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

                           โดยสำยกำรบิน อีวีเอ แอร์เวย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นทำง ซีแอตเทิล - เคทชิเกน - จูโน่ - สแกตเวย์ - วิคตอเรีย - เมืองซีแอตเทิล  
พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือส ำรำญ หอ้งไมม่ีหน้ำต่ำง 7 คืน 

เดินทำงร่วมกับหัวหน้ำทัวร์ไทย 
อัตรำนี้ไม่รวม  
- ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศสหรัฐอเมริกำประมำณ 8,500 บำท 
- ค่ำทิปพนักงำนขับรถในแองเคอเรจ และแวนคูเวอร์ โดยเฉลี่ย 5 ยูเอสดอลล่ำ ต่อท่ำน ต่อวัน 
- ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์จำกเมืองไทย โดยเฉลี่ย  5  ยูเอสดอลล่ำ ต่อท่ำน ต่อวัน 
- รำยกำรทัวร์ชำยฝั่ง ซึ่งท่ำนสำมำรถขอค ำปรึกษำได้จำกหัวหน้ำทัวร์ 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 10-20 พ.ค. 62     รำคำ 119,900.- (พักบนเรือห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 
     14-24 ม.ิย. // 9-19 ส.ค. 62   รำคำ 128,900.- (พักบนเรือห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 
     19-29 ก.ค. 62    รำคำ 136,900.-  (พักบนเรือห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 
     6-16 ก.ย. 62     รำคำ 125,900.-  (พักบนเรือห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนำมบินไทเป ไต้หวัน - บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล - ซีแอต
เทิล, สหรัฐอเมริกำ - พักโรงแรม 

วันที่2 
นครซีแอตเติล - สเปซ นีดเดิล - ย่ำนดำวน์ทำวน์ - ไพโอเนียร์ สแควร์ -  ท่ำเรือซีแอตเทิล - เช็คอินขึ้นเรือส ำรำญ 
Ruby Princess Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือตำมอัธยำศัย 

วันที่3 
ล่องน่ำนน้ ำสำกล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อำทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, 
ฟิตเนต, ปีนหน้ำผำจ ำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปำ, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ 

วันที่4 
เรือเทียบท่ำที่เมืองจูโน อลำสก้ำ - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง ชมธำรน้ ำแข็งขนำดใหญ่ Mendenhall Glacier - ช้อปปิ้ง
ของที่ระลึกพ้ืนเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถำมอัตรำค่ำบริกำรเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับข้ึนเรือ อิสระ
พักผ่อน 

วันที5่ 
เรือเทียบท่ำที่เมืองสแก็กเวย์ อลำสก้ำ - อิสระเดินเล่นชมเมือง สแก็กเวย์ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถำม
อัตรำค่ำบริกำรเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที6่ 
เรือล่องเข้ำสู่ ธำรน้ ำแข็ง กลำเซียร์ เบย์ - เรือล่องทะเลตลอดวัน Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับ
กิจกรรมบนเรือ อำทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้ำผำจ ำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปำ, ห้องสตรีมฯ - 
พักผ่อนบนเรือ 

วันที7่ 
เรือเทียบท่ำ เค็ทชิแคน - ครีก สตรีท - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถำมอัตรำ
ค่ำบริกำรเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที8่ 
อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอดวัน - ช่วงค่ ำ เรือเทียบท่ำที่ วิกตอเรีย (รัฐบริติชโคลัมเบีย) - อิสระเดินเล่นชมเมือง - 
กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที9่ 
เรือเทียบทำ่ ซีแอตเทิล, สหรัฐอมเริกำ - อ ำลำเรือส ำรำญ - ตลำด Pike Place Market - ช้อปปิ้งท่ี ซีแอตเทิลพรี
เมีย่มเอำท์เลต - สนำมบินซีแอตเทิล 

วันที1่0 เดินทำงกลับ - บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนำมบินไทเป ไต้หวัน 

วันที1่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
 

 
 

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

เที่ยวบนิที ่BR068/026 
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวันพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องเชิญท่านอิสระกับ
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การพักผ่อนตามอัธยาศัยกับรายการบันเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า 
*** บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล เวลำเปลี่ยน วันที่ไม่เปลี่ยน *** 

