
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการล่องเรือส าราญ  Sky Princess 

UNSEEN CANADA & NEW ENGLAND 

พบกบัสุดยอดรายการสุด Unseen 
สัมผสัหลากสีสันแห่งฤดูกาลใบไม้เปลีย่นสี 

ชมน า้ตกไนแองการ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
วนัที่ 02 – 13 ตุลาคม 2563 

HIGHLIGHT 

นิวยอร์ก  :  เมืองศิวิไลซ์ท่ีไม่เคยหลบัไหลยามค ่าคืน  
นิวพอร์ต  :  ชมคฤหาสน์โบราณ สถานท่ีพกัตากอากาศของชนชั้นสูง  
บอสตนั  :  เยีย่มชมฮาร์วาร์ดสแควร์ พร้อมยอ้นรอยประวติัศาตร์อเมริกา ณ Lexington Green /  
   แวะชอ้ปป้ิงตลาดในร่มตลาดควินช่ี 
บาร์ ฮาร์เบอร์  : ชมวนอุทยานอาคาเดีย จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของอเมริกา 
เซ็นจอห์น : เยอืนสวนสาธารณะ Fallsview จุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดในเมือง/ ชอ้ปป้ิงตลาดเมืองเก่า  
ฮาลแิฟกซ์ : เยอืนชุมชนชาวประมงท่ีงดงาม ณ Peggy's ดัง่ยอ้นยคุไปยงัปีค.ศ. 1811 โดดเด่นดว้ย 
 ประภาคารสีแดงขาว แรงบนัดาลใจใหก้บัเหล่าศิลปิน 
โตรอนโต  : ชมน ้าตกไนแองการ่า (Niagara Falls) หน่ึงในน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในโลก 
 

GROUP 



 
 
 
09.00 น.   พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) ประตู 8 แถว Q&R 

เคาน์เตอร์ 1 - 8  เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับคณะ  
 ข้อแนะน า : กรุณาไม่น าของมีคม วตัถุโลหะ ของเหลว เพื่อความสะดวกในการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง 

12.20 น. น าท่าน    เหินฟ้าสู่ไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบินอีวเีอ แอร์ (BR)  
  เท่ียวบินท่ี BR 212  ใช้เคร่ือง Boeing 777-300 อาหารและเคร่ืองด่ืม             บริการบนเคร่ือง  
  พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย  ใช้เวลาบิน 03.50 ชม.  
17.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตห้วนั เชิญท่านพกัผอ่นอิริยาบถ  
   รอเปล่ียนเคร่ือง 
19.10 น. ออกเดินทางต่อ    สู่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินอีวเีอ แอร์ (BR)  
  เท่ียวบินท่ี BR 032  ใช้เคร่ือง Boeing 777-300 อาหารและเคร่ืองด่ืม             บริการบนเคร่ือง  
  พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย  ใช้เวลาบิน 14.55 ชม.  

   บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลีย่น วันทีไ่ม่เปลีย่น  
22.05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ จอห์น เอฟ เคเนด้ี นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

น าท่านผา่นพิธีการตรวจลงตราหนงัสือเดินทาง ศุลกากรและรับสัมภาระ 
เข้าประเทศอเมริกา ห้าม น าส่ิงของเข้าประเทศดังนี้ 
หา้ม พืช ผกั ผลไมส้ด-แหง้ ทั้งในรูปสด และแช่แขง็ (ยกเวน้ Seafood) 
หา้ม ล๊อคกระเป๋าเดินทาง หากตอ้งการจะล็อคกระเป๋าควรใชกุ้ญแจท่ีไดรั้บอนุญาตจาก TSA 

(Transportation Security Administration) สามารถหาซ้ือไดท่ี้สนามบิน หรือตามร้านขาย
กระเป๋าเดินทาง ราคากุญแจ TSA จะมีราคาแพงกวา่ราคากุญแจทัว่ๆไป 

น าท่านออกเดินทางสู่โรงแรม  

พกัคา้งแรม ณ โรงแรม Hilton Midtown New York (หรือเทียบเท่า) 
 
 
 
เชา้  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
Welcome to New York 

 
ขอต้อนรับท่านสู่นครนิวยอร์ก เมืองศิวิไลซ์ท่ีไม่เคยหลับไหลยามค ่าคืน เมืองท่ีล ้ าสมัยในยุค
โลกาภิวฒัน์ และเป็นเมืองท่ีมีอิทธิพลในหลายๆดา้น เช่น การคา้ขายท่ีแพร่หลายไปทัว่โลก การเงิน 
วฒันธรรม แฟชั่น และความบนัเทิง นิวยอร์กประกอบด้วยย่านท่ีส าคญั ได้แก่ ไชน่าทาวน์ ย่าน
โซโห และหมู่บา้นกรีนิช  

