
 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ลอ่งเรอืสําราญ Radiance of the Seas ทีถู่กออกแบบมาเพือ่รับชมทวิทัศน์ของอลาสกา้ ตืน่ตาตืน่ใจไปกับธารน้ํา

แข็ง เมนเดนฮอลล ์เกลเชยีร ์ทีจู่โน เรอืสําราญ Radiance of the Seas เรอืสําราญทีเ่ปล่งแสงออร่าราวกับ หลุดออกมา

จากฝันดว้ยการออกแบบเนน้เฉพาะสําหรับการรับชมววิทวิทัศนร์อบดา้นแบบพาโนรามา่ บานกระจกกวา้งขวางโอโ่ถงสงู 9 

ชัน้ และลฟิตแ์กว้ทีห่ันหนา้ออกสู่บานกระจกใหคุ้ณไม่พลาดทวิทัศน์อันงดงาม บนเรอืลํานี้ Radiance of the Seas 

กจิกรรมมากมาย อาท ิสนามมนิกิอลฟ์, หนา้ผาจําลอง หรอืโต๊ะพูลทีป่รับระดับไดเ้องอัตโนมัตบินเรอืสําราญ และล่าสดุ

บนเรอืสําราญ Radiance of the Seas ไดรั้บการปรับปรุงเพิม่ทางเลอืกในการรับประทานอาหาร บาร ์เลาจน์ จอทวีี

กลางแจง้ขนาดยกัษ์ และอืน่ๆอกีมากมาย 

  

  

 

 

 

  

ประเภทหอ้งพกั ผูใ้หญท่า่นละ (พกั 2 ทา่น) 

Interior Room 41,900 

Ocean View 47,900 

Ocean View Balcony Room 80,900 

Suites 119,900 

โปรดตรวจสอบราคาหอ้งพกักบัเจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้เมือ่ทําการจอง 

Day Port Arrival Time Departure Time 

17 พ.ค. 62 Vancouver, British Columbia --- 4:30 pm 

18 พ.ค. 62 Inside Passage (Cruising) 12:00 am 12:00 am 

19 พ.ค. 62 Ketchikan, Alaska 6:00 am 4:00 pm 

20 พ.ค. 62 Florence/Pisa (La Spezia), 

Italy 

Icy Strait Point, Alaska 

9:00 am 6:00 pm 

21 พ.ค. 62 Juneau, Alaska 7:00 am 9:30 pm 

22 พ.ค. 62 Skagway, Alaska 7:00 am 5:00 pm 

23 พ.ค. 62 Hubbard Glacier (Cruising) 9:00 am 11:00 am 

24 พ.ค. 62 Seward, Alaska 5:00 am --- 



 

 

 

 

 

 

 

  INTERIOR ROOM     OCEAN VIEW       OCEAN VIEW BALCONY                   SUITE WITH 

BALCONY           ROOM 

 

วนัศกุรท์ ี ่17 พฤษภาคม 2562 (แวนคเูวอร,์ แคนาดา – Radiance Of The Sea) 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Cafe ทีช่ ัน้ 11 หรอื

เลอืก ทานที ่Cascades Dining Room ช ัน้ 4 และ 5 ในแบบ A La Carte ตามอธัยาศยั  

 

16.30 น. เรอื Radiance of the Seas จะออกจากทา่เรอื Port of Vancouver , ***ผูโ้ดยสารควรถงึ

ทา่เรอืเพือ่ทําการเช็คอนิอยา่งนอ้ย 3 ช ัว่โมงกอ่นเรอืออก*** เมือ่ท่านไดผ้่านขัน้ตอนการเช็คอนิ

ขึน้เรอื เพือ่เขา้หอ้งพักของท่านแลว้ **เตรยีมตัวเขา้ร่วมการสาธติระบบความปลอดภัยบนเรือ (Muster 

Drill) ตามโซนทีร่ะบุไวใ้นบัตร Seapass กรุณาเช็คเวลาทีแ่น่นอนจากประกาศบนเรอือกีครัง้** เมือ่เรอื

