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ที่สุดของอลาสกา้ รัฐท่ีใหญ่ท่ีสุด หนาวท่ีสุด มีภูเขาสูงท่ีสุด มีความหนาแน่นของ
ประชากรนอ้ยท่ีสุด  มีแนวชายฝ่ังยาวท่ีสุด มีทะเลสาบมากท่ีสุด มีเขตชุ่มน ้ามากท่ีสุด 
และมีป่ามากท่ีสุดของสหรัฐอเมริกา ขอเชิญท่าน  ด่ืมด ่า อ่ิมเอม และสัมผสัประสบการณ์
ความเป็นท่ีสุดของอลาสกา้ดว้ยเรือส าราญ Coral Princess  เรือท่ีดีท่ีสุด 1 ใน 17  ล า
ของกองเรือใน ตระกูล  Princess Cruises  ผูบุ้กเบิกเส้นทางอลาสกา้ มากวา่ 47 ปี 

เดนิทาง 5 – 14 พฤษภาคม 2560  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ีสุดของอลาสกา้ดว้ยเรือส าราญท่ีดีท่ีสุด  
CORAL PRINCESS 
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                     โดยสายการบนิคา่เธย่ ์แปซฟิิค  

                       หอ้งพักมรีะเบยีงสว่นตัว 
 

ชมความงามของเมือง แวนคเูวอร ์

เมืองใหญ่ท่ีสุดในแคนาดาตะวนัออก 
 

ชมความงาม และความยิง่ใหญ่ของภูเขาน ้าแขง็ 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอลาสกา้ ณ Glacier Bay 

 
ชมความงามสองขา้งทางผา่นเส้นทางรถไฟไว้ท์ พาส 

 

 

ท่ีตอ้งลองสักคร้ังในท่ีชีวติท่ีเมือง สแกก๊เวย ์
 

ชมความงามของธารน า้แข็งเมนเดนฮอล์ 
และล่องเรือชมปลาวาฬ ท่ีเมือง จโูน ่

 
สนุกสนานกบัการชมการแสดงพื้นเมือง  

Lumberjack Show เค็ทชแิกน 
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วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ 
05 พฤษภาคม 2560 (ศ.) 

08.00 น. พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ มาคอยตอ้นรับท่าน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์     สาย
การบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค ประตูทางเขา้หมายเลข 6 แถว M 

11.05 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ประเทศฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX 750    
15.00 น. ถึงท่าอากาศยานเช็ก แลป ก๊ก ประเทศฮ่องกง เชิญท่านพกัผอ่นอิริยาบถ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
16.20 น. น าท่าน ออกเดินทางต่อสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค 

เท่ียวบินท่ี CX 838  
   บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันทีไ่ม่เปลี่ยน  

13.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา น าท่านผา่นพิธีการตรวจลงตราหนงัสือ
เดินทาง และพิธีการทางศุลกากร 

 เขา้เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา หา้ม น าส่ิงของเขา้ประเทศดงัน้ี 
 หา้ม อาหารประเภท นม ไข่ และผลิตภณัฑจ์ากไข่ ไดแ้ก่ไข่ทั้งฟอง ไข่แปลรูป และ 

ผลิตภณัฑบ์างอยา่งท่ีมีส่วนผสมจากไข่ 
   หา้ม พืช ผกั ผลไมส้ด-แหง้ ทั้งในรูปสด และแช่แขง็ 
   หา้ม เน้ือสัตว ์และผลิตภณัฑจ์ากสัตวทุ์กชนิด เขา้ประเทศโดยเด็ดขาด เช่น มาม่าหมูสับ  

โจก๊หมูสับ เป็นตน้ ยกเวน้ประเภท Seafood ในบางกรณี 
   หา้ม ผลิตภณัฑป์ลาแซลมอน และปลาเทราห์ 
 

       Welcome to Vancouver, Canada 
 

 ขอน าท่านส ารวจเมืองแวนคูเวอร์ เมืองใหญ่อนัดบัท่ีสามของประเทศแคนาดา อนัมีท่ีตั้งติดกบั
อ่าวเบอร์ราด ซ่ึงจดัวา่เป็นอ่าวท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  อีกทั้งยงัลอ้มรอบดว้ยเทือกเขา
สูงตระหง่าน ท าใหแ้วนคูเวอร์เป็นเมืองท่ีสวยสะดุดตามากยิง่ข้ึน  ขอน าท่านชมเมืองแกสทาวน์ 
ยา่นชุมชนแรกของแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ซ่ึงบุกเบิกโดย Gass Jack Deighton ผูริ้เร่ิมการ
เปิดผบัขายเบียร์ จนกลายเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งมากของชุมชนแกสทาวน์ ท่ีน่ีเป็นยา่นธุรกิจการคา้ท่ี
ส าคญัของเมืองมาตั้งแต่ในอดีต ซ่ึงท่านจะสังเกตเห็นตึกรามบา้นช่องท่ียงัคงสภาพตึกเก่าอนั
งดงามใหไ้ดช้ม และท่ียา่นน้ี ยงัมี นาฬิกาไอน ้า เรือนแรกของโลกตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยูต่รงหวั
มุมถนน เม่ือถึงเวลาจะส่งเสียงหวดู พร้อมกบัพน่ไอน ้าออกมาบอกเวลาท่ีเท่ียงตรง จากนั้นให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ ถนนร็อบสนั แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยม และมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดในเมืองแวนคูเวอร์ ใหท้่านไดมี้เวลาชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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   ค  ่า  เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากน้ัน ขอน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั เพื่อพกัผอ่นอิริยาบถ หลงัจากเดินทางไกล 

คืนที ่1 พกัค้างคืน ณ โรงแรม Sheraton Wall Center หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง แวนคูเวอร์ – เรือส าราญ Coral  Princess 
06 พฤษภาคม 2560 (ส.) 
    เชา้  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลงัอาหารเชิญท่านพกัผอ่นอิริยาบถแบบสบายๆ กบัส่ิงอ านวยความสะดวกของโรงแรม โดยไม่
ตอ้งเร่งรีบแต่อยา่งใด  

 10.00 น. เช็คเอา้ทอ์อกจากท่ีพกั เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ แคนาดา เพลส 
   ถึงท่าเรือขอทุกท่านเตรียมความพร้อมส าหรับเช็คอินข้ึนเรือ 
   เอกสารทีใ่ช้ส าหรับเช็คอนิ 