วนัแรกของการเดินทาง 
วนัศุกร์ที ่02 ตุลาคม 2563 

กรุงเทพ ฯ – นิวยอร์ก 

วนัทีส่องของการเดินทาง 
วนัเสาร์ที ่03 ตุลาคม 2563 

นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 



น าท่านผ่านชมไฮไลท์ท่ีส าคญัของมหานครนิวยอร์ก อนัได้แก่ Time Square,  Rockefeller 
Center, Radio City Hall, Madison Square Garden, St. Patrick Cathedral, Fifth Avenue และ 
Wall Street ใหท้่านไดส้ัมผสัไลฟ์สไตลค์วามเป็นนิวยอร์กเกอร์อยา่งแทจ้ริง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  

11.30 น. ถึงท่าเรือ Brooklyn cruise terminal  ขอทุกท่านเตรียมความพร้อมส าหรับเช็คอินข้ึนเรือ 
 เอกสารทีใ่ช้ส าหรับเช็คอนิ 
1. Passport (ท่ีมีวซ่ีาอเมริกา) 
2. E-Ticket Boarding Pass (ตัว๋เรือ) 
3. บตัรเครดิตท่ีท่านใชล้งทะเบียนไว ้ 
***ข้ันตอนการเช็คอนิอาจใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยขึน้อยู่กบัจ านวนผู้โดยสาร*** 
หลงัจากข้ึนสู่เรือ และจดัเก็บสัมภาระในหอ้งพกัเรียบร้อยแลว้ 

  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
หลงัอาหารกลางวนั เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยักบักิจกรรมมากมายบนเรือรักเรือส าราญ  
Sky Princess  เพื่อรอ Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยกรณฉุีกเฉิน) 
ทางเรือจะมีการประกาศเวลาในการรวมพลเพื่อซ้อมหน้ีภยักรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงขอความร่วมมือ
ทุกท่านในการเขา้ร่วมปฏิบติัโดยพร้อมเพรียงกนั ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที 

  เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่บนเรือ 
หลงัอาหารขอเชิญทุกท่านสนุกสนานกบัการเดินทางอนัสุดแสนอิสระ และกิจกรรมอนัหลากหลาย
ยามค ่าคืน ท่ีจะเร่ิมตน้ ณ ราตรีน้ี บนเรือส าราญ Sky Princess  

17.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ เมืองนิวพอร์ท, รัฐโรดไอร์แลนด ์
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัคา้งแรมบนเรือส าราญ คืนท่ี 1 
 
ในแต่ละวนัท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ไดจ้ากจดหมายข่าวรายวนั “Princess Patter”       
ท่ีทางเรือจะส่งมาให้ท่านไดอ่้านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะน าส่งไวท่ี้ห้องนอนของท่าน ซ่ึง
รายละเอียดทุกอย่าง       จะแนะน าไวใ้นจดหมายข่าวรายวนั เช่น ค ่าน้ีควรแต่งตวัอยา่งไร 
กิจกรรมตั้งแต่เชา้จรดเยน็ รายการบนัเทิงต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
 

New York City 



 
 
 
 

  เรือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น.  

  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
07.00 น. เรือเขา้เทียบท่าเมืองนิวพอร์ท รัฐโรดไอร์แลนด ์
 

Welcome to Newport, Rhode Island 
 

ก่อนจะมีการปฏิรูปอเมริกา เมืองน้ีเป็นหน่ึงในหา้เมืองอาณานิคม ท่ีเป็นเมืองท่าขนส่งสินคา้หลกั 
อนัไดแ้ก่ เหลา้รัม น ้ าตาล และขนส่งทาส ปัจจุบนัภาพของการเป็นเมืองท่าขนส่งไดเ้ลือนหายไป 
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวสถานท่ีจดังานระดบัชาติในช่วงฤดูร้อน เช่นงานเทศกาลดนตรีโลก งาน
แข่งขนัเทนนิสระดบัชาติ การแข่งขนัเรือยอร์ช เป็นตน้ 

