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เรือสำราญ รอยัล ปริ๊นเซส   
Royal Princess Cruise 

สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว พักผ่อนและเพลิดเพลินกับเรือสำราญ
ที่มีหลายสิ่งจะมอบให้คุณในท้องทะเล เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ
อันกว้างไกลจากหนึ่งในห้องมีระเบียงมากกว่า 1,400 ห้องบน
เรือสำราญ Royal Princess หรือจะเดินเล่นบน The SeaWalk 
ซึ่งเป็นทางเดินพื้นกระจกที่ทอดตัวยาวออกไปไกลกว่า 8 เมตร 
จากขอบเรือ ตั้งแต่ The Sanctuary อันเงียบสงบ ซึ่งเป็น
สถานที่พักผ่อนเพื่อผู้ใหญ่ไปจนถึงการแสดงแสงสีและการแสดง
ทางน้ำ Princess Watercolor Fantasy อันตระการตาและ
อื่นๆอีกมากมาย คุณจะพบกับกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับทุก
อารมณ์ ที่คุณจะต้องประทับใจ 
จำนวนผู้โดยสาร 3,560 คน จำนวนลูกเรือ 1,346 คน  
เปิดบริการเที่ยวแรก 16 มิถุนายน 2556  
ปรับปรุงตกแต่งใหม่ ธันวาคม 2561 

จำนวนห้องพักผู้โดยสาร 1,780 ห้อง // จำนวนชั้น 19 ชั้น // ระวางขับน้ำ 142,229 ตัน // ความยาว 330 เมตร 
ความสูง 66 เมตร 
ใช้เวลาในการพักผ่อนท่องเที่ยวของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับเรือสำราญหรูในระดับปริ๊นเซสเมดัลเลี่ยน ที่พร้อมด้วย เหรียญโอเช่ียน
เมดัลเลี่ยน เฉพาะคุณ คุณจะได้สัมผัสกับการพักผ่อนในเรือสำราญที่เป็นส่วนตัวและสะดวกสบายมากขึ้น เพื่อให้คุณสามารถทำสิ่งที่
คุณชื่นชอบได้มากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังจะเชื่อมโลกอินเตอร์เน็ตได้ในขณะที่อยู่ในท้องทะเลด้วยบริการ WIFI เมดัลเลี่ยนเน็ต ที่รวดเร็ว
และราคาไม่แพง 

 

วันแรกของการเดินทาง (1)       กรุงเทพฯ-ไทเป-ซีแอตเติ้ล (สหรัฐอเมริกา)   
13.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4  
16.25 น. เหิรฟ้าสู่เมืองซีแอตเติ้ล สหรัฐอเมริกา...โดยสายการบินอีว่า แอร์ไลน์ EVA Airlines เที่ยวบินที่ BR068/026 
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวันพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องเชิญท่านอิสระกับการพักผ่อนตาม

อัธยาศัยกับรายการบันเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า 
  *** บนิข้ามเส้นแบง่เวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัที่ไมเ่ปลีย่น ***  

19.30 น. ถงึทา่อากาศยาน“นครซแีอตเติล้” SEATTLE หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่
พัก 

พกัที:่ Crowne Plaza Seattle Airport Hotel หรอืเทยีบเทา่ 



 
วันที่สองของการเดินทาง(2)     ชมเมืองซีแอตเติ้ล-ลอ่งเรืออลาสก้า   
เช้า  บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองท่าชายฝ่ังที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของ 
มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน อยู่ห่างจากชายแดน
สหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเพียง
เท่านั้น "นครซีแอตเติล" เป็นเมืองขนาดใหญ่
พอสมควร พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองล้วนเต็มไป
ด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติก ของแสงสีใน
ยามค่ำคืน แต่หลายๆคนที่เคยมาเยือนเมืองนี้
กลับเรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี 
เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นท่ีสีเขียว 
นอกจากนี้แล้วซีแอตเติล ยังได้รับการยกย่อง
จากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา 
(ASTA) จากการจัดอันดับให้ซีแอตเติลเป็น 1 
ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใน
สหรัฐอเมริกาอีกด้วย นำท่านเก็บภาพ สเปซ 
นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของซีแอตเติล สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้าง
ขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเติลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World’s Fair ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขาย
ของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง จากนั้นนำท่านสู่ย่าน 
ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ย่านธุรกิจที่สำคัญของซีแอตเติล ชมอาคาร บ้านเรือน และตึกที่มีความสำคัญทางด้าน
สถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามท่ีสุดของเมือง นำท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer 
Square) ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเติล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง, ห้องอาหาร, 
ร้านหนังสือ และเครื่องประดับมากมาย นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) ทาวเวอร์ที่สร้างขึ้นใน ปี 
ค.ศ. 1914  
นำทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืซแีอตเติล้ เชค็-อนิ Check-
In Royal Princess Cruise ถึงท่าเรือ Pier 91 
SmithCoveCruiseTerminal ขอเรียนทุกท่าน
เตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียน 
CruiseCheck–In  
โปรดเตรียมเอกสารดงันี:้  
1.พาสปอร์ท (Passport)  
2. ตั๋วเรือ (E-Ticket Boarding Pass)  
3. บัตรเครดิต(Credit Card)  
 
