RUBY PRINCESS

ทีส่ ุดของอลาสก้า รัฐที่ใหญ่ที่สุด หนาวที่สุด มีภูเขาสูงที่สุด มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด
มีแนวชายฝั่งยาวที่สุด มีทะเลสาบมากที่สุด มีเขตชุ่มนํ้ามากที่สุด และมีป่ามากที่สุดของสหรัฐอเมริ กา ขอเชิญ
ท่าน ดื่มดํ่า อิ่มเอม และสัมผัสประสบการณ์ความเป็ นที่สุดของอลาสก้าด้วยเรื อสําราญ Ruby Princess
เรื อที่ดีที่สุด 1 ใน 17 ลําของกองเรื อใน ตระกูล Princess Cruises ผูบ้ ุกเบิกเส้นทางอลาสก้า มากว่า 50 ปี

ตื่นตาตื่นใจกับเมืองท่า
ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวอชิงตันที่
ชมความงามของธารนํ้าแข็งเมนเดนฮอล์
ที่
ผจญภัยตามเส้นทาง รถไฟดีเซล วินเทจ
ที่วงิ่ ไต่เขาไปเกือบ 3,000 ฟุต
ในเส้นทางรถไฟไว้ท์ พาส ที่เมือง
ชมไฮไลท์ ของการล่องเรื อในเส้นทาง อลาสก้า
กับความ มหัศจรรย์ของภูเขานํ้าแข็ง
ณ อุทยานแห่งชาติ
เพลินตา เพลินใจ กับการเดินเล่นชมหมู่บา้ น
ดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองอินเดียแดง
เผ่าทริ งกิต ที่เมือง
เต็มอิ่มกับทิวทัศน์ที่งดงาม และความมีเสน่ห์
ของเมืองที่ได้รับการยกย่องว่า
น่าอยูต่ ิดอันดับ 9 ของโลก ที่เมือง
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วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) – ไทเป – ซีแอตเทิล
วันศุกร์
13.30 น.
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ มาคอยต้อนรับท่าน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์
สายการบินอีวเี อ แอร์ ประตู 8 แถว R
16.25 น.
นําท่านเหิ นฟ้ าสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR 068
21.15 น.
ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้หวัน เชิ ญท่านพักผ่อนอิริยาบถ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
ผู้โดยสารทีแ่ วะเปลีย่ นเครื่องทีก่ รุ งไทเป ประเทศไต้ หวัน ห้ าม นําสิ่ งของเข้ าประเทศดังนี้
ห้าม ของเหลวเกิน 100 ml. รวมไปถึง เครื่ องดื่ม นํ้าหอม หรื อของเหลวทุกชนิ ดที่ซ้ื อจาก
ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ที่สนามบินสุ วรรณภูมิหรื ออื่นๆ ผ่าน หรื อขึ้นเครื่ อง
23.40 น.
นําท่าน ออกเดินทางต่อสู่ เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยสายการบิน
อีวเี อ แอร์ เที่ยวบินที่ BR 026
บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันทีไ่ ม่ เปลี่ยน
19.30 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นําท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสื อเดินทาง และพิธีการทางศุลกากร
เข้ าประเทศอเมริกา ห้ าม นําสิ่ งของเข้ าประเทศดังนี้
ห้าม พืช ผัก ผลไม้สด-แห้ง ทั้งในรู ปสด และแช่แข็ง (ยกเว้น Seafood)
ห้าม ล๊อคกระเป๋ าเดินทาง หากต้องการจะล็อคกระเป๋ าควรใช้กุญแจที่ได้รับอนุญาตจาก
TSA (Transportation Security Administration) สามารถหาซื้ อได้ที่สนามบิน หรื อ
ตามร้านขายกระเป๋ าเดินทาง ราคากุญแจ TSA จะมีราคาแพงกว่าราคากุญแจทัว่ ๆไป

Welcome to Seattle, USA

คํ่า

คืนที่ 1

 จัดอาหารคํ่าแบบ Dinner Box ไว้บริ การ
จากนั้น ขอนําท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั เพื่อพักผ่อนอิริยาบถ หลังจากเดินทางไกล
พักค้ างคืน ณ โรงแรม DoubleTree Airport Hotel หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ องของการเดินทาง
ซีแอตเทิล – เรือสํ าราญ Ruby Princess
วันเสาร์
เช้า
 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถแบบสบายๆ กับสิ่ งอํานวยความสะดวกของโรงแรม
โดยไม่ตอ้ งเร่ งรี บแต่อย่างใด
10.00 น.
เช็คเอ้าท์ออกจากที่พกั เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรื อ Pier91 Smith Cove Cruise Terminal ซีแอตเทิล
ถึงท่าเรื อขอทุกท่านเตรี ยมความพร้อมสําหรับเช็คอินขึ้นเรื อ
เอกสารทีใ่ ช้ สําหรับเช็คอิน
1. Passport (ที่มีวซี ่าอเมริ กา และ แคนาดา) 2. ตัว๋ เรื อ 3. Public Health Questionnaire
(ท่านจะได้รับที่ท่าเรื อ- กรุ ณากรอกและเซ็นต์ชื่อให้เรี ยบร้อยก่อนเช็คอิน)
***ขั้นตอนการเช็คอินอาจใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง โดยขึ้นอยูก่ บั จํานวนผูโ้ ดยสาร***
Welcome onboard Ruby Princess Cruise
13.00 น.
15.30 น.

16.00 น.
17.30 น.