ไดอ้อกจากท่าเรอืแลว้ ท่านสามารถพักผ่อนทีห่อ้งพักของท่านหรอืสํารวจรอบๆ เรอื หรอืสามารถรับชม

การแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในหอ้ง Aurora Theater ชัน้ 4,5 และ 6 ปิดทา้ยคํ่า

คนืแรกนีด้ว้ยแสงสแีละดนตรตีาม ไนตค์ลับและบนดาดฟ้าเรอื  

 

18.00น.  บรกิารอาหารเย็นทีห่อ้ง Cascades Dining Room แบบ A La Carte ทีห่อ้งอาหาร ช ัน้ 4 และ 5 

ท่านจะไดรั้บ หมายเลขโต๊ะอาหารก่อนลงเรอื หรอื เลอืกรับประทานอาหารทีห่อ้ง Windjammer Café 

บนเรอืทีช่ัน้ 11 หรอืเลอืกรับประทานอาหารวา่ง ที ่The Boardwalk Dog House ชัน้ 5 ไดถ้งึ 1 ทุม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ** โปรแกรมตา่งๆ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ทา่นสามารถดโูปรแกรมแตล่ะวนั จากทางเรอื จาก

นติยสาร Cruise Compass 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัเสารท์ี ่18 พฤษภาคม 2562 (ลอ่งเรอื) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ ัน้ 11 หรอืคณุ

จะเลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Cascades Dining Room ช ัน้ 4 และ 5 ตามอัธยาศัย หรอื

คณุจะเลอืกทานอาหาร Fast Food ทีห่อ้ง Park Café’ ชัน้ 5 โปรดดรูายละเอยีดเวลาบรกิารจาก นติยสาร 

Cruise Compass หลังอาหารเชา้ทา่นสามารถเลอืกสนุกกบักจิกรรมหลากหลายบนเรอื อาทเิชน่  

     

  Mini Golf   Sports Court             Rock Climbing Wall 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Cafe ทีช่ ัน้ 11 หรอื

เลอืก ทานที ่Cascades Dining Room ในแบบ A La Carte ตามอธัยาศยั 

 

18.00 น. บรกิารอาหารเย็นทีห่อ้ง Cascades Dining Room แบบ A La Carte นอกจากนี้อาหารค่ํายังมบีรกิารใน

แบบบฟุเฟตน์านาชาตทิีห่อ้ง Windjammer Café ซึง่จะใหบ้รกิารถงึ 5 ทุม่โดยประมาณ หลังอาหารอสิระ

ใหท้า่น พักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื อาทเิชน่ 

       

Show          Casino                                            Pool Table 

 

วนัอาทติยท์ี ่19 พฤษภาคม 2562 (เมอืงเคคชแิกน, อลาสกา้ ประเทศอเมรกิา) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer 

Café บนเรอื ทีช่ัน้ 11 หรอืคณุจะเลอืกทานแบบ A La Carte ที่

หอ้ง Cascades Dining Room ชัน้ 4 และ 5 ตามอธัยาศัย หรอื

คณุจะเลอืกทานอาหาร Fast Food ทีห่อ้ง Park Café’ ชัน้ 5 

โปรดดรูายละเอยีดเวลาบรกิารจาก นติยสาร Cruise Compass  

07.00 น   เรอืจอดเทยีบทา่ที ่เมอืงเคคชแิกน, อลาสกา้ 

  เมอืงเคคชแิกน (Ketchikan) เป็นแหล่งตน้กําเนิดของปลา 

แซลมอน รายไดห้ลักของเมอืงนี้จงึมาจากการทําประมงและการ



 

 

ขายผลติภณัฑเ์กีย่วกบัปลาแซลมอน ถา้มโีอกาสไดม้าเทีย่วเมอืงนีใ้นฤดวูางไข ่เราจะมโีอกาสไดเ้ห็นฝูง

