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ทริปพิ เ ศษ ล่อง เ รื อส า ร าญ  Ruby Princess  
อลาส ก้ า  ค ร้ั งห น่ึ ง ใน ชีวิ ตกับธารน ้า แข็ งอันงดงาม  

ซี แอต เติ้ ล  –  จู โน  –  สกั๊ ก เ ว ย์  –  เ ค็ท ชิ แกน  –  วิ คทอ เ รี ย  –  แวนคู เ วอ ร์  
เ ดินทาง  1 3  –  2 3  ก . ย .  6 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น. พบกบัเจา้หนา้ท่ี Arcadia Cruise Center  ท่ีมาคอยตอ้นรับท่านอยู ่ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ประตูทางเขา้ หมายเลข 6 แถว M เคาน์เตอร์ 6-16โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก 

18.55 น. นาํท่าน    เหินฟ้าสู่ซีแอตเต้ิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (CX) เท่ียวบินท่ี 
CX704/CX858 (1855 –2255 / 2355 –2100 ใช้เวลาบินประมาณ 3.00 / 12.05 ช่ัวโมงใช้เคร่ือง AIRBUS 
INDUSTRIE A350-900 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีฮ่องกง)             อาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง พร้อมเชิญ
ท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสายและภาพยนตร์ลอยฟ้า     

21.00 น. ถึงท่าอากาศยาน นครซีแอตเติล้   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กรุงเทพฯ – ซีแอตเต้ิล วนัแรกของการเดินทาง 
13 ก.ย. 62 (ศุกร์) 

จูโน 

 

สกัก๊เวย์ 
กลาเซีย เบย์ 

 

เคท็ชิแกน 

วคิตอเรีย 
แวนคูเวอร์ 

  ชมธารน า้แขง็เมนเดนฮอลล์, ชมสถานเพาะพนัธ์ุแซลมอนแวะชิมแซลมอนย่างสดๆ  
  ท่ามกลางป่าสวยธรรมชาต ิ
  พานั่งรถไฟสายไวท์ พาส ชมธรรมชาตทิีแ่สนงดงามน่าทึง่ 
  พเิศษ!! ชมธารน า้แขง็มหึมา ทีใ่หญ่ทีสุ่ด เรือใหญ่สามารถเข้ามาชมบริเวณนีไ้ด้  
  เพยีงวนัละ 2 ล าเท่าน้ัน 

  สนุกตืน่เต้นกบัการน่ังรถเป็ด สะเทิน้น า้ สะเทิน้บก 
  เดนิเล่นชมเมอืงหลวงแห่งรัฐบริตชิ โคลมัเบีย 
  เทีย่วสวนสวยสแตนเลย์ พาร์ค เมอืงทีน่่าอยู่ทีสุ่ดของโลก ปิดท้ายด้วยช้อปป้ิง ณ  
  ห้างสรรพสินค้าและเอ้าท์เลท็ 
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  “Welcome to Seattle, United State of America” 

  ขอต้อนรับท่านสู่นครซีแอตเติล้ ท่ีไดรั้บสมญานามหลากหลายไม่วา่จะเป็น “The Queen City” หรือแมแ้ต่ 
“The Emerald City” เพราะความสวยงามของเมืองท่ีตั้งอยูริ่มชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีเมาทเ์รนเนียร์ 
Puget Sound และท่าเรือท่ีสวยสง่า เป็นฉากประกอบท่ีผสมผสานไดอ้ยา่งลงตวั หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจ
ผา่นคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ ขอนาํท่านเดินทางสู่โรงแรม 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้         เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
09.00 น.  หลงัรับประทานอาหารเชา้ขอนาํท่าน ชมเมือง ซีแอตเติล้ เมืองท่ีเป็นประตูสู่อลาสกา้ เมืองแห่งสายฝน เมือง

