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

                           โดยสำยกำรบิน อีวีเอ แอร์เวย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตื่นตาตื่นใจกับเมืองท่า 
ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวอชงิตนัที่ Seattle 

ชมความงามของธารน า้แข็งเมนเดนฮอล์ ที ่จูโน่ 
ผจญภัยตามเส้นทาง รถไฟดเีซล วินเทจ  

ที่วิ่งไต่เขาไปเกือบ 3,000 ฟุต  
ในเส้นทางรถไฟไว้ท ์พำส ที่เมือง สแกก๊เวย ์

ชมไฮไลท์ ของการล่องเรือในเส้นทาง อลาสก้า  
กับความ มหศัจรรยข์องภูเขาน ้าแข็ง  
ณ อุทยานแหง่ชาติ Glacier Bay  

เพลินตา เพลินใจ กับการเดนิเล่นชมหมู่บ้าน 
ดั งเดิมของชนเผ่าพื นเมืองอนิเดียแดง  

เผ่าทริงกิต ที่เมือง เค็ทชิแกน 
เต็มอิม่กับทวิทัศน์ที่งดงาม และความมีเสน่ห์ 

ของเมืองทีไ่ดร้ับการยกย่องว่า  
น่าอยู่ตดิอนัดบั 9 ของโลก ที่เมือง วิคตอเรีย 

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

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำวีซ่ำอเมริกำ - ค่ำแปลเอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำ 
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เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที่  8-18 พ.ค. 63 // 18-28 ก.ย. 63  รำคำเริ่มต้นที่ 129,000.- (พักบนเรือ ห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 
                5-15 มิ.ย. 63 // 3-13 ก.ค. 63 // 7-17 ส.ค. 63  รำคำเริ่มต้นที่ 139,000.- (พักบนเรือ ห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 

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 

วันที4่ 
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 ำแข็ง Margerie Glacier - 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) 
 

 
 

วันแรกของกำรเดินทำงวันศุกร์ กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) - ไทเป - ซีแอตเทิล 
 

13.30 น. พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มาคอยต้อนรับท่าน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน  
                     อีวีเอ แอร์ ประตู 8 แถว R 
16.25 น. น้าท่านเหินฟ้าสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR 068 
21.15 น. ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้หวัน เชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
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 ผู้โดยสำรที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ห้ำม น ำสิ่งของเข้ำประเทศดังนี้ 
ห้าม ของเหลวเกิน 100 ml. รวมไปถึง เครื่องดื่ม น ้าหอม หรือของเหลวทุกชนิดที่ซื อจากร้านค้า

ปลอดภาษี (Duty Free) ที่สนามบินสุวรรณภูมิหรืออ่ืนๆ ผ่าน หรือขึ นเครื่อง 
23.40 น. น้าท่าน ออกเดินทางต่อสู่เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ 

เที่ยวบินที่ BR 026  
   บินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล เวลำเปลี่ยน วันทีไ่ม่เปลี่ยน  

19.35 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
น้าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการทางศุลกากร 

 เข้ำประเทศอเมริกำ ห้ำม น ำสิ่งของเข้ำประเทศดังนี้ 
 ห้าม พืช ผัก ผลไม้สด-แห้ง ทั งในรูปสด และแช่แข็ง (ยกเว้น Seafood) 

ห้าม ล๊อคกระเป๋าเดินทาง หากต้องการจะล็อคกระเป๋าควรใช้กุญแจที่ได้รับอนุญาตจาก TSA 
(Transportation Security Administration) สามารถหาซื อได้ที่สนามบิน หรือตามร้านขาย
กระเป๋าเดินทาง ราคากุญแจ TSA จะมีราคาแพงกว่าราคากุญแจทั่วๆไป 

  
Welcome to Seattle, USA 

 
 

 
 

  
 
 
 
  ค่้า  จัดอาหารค่้าแบบ Dinner Box ไว้บริการ 
 จากนั น ขอน้าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก เพ่ือพักผ่อนอิริยาบถ หลังจากเดินทางไกล 
 

คืนที่ 1 พักค้ำงคืน ณ โรงแรม Seattle Airport Marriott หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่สองของกำรเดินทำงวั นเสำร ์ ซีแอตเทิล - เรือส ำรำญ Ruby  Princess 
 
    เช้า   เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถแบบสบายๆ กับสิ่งอ้านวยความสะดวกของโรงแรม โดยไม่ต้องเร่ง
รีบแต่อย่างใด  
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10.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เพ่ือเดินทางสู่ท่าเรือ Pier91 Smith Cove Cruise Terminal ซีแอตเทิล  
   ถึงท่าเรือขอทุกท่านเตรียมความพร้อมส้าหรับเช็คอินขึ นเรือ 
   เอกสำรที่ใช้ส ำหรับเช็คอิน 

1. Passport (ที่มีวีซ่าอเมริกา และ แคนาดา  (       2.  E-Ticket Boarding Pass (ตั๋วเรือ)    
3. บัตรเครดิตที่ท่านใช้ลงทะเบียนไว้และสามารถเปลี่ยนเป็นบัตรอื่นได้บนเรือ 

***ขั นตอนการเช็คอินอาจใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยขึ นอยู่กับจ้านวนผู้โดยสาร*** 
 
   Welcome  onboard  Ruby Princess  Cruise 
 

หลังขึ นเรือและจัดเก็บสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว 
 13.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ   
 15.30 น. Emergency Drill (กำรสำธิตระบบควำมปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน) 

ความปลอดภัยเป็นสิ่งส้าคัญสูงสุดของผู้โดยสารบนเรือ โดยเฉพาะเรือส้าราญในตระกูล  Princess 
Cruises ที่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านเป็นล้าดับแรก จึงขอความร่วมมือทุกท่าน
ในการเข้าร่วมปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน 
ทางเรือจะประกาศเวลาที่แน่นอนในการท้า Emergency Drill***เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณกริ่ง สั น 7 
ครั ง ยาว 1 ครั ง ขอให้ทุกท่านถือ Cruise Card ออกมา ณ จุดรวมพล  โดยแบ่งตามตัวอักษรที่ระบุไว้
บน Cruise Card หรือท่านสามารถดูได้จากประตูเข้าออกห้องพักของท่าน 
(เจ้าหน้าที่เรือจะคอยบอกทางไปจุดรวมพล  ซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 30 นาท)ี 

16.00 น. เรือออกจากท่าเรือเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน มุ่งหน้าสู่ เมืองจูโน่, อลาสก้า 
   เชิญทุกท่านร่วมนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown 
 17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

