
     

     

 

 
 
 

 

 

ลองเรือสําราญอลาสกา 11 วนั 8 คืน 
                      โดยสายการบิน อีวีเอ แอร 

 พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือสําราญ Ruby Princess 7 คืน 

ที่สุดของอลาสกา รัฐที่ใหญที่สุด หนาวที่สุด มีภูเขาสูงที่สุด มีความหนาแนนของประชากรนอย

ที่สุด  มีแนวชายฝงยาวที่สุด มีทะเลสาบมากที่สุด มีเขตชุมน้ํามากที่สุด และมีปามากที่สุดของ

สหรัฐอเมริกา ขอเชิญทาน  ดื่มด่ํา อิ่มเอม และสัมผัสประสบการณความเปนที่สุดของอลาสกาดวยเรือ

สําราญ Ruby Princess  เรือที่ดีที่สุด 1 ใน 17  ลําของกองเรือใน ตระกูล  Princess Cruises  ผูบุกเบิก

เสนทางอลาสกา มากวา 50 ป 

กําหนดการเดินทาง วันท่ี   4-14 พ.ค. // 25พ.ค.-4มิ.ย. 61     ราคา 132,000.- 
 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเคร่ืองไทเป - บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล - สนามบิน ซีแอตเต้ิล - ทีพ่ัก 

วันที่2 
เดินทางสู ทาเรือ Pier 91. Smith Cove Cruise Terminal ซีแอตเทิล - เช็คอิน Check In ขึ้นเรือสําราญ Ruby Princess  

Cruise - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่3 
เรือสําราญลองนานนํ้าสากล - อิสระพักผอน หรือทํากิจกรรมตางๆ บนเรือมากมาย อาท ิPublic Room, Entertainment,  

Sport and Activities, Spa and Wellness 

วันที่4 
เรือเทียบทา เมืองจูโน - วนอทุยานแหงชาติทองกาส (Tongass National Forest - ธารนํ้าแข็ง Mendenhall - ขึ้นเรือ  

Catamaran ชมวิวธรรมชาติ - ลงเรือลองอาว Auke ชมสัตวปานานาชนิด - กลับขึ้นเรือ 

วันที่5 เรือเทียบทาเมืองสแกกเวย - ขึ้นรถไฟสายไวทพาส ชมวิวขนุเขา และหุบเหว - เดินเลนชมเมืองสแกกเวย - กลับขึ้นเรือ 

วันที่6 
เรือสําราญลองเขาสู เขตอุทยานแหงชาติกลาเซียร เบย อลาสกา - เก็บภาพภูเขานํ้าแข็ง Margerie Glacier จากบนเรือ 

สําราญ - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่7 เรือเทียบทา เมืองเคท็ชิเกน อลาสกา - เดินเลนยานถนนครีก - กลับขึ้นเรือ 

วันที่8 
ชวงเชา อสิระพักผอนบนเรือ - ชวงเย็น เรือเทียบทาเมืองวกิตอเรีย (รัฐบริติชโคลัมเบีย) - เดินเลนยานดาวนทาวน - เก็บภาพ 

โรงแรมเอ็มเพลส (โรงแรมเกาแกที่ตกแตงสวยงาม) - กลับขึ้นเรือ 

วันที่9 อําลาเรือสําราญ เทียบทาเมืองซีแอตเต้ิล - ชอปปง Pike Place Market - ชอปปง Premium Outlet -สนามบินซีแอตเทิล 

วันที่10 เดินทางกลับ - บินขามเวลาสากล 

วันที่11 แวะเปลี่ยนเคร่ืองไทเป ไตหวนั - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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วันแรกของการเดินทาง(วันศุกร)  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) - ไทเป - ซีแอตเทิล 

13.30 น. พบกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ มาคอยตอนรับทาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอร     

สายการบินอีวีเอ แอร ประตู 8 แถว R 

16.25 น. นําทานเหินฟาสู ประเทศไตหวัน โดยสายการบินอีวีเอ แอร เที่ยวบินที่ BR 068 

21.15 น. ถึงทาอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไตหวัน เชิญทานพักผอนอิริยาบถ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

 ผูโดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไทเป ประเทศไตหวัน หาม นําสิง่ของเขาประเทศดังนี ้

หามของเหลวเกิน 100 ml. รวมไปถึง เครื่องด่ืม นํ้าหอม หรือของเหลวทุกชนิดที่ซือ้จาก

รานคาปลอด 

ภาษี (Duty Free) ที่สนามบินสุวรรณภูมิหรืออ่ืนๆ ผาน หรือขึ้นเครื่อง 

23.40 น. นําทาน ออกเดินทางตอสูเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสายการ

บิน อีวีเอ แอร เที่ยวบินที ่BR 026  

         บนิขามเสนแบงเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่ไมเปลีย่น  

19.30 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

นําทานผานพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการทางศุลกากร 

 เขาประเทศอเมริกา หาม นาํสิ่งของเขาประเทศดังนี ้

 หาม  พืช ผัก ผลไมสด-แหง ทั้งในรูปสด และแชแข็ง (ยกเวน Seafood) 

หาม ลอคกระเปาเดินทาง หากตองการจะล็อคกระเปาควรใชกุญแจที่ไดรับอนุญาตจาก 

TSA (Transportation Security Administration) สามารถหาซื้อไดที่สนามบิน 

หรือตามรานขายกระเปาเดินทาง ราคากุญแจ TSA จะมีราคาแพงกวาราคากุญแจ

ทั่วๆไป  

Welcome to Seattle, USA 

 

 

 

 

  

  ค่ํา  จัดอาหารค่ําแบบ Dinner Box ไวบริการ 

  จากน้ัน ขอนําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก เพ่ือพักผอนอิริยาบถ หลังจากเดินทางไกล 

 พักคางคืน ณ โรงแรม DoubleTree Airport Hotel หรือเทียบเทา 

วันที่สองของการเดินทาง(วันเสาร) ซีแอตเทิล - เรือสําราญ Ruby  Princess 

เชา  เชิญทานรับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
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หลังอาหารเชิญทานพักผอนอิริยาบถแบบสบายๆ กับสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงแรม 

