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เดินทาง : 16 – 26 กนัยายน 2560 

(11 วนั 8 คืน) 

ราคาเริม่ตน้ท่ี 109,999 บาท 

รัฐอลาสกา้เป็นรัฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรัฐท่ี 49 ไม่มีอาณาเขตติดกบัรัฐ
อ่ืน ๆ อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาซ้ือดินแดนท่ีเป็นรัฐอลาสกา้มาจาก
ประเทศรัสเซียเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 
วนัที ่16 ก.ย. 60 กรุงเทพฯ/สุวรรณภูม ิ– ซีแอตเทลิ      (1) 
13.30 น. พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเขา้ท่ี 8 อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก เคานเ์ตอร์สายการบิน อวีเีอ แอร์ (EVA Airways) 
16.25 น. ออกเดินทางไปสู่ สนามบินไทเป ประเทศไต้หวนั โดยเท่ียวบิน BR068 
21.15 น. ถึง สนามบินไทเป เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 
23.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป สู่สนามบินซีแอตเทลิ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบิน BR026 

********* บินขา้มเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
19.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาทอ้งถ่ิน ซ่ึงช้ากว่า

ประเทศไทย 15 จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร น าท่านโดยสารรถโคช้
ปรับอากาศเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Double Tree by Hilton Hotel Seattle Airport หรือโรงแรมเทียบเท่า 

 

วนัที ่17 ก.ย. 60  ซีแอตเทลิ – ล่องเรือส าราญ Emerald Princess   (2) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  น าท่านเท่ียวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝ่ังท่ีมีความส าคญัทางดา้นการท่องเท่ียวของ 

มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูร่ะหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตนั ห่าง
จากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเท่านั้น "นครซีแอตเทลิ" เป็นเมืองขนาดใหญ่
พอสมควร พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองเต็มไปดว้ยตึกระฟ้าและความโรแมนติกของแสงสีในยามค ่า
คืน แต่หลายๆคนท่ีเคยมาเยอืนเมืองน้ีกลบัเรียกขานเมืองน้ีว่า 
มหานครแห่งสีเขียวขจี เน่ืองจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นท่ีสี
เขียว นอกจากน้ีแล้วซีแอตเติลยงัได้รับการยกย่องจาก
สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการจดั
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อนัดบัใหซี้แอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกดว้ย น าท่านสู่ยา่น 
ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ย่านธุรกิจท่ีส าคัญของซีแอตเทิล ชมอาคาร บ้านเรือน และตึกท่ีมี
ความส าคญัทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีถือวา่มีความงดงามท่ีสุดของเมือง จากนั้นน าท่านสัมผสัความ
เก่าแก่ของเมืองท่ี  ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซ่ึงถือว่าเป็นย่านท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในซีแอต
เติล ท่ีน่ีมีร้านแกลเลอร่ีท่ีจดัแสดงงานศิลปะของศิลปินช่ือดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และ
เคร่ืองประดบัมากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารท่ีสร้างข้ึนใน 
ปี ค.ศ. 1914 จากนั้นน าท่านชม โบสถ์ประจ าเมืองซีแอตเติล ท่ีมีความสวยงามและเป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวซีแอตเทิล จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สเปซ นีดเดิล (Space 
Needle)  สัญลกัษณ์ของซีแอตเทิล ส่ิงก่อสร้างท่ีมีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล 
สร้างข้ึน ปี ค.ศ. 1962 เม่ือคร้ังท่ีซีแอตเทิลไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน World’s Fair ภายใน สเปซ นีด
เดิล จะประกอบไปดว้ยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ท่ี
สามารถหมุนชมววิสวยของเมือง  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเทิล เพื่อท าการเช็คอินข้ึนเรือส าราญ 

Emerald Princess ซ่ึงเป็นเรือส าราญสัญชาติอเมริกนัท่ีพร้อมให้บริการในระดบัสากล และเม่ือ
ข้ึนมาบนเรือส าราญแลว้ (หากเวลาเอ้ืออ านวย) เจา้หนา้ท่ีจะพาท่านเดินชมภายในเรือส าราญเพื่อ
รับทราบถึงรายละเอียดและสถานท่ีต่างๆ บนเรือส าราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามหอ้งอาหารต่างๆ ก่อนรับประทาน
อาหารค ่า  *** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตาม
หลักสากล (Muster Drill) ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตุจุด
รวมพลของแต่ล่ะท่านได้ทีแ่ผ่นป้ายด้านหลงัประตูห้องพกัของท่าน*** 

16.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือซีแอตเทิล มุ่งหนา้สู่เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสกา้ 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรม

ต่างๆ ภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต ์, ร้านขายสินคา้ปลอดภาษี 
(Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 ***ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเรือส าราญ Emerald Princess จะจดั
ข้ึนในวนัถดัไปไดจ้ากเอกสาร Cruise Newsletter ท่ีจะส่งถึงหอ้งพกัเคบินของท่านทุกคืน*** 
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วนัที ่18 ก.ย. 60  ล่องน่านน า้สากล        (3) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

จากนั้นท่านสามารถพกัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน ์หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่
ว่าจะเป็น ช้อปป้ิงท่ีร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ 
มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน,์ หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทุกค ่า

คืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ
หลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 

Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
บ่าย พกัผ่อนบนเรือส าราญตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกท า

กิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ไม่
ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์ , ร้านขายสินค้า
ปลอดภาษี  (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ อีก
มากมาย 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลงัรับประทานอาหารค ่า อิสระท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั   
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วนัที ่19 ก.ย. 60  เมืองเคทซิเกน รัฐอลาสก้า        (4) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
06.30 น. เรือส าราญเขา้เทียบท่า ณ เมืองเคทซิเกน  
08.30 น. น าท่านสู่ เมืองเคทชิเกน  ชุมชนแห่งแรกของรัฐอ

ลาสกา้ ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของรัฐ 
และเป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดีของนกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและ
ต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลกั (Totem Poles) 
ท่ีมากท่ีสุดในโลกในอดีตเสาแกะสลักน้ี  ถือเป็น
สัญลกัษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกนัทางตอนเหนือ 
และถือเป็นสัญลกัษณ์ทางศาสนา ท่ีพวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคท่ีมีการเผยแผ่ศาสนา
คริสต ์เกิดความเขา้ใจผิดท าใหค้นส่วนใหญ่เผาเสาเหล่าน้ีเป็นจ านวนมาก ปัจจุบนัเสาแกะสลกัน้ี
เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลกัษณ์ท่ีใชเ้ล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคท
ชิเกนเคยไดช่ื้อว่าเป็น เมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองน้ีถูกจดัให้เป็นเมืองแห่งสวรรคข์อง
นักตกปลาและกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ ท าให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองน้ีจะหนาแน่นไปด้วย
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจ านวนมาก อีกทั้งพื้นท่ีของ
ป่าไมก้็ลดลงเน่ืองจากประชากรทอ้งถ่ินท าการตดัไม ้เพื่อมาสร้างบา้นพกัรองรับนักท่องเท่ียวท่ี
เพิ่มมากข้ึนทุกๆ ปี ปัจจุบนัทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรทอ้งถ่ินต่างพยายามท่ีจะอนุรักษใ์ห้
เมืองน้ีคงไวซ่ึ้งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อใหค้นรุ่นหลงัท่ีมาเท่ียวเมืองน้ี สามารถ
รับรู้ถึงบรรยากาศในประวติัศาสตร์ไดไ้ม่มากก็น้อย น าท่านเท่ียวชมย่านชุมชนท่ีโด่งดงัในอดีต 
“ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นท่ีชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคต่ืนทอง เป็น
ย่านอาคารเก่าท่ีทางเดินและบา้นเรือนสร้างอยู่เหนือล าธารหรือเชิงเขา มีสถานท่ีประวติัศาสตร์ 
“บ้านของดอลลี่” สถานท่ีหาความส าราญของชายหนุ่มในอดีต จากนั้นใหท่้านไดเ้ดินชมเมืองเคท
ชิเกน และซ้ือของพื้นเมืองตามอธัยาศยั พร้อมเกบ็ภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคท
ชิเกน ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

 Note: เคทซิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมากแทบทุกวันและวันละหลายคร้ัง จึงควรพกร่มและเส้ือ
กนัฝนไปด้วย ของฝากยอดนิยมประจ าเมืองนีคื้อ อาหารกระป๋องที่ท ามาจากปลาเซลมอน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลงัรับประทานอาหารกลางวนั เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
15.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือ เคทชิเกน มุ่งหนา้สู่เมืองจูโน่ 

อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร
หรือนั่งเล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะ
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เป็นช้อปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย 
กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลังรับประทานอาหารค ่า อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศยั  ท่านสามารถเลือกใช้บริการห้อง

กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์ , ร้านขายสินคา้
ปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย  

วนัที ่20 ก.ย. 60   เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า                    (5) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 เรือเร่ิมล่องเข้าสู่ Tracy Arm Fjords ซ่ึงได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของ

องค์การยูเนสโก วนัน้ีเป็นอีกวนัท่ี ท่านจะได้สัมผสักบัความงดงาม ความมหัศจรรยข์องภูเขา
น ้ าแข็งท่ีงดงามและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในอลาสกา้ หากโชคดี
ท่านจะไดย้นิเสียงการแยกตวัเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นน ้ า เป็น
เสียงอนักึกกอ้งราวเสียงฟ้าร้องค าราม และเป็นช่วงเวลาท่ี
จะสะกดทุกท่านไวก้บักอ้นน ้ าแขง้มหึมาท่ีพงัถล่มลงสู่
พื้ นน ้ า เสียงดังกังวาล เรียกได้ว่าเป็นปรากฎการณ์
ธรรมชาติท่ีไดป้ั้นแต่งข้ึนมาให้ท่านไดช้มและจะหาท่ีใดเปรียบมิไดอี้กแลว้ในโลก อิสระให้ท่าน
ไดส้ัมผสักบัทศันียภาพและความงดงามของทุ่งน ้าแขง็ พร้อมเกบ็ภาพความประทบัใจอนัมิอาจลืม
เลือนไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
12.30 น. เรือส าราญเขา้เทียบท่า ณ เมืองจูโน่ มลรัฐอลาสกา้ 
13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสกา้ ท่ีเตม็ไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงามยากท่ีจะ

หาท่ีใดเปรียบ ดว้ยเสน่ห์ของธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีผสมผสานกนัอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็น
เมืองท่ีตั้งอยูร่ะหว่างเทือกเขาและทะเล ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีเขา้ถึงไดย้ากในทางบก ถูกคน้พบในช่วง
ยคุต่ืนทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอนั
มัง่คัง่ของรัฐอลาสกา้ นอกจากน้ียงัเป็นท่ีท่ีมีธารน ้ าแข็ง
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของอลาสกา้ ซ่ึงมีธารน ้าแข็งเมนเดน
ฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธารน ้ าแข็งท่ีข้ึนช่ือว่า
สวยท่ีสุดแห่งหน่ึง น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธาร
น ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National 
Park) เพื่อน าท่านเขา้ชมธารน ้าแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ 
กลาเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซ่ึงมีความกวา้งประมาณ 1 ไมล ์มีน ้ าแข็งปกคลุมหนากว่า 100 
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ฟุต ท่านจะไดส้ัมผสักบัทุ่งน ้ าแข็งท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผสับรรยากาศทุ่งน ้ าแข็งขนาด
ใหญ่เต็มพื้นท่ี อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่าน
กลบัสู่ท่าเรือ  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
22.15 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือเมืองจูโน่ มุ่งหนา้สู่เมืองสแกกเวย ์
 

วนัที ่21 ก.ย. 60  เมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า        (6) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
06.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองสแกกเวย์ 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแกกเวย ์ซ่ึงเป็นเมืองท่าและเป็นปากประตูตอ้นรับผูท่ี้จะเดินทางไปแสวง

โชคท่ี “ทุ่งทองคลอนไดค์” (Klondike Gold Fields) 
ในเขตประเทศแคนาดาเม่ือราว 100 ปีก่อน โดยมีทาง
รถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรูต (White Pass and 
Yukon Railway) ท่ีพานักแสวงโชคเดินทางตัดข้าม
ขุนเขาและหุบเหวเขา้สู่มณฑลยูคอนของแคนาดา ซ่ึง
ทุกวนัน้ีเหลือเพียงความทรงจ า น าท่านข้ึนสู่ฝ่ังเพื่อออกเดินทางโดย รถไฟสายไวท์พาส (The 
White Pass and Yukon Railroad) ท่ีถูกสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 1898 - 1900 เช่ือมต่อระหว่าง
เมืองสแกกเวย์และเมืองไวท์ฮอร์ส และมุ่งหน้า สู่
เหมืองทองในอดีต น าท่านข้ึนรถไฟท่ีจอดเทียบอยู่
บ ริเวณท่าเรือ ซ่ึงจะพาท่านย้อนยุคศึกษาประวัติ
เส้นทางรถไฟโบราณสายน้ีท่ีตดัขา้มขนุเขาและหุบเหว 
เพื่อพานักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอนของ
แคนาดาเพื่อแสวงหาทองแทนการใช้มา้หรือเดินเท้า
ผ่านธรรมชาติอนัทุรกนัดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งข้ึนสู่จุดสูงสุดท่ีเกือบ 3,292 ฟุต 
ซ่ึงตลอดสองขา้งทางท่ีท่านจะไดพ้บคือความงดงามแห่งธรรมชาติท่ีเหนือค าบรรยาย ไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
บ่าย น าท่านชมตวั เมืองสแกกเวย์ ซ่ึงอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ท่ีให้