1.  Passport (ท่ีมีวซ่ีาอเมริกา และ แคนาดา)  2.  ตัว๋เรือ   3.  Public Health Questionnaire (ท่าน
จะไดรั้บท่ีท่าเรือ- กรุณากรอกและเซ็นตช่ื์อใหเ้รียบร้อยก่อนเช็คอิน) 
***ขั้นตอนการเช็คอินอาจใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง โดยข้ึนอยูก่บัจ  านวนผูโ้ดยสาร*** 
 

   Welcome  onboard  Coral  Princess Cruise 
 

หลงัข้ึนเรือและจดัเก็บสัมภาระ เรียบร้อยแลว้ 
 13.00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารแบบบุฟเฟตบ์นเรือ   
 15.30 น. Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยกรณฉุีกเฉิน) 

ความปลอดภยัเป็นส่ิงส าคญัสูงสุดของผูโ้ดยสารบนเรือ โดยเฉพาะเรือส าราญในตระกูล 
Princess Cruises ท่ีไดต้ระหนกัถึงความปลอดภยัของผูโ้ดยสารทุกท่านเป็นล าดบัแรก จึงขอ
ความร่วมมือทุกท่านในการเขา้ร่วมปฏิบติัโดยพร้อมเพรียงกนั 
ทางเรือจะประการเวลาท่ีแน่นอนในการท า Emergency Drill***เม่ือไดย้นิเสียงสัญญาณกร่ิงสั้น 
7 คร้ัง กร่ิงยาว 1 คร้ัง  ขอใหทุ้กท่านน าเส้ือชูชีพซ่ึงเตรียมไวใ้นตูเ้ส้ือผา้ของท่านในหอ้งพกั 
พร้อม Cruise Card ถือออกมา ณ จุดรวมพล  โดยแบ่งตามตวัอกัษรท่ีระบุไวท่ี้เส้ือ      ชูชีพ 
(เจา้หนา้ท่ีเรือจะคอยบอกทางไปจุดรวมพล) โดยใชเ้วลาฝึกซอ้มประมาณ 20 นาที 

 16.30 น. เรือออกจากท่าเรือแคนาดาเพลส มุ่งหนา้สู่อุทยานแห่งชาติ Glacier Bay 
   เชิญทุกท่านร่วมนบัถอยหลงัฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown 
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 17.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
หลงัอาหารขอเชิญทุกท่านสนุกสนานกบัการเดินทางอนัสุดแสนอิสระ และกิจกรรมอนั 
หลากหลายยามค ่า ท่ีจะเร่ิมตน้ ณ ราตรีน้ี บนเรือส าราญ Coral Princess ท่ีมีใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน
อยา่งเตม็อ่ิม ทั้งฟังเพลงท่ีบาร์ / เลานจ ์ต่างๆ หรือจะชมโชวท่ี์พร่ังพร้อมไปดว้ยแสงสีเสียงหอ้ง 
Princess Theater ท่ีจะสลบัสบัเปล่ียนหมุนเวยีนกนัไปในแต่ละคืน 
 

คืนที ่2  พกัค้างคืน บนเรือส าราญ  Coral  Princess   

วนัทีส่ามของการเดินทาง ล่องทะเล (Cruising Inside Passage) 
07 พฤษภาคม 2560 (อา) 

วนัน้ีเรือส าราญจะล่องไปตามสายน ้า ซ่ึงจะเป็นวนัท่ีท่านจะไดท้  าความคุน้เคย และส ารวจเรือได้
อยา่งเตม็ท่ี ทั้งในส่วนของส่ิงอ านวยความสะดวก ต่างๆ และกิจกรรมอนัหลากหลาย ซ่ึงในแต่วนั 
ท่านสามารถศึกษาไดจ้ากจดหมายข่าวรายวนั  “Princess Patter” ท่ีทางเรือจะส่งมาให้ท่านท่ี
ห้องพักล่วงหน้าทุกคืน ซ่ึงจะมีรายละเอียดทุกอย่างแนะน าไวใ้นจดหมายข่าวรายวนั เช่น 
อุณหภูมิเป็นอย่างไร, ค  ่าน้ีควรแต่งตวัอยา่งไร, กิจกรรมท่ีจะมีให้ท่านไดร่้วมสนุกตั้งแต่เช้าจรด
เย็น , กิจกรรมการลดราคาของสินค้าหลากหลายประเภท , และโชว์ท่ีจะมีสลับสับเปล่ียน
หมุนเวียนกนัไปในแต่ละคืน และในทุกไมล์ทะเลท่ีเรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่างๆ ท่ีวางไวอ้ยา่ง
เตม็ท่ี ก็จะด าเนินไปจนท าใหแ้ต่ละวนันั้นผา่นไปอยา่งรวดเร็ว อาทิ:- 
เต็มอิม่กบัอาหารม้ือเช้า, สาย, เทีย่ง, บ่าย, ค ่า, และรอบดึก 

อ่ิมอร่อยกบัห้องอาหารใหญ่ 3 หอ้ง, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ, International Café 
(ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง), พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้นดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด 

บาร์เคร่ืองด่ืมกวา่ 10 แห่งท่ีกระจายอยูท่ ัว่เรือ, หอ้งเลานจ,์ หอ้งฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ 
(Princess Theater) ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวจีอยกัษริ์มสระวา่ยน ้าบนดาดฟ้า 
บริหารร่างกาย กันได้ตลอดวนักบั 

หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, หอ้งซาววน่์า, สนามพตักอลฟ์, สปา, สระวา่ยน ้า สระ
น ้าวน (จากุซซ่ี), สนามเทนนิส, โตะ๊ปิงปอง เป็นตน้ 
เพลดิเพลนิกนัระหว่างวนั 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8v8aaq8jPAhXFvo8KHWCWCsIQjRwIBw&url=http://www.educationworld.com/clipart/holiday_may.shtml&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNGIPL0GkNtPv2SmkxG95vO9PWdQ0Q&ust=1475917469988430
http://www.istockphoto.com/vector/cartoon-casino-dice-gm148771745-10247035
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หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรม
อ่ืนๆ อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเตน้ร า, สอนแกะสลกั, เล่นบิงโก, เป็นตน้ 

 
 
 

 17.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ (Formal Night) 
ค ่าน้ี กบัตนัเรือ และลูกเรือทุกคน ขอตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติทุกท่านดว้ยงานเล้ียงรับรอง  
“Champagne Waterfall” (เป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ีมีเพียงเรือส าราญในตระกูล Princess 
Cruises เท่านั้น) ซ่ึงทุกท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบังานเล้ียงแชมเปญ และร่ืนรมยก์บับรรยากาศ 
และดนตรีท่ีบรรเลง ณ บริเวณลอ้บบ้ีเรือ  
***หมายเหตุ วนัและเวลาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 

คืนที ่3  พกัค้างคืน บนเรือส าราญ  Coral  Princess   
 
 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติเกรเชอร์ เบย์ <Glacier Bay National Park> 
08 พฤษภาคม 2560 (จ.) 
 