โดยไมตองเรงรีบแตอยางใด  

10.00 น.  เช็คเอาทออกจากที่พัก เพ่ือเดินทางสูทาเรือ Pier91 Smith Cove Cruise Terminal  

ซีแอตเทิล ถึงทาเรือขอทุกทานเตรียมความพรอมสําหรับเช็คอินขึ้นเรือ 

   เอกสารที่ใชสาํหรับเชค็อิน 

1.  Passport (ที่มีวีซาอเมริกา และ แคนาดา)  2.  ต๋ัวเรือ   3.  Public Health 

Questionnaire (ทานจะไดรับที่ทาเรือ- กรุณากรอกและเซ็นตช่ือใหเรียบรอยกอนเช็คอิน) 

***ขั้นตอนการเช็คอินอาจใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยขึ้นอยูกับจํานวนผูโดยสาร*** 

 

   Welcome  onboard  Ruby Princess  Cruise 

หลังขึ้นเรือและจัดเก็บสัมภาระ เรียบรอยแลว 

13.00 น.  เชิญทานรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ   

15.30 น.  Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน) 

ความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญสูงสุดของผูโดยสารบนเรือ โดยเฉพาะเรือสําราญในตระกูล 

Princess Cruises ที่ไดตระหนักถึงความปลอดภัยของผูโดยสารทุกทานเปนลําดับแรก จึง

ขอความรวมมือทุกทานในการเขารวมปฏิบัติโดยพรอมเพรียงกัน 

ทางเรือจะประกาศเวลาที่แนนอนในการทํา Emergency Drill***เมื่อไดยินเสียงสัญญาณ

กริ่ง สั้น 7 ครั้ง ยาว 1 ครั้ง ขอใหทุกทานนําเสื้อชูชีพซึ่งเตรียมไวในตูเสื้อผาของทานใน

หองพัก พรอม Cruise Card ถือออกมา ณ จุดรวมพล  โดยแบงตามตัวอักษรที่ระบุไวที่เสื้อ

ชูชีพ(เจาหนาที่เรือจะคอยบอกทางไปจุดรวมพล)ซึ่งใชเวลาฝกซอมประมาณ 30 นาที 

16.00 น.  เรือออกจากทาเรือเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน มุงหนาสู เมืองจูโน, อลาสกา 

  เชิญทุกทานรวมนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown 

17.30 น.   เชิญทานรับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือ 

หลังอาหารขอเชิญทุกทานสนุกสนานกับการเดินทางอันสุดแสนอิสระ และกิจกรรมอัน

หลากหลายยามค่ํา ที่จะเริม่ตน ณ ราตรีน้ี บนเรือสําราญ Ruby Princess ที่มีใหทานได

เพลิดเพลินอยางเต็มอ่ิม ทั้งฟงเพลงที่บาร / เลานจ ตางๆ หรือจะชมโชวที่พรั่งพรอมไปดวย

แสงสเีสียงหอง Princess Theater ที่จะสลบัสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแตละคืน 

พักคางคืน บนเรือสําราญ  Ruby Princess   

 

วันที่สามของการเดินทาง(วันอาทิตย)  ลองทะเล (Cruising Inside Passage) 

วันน้ีเรือสําราญจะลองไปตามสายนํ้า ซึ่งจะเปนวันที่ทานจะไดทําความคุนเคย และสํารวจ

เรือไดอยางเต็มที่ ทั้งในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวก ตางๆ และกิจกรรมอันหลากหลาย 

ซึ่งในแตวัน ทานสามารถศึกษาไดจากจดหมายขาวรายวัน  “Princess Patter” ที่ทางเรือ
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จะสงมาใหทานที่หองพักลวงหนาทุกคืน ซึ่งจะมีรายละเอียดทุกอยางแนะนําไวในจดหมาย

ขาวรายวัน เชน อุณหภูมิเปนอยางไร, ค่ําน้ีควรแตงตัวอยางไร, กิจกรรมที่จะมีใหทานได

รวมสนุกต้ังแตเชาจรดเย็น, กิจกรรมการลดราคาของสินคาหลากหลายประเภท, และโชวที่

จะมีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแตละคืน ในทุกไมลทะเลที่เรือแลนไปน้ัน กิจกรรม

ตางๆ ที่วางไวอยางเต็มที่ ก็จะดําเนินไปจนทําใหแตละวันน้ันผานไปอยางรวดเร็ว อาทิ:- 

เต็มอ่ิมกับอาหารม้ือเชา, สาย, เที่ยง, บาย, ค่ํา, และรอบดึก 

อ่ิมอรอยกับหองอาหารใหญ 3 หอง, หองบุฟเฟตนานาชาติ, International Café 

(ใหบริการ 24 ช่ัวโมง), พิซซา, ฮอทดอก, แฮมเบอรเกอร บนช้ันดาดฟา, บารไอศครีม 

เพลิดเพลนิกับเสยีงเพลงและเครื่องด่ืมนานาชนิด 

บารเครื่องด่ืมกวา 10 แหงที่กระจายอยูทั่วเรือ, หองเลานจ, หองฟงเพลง,  โรงละครใหญ 

(Princess Theater) ที่พรั่งพรอมดวยแสงสีเสียง, ทีวีจอยักษริมสระวายนํ้าบนดาดฟา 

บริหารรางกาย กันไดตลอดวันกับ 

หองฟตเนส กับอุปกรณครบครัน, หองซาววนา, สนามพัตกอลฟ, สปา, สระวายนํ้า สระ

นํ้าวน (จากุซซี)่, สนามเทนนิส, โตะปงปอง เปนตน 

เพลิดเพลนิระหวางวัน 

หองคาสิโน, ชอปปงรานคาปลอดภาษี, รานขายของที่ระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรม

อ่ืนๆ อีกมากมายเชน เรียนโยคะ, เรียนเตนรํา, สอนแกะสลัก, เลนบิงโก, เปนตน 

17.30 น.  เชิญทานรับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือ (Formal Night) 

ค่ํานี้  กับตันเรือ และลูกเรือทุกคน ขอตอนรับแขกผูมีเกียรติทุกทานดวยงานเลี้ยงรับรอง  

“Champagne Waterfall” (เปนธรรมเนียมปฏิบัติที่มีเพียงเรือสําราญในตระกูล 

Princess Cruises เทาน้ัน) ซึ่งทุกทานจะไดเพลิดเพลินกับงานเลี้ยงแชมเปญ และรื่นรมย

กับบรรยากาศ และดนตรีที่บรรเลง ณ บริเวณลอบบ้ีเรือ  

***หมายเหตุ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม*** 

พักคางคืน บนเรือสําราญ  Ruby  Princess   
 

วันที่สีข่องการเดินทาง(วันจันทร)  จูโน, อลาสกา 
 

  เรือจอดเทียบทาเมืองจูโน ต้ังแตเวลา 11.00 - 22.00 น. 

