
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

* รวมรายการล่องเรือชมปลาวาฬ ณ เมืองจูโน่ *  
* เมืองวคิตอเรีย * ชมเมืองซีแอตเติล้ * ชมเมืองจูโน(เมืองหลวง) * อทุยานแห่งชาติกราเซียร์ เบย์  

* ชมเมืองสแก๊กเวย์ * ชมเมืองเคท็ชิเกน * 
ล่องเรือส าราญรอยัล ปร๊ินเซสส์ เรือส าราญระดับโลกที่ได้รับสัมปทานเข้าชมกลาเซียร์ เบย์ 

ออกเดินทางท่องเที่ยวปี 2566 
05 – 15 พ.ค. // 02 – 12 มิ.ย. // 07 – 17 ก.ค. // 21 – 31 ก.ค. // 11 – 21 ส.ค. // 08 – 18 ก.ย. // 15 – 25 ก.ย.2566 

 
เรือส ำรำญ รอยลั ปร๊ินเซส   

Royal Princess Cruise 
ส ำรวจเส้นทำงท่องเท่ียว พกัผอ่นและเพลิดเพลินกบัเรือ
ส ำรำญท่ีมีหลำยส่ิงจะมอบใหคุ้ณในทอ้งทะเล เพลิดเพลิน
กบัทศันียภำพอนักวำ้งไกลจำกหน่ึงในหอ้งมีระเบียง
มำกกวำ่ 1,400 หอ้งบนเรือส ำรำญ Royal Princess หรือจะ
เดินเล่นบน The SeaWalk ซ่ึงเป็นทำงเดินพื้นกระจกท่ี
ทอดตวัยำวออกไปไกลกวำ่ 8 เมตร จำกขอบเรือ ตั้งแต่ The 
Sanctuary อนัเงียบสงบ ซ่ึงเป็นสถำนท่ีพกัผอ่นเพื่อผูใ้หญ่
ไปจนถึงกำรแสดงแสงสีและกำรแสดงทำงน ้ำ Princess 
Watercolor Fantasy อนัตระกำรตำและอ่ืนๆอีกมำกมำย 
คุณจะพบกบักิจกรรมท่ีหลำกหลำยส ำหรับทุกอำรมณ์ ท่ี
คุณจะตอ้งประทบัใจ 

จ ำนวนผูโ้ดยสำร 3,560 คน จ ำนวนลูกเรือ 1,346 คน  
เปิดบริกำรเท่ียวแรก 16 มิถุนำยน 2556  
ปรับปรุงตกแต่งใหม่ ธนัวำคม 2561 
จ ำนวนห้องพกัผูโ้ดยสำร 1,780 หอ้ง // จ ำนวนชั้น 19 ชั้น // ระวำงขบัน ้ำ 142,229 ตนั // ควำมยำว 330 เมตร 
ควำมสูง 66 เมตร 
ใชเ้วลำในกำรพกัผอ่นท่องเท่ียวของคุณใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด กบัเรือส ำรำญหรูในระดบัปร๊ินเซสเมดลัเล่ียน ท่ีพร้อมดว้ย 
เหรียญโอเช่ียนเมดลัเล่ียน เฉพำะคุณ คุณจะไดส้ัมผสักบักำรพกัผอ่นในเรือส ำรำญท่ีเป็นส่วนตวัและสะดวกสบำยมำกขึ้น 
เพื่อใหคุ้ณสำมำรถท ำส่ิงท่ีคุณช่ืนชอบไดม้ำกขึ้น นอกจำกน้ี คุณยงัจะเช่ือมโลกอินเตอร์เน็ตไดใ้นขณะท่ีอยูใ่นทอ้งทะเลดว้ย
บริกำร WIFI เมดลัเล่ียนเน็ต ท่ีรวดเร็วและรำคำไม่แพง 
 
 



 

 

 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)       กรุงเทพฯ – ไทเป – ซีแอตเติล้ (สหรัฐอเมริกา)   
13.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  
16.25 น. เหิรฟ้าสู่เมืองซีแอตเติล้ สหรัฐอเมริกา...โดยสายการบินอว่ีา แอร์ไลน์ EVA Airlines เท่ียวบินท่ี BR068/026 
 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี เมืองไทเป ประเทศไตห้วนัพร้อมบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองเชิญท่ำนอิสระกบักำร

พกัผอ่นตำมอธัยำศยักบัรำยกำรบนัเทิงตำมสำย และภำพยนตร์ลอยฟ้ำ 
  *** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลีย่น วันท่ีไม่เปลีย่น ***  

19.30 น. ถึงท่าอากาศยาน“นครซีแอตเติ้ล” SEATTLE หลงัผำ่นพิธีตรวจคนเขำ้เมืองเรียบร้อยแลว้ จำกนั้นน ำท่ำนเดิน
ทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่: Crowne Plaza Seattle Airport Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัที่สองของการเดินทาง(2)     ชมเมืองซีแอตเติล้ – ล่องเรืออลาสก้า   
เชำ้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำนเท่ียวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองท่ำชำยฝ่ังท่ีมีควำมส ำคญัทำงดำ้นกำรท่องเท่ียวของ 
มลรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกำ อยูร่ะหวำ่งมหำสมุทรแปซิฟิกและทะเลสำบวอชิงตนั อยูห่่ำงจำก
ชำยแดนสหรัฐอเมริกำ - แคนำดำ 154 
กิโลเมตรเพียงเท่ำนั้น "นครซีแอตเติล" 
เป็นเมืองขนำดใหญ่พอสมควร พื้นท่ีส่วน
ใหญ่ของเมืองลว้นเตม็ไปดว้ยตึกระฟ้ำและ
ควำมโรแมนติก ของแสงสีในยำมค ่ำคืน 
แต่หลำยๆคนท่ีเคยมำเยอืนเมืองน้ีกลบัเรียก
ขำนเมืองน้ีวำ่ มหำนครแห่งสีเขียวขจี 
เน่ืองจำกเมืองเตม็ไปดว้ยพื้นท่ีสีเขียว 
นอกจำกน้ีแลว้ซีแอตเติล ยงัไดรั้บกำรยก
ยอ่งจำกสมำคมธุรกิจกำรท่องเท่ียวแห่ง
อเมริกำ (ASTA) จำกกำรจดัอนัดบัใหซี้แอตเติลเป็น 1 ใน 10 สถำนท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกำอีกดว้ย 
น ำท่ำนเก็บภำพ สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลกัษณ์ของซีแอตเติล ส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีควำมสูงถึง 520 ฟุต (160 
เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้ำงขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เม่ือคร้ังท่ีซีแอตเติลไดเ้ป็นเจำ้ภำพจดังำน World’s Fair ภำยในสเปซ 
นีดเดิล จะประกอบไปดว้ยร้ำนขำยของกระจุกกระจิก ร้ำนอำหำรลอยฟ้ำ (Sky City restaurant) ท่ีสำมำรถหมุน
ชมวิวสวยของเมือง จำกนั้นน ำท่ำนสู่ยำ่น ดำวน์ทำวน ์(Downtown) ยำ่นธุรกิจท่ีส ำคญัของซีแอตเติล ชมอำคำร 
บำ้นเรือน และตึกท่ีมีควำมส ำคญัทำงดำ้นสถำปัตยกรรมท่ีถือวำ่มีควำมงดงำมท่ีสุดของเมือง น ำท่ำนสัมผสัควำม 
 