 
จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจากขึ้นสู่เรือและจดัเก็บสมัภาระเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญ
ท่านสู่ห้องอาหาร Horizon Court (อยู่ชั้น 16 ใช้ลิฟต์กลางเรือ) 



 เที่ยง   บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรอืสำราญ ณ ห้องบุปเฟ่ต ์Horizon Court ชั้น 16 จากนั้นหัวหน้าทัวร์ จะนำ
ท่านเดินสำรวจตำแหน่งที่ตั้งของห้องอาหาร  และส่วนบริการต่างๆของเรือสำราญ  พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมการ
เตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  โดยให้ท่านใส่ชูชีพที่เตรียมไว้ที่ห้องพักของท่าน  แลัวไปยังจุดนัดพบตาม
หมายเลขท่ีมีบอกไว้ในห้องพัก  
https://www.princess.com/deckPlans.do?shipCode=RP 

16.00 น. เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิธีนบัถอยหลังฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown  
เรือรักเรือสำราญ Princess Cruise ออกเดินทางจากท่าเรือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆที่
ทางเรือได้จัดสรรไว้ เช่น ท่านอาจจะนั่งฟังเพลงไพเราะได้ที่ เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกับการเต้นรำได้ที่ดิสโก้เธค หรือ
บางท่านอาจจะเสี่ยงโชคที่คาสิโน ที่มีเครื่องเล่นต่างๆให้ท่านเลือกมากมาย เช่น รูเล็ตต์,  
สล็อด แมชชีน, แบล็กแจ็ค  ฯลฯ 

ค่ำ  บรกิารอาหารมือ้คำ่ ณ ภตัตาคารบนเรอืสำราญ  
*** อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พรอ้มชมการแสดงโชว์ชดุพเิศษที่ทางเรอืไดจ้ัดไว้ใหช้ม (ทุกคนืแบบไมซ่้ำกนั) *** 

หมายเหตุ  ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Princess Patter” ที่ทางเรือจะส่งมาให้ท่านได้
อ่านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะนำส่งไว้ที่ห้องนอนของท่าน ซึ่งรายละเอียดทุกอย่างจะแนะนำไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น ค่ำนี้ควรแต่งตัว
อย่างไร กิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น รายการการบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น เพราะทุกไมล์ทะเลที่เรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้อย่าง
เต็มท่ีก็จะดำเนินไปจนทำให้แต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

พกัที:่ Royal Princess Cruise บนเรอืสราญสดุหรรูะดบั 5 ดาว  

วันที่สามของการเดินทาง(3)     เรือนำคณะล่องทะเล ( สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ) 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   
• วันนีเ้ชญิท่านสมาชกิพกัผอ่นอยา่งอสิระกบับรกิาร และกจิกรรมบนัเทงิตา่ง ๆ มากมายบนเรอื อาทเิช่น  
• หอ้งบฟุเฟตน์านาชาต ิ(บรกิารอาหาร 24 ชัว่โมง) หอ้งอาหารอติาเลีย่น หอ้งอาหารสไตล์นวิออรล์นิ  
• บารเ์ครือ่งดืม่ บารไ์อศครมี บาร์ กรลิล ์พซิซ่า, ฮอทดอ็ก, แฮมเบอรเ์กอร ์
• หอ้งฟงัเพลง, หอ้งเลาจน์หอ้งโชว ์และการแสดงที่พรัง่พรอ้มดว้ยระบบแสง ส ีเสยีง 
• โรงภาพยนตร ์หอ้งคาสโิน หอ้งเกมส ์และเครือ่งเลน่ Simulator  
• อนิเตอรเ์นต็ คาเฟ่  
• สโมสรสำหรบัเดก็เลก็ 
•  สระว่ายนำ้  สระนำ้วน   เซาวนา่  หอ้งนวด  หอ้งยมิ หอ้งเสรมิสวย 
•  สนามกอลฟ์คอมพวิเตอร์ คอรต์แพต็เดิล้เทนนสิ     บาสเก็ตบอล     และวอลเลย่์บอล  
• หอ้งสมดุ หอ้งทำพิธแีตง่งาน, หอ้งปฐมพยาบาล 
•  รา้นคา้ปลอดภาษ,ี รา้นสรรพสนิคา้และของทีร่ะลกึ   
• หอ้งแสดงภาพเขยีนศลิปะ 
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   
 
 
 