  เรือล่องเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ Glacier Bay ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.30 น. 
    เชา้  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

หลงัจากอ่ิมอร่อยกบัอาหารเชา้แลว้ ยงัมีกีฬาโปรดใหไ้ปเล่นเป็นการยอ่ยอาหารดว้ย อยา่งสนาม
กอลฟ์เล็ก หรือกิจกรรมกลางแจง้อ่ืนๆ เช่น ปิงปอง หมากรุกสนาม หรือจะไปเรียนเตน้ร าเพื่อ
เตรียมตวัเป็นดาราเทา้ไฟยามค ่าคืน ท่านท่ีไม่ชอบออกก าลงักาย ก็สามารถไป     ชอ้ปป้ิงซ้ือของ
ท่ีระลึก หรือสินคา้บูติกเก๋ไก๋ ท่ีในแต่ละวนัจะมีรายการลดราคาของแต่ละประเภทมาใหท้่านได้
เพลิดเพลิน หรือส าหรับท่านท่ีชอบงานศิลปะ ก็สามารถเขา้ไปดูการประมูลภาพเขียน ก็เพลินไป
อีกแบบ 

 11.00 น. เรือเร่ิมล่องเขา้สู่อุทยานแห่งชาติ เกรเชอร์ เบย์ 
วนัน้ีจะเป็นอีกวนัท่ีเป็นไฮไลท์ของการล่องเรือส าราญในเส้นทางอลาสกา้ ท่ีท่านจะไดส้ัมผสั
ความงดงาม และความหมศัจรรยข์องภูเขาน ้ าแข็งท่ีงดงาม โดยเรือจะล่องเขา้ไปจนถึงดา้นในสุด
เพื่อชมภูเขาน ้ าแข็งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในอลาสกา้ นั่นคือ Margerie Glacier จากสภาพภูมิอากาศ 
และภาวะโลกร้อน จึงท าให้น ้ าแข็งไดถู้กกดัเซาะ และละลายลงไปอยา่งรวดเร็วในทุกๆ ปี หาก

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=activities%20onboard%20golden%20princes&source=images&cd=&cad=rja&docid=12mI3PzbppQE-M&tbnid=q12YXvDZgNVCDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cruiseweb.com/PRINCESS-0-ACTIVITIES.HTM&ei=YaLwUaStO4yVrAecpQE&bvm=bv.49784469,d.bmk&psig=AFQjCNFcN4sk_KawkQETdZc3tgoS3mPi4Q&ust=1374811097797531
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig9Kuw4MLPAhXJro8KHW6RDFkQjRwIBw&url=http://vectorpage.com/icons/party-icons-set/&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNESUrvhHK4RhIYJ8La-cQTjG5wxOA&ust=1475725505647478
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3py0qcjPAhUJs48KHdk0D44QjRwIBw&url=http://worldartsme.com/blue-boat-clipart.html&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNH-5p0hznAVVmToHF3vK8b6Ef8tvg&ust=1475916964479531
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO5prYrMjPAhUMq48KHeZQABcQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/princesscruises/50-must-do-activities-on-princess-cruises/&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNFxfO8LxVBSqwTa6H9FStAHJg7nzA&ust=1475917715652710
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ท่านโชคดี ท่านจะไดย้ินเสียงการแยกตวัเป็นแผน่ตกลงสู่พื้นน ้ า เป็นเสียงอนักึกกอ้งราวเสียงฟ้า
ร้องค าราม  และเป็นช่วงเวลาท่ีจะสะกดทุกท่านไวก้ับก้อนน ้ าแข็งมหึมา ท่ีพงัถล่มลงสู่พื้น
น ้ าเสียงดงักงัวาล อนัเป็นปรากฎการณ์อนัยิ่งใหญ่                      ท่ีธรรมชาติไดป้ั้นแต่งข้ึนมาให้
ท่านไดช้ม และจะหาท่ีใดเปรียบไม่ไดอี้กแลว้ 

   
 

   
  

 17.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ    
คืนที ่4  พกัค้างคืน บนเรือส าราญ  Coral  Princess   

 

วนัที่ห้าของการเดินทาง สแก๊กเวย์, อลาสก้า   
09 พฤษภาคม 2560 (อ.) 
 

  เรือจอดเทียบท่าเมืองสแก๊กเวย์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.30 น. 
   เชา้  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
 07.00 น. เรือจอดเทียบท่าเมืองสแก๊กเวย ์

           Welcome to Skagway – Alaska   
สแก๊กเวย์ เมืองท่าในอดีต และเป็นปากประตูตอ้นรับนกัต่ืนทองผูท่ี้จะเดินทางไปแสวงหาทองค า 
ท่ีทุ่งทองคลอนไดคใ์นเขตประเทศแคนาดาเม่ือ 100 ปีก่อน ปัจจุบนัสแก๊กเวยเ์ป็นแหล่งท่องเท่ียว
ยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงในเส้นทางล่องเรืออลาสกา้  ท่ีมีบรรยากาศคลา้ยกบัเมืองในหนงัคาวบอย

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj25OPM3LHPAhWDs48KHezIBzoQjRwIBw&url=http://www.getmantravel.com/&bvm=bv.134052249,d.c2I&psig=AFQjCNECFCsSRpw-Z9NU-I3Hk72wyPJ3rg&ust=1475140457853635
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz-pjy27HPAhVKOY8KHcUjBR4QjRwIBw&url=http://www.princess.com/learn/cruise-destinations/alaska-cruises/why-alaska/glaciers/photo-gallery/&psig=AFQjCNFiSH2W1gniCq2aLfRrWqfj4rfycw&ust=1475140270563536
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGq7Sx38LPAhUGu48KHQZMD2cQjRwIBw&url=http://www.travelico.com/travel/glacier-bay-thunder-and-ice&psig=AFQjCNHPdR_DXxRXAVgrGp8lRO2FUb65bg&ust=1475725136508317
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVw-zo3sLPAhXKRo8KHdl0BRcQjRwIBw&url=http://www.lovethesepics.com/2013/01/gorgeous-glacier-bay-national-park-preserve-birthplace-of-icebergs-wildlife/&psig=AFQjCNHPdR_DXxRXAVgrGp8lRO2FUb65bg&ust=1475725136508317
http://www.fromthedeckchair.com/2013/07/12/ultimate-alaska-live-voyage-report-day-7/
http://travel.nationalgeographic.com/travel/national-parks/glacier-bay-national-park/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3py0qcjPAhUJs48KHdk0D44QjRwIBw&url=http://worldartsme.com/blue-boat-clipart.html&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNH-5p0hznAVVmToHF3vK8b6Ef8tvg&ust=1475916964479531
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ตะวนัตกสมยัก่อน บา้นอาคารไมส้องชั้นทาสีสดใส ซาลอนร้านเหล้าท่ีวนัน้ีไดแ้ปรเปล่ียนไป
เป็นร้านขายท่ีระลึก 