 
 



 

 

 
 
เก่ำแก่ของเมืองท่ีไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซ่ึงถือวำ่เป็นยำ่นท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในซีแอตเติล ท่ีน่ีมีร้ำนแกล
เลอร่ีท่ีจดัแสดงงำนศิลปะของศิลปินช่ือดงั, ห้องอำหำร, ร้ำนหนงัสือ และเคร่ืองประดบัมำกมำย น ำท่ำนแวะ
ถ่ำยรูปกบั สมิท ทำวเวอร์ (Smith Tower) ทำวเวอร์ท่ีสร้ำงขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914  
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเติล้ เช็ค-อิน 
Check-In Royal Princess Cruise ถึงท่ำเรือ 
Pier 91 SmithCoveCruiseTerminal ขอเรียน
ทุกท่ำนเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำร
ลงทะเบียน CruiseCheck–In  

โปรดเตรียมเอกสารดังนี:้  
1.พำสปอร์ท (Passport)  
2. ตัว๋เรือ (E-Ticket Boarding Pass)  
3. บตัรเครดิต(Credit Card)  
 
 
จำกนั้นน ำท่ำนผำ่นขั้นตอนกำรตรวจ X-RAY ก่อนข้ึนเรือ หลงัจำกข้ึนสู่เรือและจดัเก็บสัมภำระเรียบร้อย
แลว้ ขอเชิญท่ำนสู่หอ้งอำหำร Horizon Court (อยูช่ั้น 16 ใชลิ้ฟตก์ลำงเรือ) 

 เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ ณ ห้องบุปเฟ่ต์ Horizon Court ชั้น 16 จำกนั้น
หัวหนำ้ทวัร์ จะน ำท่ำนเดินส ำรวจต ำแหน่งท่ีตั้งของห้องอำหำร และส่วนบริกำรต่ำงๆของเรือส ำรำญ พร้อมเขำ้
ร่วมกิจกรรมซ้อมกำรเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน โดยให้ท่ำนใส่ชูชีพท่ีเตรียมไวท่ี้ห้องพกัของ
ท่ำน แลวัไปยงัจุดนดัพบตำมหมำยเลขท่ีมีบอกไวใ้นหอ้งพกั  

https://www.princess.com/deckPlans.do?shipCode=RP 

16.00 น. เชิญท่ำนสมำชิกทุกร่วมพิธีนบัถอยหลงัฉลองกำรออกเดินทำง Bon Voyage Countdown  
เรือรักเรือส ำรำญ Princess Cruise ออกเดินทำงจำกท่ำเรือ ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรม และควำมบนัเทิง
ต่ำงๆท่ีทำงเรือไดจ้ดัสรรไว ้เช่น ท่ำนอำจจะนัง่ฟังเพลงไพเรำะไดท่ี้ เลำจน์ หรือ บำร์ต่ำง หรือสนุกกบักำรเตน้ร ำ
ไดท่ี้ดิสโกเ้ธค หรือบำงท่ำนอำจจะเส่ียงโชคท่ีคำสิโน ท่ีมีเคร่ืองเล่นต่ำงๆใหท้่ำนเลือกมำกมำย เช่น รูเลต็ต,์  
สลอ็ด แมชชีน, แบลก็แจ็ค  ฯลฯ 

ค ่ำ  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  
*** อิสระกบักำรพกัผอ่นตำมอธัยำศยั พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษท่ีทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ากนั) *** 
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หมำยเหต ุ ในแต่ละวนัท่ำนสำมำรถศึกษำกิจกรรมต่ำง ๆ ไดจ้ำกจดหมำยข่ำวรำยวนั “Princess Patter” ท่ีทำงเรือจะส่งมำให้
ท่ำนไดอ่้ำนล่วงหนำ้ทุกคืน โดยจะน ำส่งไวท่ี้หอ้งนอนของท่ำน ซ่ึงรำยละเอียดทุกอยำ่งจะแนะน ำไวใ้นจดหมำยข่ำวรำยวนั 
เช่น ค ่ำน้ีควรแต่งตวัอยำ่งไร กิจกรรมตั้งแต่เชำ้จรดเยน็ รำยกำรกำรบนัเทิงต่ำง ๆ เป็นตน้ เพรำะทุกไมลท์ะเลท่ีเรือแล่นไปนั้น 
กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีวำงไวอ้ยำ่งเตม็ท่ีก็จะด ำเนินไปจนท ำให้แต่ละวนัผำ่นไปอยำ่งรวดเร็ว 