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


ค่ำ   ขอตอ้นรบัทา่นสมาชกิผูม้เีกยีรตทิกุทา่นรว่มรบัประทานอาหารมือ้คำ่ Welcome Dinner ซึง่กปัตนัไดจ้ดัไว้
รบัรองสมาชกิผูม้เีกยีรตทิกุทา่นแบบเปน็พเิศษ  
ชดุแตง่กายทีเ่หมาะสม 
ผู้ชาย ชุดสูท หรือชุดประจำชาติ  
ผู้หญิง ชุดราตรี หรือชุดประจำชาติ 

***วนัและเวลาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยทา่นตรวจสอบรายละเอยีดจาก Princess Patter *** 

พกัที:่ Royal Princess Cruise บนเรอืสราญสดุหรรูะดบั 5 ดาว  
วันที่สี่ของการเดินทาง(4)  เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน (Juneau)-รวมล่องเรือชมปลาวาฬ 
                            ชมเมือง-ชมทิวทัศน์รอบขุนเขา 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   

*** วนันีเ้รอืเทยีบทา่ตัง้แต่เวลา 11.30 น.-22.00 น. *** 
11.30 น. เรอืเขา้เทยีบทา่ที ่“ เมอืงจโูน ” (Juneau) เมอืงหลวงของมลรฐัอลาสกา้ ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ด้วยเสน่ห์ของ

ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเลทำให้เป็นเมืองที่
เข้าถึงได้ยากในทางบกถูกค้นพบในช่วง
ยุคตื่นทองปี ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมือง
ศูนย์กลางแห่งการค้าทองอันมั่งคั่งก่อน
จะกลายเป็น เมืองหลวงของมลรัฐอ
ลาสก้า ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ 
“ จโูน ” ยังเป็นเมืองที่มี “ ธารนำ้แขง็ ” 
มากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ที่สำคัญ
ได้แก่ “ธารนำ้แขง็เมนเดนฮอลล์” 
Mendenhall Glacier ซึ่งเปน็ธาร
น้ำแขง็ทีข่ึน้ชือ่วา่ “ สวยทีสุ่ด ” แหง่หนึง่
เทา่ทีค่น้พบกนัมา...จากนั้นอิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองจูโนและช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมือง 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 
11.30 น.   เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบีเ้รือ เพื่อเตรียมตัวข้ึนสู่ฝั่ง นำทา่นสมัผัสประสบการณ ์ลอ่งเรือชมปลาวาฬ (รวมใน

ราคาทวัรแ์ลว้)  
เรอืจะนำทา่นออกเดนิทางจากทา่เรอืจโูน ลอ่งชมอา่ว ประมาณ 3.30 ชั่วโมง ตัวเรือทีจ่ะออกแบบพิเศษ ด้วยห้อง
โดยสารที่อบอุ่น กว้างขวางสะดวกสบาย ล้อมรอบด้วยหน้าต่างบานใหญ่ มีชั้นดาดฟ้าให้ท่านชมชีวิตตามธรรมขาติของ
วาฬ และสัตว์น้ำ อย่างใกล้ชิด ตัวเรือล่องผ่านชมตามแนวเกาะที่เรียงรายตามแนวหมู่เกาะ STEPHEN (กรุณาเตรียมเครื่อง
แต่งกายให้อบอุ่นให้เพียงพอ / ได้เวลานำท่านกลับขึ้นฝ่ัง 

เดนิเทีย่วชมเมอืง หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้ Optional Tour  
• Mendenhall Glacier & Salmon Hatchery (4.25 Hours) 

JNU-120: นำท่านสมาชิกเข้าเยี่ยมชมสถานเพาะเลี้ยงพันธุ์
ปลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวิตของปลาแซลมอนที่น่ามหัศจรรย์
ยิ่งนัก จากนั้นให้ท่านสมาชิกเดินชมธารน้ำแข็งเมนเดลฮอลล์
ธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดเหนือคำบรรยาย  
(ราคาผูใ้หญป่ระมาณทา่นละ 95.95 USD / เดก็ตำ่กวา่12ป ี70 



USD) 
• Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) JNU-140: นำท่านสมาชิกขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา เม้าท์ โรเบิร์ต ที่มีความสงู

กว่า 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิดโอกาสให้ได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองจูโนได้อย่างกว้างไกล  
(ราคาผูใ้หญป่ระมาณทา่นละ 45 USD / เดก็ตำ่กวา่12ป ี35 USD) 

• Mendenhall Glacier Helicopter (2.25 Hours) JNU-810 : นำท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธารน้ำแข็งเมนเดลฮอลล์ ที่
งามท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมทัศนียภาพอันแสนมหัศจรรย์ ยากแก่การได้มาสัมผัส จากนั้นท่านจะ
มีโอกาสได้ลงเดินบนธารน้ำแข็งโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำทาง  
(ราคาผูใ้หญป่ระมาณทา่นละ 359.95 USD / ไม่มรีาคาเด็ก) 

      อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองจูโน่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่สำคัญของมลรัฐอลาสก้า เป็นเมืองหลวง
ที่ต้องเดินทางเข้าด้วยเรือตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาล
ล่องเรือสำราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำตกอันสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก้า 
ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่องประวัติศาสตร์มากมาย และเปี่ยมไปด้วยสีสันสดใส  

ท่านสามารถเชค็ขอ้มลูทัวรช์ายฝัง่เพิ่มเตมิได้ที:่ https://www.princess.com/ports-excursions/juneau-alaska-excursions 
หมายเหตุ  สำหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเรือออกจากท่า  
ค่ำ  บรกิารอาหารมือ้คำ่ ณ ภตัตาคารบนเรอืสำราญ พรอ้มชมการแสดงโชวช์ุดพิเศษ  
22.00 น. เรอืออกเดนิทางสู ่“สแกก็เวย”์ Skagway 
พกัที:่ Royal Princess Cruise บนเรอืสราญสดุหรรูะดบั 5 ดาว  

วันที่ห้าของการเดินทาง(5)              เรือเทียบท่าที่เมืองสแก๊กเวย์ (Skagway)  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   

* * * วนันีเ้รอืเทียบทา่ตัง้แตเ่วลา 07.00 – 20.30 น . * * * 
07.00 น. เรอืเขา้เทยีบทา่ “ สแกก๊เวย ์” Skagway เมืองแห่งขุมทองในอดีต เป็นเมืองท่าและเป็นประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไป

แสวงโชค ที่ทุ่งทอง “ คลอนไดค ์” Klondike Gold 
Fields ในเขตประเทศแคนาดาเม่ือประมาณ 100 ปี
ก่อน โดยมีทางรถไฟสาย “ไวทพ์าส” และ “ ยคูอน
รตู”  White Pass and Yukon Railway ที่พานัก
แสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว เข้าสู่
มณฑลยูคอนของแคนาดา ปัจจุบันเหลือเพียงความ
ทรงจำ และนำบรรยากาศเก่ามาใช้ต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่มากับเรือสำราญในช่วงฤดูร้อน ตัว
เมืองอยู่ใกล้จากท่าเรือเพียงเดินราว 10 – 15 นาทีก็
ถึง เป็นเมอืงเลก็ๆ ที่ใหบ้รรยากาศแบบหนงัคาวบอย
ตะวนัตก และยงัคงรกัษาสภาพไว้เหมอืนในยคุตืน่ทอง เชน่ บา้นไมส้องชัน้ทาสสีดใส ซาลอน รา้นเหลา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ
มากมาย ฯลฯ 

08.00 น.       เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล๊อบบีเ้รือ เพื่อเตรียมขึ้นสู่ฝั่ง 



เดนิเทีย่วชมเมอืง หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้ Optional Tour  
• To The Summit (1.30 Hours) SGY-140 : เดินทางโดยรถตู้ท่องเที่ยวลัดเลาะไปตามเส้นทางขุดทองสู่ยอดเขา ไวท์พาส ซัม

มิท ซึ่งสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 3,292 ฟุต ( ราคาผูใ้หญ่ประมาณท่านละ 44.95 USD / เดก็ต่ำกว่า12ป ี25 USD) 
• White Pass Scenic Railway (3.00-3.30 Hours) SGY-200 : เดินทางโดยรถไฟรถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรูต ซึ่งเป็น

รถไฟสายประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองชื่นชมกับทัศนียภาพตามหุบเขาและธรรมชาติที่งดงามสู่ยอดเขาไวท์พาส ซัมมิท 
นับเป็นประสบการณ์ที่คุณจะมิลืมเลือน ( ราคาผูใ้หญป่ระมาณทา่นละ 139.95 USD / เดก็ต่ำกว่า12ป ี56 USD) 

• Dog Sledding & Glacier Flightseeing (2.00-2.30 Hours) SGY-840 : เดินทางโดยการนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่แคมป์สุนัขที่
เดนเวอร์กลาเซีย พร้อมชมวิธีการควบคุมสุนัขลากเลื่อนจากไกด์ผู้เชี่ยวชาญ และได้ประสบการณ์จากการนั่งเลื่อน
ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนเย็นสดชื่นสุดยอดของการผจญภัย ( ราคาผู้ใหญป่ระมาณทา่นละ 599.95 USD / ไม่มรีาคา
เดก็และเดก็ตอ้งอายุหา้ขวบขึน้ไปถงึจะสามารถรว่มเดนิทางได)้(ขอแนะนำทา่นจองกอ่นวันเดินทางเนือ่งจากทีน่ัง่มจีำกดัและ
เต็มเรว็มาก)  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 
นำท่านชมตัวเมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาแบบคาวบอย
ตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี  ให้ท่านได้ชม บ้านไม้
สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส  อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (ท่านจะต้องขึ้นเรือ
ประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า)  

