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*** เมนูพิเศษ...ขาปูอลาสก้า * รวมทัวร์ล่องเรือชมปลาวาฬ * รวมค่าวีซ่าแคนาดา *** 
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Royal Caribbean Cruise Line ตระกูลเรือสำราญที่ดีที่สุดในการล่องอลาสก้า 
ออกเดินทาง 10 – 21 พ.ค.2566 

 
 



 

 

 

พักบนเรือสำราญสุดหรู 8 คืน แวนคูเวอร์ 1 คืน พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง เที่ยวนครแวนคูเวอร์อย่างเตม็ที่ 
“อลาสก้า” ดินแดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอันงดงาม และยิ่งใหญ่กว่าที่ใดในโลก ด้วยธารน้ำแข็งภูเขาและป่าไม้ 

อันอุดมสมบูรณ์ คุณสามารถสัมผัสได้ในทุกความรู้สึกจากการเดินทางไปกับเรือสำราญของเครือรอยัล คาริเบียน 
ที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทงิ ลิ้มอาหารรสเลิศ เต็มตากับโชว์สุดอลังการและรื่นเริง 

กับเสียงดนตรีในบรรยากาศแห่งความสนุกสนานตามอารมณ์ จะมีการเดินทางใดให้คุณมากกว่านี้ 
 

 
Radiance of The Seas เรอืสำราญสดุหรูในตระกลู 
RoyalCaribbean 
https://youtu.be/OP_YrrKb4vI 
ลงน้ำครั้งแรกปี ค.ศ.2001 
ปรับปรุงตกแต่งใหม่ ค.ศ.2011 
ความจุผู้โดยสาร 2,466 คน 
ชั้นท้ังหมดบนเรือ 15 ชัน้ 
ระวางน้ำ 90,900 ตัน 
เส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวเส้นทางอลาสก้าที่สมบูรณ์ที่สุด 
ท่านจะได้สัมผัสเมืองเอกที่มีชื่อเสียงครบถ้วน พร้อมกิจกรรม
สันทนาการที่หลากหลายรวมถึงโชว์ในโรงละครยามค่ำคืนที่
จะเติมเต็มความสุขให้กับทุกท่านอย่างเต็มท่ี ภัตตาคารที่
หลากหลาย ทั้งเอเชียนเมนูและยูโรเปียนเมนูเต็มเปียมด้วย
คุณภาพในแบบฉบับของ รอยัลคาริบเบียน ที่ไม่เคยทำให้
ลูกค้าผิดหวัง 
 

จดุเดน่ของรายการเดนิทาง 
• ล่องเรือสำราญสุดหรูที่เรียกชื่อว่า “ROYAL CARRIBBEAN CRUISE” เป็นตระกูลเรือสำราญล่องอลาสก้าที่ดีที่สุดในแถบอลาสก้า 

พักในเรือ 8 คืน ในโรงแรมแวนคูเวอร์ 1 คืน 
• ธารน้ำแข็ง “ฮับบาร์ด กลาเชียร์” (Hubbard Glacier) ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ และยังเป็น 
         ธารน้ำแข็งที่เคลื่อนที่ได้อีกด้วย 
• เดินชมเมืองแคทชิแกน เมืองอินเดียนแดงสวรรค์แห่งของนักตกปลา นำท่านเที่ยวชมย่านโคมแดง(อดีด) “ครีก สตรีท”  
• เที่ยวชมเมืองจูโน เมืองหลวงแสนสวยของ “มลรัฐอลาสก้า” เข้าถึงได้ทางเรือและทางอากาศเท่านั้น   
• เที่ยวชมเมืองสแก็กเวย์ เป็นเมืองท่าและเป็นประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงโชค ที่ทุ่งทอง “คลอนไดค์” 
• เที่ยวชมหมู่บ้านไอซี่ สเตร็ทพอยท์ ชมวิวที่สวยงามและมีธรรมชาติบริสุทธิ์ที่สุด 
• ล่องเรือชมปลาวาฬและสัตว์ทะเลสุดแสนน่ารัก 
 
 
 

https://youtu.be/OP_YrrKb4vI


 

 

 

วันแรกของการเดินทาง (1)       กรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์(แคนาดา)-เที่ยวชมเมือง   
05.30 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน แอร์แคนาดา 
08.30 น. บินตรงสูเ่มืองแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา...โดยสายการบินแอร์ แคนาดา Air Canada เที่ยวบินที่ AC066 บินตรงใช้เวลาบิน

ประมาณ 13 ชั่วโมง เครื่องบินรุ่น Boeing 787-9 Dreamliner  
  *** บนิขา้มเสน้แบง่เวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีไ่มเ่ปลีย่น ***  