พกัที่: Royal Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว  

วนัที่สามของการเดินทาง(3)      เรือน าคณะล่องทะเล ( สนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ) 
เชำ้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
• วันนีเ้ชิญท่านสมาชิกพกัผ่อนอย่างอสิระกบับริการ และกจิกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทิเช่น  
• ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการอาหาร 24 ช่ัวโมง) ห้องอาหารอติาเลีย่น ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลิน  
• บาร์เคร่ืองด่ืม บาร์ไอศครีม บาร์ กริลล์ พซิซ่า, ฮอทด็อก, แฮมเบอร์เกอร์ 
• ห้องฟังเพลง, ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงท่ีพร่ังพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง 
• โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเคร่ืองเล่น Simulator  
• อนิเตอร์เน็ต คาเฟ่  
• สโมสรส าหรับเด็กเลก็ 
•  สระว่ายน ้า  สระน ้าวน   เซาวน่า  ห้องนวด  ห้องยิม ห้องเสริมสวย 
•  สนามกอล์ฟคอมพวิเตอร์ คอร์ตแพต็เดิล้เทนนิส     บาสเกต็บอล     และวอลเล่ย์บอล  
• ห้องสมุด ห้องท าพธิีแต่งงาน, ห้องปฐมพยาบาล 
•  ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านสรรพสินค้าและของที่ระลกึ   
• ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ 
เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ค ่ำ   ขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้มีเกยีรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค ่า Welcome Dinner ซ่ึงกปัตันได้
จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกยีรติทุกท่านแบบเป็นพเิศษ  
ชุดแต่งกายท่ีเหมาะสม 
ผูช้ำย ชุดสูท หรือชุดประจ ำชำติ  
ผูห้ญิง ชุดรำตรี หรือชุดประจ ำชำติ 

***วันและเวลาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอยีดจาก Princess Patter *** 

พกัที่: Royal Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว  

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)  เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน (Juneau) – รวมล่องเรือชมปลาวาฬ 
                            ชมเมือง – ชมทิวทัศน์รอบขุนเขา 
เชำ้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

*** วนันีเ้รือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 11.30 น. – 22.00 น. *** 
11.30 น. เรือเข้าเทียบท่าท่ี “ เมืองจูโน ” (Juneau) เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ท่ีเตม็ไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงำม ดว้ย

เสน่ห์ของธรรมชำติและวฒันธรรมท่ีผสมผสำนกนัอยำ่งกลมกลืน จูโน เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวำ่งเทือกเขำและ
ทะเลท ำใหเ้ป็นเมืองท่ีเขำ้ถึงไดย้ำก
ในทำงบกถูกคน้พบในช่วงยคุต่ืน
ทองปี ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมือง
ศูนยก์ลำงแห่งกำรคำ้ทองอนัมัง่คัง่
ก่อนจะกลำยเป็น เมืองหลวงของมล
รัฐอลำสกำ้ ในเวลำต่อมำ นอกจำกน้ี 
“ จูโน ” ยงัเป็นเมืองท่ีมี “ ธาร
น ้าแข็ง ” มำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของอ
ลำสกำ้ ท่ีส ำคญัไดแ้ก่ “ธารน ้าแข็ง
เมนเดนฮอลล์” Mendenhall Glacier ซ่ึงเป็นธารน ้าแข็งท่ีขึ้นช่ือว่า “ สวยท่ีสุด ” แห่งหนึ่งเท่าท่ีค้นพบกนัมา...
จำกนั้นอิสระใหข้ึ้นฝ่ังชมเมืองจูโนและชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมือง 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
11.30 น.   เชิญทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ลอ้บบ้ีเรือ เพื่อเตรียมตวัข้ึนสู่ฝ่ัง น ำท่ำนสัมผสัประสบกำรณ์ ล่องเรือชมปลาวาฬ 

(รวมในราคาทัวร์แล้ว)  
 

เรือจะน าท่านออกเดินทางจากท่าเรือจูโน ล่องชมอ่าว ประมาณ 3.30 ช่ัวโมง ตวัเรือท่ีจะออกแบบพิเศษ ดว้ย
หอ้งโดยสำรท่ีอบอุ่น กวำ้งขวำงสะดวกสบำย ลอ้มรอบดว้ยหนำ้ต่ำงบำนใหญ่ มีชั้นดำดฟ้ำใหท้่ำนชมชีวิตตำม
ธรรมขำติของวำฬ และสัตวน์ ้ำ อยำ่งใกลชิ้ด ตวัเรือล่องผ่ำนชมตำมแนวเกำะท่ีเรียงรำยตำมแนวหมู่เกำะ 
STEPHEN (กรุณำเตรียมเคร่ืองแต่งกำยใหอ้บอุ่นให้เพียงพอ / ไดเ้วลำน ำท่ำนกลบัขึ้นฝ่ัง 

เดินเทีย่วชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Tour  
• Mendenhall Glacier & Salmon Hatchery (4.25 Hours) JNU-120: น ำท่ำนสมำชิกเขำ้เยีย่มชมสถำนเพำะเล้ียง

พนัธุ์ปลำแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวิตของปลำแซลมอนท่ีน่ำมหศัจรรยย์ิง่นกั จำกนั้นใหท้่ำนสมำชิกเดินชมธำร
น ้ำแขง็เมนเดลฮอลลธ์ำรน ้ำแขง็ท่ีขึ้นช่ือวำ่สวยท่ีสุดเหนือค ำบรรยำย  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 95.95 USD / เด็กต ่ากว่า12ปี 70 USD) 

• Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) JNU-140: น ำท่ำนสมำชิกขึ้นรถกระเชำ้ไฟฟ้ำสู่ยอดเขำ เมำ้ท ์โรเบิร์ต ท่ีมี
ควำมสูงกวำ่ 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิดโอกำสใหไ้ดช่ื้นชมทิวทศัน์ท่ีงดงำมของเมืองจูโนไดอ้ยำ่งกวำ้งไกล  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 45 USD / เด็กต ่ากว่า12ปี 35 USD) 

• Mendenhall Glacier Helicopter (2.25 Hours) JNU-810 : น ำท่ำนสมำชิกชมธรรมชำติของธำรน ้ำแขง็เมนเดล
ฮอลล ์ท่ีงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกดว้ยกำรนัง่เฮลิคอปเตอร์ชมทศันียภำพอนัแสนมหศัจรรย ์ยำกแก่กำรไดม้ำ
สัมผสั จำกนั้นท่ำนจะมีโอกำสไดล้งเดินบนธำรน ้ำแขง็โดยมีผูเ้ช่ียวชำญเป็นผูน้ ำทำง  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 359.95 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 