หลังอาหารขอเชิญทุกท่านสนุกสนานกับการเดินทางอันสุดแสนอิสระ และกิจกรรมอันหลากหลายยาม
ค่้า ที่จะเริ่มต้น ณ ราตรีนี  บนเรือส้าราญ Ruby Princess ที่มีให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอ่ิม ทั งฟัง
เพลงที่บาร์ / เลานจ์ ต่างๆ หรือจะชมโชว์ที่พรั่งพร้อมไปด้วยแสงสีเสียงห้อง Princess Theater ที่จะ
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละคืน 

คืนที่ 2  พักค้ำงคืน บนเรือส ำรำญ  Ruby Princess   

 

วันที่สำมของกำรเดินทำง วันอำทิตย์ ล่องทะเล (Cruising Inside Passage) 
 

วันนี เรือส้าราญจะล่องไปตามสายน ้า ซึ่งจะเป็นวันที่ท่านจะได้ท้าความคุ้นเคย และส้ารวจเรือได้อย่า ง
เต็มที่ ทั งในส่วนของสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ และกิจกรรมอันหลากหลาย ซึ่งในแต่ละวัน ท่าน
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สามารถศึกษาได้จากจดหมายข่าวรายวัน  “Princess Patter” ที่ทางเรือจะส่งมาให้ท่านที่ห้องพัก
ล่วงหน้าทุกคืน ซึ่งจะมีรายละเอียดทุกอย่างแนะน้าไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น อุณหภูมิเป็นอย่างไร, 
ค่้านี ควรแต่งตัวอย่างไร, กิจกรรมที่จะมีให้ท่านได้ร่วมสนุกตั งแต่เช้าจรดเย็น, กิจกรรมการลดราคาของ
สินค้าหลากหลายประเภท, และโชว์ที่จะมีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละคืน ในทุกไมล์ทะเลที่
เรือแล่นไปนั น กิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้อย่างเต็มที่ ก็จะด้าเนินไปจนท้าให้แต่ละวันนั นผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว อาทิ:- 
เต็มอ่ิมกับอำหำรมื้อเช้ำ, สำย, เที่ยง, บ่ำย, ค่ ำ, และรอบดึก 
อ่ิมอร่อยกับห้องอาหารใหญ่ 3 ห้อง, ห้องบุฟเฟ่ต์นานาชาติ, International Café (ให้บริการ 24 
ชั่วโมง(, พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั นดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและเครื่องดื่มนำนำชนิด 
บาร์เครื่องดื่มกว่า 10 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วเรือ, ห้องเลานจ์, ห้องฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess 
Theater) ที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง, ทีวีจอยักษ์ริมสระว่ายน ้าบนดาดฟ้า 
บริหำรร่ำงกำย กันได้ตลอดวันกับ 
ห้องฟิตเนส พร้อมอุปกรณ์ครบครัน, ห้องซาวว์น่า, สนามพัตกอล์ฟ, สปา, สระว่ายน ้า, สระน ้าวน (จา
กุซซี่(, สนามเทนนิส, โต๊ะปิงปอง เป็นต้น 
เพลิดเพลินระหว่ำงวัน 
ห้องคาสิโน, ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี, ร้านขายของที่ระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอ่ืนๆ อีก
มากมาย เช่น เรียนโยคะ, เรียนเต้นร้า, สอนแกะสลัก, เล่นบิงโก, เป็นต้น 

 
 
 

 17.00 น.   เชิญท่านรับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารบนเรือ (Formal Night) 
ค่ ำนี้  กัปตันเรือ และลูกเรือทุกคน ขอต้อนรับแขกผู้มี เกียรติทุกท่านด้วยงานเลี ยงรับรอง  
“Champagne Waterfall” (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีเพียงเรือส้าราญในตระกูล Princess Cruises 
เท่านั น( ซึ่งทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับงานเลี ยงแชมเปญ และรื่นรมย์กับบรรยากาศ และดนตรีที่
บรรเลง ณ บริเวณล็อบบี เรือ  
***หมายเหตุ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 

คืนที่ 3  พักค้ำงคืน บนเรือส ำรำญ  Ruby  Princess   

 

วันที่สี่ของกำรเดินทำง วันจันทร์ จูโน่, อลำสก้ำ   
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  เรือจอดเทียบท่ำเมืองจูโน่ ตั้งแต่เวลำ 11.00 – 22.00 น. 
    เช้า   เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 11.00 น. เรือจอดเทียบท่าเมืองจูโน่ 

           Welcome to Juneau – Alaska    
จูโน่ (Juneau, Alaska) เมืองหลวงแห่งมลรัฐอลาสก้า  ซึ่งตั งอยู่ระหว่างเทือกเขา และมหาสมุทรแป
ซิฟิคอันงดงาม จึงท้าให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าอันแสน
มั่งค่ัง 

  11.00 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล็อบบี เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ นสู่ฝั่ง 
   ขอมอบรำยกำรทัวร์  Mendenhall Glacier Explorer 11.30 น. – 15.00 น.  

(ไม่รวมอำหำรกลำงวัน) 
วันนี ทัวร์จะจบเวลา 15.00 น. จึงขอแนะน้าท่านให้รับประทานอาหารบนเรือก่อนออกเดินทาง เพราะ
ท่านจะได้รับประทานอาหารกลางวันช้ากว่าปกติ 
** เวลำนัดหมำยของรำยกำรทัวร์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม** 

 11.30 น. ขอเริ่มต้นด้วยการน้าท่านเดินทางโดยรถโค้ชออกจากตัวเมืองเพ่ือเดินทางน้าท่านสู่วนอุทยำนแห่งชำติ
ทองกำส (Tongass National Forest) เพ่ือน้าท่านชมความงดงามของธารน ้าแข็ง Mendenhall  
ซึ่งเป็นธารน ้าแข็งที่เกิดก่อนยุคน ้าแข็งราว 3,000 ปี และมีอายุยืนยาวกว่าธารน ้าแข็งอ่ืนๆ ในอเมริกา
เหนือ ซึ่งที่นี่จะมีศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว หากสนใจสามารถเข้าชมได้อีกด้วยโดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับธรรมชาติ และความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด      

 
 
 
 
                                

   ส ำหรับท่ำนที่ไปเดินเล่นในเมืองท่ำนจะต้องกลับขึ้นเรืออย่ำงน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก 
 17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหาร ค่้า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ 

22.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองสแก๊กเวย์ 

คืนที่ 4  พักค้ำงคืน บนเรือส ำรำญ  Ruby  Princess   

                         ขอเรียนแนะน ำรำยกำรทัวร์จูโน่เพิม่เติมให้ได้พิจำรณำหำกท่ำนต้องกำรเลือกซื้อเพิ่มเติม 