แซลมอนเป็นจํานวนมากว่ายทวนกระแสน้ํามาเพื่อวางไข ่

นอกจากปลาแซลมอนที่ทุกคนรูจั้กกันเป็นอย่างดแีลว้ อกีสิง่

หนึ่งที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ก็คือ  เสาแกะสลกัโทเทม  

(Totem Poles) เป็นประตมิากรรมการแกะสลักบนเสาไม ้

ขนาดใหญอ่ายนัุบรอ้ยปี ซึง่สามารถพบเห็นไดท้ั่วๆไป ในอดตี

คนพื้นเมืองไดส้รา้งเสาพวกนี้เพื่อแสดงออกถึงความเชื่อ 

วัฒนธรรม ไมว่า่จะเป็นชวีติความเป็นอยู ่เหตกุารณ์สําคัญตา่งๆ 

และระลกึถงึบรรพบรุษุทีล่ว่งลับไปแลว้ 

 (อสิระอาหารกลางวัน) หรอืทา่นสามารถกลบัมาทานอาหารบน

เรอืไดต้ามอธัยาศัย 

    

16.00 น. เรอื Radiance of the Seas จะออกจากทา่เรอื Port of  Ketchikan, ผูโ้ดยสาร ***ควรถงึทา่เรอืเพือ่

ทําการเช็คอนิอยา่งนอ้ย 3 ช ัว่โมงกอ่นเรอืออก*** 

 

18.00 น. บรกิารอาหารเย็นทีห่อ้ง Radiance of the seas แบบ A La Carte นอกจากนีอ้าหารคํ่ายงัมบีรกิารในแบบ

บฟุเฟตน์านาชาตทิีห่อ้ง Windjammer Café ซึง่จะใหบ้รกิารถงึ 5 ทุม่โดยประมาณ 

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

  ***สําหรบัทา่นทีไ่มล่งจากเรอื เชญิทา่นสนกุสนานกบักจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืจดัเตรยีมไว้

บรกิาร*** 

 
วนัจนัทรท์ี ่20 พฤษภาคม 2562 (เมอืงไอซซ์ีส่เตรทพอยท,์ อลาสกา้ ประเทศอเมรกิา) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café 

บนเรือ ที่ชัน้ 11 หรือคุณจะเลือกทานแบบ A La Carte ที่หอ้ง 

Cascades Dining Room ชัน้ 4 และ 5 ตามอธัยาศยั หรอืคณุจะเลอืก

ทานอาหาร Fast Food ทีห่อ้ง Park Café’ ชัน้ 5 โปรดดูรายละเอยีด

เวลาบรกิารจาก นติยสาร Cruise Compass  

 

09.00 น  เรอืจอดเทยีบทา่ที ่เมอืงไอซซ์ีส่เตรทพอยท,์ อลาสกา้เมอืงไอซซ์ีส่

เตรทพอยท ์(Icy Strait Point) จะเป็นเมอืงทีโ่ดดเด่นในเรือ่งของป่าไมธ้รรมชาตแิละเป็นเมอืงทีม่ี

ประวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน และเป็นทีต่ัง้ชมุชนของเผา่ลงิกติทีใ่หญท่ีส่ดุในอลาสกา้ คน ส่วน

ใหญท่ีม่าเทีย่วเมอืงนีม้กัจะนยิมมาสอ่งสตัวแ์ละศกึษาสตัวน์านาพันธุ ์กจิกรรมทีแ่นะนําใหทํ้าเมือ่มาเมอืง

นี ้อาท ิเชน่ 

      

                 ZipRider       Wild and Bear Search                       Kayak 



 

 

  (อสิระอาหารกลางวัน) หรอืทา่นสามารถกลับมาทานอาหารบนเรอืไดต้ามอธัยาศัย   

 

18.00 น. เรอื Radiance of the Seas จะออกจากท่าเรอื Port of Icy Strait Point, ผูโ้ดยสาร ***ควรถงึทา่เรอื