19.30 น. ถึงท่ำอำกำศยำน“นครซีแอตเติ้ล” SEATTLE หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  
จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 

พักที่ :        Crowne Plaza Seattle Airport Hotel  ที่พักระดับใกล้เคียง                                                                  
 

วันที่2       ซีแอตเติ้ล - ล่องเรืออลำสก้ำ   
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำร 

จากนั้นน าท่านเที่ยวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองท่าชายฝั่งที่มีความส าคัญทางด้านการท่องเที่ยวของมล
รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและ ทะเลสาบวอชิงตัน อยู่ห่างจากชายแดน
สหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเพียงเท่านั้น "นครซีแอตเติล" เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พ้ืนที่
ส่วนใหญ่ของเมืองล้วนเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติก ของแสงสีในยามค่ าคืน แต่หลายๆคนที่เคยมา
เยือนเมืองนี้กลับเรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เนื่องจากเมือง
เต็มไปด้วยพ้ืนที่สีเขียว นอกจากนี้แล้วซีแอตเติล ยังได้รับการยกย่องจาก
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการจัดอันดับให้ซีแอต
เติลเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย  
น าท่านชม สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของซีแอตเติล 
สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ปี 
ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเติลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World’s Fair ภายในสเปซ  นีดเดิล จะประกอบไป
ด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของ
เมือง  
จากนั้นน าท่านสู่ ย่าน ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ย่านธุรกิจที่ส าคัญของซีแอตเติล ชมอาคาร บ้านเรือน และ
ตึกท่ีมีความส าคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมือง 
น าท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดใน
ซีแอตเติล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง , ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และ
เครื่องประดบัมากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) ทาวเวอร์ที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 
1914  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือซีแอตเติ้ล เช็ค-อิน Check-In Ruby Princess Cruise ถึงท่าเรือ
Pier91.SmithCoveCruiseTerminal. ขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมส าหรับการลงทะเบียน 
CruiseCheck–In  
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โปรดเตรียมเอกสำรดังนี้  
1.Passport  
2.E-TicketBoardingPass  
3.บัตรเครดิต  
4.PublicHealthQuestionnaire (ที่เซ็นต์ชื่อเรียบร้อย)  
จำกนั้นผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจำกขึ้นสู่เรือและจัดเก็บสัมภำระเรียบร้อยแล้ว  
ขอเชิญท่ำนสู่ห้องอำหำร Horizon Court (อยู่ช้ัน 15 หัวเรือ) 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ณ ห้องบุปเฟ่ต์ Horizon Court 
บ่ำย น าท่านเดินส ารวจต าแหน่งที่ตั้งของห้องอาหาร และส่วนบริการต่างๆของเรือส าราญ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม

ซ้อมการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ท่านใส่ชูชีพที่เตรียมไว้ที่ห้องพักของท่าน แลัวไปยัง
จุดนัดพบตามหมายเลขที่มีบอกไว้ในห้องพัก  

16.00  เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิธีนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง  
Bon Voyage Countdown เรือรักเรือส าราญ Princess Cruise ออก
เดินทางจากท่าเรือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม และความบันเทิง
ต่างๆที่ทางเรือได้จัดสรรไว้ เช่น ท่านอาจจะนั่งฟังเพลงไพเราะได้ที่ 
เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกับการเต้นร าได้ที่ดิสโก้เธค หรือบางท่าน
อาจจะเสี่ยงโชคที่คาสิโน ที่มีเครื่องเล่นต่างๆให้ท่านเลือกมากมาย เช่น 
รูเล็ตต์, สล็อด แมชชีน, แบล็กแจ็ค  ฯลฯ 

ค่ ำ ขอต้อนรับท่ำนสมำชิกผู้มีเกียรติทุกท่ำนร่วมรับประทำนอำหำรม้ือค่ ำ Welcome Dinner ซึ่งกัปตันได้จัด
ไว้รับรองสมำชิกผู้มีเกียรติทุกท่ำนแบบเป็นพิเศษ**วันและเวลำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
โดยท่ำนตรวจสอบรำยละเอียดจำก Princess Patter**  
พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพิเศษท่ีทำงเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ ำกัน)  