คืนที่ 2

หลังขึ้นเรื อและจัดเก็บสัมภาระ เรี ยบร้อยแล้ว
 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อ
Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน)
ความปลอดภัยเป็ นสิ่ งสําคัญสู งสุ ดของผูโ้ ดยสารบนเรื อ โดยเฉพาะเรื อสําราญในตระกูล
Princess Cruises ที่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารทุกท่านเป็ นลําดับแรก จึงขอ
ความร่ วมมือทุกท่านในการเข้าร่ วมปฏิบตั ิโดยพร้อมเพรี ยงกัน
ทางเรื อจะประกาศเวลาที่แน่นอนในการทํา Emergency Drill***เมื่อได้ยนิ เสี ยงสัญญาณกริ่ ง
สั้น 7 ครั้ง ยาว 1 ครั้ง ขอให้ทุกท่านนําเสื้ อชูชีพซึ่ งเตรี ยมไว้ในตูเ้ สื้ อผ้าของท่านในห้องพัก
พร้อม Cruise Card ถือออกมา ณ จุดรวมพล โดยแบ่งตามตัวอักษรที่ระบุไว้ที่เสื้ อชูชีพ
(เจ้าหน้าที่เรื อจะคอยบอกทางไปจุดรวมพล)ซึ่งใช้เวลาฝึ กซ้อมประมาณ 30 นาที
เรื อออกจากท่าเรื อเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน มุ่งหน้าสู่ เมืองจูโน่, อลาสก้า
เชิญทุกท่านร่ วมนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown
 เชิญท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
หลังอาหารขอเชิ ญทุกท่านสนุกสนานกับการเดินทางอันสุ ดแสนอิสระ และกิจกรรมอัน
หลากหลายยามคํ่า ที่จะเริ่ มต้น ณ ราตรี น้ ี บนเรื อสําราญ Ruby Princess ที่มีให้ท่านได้
เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่ม ทั้งฟั งเพลงที่บาร์ / เลานจ์ ต่างๆ หรื อจะชมโชว์ที่พรั่งพร้อมไปด้วย
แสงสี เสี ยงห้อง Princess Theater ที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละคืน
พักค้ างคืน บนเรือสํ าราญ Ruby Princess
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วันทีส่ ามของการเดินทาง
วันอาทิตย์

ล่องทะเล (Cruising Inside Passage)
วันนี้ เรื อสําราญจะล่องไปตามสายนํ้า ซึ่ งจะเป็ นวันที่ท่านจะได้ทาํ ความคุน้ เคย และสํารวจเรื อ
ได้อย่างเต็มที่ ทั้งในส่ วนของสิ่ งอํานวยความสะดวก ต่างๆ และกิจกรรมอันหลากหลาย ซึ่ งใน
แต่วนั ท่านสามารถศึกษาได้จากจดหมายข่าวรายวัน
ที่ทางเรื อจะส่ งมาให้
ท่านที่หอ้ งพักล่วงหน้าทุกคืน ซึ่ งจะมีรายละเอียดทุกอย่างแนะนําไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น
อุณหภูมิเป็ นอย่างไร, คํ่านี้ควรแต่งตัวอย่างไร, กิจกรรมที่จะมีให้ท่านได้ร่วมสนุ กตั้งแต่เช้าจรด
เย็น, กิ จ กรรมการลดราคาของสิ น ค้า หลากหลายประเภท, และโชว์ที่ จ ะมี ส ลับ สั บเปลี่ ย น
หมุ นเวียนกันไปในแต่ละคืน ในทุ กไมล์ทะเลที่เรื อแล่นไปนั้น กิจกรรมต่ างๆ ที่ วางไว้อย่าง
เต็มที่ ก็จะดําเนินไปจนทําให้แต่ละวันนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ ว อาทิ:เต็มอิม่ กับอาหารมือ้ เช้ า, สาย, เที่ยง, บ่ าย, คํา่ , และรอบดึก
อิ่มอร่ อยกับห้องอาหารใหญ่ 3 ห้อง, ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ, International Café (ให้บริ การ 24
ชัว่ โมง), พิซซ่ า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์ เกอร์ บนชั้นดาดฟ้ า, บาร์ ไอศครี ม
เพลิดเพลินกับเสี ยงเพลงและเครื่องดืม่ นานาชนิด
บาร์ เครื่ องดื่มกว่า 10 แห่ งที่กระจายอยูท่ วั่ เรื อ, ห้องเลานจ์, ห้องฟังเพลง, โรงละครใหญ่
(Princess Theater) ที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสี เสี ยง, ทีวีจอยักษ์ริมสระว่ายนํ้าบนดาดฟ้ า
บริหารร่ างกาย กันได้ ตลอดวันกับ
ห้องฟิ ตเนส กับอุปกรณ์ครบครัน, ห้องซาวว์น่า, สนามพัตกอล์ฟ, สปา, สระว่ายนํ้า สระนํ้าวน
(จากุซซี่ ), สนามเทนนิส, โต๊ะปิ งปอง เป็ นต้น
เพลิดเพลินระหว่ างวัน
ห้องคาสิ โน, ช้อปปิ้ งร้านค้าปลอดภาษี, ร้านขายของที่ระลึก, ประมูลภาพ, และกิจกรรมอื่นๆ
อีกมากมายเช่น เรี ยนโยคะ, เรี ยนเต้นรํา, สอนแกะสลัก, เล่นบิงโก, เป็ นต้น

17.30 น.

คืนที่ 3

 เชิญท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารบนเรื อ (Formal Night)
ค่า นี้ กับ ตัน เรื อ และลู ก เรื อ ทุ ก คน ขอต้อ นรั บ แขกผูม้ ี เ กี ยรติ ทุ ก ท่ า นด้ว ยงานเลี้ ย งรั บ รอง
(เป็ นธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ ที่มีเพียงเรื อสําราญในตระกูล Princess
Cruises เท่านั้น) ซึ่ งทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับงานเลี้ยงแชมเปญ และรื่ นรมย์กบั บรรยากาศ
และดนตรี ที่บรรเลง ณ บริ เวณล้อบบี้เรื อ
***หมายเหตุ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

พักค้ างคืน บนเรือสํ าราญ Ruby Princess
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วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
วันจันทร์
เช้า
11.00 น.

จูโน่ , อลาสก้ า
เรือจอดเทียบท่ าเมืองจูโน่ ตั้งแต่ เวลา 11.00 – 22.00 น.
 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
เรื อจอดเทียบท่าเมืองจูโน่