 07.30 น. เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ลอ้บบ้ีเรือ เพื่อเตรียมตวัข้ึนสู่ฝ่ัง 
   ขอมอบรายการทวัร์ White Pass Scenic Railway (08.10 – 11.25 น.) 

08.10 น. น าท่านออกเดินทางโดยรถไฟสายไว้ท์พาส ท่ีจอดรอรับท่านหน้าท่าเรือ โดยรถไฟจะพาท่าน
ยอ้นยคุ ศึกษาประวติัศาสตร์เส้นทางรถไฟสายโบราณสายน้ี ท่ีตดัขา้มขนุเขา และหุบเหว เพื่อพา
นกัแสวงโชคเดินทางเขา้สู่มณฑลยูคอน ของประเทศแคนาดา เพื่อแสวงหาทอง แทนการใช้มา้ 
หรือเดินเท้าผ่านธรรมชาติอนัทุรกนัดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งข้ึนสู่จุดสูงสุดท่ี 
2,865 ฟุต  จากนั้นจะวิง่กลบัลงมา โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง (เป็นเส้นทางชมววิ-ไม่อนุญาต
ให้ลงจากรถไฟ) ซ่ึงตลอดสองขา้งทางท่านจะได้พบกบัความงดงามแห่งธรรมชาติท่ีเหนือค า
บรรยาย 

 
 

 

12.00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรือ 
    บ่าย  หลงัอาหาร ท่านสามารถกลบัลงไปเดินเล่นในตวัเมืองสแก๊กเวย ์ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมี 

คนมาเยือนมากท่ีสุดเมืองหน่ึง เพราะยงัคงอนุรักษ์อาคารบา้นเรือนของอดีตสมยัยุคต่ืนทองไว้
เกือบทั้งหมด ท่านสามารถเดินเท่ียวชมบา้นเรือนสมยัเก่าท่ีตั้งอยู่บนสองฝ่ังของถนนบรอดเวย ์
ถนนสายส าคญัของเมืองเล็กๆ เมืองน้ี หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกฝากคนท่ีท่านรัก 

   ส าหรับท่านทีไ่ปเดินเล่นในเมืองท่านจะต้องกลบัขึน้เรืออย่างน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเรือออก 
 17.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหาร ค ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่บนเรือ 
 20.30 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่เมืองจูโน่   

คืนที ่5  พกัค้างคืน บนเรือส าราญ  Coral  Princess   
 

วนัที่หกของการเดินทาง จูโน่, อลาสก้า   
10 พฤษภาคม 2560 (พ.) 
 

  เรือจอดเทียบท่าเมืองจูโน่ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 16.00 น. 
   เชา้  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_yoT7scjPAhUDvY8KHZmxCTsQjRwIBw&url=http://www.goldrushrailroad.com/white-pass-scenic-railway/&psig=AFQjCNEZvDc7k4QhZShL50AnY05TxPGdHQ&ust=1475919286702613
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ7LrNssjPAhWHOo8KHcMwBFcQjRwIBw&url=https://plus.google.com/+EmilyGriffin8&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNGkb2ZRpAsiBMLXC6LWeBLUIgxwpQ&ust=1475919462818810
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 06.00 น. เรือจอดเทียบท่าเมืองจูโน่ 
           Welcome to Juneau – Alaska   

จูโน่ เมืองหลวงแห่งมลรัฐอลาสกา้  ซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งเทือกเขา และมหาสมุทรแปซิฟิคอนังดงาม 
จึงท าใหเ้ป็นเมืองท่ีเขา้ถึงไดย้ากในทางบก ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งการคา้อนัแสนมัง่คัง่ 

 07.30 น.  เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ลอ้บบ้ีเรือ เพื่อเตรียมตวัข้ึนสู่ฝ่ัง 
   ขอมอบรายการทวัร์ Mendenhall Glacier Tour & Whales Quest (08.15-13.30 น.) 

วนัน้ีทวัร์จะจบเวลา 13.30 น. จึงขอแนะน าท่านรับประทานอาหารเชา้รองทอ้งก่อนออกเดินทาง 
เพราะท่านจะไดรั้บประทานอาหารกลางวนัชา้กวา่ปกติ 

08.15 น. ขอเร่ิมตน้ดว้ยการน าท่านเดินทางโดยรถโคช้ สู่วนอุทยานแห่งชาติทองกาส (Tongass National 
Forest) เพื่อน าท่านชมความงดงามของธารน ้ าแข็ง Mendenhall  ซ่ึงเป็นธารน ้ าแข็งท่ีเกิดก่อนยุค
น ้าแข็งราว 3,000 ปี และมีอายยุืนยาวกวา่ธารน ้าแข็งอ่ืนๆ ในอเมริกาเหนือ ซ่ึงท่ีน่ีจะมีศูนยข์อ้มูล
นกัท่องเท่ียว หากท่านสนใจก็สามารถเขา้ชมได ้โดยจะมีเจา้หน้าท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติ 
และความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือท้องถ่ินเพื่อข้ึนเรือ 
Catamaran (เรือท่ีออกแบบมาเพื่อชมธรรมชาติของสัตวโ์ดย เฉพาะ) น าท่านลงเรือเพื่อล่องสู่
อ่าว Auke ท่านจะไดช้มความเป็นอยูข่องสัตวป่์านานาชนิด และยงัมีโอกาสไดช้มปลาวาฬท่ีโผล่
พน้น ้ าไดอี้กดว้ย ในระหวา่งล่องเรือขอแนะน าท่านเตรียมกลอ้งส่องทางไกล หรือกลอ้งถ่ายรูป 
เพื่อชม หรือถ่ายภาพความเป็นอยูข่องสัตวน์านาชนิด เช่น สิงโตทะเล แมวน ้ า หรือนกอินทรีหัว
ขาว เป็นตน้ 