ทา่นสามารถเชค็ขอ้มลูทวัรช์ายฝัง่เพิ่มเตมิไดท้ี่: https://www.princess.com/ports-excursions/skagway-alaska-excursions 
20.00 น. เรอืออกเดนิทางสู ่“อทุยานแหง่ชาตกิราเซยีเบย์”  
ค่ำ  บรกิารอาหารมือ้คำ่ ณ ภตัตาคารบนเรอืสำราญ พรอ้มชมการแสดงโชวช์ุดพิเศษ  
พกัที:่ Royal Princess Cruise บนเรอืสราญสดุหรรูะดบั 5 ดาว  
วันที่หกของการเดินทาง(6)  อุทยานแห่งชาติกลาเซียเบย์ (Glacier Bay National Park) 
เช้า  บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอืสำราญ   

* * * วนันีเ้รอืจะเขา้สู ่Glacier Bay National ตัง้แตเ่วลา 06.00 – 15.00 น.* * * 

06.00 น.    เรือเดินทางถึงบริเวณธารน้ำแข็ง “ กลา
เซยีร์ เบย ์” Glacier Bay วันนีจ้ะเปน็
รายการพเิศษสุด!!! โดยเฉพาะเรือในเครือ 
ปริ๊นเซสส์ เท่านั้นที่จะได้สัมปทานเข้าชม 
บริเวณอุทยานแห่งชาติ กลาเซียร์ เบย์ ท่านจะ
ได้เห็น “ธารนำ้แขง็ยกัษ์” ทีจ่ะทำใหท้กุท่าน
รูส้กึว่าเรอืสำราญขนาดใหญ่เลก็ลงไปทนัที 
ธารน้ำแข็งที่งดงามยิ่งใหญ่ตระการตา โดย
เรือสำราญ Princess จะนำท่านเข้าใกล้ธาร
น้ำแข็งที่ไหลมารวมกันบริเวณไหล่เขาที่จับตัวกันเป็นธารน้ำแข็งสีฟ้าครามด้วยแรงดึงดูดของโลกจึงทำให้น้ำแข็งแตกตัวเสียง



ดังกึกก้องถล่มลงมาเบื้องหน้าของทุกท่าน แลดูงดงามยิ่งนัก ซึ่งท่านสามารถบันทึกภาพความประทับใจนี้ไว้ด้วยตัวของ
ท่านเอง 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ    
บ่าย อิสระกับการพักผ่อนบนเรือสำราญ กับกิจกรรมนานาชนิดที่ทำให้ทุกท่านสุขสำราญ 
ค่ำ  บรกิารอาหารมือ้คำ่ ณ ภตัตาคารบนเรอืสำราญ  / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พรอ้มชมการแสดงโชวช์ดุ

พิเศษทีท่างเรอืไดจ้ดัไว้ใหช้ม (ทกุคนืแบบไมซ่ำ้กัน)  
15.00 น.   เรอืออกเดนิทางสู ่“ เมอืงเคท็ชเิกน ”  Ketchikan 
พกัที:่ Royal Princess Cruise บนเรอืสราญสดุหรรูะดบั 5 ดาว  
วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)     เรือเทียบท่าที่เมืองเค็ทชิเกน (Ketchikan) 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   

* * * วนันีเ้รอืเทียบทา่ตัง้แตเ่วลา 07.00 – 13.00 น . * * * 

06.30 น. เรือเข้าเทียบท่า “เคท็ชแิคน”  เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาริมฝั่งแม่นำ้ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มเีสน่ห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้าน
ดั้งเดิมของชนพื้นเมืองที่สร้างสรรค์งานศิลปะเสาโทเท็มของ อนิเดยีนแดงเผ่าทลงิกติ นำท่านสู ่ 
เมอืงเคทชเิกน ชุมชนแห่ง
แรกของรัฐอลาสก้า 
ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่
เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็น
เมืองที่รู้จักกันดีของ
นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและ
ต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่ง
เสาแกะสลัก (Totem 
Poles) ที่มากที่สุดในโลก 
ในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือ
เป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่
ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิดทำให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเสา
แกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราว ประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อ
ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอนในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติทำ
ให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมาก 
อีกทั้งพื้นท่ีของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้ เพื่อมาสร้างบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น
ทุกๆปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่า
เฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย นำท่านเที่ยว
ชมย่านไฟแดงที่โด่งดังในอดีต “ครกี สตรที (Creek Street)” เป็นท่ีชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง 
เป็นย่านอาคารเก่าท่ีทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลำธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์ “บ้านของดอลลี”่ 



สถานที่หาความสำราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองเคทชิแกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บ
ภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน 