      อิสระใหท้่ำนเดินเล่นภำยในตวัเมืองจูโน่ ซ่ึงเรียกไดว้ำ่เป็นเมืองท่ำและเมืองหลวงท่ีส ำคญัของมลรัฐอลำสกำ้ 
เป็นเมืองหลวงท่ีตอ้งเดินทำงเขำ้ดว้ยเรือตวัเมืองตั้งอยูบ่ริเวณตีนเขำท่ีตั้งตระหง่ำนสูงถึง 4,000 ฟุต ถำ้ไปเยอืน
ในช่วงตน้ๆของฤดูกำลล่องเรือส ำรำญ ท่ำนจะไดเ้ห็นยอดเขำท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและน ้ำตกอนัสวยงำม เมืองจูโน่ 
ถูกก่อตั้งขึ้นในยคุต่ืนทองอลำสกำ้ ดงันั้นท่ีน่ีจึงมีตึกรำมบำ้นช่องประวติัศำสตร์มำกมำย และเป่ียมไปดว้ยสีสัน
สดใส  

ท่านสามารถเช็คข้อมูลทัวร์ชายฝ่ังเพิม่เติมได้ท่ี: https://www.princess.com/ports-excursions/juneau-alaska-excursions 

หมำยเหตุ  ส ำหรับท่ำนท่ีกลบัข้ึนไปเดินเล่นบนฝ่ัง ท่ำนจะตอ้งกลบัมำข้ึนเรืออยำ่งนอ้ย 1 ชัว่โมงก่อนเรือออกจำกท่ำ  
ค ่ำ  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  

22.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “สแกก็เวย์” Skagway 
พกัที่: Royal Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว  



 

 

 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)              เรือเทียบท่าที่เมืองสแก๊กเวย์ (Skagway)  
เชำ้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วนันีเ้รือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.30 น . * * * 
07.00 น. เรือเข้าเทียบท่า “ สแก๊กเวย์ ” Skagway เมืองแห่งขมุทองในอดีต เป็นเมืองท่ำและเป็นประตูตอ้นรับผูท่ี้จะ

เดินทำงไปแสวงโชค ท่ีทุ่งทอง “ คลอนไดค์ ” 
Klondike Gold Fields ในเขตประเทศแคนำดำ
เม่ือประมำณ 100 ปีก่อน โดยมีทำงรถไฟสำย 
“ไวท์พาส” และ “ ยูคอนรูต”  White Pass and 
Yukon Railway ท่ีพำนกัแสวงโชคเดินทำงตดั
ขำ้มขนุเขำ และหุบเหว เขำ้สู่มณฑลยคูอนของ
แคนำดำ ปัจจุบนัเหลือเพียงควำมทรงจ ำ และน ำ
บรรยำกำศเก่ำมำใชต้อ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีมำกบั
เรือส ำรำญในช่วงฤดูร้อน ตวัเมืองอยูใ่กลจ้ำกท่ำเรือเพียงเดินรำว 10 – 15 นำทีก็ถึง เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีให้

บรรยากาศแบบหนังคาวบอยตะวันตก และยังคงรักษาสภาพไว้เหมือนในยุคตื่นทอง เช่น บ้านไม้สองช้ันทาสี
สดใส ซาลอน ร้านเหล้า ร้านขายของท่ีระลึกมากมาย ฯลฯ 

08.00 น.       เชิญทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ล๊อบบ้ีเรือ เพื่อเตรียมข้ึนสู่ฝ่ัง 

เดินเทีย่วชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Tour  
• To The Summit (1.30 Hours) SGY-140 : เดินทำงโดยรถตูท้่องเท่ียวลดัเลำะไปตำมเส้นทำงขดุทองสู่ยอดเขำ ไวท์

พำส ซมัมิท ซ่ึงสูงกวำ่ ระดบัน ้ำทะเล 3,292 ฟุต ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 44.95 USD / เด็กต ่ากว่า12ปี 25 
USD) 

• White Pass Scenic Railway (3.00-3.30 Hours) SGY-200 : เดินทำงโดยรถไฟรถไฟสำยไวทพ์ำสและยคูอนรูต ซ่ึง
เป็นรถไฟสำยประวติัศำสตร์ในยคุต่ืนทองช่ืนชมกบัทศันียภำพตำมหุบเขำและธรรมชำติท่ีงดงำมสู่ยอดเขำไวท์
พำส ซมัมิท นบัเป็นประสบกำรณ์ท่ีคุณจะมิลืมเลือน ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 139.95 USD / เด็กต ่ากว่า12ปี 
56 USD) 

• Dog Sledding & Glacier Flightseeing (2.00-2.30 Hours) SGY-840 : เดินทำงโดยกำรนัง่เฮลิคอปเตอร์สู่แคมป์
สุนขัท่ีเดนเวอร์กลำเซีย พร้อมชมวิธีกำรควบคุมสุนขัลำกเล่ือนจำกไกดผ์ูเ้ช่ียวชำญ และไดป้ระสบกำรณ์จำกกำร
นัง่เล่ือนท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีแสนเยน็สดช่ืนสุดยอดของกำรผจญภยั ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 599.95 
USD / ไม่มีราคาเด็กและเด็กต้องอายุห้าขวบขึน้ไปถึงจะสามารถร่วมเดินทางได้)(ขอแนะน าท่านจองก่อนวัน
เดินทางเน่ืองจากที่นั่งมีจ ากดัและเต็มเร็วมาก) 
 
 
 



 

 

 
  

