
 
 
       

 

              
 

 
 
 
 
 
 
 

ไพโอเนียร์ สแควร์ - สมทิ ทาวเวอร์ - สเปซ นีดเดิล - Emerald Princess - Duty Free - Totem Poles - ครีก สตรีท 

บ้านของดอลลี ่– ธารน า้แขง็เมนเดนฮอลล์ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ทุ่งทองคลอนไดค์ - รถไฟสายไวท์พาส 

 

 
 

วนัเสาร์ที ่19 พ.ค. 61 กรุงเทพฯ/สุวรรณภูม ิ– ซีแอตเทลิ       

13.00 น. พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเขา้ท่ี 8 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการ
บิน อวีเีอ แอร์ (EVA Airways) โดยมีเจา้หนา้ท่ี Siamtogo อ านวยความสะดวกดา้นเอกสารเดินทางและสัมภาระ 

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 ซ่ึงชา้กวา่ประเทศไทย 15 จากนั้น

ผา่นพิธีการตรวจหนงัสือเดินทาง และศุลกากร น าท่านโดยสารรถโคช้ปรับอากาศเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Radisson Hotel 
Seattle Airport หรือเทียบเท่า 

วนัอาทติย์ที ่20 พ.ค. 61  ซีแอตเทลิ – ล่องเรือส าราญ Emerald Princess    

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  น าท่านเท่ียวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝ่ังท่ีมีความส าคญัทางด้านการท่องเท่ียวของ มลรัฐวอชิงตัน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหวา่งมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตนั ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 
154 กิโลเมตรเท่านั้น "นครซีแอตเทิล" เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองเต็มไปดว้ยตึกระฟ้าและ
ความโรแมนติกของแสงสีในยามค ่าคืน แต่หลายๆคนท่ีเคยมาเยอืนเมืองน้ีกลบัเรียกขานเมืองน้ีวา่ มหานครแห่งสีเขียวขจี 



 
 
       

 

เน่ืองจากเมืองเต็มไปดว้ยพื้นท่ีสีเขียว นอกจากน้ีแล้วซีแอตเติลยงัไดรั้บการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวแห่ง
อเมริกา (ASTA) จากการจดัอนัดบัใหซี้แอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกดว้ย น าท่านสู่
ย่าน ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ย่านธุรกิจท่ีส าคญัของซีแอตเทิล ชมอาคาร บา้นเรือน และตึกท่ีมีความส าคญัทางดา้น
สถาปัตยกรรมท่ีถือว่ามีความงดงามท่ีสุดของเมือง จากนั้นน าท่านสัมผสัความเก่าแก่ของเมืองท่ี  ไพโอเนียร์ สแควร์ 
(Pioneer Square) ซ่ึงถือวา่เป็นยา่นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในซีแอตเติล ท่ีน่ีมีร้านแกลเลอร่ีท่ีจดัแสดงงานศิลปะของศิลปินช่ือดงั, 
หอ้งอาหาร, ร้านหนงัสือ และเคร่ืองประดบัมากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารท่ีสร้าง
ข้ึนใน ปี ค.ศ. 1914 จากนั้นน าท่านชม โบสถ์ประจ าเมืองซีแอตเติล ท่ีมีความสวยงามและเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาของชาวซีแอตเทิล จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สเปซ นีดเดิล (Space Needle)  สัญลกัษณ์ของซีแอตเทิล 
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างข้ึน ปี ค.ศ. 1962 เม่ือคร้ังท่ีซีแอตเทิลไดเ้ป็นเจา้ภาพจดั
งาน World’s Fair ภายใน สเปซ นีดเดิล จะประกอบไปดว้ยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City 
restaurant) ท่ีสามารถหมุนชมววิสวยของเมือง  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเทิล เพื่อท าการเช็คอินข้ึนเรือส าราญ Emerald Princess 

ซ่ึงเป็นเรือส าราญสัญชาติอเมริกันท่ีพร้อมให้บริการในระดับสากล และเม่ือข้ึนมาบนเรือส าราญแล้ว (หากเวลา
เอ้ืออ านวย) เจา้หน้าท่ีจะพาท่านเดินชมภายในเรือส าราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและสถานท่ีต่างๆ บนเรือส าราญ 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ 
ก่อนรับประทานอาหารค ่า  *** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลัก
สากล (Muster Drill)                                       ที่                  ตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ที่
แผ่นป้ายด้านหลงัประตูห้องพกัของท่าน*** 