เชา  เชิญทานรับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ 

11.00 น.  เรือจอดเทียบทาเมืองจูโน 

Welcome to Juneau - Alaska   

จูโน (Juneau, Alaska) เมืองหลวงแหงมลรัฐอลาสกา  ซึ่งต้ังอยูระหวางเทือกเขา และ

มหาสมุทรแปซิฟคอันงดงาม จึงทําใหเปนเมืองที่เขาถึงไดยากในทางบก ในอดีตเปนเมือง

ศูนยกลางแหงการคาอันแสนมั่งคั่ง 
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  เชิญทุกทานพรอมกัน ณ ลอบบ้ีเรือ เพ่ือเตรียมตัวขึ้นสูฝง 

  ขอมอบรายการทัวร Mendenhall Glacier Tour&Whales Quest 11.30น.-16.45 น. 

วันน้ีทัวรจะจบเวลา 16.45 น. จึงขอแนะนําทานใหรับประทานอาหารบนเรือกอนออก

เดินทาง เพราะทานจะไดรับประทานอาหารกลางวันชากวาปกติ 

** เวลานัดหมายของรายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 ขอเริ่มตนดวยการนําทานเดินทางโดยรถโคช สู วนอุทยานแหงชาติทองกาส (Tongass 

National Forest) เพ่ือนําทานชมความงดงามของธารนํ้าแข็ง Mendenhall  ซึ่งเปนธาร

นํ้าแข็งที่เกิดกอนยุคนํ้าแข็งราว 3,000 ป และมีอายุยืนยาวกวาธารนํ้าแข็งอ่ืนๆ ในอเมริกา

เหนือ ซึ่งที่น่ีจะมีศูนยขอมูลนักทองเที่ยว หากสนใจสามารถเขาชมไดอีกดวยโดยจะมี

เจาหนาที่ใหขอมูลเกี่ยวกับธรรมชาติ และความเปนอยูของสัตวปานานาชนิด  

จากน้ันนําทานเดินทางสูทาเรือทองถิ่นเพ่ือขึ้นเรือ Catamaran (เรือที่ออกแบบมาเพ่ือชม

ธรรมชาติของสัตวโดย เฉพาะ) นําทานลงเรือเพ่ือลองสูอาว Auke ทานจะไดชมความ

เปนอยูของสัตวปานานาชนิด และยังมีโอกาสไดชมปลาวาฬที่โผลพนนํ้าไดอีกดวย ใน

ระหวางลองเรือขอแนะนําทานเตรียมกลองสองทางไกล หรือกลองถายรูป เพ่ือชม หรือ

ถายภาพความเปนอยูของสัตวนานาชนิด เชน สิงโตทะเล แมวนํ้า หรือนกอินทรีหัวขาว 

เปนตน                                         

  สําหรบัทานทีไ่ปเดินเลนในเมืองทานจะตองกลับขึน้เรืออยางนอย 1 ชั่วโมงกอนเรอืออก 

17.30 น.  เชิญทานรับประทานอาหาร ค่ํา ณ หองอาหารใหญบนเรอื 

22.00 น.  เรือออกจากทามุงหนาสู เมืองสแกกเวย 

พักคางคืน บนเรือสําราญ  Ruby  Princess   

 

วันที่หาของการเดินทาง(วันอังคาร)  สแกกเวย, อลาสกา   
 

  เรือจอดเทียบทาเมืองสแกกเวย ต้ังแตเวลา 06.00 - 20.15 น. 

 เชา  เชิญทานรับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ 

06.00 น.  เรือจอดเทียบทาเมืองสแกกเวย 

           Welcome to Skagway - Alaska   

สแกกเวย (Skagway, Alaska) เมืองทาในอดีต ที่เปนปากประตูตอนรับนักต่ืนทองที่จะ

เดินทางไปแสวงหาทองคํา ที่ทุงทองคลอนไดคในเขตประเทศแคนาดาเมื่อ 100 ปกอน 

ปจจุบันสแกกเวยเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมอีกแหงหน่ึงในเสนทางลองเรืออลาสกา  ที่มี

บรรยากาศคลายกับเมืองในหนังคาวบอยตะวันตกสมัยกอน บานอาคารไมสองช้ันทาสีสดใส 

ซาลอน รานเหลา ที่ปจจุบันไดแปรเปลี่ยนไปเปนรานขายที่ระลึก 

06.30 น.  เชิญทุกทานพรอมกัน ณ ลอบบ้ีเรือ เพ่ือเตรียมตัวขึ้นสูฝง 

  ขอมอบรายการทัวร White Pass Scenic Railway (08.10-11.30 น.) 
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** เวลานัดหมายของรายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

08.10 นําทานออกเดินทางโดย รถไฟสายไวทพาส ที่จอดรอรับทานหนาทาเรือ โดยรถไฟจะพา

ทานยอนยุค ศึกษาประวัติศาสตรเสนทางรถไฟสายโบราณสายน้ี ที่ตัดขามขุนเขา และหุบ

เหว เพ่ือพานักแสวงโชคเดินทางเขาสูมณฑลยูคอน ของประเทศแคนาดา เพ่ือแสวงหาทอง 

แทนการใชมา หรือเดินเทาผานธรรมชาติอันทุรกันดาร และโหดรายทารุณ โดยรถไฟจะว่ิง

ขึ้นสูยอดเขาที่ความสูง 2,865 ฟุต   

จากน้ันจะว่ิงกลับลงมา โดยใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง (เปนเสนทางชมวิว-ไมอนุญาตใหลง