Welcome to Juneau – Alaska
จู โ น่ (Juneau, Alaska) เมื อ งหลวงแห่ ง มลรั ฐ อลาสก้า ซึ่ งตั้ง อยู่ ร ะหว่ า งเทื อ กเขา และ
มหาสมุ ท รแปซิ ฟิคอันงดงาม จึ งทําให้เป็ นเมื องที่ เ ข้าถึ งได้ยากในทางบก ในอดี ตเป็ นเมือ ง
ศูนย์กลางแห่ งการค้าอันแสนมัง่ คัง่
เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรื อ เพื่อเตรี ยมตัวขึ้นสู่ ฝั่ง
ขอมอบรายการทัวร์ Glacier Gardens & Mendenhall Glacier 12.15 น. – 16.45 น.
วันนี้ ทวั ร์ จะจบเวลา 16.45 น. จึ งขอแนะนําท่านให้รับประทานอาหารบนเรื อก่ อนออก
เดินทาง เพราะท่านจะได้รับประทานอาหารกลางวันช้ากว่าปกติ
** เวลานัดหมายของรายการทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม**
ขอเริ่ มต้นด้วยการนําท่านเดิ นทางโดยรถโค้ชออกจากตัวเมืองเพื่อเดิ น ทางไปยัง Glacier
Gardens และขึ้นรถรับส่ งซึ่ งได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่เพื่อชมธรรมชาติอนั น่าอัศจรรย์ที่นี่
ต้นไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี สัน ที่ผสมผสานความงดงามอยูท่ ่ามกลางป่ าดิบชื้ นที่เขียว
ขจี จากนั้นเราก็จะไปต่อกันที่ Macaulay Salmon Hatchery ซึ่งเป็ นสถานที่ในการใช้เพาะฟัก
ไข่ปลาแซลมอน ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัฎจักรการสื บพันธุ์ของสัตว์น้ าํ ทางทะเลที่น่าสนใจ และ
ยังได้สัมผัสถึงชี วิตของสัตว์น้ าํ จํานวนมากจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าํ แห่ งนี้ แล้วนําท่านสู่
เพื่อนําท่านชมความงดงามของ
ธารนํ้าแข็ง
ซึ่ งเป็ นธารนํ้าแข็งที่เกิดก่อนยุคนํ้าแข็งราว 3,000 ปี และมีอายุยืน
ยาวกว่าธารนํ้าแข็ง อื่ นๆ ในอเมริ กาเหนื อ ซึ่ งที่ นี่จะมี ศูนย์ขอ้ มู ลนักท่ องเที่ ย ว หากสนใจ
สามารถเข้าชมได้อีกด้วยโดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับธรรมชาติ และความเป็ นอยูข่ อง
สัตว์ป่านานาชนิด

17.30 น.
22.00 น.
คืนที่ 4

สํ าหรับท่านทีไ่ ปเดินเล่นในเมืองท่านจะต้ องกลับขึน้ เรืออย่างน้ อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก
 เชิญท่านรับประทานอาหาร คํ่า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรื อ
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองสแก๊กเวย์
พักค้ างคืน บนเรือสํ าราญ Ruby Princess
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วันที่ห้าของการเดินทาง
วันอังคาร
เช้า
06.00 น.

สแก๊กเวย์, อลาสก้า
เรือจอดเทียบท่าเมืองสแก๊กเวย์ ตั้งแต่ เวลา 06.00 – 20.15 น.
 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
เรื อจอดเทียบท่าเมืองสแก๊กเวย์

Welcome to Skagway – Alaska

06.30 น.

08.10

12.00 น.
บ่าย

17.30 น.
20.15 น.
คืนที่ 5

สแก๊ ก เวย์ (Skagway, Alaska) เมื องท่า ในอดี ต ที่ เป็ นปากประตูต้อนรับนัก ตื่นทองที่ จะ
เดิ นทางไปแสวงหาทองคํา ที่ ทุ่งทองคลอนไดค์ในเขตประเทศแคนาดาเมื่ อ 100 ปี ก่ อน
ปั จจุบนั สแก๊กเวย์เป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิ ยมอีกแห่ งหนึ่ งในเส้นทางล่องเรื ออลาสก้า ที่มี
บรรยากาศคล้า ยกับ เมื องในหนังคาวบอยตะวันตกสมัย ก่ อน บ้า นอาคารไม้ส องชั้นทาสี
สดใส ซาลอน ร้านเหล้า ที่ปัจจุบนั ได้แปรเปลี่ยนไปเป็ นร้านขายที่ระลึก
เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรื อ เพื่อเตรี ยมตัวขึ้นสู่ ฝั่ง
ขอมอบรายการทัวร์ White Pass Scenic Railway (08.10-11.30 น.)
** เวลานัดหมายของรายการทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม**
นําท่านออกเดิ นทางโดย
ที่จอดรอรับท่านหน้าท่าเรื อ โดยรถไฟจะพา
ท่านย้อนยุค ศึกษาประวัติศาสตร์ เส้นทางรถไฟสายโบราณสายนี้ ที่ตดั ข้ามขุนเขา และหุ บ
เหว เพื่อพานักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่ มณฑลยูคอน ของประเทศแคนาดา เพื่อแสวงหาทอง
แทนการใช้มา้ หรื อเดินเท้าผ่านธรรมชาติอนั ทุรกันดาร และโหดร้ายทารุ ณ โดยรถไฟจะวิ่ง
ขึ้นสู่ ยอดเขาที่ความสู ง 2,865 ฟุต จากนั้นจะวิ่งกลับลงมา โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง
(เป็ นเส้นทางชมวิว-ไม่อนุญาตให้ลงจากรถไฟ) ซึ่ งตลอดสองข้างทางท่านจะได้พบกับความ
งดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือคําบรรยาย

 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อ
หลังอาหาร ท่านสามารถกลับลงไปเดินเล่นในตัวเมืองสแก๊กเวย์ เที่ยวชมบ้านเรื อนสมัยเก่าที่
ตั้งอยูบ่ นสองฝั่งของถนนบรอดเวย์ ถนนสายสําคัญของเมืองเล็กๆ เมืองนี้ หรื อเลือกซื้ อของ
ที่ระลึกฝากคนที่ท่านรัก
สํ าหรับท่านทีไ่ ปเดินเล่นในเมืองท่านจะต้ องกลับขึน้ เรืออย่างน้ อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก
 เชิญท่านรับประทานอาหาร คํ่า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรื อ
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติเกรเชอร์ เบย์
พักค้ างคืน บนเรือสํ าราญ Ruby Princess
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วันที่หกของการเดินทาง
วันพุธ

อุทยานแห่ งชาติเกรเชอร์ เบย์ (Glacier Bay National Park)