หมำยเหตุ  ในแต่ละวันท่ำนสำมำรถศึกษำกิจกรรมต่ำง ๆ ได้จำกจดหมำยข่ำวรำยวัน “Princess Patter” ที่ทำงเรือ
จะส่งมำให้ท่ำนได้อ่ำนล่วงหน้ำทุกคืน โดยจะน ำส่งไว้ที่ห้องนอนของท่ำน ซึ่งรำยละเอียดทุกอย่ำงจะ
แนะน ำไว้ในจดหมำยข่ำวรำยวัน เช่น ค่ ำนี้ควรแต่งตัวอย่ำงไร กิจกรรมตั้งแต่เช้ำจรดเย็น รำยกำรกำร
บันเทิงต่ำง ๆ เป็นต้น เพรำะทุกไมล์ทะเลที่เรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่ำง ๆ ที่วำงไว้อย่ำงเต็มที่ก็จะด ำเนิน
ไปจนท ำให้แต่ละวันผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว 
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พักที่ :            Ruby Princess Cruise บนเรือสรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว                                                                 
 

วันที่3       เรือน ำคณะล่องทะเล ( สนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ)   
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำร 

 วันนี้เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทิเช่น  
 ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง) ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลินส์  
 บาร์เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
 ห้องฟังเพลง  ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง 
 โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น Simulator  
 อินเตอร์เน็ต คาเฟ่  
 สโมสรส าหรับเด็กเล็ก 
  สระว่ายน้ า  สระน้ าวน   เซาวน่า  ห้องนวด  ห้องยิม ห้องเสริมสวย 
  สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส     บาสเก็ตบอล     และวอลเล่ย์บอล  
 ห้องสมุด ห้องท าพิธีแต่งงาน  ห้องแพทย์ 
  ร้านค้าปลอดภาษี     ร้านสรรพสินค้า     และของที่ระลึก   
 ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพิเศษ  
พักที่ :       Ruby Princess Cruise บนเรือสรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว            

วันที่4        เรือเทียบท่ำที่เมืองจูโน (JUNEAU) - ล่องเรือชมปลำวำฬ - เมนเดลฮอลล์  
                 กรำเซีย - ชมเมือง - กระเช้ำเมำท์โรเบิร์ต ชมทิวทัศน์รอบขุนเขำ 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

* * * วันนี้เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 11.00-22.00 น . * * * 
11.00  เรือเข้าเทียบท่าที่ “ เมืองจูโน ” Juneau เมืองหลวงของมลรัฐอลำสก้ำ ที่

เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่
ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเล
ท าให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบกถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ.1880 
ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าทองอันมั่งคั่ง ก่อนจะกลายเป็น เมือง
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หลวงของมลรัฐอลาสก้า ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ “ จูโน ” ยังเป็นเมืองที่มี “ ธำรน้ ำแข็ง ” มากที่สุดแห่ง
หนึ่งของอลาสก้า ที่ส าคัญได้แก่  
“ธำรน้ ำแข็งเมนเดนฮอลล์” Mendenhall Glacier ซึ่งเป็นธำรน้ ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่ำ “ สวยที่สุด ” แห่งหนึ่ง
เท่ำที่ค้นพบกันมำ... 
จากนั้นอิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองจูโน และช้อปปิ้งของที่ระลึกพ้ืนเมือง 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
บ่ำย        เชิญทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ล้อบบ้ีเรือ เพื่อเตรียมตัวข้ึนสู่ฝั่ง 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือชมปลำวำฬ CATAMARAN ที่ออกแบบพิเศษด้วยห้องโดยสารที่อบอุ่น 
กว้างขวางสะดวกสบาย ล้อมรอบด้วยหน้าต่างบายใหญ่ให้ท่านชมชีวิตตามธรรมขาติของวาฬอย่างใกล้ชิต 
ผ่านชมตามแนวเกาะที่เรียงรายตามแนวหมู่เกาะ STEPHEN (กรุณาเตรียมเครื่องแต่งกายให้อบอุ่นให้เพียงพอ 
ได้เวลาน าท่านกลับขึ้นฝั่ง 
เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่ำนสำมำรถเลือกซื้อ Optional Tour  