แห่งเคร่ืองบิน และเมืองแห่งกาแฟ ซีแอตเต้ิลเป็นเมืองของการ ก าเนิดกาแฟอย่าง สตาร์บัค ซ่ึงเป็นกาแฟท่ีดี
ท่ีสุดของเมืองซีแอตเต้ิล เมืองน้ีตั้งอยู่ในรัฐวอชิงตนั รัฐเหนือสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา ทิศเหนือติดกบั
แคนาดา ตะวนัตกติดมหาสมุทรแปซิฟิค และตอนใตข้า้มรัฐโอเรกอนไปก็คือแคลิฟอร์เนีย รัฐน้ีมีช่ือ   ไม่เป็น
ทางการอีกช่ือคือ  Evergreen State เรียกตามลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นป่าเขาเขียวชอุ่มตลอดปี ขอนาํท่านผ่าน
ชมรอบเมือง  ย่านการคา้ใจกลางเมือง ชมตลาดสด Pike’s Place Market ท่ีคกัคกัมีทั้งพืชผกั ผลไม ้
ดอกไม ้ผลิตภณัฑโ์ฮมเมดชวนใหซ้ื้อหา ผา่นชมหอคอย Space Needle ตึกท่ีมีรูปร่างนาํสมยัเป็นสญัสกัษณ์ของ
เมือง สูงถึง 184 เมตร อาคารสามารถตา้นความเร็วลมไดถึ้ง 200 ไมลต่์อชม.  

11.30 น.          ขอนาํท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ  Pier 91 โดยรถโคช้   

  ถึงท่าเรือ แนะนาํท่านเตรียมเอกสาร – พาสปอร์ต,  ตัว๋เรือ  

  และบตัรเครดิต เพ่ือลงทะเบียน สาํหรับขั้นตอนการข้ึนสู่เรือ 

  และหอ้งพกั ( เวลาเช็คอินตั้งแต่ 12.00 น. เป็นตน้ไป ) 

  หลงัจากขึน้สู่เรือ และจัดเก็บสัมภาระในห้องพักเรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญท่านน าเส้ือชูชีพมาร่วมฟัง    การสาธิต
ระบบเพือ่ความปลอดภัย 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
14 ก.ย. 62 (เสาร์) ซีแอตเต้ิล 

พกัค้างคนื ณ โรงแรม คืนที่  1 
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  ทางเรือจะประกาศเวลาท่ีแน่นอนในการทาํ Emergency Drill***เม่ือไดย้ินเสียงสัญญาณกร่ิง สั้น 7 คร้ัง ยาว 
1 คร้ัง ขอใหทุ้กท่านถือ Cruise Card ออกมา ณ จุดรวมพล  โดยแบ่งตามตวัอกัษรท่ีระบุไวบ้น Cruise Card 

หรือท่านสามารถดูไดจ้ากประตูเขา้ออกหอ้งพกัของท่าน 
(เจา้หนา้ท่ีเรือจะคอยบอกทางไปจุดรวมพล ซ่ึงใชเ้วลาฝึกซอ้มประมาณ 30 นาที) 

16.00 น.  เรือออกจากท่าเรือเมืองซีแอตเต้ิล มุ่งหนา้สู่ เมืองจูโน่ 
  เชิญทุกท่านร่วมนบัถอยหลงัฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown 
           เชิญท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ (CASUAL NIGHT) 

หลงัอาหารขอเชิญทุกท่านสนุกสนานกบัการเดินทางอนัสุดแสนอิสระ และกิจกรรมอนัหลากหลายยามคํ่า ท่ีจะ
เร่ิมตน้ ณ ราตรีน้ี บนเรือสาํราญ Ruby Princess ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินอย่างเต็มอ่ิม ทั้งฟังเพลงท่ีบาร์ / เลานจ ์
ต่างๆ หรือจะชมโชวท่ี์พร่ังพร้อมไปดว้ยแสงสีเสียง ณ หอ้ง Princess Theater ท่ีจะสลบัสับเปล่ียนหมุนเวียน
กนัไปในแต่ละคืน 

   
 
 
 
 
 
  

     ในแต่ละวนัทา่นสามารถศกึษากจิกรรมต่าง ๆ ไดจ้ากจดหมายขา่วรายวนั “Princess Patter” 
ทีท่าง  เรอืจะสง่มาใหท้า่นไดอ้า่นล่วงหน้าทกุคนื โดยจะน าสง่ไวท้ีห่อ้งนอนของทา่น ซึง่รายละเอยีด 

     แอพลเิคช่ันใหม่ล่าสุด จาก Princess Cruise โปรแกรมที่จะท าให้การใช้ชีวติอยู่บนเรือ ไม่ยุ่งยากอกี
  ต่อไป ท่านสามารถค้นหาบริการต่างๆบนเรือ เช่น ห้องอาหาร  ห้องออกก าลงักาย สปา เคาน์เตอร์ทัวร์  กจิกรรมบน
  เรือในแต่ละวนั อาทิเช่น ชมการแสดง ชมภาพยนต์ยามค า่คนื หรือจะแชทกบัเพือ่นๆ สามารถเช่ือมต่อบนสมาร์ท