NPT-115 Grand  Mans ions  & Ocean  Scen ic  Dr ive /  2 .75  Hours  

น าท่านผา่นชมทิวทศัน์ยา่นประวติัศาสตร์ของนิวพอร์ต ศูนยก์ลางทางการคา้ท่ีส าคญัและมีช่ือเสียง
ในประวติัศาสตร์อเมริกาในยุคอาณานิคม ท่ีโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสมยัศตวรรษท่ี 18 เช่น 
โบสถ์ตรินิต้ี ท่ีออกแบบสไตล์จอร์เจียนอย่างงดงาม หอสมุดเรดวูด ห้องสมุดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
อเมริกา ไฮไลทท่ี์ส าคญัวนัน้ีน าท่านเยี่ยมชม The Elms หรือ Rosecliff ทั้งสองสถานท่ีดงักล่าวเป็น
คฤหาสน์โบราณท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานท่ีพกัตากอากาศของชนชั้นสูง หากยอ้นกลบัไปยงั
ศตวรรษท่ี 18 The Elm เป็น 1 ในคฤหาสน์พกัร้อนท่ีหรูหราใหญ่โต สไตล์ฝร่ังเศสท่ีสง่างามบน
พื้นท่ี 10 เอเคอร์ เป็นคฤหาสน์พกัร้อนของEdward J. Berwind ผูมี้อิทธิพลในยุคสมยันั้น พื้นท่ี
ประกอบดว้ยสวนคลาสสิกสไตล์ฝร่ังเศส ภายในคฤหาสน์ตกแต่งดว้ย คอลเล็กชัน่เซรามิกยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวทิยา ภาพวาดของฝร่ังเศสและเวนิสในศตวรรษท่ี 18 และหยกโบราณจากตะวนัออก เป็นบา้น
หลังแรกในนิวพอร์ตท่ีน าเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในบ้านอย่างเต็มรูปแบบ ส าหรับ
คฤหาสน์ Rosecliff  สร้างโดย Theresa Fair Oelrichs ในปีค.ศ.1899 โดดเด่นในดา้นของการเป็น
สถานท่ีจดังานร่ืนเริง  ปาร์ต้ี จากการจดัแต่งสวยสไตล์ฝร่ังเศสท่ีงดงาม เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนต์
หลายๆเร่ือง เช่น  "The Great Gatsby." เป็นตน้ 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านกลบัสู่ท่าเรือ 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ 

บ่าย วนัน้ี ขอเชิญท่านพกัผอ่นอยา่งอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบนัเทิงหลากหลายบนเรือ หรือ
ใช ้ Facility ต่างๆ ที่มีอยูม่ากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ และห้องบุฟเฟ่ต ์ห้องฟิตเนส และสปา
หรือจะพกัผอ่นและออกก าลงัในสระน ้า ท่ีมีให้เลือกหลากหลาย  บรรยากาศยามเยน็ต่ืนตากบัโชว์
ท่ีจดัเป็นพิเศษหลงัอาหารค ่า  หรือจะฟังเพลงเตน้ร าในบาร์ต่างๆ รับรองวา่ ท่านจะเพลิดเพลินจน
ลืมวนัเวลาทีเดียว   

17.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ บอสตัน (Boston), Massachusetts  

วนัทีส่ามของการเดินทาง 
วนัอาทติย์ที ่04 ตุลาคม 2563 

นิวพอร์ต, เกาะโรด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

javascript:showExcursionDetails('NPT-115','Y032','','NPT','S','')


ค ่า  ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารใหญ่  ( FORMAL NIGHT ) 
ค ่ า น้ี  กบัตนัเรือ และลูกเรือทุกคน ขอตอ้นรับแขกผูม้ ีเกียรติทุกท่านดว้ยงานเล้ียงรับรอง  
“Champagne Waterfall” (เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิที่มีเพียงเรือส าราญในตระกูล  
Princess Cruises เท่านั้น) ซ่ึงทุกท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบังานเล้ียงแชมเปญ และร่ืนรมยก์บั
บรรยากาศ และดนตรีท่ีบรรเลง ณ บริเวณล็อบบ้ีเรือ  

***หมายเหตุ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 

 
 
 
 
 

พกัคา้งแรมบนเรือส าราญ คืนท่ี 2 
 
 
 

  เรือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 20.00 น.  

  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
11.00 น. เรือเขา้เทียบท่าเมืองบอสตนั รัฐแมซาชูเซ็ท 
 

Welcome to Boston, Massachusetts 
 

บอสตนัไดรั้บการยกย่องให้เป็น "แหล่งก าเนิดอิสรภาพของอเมริกา" ท่ีเต็มไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียว
ทางประวติัศาสตร์ เช่น เส้นทางแห่งอิสรภาพ (Freedom Trail) ชนวนน าไปสู่สงครามการปฏิวติั
อเมริกา เป็นตน้ ในศตวรรษท่ี 19 บอสตนัไดรั้บการขนานนามให้เป็น "เอเธนส์แห่งอเมริกา" ซ่ึง
ปัจจุบนัเมืองน้ีมีประชากรประมาณ 800,000 คน ท่ีใช้ชีวิตท่ามกลางสถานท่ีอนัทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์พร้อมกบัความเจริญรุ่งเร่ืองอนัมีชีวติชีวาในเวลาเดียวกนั 