เที่ยง   บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอืสำราญ  
• Totem Bight State Park & Ketchikan Highlights (2.50 Hours) KTN-100 : ท่านจะได้นั่งรถโค้ชชมรอบเมืองเค็ทชิแกน ชม

อุทยานโทเท็มไบท์ ศึกษาความเป็นมาของเสาสลักที่มีความหมายบ่งบอกถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
(ราคาผูใ้หญป่ระมาณทา่นละ 49.95 USD / เดก็ต่ำกว่า12ป ี39.95 USD) 

• Misty Fjords & Wilderness Explorer Cruise (4.50 Hours) KTN-620 : ประสบการณ์ที่ทา่นจะได้สัมผัสกับการล่องเรือชม
มิสตี้ฟยอร์ด ที่แผ่อาณาบริเวณกว่า 2 ล้านเอเคอร์ชมผาแกรนิตที่งดงาม น้ำตกสูงกว่า 1,000 ฟุต ทะเลสวยใสดังผลึกแก้ว 
และทะเลหมอกสวยที่ปกคลุมความงามของธรรมชาติราวป่าหิมพานต์ในฝัน  
(ราคาผูใ้หญป่ระมาณทา่นละ 209.95 USD / เด็กตำ่กวา่12ป ี190.95 USD) 

• Neets Bay Bear Watch & Flight (3.25 Hours) KTN-870 : เป็นรายการที่ท้าทายและค่อนข้างจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อ
รักษาความเป็นธรรมชาติไว้ให้อยู่นานที่สุด ทัวร์เริ่มด้วยการพาท่านนั่งรถไปยังท่าจอดเครื่องบินน้ำ Float Plane (Guaranteed 

window seat for a 25-minute flight) เครื่องบินจะนำท่านเดินทางสู่จุดที่สามารถชมหมีสีน้ำตาลและแบล็คแบร์ได้อย่างชัดเจน จากนั้น
พาท่านสู่ลำธารมาร์การ์เร็ต ซึ่งเป็นที่ที่หมีสีน้ำตาลจะมาดักจับปลาแซลมอนเป็นอาหารนับเป็นความตื่นตาตื่นใจที่คุณจะ
ประทับใจมิรู้ลืม 
(ราคาผูใ้หญป่ระมาณทา่นละ 469.95 USD / ไม่มรีาคาเด็ก) 

ทา่นสามารถเชค็ขอ้มลูทวัรช์ายฝัง่เพิ่มเตมิไดท้ี่: https://www.princess.com/ports-excursions/ketchikan-alaska-excursions 
คำ่    บรกิารอาหารมือ้คำ่มือ้พเิศษ !!! ขอเชญิท่านสมาชกิผูม้ีเกยีรตทิุกทา่นร่วมรบัประทานอาหารมือ้คำ่  
Farewell Night Dinner ซึง่กปัตันไดจ้ัดไวร้ับรองสมาชกิผู้มเีกยีรตทิุกทา่นแบบเป็นพเิศษ 
ชดุแตง่กายทีเ่หมาะสม 
ผู้ชาย ชุดสูท หรือชุดประจำชาติ  
ผู้หญิง ชุดราตรี หรือชุดประจำชาติ 

***วนัและเวลาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยทา่นตรวจสอบรายละเอยีดจาก Princess Patter *** 

พกัที:่ Royal Princess Cruise บนเรอืสราญสดุหรรูะดบั 5 ดาว  
22.00 น. เรอืออกเดนิทางสู ่“เมอืงวคิตอเรยี ประเทศแคนาดา” (Victoria, Canada) 

วันแปดของการเดินทาง(8)      เค็ทชิเกน-วิคตอเรีย(แคนาดา)-ซีแอตเติ้ล 
เช้า  บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอืสำราญ   
 อิสระกับการพักผ่อนบนเรือสำราญ กับกิจกรรมนานาชนิดที่ทำให้ทุกท่านสุขสำราญ 
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   

* * * วนันีเ้รอืจะเขา้สู่เมอืงวคิตอเรยี ประเทศแคนาดา (Victoria) ตัง้แตเ่วลา 19.00 – 23.59 น.* * * 
17.30 น.  บรกิารอาหารมือ้คำ่ ณ ภตัตาคารบนเรอืสำราญ   



19.00 น.  เรือเข้าเทียบท่า วิคตอเรีย / นำท่านเดินเที่ยวชม "เมอืงวิกตอเรยี" (Victoria) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนาม
ว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) 
อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติช
โคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหนึ่ง
ของประเทศแคนาดา ที่ตั้งยู่ทางตะวันตกสุด
ของประเทศ โดยมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐคือ
เมือง "แวนคูเวอร์" เมืองวิกตอเรียเป็นเมือง
ที่มีช่ือเสียงด้านการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่ขึ้น
ชื่อในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย 
และทิวทัศน์ที่มีความงดงามมากเมืองหนึ่ง 
วิกตอเรียจึงมักได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอันดับต้นๆ จากนิตยสารท่องเที่ยวสากลเป็นประจําและดึงดูด
นักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี  