  โฟน หรือแท็บเลต็ของคุณ โดย Wifi บนเรือ ดาวน์โหลดโปรแกรม Princess@Sea ได้ฟรีจาก Goolgle 

  Chrome , Internet Explorer , Firefox ,  Safari                                
          
 
 
 
 
 
 

08.00 น.          เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
  วนัน้ี ขอเชิญท่านพกัผอ่นอยา่งอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบนัเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช ้ Facility 

ต่างๆ ท่ีมีอยู่มากมาย รวมทั้งหอ้งอาหารใหญ่ถึง 3 หอ้ง และหอ้งบุฟเฟ่ต ์ห้องพิซซ่า หอ้งแสดงโชวถึ์ง 2 หอ้ง 
หอ้งฟิตเนส SPA, FUN ZONE, TEEN CENTER และ VIDEO ARCADE  หรือจะพกัผ่อน ออกกาํลงัใน
สระนํ้ า หรือสปาท่ีมีให้เลือกหลาย บรรยากาศยามเยน็ต่ืนตากบัโชวท่ี์จดัเป็นพิเศษหลงัอาหารคํ่า หรือจะฟัง
เพลงเตน้รําในบาร์ต่างๆ รับรองวา่ ท่านจะเพลิดเพลิน จนลืมวนัเวลาทีเดียว 

12.00 น.          เชิญรับประทานอาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืม พร้อมของวา่งยามบ่ายท่ีมีรสชาติชวนติดใจ 

วนัท่ีสามของการเดินทาง 
15 ก.ย. 62 (อาทิตย)์ ล่องทะเล 

พกัค้างคนืบนเรือรักเรือส าราญ Ruby Princess คืนที่  2 
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บ่าย  เชิญเลือกกิจกรรมตามอธัยาศยั เช่น ปิงปอง, กอลฟ์ไซเบอร์ (มีค่าบริการ) สวิงกนัเป็นทีม หรือ เรียนเตน้รํา เพ่ือ
เตรียมเป็นดาราเทา้ไฟในยามคํ่าคืน หรือเลือกดูช่อง CNN ชมภาพยนตร์ในหอ้งเธียเตอร์ หรือสนุกสนานไปกบั
การชอ้ปป้ิงบนเรือ สาํหรับท่านท่ีชอบงานศิลปะ แนะนาํใหไ้ปชมการประมูลภาพเขียน ซ่ึงก็เพลิดเพลินไปอีก
แบบ  

18.00 น.         คํ่าน้ีทางเรือขอเล้ียงตอ้นรับท่านผูมี้เกียรติ (WELCOME DINNER) ท่าน
จะเพลิดเพลินกบับรรยากาศของดนตรีและการประดบัประดาท่ีงดงาม น่าต่ืนใจ และ
เมนูอาหารท่ีจดัเตรียมไวเ้ป็นพิเศษ วนัน้ีกปัตนัเรือขอเชิญท่านร่วมงานเล้ียงแชมเปญ 
(CHAMPAGNE FOUNTAIN) รวมถ่ายภาพท่ีระลึกกบักปัตนัเรือประทบัใจ
กบับรรยากาศและดนตรีท่ีบรรเลง ณ บริเวณลอ้บบ้ีเรือ (FORMAL NIGHT) 

20.00 น. เรือมุ่งหนา้สู่เมอืงจูโน (JUNEAU)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

07.30 น.         เชิญรับประทานอาหารเชา้ และอาหารกลางวนั บนเรือ   

 วนันีเ้รือจะเทยีบท่าเข้าสู่เมอืงจูโน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 22.15 น.  

  วนัน้ีเป็นอีกวนัหน่ึงท่ีท่านจะไดต่ื้นเชา้ข้ึนมาแลว้พบกบัธรรมชาติและอากาศบริสุทธ์ิรอบกาย ซ่ึงแตกต่างไป
จากดินแดนใดๆ ท่ีท่านไดเ้คยไปสมัผสัมาแลว้ พร้อมรับบริการสุขสนัตว์นัพกัผอ่นท่ีแทจ้ริง  

11.00 น. ถึงท่าเรือเมืองจูโน 

 Jnu-120 : Mendenhall Glacier,Salmon Hatchery & Salmon Bake 4 ชม. 
  นาํท่านข้ึนสู่ฝ่ัง เดินทางโดยรถบสัสู่ Mendenhall Glacier National Park นาํท่านชมธารนํ้าแข็งเมนเดนฮอลล ์