16.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือซีแอตเทิล 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผอ่นตามอธัยาศยั  หรือเลือกใชบ้ริการหอ้งกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ไม่

วา่จะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์ , ร้านขายสินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ อีก
มากมาย ***ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเรือส าราญ Emerald Princess จะจดัข้ึนในวนัถดัไป
ไดจ้ากเอกสาร Cruise Newsletter ท่ีจะส่งถึงหอ้งพกัของท่านทุกคืน*** 

วนัจันทร์ที ่21 พ.ค. 61  ล่องน่านน า้สากล         

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ จากนั้นท่านสามารถพกัผอ่นบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั 
ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจ
ชอบ ไม่วา่จะเป็น ชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรม
ความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทุกค ่าคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลบั 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 ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ท่าน

สามารถเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์ , ร้านขาย
สินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลงัรับประทานอาหารค ่า อิสระท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั   

วนัองัคารที ่22 พ.ค. 61 เมอืงเคทซิเกน รัฐอลาสก้า        

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
06.30 น. เรือส าราญเขา้                เ      น 
08.30 น. น าท่านเดินเล่นใน เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสกา้ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของรัฐและเป็น

เมืองท่ีรู้จกักนัดีของนกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติวา่เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลกั(Totem Poles) ท่ีมากท่ีสุดในโลกใน
อดีตเสาแกะสลกัน้ี ถือเป็นสัญลกัษณ์ของชนเผา่พื้นเมืองอเมริกนัทางตอนเหนือและถือเป็นสัญลกัษณ์ทางศาสนาท่ีพวก
เขาใหค้วามเคารพแต่ต่อมาในยคุท่ีมีการเผยแผศ่าสนาคริสตเ์กิดความเขา้ใจผดิท าใหค้นส่วนใหญ่เผาเสาเหล่าน้ีเป็น
จ านวนมากปัจจุบนัเสาแกะสลกัน้ีเปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลกัษณ์ท่ีใชเ้ล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นมาต่างๆในอดีต 
เมืองเคทชิเกนเคยไดช่ื้อวา่เป็น เมืองหลวงแห่งแซลมอนในอดีตเมืองน้ีถูกจดัให้เป็นเมืองแห่งสวรรคข์องนกัตกปลาและ
กลุ่มคนท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ ท าใหใ้นช่วงฤดูร้อนเมืองน้ีจะหนาแน่นไปดว้ยนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกจนส่งผลใหป้ริมา
ปลาแซลมอนลดลงเป็นจ านวนมากอีกทั้งพื้นท่ีของป่าไมก้็ลดลงเน่ืองจากประชากรทอ้งถ่ินท าการตดัไมเ้พื่อมาสร้าง
บา้นพกัรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกๆปีปัจจุบนัทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรทอ้งถ่ินต่างพยายามท่ีจะ
อนุรักษใ์ห้เมืองน้ีคงไวซ่ึ้งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อใหค้นรุ่นหลงัท่ีมาเท่ียวเมืองน้ีสามารถรับรู้ถึง
บรรยากาศในประวติัศาสตร์ไดไ้ม่มากก็นอ้ย น าท่านเท่ียวชมยา่นชุมชนท่ีโด่งดงัในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” 
เป็นท่ีชุมนุมของนกัแสวงโชค และนกัเดินเรือในยคุต่ืนทอง เป็นยา่นอาคารเก่าท่ีทางเดินและบา้นเรือนสร้างอยูเ่หนือล า
ธารหรือเชิงเขา มีสถานท่ีประวติัศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานท่ีหาความส าราญของชายหนุ่มในอดีต จากนั้นให้ท่านได้
เดินชมเมืองเคทชิเกน และซ้ือของพื้นเมืองตามอธัยาศยั พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิเกน 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 
Note: เคทซิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมากแทบทุกวันและวันละหลายคร้ัง จึงควรพกร่มและเส้ือกันฝนไปด้วย ของฝาก
ยอดนิยมประจ าเมืองนีค้ือ อาหารกระป๋องทีท่ ามาจากปลาเซลมอน 

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

อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ 
(Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบน
เรือส าราญ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 



 
 
       

 

 หลงัรับประทานอาหารค ่า อิสระท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  ท่านสามารถเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือ
ส าราญ ไม่วา่จะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต ์, ร้านขายสินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการ
อ่ืนๆ อีกมากมาย  