จากรถไฟ) ซึ่งตลอดสองขางทางทานจะไดพบกับความงดงามแหงธรรมชาติที่เหนือคํา

บรรยาย 

12.00 น.  เชิญทานรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ 

บาย หลังอาหาร ทานสามารถกลับลงไปเดินเลนในตัวเมืองสแกกเวย เที่ยวชมบานเรือนสมัยเกา

ที่ต้ังอยูบนสองฝงของถนนบรอดเวย ถนนสายสําคัญของเมืองเล็กๆ เมืองน้ี หรือเลือกซื้อ

ของที่ระลึกฝากคนที่ทานรัก 

สําหรบัทานทีไ่ปเดินเลนในเมืองทานจะตองกลับขึน้เรืออยางนอย 1 ชั่วโมงกอนเรอืออก 

17.30 น.  เชิญทานรับประทานอาหาร ค่ํา ณ หองอาหารใหญบนเรอื 

20.15 น.  เรือออกจากทามุงหนาสู อุทยานแหงชาติเกรเชอร เบย  

  พักคางคืน บนเรือสําราญ  Ruby  Princess   
 

วันที่หกของการเดินทาง(วันพธุ)  อุทยานแหงชาติเกรเชอร เบย (Glacier Bay National Park) 

   เรือลองเขาสูอุทยานแหงชาติ Glacier Bay ต้ังแตเวลา 06.00 - 15.00 น. 

เชา  เชิญทานรับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ 

หลังจากอ่ิมอรอยกับอาหารเชาแลว ยังมีกีฬาโปรดใหไปเลนเปนการยอยอาหารดวย อยาง

สนามกอลฟเล็ก หรือกิจกรรมกลางแจงอ่ืนๆ เชน ปงปอง หมากรุกสนาม หรือจะไปเรียน

เตนรําเพ่ือเตรียมตัวเปนดาราเทาไฟยามค่ําคืน ทานที่ไมชอบออกกําลังกาย ก็สามารถไป     

ชอปปงซื้อของที่ระลึก หรือสินคาบูติกเกไก ที่ในแตละวันจะมีรายการลดราคาของแตละ

ประเภทมาใหทานไดเพลิดเพลิน หรือสําหรับทานที่ชอบงานศิลปะ ก็สามารถเขาไปดูการ

ประมูลภาพเขียนซึ่งมีความเพลิดเพลินไปอีกแบบ 

06.00 น.  เรือเริ่มลองเขาสูอุทยานแหงชาติ เกรเชอร เบย 

วันน้ีจะเปนอีกวันที่เปนไฮไลทของการลองเรือสําราญในเสนทางอลาสกา ที่ทานจะได

สัมผัสความงดงาม และความมหัศจรรยของภูเขานํ้าแข็งที่งดงาม โดยเรือจะลองเขาไป

จนถึงดานในสุด เพ่ือชมภูเขานํ้าแข็งที่ย่ิงใหญที่สุดในอลาสกา น่ันคือ Margerie Glacier 

จากสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกรอน จึงทําใหนํ้าแข็งไดถูกกัดเซาะ และละลายลงไป

อยางรวดเร็วในทุกๆ ป หากทานโชคดี ทานจะไดยินเสียงการแยกตัวเปนแผนตกลงสูพ้ืนนํ้า 
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เปนเสียงอันกึกกองราวเสียงฟารองคําราม  และเปนชวงเวลาที่จะสะกดทุกทานไวกับกอน

นํ้าแข็งมหึมา ที่พังถลมลงสู พ้ืนนํ้าเสียงดังกังวาล อันเปนปรากฎการณอันย่ิงใหญ ที่

ธรรมชาติไดปนแตงขึ้นมาใหทานไดชม และจะหาที่ใดเปรียบไมไดอีกแลว 

เที่ยง  เชิญทานรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ 

17.30 น.  เชิญทานรับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือ  

  พักคางคืน บนเรือสําราญ  Ruby  Princess   
 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(วันพฤหสับดี) เค็ทชิแกน, อลาสกา   

  เรือจอดเทียบทาเมืองเค็ทชิแกน ต้ังแตเวลา 07.00 - 13.00 น. 

เชา  เชิญทานรับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ 

07.00 น.  เรือจอดเทียบทาเมืองเค็ทชิแกน 

07.30 น.  เชิญทุกทานพรอมกัน ณ ลอบบ้ีเรือ เพ่ือเตรียมตัวขึ้นสูฝง 

        Welcome to Ketchikan - Alaska   

เค็ทชิแกน (Ketchikan, Alaska) เปนเมืองที่ถูกคนพบเปนเมืองแรกของรัฐอลาสกา เปน

เมืองปาฝนที่มีอาณาเขตที่อยูสูงที่สุดในโลก อีกทั้งยังเปนหมูบานด้ังเดิมของชนพ้ืนเมือง

อินเดียนแดงเผาทริงกิต และครั้งนึงเคยเปนเมืองที่ไดขึ้นช่ือวาเปนเมืองแหงปลาแซลมอน  

เมืองน้ีถือวาเปนเมืองเล็กๆที่มีความเงียบสงบ เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการมา

พักผอน พาทานเดินชมเมืองที่เปนชุมชนแหงแรกของรัฐอลาสกา ที่มีอายุกวา 90 ป อีกทั้ง

ยังไดช่ือวาเปนเมืองหลวงแหงปลาแซลมอน   

นําทานเขาสูยานชุมชนอันแสนโดงดังในอดีต ถนนครีก Creek Street  ซึ่งเปนชุมชนของ

นักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคต่ืนทองทางเดินพ้ืนไมระแนงที่มีกลิ่นอายของยุคเกา อัน

เปนที่ต้ังของรานรวง รานของที่ระลึก ที่ต้ังเรียงรายกันอยูริมนํ้า โดยทานสามารถซื้อของที่