 Mendenhall Glacier & Salmon Hatchery (4.25 Hours) : น ำท่ำนสมำชิกเข้ำเยี่ยมชมสถำน
เพำะเลี้ยงพันธุ์ปลำแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวิตของปลำแซลมอนที่น่ำมหัศจรรย์ยิ่งนัก จำกนั้นให้ท่ำน
สมำชิกเดินชมธำรน้ ำแข็งเมนเดลฮอลล์ธำรน้ ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่ำสวยที่สุดเหนือค ำบรรยำย  (รำคำผู้ใหญ่
ประมำณท่ำนละ 79.95 USD / เด็กต่ ำกว่ำ12ปี 35 USD) 

 Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) : น ำท่ำนสมำชิกขึ้นรถกระเช้ำไฟฟ้ำสู่ยอดเขำ เม้ำท์ โร
เบิร์ต ที่มีควำมสูงกว่ำ 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิดโอกำสให้ได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงำมของเมืองจูโนได้
อย่ำงกว้ำงไกล  

( รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 37 USD / เด็กต่ ำกว่ำ12ปี 28 USD) 
 Mendenhall Glacier Helicopter (2.25 Hours) : น ำท่ำนสมำชิกชมธรรมชำติของธำรน้ ำแข็งเมน

เดลฮอลล์ ที่งำมที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยกำรนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมทัศนียภำพอันแสนมหัศจรรย์ ยำกแก่
กำรได้มำสัมผัส จำกนั้นท่ำนจะมีโอกำสได้ลงเดินบนธำรน้ ำแข็งโดยมีผู้เชี่ยวชำญเป็นผู้น ำทำง  ( รำคำ
ผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 369.95 USD / ไม่มีรำคำเด็ก) 
อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองจูโน่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่ส าคัญของมลรัฐอลาสก้า 
ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรือส าราญ 
ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ าตกอันสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก้า 
ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่องประวัติศาสตร์มากมาย และเปี่ยมไปด้วยสีสันสดใส  
หมำยเหตุ  ส าหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่านจะต้องกลับมาข้ึนเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก
จากท่า  

ค่ ำ  บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพิเศษ 
พักที่ :            Ruby  Princess Cruise  บนเรือสรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว       
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วันที่5       เรือเทียบท่ำที่เมืองสแก๊กเวย์ SKAGWAY 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

* * * วันนี้เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 06.00 - 20.15 น . * * * 
06.00 เรือเข้าเทียบท่า “ สแก๊กเวย์ ” Skagway เมืองแห่งขุมทองในอดีต เป็นเมืองท่าและเป็นประตูต้อนรับผู้ที่จะ

เดินทางไปแสวงโชค ที่ทุ่งทอง “คลอนไดค์” Klondike Gold Fields ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อประมาณ 
100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสาย “ไวท์พาส” และ “ ยูคอนรูต”  White 
Pass and Yukon Railway ที่พานักแสวงโชค เดินทางตัดข้ามขุนเขา และ
หุบเหว เข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา ปัจจุบันเหลือเพียงความทรงจ า และ
น าบรรยากาศเก่ามาใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มากับเรือส าราญในช่วงฤดูร้อน 
ตัวเมืองอยู่ใกล้จากท่าเรือเพียงเดินราว 10 - 15 นาทีก็ถึง เป็นเมืองเล็กๆ ที่
ให้บรรยากาศแบบหนังคาวบอยตะวันตก และยังคงรักษาสภาพไว้เหมือนใน
ยุคตื่นทอง เช่น บ้านไม้สองชั้นทาสีสดใส ซาลอน ร้านเหล้า ฯลฯ  

08.00 น.       เชิญทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ล๊อบบ้ีเรือ เพื่อเตรียมขึ้นสู่ฝั่ง 
 เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่ำนสำมำรถเลือกซื้อ Optional Tour  