06.35 น. ถงึทา่อากาศยาน“นครแวนคเูวอร”์ VANCOUVER (เวลาช้ากว่าเมืองไทย 14 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
แล้ว / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนำทา่นสูส่วนสแตนเลย ์Stanley Park สวนสาธารณะที่ได้รับการบริจาคที่ดินมาจาก
ชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนเป็นปอดที่สำคัญของ
ชาวเมือง นำชมแท่งเสาโทเท็ม(Totem pole)  สญัลกัษณข์องชนเผา่
พื้นเมอืง “อินเดยีแดง”  เก็บภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของ
อาคารแคนาเดียน เพลส Canadian Place Building สถาปัตยกรรม
หลังคารูปใบเรือสีขาว คล้ายโรงโอเปร่า เฮาส์ ของนครซิดนีย์ 
ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนี้เดิมสร้างขี้นเป็นหลังคาของ Canada 
Pavilion ในงาน World's Fair ที่จัดขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 
ออกแบบโดย Zeidler Roberts  ได้เวลานำทา่นชมอาคารทีก่อ่สรา้ง
ด้วยสถาปตัยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียน
แปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 
เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า 
(Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์ ผา่นชม “แกส๊ทาวน”์ GAS TOWN 
จุดกำเนิดของชุมชนเมือง ชมนาฬิกาไอน้ำสัญลักษณ์ของ Gastown เป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องมาเช็ค-อิน เมื่อเดินทางมาแวนคู
เวอร์ มีประวัติยาวนานกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบปีนาฬิกาเรือนใหญ่ที่สวยงามมากจะดังทุก ๆ 15 นาที 

เที่ยง   บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลังอาหาร เชิญท่านรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรือเกี่ยวกับเวลาขึ้นเรือ เมื่อขึ้นเรือแล้วทุกท่านจะต้องผ่านพิธีการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทางเข้า เมืองแวนคูเวอร์ ณ บริเวณท่าเรือ และ
รับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วย
ตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือ จากนั้นนำท่านออก
เดินทาวสู่สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano 
Suspension Bridge) ที่พาดผ่านหน้าผาสูงชันของ
แม่น้ำคาปิลาโนและได้รับการขนานนามว่าเป็นสะพานขึงที่
ยาวที่สุดในโลก มีเวลาให้ท่านเก็บภาพคงามงดงามของ
ธรรมชาติ ป่าสน และเสาโทเทมสัญลักษณ์ของชาวอินเดีย
แดง จากนั้นนำท่านกลับเข้าสุ่ตัวเมืองแวนคูเวอร์  

ค่ำ  บรกิารอาหารมือ้คำ่ ณ ภตัตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พกัที:่ River Rock Hotel Vancouver / หรอืเทยีบเทา่ 
 
 



 

 

 

วันที่สองของการเดินทาง(2)     แวนคูเวอร์-ลอ่งเรือสำราญอลาสก้า(Royal Caribbean)   
เช้า  บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือแวนคูเวอร์เช็ค-อิน Check-In Royal Caribbean “Serenade of the Seas” ถึงท่าเรือขอเรียนทุกท่าน
เตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียน Cruise Check–In  
โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ :  
1. Passport  
2. E-Ticket Boarding Pass  
3. บัตรเครดิต  
4. Public Health Questionnaire(ที่เซ็นต์ชื่อเรียบร้อย)  
จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจากขึ้นสู่เรือและจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  
ขอเชิญท่านสู่ห้องอาหาร “Windjammer Café” (อยู่ชั้น 11 กลางลำเรือ)   
 

 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารWindjammer Cafe บนเรือชั้น 11 
 
 
 
 
 
 
 นำท่านเดินสำรวจตำแหน่งที่ตั้ งของห้องอาหาร และส่วนบริการต่างๆของเรือสำราญ  พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมการ

เตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ท่านใส่ชูชีพที่เตรียมไว้ที่ห้องพักของท่าน แลัวไปยังจุดนัดพบตามหมายเลขที่มี
บอกไว้ในห้องพัก  

16.00 น. เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิธีนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown เรือรัก-เรือสำราญ “Serenade of 
the Seas” ออกเดินทางจากท่าเรือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดสรรไว้ เช่น ท่าน
อาจจะนั่งฟังเพลงไพเราะได้ที่ เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกับการเต้นรำได้ที่ดิสโก้เธค หรือบางท่านอาจจะเสี่ยงโชคที่คาสิโน ที่
มีเครื่องเล่นต่างๆ ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น รูเล็ตต์, สล็อท แมชชีน, แบล็กแจ็ค  ฯลฯ 

ค่ำ  ขอต้อนรบัทา่นสมาชกิผูม้ีเกยีรตทิกุท่านรว่มรบัประทานอาหารมื้อคำ่ Welcome Dinner ซึ่งกัปตนัไดจ้ดัไว้รบัรองสมาชิกผู้
มีเกียรตทิกุทา่นแบบเปน็พิเศษ  ***วนัและเวลาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจาก 
“Cruise Compass” ที่จะส่งถึงห้องพักให้ทุกท่านทุกวัน*** 

 อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชวช์ดุพเิศษทีท่างเรอืไดจ้ดัไว้ใหช้ม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน)   
หมายเหตุ...ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Cruise Compass” ที่ทาง
เรือจะส่งมาให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะนำส่งไว้ที่ห้องนอนของท่าน ซึ่งรายละเอียดทุกอย่างจะแนะนำไว้ใน



 

 

 

จดหมายข่าวรายวัน เช่น ค่ำนี้ควรแต่งตัวอย่างไร กิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น รายการการบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น เพราะทุกไมล์ทะเลที่เรือแล่นไป
นั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้อย่างเต็มท่ีก็จะดำเนินไปจนทำให้แต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว 
พักที:่ Royal Caribbean “Radiance of the Seas” บนเรอืสำราญสดุหรรูะดบั 5 ดาว(1)  

วันที่สามของการเดินทาง(3)     เรือนำคณะล่องทะเลใน(Inside Passage สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ) 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   
 วันนี้เรือจะว่ิงขึ้นเหนือ(Nortbound Glacier) โดยใช้เส้นทางทะเลใน หรือ “Inside Passage” เป็นเส้นทางเลาะชายฝั่ง สอง

ด้าน สภาพภูมิประเทศที่เกิดจะกัดเซาะของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมา เส้นทางนี้ทอดตัวจากอลาสก้าตะวันออกเฉียงใต้ 
ผ่านแคว้นบริติชโคลัมเบีย ตะวันตก ของแคนาดาไปจนถึงรัฐวอชิงตันตะวันตกเฉียงเหนือ 
ในสหรัฐอเมริกา เรือที่ใช้เส้นทางนี้ จะสามารถหลีกเลี่ยงสภาพอากาศเลวร้ายในมหาสมุทรเปิดและได้ชมวิวที่สวยงามไป
พร้อมๆกัน ในวันอากาศดีท่านอาจโชคดีได้เห็น ปลาวาฬ และปลาโลมาว่ายน้ำอยู่ใกล้ลำเรือ  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   
วันนีเ้ชญิท่านสมาชกิพกัผอ่นอยา่งอสิระกบับรกิาร และกจิกรรมบนัเทงิตา่ง ๆ มากมายบนเรอื เชน่ 

• ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง) ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารญี่ปุ่น  
• บาร์ เครื่องดื่ม  บาร์ ไอศครีม  บาร์กริลล์  ฮอทด็อก 

แฮมเบอร์เกอร์ 
• ห้องฟังเพลง  ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่ง

พร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง 
• โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน  ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น 

Simulator  
• อินเตอร์เน็ต คาเฟ่  
• สโมสรสำหรับเด็กเล็ก 
• สระวา่ยนำ้, สระนำ้วน, เซาวน่า, ห้องนวด, ห้องยิม, ห้อง

เสริมสวย 
• สนามกอลฟ์คอมพวิเตอร์ คอรต์แพต็เดิล้เทนนสิ, บาส

เก็ตบอลและวอลเลย่บ์อล  
• ห้องสมุด, ห้องทำพิธีแต่งงาน, ห้องแพทย์ 
•  รา้นคา้ปลอดภาษรีา้นสรรพสนิคา้และของทีร่ะลกึ   
• ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ 

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ  
พักที่: Royal Caribbean “Radiance of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(2) 
 
 



 

 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง(4)  เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน(เมืองหลวง)-ชมเมือง-ทานขาปูอลาก้า 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   

* * * วนันีเ้รอืเทยีบทา่ตัง้แตเ่วลา 11.00 – 20.00 น . * * * 
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 
11.00 น. เรอืเขา้เทยีบทา่ที ่“ เมอืงจโูน ” (Juneau) เมอืง

หลวงของมลรฐัอลาสกา้ ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อัน
งดงาม ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่
ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่
ระหว่างเทือกเขาและทะเลทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้
ยากในทางบกถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ.
1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าทองอัน
มั่งคั่งก่อนจะกลายเป็น เมืองหลวงของมลรัฐอ
ลาสก้า ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ “ จูโน ” ยังเป็น
เมืองที่ม ี“ ธารน้ำแขง็ ” มากที่สดุแห่งหนึ่งของอลาสก้า ที่สำคัญได้แก่ “ธารน้ำแขง็เมนเดนฮอลล์” Mendenhall Glacier ซึง่
เปน็ธารนำ้แขง็ทีข่ึน้ชือ่ว่า “ สวยทีสุ่ด ” แหง่หนึง่เท่าทีค่น้พบกนัมา...จากนั้นอิสระให้ขึ้นฝ่ังชมเมืองจูโนและช้อปปิ้งของที่ระลึก
พื้นเมือง 

11.00 น.   เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล็อบบีเ้รือ เพื่อเตรียม
ตัวข้ึนสู่ฝั่ง นำท่านเดินเล่นชมเมืองจูโน เมืองหลวง
แสนสวยของมลรัฐอลาสก้า ทีเ่ตม็ไปด้วยร้านค้า 
ร้านอาหาร คาเฟ่ตม์ากมาย  