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
น ำท่ำนชมตวัเมืองสแกกเวย ์ซ่ึงอยู่ห่ำงจำกท่ำเทียบเรือเพียง 5-10 นำทีเท่ำนั้น เมืองเล็กๆ ท่ีให้บรรยำกำแบบ
คำวบอยตะวนัตก แมเ้วลำจะผ่ำนไปนำนแต่เมืองสแกกเวยย์งัคงรักษำสภำพเมืองในยุคต่ืนทองไดเ้ป็นอย่ำงดี  ให้
ท่ำนไดช้ม บำ้นไมส้องชั้น ร้ำนคำ้ ร้ำนอำหำร ท่ีทำสีสันสดใส อิสระให้ท่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยัจนถึงเวลำนัด
หมำย (ท่ำนจะตอ้งขึ้นเรือประมำณ 1 ชัว่โมงก่อนเวลำเรือออกจำกท่ำ)  

ท่านสามารถเช็คข้อมูลทัวร์ชายฝ่ังเพิม่เติมได้ที่: https://www.princess.com/ports-excursions/skagway-alaska-excursions 

20.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติกราเซียเบย์”  
ค ่ำ  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพเิศษ  

พกัที่: Royal Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว  

วนัที่หกของการเดินทาง(6)  อุทยานแห่งชาติกลาเซียเบย์ (Glacier Bay National Park) 
เชำ้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วนันีเ้รือจะเข้าสู่ Glacier Bay National ตั้งแต่เวลา 06.00 – 15.00 น.* * * 

06.00 น.    เรือเดินทำงถึงบริเวณธำรน ้ำแขง็ “ กลา
เซียร์ เบย์ ” Glacier Bay วนันี้จะเป็น
รายการพเิศษสุด!!! โดยเฉพำะเรือใน
เครือ ปร๊ินเซสส์ เท่ำนั้นท่ีจะไดส้ัมปทำน
เขำ้ชม บริเวณอุทยำนแห่งชำติ กลำเซียร์ 
เบย ์ท่ำนจะไดเ้ห็น “ธารน ้าแข็งยักษ์” ท่ี
จะท าให้ทุกท่านรู้สึกว่าเรือส าราญขนาด

ใหญ่เล็กลงไปทันที ธำรน ้ำแข็งท่ีงดงำม
ยิง่ใหญ่ตระกำรตำ โดยเรือส ำรำญ Princess จะน ำท่ำนเขำ้ใกลธ้ำรน ้ำแขง็ท่ีไหลมำรวมกนับริเวณไหล่เขำท่ีจบัตวั
กนัเป็นธำรน ้ำแขง็สีฟ้ำครำมดว้ยแรงดึงดูดของโลกจึงท ำใหน้ ้ำแขง็แตกตวัเสียงดงักึกกอ้งถล่มลงมำเบ้ืองหนำ้
ของทุกท่ำน แลดูงดงำมยิง่นกั ซ่ึงท่ำนสำมำรถบนัทึกภำพควำมประทบัใจน้ีไวด้ว้ยตวัของท่ำนเอง 

 
 
 



 

 

 
 
เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ    
บ่ำย อิสระกบักำรพกัผอ่นบนเรือส ำรำญ กบักิจกรรมนำนำชนิดท่ีท ำใหทุ้กท่ำนสุขส ำรำญ 
ค ่ำ  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  / อิสระกบักำรพกัผอ่นตำมอธัยำศยั พร้อมชมการแสดงโชว์

ชุดพเิศษท่ีทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ากนั)  
15.00 น.   เรือออกเดินทางสู่ “ เมืองเค็ทชิเกน ”  Ketchikan 

พกัที่: Royal Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว  

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7)     เรือเทียบท่าที่เมืองเคท็ชิเกน (Ketchikan) 
เชำ้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วนันีเ้รือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.00 น . * * * 

06.30 น. เรือเขำ้เทียบท่ำ “เค็ทชิแคน”  เมืองน้ีตั้งอยูเ่ชิงเขำริมฝ่ังแม่น ้ำ เป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีมีเสน่ห์ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่
หมู่บำ้นดั้งเดิมของชนพื้นเมืองท่ีสร้ำงสรรคง์ำนศิลปะเสำโทเทม็ของ อินเดียนแดงเผ่าทลิงกติ น ำท่ำนสู่  
เมืองเคทชิเกน ชุมชน
แห่งแรกของรัฐอลำสกำ้ 
ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของรัฐ 
และเป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดี
ของนกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน
และต่ำงชำติวำ่ เป็นเมือง
แห่งเสำแกะสลกั (Totem 
Poles) ท่ีมำกท่ีสุดในโลก 
ในอดีตเสำแกะสลกัน้ี ถือเป็นสัญลกัษณ์ของชนเผำ่พื้นเมืองอเมริกนัทำงตอนเหนือ และถือเป็นสัญลกัษณ์ทำง
ศำสนำ ท่ีพวกเขำใหค้วำมเคำรพ แต่ต่อมำในยคุท่ีมีกำรเผยแผศ่ำสนำคริสต ์เกิดควำมเขำ้ใจผิดท ำใหค้นส่วนใหญ่
เผำเสำเหล่ำน้ีเป็นจ ำนวนมำก ปัจจุบนัเสำแกะสลกัน้ีเปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลกัษณ์ท่ีใชเ้ล่ำเร่ืองรำว 
ประวติัควำมเป็นมำต่ำงๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยไดช่ื้อวำ่เป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอนในอดีตเมืองน้ีถูกจดั
ใหเ้ป็นเมืองแห่งสวรรคข์องนกัตกปลำและกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบธรรมชำติท ำใหใ้นช่วงฤดูร้อนเมืองน้ีจะหนำแน่น 
 
 



 

 

 
 
ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวจำกทัว่โลก จนส่งผลใหป้ริมำณปลำแซลมอนลดลงเป็นจ ำนวนมำก อีกทั้งพื้นท่ีของป่ำไมก้็
ลดลงเน่ืองจำกประชำกรทอ้งถ่ินท ำกำรตดัไม ้เพื่อมำสร้ำงบำ้นพกัรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมำกขึ้นทุกๆปี 
ปัจจุบนัทั้งหน่วยงำนภำครัฐและประชำกรทอ้งถ่ินต่ำงพยำยำมท่ีจะอนุรักษใ์หเ้มืองน้ีคงไวซ่ึ้งบรรยำกำศของ
เมืองเก่ำเฉกเช่นในอดีตเพื่อใหค้นรุ่นหลงัท่ีมำเท่ียวเมืองน้ี สำมำรถรับรู้ถึงบรรยำกำศในประวติัศำสตร์ไดไ้ม่มำก
ก็นอ้ย น ำท่ำนเท่ียวชมยำ่นไฟแดงท่ีโด่งดงัในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นท่ีชุมนุมของนกัแสวงโชค 
และนกัเดินเรือในยคุต่ืนทอง เป็นยำ่นอำคำรเก่ำท่ีทำงเดินและบำ้นเรือนสร้ำงอยู่เหนือล ำธำรหรือเชิงเขำ มี
สถำนท่ีประวติัศำสตร์ “บ้านของดอลลี”่ สถำนท่ีหำควำมส ำรำญของชำยหนุ่มในอดีต อิสระใหข้ึ้นฝ่ังชมเมือง
เคทชิแกน และซ้ือของพื้นเมืองตำมอธัยำศยั พร้อมเก็บภำพควำมน่ำรักและควำมสวยงำมของเมืองเคทชิแกน 
 
 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  
• Totem Bight State Park & Ketchikan Highlights (2.50 Hours) KTN-100 : ท่ำนจะไดน้ัง่รถโคช้ชมรอบ

เมืองเคท็ชิแกน ชมอุทยำนโทเทม็ไบท ์ ศึกษำควำมเป็นมำของเสำสลกัท่ีมีควำมหมำยบ่งบอกถึงวฒันธรรมควำม
เป็นอยูแ่ละขนบธรรมเนียม ประเพณี 
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 49.95 USD / เด็กต ่ากว่า12ปี 39.95 USD) 

• Misty Fjords & Wilderness Explorer Cruise (4.50 Hours) KTN-620 : ประสบกำรณ์ท่ีท่ำนจะไดส้ัมผสักบั
กำรล่องเรือชมมิสต้ีฟยอร์ด ท่ีแผอ่ำณำบริเวณกวำ่ 2 ลำ้นเอเคอร์ชมผำแกรนิตท่ีงดงำม น ้ ำตกสูงกวำ่ 1,000 ฟุต 
ทะเลสวยใสดงัผลึกแกว้ และทะเลหมอกสวยท่ีปกคลุมควำมงำมของธรรมชำติรำวป่ำหิมพำนตใ์นฝัน  
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 209.95 USD / เด็กต ่ากว่า12ปี 190.95 USD) 

• Neets Bay Bear Watch & Flight (3.25 Hours) KTN-870 : เป็นรำยกำรท่ีทำ้ทำยและค่อนขำ้งจ ำกดัจ ำนวน
นกัท่องเท่ียวเพื่อรักษำควำมเป็นธรรมชำติไวใ้หอ้ยูน่ำนท่ีสุด ทวัร์เร่ิมดว้ยกำรพำท่ำนนัง่รถไปยงัท่ำจอด
เคร่ืองบินน ้ำ Float Plane (Guaranteed window seat for a 25-minute flight) เคร่ืองบินจะน ำท่ำนเดินทำงสู่
จุดท่ีสำมำรถชมหมีสีน ้ำตำลและแบลค็แบร์ไดอ้ยำ่งชดัเจน จำกนั้นพำท่ำนสู่ล ำธำรมำร์กำร์เร็ต ซ่ึงเป็นท่ีท่ีหมีสี
น ้ำตำลจะมำดกัจบัปลำแซลมอนเป็นอำหำรนบัเป็นควำมต่ืนตำต่ืนใจท่ีคุณจะประทบัใจมิรู้ลืม 
(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 469.95 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 

ท่านสามารถเช็คข้อมูลทัวร์ชายฝ่ังเพิม่เติมได้ที่: https://www.princess.com/ports-excursions/ketchikan-alaska-excursions 
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ค ่า    บริการอาหารม้ือค ่ามื้อพิเศษ !!! ขอเชิญท่านสมาชิกผู้มีเกยีรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค ่า  
Farewell Night Dinner ซ่ึงกปัตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกยีรติทุกท่านแบบเป็นพเิศษ 

ชุดแต่งกายท่ีเหมาะสม 
ผูช้ำย ชุดสูท หรือชุดประจ ำชำติ  
ผูห้ญิง ชุดรำตรี หรือชุดประจ ำชำติ 

***วันและเวลาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอยีดจาก Princess Patter *** 

พกัที่: Royal Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว  
22.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา” (Victoria, Canada) 

วนัแปดของการเดินทาง(8)     เคท็ชิเกน – วคิตอเรีย(แคนาดา) – ซีแอตเติล้ 
เชำ้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
 อิสระกบักำรพกัผอ่นบนเรือส ำรำญ กบักิจกรรมนำนำชนิดท่ีท ำใหทุ้กท่ำนสุขส ำรำญ 
เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
 

* * * วนันีเ้รือจะเข้าสู่เมืองวคิตอเรีย ประเทศแคนาดา (Victoria) ตั้งแต่เวลา 19.00 – 23.59 น.* * * 
17.30 น.  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
19.00 น.  เรือเขำ้เทียบท่ำ วิคตอเรีย / น ำท่ำนเดินเท่ียวชม "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บกำร

ขนำนนำมวำ่เป็น "เมืองแห่งสวน" (City 
of Gardens) อีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวง
ของรัฐบริติชโคลมัเบีย (British 
Columbia) รัฐหน่ึงของประเทศแคนำดำ 
ท่ีตั้งยูท่ำงตะวนัตกสุดของประเทศ โดย
มีเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐคือเมือง "แวนคู
เวอร์" เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงดำ้นกำรท่องเท่ียว เป็นเมืองท่ี 

 
 
 



 

 

 
 
ขึ้นช่ือในเร่ืองของควำมสะอำด ควำมปลอดภยั และทิวทศัน์ท่ีมีควำมงดงำมมำกเมืองหน่ึง วิกตอเรียจึงมกัไดรั้บ
เลือกใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวส ำคญัอนัดบัตน้ๆ จำกนิตยสำรท่องเท่ียวสำกลเป็นประจ ำและดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีมี
กวำ่ 3.5 ลำ้นคนต่อปี  