1> JNU-610 Whale Watching & Wildlife Quest By The Allen Family  <4 ชม.> @ USD169.95 ต่อท่ำน 
        น้าท่านลงเรือเพ่ือล่องสู่อ่าว Auke ท่านจะไดช้มความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด   และ  ยัง มีโอกาสได้ชม 
        ปลาวาฬที่โผล่พ้นน ้าได้อีกด้วย ในระหว่างล่องเรือขอแนะน้าท่านเตรียมกล้องส่องทางไกล หรือกล้องถ่ายรูป  
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       เพ่ือชม หรือถ่ายภาพความเป็นอยู่ของสัตว์นานาชนิด   เช่น สิงโตทะเลแมวน ้า หรือนกอินทรีหัวขาว เป็นต้น 
0 

 
 

 
 

 

2> JNU-630 Mendenhall Glacier & Whale Quest  <5.25 ชม.> @ USD189.95 ต่อท่ำน 
       น้าท่านชมความงดงามของธารน ้าแข็ง   Mendenhall   ซึ่งเป็นธารน ้าแข็งท่ีเกิดก่อนยุคน ้าแข็งราว 3,000 ปี  
       และมีอายุยืนยาวกว่าธารน ้าแข็งอ่ืนๆ ในอเมริกาเหนือ      จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ท่าเรือท้องถิ่นเพ่ือขึ นเรือ   
       Catamaran  (เรือที่ออกแบบมาเพ่ือชมธรรมชาติของสัตว์โดย เฉพาะ( น้าท่านลงเรือเพ่ือล่องสู่อ่าว  Auke  
       ท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด และยังมีโอกาสได้ชมปลาวาฬที่โผล่พ้นน ้าได้อีกด้วย   ใน 
        ระหว่างล่องเรือขอแนะน้าท่านเตรียมกล้องส่องทางไกล หรือกล้องถ่ายรูป เพ่ือชม หรือถ่ายภาพความเป็นอยู่ 
       ของสัตว์นานาชนิด เช่น สิงโตทะเล แมวน ้า หรือนกอินทรีหัวขาว เป็นต้น 

 
 
 
 

 

3> JNU-810 Mendenhall Glacier Helicopter & Guided Walk  <2.25 ชม.> @ USD359.95 ต่อท่ำน 
      น้าท่านออกเดินทางสู่ลานเฮลิคอปเตอร์ พร้อมฟังการสาธิต รับเสื อกั๊กกันลม และรองเท้าบู๊ทเพ่ือเตรียมความ 
      พร้อมก่อนลุย   พร้อมชื่นชมป่าไม้ที่เขียวชอุ่มสวยงามและชมวิวทิวทัศน์อันแสนมหัศจรรย์ของธารน ้าแข็งที่สูง 
      ตระหง่าน  (ใช้ระยะเวลาประมาณ 25 นาที พร้อมค้าแนะน้าจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง( 
 
 
  
     
 

 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง วันอังคำร สแก๊กเวย์, อลำสก้ำ   
 
 

  เรือจอดเทียบท่ำเมืองสแก๊กเวย์ ตั้งแต่เวลำ 07.00 – 20.30 น. 
   เช้า   เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
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 07.00 น. เรือจอดเทียบท่าเมืองสแก๊กเวย์ 
           Welcome to Skagway – Alaska   
สแก๊กเวย์ (Skagway, Alaska) เมืองท่าในอดีต ที่เป็นปากประตูต้อนรับนักตื่นทองที่จะเดินทางไป
แสวงหาทองค้า ที่ทุ่งทองคลอนไดค์ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อ 100 ปีก่อน ปัจจุบันสแก๊กเวย์เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในเส้นทางล่องเรืออลาสก้า  ที่มีบรรยากาศคล้ายกับเมืองในหนังคาวบอย
ตะวันตกสมัยก่อน บ้านอาคารไม้สองชั นทาสีสดใส ซาลูน ร้านเหล้า ที่ปัจจุบันได้แปรเปลี่ยนไปเป็นร้าน
ขายของที่ระลึก 

 07.30 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล็อบบี เรือ เพ่ือเตรียมตัวขึ นสู่ฝั่ง 
   ขอมอบรำยกำรทัวร์ White Pass Scenic Railway (08.00-10.45 น.) 

** เวลำนัดหมำยของรำยกำรทัวร์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม** 
08.00 น้าท่านออกเดินทางโดย รถไฟสำยไว้ท์พำส ที่จอดรอรับท่านหน้าท่าเรือ โดยรถไฟจะพาท่านย้อนยุค 

ศึกษาประวัติศาสตร์เส้นทางรถไฟสายโบราณสายนี  ที่ตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว เพ่ือพานักแสวงโชค
เดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอน ของประเทศแคนาดา เพ่ือแสวงหาทอง แทนการใช้ม้า หรือเดินเท้าผ่าน
ธรรมชาติอันทุรกันดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งขึ นสู่ยอดเขาที่ความสูง 2,865 ฟุต  จากนั น
จะวิ่งกลับลงมา โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (เป็นเส้นทางชมวิว-ไม่อนุญาตให้ลงจากรถไฟ( ซึ่งตลอด
สองข้างทางท่านจะได้พบกับความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือค้าบรรยาย 

 
 
 
 
 

 12.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 
    หลังอาหาร ท่านสามารถกลับลงไปเดินเล่นในตัวเมืองสแก๊กเวย์ เที่ยวชมบ้านเรือนสมัยเก่าที่ตั งอยู่บน

สองฝั่งของถนนบรอดเวย์ ถนนสายส้าคัญของเมืองเล็กๆ เมืองนี  หรือเลือกซื อของที่ระลึกฝากคนที่ท่าน
รัก 

   ส ำหรับท่ำนที่ไปเดินเล่นในเมืองท่ำนจะต้องกลับขึ้นเรืออย่ำงน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก 
 17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหาร ค่้า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ 
 20.30 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติเกรเชอร์ เบย์  

คืนที่ 5  พักค้ำงคืน บนเรือส ำรำญ  Ruby  Princess   
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วันที่หกของกำรเดินทำง วันพุธ อุทยำนแห่งชำติเกรเชอร์ เบย์ (Glacier Bay National Park) 
 
 

  เรือล่องเข้ำสู่อุทยำนแห่งชำติ Glacier Bay ตั้งแต่เวลำ 06.00 – 15.00 น. 
    เช้า   เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