เที่ยง

เรือล่ องเข้ าสู่ อุทยานแห่ งชาติ Glacier Bay ตั้งแต่ เวลา 06.00 – 15.00 น.
 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
หลังจากอิ่มอร่ อยกับอาหารเช้าแล้ว ยังมีกีฬาโปรดให้ไปเล่นเป็ นการย่อยอาหารด้วย อย่าง
สนามกอล์ฟเล็ก หรื อกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ เช่ น ปิ งปอง หมากรุ กสนาม หรื อจะไปเรี ยน
เต้นรําเพื่อเตรี ยมตัวเป็ นดาราเท้าไฟยามคํ่าคื น ท่านที่ ไม่ชอบออกกําลังกาย ก็สามารถไป
ช้อปปิ้ งซื้ อของที่ระลึ ก หรื อสิ นค้าบูติกเก๋ ไก๋ ที่ในแต่ละวันจะมี รายการลดราคาของแต่ละ
ประเภทมาให้ท่านได้เพลิดเพลิ น หรื อสําหรับท่านที่ชอบงานศิลปะ ก็สามารถเข้าไปดูการ
ประมูลภาพเขียนซึ่งมีความเพลิดเพลินไปอีกแบบ
เรื อเริ่ มล่องเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติ
วันนี้จะเป็ นอีกวันที่เป็ นไฮไลท์ของการล่องเรือสํ าราญในเส้ นทางอลาสก้ า ที่ท่านจะได้สัมผัส
ความงดงาม และความมหัศจรรย์ของภูเขานํ้าแข็งที่งดงาม โดยเรื อจะล่องเข้าไปจนถึงด้าน
ในสุ ดเพื่อชมภูเขานํ้าแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า นัน่ คือ
จากสภาพ
ภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน จึงทําให้น้ าํ แข็งได้ถูกกัดเซาะ และละลายลงไปอย่างรวดเร็ ว
ในทุกๆ ปี หากท่านโชคดี ท่านจะได้ยนิ เสี ยงการแยกตัวเป็ นแผ่นตกลงสู่ พ้ืนนํ้า เป็ นเสี ยงอัน
กึกก้องราวเสี ยงฟ้ าร้องคําราม และเป็ นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กบั ก้อนนํ้าแข็งมหึ มา
ที่พงั ถล่มลงสู่ พ้ืนนํ้าเสี ยงดังกังวาล อันเป็ นปรากฎการณ์ อนั ยิ่งใหญ่ ที่ธรรมชาติได้ป้ ั นแต่ง
ขึ้นมาให้ท่านได้ชม และจะหาที่ใดเปรี ยบไม่ได้อีกแล้ว
 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อ

17.30 น.

 เชิญท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารบนเรื อ

เช้า

06.00 น.

คืนที่ 6

พักค้ างคืน บนเรือสํ าราญ Ruby Princess
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วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
วันพฤหัสบดี
เช้า
07.00 น.
07.30 น.

เค็ทชิแกน, อลาสก้า
เรือจอดเทียบท่าเมืองเค็ทชิแกน ตั้งแต่ เวลา 07.00 – 13.00 น.
 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
เรื อจอดเทียบท่าเมืองเค็ทชิ แกน
เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรื อ เพื่อเตรี ยมตัวขึ้นสู่ ฝั่ง

Welcome to Ketchikan – Alaska
เค็ทชิแกน (Ketchikan, Alaska) เป็ นเมืองที่ถูกค้นพบเป็ นเมืองแรกของรัฐอลาสก้า เป็ นเมือง
ป่ าฝนที่ มี อ าณาเขตที่ อ ยู่ สู ง ที่ สุ ด ในโลก อี ก ทั้ง ยัง เป็ นหมู่ บ ้า นดั้ง เดิ ม ของชนพื้ น เมื อ ง
อินเดียนแดงเผ่าทริ งกิต และครั้งนึงเคยเป็ นเมืองที่ได้ข้ ึนชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งปลาแซลมอน
เมื องนี้ ถื อว่า เป็ นเมื องเล็ ก ๆที่ มี ค วามเงี ย บสงบ เหมาะสํา หรั บ นัก ท่ องเที่ ย วที่ ต้องการมา
พักผ่อน
พาท่านเดินชมเมืองที่เป็ นชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ที่มีอายุกว่า 90 ปี อีกทั้งยังได้ชื่อว่า
เป็ นเมื อ งหลวงแห่ ง ปลาแซลมอน นํา ท่ า นเข้ า สู่ ย่ า นชุ ม ชนอัน แสนโด่ ง ดั ง ในอดี ต
ซึ่ งเป็ นชุ มชนของนักแสวงโชค และนักเดิ นเรื อในยุคตื่นทอง
ทางเดินพื้นไม้ระแนงที่มีกลิ่นอายของยุคเก่า อันเป็ นที่ต้ งั ของร้านรวง ร้านของที่ระลึก ที่ต้ งั
เรี ยงรายกันอยูร่ ิ มนํ้า โดยท่านสามารถซื้ อของที่ระลึก ของฝากแด่คนที่ท่านรัก การได้มาเดิน
เล่นเยีย่ มชมที่แห่งนี้จะสร้างความทรงจําที่ดีให้ท่านได้จดจําไปอีกนานแสนนาน

12.00 น.
13.00 น.
17.30 น.

คืนที่ 7

สํ าหรับท่านทีไ่ ปเดินเล่นในเมืองท่านจะต้ องกลับขึน้ เรืออย่างน้ อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก
 เชิญรับประทานอาหารกลางวันอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรื อ
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองวิคทอเรี ย
 เชิญท่านรับประทานอาหาร คํ่า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรื อ (Formal Night)
ค่านี้ เรื อสําราญ Ruby Princess จะเป็ นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอําลาแขกผูม้ ีเกียรติ ขอเชิ ญทุกท่าน
อิ่มเอมกับอาหารอันแสนอร่ อย และการบริ การอันแสนอบอุ่นจากเรื อสําราญลํานี้
***หมายเหตุ วันและเวลาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม***
พักค้ างคืน บนเรือสํ าราญ Ruby Princess
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วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
วันศุกร์
เช้า

12.00

17.30 น.
19.00 น.
19.30 น.