ซ่ึงมีความกวา้งประมาณ 1 ไมล ์ท่ีมีนํ้ าแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะไดส้ัมผสักบัทุ่งนํ้าแข็งท่ีมีหิมะปก
คลุมตลอดทั้งปีซ่ึงจะเป็นภาพท่ีทาํใหท่้านประทบัใจไปอีกนานแสนนานและยากท่ีจะหาท่ีใดเสมอเหมือนได ้
นอกจากนั้นท่านจะไดเ้ขา้ชมสถานเพาะพนัธ์ุปลาแซลมอน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไดจ้าํลองแบบข้ึนมา เพ่ือช่วย
ปลาแซลมอนในการขยายพนัธ์ุ  ณ ท่ีแห่งน้ี ท่านจะไดช้มวิธีการในการเพาะเล้ียงตลอดจนการช่วยเหลือปลา 
แซลมอนเม่ือถึงฤดูวางไข่ท่ีท่านอาจจะไม่เคยเห็นจากท่ีใดมาก่อน  จากนั้น เชิญท่านสนุกสนานกบัการรับประทาน

เมืองจูโน วนัท่ีส่ีของการเดินทาง 
16 ก.ย. 62 (จนัทร์) 

พกัค้างคนืบนเรือรักเรือส าราญ Ruby Princess คืนที่  3 
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เน้ือปลาแซลมอนยา่ง ท่ามกลางบรรยากาศของป่าอาลาสกา้ เคลา้เสียงดนตรีท่ีน่าประทบัใจนกั  จนไดเ้วลาพอสมควร 
ขอนาํท่านกลบัสู่ท่าเรือ  

17.00 น.      ขอตอ้นรับท่านดว้ยอาหารคํ่าแสนอร่อย ณ หอ้งอาหารบนเรือ ( CASUAL NIGHT ) 

  คืนน้ี ขอเรียนแนะนาํท่านวาดลวดลายเตน้รําบนฟลอร์ดิสโกก้นัอยา่งสนุกสนาน  
22.15 น. เรือออกจากท่า มุ่งหนา้สู่ เมอืงสกัก๊เวย์ (SKAGWAY) 

 
 
 
 
  
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

    วนันีเ้รือจะเทยีบท่าเข้าสู่เมอืงสกัก๊เวย์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 20.15 น.  

06.00 น.  ถึงท่าเรือเมืองสกัก๊เวย ์
          เชิญรับประทานอาหารเชา้บนเรือ 

 Sgy-200:White Pass Scenic Railway  3.5 ชม. 
  นาํท่านข้ึนสู่ฝ่ัง จากนั้น เดินทางโดยรถไฟท่ีจะพาคุณลดัเลาะไปตามหุบเขา เป็นเสน้ทางคลอนไดคส์มยัต่ืนทอง 

ลดัเลาะผ่านชมความงามของยอดเขาไวท ์พาส ซ่ึงตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและเหวลึก มุ่งสู่ดินแดนแห่งทิวทศัน์
ธรรมชาติท่ีงดงาม และมีความเป็นมาท่ีน่าศึกษา ผ่านชมหุบเขานํ้าแข็งและ ทะเลสาบสีครามท่ีสดใส   อนัจะ
เป็นภาพท่ีท่านจะประทบัใจไม่รู้ลืม เชิญรับฟังคาํบรรยายจาก มคัคุเทศกผ์ูเ้ช่ียวชาญเล่าประวติัความเป็นมาของ
ทอ้งถ่ินในแถบน้ี พร้อมแวะจุดชมวิว เพ่ือให้ทุกท่านไดบ้นัทึกภาพความงดงามของทะเลสาบ หุบเขา และ
ธรรมชาติท่ีงดงาม 

เท่ียง      เชิญรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

  หลงัรับประทานอาหารกลางวนั อิสระใหท่้านไดท้าํกิจกรรมจากทางเรือ อาทิ เรียนเตน้รํา หรือ สอนทาํอาหาร 
โชวแ์กะสลกัผลไม ้ท่านสามารถดูรายละเอียดไดจ้าก Princess patter 

17.00 น.      ขอตอ้นรับท่านดว้ยอาหารคํ่าแสนอร่อย ณ หอ้งอาหารบนเรือ (CASUAL NIGHT) 