ระลึก ของฝากแดคนที่ทานรัก การไดมาเดินเลนเย่ียมชมที่แหงน้ีจะสรางความทรงจําที่ดีให

ทานไดจดจําไปอีกนานแสนนาน 

    สําหรบัทานทีไ่ปเดินเลนในเมืองทานจะตองกลับขึน้เรืออยางนอย 1 ชั่วโมงกอนเรอืออก  

12.00 น.  เชิญรับประทานอาหารกลางวันอันหลากหลาย ณ หองอาหารบนเรือ 

13.00 น.  เรือออกจากทามุงหนาสูเมืองวิคทอเรีย 

17.30 น.  เชิญทานรับประทานอาหาร ค่ํา ณ หองอาหารใหญบนเรอื (Formal Night) 

ค่ํานี้  เรือสําราญ Ruby Princess จะเปนเจาภาพจัดเลี้ยงอําลาแขกผูมีเกียรติ ขอเชิญทุก

ทานอ่ิมเอมกับอาหารอันแสนอรอย และการบริการอันแสนอบอุนจากเรือสําราญลําน้ี  

***หมายเหตุ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม*** 

พักคางคืน บนเรือสําราญ Ruby  Princess   
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วันที่แปดของการเดินทาง(วันศุกร) วิคตอเรีย, บรติิช โคลัมเบีย 
 

  เรือจอดเทียบทาเมืองวิคตอเรีย ต้ังแตเวลา 19.00 - 23.59 น. 

เชา  เชิญรับประทานอาหารเชาที่หองอาหารบุฟเฟต Horizon Court หรือ หองอาหารใหญ 

วันน้ีเรือสําราญจะลองไปตามสายนํ้า ทานจะไดพักผอนกับกิจกรรมตางๆมากมายบนเรือ 

เริ่มตนดวยการจอกกิ้งรอบเรือ หรือออกกําลังกายที่หองออกกําลังกาย นอกจากน้ียังมี

กิจกรรมกลางแจงอ่ืนๆอีกเชน ปงปอง พัตกอลฟ หรือจะชอปปงสงทายกับรานขายของที่

ระลึก หรือรานบูติกเกไกบนเรือ 
12.00  เชิญรับประทานอาหารกลางวันอันหลากหลาย ณ หองอาหารบนเรือ 

หลังอาหารสําหรับทานที่พลาดกิจกรรมชวงเชา อาจเขารวมกิจกรรมในชวงบายตอ เชน ดู

สาธิตการทําอาหาร การแกะสลักนํ้าแข็ง หรือจะแวะทานพิซซาหรือแฮมเบอรเกอรบริเวณ

สระวายนํ้าก็เพลินไปอีกแบบ 

17.30 น.  เชิญทานรับประทานอาหาร ค่ํา ณ หองอาหารใหญบนเรอื  

19.00 น.  เรือจอดเทียบทาเมืองวิคตอเรีย 

19.30 น.  เชิญทุกทานพรอมกัน ณ ลอบบ้ีเรือ เพ่ือเตรียมตัวขึ้นสูฝง 

** เวลานัดหมายของรายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

Welcome to Victoria - British Columbia   

วิคตอเรีย (Victoria, British Columbia) เปนเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐหน่ึง

ของประเทศแคนาดา ต้ังอยูทางทิศตะวันตกสุดของประเทศ เมืองแหงน้ีถือวาเปนเมือง

ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงอยางมาก ขึ้นช่ือในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัย อีกทั้งยัง

มีภูมิทัศนทางชายฝงทะเลที่สวยงาม มีบรรยากาศอบอุน อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมที่เปนมิตร จึง

ทําใหเมืองแหงน้ีไดรับการยกยองวา นาอยูติดอันดับ 9 ของโลก และดึงดูดนักทองเที่ยวที่มี

กวา 3.5 ลานคนตอปเลยทีเดียว  

นําทุกทานเดินทางเขาสู ยานดาวนทาวน ซึ่งการมาเยือนเมืองแหงน้ี ยอมพลาดไมไดที่จะไป

เดินเลนยานดาวนทาวน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองที่มีสวนดอกไมเรียงรายอยูรอบเมือง

ริมทะเลแหงน้ี หรืออาจจะเลือกน่ังจิบกาแฟที่คอฟฟบารอันขึ้นช่ือ และชมโรงแรมเอ็ม

เพลส (Empress Hotel) โรงแรมเกาแก ที่ตกแตงไวอยางสวยงาม หรือทานใดที่ช่ืนชอบ

การช็อปปง ที่เมืองแหงน้ีก็มีสินคามากมายใหไดเลือกชม 

สําหรับทานที่ไปเดินเลนเองในเมืองทานจะตองกลับขึ้นเรืออยางนอย 1 ชั่วโมงกอนเรือ

ออก 

23.59 น.  เรือออกจากทามุงหนาสูเมืองซีแอตเทิล  
คืนสุดทายกอนลงเรือ 
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**กระเปาใบใหญ**       

คืนน้ีขอใหทานเก็บสัมภาระของกระเปาใบใหญ และผูกปายติดกระเปาชุดใหมที่ไดรับจาก

เจาหนาที่เรือใหเรียบรอย แลววางไวหนาหองพักของทานกอนเวลา 23.00น. เพ่ือที่

เจาหนาที่เรือจะไดรวบรวมไปเก็บไวที่หองสโตร และจะนําลงจากเรือใหทานในวันรุงขึ้น 

**ของใชจําเปน**       

ขอใหทานแยกของใชจําเปน เชน เสื้อผาที่จะใสในวันรุงขึ้น, หนังสือเดินทาง,  เอกสาร

สําคัญตางๆ ,  เครื่องสําอาง, รวมถึงยาประจําตัวแยกใสกระเปาเดินทางใบเล็ก เพ่ือถือลง