วิคตอเรีย, บริติช โคลัมเบีย
เรือจอดเทียบท่าเมืองวิคตอเรีย ตั้งแต่ เวลา 19.00 – 23.59 น.
 เชิญรับประทานอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารบุฟเฟ่ ต์ Horizon Court หรื อ ห้องอาหารใหญ่
วันนี้เรื อสําราญจะล่องไปตามสายนํ้า ท่านจะได้พกั ผ่อนกับกิจกรรมต่างๆมากมายบนเรื อ
เริ่ มต้นด้วยการจ๊อกกิ้งรอบเรื อ หรื อออกกําลังกายที่หอ้ งออกกําลังกาย นอกจากนี้ยงั มี
กิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆอีกเช่น ปิ งปอง พัตกอล์ฟ หรื อจะช้อปปิ้ งส่ งท้ายกับร้านขายของที่
ระลึก หรื อร้านบูติกเก๋ ไก๋ บนเรื อ
 เชิญรับประทานอาหารกลางวันอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรื อ
หลังอาหารสําหรับท่านที่พลาดกิจกรรมช่วงเช้า อาจเข้าร่ วมกิจกรรมในช่วงบ่ายต่อ เช่น ดู
สาธิ ตการทําอาหาร การแกะสลักนํ้าแข็ง หรื อจะแวะทานพิซซ่าหรื อแฮมเบอร์ เกอร์ บริ เวณ
สระว่ายนํ้าก็เพลินไปอีกแบบ
 เชิญท่านรับประทานอาหาร คํ่า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรื อ
เรื อจอดเทียบท่าเมืองวิคตอเรี ย
เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรื อ เพื่อเตรี ยมตัวขึ้นสู่ ฝั่ง
** เวลานัดหมายของรายการทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม**

Welcome to Victoria – British Columbia
วิคตอเรีย (Victoria, British Columbia) เป็ นเมืองหลวงของรัฐบริ ติชโคลัมเบีย รัฐหนึ่งของ
ประเทศแคนาดา ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกสุ ดของประเทศ เมืองแห่ งนี้ ถือว่าเป็ นเมืองท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสี ยงอย่างมาก ขึ้นชื่อในเรื่ องของความสะอาดและความปลอดภัย อีกทั้งยังมีภูมิทศั น์
ทางชายฝั่งทะเลที่สวยงาม มีบรรยากาศอบอุ่น อีกทั้งยังมีวฒั นธรรมที่เป็ นมิตร จึงทําให้เมือง
แห่ งนี้ ได้รับการยกย่องว่า น่ าอยู่ติดอันดับ 9 ของโลก และดึ งดู ดนักท่องเที่ ยวที่ มีกว่า 3.5
ล้านคนต่อปี เลยทีเดียว
นําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ ยา่ นดาวน์ทาวน์ ซึ่ งการมาเยือนเมืองแห่ งนี้ ย่อมพลาดไม่ได้ที่จะไป
เดินเล่นย่านดาวน์ทาวน์ เพื่อชมความสวยงามของเมืองที่มีสวนดอกไม้เรี ยงรายอยูร่ อบเมือง
ริ มทะเลแห่งนี้ หรื ออาจจะเลือกนัง่ จิบกาแฟที่คอฟฟี่ บาร์ อนั ขึ้นชื่ อ และชมโรงแรมเอ็มเพลส
(Empress Hotel) โรงแรมเก่าแก่ ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม หรื อท่านใดที่ชื่นชอบการช็อป
ปิ้ ง ที่เมืองแห่งนี้ก็มีสินค้ามากมายให้ได้เลือกชม

23.59 น.

สํ าหรับท่านทีไ่ ปเดินเล่นเองในเมืองท่านจะต้ องกลับขึน้ เรืออย่างน้ อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองซีแอตเทิล
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คืนสุ ดท้ ายก่ อนลงเรือ
**กระเป๋ าใบใหญ่ **
คืนนี้ ขอให้ท่านเก็บสัมภาระของกระเป๋ าใบใหญ่ และผูกป้ ายติดกระเป๋ าชุ ดใหม่ที่ได้รับจาก
เจ้าหน้าที่เรื อให้เรี ยบร้อย แล้ววางไว้หน้าห้องพักของท่านก่อนเวลา 23.00น. เพื่อที่เจ้าหน้าที่
เรื อจะได้รวบรวมไปเก็บไว้ที่หอ้ งสโตร์ และจะนําลงจากเรื อให้ท่านในวันรุ่ งขึ้น
**ของใช้ จําเป็ น**
ขอให้ท่านแยกของใช้จาํ เป็ น เช่ น เสื้ อผ้าที่ จะใส่ ใ นวันรุ่ งขึ้ น, หนัง สื อเดิ นทาง, เอกสาร
สําคัญต่างๆ , เครื่ องสําอาง, รวมถึงยาประจําตัวแยกใส่ กระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพื่อถือลงเรื อ
ในวันรุ่ งขึ้น
**ตรวจสอบค่ าใช้ จ่าย**
ก่อนลงจากเรื อในวันรุ่ งขึ้น กรุ ณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายของท่านว่าถูกต้องหรื อไม่ โดยท่าน
สามารถตรวจเช็คได้จาก
 เจ้าหน้าที่เรื อที่ Counter Passenger Service ชั้น 6
 ตูอ้ ตั โนมัติ ชั้น 6 (โดยใช้ Cruise Card ของท่านรู ดด้วยตนเอง)
**เคลียร์ ค่าใช้ จ่าย**
 ท่านที่ชาํ ระด้วยเงินสด (US Dollars)
ทางเรื อจะให้ท่านเคลียร์ บญั ชี ก่อนเวลา 23.00 น. ท่านสามารถเช็ค และเคลียร์ ค่าใช้จ่ายของ
ท่านได้ที่ Counter Passenger Service ชั้น 6
 ท่านที่ชาํ ระบัตรเครดิต
หากตรวจเช็คแล้วรายการท่านถูกต้อง ท่านสามารถลงเรื อได้เลยในวันรุ่ งขึ้น
คืนที่ 8

พักค้ างคืน บนเรือสํ าราญ Ruby Princess

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
วันเสาร์
เช้า
07.00 น.

ซีแอตเทิล
เรือจอดเทียบท่าเมืองซีแอตเทิล ตั้งแต่ เวลา 07.00 น.
 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
เรื อจอดเทียบท่าเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริ กา

Welcome Back to Seattle, USA
09.00 น.

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนเพื่อรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรื อ
นําท่านลงจากเรื อ และผ่านพิธีการเข้าเมืองซี แอตเทิล พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ ซึ่ งทุกท่าน
จะต้องมายืนยันระบุรับกระเป๋ าด้วยตนเอง ณ บริ เวณห้องโถงของท่าเรื อ
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09.45 น.

เที่ยง

คํ่า
20.00 น.