หลังจากอ่ิมอร่อยกับอาหารเช้าแล้ว ยังมีกีฬาโปรดให้ไปเล่นเป็นการย่อยอาหารด้วย อย่างสนามกอล์ฟ
เล็ก หรือกิจกรรมกลางแจ้งอ่ืนๆ เช่น ปิงปอง หมากรุกสนาม หรือจะไปเรียนเต้นร้าเพ่ือเตรียมตัวเป็น
ดาราเท้าไฟยามค่้าคืน ท่านที่ไม่ชอบออกก้าลังกาย ก็สามารถไป     ช้อปปิ้งซื อของที่ระลึก หรือสินค้าบู
ติกเก๋ไก๋ ที่ในแต่ละวันจะมีรายการลดราคาของแต่ละประเภทมาให้ท่านได้เพลิดเพลิน หรือส้าหรับท่านที่
ชอบงานศิลปะ ก็สามารถเข้าไปดูการประมูลภาพเขียนซึ่งมีความเพลิดเพลินไปอีกแบบ 

 06.00 น. เรือเริ่มล่องเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ เกรเชอร์ เบย์ 
วันนี จะเป็นอีกวันที่เป็นไฮไลท์ของกำรล่องเรือส ำรำญในเส้นทำงอลำสก้ำ ที่ท่านจะได้สัมผัสความ
งดงาม และความมหัศจรรย์ของภูเขาน ้าแข็งที่งดงาม โดยเรือจะล่องเข้าไปจนถึงด้านในสุดเพ่ือชมภูเขา
น ้าแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า นั่นคือ Margerie Glacier จากสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน 
จึงท้าให้น ้าแข็งได้ถูกกัดเซาะ และละลายลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ ปี หากท่านโชคดี ท่านจะได้ยินเสียง
การแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่พื นน ้า เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องค้าราม  และเป็นช่วงเวลาที่จะ
สะกดทุกท่านไว้กับก้อนน ้าแข็งมหึมา ที่พังถล่มลงสู่พื นน ้าเสียงดังกังวาล อันเป็นปรากฎการณ์อันยิ่งใหญ่ 
ที่ธรรมชาติได้ปั้นแต่งขึ นมาให้ท่านได้ชม และจะหาที่ใดเปรียบไม่ได้อีกแล้ว 

 เที่ยง   เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 
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 17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารบนเรือ    

คืนที่ 6  พักค้ำงคืน บนเรือส ำรำญ  Ruby  Princess   

 

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง วันพฤหัสบดี เค็ทชิแกน, อลำสก้ำ   
 
 

  เรือจอดเทียบท่ำเมืองเค็ทชิแกน ตั้งแต่เวลำ 07.00 – 13.00 น. 
   เช้า   เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 07.00 น. เรือจอดเทียบท่าเมืองเค็ทชิแกน 

07.30 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล็อบบี เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ นสู่ฝั่ง 
        Welcome to Ketchikan – Alaska   
เค็ทชิแกน (Ketchikan, Alaska) เป็นเมืองที่ถูกค้นพบเป็นเมืองแรกของรัฐอลาสก้า เป็นเมืองป่าฝนที่มี
อาณาเขตที่อยู่สูงที่สุดในโลก อีกทั งยังเป็นหมู่บ้านดั งเดิมของชนพื นเมืองอินเดียนแดงเผ่าทริงกิต  และ
ครั งนึงเคยเป็นเมืองที่ได้ขึ นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งปลาแซลมอน  
เมืองนี ถือว่าเป็นเมืองเล็กๆที่มีความเงียบสงบ เหมาะส้าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อน  
พาท่านเดินชมเมืองที่เป็นชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ที่มีอายุกว่า 90 ปี อีกทั งยังได้ชื่อว่าเป็นเมือง
ห ล ว ง แ ห่ ง ป ล า แ ซ ล ม อ น   น้ า ท่ า น เ ข้ า สู่ ย่ า น ชุ ม ช น อั น แ ส น โ ด่ ง ดั ง ใ น อ ดี ต  
ถนนครีก Creek Street  ซึ่งเป็นชุมชนของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทองทางเดินพื นไม้
ระแนงที่มีกลิ่นอายของยุคเก่า อันเป็นที่ตั งของร้านรวง ร้านของที่ระลึก ที่ตั งเรียงรายกันอยู่ริมน ้า โดย
ท่านสามารถซื อของที่ระลึก ของฝากแด่คนที่ท่านรัก การได้มาเดินเล่นเยี่ยมชมที่แห่งนี จะสร้างความทรง
จ้าที่ดีให้ท่านได้จดจ้าไปอีกนานแสนนาน 

         
 
  ส ำหรับท่ำนที่ไปเดินเล่นในเมืองท่ำนจะต้องกลับขึ้นเรืออย่ำงน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก    
12.00 น.  เชิญรับประทานอาหารกลางวันอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ 

   13.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองวิคทอเรีย 
 17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหาร ค่้า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ (Formal Night) 

ค่ ำนี้  เรือส้าราญ Ruby Princess จะเป็นเจ้าภาพจัดเลี ยงอ้าลาแขกผู้มีเกียรติ ขอเชิญทุกท่านอ่ิมเอมกับ
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อาหารอันแสนอร่อย และการบริการอันแสนอบอุ่นจากเรือส้าราญล้านี   
***หมำยเหตุ วันและเวลำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม*** 

คืนที่ 7  พักค้ำงคืน บนเรือส ำรำญ Ruby  Princess   

 

วันที่แปดของกำรเดินทำง วันศุกร ์ วิคตอเรีย, บริติช โคลัมเบีย 
 
 

  เรือจอดเทียบท่ำเมืองวิคตอเรีย ตั้งแต่เวลำ 19.00 – 23.59 น. 

เช้า   เชิญรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ Horizon Court หรือ ห้องอาหารใหญ่ 
วันนี เรือส้าราญจะล่องไปตามสายน ้า ท่านจะได้พักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆมากมายบนเรือ เริ่มต้นด้วย
การจ๊อกกิ งรอบเรือ  หรือออกก้าลังกายที่ห้องออกก้าลังกาย      นอกจากนี ยังมีกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ
อีกเช่น ปิงปอง พัตกอล์ฟ หรือจะช้อปปิ้งส่งท้ายกับร้านขายของที่ระลึก หรือร้านบูติกเก๋ไก๋บนเรือ 

12.00   เชิญรับประทานอาหารกลางวันอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ 
หลังอาหารส้าหรับท่านที่พลาดกิจกรรมช่วงเช้า อาจเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงบ่ายต่อ เช่น ดูสาธิตการ
ท้าอาหาร การแกะสลักน ้าแข็ง หรือจะแวะทานพิซซ่าหรือแฮมเบอร์เกอร์บริเวณสระว่ายน ้าก็เพลินไป
อีกแบบ 

 17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหาร ค่้า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ  
19.00 น. เรือจอดเทียบท่าเมืองวิคตอเรีย 
19.30 น. เชิญทุกท่านผ่านขั นตอนการเข้าเมือง ณ จุดนัดพบ 