  คืนน้ี ขอเรียนแนะนาํท่านลองเส่ียงโชค ณ คาสิโน ขนเงินลา้นกลบับา้น  
20.15 น. เรือออกจากท่า มุ่งหนา้สู่ Glacier Bay National Park   

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง 
17 ก.ย. 62 (องัคาร) 

เมืองสกัก๊เวย ์

พกัค้างคนืบนเรือรักเรือส าราญ Ruby Princess คืนที่  4 

พกัค้างคนืบนเรือรักเรือส าราญ Ruby Princess คืนที่  5 
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  วนันีเ้รือจะเข้าสู่  Glacier Bay National Park ตั้งแต่เวลา 06.45 น. – 15.00 น.  

  “อรุณสวสัด์ิครับ” 
  เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

  Highlight of Alaska 
 วนัน้ีท่านจะไดพ้บกบัความงามของธรรมชาติ ท่ีประดุจดงัล่องลอยอยู่ในความฝันแห่งสรวงสวรรค ์ท่ามกลาง
ออ้มกอดอนัมหึมาของภูเขานํ้ าแข็งท่ีลอ้มรอบ ซ่ึงเกิดจากความหนาวเยน็แห่งขั้วโลกเหนือ    ก่อตวัสะสมมา
ตั้งแต่สมยักาํเนิดแห่งโลกขาวบริสุทธ์ิ ดุจดัง่ปุยเมฆท่ีล่องลอยอยูก่ลางทะเลแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ 
 ขอแนะน าให้น าเมมโมร่ีสติ๊กส ารองไปมากๆ นะครับ รับรองว่า ท่านจะต้องเพลิดเพลิน       
กบัการบันทกึภาพแห่งความงาม อนัน่าตื่นตะลงึยิง่ในความพิสุทธ์ิของทัศนียภาพภูเขาน ้าแข็งอันมหึมา 
ทีป่รากฎอยู่เบือ้งหน้าของท่านสะท้อนประกายเป็นสีฟ้าจากน า้ทะเล จนกลายเป็นความสวยที่แสนพิเศษ
สุด  ทีน้่อยคนนักจะได้มีโอกาสมาสัมผสัประสบการณ์อนัล า้ค่าเช่นนี ้  
หรือหากท่านต้องการเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถปรับรายการของท่านเข้าสู่รายการบนเรือ  ตาม
รายละเอียดของ PRINCESS PATTER ได้ตามอัธยาศัย พักผ่อนสบายๆ กับการจิบกาแฟ ในช่วง 
MORNING TEA และ AFTERNOON TEA อย่างได้อารมณ์ แล้วเติมพลังงานด้วยอาหาร
กลางวันที่ จัดสรรไว้อย่างยอดเยี่ยม  

15.00 น. เรือออกจากท่า มุ่งหนา้สู่ เมอืงเค็ทชิเกน (KETCHIKAN) 

  วนัน้ี เชิญท่านอิสระกบักิจกรรมบนเรือ ท่ีมีหลากหลายรายการไดต้ามอธัยาศยั 
17.00 น.         เชิญรับประทานอาหารคํ่าบนเรือ (CASUAL NIGHT) 

  หลงัอาหารคํ่า ขอเชิญท่านสนุกสนานกบัรายการภาคคํ่า ท่ีมีหลายรูปแบบตามความนิยมของท่าน  ตามราย 
ละเอียดของรายการในปร๊ินเซส แพต๊เตอร์ 

 
 
 
 
 

วนัท่ีหกของการเดินทาง 
18 ก.ย. 62 (พุธ) Glacier Bay National Park 

พกัค้างคนืบนเรือรักเรือส าราญ Ruby Princess คืนที่  6 
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   วนันีเ้รือจะเทยีบท่าเข้าสู่เมอืงเคท็ชิเกน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 13.15 น.  

           เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
07.00 น. ถึงท่าเรือเมืองเคท็ชิเกน 

     Ktn-660: Town & Harber Duck Tour 1.5 ชม.  
 ขอเชิญท่านนัง่รถเป็ดสะเท้ินนํ้า สะเท้ินบก ใหทุ้กท่านไดช่ื้นชม และต่ืนเตน้ไปกบับรรยากาศรอบขา้งผา่นชม
ยา่นฮาเบอร์ฟร้อนน ์สวนสาธารณะปลาวาฬ  เสาสลกัอินเดียน ฟังเร่ืองราวความเป็นมาของชนพ้ืนเมืองเคท็ชิ
เกน จากนั้นผา่นยา่นถนนครีก แหล่งปลาแซลมอน ชมบนัไดปลาและบริเวณท่ีปลามาวางไข่ เรียนรู้วงจรชีวิต
อนัน่ามหศัจรรยข์องปลาแซลมอน  ผา่นยา่นถนนโคมแดงของเหล่านางโชวใ์นอดีตท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ คาเฟ่ 
และยงัคงอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี ก่อนท่ีจะนาํทุกท่านตลุยลงไปสะเท้ินนํ้า กลายเป็นเรือเป็ดลาํนอ้ย นาํท่านชม
บรรยากาศและวิถีชีวิตความเป็นอยูต่ลอดสองริมฝ่ังนํ้า หากโอกาสดี ท่านจะไดช้มนกอีเก้ิล แมวนํ้า ท่ีแสน
น่ารัก ออกมาทกัทายท่าน เป็นตน้ 
         เชิญรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

13.15 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ เมอืงวคิทอเรีย (VICTORIA) 
  วนัน้ี ขอเชิญท่านพกัผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบนัเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช ้ Facility 

ต่างๆ ท่ีมีอยู่มากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ถึง 2 ห้อง และห้องอาหารในบรรยากาศต่างๆ หอ้งพิซซ่า ห้อง
แสดงโชวถึ์ง 2 หอ้ง หอ้งฟิตเนส SPA, FUN ZONE, TEEN CENTER และ VIDEO ARCADE  หรือ
จะพกัผ่อนและออกกาํลงัในสระนํ้ า และ สปา  ท่ีมีให้เลือกหลาย  บรรยากาศยามเยน็ต่ืนตากบัโชวท่ี์จดัเป็น
พิเศษหลงัอาหารคํ่า หรือจะฟังเพลงเตน้รําในบาร์ต่างๆ รับรองวา่ ท่านจะเพลิดเพลินจนลืมวนัเวลาทีเดียว 

17.00 น.          สาํหรับคํ่าวนัน้ี เชิญรับประทานอาหารคํ่าสุดหรูอีกม้ือหน่ึง คือ อาหารทะเลอลาสก้า 
  คํ่าคืนน้ี กัปตันเ รือรักเ รือส าราญ ปร้ินเซส  จะเป็นเจา้ภาพจดังานเล้ียงอาํลา เพ่ือมิตรภาพ  

(FAREWELL DINNER) ขอเชิญทุกท่านฉลองบนเรือสาํราญอยา่งสุขสนัตก์บัการบริการอนัอบอุ่นจากเรือ
รักเรือสาํราญลาํน้ี จนถึงเท่ียงคืนกบัรายการมิดไนทบุ์ฟเฟ่ตท่ี์หรูหรา พร้อมชมการแสดงชุดพิเศษตามราย      
ละ เอียดในปร้ินเซส แพต็เตอร์ 

 
 
 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง 
19 ก.ย. 62 (พฤหสับดี) เมืองเคท็ชิเกน   

พกัค้างคนืบนเรือรักเรือส าราญ Ruby Princess คืนที่  7 
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           เชิญรับประทานอาหารเชา้ และอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
วนัน้ีเป็นวนัท่ีท่านจะไดพ้กัผ่อนสบายๆ อีกวนั ท่านสามารถจะเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางเรือ โดยดูไดจ้าก
ตารางกิจกรรม ไดต้ามอธัยาศยั หรือจะพกัผ่อนสบายๆ กบัการจิบชา กาแฟ ในช่วง Afternoon Tea หรือจะ
ออกกาํลงักายในหอ้งยิม 
วนัน้ีทางเรือจะจดัรายการ Last Minue Sales เพ่ือเปิดโอกาสใหท่้านไดซ้ื้อของฝากท่ีระลึกในราคาพิเศษสุดๆ 
พลาดไม่ได ้! 
         เชิญรับประทานอาหารคํ่าบนเรือ 

วนันีเ้รือจะเทยีบท่าเข้าสู่เมอืงวคิทอเรีย ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 23.59 น.  