ออกเดิ นทางสู่ ตวั เมื อง ซี แอตเทิ ล นําท่ านสู่ ตลาดที่ มี ชื่อเสี ยงของเมืองซี แอตเทิ ล นั่นคื อ
“
” ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของแผงขายของและร้านค้าประมาณ 200 ร้าน บางแห่ ง
เป็ นธุ รกิจของครอบครัวมาแล้วหลายต่อหลายรุ่ น เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อหาของที่ระลึก
สิ นค้าพื้นเมือง เครื่ องประดับทํามือ หรื องานศิลปะต่างๆ เดินเล่มชมตลาดผลไม้ ตลาดปลา
ตลาดดอกไม้ หรื อท่านที่เป็ นคอกาแฟ ก็สามารถที่จะลิ้มลองรสกาแฟต้นตําหรับของกาแฟ
Starbucks สาขาแรกที่ตลาดแห่งนี้อีกด้วย
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่านเดิ นทางสู่ Premium Outlet เชิ ญท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจกับอาณาจักร
ร้านค้าที่มีมากกว่า 130 ร้ านค้า ให้ท่านได้เลือกสรร สิ นค้า แบรนด์เนมชื่ อดังมากมายหลาย
ยีห่ อ้ ที่ท่านรู ้จกั ดี หรื อเครื่ องกีฬา ชุดและรองเท้าหลากหลายยีห่ อ้ และอื่นๆอีกมากมาย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคํ่า นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองซี แอตเทิล เตรี ยมตัวเดินทาง
กลับสู่ ประเทศไทย

วันทีส่ ิ บของการเดินทาง
ซีแอตเทิล - ไทเป
วันอาทิตย์
01.50 น.
นําท่านเหิ นฟ้ าสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินอีวเี อ แอร์ เที่ยวบินที่ BR 025
บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันทีเ่ ปลี่ยน
วันทีส่ ิ บเอ็ดของการเดินทาง
วันจันทร์
05.10 น.
09.00 น.
11.35 น.

ไทเป – กรุ งเทพฯ

ถึงท่าอากาศยานไทเป ประเทศไต้หวัน เชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
นําท่าน ออกเดิ นทางต่อสู่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินอีวีเอ แอร์
เที่ยวบินที่ BR 067
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

RUBY PRINCESS

รายการทัวร์ และเมื องที่ขึ้นลง รวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า เนื่องด้ วยสภาพอากาศ หรื อเหตุการณ์ ไม่ คาดคิด ที่มีผลกับรายการเดินทางข้ างต้ น
ทั้งนีห้ ากมีการเปลีย่ นทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชน์ ของลูกค้ าโดยส่ วนรวมเป็ นหลักใหญ่
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อัตราค่าบริการ
ท่ องเที่ยวอลาสก้า Roundtrip Seattle โดยเรือสําราญรูบี้ ปริ๊นเซส
10 - 20 สิ งหาคม 2561
อัตราค่ าบริการ
ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside Cabin) พัก 2 ท่าน
ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside Cabin) พักท่านที่ 3 - 4
ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside Cabin) พัก 1 ท่าน
ห้องแบบมีระเบียง (Balcony Cabin)
UPGRADE : ตัว๋ เครื่ องบินชั้นธุ รกิจ (Business Class)

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
จ่ายเพิ่มท่านละ

ราคา
142,000
126,000
188,500
180,000
สอบถามเพิ่มเติม

**โปรแกรมนีเ้ ป็ นการเสนอราคาเท่านั้น เมื่อตกลงทําการจองทางบริษัทจะดําเนินการจองตั๋ว ห้ องพักบนเรือ และ
ปัจจัยอืน่ ๆ ให้ เรียบร้ อย และยืนยันกลับ จึงจะถือว่ าสมบูรณ์
**บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่ า 15 ท่าน
โปรแกรมท่ องเทีย่ วล่ องเรือสํ าราญเส้ นทางอลาสก้ า (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตราค่ าบริการนี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ กรุ งเทพฯ/(ไต้หวัน)ซีแอตเทิล/(ไต้หวัน)กรุ งเทพฯ ชั้นประหยัดสายการบินอีวีเอ แอร์
(เนื่องจากเป็ นตั๋วกรุ๊ ป – สายการบินจะเป็ นผู้กาํ หนดที่นั่งมาให้ ผู้เดินทางไม่ สามารถเลือกเองได้ )
 ค่าภาษีสายการบิน
 โรงแรมที่พกั ก่อนขึ้นเรื อตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือโรงแรมอื่นในระดับเดียวกัน (ห้องพักคู่ / 1 คืน)
 ห้องพักบนเรื อแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside Cabin) (ห้องพักคู่ / 7 คืน)
 ค่าภาษีท่าเรื อ
 ทัวร์ บนฝั่งขณะเรื อจอดเทียบท่าตามที่ระบุในรายการ
 ทิปบนเรื อ / ทิปพนักงานขับรถ
 ค่าวีซ่าแคนาดา
 ค่าประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ
 มัคคุเทศก์ผชู ้ าํ นาญการจากเมืองไทย ดูแลตลอดการเดินทาง
**ราคาดังกล่าวเป็ นราคาเหมาจ่ ายแบบหมู่คณะในกรณีทที่ ่ านไม่ ใช้ บริการอย่ างใดอย่ างหนึ่งจะไม่ สามารถขอเงินได้ **
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม





ค่าวีซ่าอเมริ กา
ค่าแปลเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าอินเตอร์ เน็ท, ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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การจองและชําระเงิน
การสํ ารองทีน่ ั่งหรือห้ องพัก
 ส่ งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ มาได้ที่
ARCADIA CRUISE CENTER โทร. 02 235 1133
แฟกซ์ : 02 235 4149
E-mail : arcadiacruiseinfo@gmail.com
การจองท่านจะต้ องส่ งสํ าเนาหน้ าหนังสื อเดินทาง และทางบริษัทฯ ได้ ดําเนินการจอง พร้ อมแจ้ งยืนยันกับท่านและ
ได้ รับชํ าระค่ ามัดจําเรียบร้ อยแล้ วเท่ านั้น จึงจะถือว่ าสมบูรณ์
เงื่อนไขการชําระเงิน (เมื่อทําการจอง)
 ชําระมัดจํา
ท่านละ 50,000.- บาท ภายใน 1 – 3 วัน หลังจากห้องพักได้รับการยืนยัน
 ชําระส่ วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 75 วันก่อนออกเดินทาง
***หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75 วันก่อนเดินทาง บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอเรี ยกเก็บยอดทั้งหมดทันทีที่ทาํ การจอง***
วิธีการชําระเงิน
ชําระด้ วยการโอนเข้ าบัญชี