*** ทา่นสามารถเดนิเทีย่วชมเมอืงหรอืสามารถเลอืก
ซือ้ทัวรช์ายฝัง่กบัทางเรอืสำราญ*** 

• JU33. Mendenhall Glacier & Salmon Bake 
(3.30 Hours) : นำท่านสมาชิกเข้าเยี่ยมชมสถาน
เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวิตของปลาแซลมอนที่น่ามหัศจรรย์ยิ่งนัก จากนั้นให้ท่านสมาชิกเดินชมธารน้ำแข็งเมน
เดลฮอลล์ธารน้ำแข็งที่ขึ้นช่ือว่าสวยที่สุดเหนือคำบรรยาย (ราคาผู้ใหญป่ระมาณทา่นละ 120.99 USD / เด็กตำ่กวา่ 12 ปี 84.99 
USD)  

• Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) JUN-140: นำทา่นสมาชิกขึน้รถกระเชา้ไฟฟา้สูย่อดเขา เมา้ท ์โรเบริต์ ที่ม ี
ความสงูกว่า 1,800 ฟตุ เหนอืพื้นดนิ เปดิโอกาสใหไ้ด้ชืน่ชมทิวทศัน์ทีง่ดงามของเมอืงจโูนไดอ้ยา่งกวา้งไกล  
(ราคาผูใ้หญป่ระมาณทา่นละ 45 USD / เดก็ตำ่กวา่12ป ี35 USD) 

• Mendenhall Glacier by Helicopter and Guided Walk - JUO7 (2.15 Hours) : นำท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธาร
น้ำแข็งเมนเดลฮอลล์ ที่งามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมทัศนียภาพอันแสนมหัศจรรย์ ยากแก่การได้มา
สัมผัส จากนั้นท่านจะมีโอกาสได้ลงเดินบนธารน้ำแข็งโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำทาง(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 339 USD / ไม่
มีราคาเด็ก) 

• Norris Glacier by Helicopter & Dog Sledding - JUPQ (3.15 Hours) :นำท่านโดยสารเครื่องบินน้ำชมความงดงามของ
ธารน้ำแข็งนอร์ริส จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับการนั่งโดยสารสุนักลากเลื่อน(อลาสกัน มาลามิวท์) ไปบนธารน้ำแข็ง(ราคา
ผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 649 USD / ไม่มีราคาเด็ก) 



 

 

 

 
หมายเหตุ...ทัวร์ชายฝั่งทั้งหมดเป็นทัวร์ที่ทางเรือสำราญจัดการทั้งหมด 
ทางบริษัทฯเพียงช่วยอำนวยความสะดวกในการจองให้ท่านเท่านั้น 
***พเิศษ...สำหรบัลกูคา้คนพเิศษของเรา เมน.ู..ขาปอูลาสกา้
(Alaskan King Crab Shack)ในภตัตาคารพืน้เมอืง ใหท้า่นไดล้ิม้
ลองความสดอรอ่ยของขาปยูกัษจ์ากทอ้งทะเลพรอ้มนำ้จิม้ซฟีูด๊รส
เลศิจากเองไทย(ทา่นละ่ 1 Shank) 
 
 

หมายเหตุ สำหรับท่านที่เดินเล่นบนฝั่งท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเรือออกจากท่า  
ค่ำ  บรกิารอาหารมือ้คำ่ ณ ภตัตาคารบนเรอืสำราญ  / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พรอ้มชมการแสดงโชวช์ดุพเิศษที่

ทางเรอืไดจ้ดัไวใ้ห้ชม (ทกุคนืแบบไมซ่ำ้กัน)  
20.00 เรือออกเดินทางสู่ “เมืองสแก๊กเวย์” (Skagway) 

พักที่: Royal Caribbean “Radiance of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(3) 
วนัทีห่า้ของการเดนิทาง(5)   เทียบทา่เมอืงสแกก๊เวย-์ชมเมอืง  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   
07.00 น. เรอืเขา้เทยีบทา่ “สแกก๊เวย”์ Skagway เมืองแห่งขุมทองในอดีต เป็นเมืองท่าและเป็นประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงโชค ที่

ทุ่งทอง “ คลอนไดค ์” Klondike Gold Fields ในเขต
ประเทศแคนาดาเม่ือประมาณ 100 ปีก่อน โดยมีทาง
รถไฟสาย “ไวทพ์าส” และ “ ยคูอนรตู”  White Pass 
and Yukon Railway ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัด
ข้ามขุนเขา และหุบเหว เข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา 
ปัจจุบันเหลือเพียงความทรงจำ และนำบรรยากาศเก่า
มาใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มากับเรือสำราญในช่วงฤดู
ร้อน ตวัเมืองอยู่ใกล้จากท่าเรือเพียงเดินราว 10 – 15 
นาทีก็ถึง เปน็เมอืงเลก็ๆ ทีใ่ห้บรรยากาศแบบหนงั
คาวบอยตะวนัตก และยงัคงรกัษาสภาพไวเ้หมอืนในยคุตืน่ทอง เชน่ บา้นไมส้องชัน้ทาสสีดใส ซาลอน รา้นเหล้า รา้นขายของที่
ระลกึมากมาย ฯลฯ 