เรือในวันรุงขึ้น 

**ตรวจสอบคาใชจาย**       

กอนลงจากเรือในวันรุงขึ้น กรุณาตรวจสอบคาใชจายของทานวาถูกตองหรือไม โดยทาน

สามารถตรวจเช็คไดจาก 

  เจาหนาทีเ่รือที่ Counter Passenger Service ช้ัน 6 

  ตูอัตโนมัติ ช้ัน 6 (โดยใช Cruise Card ของทานรูดดวยตนเอง) 

 

**เคลียรคาใชจาย**  

  ทานที่ชําระดวยเงินสด (US Dollars) 

ทางเรือจะใหทานเคลียรบัญชีกอนเวลา 23.00 น. ทานสามารถเช็ค และเคลียรคาใชจาย

ของทานไดที่ Counter Passenger Service ช้ัน 6 

  ทานที่ชําระบัตรเครดิต  

หากตรวจเช็คแลวรายการทานถูกตอง ทานสามารถลงเรอืไดเลยในวันรุงขึ้น 

พักคางคืน บนเรือสําราญ  Ruby Princess   
 

วันที่เกาของการเดินทาง(วันเสาร)  ซีแอตเทิล 
 

  เรือจอดเทียบทาเมืองซีแอตเทิล ต้ังแตเวลา 07.00 น. 

เชา   เชิญทานรับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ 

07.00 น.  เรือจอดเทียบทาเมืองซีแอตเทิล รฐัวอชิงตัน สหรฐัอเมริกา 

     Welcome Back  to Seattle, USA 

    

หลังอาหาร เชิญทานพักผอนเพ่ือรอประกาศจากเจาหนาที่เรือ 

09.00 น. นําทานลงจากเรือ และผานพิธีการเขาเมืองซีแอตเทิล พรอมรับกระเปาสัมภาระ ซึ่งทุกทาน 

จะตองมายืนยันระบุรับกระเปาดวยตนเอง ณ บริเวณหองโถงของทาเรือ 

09.45 น. ออกเดินทางสูตัวเมือง ซีแอตเทิล นําทานสูตลาดที่มีช่ือเสียงของเมืองซีแอตเทิล น่ันคือ 

“Pike Place Market”  ซึ่งเปนที่ต้ังของแผงขายของและรานคาประมาณ 200 ราน บาง
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แหงเปนธุรกิจของครอบครัวมาแลวหลายตอหลายรุน เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อหาของที่

ระลึก สินคาพ้ืนเมือง เครื่องประดับทํามือ หรืองานศิลปะตางๆ เดินเลมชมตลาดผลไม 

ตลาดปลา ตลาดดอกไม หรือทานที่เปนคอกาแฟ ก็สามารถที่จะลิ้มลองรสกาแฟตนตําหรับ

ของกาแฟ Starbucks สาขาแรกที่ตลาดแหงน้ีอีกดวย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู Premium Outlet เชิญทานชอปปงอยางจุใจกับอาณาจักร

รานคาที่มีมากกวา 130 รานคา ใหทานไดเลือกสรร สินคา แบรนดเนมช่ือดังมากมายหลาย

ย่ีหอที่ทานรูจักดี หรือเครื่องกีฬา ชุดและรองเทาหลากหลายย่ีหอ และอ่ืนๆอีกมากมาย   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

20.00 น. หลังอาหารค่ํา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเมืองซีแอตเทิล เตรียมตัวเดินทาง

กลับสูประเทศไทย 

วันที่สิบของการเดินทาง(วันอาทิตย) ซีแอตเทิล - ไทเป 
 

01.50 น.  นําทานเหินฟาสูประเทศไตหวัน โดยสายการบินอีวีเอ แอร เที่ยวบินที่ BR 025   

บินขามเสนแบงเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน 

วันที่เอ็ดของการเดินทาง(วันจันทร) ไทเป - กรุงเทพฯ 

05.10 น.  ถึงทาอากาศยานไทเป ประเทศไตหวัน เชิญทานพักผอนอิริยาบถ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

09.00 น.  นําทาน ออกเดินทางตอสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินอีวีเอ แอร 

เที่ยวบินที่ BR 067  

11.35 น.  ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

รายการทัวร และเมืองทีข่ึ้นลง รวมถึงเวลาการเดินทางในแตละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม      

โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา เนื่องดวยสภาพอากาศ หรือเหตุการณไมคาดคิด ที่มีผลกับ

รายการเดินทางขางตน ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนทางบริษทัฯ จะคํานงึถึงความปลอดภัย และ

ผลประโยชนของลูกคาโดยสวนรวมเปนหลักใหญ 
 

 

คําแนะนํา  สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน 

 หรือการเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ 

 หรือซื้อต๋ัวรถไฟ หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอด 

จองทัวร และตารางเวลาการเดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการ 

ปองกัน มิใหเกดิขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง 

              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทาง 

ดังกลาวมายังสนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 
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อัตราคาบรกิาร ตอทาน งดแถมกระเปา 

อัตรานี้ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาอเมริกา 
 4-14 พ.ค. // 25พ.ค.-4มิ.ย. 61 

หองแบบไมมีหนาตาง (Inside Cabin)  พัก 2 ทาน ทานละ 132,000 

หองแบบไมมีหนาตาง (Inside Cabin)  พักทานที่ 3 - 4  ทานละ 116,000 

หองแบบไมมีหนาตาง (Inside Cabin) พัก 1 ทาน   ทานละ 167,000 

หองแบบมีระเบียง (Balcony Cabin) ทานละ 157,000 

UPGRADE : ต๋ัวเครื่องบินช้ันธุรกิจ (Business Class) จายเพ่ิมทานละ สอบถามเพ่ิมเติม 
 

 

 

**โปรแกรมนีเ้ปนการเสนอราคาเทานัน้ เม่ือตกลงทําการจองทางบริษทัจะดําเนนิการจองต๋ัว หองพักบนเรือ และ 

ปจจัยอ่ืนๆ ใหเรียบรอย และยืนยันกลับ จึงจะถือวาสมบูรณ 

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน 
 

 

 

โปรแกรมทองเที่ยวลองเรือสําราญเสนทางอลาสกา (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตราคาบริการนี้รวมถึง 