** หมายเหตุ** สำหรับเมืองวิคตอเรีย อาจมีการเปลี่ยนแปลง EXCUSION ตามความเหมาะสมของฤดูกาล 
หมายเหตุ …ก่อนเรือกลับเทียบท่าท่ีเมืองซีแอตเทิล ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋า
ลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของ
เรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น 
สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดย
อัตโนมัติ 
23.59 น. เรอืออกเดนิทางสู ่“เมอืงซแีอตเติล้ ” Seattle, Washington 
พกัที:่ Royal Princess Cruise บนเรอืสราญสดุหรรูะดบั 5 ดาว  
วันที่เก้าของการเดินทาง(9)  เมืองซีแอตเติ้ล-ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ท  
07.00 น. เรอืสำราญเดินทางถงึทา่เรอื เมอืงซแีอตเติล้ รฐัวอชงิตนั ประเทศสหรฐั อเมรกิา  
เช้า  บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอืสำราญ  หลังอาหารเช้า เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย เพื่อรอ

ประกาศจาก ทางเจ้าหนา้ทีป่ระจำเรือ
เกี่ยวกับเวลาขึ้นฝั่ง เมื่อขึ้นฝั่งแล้วทุกท่าน
จะต้องผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทาง ผ่านเข้าเมืองซีแอ็ตเติล ณ บริเวณ
ท่าเรือ จากนั้นนำท่านรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่ง
ทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ 
บริเวณห้องโถงของท่าเรือ เรียบร้อยล้วนำท่าน
ออกเดินทางเข้า 

  
 สู่ตัวเมืองซีแอตเติล นำท่านชมเมืองที่สวยงาม ท่านจะเห็นวิวของภูเขาหิมะบริเวณอุทยานโอลิมปิก นำท่านเดินทางบริเวณ

สู่ตลาดไพน์ เพลส (Pike Place Market) ตลาดเก่าแก่คู่เมืองซีแอตเติ้ล เดินชมบรรยากาศของพื้นเมือง เต็มไปด้วย
ตลาดผลไม,้ ตลาดปลา, ตลาดดอกไม้ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ให้ท่านได้เช็คอิน ณ ร้านสตาร์บั๊ก แห่งแรกของโลก 
จากนั้นนำท่านชมเมือง   



เที่ยง        บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย       นำท่านสู่ ซีแอตเทลิ พรเีมีย่ม เอาทเ์ลต 

(Seattle Premium Outlet ) ซึ่งเป็นเอาท์เลต
ขนาดใหญ่ในซีแอตเทิล มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 
110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, 
DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, 
Banana Republic Factory, Adidas, Kate 
Spread, Kipling, Tumi, Samsonite และ 
อื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตาม
อัธยาศัย  

คำ่  บรกิารอาหารมือ้คำ่ ณ ภตัตาคาร / นำ
ท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิซีแอตเทิล้  

วันที่สิบของการเดินทาง(10)   สนามบินซีแอตเทิล-ไทเป  
01.50 น. เหนิฟา้สูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินอวีา่ แอรไ์ลน EVA Airlines เทีย่วบนิที่ BR025/067 

แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เมืองไทเป เกาะไตห้วัน พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง... 
*** บนิขา้มเสน้แบง่เวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีเ่ปลีย่น *** 

วันทีส่บิเอด็ของการเดนิทาง(11) ไทเป-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)                
05.10 น. เดินทางถึงกรุงไทเป เกาะไต้หวัน นำท่านต่อเครื่อง 
09.00 น. ออกเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ BR067 
11.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการ
เดินทาง บริษัทฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสนิใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ 
ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขอ้มลูห้องพกัในเรอืสำราญ Royal Princess 
Inside Room Detail(ห้องพักแบบด้านในไม่มีกระจก) 

 

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 

05 – 15 พ.ค. 66 153,900 153,900 153,900 50,900 
05 – 15 พ.ค. 66 ห้องพักมีระเบียง(Balcony) เพิ่มท่านล่ะ 29,000(ราคาเริ่มต้น) 

02 – 12 มิ.ย.66 169,900 169,900 169,900 60,900 
02 – 12 มิ.ย.66 ห้องพักมีระเบียง(Balcony) เพิ่มท่านล่ะ 36,000(ราคาเริ่มต้น) 

07 – 17 ก.ค.66 173,900 173,900 173,900 63,900 
07 – 17 ก.ค.66 ห้องพักมีระเบียง(Balcony) เพิ่มท่านล่ะ 43,000(ราคาเริ่มต้น) 