 To The Summit (1.30 Hours) : เดินทำงโดยรถแวนลัดเลำะไปตำมเส้นทำงขุดทองสู่ยอดเขำ ไวท์
พำส ซัม  มิท ซ่ึงสูงกว่ำ ระดับน้ ำทะเล 3,292 ฟุต ( รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 37 USD / เด็กต่ ำกว่ำ
12ปี 20 USD) 

 White Pass Scenic Railway (3.00-3.30 Hours) : เดินทำงโดยรถไฟรถไฟสำยไวท์พำสและยูคอนรูต 
ซึ่งเป็นรถไฟสำยประวัติศำสตร์ในยุคตื่นทองชื่นชมกับทัศนียภำพตำมหุบเขำและธรรมชำติที่งดงำมสู่ยอด
เขำไวท์พำสซัมมิทนับเป็นประสบกำรณ์ที่คุณจะมิลืมเลือน ( รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 139.95 USD / 
เด็กต่ ำกว่ำ12ปี 56 USD) 

 Dog Sledding & Glacier Flightseeing (2.00-2.30 Hours) : เดินทำงโดยกำรนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่
แคมป์สุนัขที่เดนเวอร์กลำเซีย พร้อมชมวิธีกำรควบคุมสุนัขลำกเลื่อนจำกไกด์ผู้เชี่ยวชำญ และได้
ประสบกำรณ์จำกกำรนั่งเลื่อนท่ำมกลำงบรรยำกำศที่แสนเย็นสดชื่นสุดยอดของกำรผจญภัย  ( รำคำ
ผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 549.95 USD / ไม่มีรำคำเด็กและเด็กต้องอำยุ5ขวบขึ้นไปถึงจะสำมำรถร่วม
เดินทำงได้) 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
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บ่ำย น าท่านชมตัวเมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาแบบ
คาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี 
ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลา
นัดหมาย (ท่ำนจะต้องขึ้นเรือประมำณ 1 ชั่วโมงก่อนเวลำเรือออกจำกท่ำ)  

20.00  เรือออกเดินทำงสู่ “อุทยำนแห่งชำติกรำเซียเบย์”  
ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ พร้อมชมกำรแสดงโชว์ชุดพิเศษ  
พักที่ :      Ruby  Princess Cruise บนเรือสรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว       
 
 
 
 
 
วันที่6        อุทยำนแห่งชำติกลำเซียเบย์ (Glacier Bay National Park) 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

*** วันนี้เรือจะเข้ำสู่ Glacier Bay National ตั้งแต่เวลำ 06.00 - 15.00 น. *** 
06.00  เรือเดินทางถึงบริเวณธารน้ าแข็ง “ กลาเซียร์ เบย์ ” Glacier Bay วันนี้จะเป็นรายการพิเศษสุด! ที่ท่านจะได้

เห็น    “ ธารน้ าแข็ง ” ที่งดงามตระการตา เรือส าราญจะน าท่านเข้าใกล้ธารน้ าแข็งที่ไหลมารวมกันบริเวณ
ไหล่เขาท่ีจับตัวกันเป็นธารน้ าแข็งสีฟ้าครามด้วยแรงดึงดูดของโลกจึงท าให้น้ าแข็งแตกตัวถล่มลงมาเบื้องหน้า 
แลดูงดงามยิ่งนัก ซึ่งท่านสามารถบันทึกภาพความประทับใจนี้ไว้ด้วยตัวของท่านเอง 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
บ่ำย อิสระกับการพักผ่อนบนเรือส าราญ กับกิจกรรมนานาชนิดที่ท าให้ทุกท่านสุขส าราญ 
ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ อิสระกับกำรพักผ่อนตำมอัธยำศัย พร้อมชมกำรแสดง

โชว์ชุดพิเศษท่ีทำงเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ ำกัน)  
เรือออกเดินทำงสู่ “ เมืองเค็ทชิเกน ”  Ketchikan 

พักที่ :       Ruby Princess Cruise บนเรือส ำรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว       
 
 
 
 
 

วันที่7       เรือเทียบท่ำที่เมืองเค็ทชิเกน KETCHIKAN 
เช้ำ   บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
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* * * วันนี้เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 07.00 - 13.00 น . * * * 
06.30  เรือเข้าเทียบท่า “เค็ทชิแคน” Ketchikan เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาริมฝั่งแม่น้ า เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ 