08.00 น.       เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล๊อบบีเ้รือ เพื่อเตรียมขึ้นสู่ฝั่ง 
* * * วนันีเ้รอืเทยีบทา่ตัง้แตเ่วลา 07.00 – 20.00 น . * * * 

เดนิเทีย่วชมเมอืง หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้ Optional Tour  
• To The Summit (1.30 Hours) SGY-140 : เดินทางโดยรถตู้ท่องเที่ยวลัดเลาะไปตามเส้นทางขุดทองสู่ยอดเขา ไวท์พาส 
ซัมมิท ซึ่งสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 3,292 ฟุต ( ราคาผู้ใหญป่ระมาณทา่นละ 60. USD / เดก็ตำ่กวา่12ป ี40 USD) 
• White Pass Railway Adventure and Motor Coach Tour - SKB1 (3.00-3.30 Hours) SGY-200 : เดินทางโดย
รถไฟรถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรูต ซึ่งเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองชื่นชมกับทัศนียภาพตามหุบเขาและธรรมชาติ
ที่งดงามสู่ยอดเขาไวท์พาส ซัมมิท นับเป็นประสบการณ์ที่คุณจะมิลืมเลือน ( ราคาผู้ใหญป่ระมาณท่านละ 159 USD / เดก็ต่ำ
กวา่12ป ี89.75 USD) 



 

 

 

• Dog Sledding & Glacier Flightseeing (2.00-2.30 Hours) SKIJ : เดินทางโดยการนัง่เฮลิคอปเตอร์สู่แคมป์สุนัขที่
เดนเวอร์กลาเซีย พร้อมชมวิธีการควบคุมสุนัขลากเลื่อนจากไกด์ผู้เชี่ยวชาญ และได้ประสบการณ์จากการนั่งเลื่อนท่ามกลาง
บรรยากาศที่แสนเย็นสดชื่นสุดยอดของการผจญภัย ( ราคาผูใ้หญป่ระมาณทา่นละ 549 USD / ไมม่รีาคาเดก็และเดก็ตอ้งอายุ
หา้ขวบขึน้ไปถงึจะสามารถร่วมเดินทางได)้(ขอแนะนำท่านจองกอ่นวนัเดนิทางเนือ่งจากที่นัง่มจีำกดัและเต็มเรว็มาก)  

เที่ยง   บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอืสำราญ 
นำท่านชมตัวเมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลา
จะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทา
สีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (ท่านจะต้องขึ้นเรือประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า)  

ทา่นสามารถเชค็ขอ้มลูทวัรช์ายฝัง่เพิ่มเตมิไดท้ี่: https://www.princess.com/ports-excursions/skagway-alaska-excursions 
พักที่: Royal Caribbean “Radiance of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(4) 
20.00 น. เรอืออกเดนิทางสู ่“จดุชมวิวธารนำ้แขง็ฮับบารด์ กลาเซยีร”์ 

วันที่หกของการเดินทาง(6)  ล่องเรือชมธารน้ำแข็งฮับบาร์ด กลาเซียร์-ไอซี่สเตรท็พอยท์  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   

อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายในห้องฟิตเนส หรือว่ิงออกกำลั ง
กายรอบๆ ตัวเรือ ผ่อนคลายอิริยาบถที่  Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับการแสดง กิจกรรมและเกมส์ต่างๆ  หรือ
เลือกพักผ่อนที่ห้องสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผัสกับความสดชื่นของธรรมชาติ ริมฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนอายุนับ
ร้อยป ีบนเรือยังมีอาหารเลิศรสบริการท่านอย่างไม่ขาดตอน 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 
* * * วนันีเ้รอืเขา้บรเิวณธารนำ้แขง็ฮบับารด์ ตัง้แตเ่วลา 14.00 – 18.00 น . * * * 

เรือเร่ิมล่องเข้าสู่ ธารน้ำแข็ง ฮับบาร์ด กลาเชียร์ (Hubbard Glacier) ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ และ
ยังเป็นธารน้ำแข็งที่เคลื่อนที่ได้เพียงแห่งเดียวในอลาสก้าอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของ
ธารน้ำแข็งยักษ์ใหญ่สีน้ำเงินอ่อนขนาด 1,350 ตารางไมล์ วันนี้เป็นอีกวันที่ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ของ