เพือ่ทําการเช็คอนิอยา่งนอ้ย 3 ช ัว่โมงกอ่นเรอืออก*** 

  บรกิารอาหารเย็นทีห่อ้ง Cascades Dining Room แบบ A La Carte นอกจากนี้อาหารค่ํายังมบีรกิารใน

แบบบฟุเฟตน์านาชาตทิีห่อ้ง Windjammer Café  ชัน้ 11 ซึง่จะใหบ้รกิารถงึ 5 ทุม่โดยประมาณ 

  เชญิชมการแสดงระดับโลกในหอ้ง Aurora Theater ความสนุกของค่าํคนืนีแ้คเ่ริม่ตน้ เชญิทา่นทอ่งราตรี

บนเรอืสําราญหร ูจบิเครือ่งดืม่ฟังดนตรใีนเลานจไ์นตค์ลบัแบบทีค่ณุชอบ มนัสก์บัดนตรใีนค่าํคนืนี ้แบบไม่

มลีมิติ นอกจากนีย้งัม ีรา้นคา้ปลอดภาษีและคาสโิน เปิดบรกิารตลอดทัง้คนื  

 ***สําหรบัทา่นทีไ่มล่งจากเรอื เชญิทา่นสนกุสนานกบักจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืจดัเตรยีมไว้

บรกิาร*** 

 

วนัองัคารที ่21 พฤษภาคม 2562 (เมอืงจโูน,อลาสกา้ ประเทศอเมรกิา) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 11 หรอืคุณจะเลอืก

ทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Cascades Dining Room ชัน้ 4 และ 5 ตามอัธยาศัย หรอืคุณจะเลอืกทาน

อาหาร Fast Foodทีห่อ้ง Park Café’ ชัน้ 5 โปรดดูรายละเอยีดเวลาบรกิารจาก นติยสาร Cruise 

Compass  

 

07.00 น  เรอืจอดเทยีบทา่ที ่เมอืงจโูน อลาสกา้ 

  เมอืงจโูน (Juneau) เมอืงจูโน เป็นเมอืงหลวงของรัฐอลาสกา้ เมอืงจูโน่แทรกตัวอยูต่รงกลางระหว่าง

ภเูขาสงู ชนักับชอ่งแคบแกสตโิน สว่นยา่นใจกลางเมอืงก็เป็นส่วนผสมทีล่งตัวระหว่างตกึสงูทันสมัยกับ

บา้นเรอืนไมเ้ก่าอันทรงคุณค่า มปีระชากรเพยีง 30,000 คน อาจเป็นเพราะภูมปิระเทศทีม่แีต่เทอืกเขา

และสภาพภมูอิากาศทีห่นาวจัด สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยเครือ่งบนิและเรอืเท่านัน้ แต่ทีน่ี่มนัีกท่องเทีย่วมา

เยอืนเฉลีย่ 700,000 คนตอ่ ปีในระหวา่งฤดรูอ้น คอืชว่งปลาย

เดือนพฤษภาคมถงึตน้เดือนกันยายน  สถานที่ท่องเที่ยวที่

สําคัญของเมอืงนี ้ไดแ้ก ่

- ทวัรเ์หมอืง Treadwell เหมอืงทองคําเก่าแก่ของทีน่ี่ ถูก

สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1881 ตัง้อยู่บนเกาะ Douglas ใน อดตีเคย

เป็นเหมอืงทองคําทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก มคีนงานมากกวา่ 2,000 

คน และผลติทองคําไดม้ลูคา่มากถงึ 70 ลา้นเหรยีญสหรัฐ แต่

หลังจากนั้นเหมืองแห่งนี้ไดถู้กทิ้งรา้งและเหลือเพียงซาก

ปรักหักพัง 

 