BOS-300 Harvard, Lexington, Concord & Boston Highlights /  7 .5  Hours  

น าท่านสู่ฮาร์วาร์ดสแควร์ หน่ึงในสถานท่ีท่ีส าคญัของมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
อเมริกา สัมผสัความมีชีวิตชีวาจากร้านคาเฟ่ทอ้งถ่ิน หรือส ารวจร้านหนงัสือ จากสถาบนัแห่งการ
เรียนรู้ก็เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีน่าสนใจ จากนั้นยอ้นรอยประวติัศาสตร์ชมเส้นทางประกาศอิสรภาพ
ของอเมริกา ณ Lexington Green สถานท่ีซ่ึงเคยเป็นจุดปะทะระหว่างทหารอเมริกา 100 นายต่อ
ทหารองักฤษ 700 นาย ชนวนเหตุการเกิดปฏิวติัอเมริกา ให้ท่านไดเ้ดินส ารวจทอดยาวไปยงัสะพาน 
Old North Bridge หน่ึงในสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ในการรบแห่งคองคอร์ด จากนั้นน าท่านเยี่ยม
ชมตลาดควินช่ี (Quincy Market) ตลาดในร่ม สถานท่ียอดนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวและชาวเมือง
บอสตนัในเร่ืองของอาหาร ของว่าง เคร่ืองด่ืมและขนมนมเนย กว่า 100 ร้าน ก่อนกลบัสู่ท่าเรือน า

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง 
วนัจันทร์ที ่05 ตุลาคม 2563 

บอสตนั, แมซาชูเซ็ท ประเทศสหรัฐอเมริกา 



ท่านผา่นชมโบสถ์โอลด์นอร์ธ (Old North Church) โบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในบอสตนั ผา่นชมสถานท่ี
ท่ี Paul Revere จะน าโคมไฟไปแขวนไวเ้พื่อเป็นสัญญาลักษณ์เป็นสัญญาณเตือนว่ามีการ
เคล่ือนไหวของทหารองักฤษ หากเป็นโคมไฟ 1 ดวง แสดงถึงการเคล่ือนไหวทางบก 2 ดวง แสดง
วา่มีการเคล่ือนไหวทางน ้า เป็นตน้ 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

ค ่า  ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 
20.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ บาร์ ฮาร์เบอร์ (Bar Harbor), Maine 
  
 
 
 
 
 

พกัคา้งแรมบนเรือส าราญ คืนท่ี 3 
 
 
 

  เรือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 19.00 น.  

  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
07.00 น. เรือเขา้เทียบท่าเมืองบาร์ ฮาร์เบอร์ รัฐเมน 
 

Welcome to Bar Harbor, Maine 
 

บาร์ฮาร์เบอร์ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเกาะเมาทเ์ดสเซิร์ต หรือ เกาะทะเลทราย (Mount Desert Island) 
เขตแฮนค็อกเคาน์ต้ี เป็นเมืองยอดนิยมของเหล่านกัเดินทางในช่วงฤดูร้อน เพื่อชมความงดงามของ
ใบไมเ้ปล่ียนสีบนอุทยานแห่งชาติ Acadia บนพื้นท่ี 35,000 ไร่ ท่ีเต็มไปดว้ยภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม และ
สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมกวา่ 50 สายพนัธ์ุ รวมถึงกวางมูซ หมีด า และกวางหางขาว เป็นตน้ 

BHB-100 Acadia National Park & Cadillac Mountain /  2 .25  Hours  

ไฮไลน์ส าคญัน าท่านชมเมืองบาร์ ฮาร์เบอร์ เมืองชายฝ่ังของรัฐเมน แวดลอ้มดว้ยวนอุทยานอคาเดีย 
และเทือกเขาคาดิแลค น าท่านเดินเล่นชมวนอุทยานอคาเดีย (Acadia National Park) ท่ีแสนสวย 
โดยแต่เดิมอุทยานมีช่ือวา่ อุทยานแห่งชาติลาฟาเยต (Lafayette National Park) อุทยานแห่งชาติท่ีถูก
ก่อตั้งข้ึนในปี 1919 และเป็นอุทยานแรกท่ีตั้งอยู่ทางตะวนัออกของแม่น ้ ามิสซิสซิปปี  (Mississippi 
River) โดยอุทยานนั้นมีพื้นท่ีครอบคลุมกว่า 47,000 เอเคอร์ ต่ืนตาต่ืนใจกบักบัภาพป่าเขา ใบไม ้
ผลดัใบเปล่ียนสีเป็นส้ม แดง ทอง น ้ าตาลแดง ช่างเป็นความรู้สึกท่ีแสนโรแมนติกยากท่ีจะลืมเลือน
ได ้พร้อมด่ืมด ่ากบับรรยากาศท่ีน่าหลงใหลรอบขา้ง 
ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

