทุกท่ำนจะต้องลงลำยเซ็นต์ให้เหมือนหนังสือเดินทำงในแบบฟอร์มวีซ่ำด้วยตัวเองเท่ำนั้น ทั้งหมดประมำณ 8 จุด**  
ในกรณีที่ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ บริษัทฯ สามารถเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ให้กับท่าน แต่การพิจารณาอนุมัติให้วีซ่าเข้า
ประเทศที่ท่านจะเดินทางนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หรือค่ายกเลิกการเดินทาง หากาการพิจารณายื่นคาร้องของวีซ่าของท่าน“ไม่ผ่ำน” 
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