                                             
 14.00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
 16.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่เมืองเคท็ชิแกน 
 17.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหาร ค ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่บนเรือ   
 

คืนที ่6  พกัค้างคืน บนเรือส าราญ  Coral  Princess   

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง เค็ทชิแกน, อลาสก้า   
11 พฤษภาคม 2560 (พฤ.) 
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  เรือจอดเทียบท่าเมืองเค็ทชิแกน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. 
   เชา้  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
 10.00 น. เรือจอดเทียบท่าเมืองเคท็ชิแกน 

        Welcome to Ketchikan – Alaska   
เค็ทชิแกน เมืองท่ีถูกคน้พบเป็นเมืองแรกของมลรัฐอลาสกา้ และเป็นเมืองป่าฝนท่ีมีอาณาเขตท่ี
อยูสู่งท่ีสุดในโลก อีกทั้งยงัเป็นหมู่บา้นดั้งเดิมของชนพื้นเมืองอินเดียนแดงเผา่ทริงกิต และยงัได้
ช่ือวา่เป็น “เมืองหลวงของปลาแซลมอน” 

 10.05 น. เชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ลอ้บบ้ีเรือ เพื่อเตรียมตวัข้ึนสู่ฝ่ัง 
   ขอมอบรายการทวัร์ Great  Alaskan  Lumberjack  Show(10.30 – 11.45 น.) 

10.30 น. น าท่านชมการแสดง Alaska Lumberjack Show ซ่ึงเป็นรายการทัวร์ติดอันดับ 1 ใน 5 ของ
รายการทัวร์ยอดฮิตของเมือง ชมโชว์การตัดไม้ เล่ือยไม้ และการปีนป่ายต้นไม้สูงอย่าง
คล่องแคล่ว ซ่ึงเป็นทกัษะความสามารถของช่างไมท้อ้งถ่ินและเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเมือง 
และยงัจดัให้เป็นกีฬาท้องถ่ินของอลาสก้า ท่านจะได้เพลินเพลินกบัการแสดงโชว ์ท่ีต่ืนเต้น 
สนุกสนาน ปนตลกขบขนั ท่ีจะท าใหท้่านไดก้ลบัออกมาพร้อมรอยยิม้จากนกัแสดงมืออาชีพ ซ่ึง
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในเมืองเคท็ชิแกน  

   
 12.00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
   บ่าย  หลงัอาหารท่านสามารถกลบัไปเดินเล่นบนฝ่ัง โดยขอแนะน ายา่นถนนครีก ซ่ึงเป็นถนนสาย 

สั้นๆ สายพิเศษท่ีใครๆ ก็ตอ้งมาเยือน ถนนเส้นน้ีจะมีสะพานไมส้ร้างเป็นทางเดินเทา้เช่ือมต่อไป
บา้นไมห้ลงัเล็ก หลงัใหญ่ ท่ีสร้างข้ึนบนล าธาร ซ่ึงเป็นถนนสายท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนอยา่งไม่
ขาดสาย                                            
ส าหรับท่านทีไ่ปเดินเล่นในเมืองท่านจะต้องกลบัขึน้เรืออย่างน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเรือออก 

 17.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหาร ค ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่บนเรือ (Formal Night) 

ค ่าน้ี เรือส าราญ Coral Princess จะเป็นเจา้ภาพจดัเล้ียงอ าลาแขกผูมี้เกียรติ ขอเชิญท่านอ่ิมเอมกบั
อาหารอนัแสนอร่อย และการบริการอนัแสนอบอุ่นจากเรือส าราญล าน้ี   
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18.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่เมืองแวนคูเวอร์ 
คืนที ่7  พกัค้างคืน บนเรือส าราญ  Coral  Princess   

 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง ล่องทะเล (Cruising the Inside Passage) 
12 พฤษภาคม 2560 (ศ.) 
 

วนัน้ีเป็นวนัท่ีท่านจะไดส้นุกสนาน เพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ มากมายบนเรือ ท่ีจะมีให้ท่าน
ไดร่้วมสนุกตลอดทั้งวนั อาทิ อ่ิมอร่อยกบัเมนูอนัหลากหลาย ยอ่ยอาหารดว้ยกีฬา และกิจกรรม
ในร่ม และกลางแจง้ ส าหรับท่านท่ีไม่อยากออกแรง อาจจะเดินเล่นช้อปป้ิงของท่ีระลึก ส่งทา้ย
วนัเดินทางอนัแสนพิเศษ  
เต็มอิม่กบัอาหารม้ือเช้า, สาย, เทีย่ง, บ่าย, ค ่า, และรอบดึก 
อ่ิมอร่อยกบัห้องอาหารใหญ่ 3 หอ้ง, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ, International Café (ใหบ้ริการ 24 
ชัว่โมง), พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้นดานฟ้า, บาร์ไอศครีม 

17.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่บนเรือ 
คืนสุดท้ายก่อนลงเรือ 

**กระเป๋าใบใหญ่**       
คืนน้ีขอใหท้่านเก็บสัมภาระของกระเป๋าใบใหญ่ และผกูป้ายติดกระเป๋าชุดใหม่ท่ีไดรั้บจาก
เจา้หนา้ท่ีเรือใหเ้รียบร้อย แลว้วางไวห้นา้ห้องพกัของท่านก่อนเวลา 23.00น. เพื่อท่ีเจา้หนา้ท่ีเรือ
จะไดร้วบรวมไปเก็บไวท่ี้ห้องสโตร์ และจะน าลงจากเรือใหท้่านในวนัรุ่งข้ึน 
 

**ของใช้จ าเป็น**       
ขอให้ท่านแยกของใช้จ  าเป็น เช่น เส้ือผา้ท่ีจะใส่ในวนัรุ่งข้ึน, หนงัสือเดินทาง,  เอกสารส าคญั
ต่างๆ ,  เคร่ืองส าอาง, รวมถึงยาประจ าตวัแยกใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพื่อถือลงเรือในวนัรุ่งข้ึน 
 

**ตรวจสอบค่าใช้จ่าย**       
ก่อนลงจากเรือในวนัรุ่งข้ึน กรุณาตรวจสอบค่าใชจ่้ายของท่านวา่ถูกตอ้งหรือไม่ โดยท่าน
สามารถตรวจเช็คไดจ้าก 
  เจา้หนา้ท่ีเรือท่ี Counter Passenger Service ชั้น 5 
  ตูอ้ตัโนมติั ชั้น 5 (โดยใช ้Cruise Card ของท่านรูดดว้ยตนเอง) 
 

**เคลยีร์ค่าใช้จ่าย**  
  ท่านท่ีช าระดว้ยเงินสด (US Dollars) 
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ทางเรือจะใหท้่านเคลียร์บญัชีก่อนเวลา 23.00 น. ท่านสามารถเช็ค และเคลียร์ค่าใชจ่้าย
ของท่านไดท่ี้ Counter Passenger Service ชั้น 5 

  ท่านท่ีช าระบตัรเครดิต  
 หากตรวจเช็คแลว้รายการท่านถูกตอ้ง ท่านสามารถลงเรือไดเ้ลยในวนัรุ่งข้ึน 
 

คืนที ่8  พกัค้างคืน บนเรือส าราญ  Coral  Princess   
 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง แวนคูเวอร์, แคนาดา – ฮ่องกง   
13 พฤษภาคม 2560 (ส.) 
 