** หมำยเหตุ** ส ำหรับเมืองวิคตอเรีย อำจมีกำรเปล่ียนแปลง EXCUSION ตำมควำมเหมำะสมของฤดูกำล 

หมายเหตุ …ก่อนเรือกลบัเทียบท่ำท่ีเมืองซีแอตเทิล ในเยน็วนัน้ีท่ำนจะไดรั้บป้ำยผูกกระเป๋ำสีต่ำงๆ ซ่ึงเป็นตวัก ำหนดล ำดบั
กำรน ำกระเป๋ำลงจำกเรือ ท่ำนจะตอ้งจดักระเป๋ำใบใหญ่วำงไวห้น้ำห้อง โดยแยกขำ้วของเคร่ืองใช้ท่ีจ ำเป็นไวใ้นกระเป๋ำ
เดินทำงใบเลก็ เพรำะเจำ้หนำ้ท่ีของเรือจะมำเก็บกระเป๋ำใบใหญ่ของท่ำนไปตั้งแต่กลำงดึก และบญัชีค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ จะถูกส่ง
มำให้ท่ำนตรวจเช็คก่อนท ำกำรช ำระในวนัรุ่งขึ้น ส ำหรับท่ำนท่ีตอ้งกำรช ำระผ่ำนบตัรเครดิต ทำงบริษทัเรือจะชำร์จค่ำใชจ่้ำย
ผำ่นบตัรเครดิตท่ีท่ำนไดใ้หห้มำยเลขไวใ้นวนัท่ีท่ำนเช็คอินโดยอตัโนมติั 

23.59 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองซีแอตเติล้ ” Seattle, Washington 

พกัที่: Royal Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว  

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9)  เมืองซีแอตเติล้ – ช้อปป้ิง เอ้าท์เลท็  
07.00 น. เรือส าราญเดินทางถึงท่าเรือ เมืองซีแอตเติล้ รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐ อเมริกา  

เชำ้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  หลงัอำหำรเชำ้ เชิญทุกท่ำนพร้อมกนั ณ จุดนดัหมำย 
เพื่อรอประกำศจำก ทำงเจำ้หนำ้ท่ีประจ ำ
เรือเก่ียวกบัเวลำข้ึนฝ่ัง เม่ือขึ้นฝ่ังแลว้ทุก
ท่ำนจะตอ้งผำ่นพิธีกำรตรวจลงตรำ
หนงัสือเดินทำง ผำ่นเขำ้เมืองซีแอต็เติล ณ 
บริเวณท่ำเรือ จำกนั้นน ำท่ำนรับกระเป๋ำ
สัมภำระ ซ่ึงทุกท่ำนจะตอ้งมำยนืยนัระบุ
รับดว้ยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของ
ท่ำเรือ เรียบร้อยลว้น ำท่ำนออกเดินทำงเขำ้ 

  
 สู่ตวัเมืองซีแอตเติล น ำท่ำนชมเมืองท่ีสวยงำม ท่ำนจะเห็นวิวของภูเขำหิมะบริเวณอุทยำนโอลิมปิก น ำท่ำน

เดินทำงบริเวณสู่ตลำดไพน ์เพลส (Pike Place Market) ตลำดเก่ำแก่คู่เมืองซีแอตเต้ิล เดินชมบรรยำกำศของ
พื้นเมือง เตม็ไปดว้ยตลำดผลไม,้ ตลำดปลำ, ตลำดดอกไม ้รวมทั้งสินคำ้พื้นเมืองต่ำงๆ ใหท้่ำนไดเ้ชค็อิน ณ 
ร้ำนสตำร์บัก๊ แห่งแรกของโลก จำกนั้นน ำท่ำนชมเมือง   

 
 
 
 
 



 

 

 
 
เท่ียง        บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย       น ำท่ำนสู่ ซีแอตเทิล พรีเมี่ยม เอาท์เลต 

(Seattle Premium Outlet ) ซ่ึงเป็นเอำท์
เลตขนำดใหญ่ในซีแอตเทิล มีร้ำนคำ้เอำท์
เลตกวำ่ 110 ร้ำน ทั้ง Coach, Polo, Ralph 
Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, 
Burberry, Banana Republic Factory, 
Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi, 
Samsonite และ อ่ืนๆอีกมำกมำย อิสระให้
ท่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร / น ำท่ำนออกเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิล้  

วนัที่สิบของการเดินทาง(10)   สนามบินซีแอตเทิล – ไทเป  
01.50 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอว่ีา แอร์ไลน EVA Airlines เท่ียวบินท่ี BR025/067 

แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี เมืองไทเป เกำะไตห้วนั พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง... 
*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลีย่น วันท่ีเปลีย่น *** 

วนัที่สิบเอด็ของการเดินทาง(11) ไทเป – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)                
05.10 น. เดินทางถึงกรุงไทเป เกาะไต้หวัน น าท่านต่อเคร่ือง 
09.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ดดยเท่ียวบินท่ี BR067 
11.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

*** หมำยเหต.ุ..โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ 
กำรจรำจร กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น  เพื่อควำมเหมำะ 
และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให ้หวัหนำ้ทวัร์ผูน้ ำทวัร์ มีอ ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ี
กำรตดัสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมูค่ณะเป็นส ำคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการปี 2023 รวมค่าวซ่ีาแคนาดา(ห้องพกัแบบ Inside Cabin) 
ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 
เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

05 – 15 พ.ค. 66 153,900 153,900 153,900 50,900 
05 – 15 พ.ค. 66 หอ้งพกัมีระเบียง(Balcony) เพิ่มท่ำนล่ะ 29,000(รำคำเร่ิมตน้) 

02 – 12 มิ.ย.66 169,900 169,900 169,900 60,900 
02 – 12 มิ.ย.66 หอ้งพกัมีระเบียง(Balcony) เพิ่มท่ำนล่ะ 36,000(รำคำเร่ิมตน้) 