21 – 31 ก.ค.66 173,900 173,900 173,900 63,900 
21 – 31 ก.ค.66 ห้องพักมีระเบียง(Balcony) เพิ่มท่านล่ะ 43,000(ราคาเริ่มต้น) 

11 – 21 ส.ค.66 169,900 169,900 169,900 60,900 
07 – 17 ก.ค.66 ห้องพักมีระเบียง(Balcony) เพิ่มท่านล่ะ 43,000(ราคาเริ่มต้น) 

08 – 18 ก.ย.66 166,900 166,900 166,900 57,900 
08 – 18 ก.ย.66 ห้องพักมีระเบียง(Balcony) เพิ่มท่านล่ะ 39,000(ราคาเริ่มต้น) 

15 – 25 ก.ย.66 166,900 166,900 166,900 57,900 
07 – 17 ก.ย.66 ห้องพักมีระเบียง(Balcony) เพิ่มท่านล่ะ 39,000 

*ตอ้งการเดนิทางโดยชัน้ธรุกจิ (Business Class) กรณุาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ* 
➢ อตัราคา่บรกิารดงักลา่วยงัไมร่วมคา่วซี่าเข้าประเทศสหรฐัอเมรกิา(คา่ใชจ้า่ย 9,500 บาท)  



Balcony Room Detail(ห้องพักแบบมีระเบียงนั่งชมวิว) 

กรณทีา่นตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิสำหรบัหอ้งพกัแบบอืน่สามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิจากเจา้หน้าที่ฝา่ยขาย 
เชน่ หอ้งพกัแบบ Suite และ Mini Suite 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
❖ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - ซแีอตเติ้ล - กรุงเทพฯ  
❖ ค่าตั๋วโดยสารท่องเที่ยวเรือสำราญ Royal Princess ตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์ 
❖ โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเท

รดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
❖ คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่แคนาดา และคา่ธรรมเนยีมวซี่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
❖ ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
❖ ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
❖ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท  
❖ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบล่ะ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 
❖ ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
❖ คา่ทิปพนกังานบรกิารในเรอื ทีผู่้เขา้พกัจะตอ้งชำระทกุทา่น วนัละ 15 USD / วนั / คนรวม 7 วนั (105 USD) ทีท่า่นใชบ้รกิาร

เรอื โดยทางเรอืจะช๊าทเขา้หอ้งพกัของทกุท่าน  
❖ คา่ธรรมเนยีมการทำวซีา่ VISA เขา้ประเทศอเมรกิา(9,500 บาท) 
❖ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
❖ ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
❖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
❖ ค่าผกผันของภาษนี้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
❖ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย วันล่ะ 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการเดินทาง) 
❖ รายการทัวร์ชายฝั่ง ซึ่งท่านสามารถขอคำปรึกษาได้จากหัวหน้าทัวร์ 

 
 



การจองและชำระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก  80,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ

กรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
❖ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน 

และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด
หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

❖ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

หมายเหตกุอ่นทำการจอง 
o ทางบรษิทัจะทำการยืน่วซีา่ของท่านกต็อ่เมือ่ในคณะมผีูส้ำรองที่นัง่ครบ 10 ทา่น และไดร้ับควิการตอบรบัจากทางสถานทตู 

เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์ม มาจากทางเรือ, ประกัน
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความ
สะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์
จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยว กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
ของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• กรณวีซี่าทีท่่านยืน่ไมผ่่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึ้นดงัตอ่ไปนี้ 
-  คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าและคา่ดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  คา่มัดจำตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซีา่ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่
เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  คา่มัดจำเรอืสำราญ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทาง โดยตามกฎของเรือ ท่านจะต้องโดนหักค่ามัดจำ
ห้องพักในเรือ ตามกำหนดของเรือ *** หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% 

• ทางบรษิัทเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะ
เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท  ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรอง
ยานพาหนะ 

 
 
 
 



เงื่อนไขการยกเลิก   
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  50 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับ

สายการบนิ หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการนัตคีา่มัดจำทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้      

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80,000 บาท(ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)    
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-29 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์     
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-20 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

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

* คา้ขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง 
*พนกังานและผูถ้อืหุน้ หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 
 *ข้าราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากต้นสังกัด  

❖  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิ ( สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนั ) 
*สำเนาสมดุเงนิฝากประจำ หรอื ออมทรัพย ์โดยละเอยีดทกุหน้า ย้อนหลงั 6 เดอืน พรอ้มด้วยหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 
กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 
5 วันทำการ) 
* เด็กใช้เอกสารร่วมกับบิดา-มารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ถ่ายสำเนาแยกคนละชุด 

❖ กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ปบีรบิรูณ์ 
หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไป
ต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีว่าการอำเภอ 

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

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
❖ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด

แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

❖ กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

❖ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น 
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจาทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

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



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