  เรือจอดเทียบท่าเมืองแวนคูเวอร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. 
   เชา้  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
 07.30 น. เรือจอดเทียบท่าเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติช โคลมัเบีย ประเทศแคนาดา 

        Welcome Back  to Vancouver – Canada   
   หลงัอาหาร เชิญท่านพกัผอ่นเพื่อรอประกาศจากเจา้หนา้ท่ีเรือ 

08.30 น. น าท่านลงจากเรือ และผ่านพิธีการเขา้เมืองแวนคูเวอร์ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่าน 
จะตอ้งมายนืยนัระบุรับกระเป๋าดว้ยตนเอง ณ บริเวณหอ้งโถงของท่าเรือ 

09.45 น. ก่อนเดินทางสู่สนามบิน วนัน้ีของน าท่านผ่านชมความสวยงามร่มร่ืนของ Stanley Park  
อุทยานบนพื้นท่ี 1,000 เอเคอร์ ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณแหลมน้ีทั้งหมด เปรียบเสมือนกระจก
ส่องความงดงามแห่งนครแวนคูเวอร์  

 ไดเ้วลาพอสมควร ขอน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานแห่งชาตินครแวนคูเวอร์ เพื่อน าท่านเขา้สู่
ระบบขั้นตอนของสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค 

 14.45 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ประเทศฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX 837    
บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันทีเ่ปลี่ยน 

 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ   
14 พฤษภาคม 2560 (อา.) 
 

19.15 น. ถึงท่าอากาศยานเช็ก แลป ก๊ก ประเทศฮ่องกง เชิญท่านพกัผอ่นอิริยาบถ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
21.25 น. น าท่าน ออกเดินทางต่อสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินคาเธ่ย ์     แป

ซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX 617  
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23.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

รายการทัวร์ และเมืองที่ขึน้ลง รวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม      โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เน่ืองด้วยสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่มีผลกับรายการเดินทางข้างต้น ทั้งนี้หากมี
การเปลีย่นทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชน์ของลูกค้าโดยส่วนรวมเป็นหลกัใหญ่ 

อตัราค่าบริการ   
กรุ๊ปอลาสก้า Roundtrip Vancouver โดยเรือส าราญคอรัล ปร๊ินเซส 

เดินทาง 5 - 14 พฤษภาคม 2560  
อตัราค่าบริการ  5-14 พฤษภาคม 2560 

หอ้งแบบมีระเบียงส่วนตวั (Balcony)  พกั 2 ท่าน ท่านละ 155,000.- บาท 

หอ้งแบบมีระเบียงส่วนตวั (Balcony)  พกัท่านท่ี 3 - 4  ท่านละ 132,000.- บาท 
หอ้งเดี่ยวแบบมีระเบียงส่วนตวั (Balcony) ท่านละ 215,000.- บาท 
หอ้งพกัแบบมินิ สวที  มีระเบียงส่วนตวั (Mini Suite)  พกั 2 ท่าน ท่านละ 173,000.- บาท 
หอ้งแบบมินิ สวที มีระเบียงส่วนตวั (Mini Suite) พกัท่านท่ี 3 – 4 ท่านละ 143,000.- บาท 
UPGRADE : ตัว๋เคร่ืองบินชั้นธุรกิจ (Business Class) จ่ายเพิ่มท่านละ 110,000.- บาท 
  

**โปรแกรมนีเ้ป็นการเสนอราคาเท่าน้ัน เม่ือตกลงท าการจองทางบริษัทจะด าเนินการจองตั๋ว ห้องพกับนเรือ และปัจจัย
อ่ืนๆ ให้เรียบร้อย และยืนยันกลบั จึงจะถือว่าสมบูรณ์ 
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง ในกรณีทีม่ีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน 
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โปรแกรมท่องเทีย่วล่องเรือส าราญเส้นทางอลาสก้า (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัราค่าบริการนี้รวมถึง 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ(ฮ่องกง/)แวนคูเวอร์(/ฮ่องกง/)กรุงเทพฯ ชั้นประหยดัสายการบิน คาเธ่ย ์แปซิฟิค  
(เน่ืองจากเป็นตั๋วกรุ๊ป – สายการบินจะเป็นผู้ก าหนดที่น่ังมาให้ ผู้เดินทางไม่สามารถเลือกเองได้) 

 ค่าภาษีสายการบิน 
 โรงแรมท่ีพกัก่อนข้ึนเรือตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือโรงแรมอ่ืนในระดบัเดียวกนั (หอ้งพกัคู่ / 1 คืน) 
 หอ้งพกับนเรือแบบมีระเบียงส่วนตวั  (หอ้งพกัคู่ / 7  คืน) 
 ค่าภาษีท่าเรือ 
 ทวัร์บนฝ่ังขณะเรือจอดเทียบท่าตามท่ีระบุในรายการ 
 ทิปบนเรือ / ทิปพนกังานขบัรถ  
 ค่าวซ่ีาแคนาดา 
 ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุ 
 มคัคุเทศกผ์ูช้  านาญการจากเมืองไทย ดูแลตลอดการเดินทาง 
**ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายแบบหมู่คณะในกรณีทีท่่านไม่ใช้บริการอย่างใดอย่างหน่ึงจะไม่สามารถขอเงินได้** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าวซ่ีาอเมริกา 
 ค่าแปลเอกสารในการยืน่วซ่ีา (ถา้มี) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการเช่น ค่าโทรศพัท ์,ค่าซกัรีด .ค่าอินเตอร์เน็ท, ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