โดยเฉพาะ 
 อย่างยิ่งหมู่บ้านดั้งเดิมของชนพ้ืนเมืองที่สร้างสรรค์งานศิลปะเสาโทเท็มของ อินเดียนแดงเผ่าทลิงกิต 
 น ำท่ำนสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และ

เป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่
มากที่สุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพ้ืนเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือ
เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความ
เข้าใจผิดท าให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจ านวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือ
สัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกน เคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง
แซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ  ท าให้
ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็น
จ านวนมาก อีกทั้งพ้ืนที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นท าการตัดไม้ เพ่ือมาสร้างบ้านพักรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์
ให้เมืองนี้คงไว้ ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพ่ือให้คนรุ่นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึง
บรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย  

 น าท่านเที่ยวชมย่านไฟแดงที่โด่งดังในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค 
และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือล าธารหรือเชิงเขา มี
สถานที่ประวัติศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานที่หาความส าราญของชายหนุ่มในอดีต  

 อิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองเคทชิแกน และซื้อของพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารัก และความ
สวยงามของเมืองเคทชิแกน 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
  เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่ำนสำมำรถเลือกซื้อ Optional Tour  
 Totem & Town Tour (2.30 Hours) : ท่ำนจะได้นั่งรถโค้ชชมรอบเมืองเค็ทชิแกน ชมอุทยำนโทเท็ม

ไบท์ ศึกษำควำมเป็นมำของเสำสลักที่มีควำมหมำยบ่งบอกถึงวัฒนธรรมควำมเป็นอยู่และขนบธรรมเนียม 
ประเพณี  (รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 39 USD / เด็กต่ ำกว่ำ12ปี 22 USD) 

 Misty Fjords Seaplane (2.00 Hours) : ประสบกำรณ์ที่ท่ำนจะได้สัมผัสกับกำรนั่ง Float Plane ชม
มิสตี้ฟยอร์ด ที่แผ่อำณำบริเวณกว่ำ 2 ล้ำนเอเคอร์ชมผำแกรนิตที่งดงำม น้ ำตกสูงกว่ำ 1,000 ฟุต ทะเล
สวยใสดังผลึกแก้ว และทะเลหมอกสวยที่ปกคลุมควำมงำมของธรรมชำติรำวป่ำหิมพำนต์ในฝัน (รำคำ
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ผู้ใหญ่ประมำณท่ำนละ 269.95 USD / ไม่มีรำคำเด็ก) 
 Alaska Bear Adventure (3.25 Hours) : เป็นรำยกำรที่ท้ำทำย และค่อนข้ำงจ ำกัดจ ำนวน

นักท่องเที่ยวเพื่อรักษำควำมเป็นธรรมชำติไว้ให้อยู่นำนที่สุด ทัวร์เริ่มด้วยกำรพำท่ำนนั่ง Float Plane สู่
ถ้ ำจุดที่สำมำรถชมหมีได้อย่ำงชัดเจน จำกนั้นพำท่ำนสู่ล ำธำรมำร์กำร์เร็ต ซึ่งเป็นที่ที่หมีสีน้ ำตำลจะมำดัก
จับปลำแซลมอนเป็นอำหำรนับเป็นควำมตื่นตำตื่นใจที่คุณจะประทับใจมิรู้ลืม (รำคำผู้ใหญ่ประมำณท่ำน
ละ 399 USD / ไม่มีรำคำเด็ก) 

ค่ ำ บริกำรอำหำรมื้อค่ ำ ม้ือพิเศษ !!! 
  ขอเชิญท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ า FAREWELL Night DINNER ซึ่งกัปตันได้

จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ **วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจาก Princess Patter** 

22.00  เรือออกเดินทำงสู่ “เมืองวิคตอเรีย” Victoria 

 

พักที่ :       Ruby Princess Cruise บนเรือส ำรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว 
 

วันที่8        เค็ทชิเกน - วิคตอเรีย - ซีแอตเติ้ล 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
  อิสระกับการพักผ่อนบนเรือส าราญ กับกิจกรรมนานาชนิดที่ท าให้ทุกท่านสุขส าราญ 
เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 