วนัพธุที ่23 พ.ค. 61 เมอืงจูโน่, รัฐอลาสก้า                    

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ (05.00 – 09.00 น.) เรือเร่ิมล่องเขา้สู่ Tracy Arm Fjords ซ่ึงไดรั้บ
การยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติขององคก์ารยเูนสโก วนัน้ีเป็นอีกวนัท่ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัความงดงาม ความ
มหศัจรรยข์องภูเขาน ้ าแข็งท่ีงดงามและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในอลาสกา้ หากโชคดีท่านจะไดย้ินเสียงการแยกตวัเป็นแผน่ตกลงสู่
พื้นน ้า เป็นเสียงอนักึกกอ้งราวเสียงฟ้าร้องค าราม และเป็นช่วงเวลาท่ีจะสะกดทุกท่านไวก้บักอ้นน ้ าแขง้มหึมาท่ีพงัถล่มลง
สู่พื้นน ้าเสียงดงักงัวาล เรียกไดว้า่เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีไดป้ั้นแต่งข้ึนมาใหท้่านไดช้มและจะหาท่ีใดเปรียบมิไดอี้ก
แลว้ในโลก อิสระใหท้่านไดส้ัมผสักบัทศันียภาพและความงดงามของทุ่งน ้ าแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทบัใจอนัมิอาจ
ลืมเลือนไดต้ามอธัยาศยั 

 Note : ก่อนเรือจะแล่นเข้าใกล้ธารน า้แข็งนีใ้ห้เตรียมจองพืน้ทีส่่วนตัวประจ าดาดฟ้าเรือให้ดี เพราะจะมีคนจ านวนมากมา
แย่งกันเพื่อให้ได้ต าแหน่งที่ดีที่สุด ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อม เพราะเมื่อเรือแล่นเข้าใกล้ธารน ้าแข็งอุณหภูมิ
อาจจะลดลงจนถึงศูนย์องศา และควรน ากล้องส่องทางไกลไปด้วยเพือ่จะได้เห็นภาพธารน า้แข็งละลายตัวอย่างชัดเจน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
12.30 น. เรือส าราญเขา้เทียบท่า ณ เมืองจูโน่ มลรัฐอลาสกา้ 
13.30 น. น าท่านร่วมเดินทางกบัทวัร์เสริมของเรือสู่ เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสกา้ ท่ีเต็มไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงามยากท่ี

จะหาท่ีใดเปรียบ ดว้ยเสน่ห์ของธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีผสมผสานกนัอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่าง
เทือกเขาและทะเล ท าให้เป็นเมืองท่ีเขา้ถึงไดย้ากในทางบก ถูกคน้พบในช่วงยุคต่ืนทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมือง
ศูนยก์ลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอนัมัง่คัง่ของรัฐอลาสกา้ นอกจากน้ียงัเป็นท่ีท่ีมีธารน ้ าแข็งมาก
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของอลาสกา้ ซ่ึงมีธารน า้แข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธารน ้ าแข็งท่ีข้ึนช่ือวา่สวยท่ีสุดแห่ง
หน่ึง น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธารน ้าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park) เพื่อน าท่านเขา้
ชมธารน า้แข็งยกัษ์ เมนเดลฮอลล์ เกรเชอร์ (Mendenhall Glacier) ซ่ึงมีความกวา้งประมาณ 1 ไมล์ มีน ้ าแข็งปกคลุมหนา
กว่า 100 ฟุต ท่านจะไดส้ัมผสักบัทุ่งน ้ าแข็งท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผสับรรยากาศทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นท่ี 
ร่วมชมศูนยเ์ยี่ยมชมประวตัศาสตร์ Forest Service ท่ีท่านจะไดรั้บชมผา่นวีดีทศัน์ เก่ียวกบัธารน ้ าแข็ง รวมถึงสัตวป่์าท่ี
อาศยัอยูแ่ถบนั้นดว้ย  จากนั้นท่านจะไดส้ัมผสัประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬ Catamaran ท่ีออกแบบพิเศษดว้ยห้อง
โดยสารท่ีอบอุ่น กวา้งขวางสะดวกสบาย ลอ้มรอบดว้ยหน้าต่างบานใหญ่ให้ท่านไดช้มชีวิตตามธรรมชาติของวาฬได้
อยา่งใกลชิ้ด ผา่นชมตามแนวเกาะท่ีเรียงรายตามแนวหมู่เกาะ Stephen (กรุณาเตรียมเคร่ืองแต่งกายอบอุ่นให้เพียงพอ ทั้งน้ี
ผูป้ระกอบการทวัร์เสริมของเรือรับประกนัวา่จะไดเ้ห็นวาฬ หากท่านไม่ไดเ้ห็นยินดีคืนเงินให้ท่านละ USD 100 เม่ือลง
จากเรือ)  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัสู่ท่าเรือ  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