** เวลำนัดหมำยของรำยกำรทัวร์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม** 
 

Welcome to Victoria – British Columbia   
วิคตอเรีย (Victoria, British Columbia) เป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐหนึ่งของ 
ประเทศแคนาดา ตั งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของประเทศเมืองแห่งนี ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ มีชื่อเสียง
อย่างมาก ขึ นชื่อในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัย อีกทั งยังมีภูมิทัศน์ทางชายฝั่งทะเลที่
สวยงาม มีบรรยากาศอบอุ่น อีกทั งยังมีวัฒนธรรมที่เป็นมิตร จึงท้าให้เมืองแห่งนี ได้รับการยกย่องว่า น่า
อยู่ติดอันดับ 9 ของโลก และดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปีเลยที่เดียว  
น้าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ย่านดาวน์ทาวน์ ซึ่งการมาเยือนเมืองแห่งนี  ย่อมพลาดไม่ได้ที่จะไปเดินเล่นย่าน
ดาวน์ทาวน์ เพ่ือชมความสวยงามของเมืองที่มีสวนดอกไม้เรียงรายอยู่รอบเมืองริมทะเลแห่งนี  หรือ
อาจจะเลือกนั่งจิบกาแฟที่คอฟฟ่ีบาร์อันขึ นชื่อ และชมโรงแรมเอ็มแพลส(Empress Hotel) โรงแรม
เก่าแก่ ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม หรือท่านใดที่ชื่อชอบการช็อปปิ้ง ที่เมืองแห่งนี ก็มีสินค้ามากมายให้ได้
เลือกชม 
ส ำหรับท่ำนที่ไปเดินเล่นเองในเมืองท่ำนจะต้องกลับข้ึนเรืออย่ำงน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก 
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23.59 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองซีแอตเทิล  
 

คืนสุดท้ำยก่อนลงเรือ 
**กระเป๋ำใบใหญ่**       
คืนนี ขอให้ท่านเก็บสัมภาระของกระเป๋าใบใหญ่ และผูกป้ายติดกระเป๋าชุดใหม่ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่เรือ
ให้เรียบร้อย แล้ววางไว้หน้าห้องพักของท่านก่อนเวลา 23.00น. เพื่อที่เจ้าหน้าที่เรือจะได้รวบรวมไปเก็บ
ไว้ที่ห้องสโตร์ และจะน้าลงจากเรือให้ท่านในวันรุ่งขึ น 
 
**ของใช้จ ำเป็น**       
ขอให้ท่านแยกของใช้จ้าเป็น เช่น เสื อผ้าที่จะใส่ในวันรุ่งขึ น, หนังสือเดินทาง,  เอกสารส้าคัญต่างๆ ,  
เครื่องส้าอาง, รวมถึงยาประจ้าตัวแยกใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพ่ือถือลงเรือในวันรุ่งขึ น 
 
**ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำย**       
ก่อนลงจากเรือในวันรุ่งขึ น กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ โดยท่านสามารถ
ตรวจเช็คได้จาก 
  เจ้าหน้าที่เรือที่ Counter Passenger Service ชั น 6 
  ตู้อัตโนมัติ ชั น 6 (โดยใช้ Cruise Card ของท่านรูดด้วยตนเอง( 
 
**เคลียร์ค่ำใช้จ่ำย**  
  ท่านที่ช้าระด้วยเงินสด (US Dollars) 
ทางเรือจะให้ท่านเคลียร์บัญชีก่อนเวลา 23.00 น. ท่านสามารถเช็ค และเคลียร์ค่าใช้จ่ายของท่านได้ที่ 
Counter Passenger Service ชั น 6 
  ท่านที่ช้าระบัตรเครดิต  
หากตรวจเช็คแล้วรายการท่านถูกต้อง ท่านสามารถลงเรือได้เลยในวันรุ่งขึ น 

คืนที่ 8  พักค้ำงคืน บนเรือส ำรำญ  Ruby Princess   

 

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง วันเสำร์ ซีแอตเทิล 
 

  เรือจอดเทียบท่ำเมืองซีแอตเทิล ตั้งแต่เวลำ 07.00 น. 
   เช้า   เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 07.00 น. เรือจอดเทียบท่าเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 

     Welcome Back  to Seattle, USA 
   หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนเพ่ือรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรือ 
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09.00 น. น้าท่านลงจากเรือ และผ่านพิธีการเข้าเมืองซีแอตเทิล พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่าน จะต้องมา
ยืนยันระบุรับกระเป๋าด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือ 

09.45 น. ออกเดินทางสู่ตัวเมือง ซีแอตเทิล น้าท่านสู่ตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองซีแอตเทิล นั่นคือ “Pike Place 
Market”  ซึ่งเป็นที่ตั งของแผงขายของและร้านค้าประมาณ 200 ร้าน บางแห่งเป็นธุรกิจของครอบครัว
มาแล้วหลายต่อหลายรุ่น เพลิดเพลินกับการเลือกซื อหาของที่ระลึก สินค้าพื นเมือง เครื่องประดับท้ามือ 
หรืองานศิลปะต่างๆ เดินเล่นชมตลาดผลไม้ ตลาดปลา ตลาดดอกไม้ หรือท่านที่เป็นคอกาแฟ ก็สามารถ
ที่จะลิ มลองรสกาแฟต้นต้าหรับของกาแฟ Starbucks สาขาแรกท่ีตลาดแห่งนี อีกด้วย 

  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหาร น้าท่านเดินทางสู่ Premium Outlet เชิญท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับอาณาจักรร้านค้าที่มี
มากกว่า 130 ร้านค้า ให้ท่านได้เลือกสรร สินค้า แบรนด์เนมชื่อดังมากมายหลายยี่ห้อที่ท่านรู้จักดี หรือ
เครื่องกีฬา ชุดและรองเท้าหลากหลายยี่ห้อ และอ่ืนๆอีกมากมาย   

  ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
20.00 น. หลังอาหารค่้า น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองซีแอตเทิล เตรียมตัวเดินทางกลับสู่

ประเทศไทย 

วันที่สิบของกำรเดินทำง วันอำทิตย์ ซีแอตเทิล - ไทเป 
 
 01.50 น. น้าท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR 025   

บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน 
 

วันที่สิบเอ็ดของกำรเดินทำง วันจันทร์ ไทเป - กรุงเทพฯ   
 
 05.10 น. ถึงท่าอากาศยานไทเป ประเทศไต้หวัน เชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 

08.40 น. น้าท่าน ออกเดินทางต่อสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เที่ยวบินที่  
BR 067  

11.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 

 
 