บรรยากาศแบบคาวบอยตะวนัตก แมเ้วลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวยย์งัคงรักษาสภาพเมือง
ในยุคต่ืนทองไดเ้ป็นอย่างดี ให้ท่านไดช้ม บา้นไมส้องชั้น ร้านคา้ ร้านอาหาร ท่ีทาสีสันสดใส 
อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัสู่ท่าเรือ 
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17.00 น. เรือส าราญล่องออกจากท่าเรือเมืองสแกกเวย ์
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
วนัที ่22 ก.ย. 60  ล่องน่านน า้สากล         (7) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตาม

อัธยาศัย ห รือท ากิจกรรม ท่ี มีภาย  ในเรือส าราญ
มากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปป้ิงท่ีร้านขาย
สินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนา
ก าร อ่ื น ๆ  ม ากม าย  กิ จก รรม คว ามบัน เทิ งอัน
หลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือ
ส าราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน,์ หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทุกค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 

เลาจน ์บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, ฟิตเนต 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 อิสระใหท่้านพกัผอ่นบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ

นัง่เล่นในคลบั เลาจน ์หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลังรับประทานอาหารค ่า อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศยั  ท่านสามารถเลือกใช้บริการห้อง

กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์ , ร้านขายสินคา้
ปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย  
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วนัที ่23 ก.ย. 60 วกิตอเรีย, ประเทศแคนาดา        (8) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

เรือส าราญมุ่งหน้าสู่เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ 
ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหากโชคดีท่านอาจจะมี
โอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวน
อยูไ่ม่ไกลจากตวัเรือ ซ่ึงฤดูกาลล่องเรือส าราญน้ี เป็นช่วง
ท่ีสามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาไดง่้าย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระใหท่้านพกัผอ่นบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นัง่เล่นในคลบั เลาจน ์หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ 

ค า่ รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
19.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือวกิตอเรีย ประเทศแคนาดา 
19.30 น. น าท่านเท่ียวชม "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 

"เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยงัเป็น
เมื องหลวงของรัฐบ ริ ติชโคลัม เบี ย  (British 
Columbia) รัฐหน่ึงของประเทศแคนาดา ท่ีตั้ งอยู่
ทางตะวนัตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์"  เมืองวิกตอเรีย
เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นการท่องเท่ียว เป็นเมืองท่ี
ข้ึนช่ือในเร่ืองของความสะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศน์ท่ีมีความงดงามมากเมืองหน่ึง 
วิกตอเรียจึงมกัไดรั้บเลือกให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัอนัดบัตน้ๆจากนิตยสารท่องเท่ียวสากล
เป็นประจ าและดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมีกว่า 3.5 ลา้นคนต่อปี น าท่านแวะถ่ายรูปกบั พิพิธภัณฑ์
ประวตัิศาสตร์ปราสาทเครคดารอค (Craigdarroch Castle Historical Museum) ซ่ึงภายในมีการ
จัดแสดงเก่ียวกับประวติัศาสตร์ยุควิกตอเรียน และเป็นอีกหน่ึงอาคารท่ีถูกก าหนดให้เป็น
โบราณสถานแห่งชาติของแคนาดา น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British 
Columbia Parliament Buildings) โดยตวัอาคารนั้นตั้งอยูใ่จกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งน้ีถูก
สร้างข้ึนในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตอ้งไม่พลาดมา
เยอืนเม่ือมีโอกาสมายงัเมืองวกิตอเรีย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

23.59 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือวกิตอเรีย 
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หมายเหตุ 
ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ 
ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นไวใ้นกระเป๋า
เดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และ
บญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ี
ตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลข
ไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

วนัที ่24 ก.ย. 60  เมืองซีแอตเทลิ, สหรัฐอเมริกา        (9) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองซีแอตเทิล   
08.30 น. น าท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือส าราญ และน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนงัสือเพื่อเดินทางเขา้

เมืองซีแอตเทิล ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งมายนืยนัระบุรับดว้ย
ตนเอง  จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองซีแอตเทิล ชม Price Place Market ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีมี
ช่ือเสียงไปทัว่โลก ร้านกาแฟสตาร์บัค๊ สาขาแรกของโลกเท่ียวชมเมืองซีแอตเทิล  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ ซีแอตเทลิพรีเมีย่มเอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลต  ขนาดใหญ่ในซี

แอตเทิล มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ ง Coach, Polo, 
Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, 
Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, 
Tumi , Samsonite และ อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศยั 