ภูเขานำ้แข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุด  ทวีปอเมริกาเหนือ หากโชคดีท่านจะได้ยิน 
เสียงการแยกตัวของแผ่นน้ำแข็งตกลงสู่พ้ืนน้ำ เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคำราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่าน
ไว้กับก้อนน้ำแข้งมหึหาที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ำเสียงกังวาล เรียกได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชมและ
จะหาที่ใดเปรียบมิได้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ำแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย 

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ  
พักที่: Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(5) 
18.00 เรือออกเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอซี่สเตร็ทพอยท์” (Icy Strait Point) 



 

 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)  ไอซี่สเตร็ทพอยท์-ล่องเรือชมปลาวาฬ-เค็ทชิเคน 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   

* * * วนันีเ้รอืเทยีบทา่ตัง้แตเ่วลา 06.30 – 15.00 น . * * * 
06.30 เรือเดินทางถึงท่าเรือ ไอซี่ สเตรท พอยท์ (Icy Strait Point) 
08.00 เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล๊อบบีเ้รือ เพื่อเตรียมขึน้สู่ฝั่ง นำท่านเดินทางสู่เมืองไอซี่ สเตรทพอยท์ (Icy Strait Point) โดยทาง

เรือจะนำเรือเล็ก (Tender boat) นำท่านสู่หมู่บ้านเล็กๆ อันเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองอินเดียนแดง 
หรือที่เรียกกันว่า “ชาวทลิงกิท” ตั้งถิ่นฐานภายในบริเวณ อุทยานแห่งชาติอ่าวเกลเชียร์ ชาวประมงพื้นเมืองที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
ปลาวาฬหลังค่อม ปลาโลมา แมวน้ำ ปลาฮาลิบัท และปลาแซลมอนทั้ง 5 สายพันธุ ์ 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   
นําทา่นออกเดินทางล่องเรือสู่แหลมอดอลฟัส (Point Adolphus) 
(ล่องเรือชมปลาวาฬ รวมในคา่ทัวร์) โดยล่องเรือผ่านน่านนำ้ซึ่ง
เปน็แหล่ง อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนดิ เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต 
สิงโตทะเล แมวน้ำ ปลาโลมา และปลาวาฬหลังค่อม รวมถึงนกอินทรีย์
หัวล้านท่ีคอยบินโฉบเฉี่ยวไปมา ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง นำท่าน
สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬ โดยบริเวณแหลมอดอลฟัส 
นับเปน็จดุทีด่ีที่สดุ ในการล่องเรือชมปลาวาฬ ได้เวลานำท่านกลับขึ้น
ฝั่ง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณท่าเรือที่มีร้านค้าและร้านของฝาก 
ของที่ระลึกจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวมากมาย 
 

หมายเหตุ สำหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเรือออกจากท่า  
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่

ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน)  
พักที่: Royal Caribbean “Radiance of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(6) 
15.00 เรือออกเดินทางสู่ “เมืองเค็ทชิเคน” (Ketchikan) 
วันที่แปดของการเดินทาง(8)  เค็ทชิเคน-เดินชมเมือง  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   

* * * วนันีเ้รอืเทยีบทา่ตัง้แตเ่วลา 09.00 – 17.00 น . * * * 
09.00 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล๊อบบี้เรือ เพ่ือเตรียมขึ้นสู่ฝั่ง เรือเข้า

เทียบท่า “เค็ทชิเคน” Ketchikan เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาริมฝั่งแม่น้ำ 
เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านดั้งเดิมของชน
พื้นเมืองที่สร้างสรรค์งานศิลปะเสาโทเท็มของ  อินเดียนแดงเผ่าทลิง
กิต นำท่านสู่ เมืองเคทชิเคน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบัน
จัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของ
นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติ ว่า  เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลัก 
(Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลกในอดีตเสาแกะสลักนี้ถือ เป็น
สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ  และถือเป็น



 

 

 

สัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิดทำให้คนส่วนใหญ่
เผาเสาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมา
ต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลา
และกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ  ทำให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก  จนส่งผลให้ปริมาณ
ปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้  เพื่อมาสร้างบ้านพัก
รองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามท่ีจะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้
ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้  สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่
มากก็น้อย นำท่านเที่ยวชมย่านไฟแดงที่โด่งดั  งในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนัก
เดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลำธารหรือเชิงเขา  มีสถานที่ประวัติศาสตร์ “บ้าน
ของดอลลี่” สถานที่หาความสำราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองเคทชิแกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย 
พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน ได้เวลานำท่านกลับสู่ท่าเรือ 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   
*** ทา่นสามารถเดนิเทีย่วชมเมืองหรอืสามารถเลอืกซื้อทัวรช์ายฝัง่กบัทางเรอืสำราญ *** 