- Mendenhall Glacier เป็นสถานที่ยอดฮติมากๆ ในหมู่

นักทอ่งเทีย่ว เนือ่งจาการน้ําแข็ง Mendenhall Glacier เป็นธาร

น้ําแข็งทีใ่หญ่เป็นลําดับตน้ๆในอเมรกิา มคีวามกวา้งถงึ1,500 

ตารางไมล ์การเขา้ไปชมธารน้ําแข็งแห่งนี้ เราตอ้งน่ังรถบัสเพือ่

ไปยัง Mendenhall Glacier Visitor Center ซึง่เป็นจุดชมธาร

น้ําแข็งทีส่วยทีส่ดุในเมอืงจโูน่ แตสํ่าหรับทา่นทีย่ังคดิว่าใกลไ้ม่

พอ สามารถซือ้ทัวรแ์บบเฮลคิอปเตอร ์สําหรับท่านทีช่อบความ

ตืน่เตน้ทา้ทายสามารถซือ้ทัวร์สุนัขลากเลื่อนหรือไปปีนภูเขา

น้ําแข็งก็ไดเ้ชน่กนั 



 

 

- ลอ่งเรอืเพือ่ชมปลาวาฬ โดยทัวรน์ีเ้ราจะเห็นสตัวท์ีห่าชมไดย้ากต่างๆมากมาย อาท ิเชน่วาฬหลังค่อม 

วาฬเพชรฆาต แมวน้ํา ปลาโลมา หม ีและทีสํ่าคัญไปกวา่นัน้คอืทางทัวรก์ารันตวี่าถา้ไมเ่ห็นวาฬ ยนิดคีนื

เงนิใหเ้ต็มจํานวน เป็นทัวรท์ีน่่าสนใจและคุม้คา่มากๆสําหรับคนรักสตัว ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ชมววิเมอืงจูโน ่ สําหรับคนทีช่ ืน่ชอบชมววิทวิทัศน์แนะนําใหน่ั้งกระเชา้ลอยฟ้าเพือ่ขึน้ไปยังยอดเขาโร

เบริต์ (Mt.Robert Tramway) ซึง่มคีวามสงูถงึ 1,800 ฟตุ เป็นจดุชมววิทีเ่ราสามารถมองเห็นเมอืงจโูน่ได ้

แบบพาโนราม่า นอกจากนี้ดา้นบนยังมรีา้นอาหาร รา้นกิฟ้ช็อป และโรงภาพยนตร์ทีฉ่ายเรือ่งราวของ

วัฒนธรรมทลงิกติ ววิขา้งบนนีส้วยมากๆ จนแทบจะลมืหายใจ  

  (อสิระอาหารกลางวนั) หรอืทา่นสามารถกลับมาทานอาหารบนเรอืไดต้ามอธัยาศัย 

18.00 น. บรกิารอาหารเย็นทีห่อ้ง Cascades Dining Room แบบ A La Carte นอกจากนี้อาหารค่ํายังมบีรกิารใน

แบบบฟุเฟตน์านาชาตทิีห่อ้ง Windjammer Café ซึง่จะใหบ้รกิารถงึ 5 ทุม่โดยประมาณ 

21.30 น. เรอื Radiance of the Seas จะออกจากทา่เรอื Port of  Juneau, ผูโ้ดยสาร  

***ควรถงึทา่เรอืเพือ่ทาํการเช็คอนิ อยา่งนอ้ย 3 ช ัว่โมงกอ่นเรอืออก*** 

  *** เนือ่งจากเรอืมรีอบอาหาร เวลาเริม่ตน้ 18.00 - 20.00 น. โดยประมาณ หากทา่นกลบัจาก

การทอ่งเทีย่วไมท่นั ทางเรอืขอสงวนสทิธิว์า่ทา่นสละสทิธิใ์นการรบัประทานอาหารในเมือ้น ัน้ๆ 

ไม่สามารถเรยีกชําระเงนิคนื  ได ้และ ทางเรือจะไม่รบัผดิชอบในกรณีท่านขึน้เรอืไม่ทนั 

เนือ่งจาก เรอืมตีารางเวลาชดัเจนในการเขา้ออกทา่เรอืจงึไมส่ามารถรอทา่นได ้แมม้เีหตสุุดวสิยั