วนัที่ห้าของการเดินทาง 
วนัองัคารที ่06 ตุลาคม 2563 

บาร์ ฮาร์เบอร์,  รัฐเมน ประเทศสหรัฐอเมริกา 



รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารหลกับนเรือ 
บ่าย วนัน้ี ขอเชิญท่านพกัผอ่นอยา่งอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบนัเทิงหลากหลายบนเรือ หรือ

ใช ้ Facility ต่างๆ ที่มีอยูม่ากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ และห้องบุฟเฟ่ต ์ห้องฟิตเนส และสปา
หรือจะพกัผอ่นและออกก าลงัในสระน ้า ท่ีมีให้เลือกหลากหลาย  บรรยากาศยามเยน็ต่ืนตากบัโชว์
ท่ีจดัเป็นพิเศษหลงัอาหารค ่า  หรือจะฟังเพลงเตน้ร าในบาร์ต่างๆ รับรองวา่ ท่านจะเพลิดเพลินจน
ลืมวนัเวลาทีเดียว   

ค ่า  ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 
19.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ เซ็นจอห์น (Saint John) 
 
 
 

 

 

พกัคา้งแรมบนเรือส าราญ คืนท่ี 4 
 
 
 

  เรือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 21.45 น.  

  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
10.30 น. เรือเทียบท่าเมืองเซ็นจอห์น รัฐนิวบรันสวคิ 
 

Welcome to Saint John 
 

เมืองเซ็นจอห์น รัฐนิวบรันสวิค ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น ้ าเซ็นจอห์นในรัฐนิวบรันสวิค รัฐท่ีสวยงาม
ดว้ยธรรมชาติของป่าเขาและภูมิท่ีตั้งอนัประกอบดว้ย ภูเขาสวย พื้นท่ีราบสูง และท่ีราบต ่า แม่น ้ า
สายเช่ียวหุบเขาอนัอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งประมง และท่าเรือธรรมชาติ นอกจากน้ี เมืองเซ็นจอห์นมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดีของคอเบียร์เพราะเป็นท่ีตั้งของโรงงานผลิตเบียร์ “Moosehead” ท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดของประเทศแคนาดาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1867 

YSJ-100 Saint John Highlights and Reversing Rapids /  3  Hours  

น าท่านสู่สวนสาธารณะ Fallsview ซ่ึงเป็นจุดชมววิท่ีดีท่ีสุดในเมือง ท่ีซ่ึงแม่น ้าเซ็นตจ์อห์นไหลลงสู่
อ่าวฟันด้ี สร้างปรากฏการณ์แก่งน ้ าตกไหลยอ้นอนัเล่ืองช่ือ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติน้ีเกิดจาก
จากระดบัน ้ าในอ่าวฟันด้ีนั้นข้ึนและลงแตกต่างกันถึง 50 ฟุตในแต่ละช่วง ท าให้น ้ าในอ่าวไหล
ยอ้นกลบัผ่านแก่งปากแม่น ้ าเขา้ไปอย่างน่าต่ืนตา ให้ท่านไดบ้นัทึกภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นท่ี
ระลึก จากนั้นน าท่านชมตลาดเมืองเก่า (Old City Market)  ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของชาวเกษตรกรใน
ประเทศแคนาดา และยงัคงเป็นสถานท่ีจดัประชุมส าหรับชาวทอ้งถ่ิน เปิดในปี 1876 จากนั้นน าท่าน

วนัที่หกของการเดินทาง 
วนัพุธที ่07 ตุลาคม 2563 

เซ็นจอห์น, รัฐนิวบรันสวคิ ประเทศแคนาดา 



สู่สถานท่ีส าคญัของประวติัศาสตร์อเมริกา สู่ป้อมปราการหินวงกลม (Carleton Martello Tower) 
เป็น 1 ใน 16 ป้อมปราการ ท่ีสร้างข้ึนโดยชาวองักฤษมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัการโจมตีของชาว
อเมริกนัในช่วงสงครามปี 1812 ให้ท่านได้ส ารวจและซึมซับประวติัศาสตร์เมืองเซ็นจอห์นอย่าง
แทจ้ริง 
ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารหลกับนเรือ 
บ่าย วนัน้ี ขอเชิญท่านพกัผอ่นอยา่งอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบนัเทิงหลากหลายบนเรือ หรือ

ใช ้ Facility ต่างๆ ที่มีอยูม่ากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ และห้องบุฟเฟ่ต ์ห้องฟิตเนส และสปา
หรือจะพกัผอ่นและออกก าลงัในสระน ้า ท่ีมีให้เลือกหลากหลาย  บรรยากาศยามเยน็ต่ืนตากบัโชว์
ท่ีจดัเป็นพิเศษหลงัอาหารค ่า  หรือจะฟังเพลงเตน้ร าในบาร์ต่างๆ รับรองวา่ ท่านจะเพลิดเพลินจน
ลืมวนัเวลาทีเดียว   

ค ่า  ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 
21.45 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ ฮาลแิฟกซ์ (Halifax), Canada 
  

 

 

 

พกัคา้งแรมบนเรือส าราญ คืนท่ี 5 
 
 
 

  เรือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 22.00 น.  