• KEVM. KETCHIKAN DUCK TOUR (1.30 Hours) : ท่านจะได้นั่งรถเป็ดชมรอบเมืองเค็ทชิแกน ชมอุทยานโทเท็มไบท์ 
ศึกษาความเป็นมาของเสาสลักที่มีความหมายบ่งบอกถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณี  (ราคาผู้ใหญ่
ประมาณท่านละ 49 USD / เด็กต่ำกว่า12ปี 29 USD) 
• KEVI. A Misty Fjords Flightseeing (2.00 Hours) : ประสบการณ์ที่ท่านจะได้สัมผัสกับการนั่ง Float Plane ชม
มิสตี้ฟยอร์ด ที่แผ่อาณาบริเวณกว่า 2 ล้านเอเคอร์ชมผาแกรนิตที่งดงาม น้ำตกสูงกว่า 1,000 ฟุต ทะเลสวยใสดังผลึกแก้ว และ
ทะเลหมอกสวยที่ปกคลุมความงามของธรรมชาติราวป่าหิมพานต์ในฝัน (ราคาผูใ้หญป่ระมาณทา่นละ 279 USD / ไมม่รีาคา
เดก็) 
• KEVE. Neets Bay Bear Watch by Floatplane (3 Hours) : เป็นรายการที่ท้าทายและค่อนข้างจำกัดจำนวน
นักท่องเที่ยวเพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ให้อยู่นานที่สุด ทัวร์เริ่มด้วยการพาท่านนั่ง Float Plane สู่ถ้ำจุดที่สามารถชมหมีได้
อย่างชัดเจน จากนั้นพาท่านสู่ลำธารมาร์การ์เร็ต ซึ่งเป็นที่ที่หมีสีน้ำตาลจะมาดักจับปลาแซลมอนเป็นอาหารนับเป็นความตื่นตา
ตื่นใจที่คุณจะประทับใจมิรู้ลืม (ราคาผูใ้หญ่ประมาณทา่นละ 399 USD / ไม่มรีาคาเด็ก) 

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่
ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน)  

พักที่: Royal Caribbean “Radiance of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(7) 
17.00 เรือออกเดินทางสู่ “เมืองแวนคูเวอร์” (Vancouver) 

วันที่เก้าของการเดินทาง(9)  เรือนำคณะล่องทะเล(สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ) 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   

• วันนี้เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทิเ ช่น  
• ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง) ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลินส์  
• บาร์เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์ 
• ห้องฟังเพลง  ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง  
• โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น Simulator  
• อินเตอร์เน็ต คาเฟ่  
• สโมสรสำหรับเด็กเล็ก 



 

 

 

•  สระว่ายน้ำ  สระน้ำวน   เซาวน่า  ห้องนวด  ห้องยิม ห้องเสริมสวย  
•  สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส, บาสเก็ตบอลและวอลเล่ย์บอล  
• ห้องสมุด ห้องทำพิธีแต่งงานห้องแพทย์ 
• ร้านค้าปลอดภาษีร้านสรรพสินค้าและของที่ระลึก   
• ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ  
พักที่: Royal Caribbean “Radiance of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(8) 
หมายเหตุ...ก่อนเรือกลับเทียบท่าที่เมืองแวนคูเวอร์ ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลง
จากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะ
มาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่าน
ที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 
วันที่สิบของการเดินทาง(10) แวนคูเวอร์-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเกราส์(Grouse Mountain) 
     ชอ้ปปิง้ Premium Outlet-สนามบนิแวนคเูวอร-์ฮอ่งกง 
07.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
เช้า    บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 
09.00 น. นำท่านขึ้นฝั่งรอรับกระเป๋าสัมภาระ ณ อาคารท่าจอดเรือ(Canadian Place) จากนั้นนำท่านออกเดินทางขึ้นสู่ทิศเหนือของเมือง

แวนคูเวอร์ผ่านชมย่านพักอาศัยและบริเวณทะเลสาบทะเลสาบคาปิลาโน่ สู่สถานีกระเช้าเกราส์  
นำท่านโดยสารกระเช้าขึ้นสู่สถานีชมวิว (Grouse Mountain) ที่ความสูง 1,250 เมตร ท่านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามของเมืองแวนคูเวอร์และธรรมชาติที่
อยู่โดยรอบอย่างเต็มที่ มีเวลาให้ท่านเดินชม
ธรรมชาติหรือเลือกซื้อของที่ระลึกรวมถึงได้
ชมความน่ารักของหมีกริซลี่(Grizzly bears) 
ในบริเวณโรงอนุบาลสัตว์(Wildlife Refuge) 
ซึ่งอยู่บนยอดเขาแห่งนี ้ 

เที่ยง   บ ริ ก า ร อ า ห า ร มื้ อ ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคาร   

บ่าย นำทา่นช้อปปิ้ง PREMIUM OUTLETS 
(McArthurglen) แหล่งช้อปปิ้งเอาท์เล็ทที่
ใหญ่ที่สุดในคนาดามีแบรนด์เนมมากมาย 
อาท ิPOLO Ralph Lauren, Michael Kore, Coach, BOSS, Burberry, Columbia, Levi’s, Lacoste, Diesel, A/X, 
Salvador Farragamo, Energies Miss sixty, Calvin Klein, NIKE, Adidas, Samsonite 
https://www.mcarthurglen.com/outlets/en/ca/designer-outlet-vancouver/stores/ 