ธนาคาร : ไทยพาณิ ชย์
ชื่อบัญชี : บริ ษทั ไทยภูมิ สกายไลท์ จํากัด
บัญชีออมทรัพย์ : 064 – 2 – 23836 – 0 สาขาสุ รวงศ์ 2

ธนาคาร : กสิ กร
ชื่อบัญชี : บริ ษทั ไทยภูมิ สกายไลท์ จํากัด
บัญชีออมทรัพย์ : 001 – 260 – 399 – 3 สาขาสี ลม
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกมากกว่า 75 วันขึ้นไป
ชําระค่าดําเนิ นการ 5,000.- บาท
 ยกเลิกภายใน 74 – 61 วันก่อนเดินทาง
ไม่คืนเงินค่ามัดจํา
 ยกเลิกภายใน 60 – 29 วันก่อนเดินทาง
ชําระ 50% ของราคาเต็ม
 ยกเลิกภายใน 28 – 15 วันก่อนเดินทาง
ชําระ 75% ของราคาเต็ม
 ยกเลิกภายใน 14 วันก่อนเดินทาง
ชําระ 100 % เต็ม
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ ทาํ การยืน่ วีซ่าเรียบร้ อยแล้ว บริษัทของสงวนสิ ทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไป
ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ ว่าค่ าใช้ จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ กต็ าม และขอสงวนสิ ทธ์ ในการคืน
เงินค่ าวีซ่าทีไ่ ด้ ชําระให้ กบั ทางสถานฑูตไปแล้ ว***
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ขอบข่ ายความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่ า 15 ท่าน
 บริ ษทั ฯ ในฐานะเป็ นตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆ พร้ อมทั้งโรงแรมและสํานักงานจัดนํา
เที่ยวเพื่อให้บริ การนักท่องเที่ยว จะไม่รับผิดชอบต่อการได้รับบาดเจ็บ สู ญหาย หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่ งอาจจะ
เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน / เรื อ การยกเลิกเที่ยวบิน / เรื อ การเกิ ดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถทําให้เรื อ
เข้าท่าที่กาํ หนด การเปลี่ยนท่าเทียบเรื อ อุบตั ิเหตุร้ายแรงทางธรรมชาติ และปัญหาด้านการเมือง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่ องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ
สายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถทําให้เรื อเข้าท่าที่กาํ หนด การเปลี่ยนท่าเทียบ
เรื อ อุ บตั ิ เหตุ ร้า ยแรงทางธรรมชาติ และปั ญหาด้า นการเมื อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะถื อผลประโยชน์ของลู กค้า
ส่ วนรวมเป็ นหลักใหญ่
 เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายแบบหมู่คณะกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่
สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงิ นคืน ในกรณี ที่ท่านปฎิ เสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การอย่างใดอย่างหนึ่ งที่ทาง
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมืองและจะไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฏหมาย
หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางต้องยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศ บริ ษทั ฯ สามารถเตรี ยมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ให้กบั ท่าน แต่
การพิจารณาอนุ มตั ิให้วีซ่าเข้าประเทศที่ท่านจะเดินทางนั้น ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานฑูต ทางบริ ษทั
ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ดังนั้น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าธรรมเนี ยมการ
ยืน่ วีซ่า หรื อค่ายกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณายืน่ คําร้องขอวีซ่าของท่าน “ไม่ ผ่าน”
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไปกลับพร้อมกัน หากออกตัว๋ แล้วไม่สามารถขอคืนเงิน
ได้ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางไป/กลับ ท่านอาจจะต้องจองเป็ นตัว๋ เดี่ยว และชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่
สายการบินเรี ยกเก็บ
 การจองตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะไม่สามารถเลือกที่นงั่ เองได้ ทางสายการบินจะเป็ นผูก้ าํ หนดที่
นัง่ แบบกรุ๊ ปมาให้เท่านั้น
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ข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์
สายการบินอีวเี อ แอร์
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระเพื่อโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน นํ้าหนักไม่เกิน 23 กก.ต่อชิ้น หนึ่งท่านไม่เกิน 2 ชิ้น
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก. ขนาดกระเป๋ า 22 x 14 x 9 นิ้ว
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด
ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนําติดตัวขึ้นเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการ
ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100
ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดี ยวกันในถุ งใสพร้ อมที่จะแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการ
องค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
 ตัวสํารองไฟ(Power Bank)จะต้องถือขึ้นเครื่ องเท่านั้น ไม่อนุญาตให้โหลดใส่ กระเป๋ าเดินทางใบใหญ่
ห้ามเกิน 32,000 mAh (ความจุนอ้ ยกว่า 20,000 mAh ไม่ระบุจาํ นวน 20,000 – 32,000 ไม่เกิน 2 ชิ้น)
 ไม้เซลฟี่ ท่านจะต้องใส่ กระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ที่จะโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น ห้ามถือขึ้นเครื่ อง
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง
ห้ องพักของโรงแรม