19.00 น. ถึงท่าเรือเมืองวิคทอเรีย 
 วนัน้ี  ขอตอ้นรับท่านสู่วิคทอเรีย เมืองหลวงของรัฐบริทิชโคลมัเบีย นาํท่านผ่านชมรอบเมืองวิคทอเรีย เมือง      
ท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “City of Garden” เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์และไดรั้บการยกย่องว่า เป็นเมืองท่ีดี  และน่าอยู่
อนัดบัท่ี 9 ของโลก ขอนาํท่านชมย่านไชน่าทาวน์ ชุมชนชาวจีนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในอเมริกาเหนือ และเป็นท่ีตั้ง
ของถนนท่ีแคบท่ีสุดในแคนาดา “Fan Tan Alley” เพ่ือชมความสวยงามของเมืองท่ีมีสวนดอกไมเ้รียงรายอยู่
รอบเมืองริมทะเลแห่งน้ี หรืออาจจะเลือกนัง่จิบกาแฟท่ีคอฟฟ่ีบาร์อนัข้ึนช่ือ    

         ขอให้ทุกท่านวาง  กระเป๋าสัมภาระไวห้น้าห้องพกัของท่าน เพื่อเจา้หน้าท่ีจะได้รวบรวมมาเก็บไวท่ี้
หอ้งสโตร์ และนาํลงจากเรือในวนัรุ่งข้ึน (ทางเรือจะแจง้เวลาอีกคร้ังหน่ึง) 

  ขอเชิญท่านร่วมสนุกกบัการชมการแสดงชุด Varieties อนัหลากหลาย จบทา้ยรายการดว้ยอาหารรอบดึก 

23.59 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่เมอืงแวนคูเวอร์ (Vancouver)   
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง 
20 ก.ย. 62 (ศุกร์) เมืองวคิทอเรีย   

พกัค้างคนืบนเรือรักเรือส าราญ Ruby Princess คืนที่  8 
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  เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
  หลงัอาหาร เชิญท่านพกัผอ่น รอการประกาศจากเจา้หนา้ท่ีเรือ  สาํหรับกระเป๋า และสมัภาระ 

วนันีเ้รือจะเทยีบท่าเข้าสู่เมอืงแวนคูเวอร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 น.  

09.00 น.         เชิญท่านข้ึนจากเรือ หลงัรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ 
  ขอนาํท่านสาํรวจเมืองแวนคูเวอร์ เมืองใหญ่อนัดบัท่ีสามของประเทศแคนาดา อนัมีท่ีตั้งติดกบัอ่าวเบอร์ราด ซ่ึง

จดัว่าเป็นอ่าวท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  อีกทั้งยงัลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูงตระหง่าน ทาํใหแ้วนคูเวอร์
เป็นเมืองท่ีสวยสะดุดตามากยิ่งข้ึน จุดชมเมมืองท่ีสวยท่ีสุดนั้นอยู่ในบริเวณสวนท่ีช่ือ Stanley Park  ท่ีกวา้ง
ใหญ่ท่านจะได้ฟังเร่ืองราวความเป็นมาของสวนแห่งน้ีเพราะเคยเป็นถ่ินท่ีอยู่ของชาวพ้ืนเมืองมาก่อน 
นอกจากน้ียงัเป็นสวนขนาดใหญ่ท่ีมีการออกแบบวางแผนอยา่งสวยงาม 

12.00 น.        เชิญรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  หลงัรับประทานอาหารเรียบร้อยแลว้ เชิญท่านใช้เวลาในการสํารวจใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ คน้หาร้านคา้

แฟชัน่ ร้านคา้อิสระและร้านขายของท่ีระลึก หรือช็อปป้ิงสินคา้ชั้นนาํของเมือง ในถนนสามสาย Robson 

Street ระหว่างถนน Burrard Street และถนน Jervis Street คุณจะไดพ้บกบัอาร์มาน่ีและ Louis Vuitton 
สไตลล่์าสุดรวมถึงร้านคา้แบรนดเ์นม ช่ือถนนสายน้ีไดรั้บการตั้งช่ือจากจอห์น ร็อบสันนายกรัฐมนตรีของบริ
ติชโคลมัเบีย บนถนนมีส่ิงต่างๆมากมายท่ีจะนาํเสนอนอกเหนือจากร้านเส้ือผา้เทรนด์ใหม่ๆ แลว้ยงัมี ร้าน 
อาหาร ร้านกาแฟและอ่ืนๆมากมายหลากหลาย  

  หากมีเวลาขอนาํท่านช้อปป้ิงท่ีเอา้ท์เล็ท McArthurGlen Designer  เอา้ท์เล็ทท่ีมีร้านคา้มากกว่า 60-70 
ร้านคา้ใหท่้านไดเ้ลือกสรร สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ีท่านรู้จกัดี อย่างกระเป๋า เคร่ืองประดบัของโคช้ Coach 
ร้านดงัอย่าง Armani เคร่ืองกีฬาชุดและร้องเทา้หลากหลายยี่หอ้ รวมถึง Banana Republic, Fossil,  Guess, 