ทกุกรณี *** 

 

 



 

 

  หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

  ***สําหรบัท่านทีไ่ม่ลงจากเรอื เชญิท่านสนุกสนานกบักจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืจดัเตรยีมไว้

บรกิาร*** 

 

วนัพุธที ่22 พฤษภาคม 2562 (เมอืงสแค็กเวย,์ อลาสกา้ ประเทศอเมรกิา)  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 11 หรอืคณุจะเลอืก

ทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Cascades Dining Room ชัน้ 4 และ 5 ตามอธัยาศัย หรอืคณุจะเลอืกทาน

อาหาร Fast Food ทีห่อ้ง Park Café’ ชัน้ 5 โปรดดรูายละเอยีดเวลาบรกิารจาก นติยสาร Cruise 

Compass  

 

07.00 น  เรอืจอดเทยีบทา่ที ่เมอืงสแค็กเวย,์ อลาสกา้ 

  เมอืงสแค็กเวย ์(Skagway) เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่มาก และยังคงอนุรักษ์

บา้นเมอืงสมัยก่อนไวจ้นถงึปัจจุบัน ในอดีตสแค็กเวยเ์คยเป็นแหล่งชุมนุมของบรรดานักแสวงโชคที่

เดนิทางมาเพือ่ขดุทอง ทําใหช้ว่งปี 1898 เมอืงสแค็กเวยแ์หง่นี ้กลายเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงมาก

ทีสุ่ด พอหมดยุคทองคนก็เริม่ยา้ยออกไป จนปัจจุบันมคีนอาศัยอยู่แค่ 1,000 คน เท่านัน้ แต่จํานวน

นักทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืนเมอืงแหง่ นี้กลับมีจํานวนเพิ่มขึน้ทุกๆปี อาจเป็นเพราะเสน่ห์ของเมืองอันน่า

หลงใหล และกจิกรรมต่างๆทีน่่าสนใจและทําใหเ้มอืงนี้กลายเป็นเมอืงทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งการมาเยอืน 

(อสิระอาหารกลางวัน) หรอืทา่นสามารถ กลับมาทานอาหารบนเรอืไดต้ามอธัยาศัย 

 

17.00 น. เรอื Radiance of the Seas จะออกจากทา่เรอื Port of  Skagway, ผูโ้ดยสาร ***ควรถงึทา่เรอืเพือ่

ทําการเช็คอนิ  อยา่งนอ้ย 3 ช ัว่โมงกอ่นเรอืออก*** 

18.00 น. บรกิารอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dining แบบ A La Carte นอกจากนี้อาหารค่ํายังมบีรกิารในแบบบฟุเฟต์

 นานาชาตทิีห่อ้ง Windjammer Café ซึง่จะใหบ้รกิารถงึ 5 ทุ่มโดยประมาณหลังอาหารอสิระใหท้่าน

พักผอ่น ตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 ***สําหรบัท่านทีไ่ม่ลงจากเรอื เชญิท่านสนุกสนานกบักจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืจดัเตรยีมไว้

บรกิาร*** 



 

 

วนัพฤหสัที ่23 พฤษภาคม 2562 (ลอ่งเรอื)  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 11 หรอืคุณจะเลอืก

ทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Cascades Dining Room ชัน้ 4 และ 5 ตามอัธยาศัย หรอืคุณจะเลอืกทาน

อาหาร Fast Food ทีห่อ้ง Park Café’ ชัน้ 5 โปรดดูรายละเอยีดเวลาบรกิารจาก นติยสาร Cruise 

Compass หลังอาหารเชา้ทา่นสามารถเลอืกสนุกกบักจิกรรมหลากหลายบนเรอื  

  

 TIP วันนี้เป็นวันที่ทุกท่านควรออกมายนืบรเิวณดาดฟ้าเรือ เพื่อดื่มดํ่าบรรยากาศของ Hubbard 