 เป็ นห้องพักคูแ่ บบมาตรฐาน (Twin/Double) ในกรณี ที่ท่านต้องการพัก 3 ท่าน หรื อ 4 ท่าน (Triple/Quod)
ในห้องเดียวกัน จะต้องขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนด และประเภทห้องพักของโรงแรม เพราะบางโรงแรมอาจไม่มีห้อง
ที่พกั 3 หรื อ 4 ท่าน
ห้ องพักบนเรือ
 ห้องพักบนเรื อเป็ นห้ องพักคู่ แบบไม่ มีหน้ าต่ าง (Inside Cabin – Twin / Double) ในกรณี ที่ท่านต้องการพัก 3
ท่าน หรื อ 4 ท่าน จะต้องขึ้นอยูก่ บั ว่า ณ. วันที่ทาํ การจองจะมีหอ้ งพักแบบ 3 เตียง / 4 เตียง ว่างหรื อไม่ และ
หากมี ห้องพักสําหรับท่านที่ 3 – 4 เตียงนอนจะเป็ นเตียงบนที่พบั เก็บได้เท่านั้น
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ข้ อมูลเรือ
Ruby Princess
ข้ อมูลเทคนิค
 ระวางขับนํ้า 113,000 ตัน
 จุผโู้ ดยสาร
3,084 คน
 ความยาวเรื อ
952 ฟุต
 ความสู งเรื อ
195 ฟุต
 จํานวนห้องพัก 1,541 ห้อง
 ชั้นบริ การ
19 ชั้น
 เริ่ มให้บริ การ 8 พ.ย. 2008
 ปรับปรุ งใหม่ ธ.ค. 2011
ห้ องอาหาร และบาร์ ต่างๆ
 ห้องอาหารใหญ่ 3 ห้อง
 ห้องอาหารพิเศษมีค่าบริ การในการจอง USD29 / คน / ครั้ง 2 ห้อง ( ห้องอาหารสไตล์อิตาเลียน
Sabatini’s Restaurant และห้องอาหารแบบสเต๊กสไตล์นิวออลีน Crown Grill)
 ห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ Horizon Court Buffet
 International Café (ให้บริ การ 24 ชัว่ โมง)
 บาร์ไอศครี ม / พิซซ่า / ฮอทดอก / แฮมเบอร์ เกอร์
ความบันเทิง และสิ่ งอํานวยความสะดวก
 ทีวจี อยักษ์ที่มีฉากหลังเป็ นท้องฟ้ า และผืนนํ้า “Movies under the star”
 ห้องโชว์ที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสี เสี ยง “Princess Theater”
 ไนท์คลับ, บาร์ , เลานจ์ และดิสโก้เธค ที่มากมายไปด้วยเครื่ องดื่มให้ท่านเลือกสรร
 คาสิ โน
 Internet Café (มีค่าบริ การ)
 ห้องสมุด
 ช้อปปิ้ ง ร้านบูติค / ร้านค้าปลอดภาษี
กิจกรรมสั นทนาการ
 สวนสุ ขภาพ “The Sanctuary” (มีค่าบริ การ)
 สปา “Lotus Spa” (มีค่าบริ การ)
 ฟิ ตเนส / ซาวน่า / ลู่วงิ่ Outdoor
 สระว่ายนํ้า / อ่างจากุซซี่
 สนามพัตกอล์ฟ / Shuffleboard / Center Court (basketball, volleyball)
ห้ องกิจกรรมสํ าหรับเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี ตามช่ วงอายุ
 Pelicans (สําหรับอายุ 3-7 ปี )
 Shockwaves (สําหรับอายุ 8-12 ปี )
 Remix (สําหรับอายุ 13-17)
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เอกสารที่ใช้ ประกอบการขอวีซ่าของประเทศแคนาดา
สถานฑูตแคนาดาจะใช้ เวลาดําเนินการพิจารณาอย่ างน้ อย 16 - 20วันทําการ (ไม่ รวมเสาร์ -อาทิตย์ ) หรือมากกว่ า และ
เมื่อยืน่ เรื่องและเอกสารทั้งหมดให้ กับตัวแทนรับเรื่อง VFS แล้ ว จะไม่ สามารถขอเล่ มเร่ งด่ ว น หรือขอออกมาเดินทาง
ได้ จนกว่ าสถานกงศุ ลจะพิจารณาวีซ่าของท่ าน จึงขอให้ ท่านเช็ คให้ แน่ นอนว่ าในระยะเวลาการยื่นเรื่ องท่ านจะไม่ มี
การใช้ Passport เดินทางไปไหน
***ทั้งหมดนีเ้ ป็ นข้ อกําหนดของทางสถานฑูต มิใช่ เป็ นข้ อกําหนดของทางบริษัททัวร์ ***
***ข้ อมูลต่ างๆ ทางสถานฑูตอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า***
01. หนังสื อเดินทาง (เล่มจริง)
มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันเดินทาง และจะต้องมีหน้า ประทับตราวีซ่า 4 หน้าขึ้นไป
02. หนังสื อเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) จะต้องนํามาแสดงด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา
03. แบบฟอร์ มขอวีซ่าประเทศแคนาดา
ฟอร์ มวีซ่าเป็ นแบบออนไลน์ (Application for temporary & Family Information) การกรอกฟอร์ มจะต้ อง
ตอบทุกคําถามไม่ มีข้อยกเว้ น หากกรอกไม่ ครบท่ านจะไม่ สามารถปริ๊ นแบบฟอร์ มที่มีบาร์ โค๊ ดออกจากระบบ
เพือ่ นําไปยืน่ เรื่องได้
04.
รู ปถ่ ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว จํานวน 2 รู ป ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
รู ปถ่ายต้องหน้าเต็มเท่านั้น ด้านหลังฉากต้องเป็ นพื้นสี ขาว พร้อมเขียนชื่อไว้หลังรู ปถ่าย ห้าม ใช้รูปที่ Scan
05. สมุดเงินฝากธนาคาร-บัญชีออมทรัพย์ ยอ้ นหลัง 6 เดือน ที่แสดงตัวเลขถึงปัจจุบนั พร้อมสําเนา
06. หลักฐานการทํางาน
- จดหมายรับรองการทํางานที่ระบุตาํ แหน่ง / วันที่เริ่ มต้นทํางาน / เงินเดือน เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ ง
หรื อ
- หนังสื อรับรองหุ ้นส่ วน หรื อทะเบียนพาณิ ชย์ หรื อหนังสื อบริ คนสนธิ ณ์ จะต้องมีชื่อของท่านในใบสําคัญ
นั้นด้วย (ในกรณี ที่ เป็ นเจ้าของ หรื อหุ ้นส่ วน เอกสารใช้สําเนาประทับตราร้ าน) พร้ อมแปลเอกสารเป็ น
ภาษาอังกฤษ
กรณี เป็ นนักเรี ยน / นักศึกษา
- จดหมายรับรองจากสถาบันที่ศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ ง
ตัวอย่ างรู ปถ่ าย
07. สํ าเนา ทะเบียนบ้ าน
08. สํ าเนา บัตรประชาชน
09. สํ าเนา ทะเบียนสมรส (แปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ)
10. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
11. ใบจองโรงแรมทีพ่ กั ที่มีชื่อผูเ้ ดินทางระบุ
12. จดหมายเชิญ (ในกรณี ที่ไปประชุมหรื อธุ รกิจ)
หมายเหตุ : 1. กรณี ที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้กนั ต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายเป็ นภาษาอังกฤษ
2. กรณี เด็ก ที่เดินทางกับพ่อ หรื อแม่ ท่านใดท่านหนึ่ง คนที่ไม่ได้เดินทางด้วยจะต้องทําจดหมายยินยอม
ให้เด็กเดินทาง เป็ นภาษาอังกฤษ
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