การจองและช าระเงนิ 

การส ารองทีน่ั่งหรือห้องพกั 

 ส่งE-MAIL มาไดท่ี้       k_nuntarat@hotmail.com หรือ LINE ID : krispy8 
 โทร. 02- 1589203 -8  / 081- 3449008 
การจองท่านจะต้องส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง  และทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการจอง พร้อมแจ้งยืนยนักบัท่านและได้รับ
ช าระค่ามัดจ าเรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน จึงจะถือว่าสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 

mailto:k_nuntarat@hotmail.com%20หรือ
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เง่ือนไขการช าระเงิน (เม่ือท าการจอง) 
 ช าระมดัจ า   ท่านละ   25,000.- บาท ภายใน 1 – 3 วนั หลงัจากหอ้งพกัไดรั้บการยนืยนั 
 ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ภายใน 75 วนัก่อนออกเดินทาง 
***หากระยะเวลาในการจองนอ้ยกวา่ 75 วนัก่อนเดินทาง บริษทัฯ ใคร่ขอเรียกเก็บยอดทั้งหมดทนัทีท่ีท าการจอง*** 
 
 
 
 

วธีิการช าระเงิน 
ช าระด้วยการโอนเข้าบัญชี 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ  
  ยกเลิกมากกวา่ 75  วนัข้ึนไป   ช าระค่าด าเนินการ 3,500.- บาท 
  ยกเลิกภายใน   74 – 61 วนัก่อนเดินทาง ไม่คืนเงินค่ามดัจ า 
  ยกเลิกภายใน   60 – 29 วนัก่อนเดินทาง ช าระ  50% ของราคาเตม็ 
  ยกเลิกภายใน   28 – 15 วนัก่อนเดินทาง           ช าระ  75% ของราคาเตม็ 
  ยกเลิกภายใน   14 วนัก่อนเดินทาง           ช าระ 100 % เตม็ 
***หากมีการยกเลกิการจองทวัร์ หลงัได้ท าการย่ืนวซ่ีาเรียบร้อยแล้ว บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลกิวซ่ีาในทุกกรณ ีไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการย่ืนวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม และขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงิน
ค่าวซ่ีาทีไ่ด้ช าระให้กบัทางสถานฑูตไปแล้ว*** 

ขอบข่ายความรับผดิชอบ 
 

ความรับผดิชอบ 
   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน  
   บริษทัฯ ในฐานะเป็นตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆ พร้อมทั้งโรงแรมและส านกังานจดัน าเท่ียวเพื่อ

ให้บริการนกัท่องเท่ียว จะไม่รับผดิชอบต่อการไดรั้บบาดเจ็บ สูญหาย หรือค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงอาจจะเกิดจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีไม่สามารถท าให้เรือเขา้ท่าท่ีก าหนด การเปล่ียนท่า
เทียบเรือ อุบติัเหตุร้ายแรงทางธรรมชาติ และปัญหาดา้นการเมือง 

   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสาย
การบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีไม่สามารถท าให้เรือเขา้ท่าท่ีก าหนด การเปล่ียนท่าเทียบเรือ 
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อุบติัเหตุร้ายแรงทางธรรมชาติ และปัญหาดา้นการเมือง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกคา้ส่วนรวมเป็น
หลกัใหญ่ 

   เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายแบบหมู่คณะกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่
สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีทางบริษทัฯ 
ไดจ้ดัให ้ 

   บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมืองและจะไม่คืนเงินค่า  
ทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฏหมายหรือ
การหลบหนีเขา้เมือง 

   ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางตอ้งยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศ บริษทัฯ สามารถเตรียมเอกสารและขอ้มูลต่างๆ ใหก้บัท่าน แต่ 
การพิจารณาอนุมติัให้วีซ่าเขา้ประเทศท่ีท่านจะเดินทางนั้น ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานฑูต ทางบริษทัไม่มี
ความเก่ียวขอ้งใดๆ ดงันั้น บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน อาทิ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า 
หรือค่ายกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณายืน่ค  าร้องขอวซ่ีาของท่าน “ไม่ผ่าน”  

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
   ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไปกลบัพร้อมกนั หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินได ้

หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางไป/กลบั ท่านอาจจะตอ้งจองเป็นตัว๋เด่ียว และช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการ
บินเรียกเก็บ  

  การจองตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะไม่สามารถเลือกท่ีนัง่เองได ้ทางสายการบินจะเป็นผูก้  าหนดท่ีนัง่
แบบกรุ๊ปมาใหเ้ท่านั้น 

 

 

ข้อมูลอนัเป็นประโยชน์ 
สายการบินค่าเธ่ย์ แปซิฟิค 
      ส าหรับกระเป๋าสัมภาระเพื่อโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน  น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  หน่ึงท่านไม่เกิน 2 ช้ิน 
  ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก. ขนาดกระเป๋า 22  x 14  x 9 น้ิว 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ
เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการ
ตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. 
แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์าร
การบินพลเรือนระหวา่งประเทศ(ICAO) 

 ตวัส ารองไฟ(Power Bank)จะตอ้งถือข้ึนเคร่ืองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้โหลดใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ 
 ไมเ้ซลฟ่ี ท่านจะตอ้งใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ท่ีจะโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น หา้มถือข้ึนเคร่ือง 
 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือน และมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 

 

ห้องพกัของโรงแรม 
  เป็นห้องพกัคู่แบบมาตรฐาน (Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านตอ้งการพกั 3 ท่าน หรือ 4 ท่าน (Triple/Quod)    ใน

หอ้งเดียวกนั จะตอ้งข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนด และประเภทหอ้งพกัของโรงแรม เพราะบางโรงแรมอาจไม่มีห้องท่ีพกั  3 
หรือ 4 ท่าน  

ห้องพกับนเรือ 
  หอ้งพกับนเรือเป็นห้องพกัคู่ แบบมีระเบียงส่วนตัว (Balcony Cabin – Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านตอ้งการพกั 3 

ท่าน หรือ 4 ท่าน จะตอ้งข้ึนอยูก่บัวา่ ณ. วนัท่ีท าการจองจะมีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง / 4 เตียง วา่งหรือไม่ และหากมี 
หอ้งพกัส าหรับท่านท่ี 3 – 4 เตียงนอนจะเป็นเตียงบนท่ีพบัเก็บไดเ้ท่านั้น  

   
 

 
 
 

ข้อมูลเรือ 
Coral Princess  
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ข้อมูลเทคนิค 
  ระวางขบัน ้า  92,000 ตนั     จุผูโ้ดยสาร 2,000 คน 
 ความยาวเรือ      965 ฟุต   ความสูงเรือ    203 ฟุต 
  จ านวนห้องพกั   1,000 หอ้ง    ชั้นบริการ      16 ชั้น    