 Glacier ดูบรรยากาศทั่วไป และรอคอยภาพน้ําแข็งถล่มลงทะเล ซึง่ท่านจะไดเ้ห็นภาพสิง่มชีวีตื เชน่

แมวน้ํา นอนลอยเลน่บนน้ําแข็งอยา่งกระจัดกระจาย 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวันแบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Cafe ทีช่ัน้ 16 หรอืเลอืก ทาน

ที ่Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศัย หลังอาหารอสิระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรอื

สนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

    

 TIP สําหรับทา่นทีต่อ้งการ shopping รา้นคา้บนเรอืสําราญ แนะนําใหซ้ือ้ของวันสดุทา้ย เพราะจะมี

 การนําสนิคา้มาลดราคาแบบ Clearance Sale ใครทีเ่ล็งของไวอ้ยู ่อยา่พึง่ใจรอ้น!!! 

 

18.00 น. บรกิารอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dining แบบ A La Carte นอกจากนี้อาหารค่ํายังมบีรกิารในแบบบฟุเฟต์

 นานาชาตทิีห่อ้ง Windjammer Café ซึง่จะใหบ้รกิารถงึ 5 ทุม่โดยประมาณ 

  หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 หมายเหตุ ** กรุณาตรวจวา่ทา่นตอ้งไปรบัหนงัสอืเดนิทาง (passport) ของทา่นคนื ในเวลา

และสถานทีไ่หน  บนเรอื กรณุาวางกระเป๋าของทา่นไวท้ีห่นา้หอ้งพกั กอ่นเวลาเทีย่งคนื ขอเรยีน

 แนะนําใหท้า่นเตรยีมกระเป๋า ใบเล็กใสข่องใชส้ว่นตวั สําหรบัวนัรุง่ข ึน้ 

 

 

 

 



 

 

วนัศกุรท์ ี ่24 พฤษภาคม 2562 (ซูเวริด์, อลาสกา้ ประเทศอเมรกิา)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้ง Windjammer Café ชัน้ 11 หรอื Park Café  ทีช่ัน้ 5  

 

07.00 น.  เรอืสําราญ Radiance of the Seas เดนิทางถงึท่าเรอืซเุวริด์ อลาสกา้ ประเทศอเมรกิา โดยสวัสดภิาพ 

เมือ่ทา่น ออกจากเรอื ทา่นไปรับกระเป๋าตามทีเ่จา้หนา้ทีเ่รอืแจง้ และตามหมายเลขบน แท็กสกีระเป๋าของ

ทา่นสําคัญมากตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื 

*************************************************************************** 

อตัรานีร้วม 

1. ตัว๋เรอื + หอ้งพักบนเรอืสําราญ Radiance Of The Seas 7 คนื ในเสน้ทางทีกํ่าหนด (ตามหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการ

ชําระเงนิ) 

2. อาหาร และเครือ่งดืม่ บนเรอืสําราญทกุมือ้ตลอดระยะเวลาทีพั่กอยูบ่นเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ) 

3. ชมการแสดง รว่มกจิกรรม และความบนัเทงิตา่งๆ บนเรอืสําราญ ตามทีร่ะบใุนเอกสารของเรอืสําราญ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ - แวนคเูวอร ์(ไป-กลับ) (หากตอ้งการซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้) 

2. คา่วซีา่ (ถา้ม)ี, คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั, ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%, คา่ประกนัอบุตัเืหตอุืน่ๆ 

3. คา่รถรับสง่จากทา่เรอืไป สนามบนิ 

4. คา่ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ และค่าเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ (Shore Excursion) 

5. การสํารองทีน่ั่งในหอ้งอาหารพเิศษ (Specialty Restaurants) 

6. คา่อาหาร และเครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์กุประเภท ชา หรอืกาแฟ ชนดิพเิศษ หรอือาหารทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 

7. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่บรกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ต 

8.คา่ภาษีทา่เรอื และคา่ทปิพนักงานบนเรอืสําราญ (Gratuities)  191.90 USD/Pax 

  