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารไทย  / นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์  
23.00 น. เหนิฟา้สูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินแอร ์แคนาดา Air Canada Airlines เที่ยวบินที ่AC065 
 
 

https://www.mcarthurglen.com/outlets/en/ca/designer-outlet-vancouver/stores/


 

 

 

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง(11)  แวนคูเวอร์-กรุงทพฯ  
*** บนิขา้มเสน้แบง่เวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีเ่ปลีย่น *** 

วันที่สิบสองของการเดินทาง(12) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                
05.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

******************************************************************** 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสาย
การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัท ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์
ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ  
 

 

ขอ้มลูห้องพกัในเรอืสำราญ Radiance of The Seas 
 
 

 

➢ กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางตามความต้องการของหมู่คณะของท่าน  
➢ หมายเหต:ุ โรงแรม ทีอ่เมรกิาและแคนาดา ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง สำหรบันอน 3 ทา่น แตจ่ะเป็นเตยีงขนาดควีนไซต ์ 
      สองเตยีงในหนึง่หอ้ง(ไมม่เีตยีงเสรมิ)               

 
 

อตัราคา่บรกิารป ี2023 รวมคา่วซีา่แคนาดา(หอ้งพกัแบบ Inside Cabin) 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พักเด่ียว 

10 – 21 พ.ค.2566 152,900 152,900 149,900 50,900 
10 – 21 พ.ค. 66 ห้องพักมีระเบียง(Balcony) เพิม่ท่านล่ะ 32,000 

หากท่านสนใจการเดินทางช่วงเดือนอื่นโปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
*ตอ้งการเดนิทางโดยชัน้ธรุกจิ (Business Class) กรณุาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ* 

➢ อตัราคา่บรกิารดงักลา่วยงัไมร่วมคา่วซี่าเข้าประเทศสหรฐัอเมรกิา(คา่ใชจ้า่ย 9,500 บาท)  

INSIDE ROOM BALCONY ROOM 



 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
❖ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- แวนคูเวอร์-กรุงเทพฯ  
❖ โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ  
 เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ 
 หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
❖ คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่แคนาดา และคา่ธรรมเนยีมวซี่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา 
 หรือไม่ก็ตาม  
❖ ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
❖ ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการ 
 เดินทาง 1 ท่าน  
❖ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  
❖ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบล่ะ 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กถือขึ้นเครื่องบินอยู่ในความดูแล    
 ของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 
❖ ค่าทิปพนักงานบริการในเรือ 120 USD(รวมแล้ว) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
❖ คา่ธรรมเนยีมการทำวซีา่ VISA เขา้ประเทศอเมรกิา 
❖ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
❖ ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
❖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
❖ ค่าผกผันของภาษนี้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
❖ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / วัน(1,200 บาท หากท่านประทับใจในการบริการ) 
การจองและชำระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 80,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่าย 
       ส่วนท่ีเหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
❖ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย  
15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หัก

ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 
❖ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไข 
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
❖ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ 
   การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
❖ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท     
       ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 
 
 
 



 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้อง 

       การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)  

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการยืน่วีซา่ VISA CANADA 
❖ หนงัสอืเดินทางที่เหลอือายใุชง้านไมต่ำ่กวา่ 6 เดอืน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 5 หน้า  
❖ รปูถ่ายส ี(ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ฉากหลงัเปน็สีขาวเท่านัน้) ขนาด 2 นิว้ จำนวน 3 รปู ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
❖ หลกัฐานแสดงสถานะการทำงานตัวจรงิ 1 ชดุ (ภาษาองักฤษ) 

* คา้ขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับ
จากเดือนที่จะเดินทาง 
*พนกังานและผูถ้อืหุน้ หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 
 *ข้าราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากต้นสังกัด  

❖  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิ (สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนั) 
*สำเนาสมดุเงนิฝากประจำ หรอื ออมทรัพย ์โดยละเอยีดทกุหน้า ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มด้วยหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร กรุณาสะกด
ชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 5 วันทำการ) 
* เด็กใช้เอกสารร่วมกับบิดา-มารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ถ่ายสำเนาแยกคนละชุด 

❖ กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ปบีรบิรูณ ์
 หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง 
ประเทศจากบิดา &   มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีว่าการอำเภอ 

❖ สำเนาบัตรประชาชน หรอื สำเนาสตูิบตัร 1 ชดุ 
❖ สำเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
❖ สำเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหย่า 1 ชดุ 
❖ สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
❖  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
❖  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย

สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

❖  กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนือ่งจากการขอ
วีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

❖  ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจาทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

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



 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
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