* * * วันนี้เรือจะเข้ำสู่ Victoria Canada ตั้งแต่เวลำ 19.00-23.59 น.* * * 
17.30 บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
19.00  เรือเข้าเทียบท่า วิคตอเรีย / น าท่านเที่ยวชม "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการ

1ขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็น
เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหนึ่งของ
ประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองที่
ใหญ่ที่สุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์" เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงด้านการ ท่องเที่ยว เป็นเมืองที่ข้ึนชื่อในเรื่องของความสะอาด 
ความปลอดภัย และทิวทัศน์ที่มีความงดงามมากเมืองหนึ่ง วิกตอเรีย
จึงมักได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญอันดับต้นๆจากนิตยสาร
ท่องเที่ยวสากลเป็นประจ าและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี  
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**ส ำหรับเมืองวิคตอเรีย อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง EXCUSION ตำมควำมเหมำะสมของฤดกูำล** 
หมำยเหตุ 
ก่อนเรือกลับเทียบท่าที่ เมืองซีแอตเทิล ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ  ซึ่งเป็นตัวก าหนด
ล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่
จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก 
และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ต้องการช าระ
ผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอิน
โดยอัตโนมัติ 

23.59  เรือออกเดินทำงสู่ “เมืองซีแอตเติ้ล” Seattle, Washington 
พักที่ :       Ruby Princess Cruise บนเรือสรำญสุดหรูระดับ 5 ดำว 

 
 
วันที่9        ซีแอตเติ้ล - SEATTLE OUTLET  
07.00  เดินทำงถึงท่ำเรือซีแอตเติ้ล 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 

หลังอาหาร เชิญท่านรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรือเกี่ยวกับเวลาขึ้นเรือ เมื่อขึ้นเรือแล้วทุกท่านจะต้องผ่านพิธี
การตรวจลงตราหนังสือเดินทางเข้า เมืองซีแอ็ตเติล ณ บริเวณท่าเรือ และรับ กระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่าน
จะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือจากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองซีแอ็ตเติล 
น าท่านสู่ตลาดภายในเมือง”Pike Place Market” ชมตลาดผลไม้ ตลาดปลา ตลาด ดอกไม้ รวมทั้งสินค้า
พ้ืนเมืองต่าง ๆ  

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านสู่ ซีแอตเทิลพรีเม่ียมเอำท์เลต (Seattle Premium Outlet) 

ซึ่งเป็น เอาท์เลตขนาดใหญ่ในซีแอตเทิล มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 
ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin 
Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate 
Spread, Kipling, Tumi, Samsonite และ อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำร น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ สนำมบินซีแอทเทิ้ล 
วันที่10   ซีแอทเทิล - ไทเป 
01.50 น.  เหินฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินอีว่ำ แอร์ไลน EVA Airlines เที่ยวบินที ่BR025/067 

http://www.cruisedomain.com/
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 
 

 

 

 

 VS260319 

Page 12 of 18  

   แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  พร้อมบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง... 
*** บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล เวลำเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน *** 

วันที่11     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                
11.35 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจมิรู้ลืม 
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม, ฟ้ำ, อำกำศ, กำร

ล่ำช้ำอันเนื่องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง บริษัท ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสินใจ  จะ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ 

 

ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดนิทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่าน
ในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

อัตรำค่ำบริกำร บำท ต่อท่ำน 
งดแถมกระเป๋ำ  

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่ำน  
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน  

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

( มีเตียงเสริม )  

พักท่ำนเดียว 
ต่อห้องจ่ำยเพิ่ม  

1100--2200  พ.ค. พ.ค. 6622  119,900 119,900 115,900 59,000 

1144--2244  มิ.ย. // มิ.ย. // 99--1199  ส.ค. ส.ค. 6622  128,900 128,900 124,900 59,000 

1199--2299  ก.ค. ก.ค. 6622  136,900 136,900 132,900 59,000 

66--1166  ก.ย. ก.ย. 6622  125,900 125,900 121,900 59,000 

ต้องกำรเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ 
 

 อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวยังไม่รวมค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศสหรัฐอเมริกำประมำณ 8,500 บำท  
 อัตรำค่ำ UPGRADE ตั๋วเครือ่งบินเป็น ECONOMY DELUXE  รำคำเริ่มต้นประมำณ 55,000 บำท 