 ** อสิระให้ท่านรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย ** 
19.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิล 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล น าท่านเช็คอินเพื่อรับตัว๋โดยสารและโหลดกระเป๋า  
วนัที ่25 ก.ย. 60 ซีแอตเทลิ             (10) 
01.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล โดยเท่ียวบิน BR025 

********* บินขา้มเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
วนัที ่26 ก.ย. 60 ไทเป – สุวรรณภูม ิ/ กรุงเทพฯ          (11) 
05.10 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 
08.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป โดยเท่ียวบิน BR211 
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (Bon Voyage) 
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อัตราค่าบริการ (คณะผู้เดนิทางเป็นผู้ใหญ่ขัน้ต ่า 20 ท่าน) 

ช่วงเวลาเดินทาง 

16 – 26 กนัยายน 60 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ 

(คนที1่ และ 2) 

คนที ่3 และ 4  

(พกัร่วมกบัคนที ่1 และ 2) 

พกัเดี่ยว 

 

ห้องพกัแบบไม่มีหน้าต่าง 109,999 93,999 129,999 

ห้องพกัแบบมีระเบียง 129,999 95,999 179,999 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม: 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั สายการบิน EVA Airways 
2. หอ้งพกับนเรือส าราญ 7 คืน และบนฝ่ัง 1 คืน (ท่ีซีแอตเทิล), ทวัร์ตามโปรแกรม 
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารทุกม้ือ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาแคนาดา 
6. หวัหนา้ทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ 
7. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน ้ามนัสายการบิน 
8. ทวัร์เสริมบนฝ่ัง, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 
9. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หาก

น ้ าหนักหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคานเ์ตอร์เช็คอิน 

10. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต(ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70
ปี) 

11. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
 
อตัรานีไ้ม่รวม: 
1.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต ์ในกรณีออกใบก ากบัภาษี 
2. ทิปพนกังานบนเรือ วนัละ USD 13 ต่อท่าน ( USD 91) 
3.  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอเมริกา 
4.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
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เง่ือนไข: 

1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 

 

การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 40,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษทั
ภายใน 3 วนั 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนัมิฉะนั้นจะถือว่าการ
ส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 วนั หกัค่าบริการ ยดึค่ามดัจ า 40,000 บาท 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 

หมายเหตุ: 

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯไม่สามารคคืน
ค่าทวัร์ใหไ้ด ้

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ 

การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ 
เป็นตน้ 

5. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของ
สายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 
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6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การน าส่ิงของผดิกฏหมายไปหรือ
กลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและ
ผดิกฏหมาย 

 

เอกสารส าหรับใช้ประกอบการย่ืนวีซ่า: 
1. หนงัสือเดินทางท่ียงัมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนนบัถึงวนัเดินทาง 
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 น้ิว จ  านวน 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า พื้นหลงัสีขาว 

หา้มใชรู้ปสต๊ิกเกอร์ 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ สูติบตัร ในกรณีเดก็ไม่มีบตัรประชาชน 
4. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ นามสกลุ 
5. ส าเนาทะเบียนบา้นทุกหนา้ท่ีมีช่ือบุคคลในบา้น 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยา่ 
7. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์เท่านั้น โดยปรับบญัชีเดือนล่าสุดทุกหนา้และยอ้นหลงั 6 เดือน 
8. หลกัฐานการท างาน  
 พนักงานบริษัท: หนังสือรับรองการท างาน ระบุวนัท่ี เร่ิมท างาน ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็น

ภาษาองักฤษ 

 เจา้ของกิจการ: หนงัสือรับรองบริษทั อายไุม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีออกหนงัสือ ถึงวนัท่ีเดินทาง 

 นกัเรียน: หนงัสือรับรองจากสถาบนัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
 

หมายเหตุ: 

ในกรณีท่ีตอ้งยืน่วซ่ีาเด่ียว จะตอ้งใชเ้อกสารตามรายการขา้งตน้พร้อมกบัแนบเอกสารฉบบัจริงต่อ
เจา้หนา้ท่ีสถานฑูตดว้ยตวัเองเท่านั้น ในกรณีของนกัเรียนท่ีจะเดินทางคนเดียว จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอม
จากบิดาหรือมารดา, หนงัสือรับรองการท างานหรือหนงัรับรองจดทะเบียนการคา้จากกระทรวงพาณิยข์อง
บิดาหรือมารดา และสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร และเอกสารแสดงความสัมพนัธ์กบับิดาหรือมารดา (ส าเนา
ใบสูติบตัร, ส าเนาทะเบียนบา้นเป็นตน้) 

 
ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดาหรือมารดาแต่เดินทางไปกบัญาติ กจ็  าเป็นตอ้งยืน่เอกสารดงักล่าวดว้ย 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทาง

บริษัทอีกครัง้ 