รำยกำรทัวร์ และเมืองที่ขึ้นลง รวมถึงเวลำกำรเดินทำงในแต่ละวันอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม      โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เนื่องด้วยสภำพอำกำศ หรือเหตุกำรณ์ไม่คำดคิด ที่มีผลกับรำยกำรเดินทำงข้ำงต้น ทั้งนี้หำกมีกำร

RUBY PRINCESS 
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เปลี่ยนทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และผลประโยชน์ของลูกค้ำโดยส่วนรวมเป็นหลักใหญ่ 
 

 

ค ำแนะน ำ  ส้าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ้าเป็นต้องซื อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ นกับท่านในภายหลัง 
              ทั งนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

 

อัตรำค่ำบริกำร บำท ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ 
(ตำมประเภทของห้องพัก / ต่อท่ำน) 

8-18 
พ.ค. 63 

5-15 
มิ.ย. 63 

3-13 
ก.ค. 63 

7-17 
ส.ค. 63 

18-28 
ก.ย. 63 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside Cabin) ห้องพักคู่ (พัก 2 ท่าน( ท่านละ 129,000 139,000 139,000 139,000 129,000 
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside Cabin) ห้องพักเตียงท่ี 3-4  ท่านละ 114,000 134,000 129,000 131,000 116,000 
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside Cabin) ห้องพักเด่ียว (พัก1ท่าน(   ท่านละ 161,000 178,000 181,000 179,000 160,000 
ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony Cabin) ห้องพักคู่ (พัก 2 ท่าน( ท่านละ 147,000 164,000 171,000 172,000 150,000 
ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony Cabin) ห้องพักเตียงท่ี 3 - 4 ท่านละ 114,000 142,500 142,500 142,500 124,000 
ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony Cabin) ห้องพักเด่ียว (พัก1ท่าน(   ท่านละ 193,500 224,000 224,000 245,000 202,000 
ห้องพักแบบมินิสวีท( Mini Suite Cabin) ห้องพักคู่ (พกั 2 ท่าน( ท่านละ 156,000 179,000 187,000 185,000 170,000 
UPGRADE : ต๋ัวเครื่องบินชั นธุรกิจ (Business Class)          ท่านละ สอบถามเพ่ิมเติม 
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าต๋ัว         ท่านละ 28,000.- 
กรณีมีวีซ่าแคนาดาแล้วหรือไม่ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย         ท่านละ 4,500.- 

 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

 

**โปรแกรมนี้เป็นกำรเสนอรำคำเท่ำนั้น เมื่อตกลงท ำกำรจองทำงบริษัทจะด ำเนินกำรจองตั๋ว ห้องพักบนเรือ และ  
    ปัจจัยอ่ืนๆ ให้เรียบร้อย และยืนยันกลับ จึงจะถือว่ำสมบูรณ์ 
**ห้องพักแบบนอน 3-4 ท่ำนจะต้องท ำกำรตรวจเช็คก่อนว่ำมีห้องว่ำงหรือไม่ 
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีที่มีผู้เดินทำง ต่ ำกว่ำ 30 ท่ำน 
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โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส ำรำญเส้นทำงอลำสก้ำ (ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร) อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง 

  ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ  กรุงเทพฯ/(ไทเป(ซีแอตเทิล/(ไทเป(กรุงเทพฯ ชั นประหยัดสายการบินอีวีเอ แอร์ 
    (เนื่องจำกเป็นตั๋วกรุ๊ป – สำยกำรบินจะเป็นผู้ก ำหนดที่นั่งมำให้ ผู้เดินทำงไม่สำมำรถเลือกเองได้) 
 ค่าภาษีสายการบิน 
 โรงแรมที่พักก่อนขึ นเรือตามที่ระบุไว้ในรายการ  หรือโรงแรมอ่ืนในระดับเดียวกัน (1 คืน( 
 ห้องพักบนเรือ (7  คืน( 
 ค่าภาษีท่าเรือ 
 ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่าตามที่ระบุในรายการ 
 ทิปบนเรือ / ทิปพนักงานขับรถ 
 ค่าวีซ่าแคนาดา 
 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ของ Allianz แบบ Oasis Tripper 
 มัคคุเทศก์ผู้ช้านาญการจากเมืองไทย ดูแลตลอดการเดินทาง 

**ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายแบบหมู่คณะในกรณีที่ท่านไม่ใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่สามารถขอเงินได้** 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
  ค่าวีซ่าอเมริกา 

 ค่าแปลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า (ถ้ามี(  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ท, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 ค่าภาษี มูลค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

กำรส ำรองท่ีนั่งหรือห้องพัก 
 1. กรุณาช้าระค่ามัดจ้าทัวร์ 25,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท้าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส้าเนาหน้าหนังสือ

เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย( และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช้าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 95 วันท้าการ (ในช่วงปกติ( หรือช้าระก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 105 วันท้าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเม่ือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร( หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ 
มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 90 วันท ำกำร โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 
**หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 90 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียกเก็บยอดทั งหมดทันทีที่ท้าการจอง** 
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เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
 
เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรจองทัวร์ 
ยกเลิกการเดินทางมากกว่า  90 วันท้าการขึ นไป    ก่อนเดินทาง    ช้าระค่าด้าเนินการ 5,000 บาท 
ยกเลิกการเดินทางภายใน   74 – 61 วันท้าการ    ก่อนเดินทาง    ไม่คืนเงินค่ามัดจ้า (25,000.-) 
ยกเลิกการเดินทางภายใน   60 – 31 วันท้าการ    ก่อนเดินทาง     หักช้าระ 50 % ของราคาเต็ม 
ยกเลิกการเดินทางภายใน   30 – 15 วันท้าการ    ก่อนเดินทาง     หักช้าระ 75 % ของราคาเต็ม 
ยกเลิกการเดินทางภายใน   14 วันท้าการ        ก่อนเดินทาง     หักช้าระ 100 % เต็มจ้านวน 
** หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทัวร์ หลังได้ท ำกำรยื่นวีซ่ำเรียบร้อยแล้ว บริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำรน ำเล่มพำสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่ำในทุกกรณี ไม่ว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรยื่นวีซ่ำจะรวมหรือแยกจำกรำยกำรทัวร์ก็ตำม และขอสงวนสิทธ์ในกำรคืนเงินค่ำวีซ่ำที่
ได้ช ำระให้กับทำงสถำนฑูตไปแล้ว ** 

ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ 
  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากท่านการต้องเลื่อนวันเดินทางไป / 
       กลับ ท่านจะต้องจองเป็นตั๋วเดี่ยว และช้าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ โดยสายการบินเป็นผู้ 
       ก้าหนด 
       และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง  ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้  
   การจองตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ ผู้เดินทางจะไม่สามารถเลือกที่นั่งเองได้ ทางสายการบินจะเป็นผู้ก้าหนดที่ 
        นั่งแบบกรุ๊ปมาให้เท่านั น 
   ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ  โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค้ายืนยัน 
        ว่าทัวร์นั น ๆ ยืนยันการเดินทางแน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้ว 
        ทัวร์นั นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 
กำรเปลี่ยนวันเดินทำงไป หรือกลับ 
  ผู้เดินทางจะต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อท้าการจองตั๋วแยกออกจากกรุ๊ป และผู้เดินทางต้องช้าระค่าส่วนต่างของตั๋ว  
       และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่สายการบินเรียกเก็บนอกเหนือจากราคาทัวร์ 
ห้องพักบนเรือ/โรงแรม 
  การจองแบบหมู่คณะ เบอร์ห้อง และสถานที่ตั งของห้องไม่สามารถเลือกได้  ทางเรือจะเป็นผู้ก้าหนดหากท่าน 
        ต้องการสิ่งใดพิเศษเช่น ห้องพักติดกัน / ระบุชั นที่พัก / หรือห้องพักส้าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ให้ 
       แจ้งตั งแต่เม่ือท้าการจอง และจะได้หรือไม่นั นขึ นอยู่กับห้องพักว่างเป็นหลัก 
  ห้องพักบนเรือเป็น ห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านต้องการพัก    
        3 ท่าน จะต้องท้าการส่งเรื่องจองและรอยืนยันว่าห้องพักประเภทที่สามารถนอนได้ 3 ท่านยังว่างหรือไม่ และ 
        หากมี ห้องพักส้าหรับทา่นที่ 3 เตียงนอนจะเป็นเตียงบนที่พับเก็บได้เท่านั น  
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  ห้องพักบนเรือทุกห้องเป็นห้องพักแบบปลอดบุหรี่ (รวมถึงห้องพักแบบมีระเบียงส่วนตัว( 
  ห้องพักโรงแรมในกรณีท่ีต้องการพัก 3 ท่าน หรือ 4 ท่าน ในห้องเดียวกัน จะต้องขึ นอยู่กับข้อก้าหนด และ 
        ประเภทห้องพักของโรงแรม เพราะบางโรงแรมอาจไม่มีห้องที่พัก 3 หรือ 4 ท่าน 
 ขอบข่ำยควำมรับผิดชอบ  
 บริษัทฯ ในฐานะเป็นตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆ พร้อมทั งโรงแรมและส้านักงานจัดน้าเที่ยว 
        เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยว จะไม่รับผิดชอบต่อการได้รับบาดเจ็บ สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิด        

จากความล่าช้าของสายการบิน / เรือ การยกเลิกเที่ยวบิน / เรือ การเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถท้าให้เรือเข้าท่า ที 
         ก้าหนด การเปลี่ยนท่าเทียบเรือ อุบัติเหตุร้ายแรงทางธรรมชาติ และปัญหาด้านการเมือง 
    รายการทัวร์ และเมืองต่างๆ ที่เรือจอดเทียบท่า รวมถึงเวลาในการเดินทางแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
        ตามความเหมาะสม อาจเนื่องด้วยสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ที่จะท้าให้มีผลกับ 
        รายการ ทั งนี หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางบริษัทฯ จะด้าเนินการโดยค้านึงถึงความปลอดภัย และ 
        ผลประโยชน์ของลูกค้าโดยส่วนรวมเป็นหลักใหญ่ 
  เนื่องจากการท่องเที่ยวนี เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายแบบหมู่คณะกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่ 
       สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทาง 
       บริษัทฯ ได้จัดให้  
  เนื่องจากเป็นการเดินทางแบบหมู่คณะ ในกรณีที่เดินทางแบบครอบครัว ที่มีทั งเด็ก หรือ ผู้สูงอายุ หรือท่านผู้ 
       เดินทางที่ต้องใช้รถเข็น ท่านผู้เดินทางและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกในครอบครัวของท่าน เนื่องจาก 
       หัวหน้าทัวร์จะต้องดูแลในภาพรวมของคณะใหญ่ทั งหมด 
  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมืองและจะไม่คืนเงินค่า  
        ทัวร์ที่ท่านช้าระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฏหมาย  
        หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 ในกรณีที่ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ บริษัทฯ สามารถเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ให้กับท่าน แต่ 
        การพิจารณาอนุมัติให้วีซ่าเข้าประเทศท่ีท่านจะเดินทางนั น ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูต ทางบริษัทไม่   
        มีความเก่ียวข้องใดๆ ดังนั น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ น อาทิ ค่าธรรมเนียมการยื่น   
       วีซ่า หรือค่ายกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณายื่นค้าร้องขอวีซ่าของท่าน “ไม่ผ่ำน”  
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 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ/ หนังสือเดินทางฑูต (เล่มสีน ้าเงิน / เล่มสีแดง( เดินทางกับคณะ  
       บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่ จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะ 
      โดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีน ้าตาล( 

ข้อมูลอันเป็นประโยชน  
สำยกำรบินอีวีเอ แอร์  
*ส้าหรับกระเป๋าสัมภาระเพ่ือโหลดใต้ท้องเครื่องบิน น้าหนักไม่เกิน 23 กก.ต่อชิ น หนึ่งท่านไม่เกิน 2 ชิ น  
*ส้าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ถือขึ นเครื่อง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกิน 7 กก. ขนาดกระเป๋า 22 x 14 x 9 นิ ว  
- กรุณางดน้าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าที่จะถือขึ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณำ
ใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ นเครื่องบินโดยเด็ดขาด  
- วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะ
แสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)  
- ตัวสารองไฟ (Power Bank) จะต้องถือขึ นเครื่องเท่านั น ไม่อนุญาตให้โหลดใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้าม เกิน 32,000 mAh 
(ความจุน้อยกว่า 20,000 mAh ไม่ระบุจานวน 20,000 – 32,000 ไม่เกิน 2 ชิ น( 
- ไม้เซลฟี่ ท่านจะต้องใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่จะโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั น ห้ามถือขึ นเครื่อง  
- กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีล้อเลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมกับการเป็นกระเป๋าถือขึ นเครื่อง  

 
ข้อมูลเรือ Ruby Princess  

ข้อมูลเทคนิค  
  ระวางขับน ้า  113,000 ตัน     จุผู้โดยสาร 3,080 คน 
 ความยาวเรือ        951 ฟุต   ความสูงเรือ    195 ฟุต 
  จ้านวนห้องพัก   1,542 ห้อง    ชั นบริการ      19 ชั น    
  เริ่มให้บริการ   8 พ.ย. 2008    ปรับปรุงใหม่  ต.ค. 2018   
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ห้องอำหำร และบำร์ต่ำงๆ   
  ห้องอาหารใหญ่ 3 ห้อง 
  ห้องอาหารพิเศษมีค่าบริการในการจอง USD39 / คน / ครั ง   ส้าหรับ ( ห้องอาหารที่เชฟ Curtis Stone คิด