07 – 17 ก.ค.66 173,900 173,900 173,900 63,900 
07 – 17 ก.ค.66 หอ้งพกัมีระเบียง(Balcony) เพิ่มท่ำนล่ะ 43,000(รำคำเร่ิมตน้) 

21 – 31 ก.ค.66 173,900 173,900 173,900 63,900 
21 – 31 ก.ค.66 หอ้งพกัมีระเบียง(Balcony) เพิ่มท่ำนล่ะ 43,000(รำคำเร่ิมตน้) 

11 – 21 ส.ค.66 169,900 169,900 169,900 60,900 
11 – 21 ส.ค.66 หอ้งพกัมีระเบียง(Balcony) เพิ่มท่ำนล่ะ 43,000(รำคำเร่ิมตน้) 

08 – 18 ก.ย.66 166,900 166,900 166,900 57,900 

08 – 18 ก.ย.66 หอ้งพกัมีระเบียง(Balcony) เพิ่มท่ำนล่ะ 39,000(รำคำเร่ิมตน้) 

15 – 25 ก.ย.66 166,900 166,900 166,900 57,900 

15 – 25 ก.ย.66 หอ้งพกัมีระเบียง(Balcony) เพิ่มท่ำนล่ะ 39,000 

*ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ* 
➢ อตัราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา(ค่าใช้จ่าย 9,500 บาท)  



 

 

 

 
 

ข้อมูลห้องพกัในเรือส าราญ Royal Princess 
Inside Room Detail(ห้องพกัแบบด้านในไม่มีกระจก) 

 
Balcony Room Detail(ห้องพกัแบบมีระเบียงนั่งชมวิว) 

กรณีท่านต้องการข้อมูลเพิม่เติมส าหรับห้องพกัแบบอ่ืนสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่เติมจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 
เช่น ห้องพกัแบบ Suite และ Mini Suite 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
❖ ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ - ซีแอตเต้ิล - กรุงเทพฯ  
❖ ค่ำตัว๋โดยสำรท่องเท่ียวเรือส ำรำญ Royal Princess ตลอดกำรเดินทำงตำมรำยกำรทวัร์ 
❖ โรงแรมท่ีพกัตำมระบุ หรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั รำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำน

เทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม
เป็นหลกั  

❖ ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าแคนาดา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท้่ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำ
หรือไม่ก็ตำม  

❖ ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
❖ ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร

เดินทำง 1 ท่ำน  
❖ ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 3,000,000 บำท  
❖ ค่ำยกกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 2 ใบ น ้ำหนกัไม่เกินใบล่ะ 23 กก. ส่วนกระเป๋ำใบเลก็อยูใ่นควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 

7 กก. 
❖ ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
❖ ค่าทิปพนักงานบริการในเรือ ท่ีผู้เข้าพกัจะต้องช าระทุกท่าน วันละ 15 USD / วัน / คนรวม 7 วัน (105 USD) ท่ีท่านใช้

บริการเรือ โดยทางเรือจะช๊าทเข้าห้องพกัของทุกท่าน  
❖ ค่าธรรมเนียมการท าวีซ่า VISA เข้าประเทศอเมริกา(9,500 บาท) 
❖ ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
❖ ค่ำด ำเนินกำรท ำหนงัสือเดินทำง (พำสปอร์ต)  
❖ ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
❖ ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
❖ ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์จำกเมืองไทย วนัล่ะ 100 บำท / ท่ำน / วนั (หำกท่ำนประทบัใจในกำรเดินทำง) 
❖ รำยกำรทวัร์ชำยฝ่ัง ซ่ึงท่ำนสำมำรถขอค ำปรึกษำไดจ้ำกหัวหนำ้ทวัร์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

การจองและช าระเงิน  
❖ กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก  80,000  บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมพร้อมหนังสือเดินทำง และค่ำใช้จ่ำย

ส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงนอ้ย 

15 ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 15 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำ
ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

❖ เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธ
กำรเขำ้ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำง
บริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุก่อนท าการจอง 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์ม มำ
จำกทำงเรือ, ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 10 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำใหก้บัทำงท่ำนได้
อยำ่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำน
จะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต  โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียว ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมี
ควำมประสงคจ์ะยืน่วีซ่ำท่องเท่ียว กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมี
ผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิได้
เป็นผูพ้ิจำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บัทำงท่ำน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆ ทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่น
กำรพิจำรณำ 

 
 
 



 

 

 
 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยืน่วีซ่ำ หำกท่ำน

ไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกั
บำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสีย
แต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ามัดจ าเรือส าราญ หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำง โดยตำมกฎของเรือ ท่ำนจะตอ้งโดนหัก
ค่ำมดัจ ำห้องพกัในเรือ ตำมก ำหนดของเรือ *** หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ 
และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
❖ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  50 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัด

จ ากบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได้      
❖ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัขึ้นไป - เก็บค่ำใชจ่้ำย 80,000 บำท(ค่ำใชจ่้ำยตำมควำมเป็นจริง)    
❖ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  21-29 วนั - เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์     
❖ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  1-20 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา VISA CANADA 
❖ หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
❖ รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ำยไวไ้ม่เกิน  6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 นิว้ จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทำง  
❖ หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง 
*พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ 
 *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

❖  หลกัฐานแสดงฐานะการเงิน ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 
*ส าเนาสมุดเงินฝากประจ า หรือ ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน พร้อมด้วยหนังสือรับรองจาก
ธนาคาร กรุณำสะกดช่ือให้ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วีซ่ำ (ใชเ้วลำ
ด ำเนินกำรขอประมำณ 5 วนัท ำกำร) 
* เด็กใชเ้อกสำรร่วมกบับิดำ-มำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหถ้่ำยส ำเนำแยกคนละชุด 

❖ กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้
เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ & มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

❖ ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
❖ ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
❖ ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
❖ ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
❖  กำรบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และ

ถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

❖ หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทัฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดัหมำย
และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและ
หำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

❖ กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ีซ่ำแลว้ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

❖ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท่ี์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวี
ซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่ำนหลงัจำทวัร์
ออกเดินทำงภำยใน 20 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

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