  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
14.00 น. เรือเทียบท่าเมืองฮาลิแฟกซ์ รัฐโนวาสโกเทีย ประเทศแคนาดา 
 

Welcome to Halifax 
 

เมืองหลวงของโนวาสโกเทียและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตมหาสมุทรแอตแลนติกของแคนาดา แฮลิ
แฟกซ์เคยเป็นป้อมปราการทางทหารท่ีส าคัญของบริเตนในอเมริกาเหนือ และยงัเป็นประตูสู่
ทศันียภาพอนังดงามของโนวาสโกเทียรวมถึง Peggy's Cove ท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นหนา้ผาหินแกรนิต
ท่ีทอดตวัโคง้รองรับแรงสาดกระเซ็นของคล่ืน โดดเด่นดว้ยประภาคารท่ีสร้างฉากอนังดงามตาม
ธรรมชาติท่ีไม่มีใครเทียบ 
 
 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง 
วนัพฤหัสบดีที ่08 ตุลาคม 

2563 

ฮาลิแฟกซ์, รัฐโนวาสโกเทีย ประเทศแคนาดา 



YHZ-100 Peggy's Cove & Coastal Scenic Drive /  3  Hours  

วนัน้ีขอน าท่านเดินทางไปยงัชุมชนชาวประมงท่ีงดงาม ณ Peggy's Cove ท่านจะไดย้อ้นยุคไปยงัปี 
1811 โดยหมู่บา้นน้ีตั้งช่ือตามของภรรยาผูต้ ั้งถ่ินฐานท่ีมีช่ือเล่นวา่ Peggy ให้ท่านไดเ้ดินเล่นช็อปป้ิง 
หรือเพลิดเพลินไปกบัการส ารวจความงดงามของหมู่บา้นท่ีโดดเด่นดว้ยประภาคารสีแดงขาวดั้งเดิม
ตั้งสง่างามอยูบ่นยอดหินแกรนิต สร้างข้ึนตั้งแต่ปีค.ศ.1914 ทศันียภาพดงักล่าวเป็นฉากท่ีสร้างแรง
บนัดาลใจให้กับศิลปิน และช่างภาพ ท่ีนิยมมาสร้างจินตนาการ สร้างสรรผลงานมานานหลาย
ทศวรรษ 
ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารหลกับนเรือ 
บ่าย วนัน้ี ขอเชิญท่านพกัผอ่นอยา่งอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบนัเทิงหลากหลายบนเรือ หรือ

ใช ้ Facility ต่างๆ ที่มีอยูม่ากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ และห้องบุฟเฟ่ต ์ห้องฟิตเนส และสปา
หรือจะพกัผอ่นและออกก าลงัในสระน ้า ท่ีมีให้เลือกหลากหลาย  บรรยากาศยามเยน็ต่ืนตากบัโชว์
ท่ีจดัเป็นพิเศษหลงัอาหารค ่า  หรือจะฟังเพลงเตน้ร าในบาร์ต่างๆ รับรองวา่ ท่านจะเพลิดเพลินจน
ลืมวนัเวลาทีเดียว   

ค ่า  ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 
22.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ นิวยอร์ค (New York) 
 

 

 

 

พกัคา้งแรมบนเรือส าราญ คืนท่ี 6 
 
 

 
เต็มอิม่กบัอาหารม้ือเช้า, สาย, เทีย่ง, บ่าย, ค ่า, และรอบดึก 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารใหญ่ , หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ, International Café (ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง),  
พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้นดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด 
บาร์เคร่ืองด่ืมกวา่ 10 แห่งท่ีกระจายอยูท่ ัว่เรือ, ห้องเลานจ,์ ห้องฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess 
Theater) ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวจีอยกัษริ์มสระวา่ยน ้าบนดาดฟ้า 
บริหารร่างกาย กนัได้ตลอดวนักบั 
หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, หอ้งซาววน่์า, สนามพตักอลฟ์, สปา, สระวา่ยน ้า สระน ้าวน  
(จากุซซ่ี), สนามเทนนิส, โตะ๊ปิงปอง เป็นตน้ 
 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง 
วนัศุกร์ที ่09 ตุลาคม 2563 

ล่องทะเล 
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เพลดิเพลนิระหว่างวนั 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอ่ืนๆ  
อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเตน้ร า, สอนแกะสลกั, เล่นบิงโก, เป็นตน้ 

 
คืนวนัน้ีขอให้ทุกท่านวางกระเป๋าสัมภาระไวห้นา้ห้องพกัของท่าน เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะไดร้วบรวมมา
เก็บไวท่ี้หอ้งสโตร์ และน าลงจากเรือในวนัรุ่งข้ึน (ทางเรือจะแจง้เวลาอีกคร้ังหน่ึง) 

 
พกัคา้งแรมบนเรือส าราญ คืนท่ี 7 

 
 

 

  เรือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 น.  