Geox, Levi’s, Nike, Polo Ralph Rauren, Rockport, Samsonite และอ่ืนๆอีกมาก  
คํ่า         เชิญรับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
   หลงัอาหารคํ่า นาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานแวนคูเวอร์ 
 

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง 
21 ก.ย. 62 (เสาร์) 

เมืองแวนคูเวอร์   
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02.20 น. นาํท่าน  เหินฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค (CX) เท่ียวบินท่ี CX865 (0220 – 0645+1       

ใช้เวลาบินประมาณ 13.25 ช่ัวโมง ใช้เคร่ือง Boeing 777-300ER)              อาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง 
พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสายและภาพยนตร์ลอยฟ้า     

 
 
 
  
06.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอต่อเคร่ืองสู่กรุงเทพฯ   
08.00 น.                เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX)  เท่ียวบินท่ี CX705 (0800 – 1000 ใช้เวลา

บินประมาณ 03.00 ช่ัวโมง ใช้เคร่ือง Airbus  Industrie A330-300)             อาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบน
เคร่ือง พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสายและภาพยนตร์ลอยฟ้า  

10.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ.                               

                    หมายเหตุ : บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่น โปรแกรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสิบของการเดินทาง 
22 ก.ย. 62 (อาทิตย)์ 

เมืองแวนคูเวอร์  - ฮ่องกง 

วนัท่ีสิบเอด็ของการเดินทาง 
23 ก.ย. 62 (จนัทร์) 

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
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ใบเสนอราคา 
รายการล่องเรือ สู่อลาสก้า Ru b y  P r i n c e s s   

   ส าหรับผู้เดินทาง 16 ท่านขึ้นไป (Inside พกัคู่ 158  ตรฟ.)  ราคา ท่านละ 152,000.–  บาท 
  พกัห้องแบบมีระเบียง/พกัคู่     (Balcony 214 ตรฟ.)   เพิม่ ท่านละ    25,000.–  บาท 
 
** หมายเหต ุ     ราคาตัว๋เคร่ืองบินและค่าบริการ อาจมีการปรับเปล่ียนได ้ ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน  
              ราคานํ้ ามนัดิบท่ีมีผลต่อสายการบินและเรือสาํราญ 

              
  ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) กรุงเทพฯ – ซีแอตเต้ิล // แวนคูเวอร์ - กรุงเทพฯ  
   ค่าวีซ่าแคนาดา 
                     แบบ หอ้งมาตราฐานไม่มีหนา้ต่าง (Inside) (          /     จาํนวน 7      / ภาษีท่าเรือ 
                  /    ทิปคนขบัรถ 
                                   
        โรงแรม 1 คืน (ซีแอตเต้ิล) 
     ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุ ระหวา่งเดินทาง ทุนประกนั 1,000,000 บาท เจบ็ป่วย รักษาพยาบาล 1,500,000 บาท 
         (อายตุ ํ่ากวา่ 16 ปีหรือมากกวา่ 75 ปี ทุนประกนั 500,000 บาท รักษาพยาบาล 750,000) 
                                                  
 

         ไม่    
     ค่าวีซ่าอเมริกา  
     ค่                                                                                   
                         

 

เงื่อนไขการช าระเงิน 
 ช าระมัดจ างวดแรก 50,000 บาท / ท่าน      ภายใน 7 วนั หลงัจากทีไ่ด้รับยนืยนัการจองเรียบร้อยแล้ว  
 ช าระส่วนทีเ่หลอื                              70 วนั ก่อนการเดินทาง 
 
Cancellation:   Days prior to cruise Penalty  

                    90 days or more  5,000. - Baht     

   89– 65 days   Deposit (50,000. - Baht) 

   64 – 45 days  50 percent of total charges  

   44 – 29 days  75 percent of total charges  

 With in 28 days 100 percent of total charges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balcony Inside 

อารค์าเดยี ครซู เซน็เตอร ์191/2 ซอยศกึษาวทิยา ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 
Arcadia Cruise Center, 191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road.Silom, Bangrak Bangkok 10500 

Line @: @arcadiacruisecente  Facebook: Arcadia Cruise Center     Tel. 02 235 1133 