 ต้องกำรพักห้องพักแบบมีระเบียง Balcony คิดค่ำบริกำรเพิ่มอีกท่ำนละ 45,000 บำท 

 ต้องกำรพักห้องพักแบบ Mini Suite คิดค่ำบริกำรเพิ่มอีกท่ำนละ 75,000 บำท 
 ต้องกำรพักห้องพักแบบ มีหน้ำต่ำง คิดค่ำบริกำรเพิ่มอีกท่ำนละ 22,000 บำท 
 ต้องกำรพักห้องพักแบบ Suite (ดีที่สุดในเรือ) คิดค่ำบริกำรเพิ่มอีกท่ำนละ120,000 บำท 
 ต้องกำรบินไป-กลับ โดยชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มอีกประมำณท่ำนละ 115,000 บำท 
 กรุ๊ปหมู่คณะเดินทำงตั้งแต่ 15 ท่ำนขึ้นไปสำมำรถก ำหนดวันเดินทำงตำมควำมต้องกำรของหมู่คณะของท่ำน 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซิแอตเติ้ล -กรุงเทพฯ  
 โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ใน

แถบที่มีอุณหภูมิต่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำแคนำดำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำ

หรือไม่ก็ตำม 

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 

ท่าน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 ค่ำทิปพนักงำนบริกำรในเรือ ที่ผู้เข้ำพักจะต้องช ำระทุกท่ำน วันละ 13 USD / วัน / คน รวม 7 วัน ที่ท่ำนใช้บริกำรเรือ 
 อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวยังไม่รวมค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศสหรัฐอเมริกำประมำณ 8,500 บำท  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าด าเนินการท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถในแองเคอเรจ และแวนคูเวอร์ โดยเฉลี่ย 5 ยูเอสดอลล่ำ / ท่ำน / วัน 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์จำกเมืองไทย โดยเฉลี่ย  5  ยูเอสดอลล่ำ / ท่ำน / วัน 
 รายการทัวร์ชายฝั่ง ซึ่งท่านสามารถขอค าปรึกษาได้จากหัวหน้าทัวร์ 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกทำ่นท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

กำรจองและช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
(ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมา
ได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 
วันท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเม่ือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน 
และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
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ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้าท่านต้องการ 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
* ทำงบริษัทจะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ำรองท่ีนั่งครบ 20 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำง

สถำนทูต 
 เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป, 

ประกัน 
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  
* หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  
* เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิได้เป็นผู้พิจารณาว่า  วีซ่าให้กับทางท่าน 
* กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 
- ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 
- ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซ่ึงต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการย่ืนวซ่ีา หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน 
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋วตาม
จริงเท่านั้น 
- ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัท
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 
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- หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 100% 
- ทำงบริษัทเริ่มต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ 
และจะส ำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 
 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วันท าการ - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรัน
ตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้      
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันท าการ ขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจ าทั้งหมด    
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันท าการ ขึ้นไป   -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์ 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วันท าการ   - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
ผู้เดินทำงที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว กอ่นวันเดินทำง 

จะต้องช ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนฑูตปล่อยเลม่คืนมำแล้วเท่ำนั้น) 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 
 

 

 

 

 VS260319 

Page 16 of 18  

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 ไม่
น้อยกว่ำ 1 สัปดำห์  และกรุณำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน  

หลังจำกส่งรำยช่ือผู้เอำประกันภัยแล้ว 
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เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA CANADA 
 หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 2.0 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป  
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 
เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 

*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 
  หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออมทรัพย์

และเอกสำรแสดงทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อใหห้ลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ที่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement, ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือนและสมุดเงินฝำกเล่ม
จริง กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับส าเนาท่ีท่านจะใช้ย่ืนวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันท าการ) 
* เด็กต้องท าเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทาง
ท้ังสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร  และ

ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของ
ท่ำน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตำมที่ระบุเท่ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
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