 ต๋ัวเครื่องบิน ไป-กลับ  กรงุเทพฯ/(ไตหวัน)ซีแอตเทิล/(ไตหวัน)กรุงเทพฯ ช้ันประหยัดสายการบินอีวีเอ แอร 

(เนื่องจากเปนต๋ัวกรุป - สายการบินจะเปนผูกําหนดที่นั่งมาให ผูเดินทางไมสามารถเลือกเองได) 

 คาภาษีสายการบิน 

 โรงแรมที่พักกอนขึ้นเรือตามที่ระบุไวในรายการ  หรือโรงแรมอ่ืนในระดับเดียวกัน (หองพักคู / 1 คืน) 

 หองพักบนเรือแบบไมมีหนาตาง (Inside Cabin) (หองพักคู / 7  คืน) 

 คาภาษีทาเรือ 

 ทัวรบนฝงขณะเรือจอดเทียบทาตามที่ระบุในรายการ 

 ทิปบนเรือ / ทิปพนักงานขับรถ  

 คาวีซาแคนาดา 

 คาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 

 มัคคุเทศกผูชํานาญการจากเมืองไทย ดูแลตลอดการเดินทาง 

**ราคาดังกลาวเปนราคาเหมาจายแบบหมูคณะ ในกรณีที่ทานไมใชบริการอยางใดอยางหนึง่จะไมสามารถขอเงินได** 

อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 

 คาวีซาอเมริกา 

 คาแปลเอกสารประกอบการยื่นวีซา )ถามี(  

 คาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการเชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาอินเตอรเน็ท, คาเครื่องด่ืม ฯลฯ 

 ภาษี มูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
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เงื่อนไขการชาํระเงนิ (เม่ือทาํการจอง) 

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 25,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร หรือหลังจากที่ไดรับการ 

ยืนยันที่น่ังวางจากเจาหนาที่แลว พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่ม 

เดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย)  และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 85 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอย 

กวา 95 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม 

ชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิธิยกเลิกการจัด 

หรือยกเลิกการเดินทาง) 

***หากระยะเวลาในการจองนอยกวา 85 วันทากรกอนเดินทาง  

บริษัทฯ ใครขอเรียกเก็บยอดท้ังหมดทันทีท่ีทําการจอง*** 
 

 

เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบรษิัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบติัตามเงื่อนไขดังกลาว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก  

  ยกเลิกมากกวา 75  วันทําการขึ้นไป   ชําระคาดําเนินการ 3,500.- บาท 

  ยกเลิกภายใน   74 - 61 วันทําการกอนเดินทาง ไมคืนเงินคามัดจํา 

  ยกเลิกภายใน   60 - 29 วันทําการกอนเดินทาง ชําระ  50% ของราคาเต็ม 

  ยกเลิกภายใน   28 - 15 วันทําการกอนเดินทาง          ชําระ  75% ของราคาเต็ม 

  ยกเลิกภายใน   14 วันทําการกอนเดินทาง           ชําระ 100 % เต็ม 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลงัไดทําการยืน่วีซาเรียบรอยแลว บริษัทของสงวนสิทธิใ์นการนาํเลม

พาสปอรตไปยกเลิกวีซาในทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการยืน่วีซาจะรวมหรือแยกจากรายการ

ทัวรก็ตาม และขอสงวนสิทธในการคนืเงนิคาวีซาที่ไดชาํระใหกับทางสถานฑูตไปแลว*** 

ขอบขายความรบัผดิชอบ 

ความรับผิดชอบ 

   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณทีีมี่ผูเดินทาง ตํ่ากวา 15 ทาน  

   บริษัทฯ ในฐานะเปนตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆ พรอมทั้งโรงแรมและสํานักงานจัดนําเที่ยว

เพ่ือใหบริการนักทองเที่ยว จะไมรับผิดชอบตอการไดรับบาดเจ็บ สูญหาย หรือคาใชจายตางๆ ซึ่งอาจจะเกิด

จากความลาชาของสายการบิน / เรือ การยกเลิกเที่ยวบิน / เรือ การเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถทําใหเรือ

เขาทาที่กําหนด การเปลี่ยนทาเทียบเรือ อุบัติเหตุรายแรงทางธรรมชาติ และปญหาดานการเมือง 

   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชา

ของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถทําใหเรือเขาทาที่กําหนด การเปลี่ยนทา
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เทียบเรือ อุบัติเหตุรายแรงทางธรรมชาติ และปญหาดานการเมือง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะถือผลประโยชนของลูกคา

สวนรวมเปนหลักใหญ 

   เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายแบบหมูคณะกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไม

สามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบริการอยางใดอยางหน่ึงที่ทาง

บริษัทฯ ไดจัดให  

   บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกดิขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการตรวจคนเขาเมืองและจะไมคนืเงินคา  

ทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฏหมายหรือการ 

หลบหนีเขาเมอืง 

   ในกรณีที่ผูเดินทางตองย่ืนขอวีซาเขาประเทศ บริษัทฯ สามารถเตรียมเอกสารและขอมูลตางๆ ใหกับทาน แต 

การพิจารณาอนุมัติใหวีซาเขาประเทศที่ทานจะเดินทางน้ัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานฑูต ทางบริษัทไมมีความ 

เกี่ยวของใดๆ ดังน้ัน บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ คาธรรมเนียมการย่ืนวีซา หรือคา 

ยกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณาย่ืนคํารองขอวีซาของทาน “ไมผาน”  

ต๋ัวเครื่องบิน 

   ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไปกลับพรอมกัน หากออกต๋ัวแลวไมสามารถขอคนืเงินได 

หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางไป/กลับ ทานอาจจะตองจองเปนต๋ัวเด่ียว และชําระคาใชจายสวนตางที่

สายการบินเรียกเก็บ  

  การจองต๋ัวเครื่องบินแบบหมูคณะ ผูโดยสารจะไมสามารถเลือกที่น่ังเองได ทางสายการบินจะเปนผูกําหนดที่