   เร่ิมใหบ้ริการ   17 ม.ค. 2003    ปรับปรุงใหม่  ก.พ. 2013   
ห้องอาหาร และบาร์ต่างๆ   

  หอ้งอาหารใหญ่ 2 หอ้ง 
  หอ้งอาหารพิเศษมีค่าบริการในการจอง USD29 / คน / คร้ัง   2 หอ้ง ( ห้องอาหารสไตล์อิตาเลียน 

Sabatini’s Restaurant และหอ้งอาหารแบบสเตก๊สไตลนิ์วออลีน  Bayou Cafe) 
  หอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์นานาชาติ Horizon Court Buffet 
  International Café (ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง) 
  บาร์ไอศครีม / พิซซ่า  / ฮอทดอก / แฮมเบอร์เกอร์ 

ความบันเทงิ และส่ิงอ านวยความสะดวก 
  ทีวจีอยกัษท่ี์มีฉากหลงัเป็นทอ้งฟ้า และผนืน ้า  “Movies under the star”    
   หอ้งโชวท่ี์พร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง “Princess Theater”  
  ไนทค์ลบั, บาร์, เลานจ ์และดิสโกเ้ธค ท่ีมากมายไปดว้ยเคร่ืองด่ืมใหท้่านเลือกสรร 
 คาสิโน 
 Internet Café (มีค่าบริการ) 
  หอ้งสมุด 
  ชอ้ปป้ิง ร้านบูติค / ร้านคา้ปลอดภาษี 

กจิกรรมสันทนาการ 
   สวนสุขภาพ “The Sanctuary”  (มีค่าบริการ)   สปา “Lotus Spa” (มีค่าบริการ) 
   ฟิตเนส / ซาวน่า / ลู่วิง่ Outdoor     สระวา่ยน ้า / อ่างจากุซซ่ี 

  สนามพตักอลฟ์ / Shuffleboard / Center Court (basketball, volleyball) 
ห้องกจิกรรมส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า  18 ปี ตามช่วงอายุ 

  Pelicans  (ส าหรับอาย ุ 3-7 ปี)  
  Shockwaves (ส าหรับอาย ุ 8-12 ปี)   
  Remix (ส าหรับอาย ุ 13-17)  
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Welcome onboard  
 
   

เอกสารท่ีใช้ประกอบการขอวีซ่าของประเทศแคนาดา 
 

สถานฑูตแคนาดาจะใช้เวลาด าเนินการพิจารณาอย่างน้อย 16 - 20วันท าการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) หรือมากกว่า และเม่ือ
ย่ืนเร่ืองและเอกสารทั้งหมดให้กับตัวแทนรับเร่ือง VFS แล้ว จะไม่สามารถขอเล่มเร่งด่วน หรือขอออกมาเดินทางได้ 
จนกว่าสถานกงศุลจะพิจารณาวีซ่าของท่าน จึงขอให้ท่านเช็คให้แน่นอนว่าในระยะเวลาการย่ืนเร่ืองท่านจะไม่มีการใช้ 
Passport เดินทางไปไหน 

***ทั้งหมดนีเ้ป็นข้อก าหนดของทางสถานฑูต มิใช่เป็นข้อก าหนดของทางบริษัททวัร์*** 
01.  หนังสือเดินทาง (เล่มจริง)  

มีอายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป นบัจากวนัเดินทาง และจะตอ้งมีหนา้ ประทบัตราวซ่ีา  4  หนา้ข้ึนไป   
 

02.         หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถา้มี)  จะตอ้งน ามาแสดงดว้ยเพื่อประกอบการพิจารณา 
03.  แบบฟอร์มขอวซ่ีาประเทศแคนาดา  

ฟอร์มวีซ่าเป็นแบบออนไลน์ (Application for temporary & Family Information) การกรอกฟอร์มจะต้องตอบทุก
ค าถามไม่มีข้อยกเว้น หากกรอกไม่ครบท่านจะไม่สามารถปร๊ินแบบฟอร์มทีม่ีบาร์โค๊ดออกจากระบบเพ่ือน าไปย่ืน
เร่ืองได้ 

04.  รูปถ่ายสีขนาด  2 x 2  น้ิว จ  านวน 2 รูป  ถ่ายไวไ้ม่เกิน 3  เดือน 
รูปถ่ายตอ้งหนา้เตม็เท่านั้น ดา้นหลงัฉากตอ้งเป็นพื้นสีขาว  พร้อมเขียนช่ือไวห้ลงัรูปถ่าย  หา้ม ใชรู้ปท่ี Scan  

05.  สมุดเงินฝากธนาคาร-บัญชีออมทรัพย์ยอ้นหลงั 6 เดือน ท่ีแสดงตวัเลขถึงปัจจุบนั พร้อมส าเนา 
06.  หลกัฐานการท างาน 

- จดหมายรับรองการท างานท่ีระบุต าแหน่ง / วนัท่ีเร่ิมตน้ท างาน / เงินเดือน   เป็นภาษาองักฤษตวัจริง 
 หรือ 

- หนงัสือรับรองหุ้นส่วน หรือทะเบียนพาณิชย ์หรือหนังสือบริคนสนธิณ์ จะตอ้งมีช่ือของท่านในใบส าคญันั้น
ดว้ย (ในกรณีท่ีเป็นเจา้ของ หรือหุน้ส่วน  เอกสารใชส้ าเนาประทบัตราร้าน) พร้อมแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ 

       กรณีเป็นนกัเรียน / นกัศึกษา 
       - จดหมายรับรองจากสถาบนัท่ีศึกษา เป็นภาษาองักฤษตวัจริง 
07.  ส าเนา  ทะเบียนบ้าน   
08.  ส าเนา  บัตรประชาชน 
09.  ส าเนา  ทะเบียนสมรส   (แปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ) 
10.  ใบจองตั๋วเคร่ืองบิน 

ตัวอย่างรูปถ่าย 
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11.  ใบจองโรงแรมทีพ่กั ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทางระบุ 
12.  จดหมายเชิญ (ในกรณีท่ีไปประชุมหรือธุรกิจ) 
หมายเหตุ : 1. กรณีท่ีมีการออกค่าใชจ่้ายใหก้นั  ตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ่้ายเป็นภาษาองักฤษ 
      2. กรณีเด็ก ท่ีเดินทางกบัพอ่ หรือแม่ ท่านใดท่านหน่ึง  คนท่ีไม่ไดเ้ดินทางดว้ยจะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 

        ใหเ้ด็กเดินทาง เป็นภาษาองักฤษ 
 