  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
  หลงัอาหาร เชิญท่านพกัผอ่น รอการประกาศจากเจา้หนา้ท่ีเรือ   
  เชิญท่านลงจากเรือ หลงัรับกระเป๋าสัมภาระแลว้ 

น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมยา่นใจกลางเมืองท่ี Saks Fifth Avenue ท่ีเต็มไปดว้ยเส้ือผา้แฟชัน่ 
อาหาร เฟอร์นิเจอร์ ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปจนเพลินกนัเลยทีเดียว 

12.00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  หลงัม้ืออาหารน าท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานลากวาร์เดีย 
16.50 น. น าท่าน    เหินฟ้าสู่โตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยสายการบินแอร์ แคนาดา (AC)  
  เท่ียวบินท่ี AC 719  ใช้เคร่ือง Airbus A319-100  พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย   
  ใช้เวลาบิน 01.39 ชม.  
18.29 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ โตรอนโต เพียร์สัน ประเทศแคนาดา 

น าท่านผา่นพิธีการตรวจลงตราหนงัสือเดินทาง ศุลกากรและรับสัมภาระ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านมุ่งหนา้สู่โรงแรม  
  
 
 
 
 
 

พกัคา้งแรม ณ โรงแรม Hilton Toronto Downtown Hotel (หรือเทียบเท่า) 
 
 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง 
วนัเสาร์ที ่10 ตุลาคม 2563 

นิวยอร์ก – โตรอนโต ประเทศแคนาดา 

http://www.istockphoto.com/vector/cartoon-casino-dice-gm148771745-10247035


 
 
 
เชา้  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
Welcome to Toronto 

 
ขอตอ้นรับท่านสู่โตรอนโต เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐออนแทริโอ ประเทศแคนาดา และเป็นเมืองท่ี
ใหญ่อนัดบั 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ  โตรอนโตได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีมีหลายเช้ือชาติมากท่ีสุดเมือง
หน่ึง อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทาดา้นเศรษฐกิจ ศิลปะ วฒันธรรมของประเทศแคนาดา 
นบั 1 2 3 พร้อมสูดหายใจเขา้ลึกๆ วนัน้ีขอน าท่านชมน ้าตกไนแองการ่า (Niagara Falls) หน่ึงใน
น ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดในโลก สวรรค์ของคู่รักขา้วใหม่ปลามนั สถานท่ีด่ืมด ่าน ้ าผึ้งพระจนัทร์ยอดนิยม
ของชาวอเมริกนั น ้ าตกไนแองการ่าเป็นน ้ าตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกนั ตั้งอยู่บนแม่น ้ าไน
แองการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับ
สหรัฐอเมริกา ประกอบดว้ยน ้ าตกสามแห่งท่ีแยกออกจากกนั คือ "น ้ าตกเกือกมา้" (Horseshoe Falls 
บางคร้ังก็เรียก "น ้ าตกแคนาดา") สูง 57 เมตร น ้ าตกอเมริกา (American Falls) สูงระหว่าง 21–34 
เมตร และน ้าตก Bridal Veil น ้าตกไนแองการ่ามีจุดชมววิท่ีสวยงามและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั
ของทั้ง 2 ประเทศมานานกว่าศตวรรษ น าท่านน่ังเรือ Hornblower Cruise ชมความตระการตา
พร้อมสัมผสัถึงละอองอนัชุ่มฉ ่าของน ้าตกไนแองการ่าอยา่งใกลชิ้ด  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ ณ Fallsview 
บ่าย หลงัม้ืออาหารน าท่านเพลินกบั Niagara On The Lake หมู่บา้นเล็กๆน่ารัก ให้ท่านไดแ้วะถ่ายรูป

กบัอาคารบา้นเรือนท่ีทรงเสน่ห์ เลือกซ้ือของท่ีระลึก เรียนแนะน าไม่ควรพลาดล้ิมรสไวน์ชั้นเยี่ยม 
เพราะท่ีน่ีถือเป็นแหล่งบ่มไวน์ท่ีข้ึนช่ือของแคนาดา   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
   
 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง 
วนัอาทติย์ที ่11 ตุลาคม 2563 

โตรอนโต ประเทศแคนาดา 



 
 
 
01.45 น. น าท่าน    เหินฟ้าสู่ไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบินอีวเีอ แอร์ (BR)  
  เท่ียวบินท่ี BR 035  ใช้เคร่ือง Boeing 777-300 อาหารและเคร่ืองด่ืม             บริการบนเคร่ือง  
  พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย  ใช้เวลาบิน 15.15 ชม.  

   บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลีย่น วันที่เปลีย่น  
 
 
 
 
05.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตห้วนั เชิญท่านพกัผอ่นอิริยาบถ  
   รอเปล่ียนเคร่ือง 
08.25 น. ออกเดินทางต่อ    สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวเีอ แอร์ (BR)  
  เท่ียวบินท่ี BR 211 ใช้เคร่ือง Boeing 777-300 อาหารและเคร่ืองด่ืม             บริการบนเคร่ือง  
  พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย  ใช้เวลาบิน 03.45 ชม.  
11.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

หมายเหตุ : บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยน โปรแกรม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

Bon Voyage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสิ่บเอด็ของการเดินทาง 
วนัจันทร์ที ่12 ตุลาคม 2563 

โตรอนโต ประเทศแคนาดา 

วนัทีสิ่บสองของการเดินทาง 
วนัองัคารที ่13 ตุลาคม 2563 

ไทเป – กรุงเทพ ฯ 



ใบเสนอราคา 

รายการล่องเรือส าราญ Sky Princess 
เส้นทาง Canada & New England วนัที ่ 02-13 ตุลาคม 2563 

อัตราค่าบริการ   
    ห้องพกัภายใน (ผู้เดินทาง 16 ท่านขึ้นไป )                             ท่านละ 172,000.– บาท  

    ห้องพกัภายใน (พกัดี่ยว)     เพิม่ ท่านละ   32,000.– บาท 

       ห้องพกัแบบมีระเบียง (พกัคู่)      เพิม่      ท่านละ    25,000.– บาท  

        ห้องพกัมินิสวีท (พักคู่)       เพิม่      ท่านละ    45,000.– บาท 
       ต๋ัวเคร่ืองบิน Business Class      (สอบถามเพิม่เติม)   

**หมายเหตุ ** ราคาตั๋วเคร่ืองบินและค่าบริการ อาจมีการปรับเปล่ียน ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียน  
  และราคาน า้มันดบิที่มีผลต่อสายการบินและเรือส าราญ  

  ค่าบริการรวม 

  ค่าหอ้งพกับนเรือแบบหอ้งพกัภายใน (Inside) (พกั 2 ท่าน/หอ้ง จ านวน 7  คืน) / ภาษีท่าเรือ 
  รวมอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัสายการบินอีวีเอ แอร์  (BR) / สายการบินแอร์ แคนาดา (AC) 
 ค่าโรงแรม 2 คืน (พกัคู่) 
 ค่าวีซ่าแคนาดา 
     ค่าทิปคนขบัรถ  
    ค่าทวัร์บนฝ่ังท่ีระบุในรายการ 
    มีหวัหนา้ทวัร์คอยบริการ ตลอดรายการตามท่ีระบุ 
    ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุ ระหวา่งเดินทาง ทุนประกนั สูงสุด1,000,000 บาท เจบ็ป่วย รักษาพยาบาล สูงสุด1,500,000 บาท 
      (อายตุ  ่ากวา่ 16 ปีหรือมากกวา่ 75 ปี ทุนประกนั สูงสุด 500,000 บาท รักษาพยาบาล สูงสุด1,500,000 บาท) 
 
ค่าบริการไม่รวม 

     ค่าวซ่ีาอเมริกา 
     ค่าทิปบนเรือ 
     คา่ใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน 

 ช าระมดัจ างวดแรก 50,000 บาท / ท่าน     ภายใน 7 วนัหลงัจากการยนืยนัหอ้งพกั 
 ช าระส่วนท่ีเหลือ                             ภายในวนัพุธท่ี 15 กรกฎาคม 2563 
เน่ืองจากการเดินทางคร้ังนีใ้ช้เรือส าราญเป็นหลัก ดงันั้นจึงต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบของเรือ ตามรายละเอยีดดงันี้ 

 
Cancellation:   Days prior to cruise      Penalty  
  121 days or more   None 
  120– 86 days   5,000 Baht 
  85 – 75 days   Deposit (50,000. - Baht) 
  74 – 65 days   50 percent of total charges 
  64 – 26 days   75 percent of total charges 
 Within 25 days     100 percent of total charges  
 