น่ังแบบกรุปมาใหเทาน้ัน 

ขอมูลอันเปนประโยชน 

สายการบินอีวีเอ แอร 

      สําหรับกระเปาสัมภาระเพ่ือโหลดใตทองเครื่องบิน  นํ้าหนักไมเกิน 23 กก.ตอช้ิน หน่ึงทานไมเกิน 2 ช้ิน 

  สําหรับกระเปาสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) นํ้าหนักไมเกิน 7 กก. ขนาดกระเปา 22  x 14  x 9 น้ิว 

• กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เปนตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญ หามนําติดตัวขึ้นเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

• วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน นํ้าหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทํา

การตรวจอยางละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 

100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะแสดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตาม

มาตรการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 

• ตัวสํารองไฟ(Power Bank)จะตองถือขึ้นเครื่องเทาน้ัน ไมอนุญาตใหโหลดใสกระเปาเดินทางใบใหญ 

หามเกิน 32,000 mAh  (ความจุนอยกวา 20,000 mAh ไมระบุจํานวน 20,000 - 32,000 ไมเกิน 2 

ช้ิน) 

• ไมเซลฟ ทานจะตองใสกระเปาเดินทางใบใหญที่จะโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน หามถือขึ้นเครื่อง 
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• กระเปาและสมัภาระที่มีลอเลื่อน และมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะสมกบัการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่อง 

หองพักของโรงแรม 

  เปนหองพักคูแบบมาตรฐาน (Twin/Double) ในกรณีที่ทานตองการพัก 3 ทาน หรือ 4 ทาน 

(Triple/Quod)    ในหองเดียวกัน จะตองขึ้นอยูกับขอกําหนด และประเภทหองพักของโรงแรม เพราะบาง

โรงแรมอาจไมมีหองที่พัก  3 หรือ 4 ทาน  

หองพักบนเรือ 

  หองพักบนเรือเปนหองพักคู แบบไมมีหนาตาง (Inside Cabin - Twin / Double) ในกรณีทีท่านตองการ

พัก 3 ทาน หรือ 4 ทาน จะตองขึ้นอยูกับวา ณ. วันที่ทาํการจองจะมีหองพักแบบ 3 เตียง / 4 เตียง วาง

หรือไม และหากมี หองพักสําหรับทานที่ 3 - 4 เตียงนอนจะเปนเตียงบนที่พับเก็บไดเทาน้ัน  
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เอกสารย่ืนวีซาอเมริกา  

(ทางบริษัททัวรมีบริการรับยืนวีซา โดยอัตราน้ีไมรวมคาธรรมเนียมวีซาอเมริกา) 

สําหรับการยื่นวีซาประเทศอเมริกา ทางผูเดินทางจะตองดําเนินการย่ืนขอดวยตัวเอง ซึ่งเปนกฎของทางสถานฑูต ทาน

สามารถเขาไปทําการสมัครเพ่ือขอยื่นวีซาไดที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  

เอกสารยื่นวีซาแคนาดา 

(ใชเวลายื่นประมาณ 16 วันทําการ)  

1. แบบฟอรมคํารองขอวีซา และ แบบฟอรมเกีย่วกับครอบครัว (กรุณากรอกใหครบถวน) 

 (กรุณากรอกแบบฟอรมภาษาไทยที่ทางบริษัทฯ ทัวรใหกรอกขอมูล เพ่ือทําวีซาออนไลน) 

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหนาสําหรับติดวีซา อยางนอย 

3 หนา หากมหีนังสือเดินทางเลมเกาใหแนบมาดวย 

3. รูปถายสี หนาตรง ฉากหลังสขีาว ขนาด 1.37 x 1.77 น้ิว จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน 

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกทีม่ีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย) 

6. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณผีูหญิง.....หากมีการเปลี่ยนคาํนําหนาเปน ...นาง... ตองแนบมา) 

7. สําเนาทะเบียนหยา (กรณีผูหญิง.....ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ....นาง...ตองแนบมา) 

8. สําเนาใบมรณะบัตร  

9. สูติบัตร (กรณีเด็กตํ่ากวา 20 ปบริบูรณตองแนบสูติบัตรมา)  

10. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบรบูิรณ: (หากเด็กไมไดเดินทางพรอม พอและแม) ตองยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี  

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขต

หรืออําเภอเทาน้ัน และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพันธอยางไรกับ

ครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ันและใหระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ันและใหระบุวา บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)  

11. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ 

 จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายช่ือผูประกอบกิจการ (อายุไม

เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีช่ือผูเปนเจาของรานคา 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง 

เงินเดือน  
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- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมหีนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา น้ันวากําลังศึกษาอยู ระบุช้ันปที่ศึกษา  

12. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถูกตอง ใชทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เลมเดียวกัน) 

1. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจาของบัญชีใหครบถวน มอีายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา 

2. สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะย่ืนวีซา มียอดเงินไมตํ่ากวา 100,000 บาทตอ

การรับรอง 1 ทาน และยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน (ปรับสมดุและสําเนา 20 วันกอนย่ืนวีซา) 

************* ขอ 1 และ ขอ 2 ตองเปนสมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานั้น ************** 

 หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขามเดือน (ยอดไมตอเน่ือง) เชนจากเดือน 1 ขามไปเปน

ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี) ทานตองไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุด

บัญชี 

3. บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได แตทานตองแนบบัญชีออมทรัพย (Saving) มาดวย 

หากตองการใชบัญชีฝากประจํา ตองเตรียมดังน้ี 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจาของบัญชีใหครบถวน มอีายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา 

- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไมตํ่ากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน  

 หมายเหตุ หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว ตองเตรียมเอกสารดังน้ี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตองระบุช่ือเจาของบัญชี รับรองคาใชจายใหใคร (ตอง

ระบุช่ือผูถูกรับรองในจดหมายดวย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธวา

เปนคนในครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง 

- จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังขอ 12.1 และ 12.2  

 

(สถานฑูตไมรับพิจารณาบญัชีกระแสรายวันในทุกกรณี โปรดแนบบัญชีออมทรพัย หรือฝากประจําเทานัน้) 
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