ออกแบบเมนูให้เป็นพิเศษที่ห้อง Share by Curtis Stone และค่าบริการในการจอง USD29 / คน / ครั ง 
ส้าหรับห้องอาหารแบบสเต็กสไตล์อเมริกัน  Crown Grill( 

  ห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ Horizon Court Buffet 
  International Café (ให้บริการ 24 ชั่วโมง( 
  บาร์ไอศครีม / พิซซ่า  / ฮอทดอก / แฮมเบอร์เกอร์ 

ควำมบันเทิง และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
  ทีวีจอยักษ์ที่มีฉากหลังเป็นท้องฟ้า และผืนน ้า  “Movies under the star”    
   ห้องโชว์ที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง “Princess Theater”  
  ไนท์คลับ, บาร์, เลานจ์ และดิสโก้เธค ที่มากมายไปด้วยเครื่องดื่มให้ท่านเลือกสรร 
 คาสิโน 
 Internet Café (มีค่าบริการ( 
  ห้องสมุด 
  ช้อปปิ้ง ร้านบูติค / ร้านค้าปลอดภาษี 

กิจกรรมสันทนำกำร 
   สวนสุขภาพ “The Sanctuary”  (มีค่าบริการ(   สปา “Lotus Spa” (มีค่าบริการ( 
   ฟิตเนส / ซาวน่า / ลู่วิ่ง Outdoor     สระว่ายน ้า / อ่างจากุซซี่ 

  สนามพัตกอล์ฟ / Shuffleboard / Center Court (basketball, volleyball) 
ห้องกิจกรรมส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ  18 ปี ตำมช่วงอำยุ 

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

 
 

 
 

ผู้เดินทำงที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว กอ่นวันเดินทำง 
จะต้องช ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนฑูตปล่อยเลม่คืนมำแล้วเท่ำนั้น) 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพือ่คนท่ีเรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทีเ่พิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส้าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ นในระยะเวลา 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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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลสั (เดินทำงท่ัวโลก / เดินทำงเอเชีย) 

 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่ 
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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กำรเตรียมเอกสำรยื่นวซี่ำแคนำดำ 
สถำนฑูตแคนำดำจะใช้เวลำด ำเนินกำรพิจำรณำอย่ำงน้อย 16-20 วันท ำกำร (ไม่รวมเสำร์-อำทิตย)์ หรือมำกกว่ำ และเม่ือยื่น
เรื่องและเอกสำรทั้งหมดให้กับตัวแทนรับเรื่อง VFS แล้ว จะไม่สำมำรถขอเล่มเร่งด่วน หรือขอออกมำเดินทำงได้ จนกว่ำสถำน
กงศุลจะพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน จึงขอให้ท่ำนเช็คให้แน่นอนว่ำในระยะเวลำกำรยื่นเรื่องท่ำนจะไม่มีกำรใช้ Passport เดินทำง
ไปไหน 

***ทั้งหมดนี้เป็นข้อก ำหนดของทำงสถำนฑูต มิใช่เป็นข้อก ำหนดของทำงบริษัททัวร์*** 

***ข้อมูลต่ำงๆ ทำงสถำนฑูตอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ*** 
 

01. หนังสือเดินทำง (เล่มจริง) 
ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน ขึ นไป นับจากวันเดินทาง และจะต้องมีหน้าประทับตราวีซ่า 4 หน้าขึ นไป   

02.  หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ(ถ้ำมี)  จะต้องน้ามาแสดงด้วยเพ่ือประกอบการพิจารณา 
03. แบบฟอร์มขอวีซ่ำประเทศแคนำดำ 

ฟอร์มวีซ่าเป็นแบบออนไลน์ (Application for temporary & Family Information) กำรกรอกฟอร์มจะต้องตอบทุก
ค ำถำมไม่มีข้อยกเว้น หำกกรอกไม่ครบท่ำนจะไม่สำมำรถปริ๊นแบบฟอร์มที่มีบำร์โค๊ดออกจำกระบบเพื่อน ำไปยื่นเรื่อง
ได้ 

04.  รูปถ่ำยสี ขนาด  2 x 2 นิ ว หน้าเต็มเท่านั น พื นหลังสีขาว จ้านวน 2 รูป  ถ่ายไม่เกิน 6  เดือน  ไม่สวมแว่นตา 
05.  หลักฐำนกำรเงิน 
       ส้าเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมกับ  
          update ยอดเงินล่าสุด 
06.  หลักฐำนกำรท ำงำน 

- ส ำหรับเจ้ำของกิจกำร  ใช้ส้าเนาใบจดทะเบียนบริษัท ที่มีชื่อของท่าน 
(มีอายุไม่เกิน 3 เดือน(  แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 
- ส ำหรับพนักงำนบริษัท ใช้จดหมายรับรองการท้างานตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษที่ระบุต้าแหน่ง / วัน/เดือน/ปีที่เริ่มต้น
ท้างาน  และเงินเดือน  (มีอายุไม่เกิน 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 ำหรับเด็ก) (แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ(                           
11. ใบจองตั๋วเครื่องบิน 
12. ใบจองโรงแรม (มีชื่อผู้เดินทำงระบุ)  
13. จดหมำยเรือ 
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14.  ส ำเนำหน้ำวีซ่ำอเมริกำและส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตเล่มเดียวกัน (ถ้ำเคยได้รับ) 
หมำยเหตุ:    
1. กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี ที่เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ คนใดคนหนึ่ง  บิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางด้วยจะต้องขอใบยินยอมให้
เด็กเดินทางจากทางอ้าเภอ (แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ( 
2. กรณีท่ีมีการออกค่าใช้จ่ายให้กัน ต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษ 
**ผู้สมัครทุกท่ำนจะต้องลงลำยเซ็นต์ให้เหมือนหนังสือเดินทำงในแบบฟอร์มวีซ่ำด้วยตัวเองเท่ำนั้น ทั้งหมดประมำณ 8 จุด** 
ในกรณีที่ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ บริษัทฯ สามารถเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ให้กับท่าน แต่การพิจารณาอนุมัติ
ให้วีซ่าเข้าประเทศท่ีท่านจะเดินทางนั น ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ดังนั น บริษัทฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ น อาทิ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หรือค่ายกเลิกการเดินทาง หากาการพิจารณายื่นค้าร้อง
ของวีซ่าของท่าน“ไม่ผ่ำน” 

 
 
 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA CANADA 
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