22.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือเมืองจูโน่ มุ่งหนา้สู่เมืองสแกกเวย ์

วนัพฤหัสฯ ที ่24 พ.ค. 61 เมอืงสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า      

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 



 
 
       

 

06.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองสแกกเวย์ 
08.00 น.       น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแกกเวย ์ซ่ึงเป็นเมืองท่าและ เป็นปากประตูตอ้นรับผูท่ี้จะเดินทางไปแสวงโชคท่ี  

       “ทุ่งทองคลอนไดค์” (Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเม่ือราว 100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสายไวทพ์าส
และยคูอนรูต (White Pass and Yukon Railway) ท่ีพานกัแสวงโชคเดินทางตดัขา้มขุนเขาและหุบเหวเขา้สู่มณฑลยคูอน
ของแคนาดา ซ่ึงทุกวนัน้ีเหลือเพียงความทรงจ า น าท่านข้ึนสู่ฝ่ังเพื่อออกเดินทางโดย รถไฟสายไวท์พาส (The White 
Pass and Yukon Railroad) ท่ีถูกสร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 1898 - 1900 เช่ือมต่อระหวา่งเมืองสแกกเวยแ์ละเมืองไวท์
ฮอร์ส และมุ่งหนา้ สู่เหมืองทองในอดีต น าท่านข้ึนรถไฟท่ีจอดเทียบอยูบ่ริเวณท่าเรือ ซ่ึงจะพาท่านยอ้นยุคศึกษาประวติั
เส้นทางรถไฟโบราณสายน้ีท่ีตดัขา้มขุนเขาและหุบเหว เพื่อพานกัแสวงโชคเดินทางเขา้สู่มณฑลยคูอนของแคนาดาเพื่อ
แสวงหาทองแทนการใชม้า้หรือเดินเทา้ผา่นธรรมชาติอนัทุรกนัดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิง่ข้ึนสู่จุดสูงสุดท่ี 
เกือบ 3,292 ฟุต ซ่ึงตลอดสองขา้งทางท่ีท่านจะไดพ้บคือความงดงามแห่งธรรมชาติท่ีเหนือค าบรรยาย ไดเ้วลาอนัสมคว
น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
บ่าย น าท่านเดิมเล่นชมตวั เมืองสแกกเวย์ ซ่ึงอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ท่ีให้บรรยากาศแบบ

คาวบอยตะวนัตก แมเ้วลาจะผา่นไปนานแต่เมืองสแกกเวยย์งัคงรักษาสภาพเมืองในยุคต่ืนทองไดเ้ป็นอยา่งดี ให้ท่านได้
ชม บา้นไมส้องชั้น ร้านคา้ ร้านอาหาร ท่ีทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย ไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

17.00 น. เรือส าราญล่องออกจากท่าเรือเมืองสแกกเวย ์
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

วนัศุกร์ที ่25 พ.ค. 61 ล่องน่านน า้สากล     

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ อิสระให้ท่านพกัผอ่นบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั หรือท ากิจกรรมท่ีมี
ภาย ในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็น ชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วน
สันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทุกค ่าคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆ

หลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, ฟิตเนต 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 อิสระใหท้่านพกัผอ่นบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ 

หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลงัรับประทานอาหารค ่า อิสระท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  ท่านสามารถเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือ

ส าราญ ไม่วา่จะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต ์, ร้านขายสินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการ
อ่ืนๆ อีกมากมาย  

 



 
 
       

 

วนัเสาร์ที ่26 พ.ค. 61  วกิตอเรีย, ประเทศแคนาดา         

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
เรือส าราญมุ่งหนา้สู่เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหวา่งทางหากโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็น
ฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตวัเรือ ซ่ึงฤดูกาลล่องเรือส าราญน้ี เป็นช่วงท่ีสามารถเห็น
ปลาวาฬและปลาโลมาไดง่้าย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผอ่นบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ 
หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ 

ค ่า รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
19.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือวกิตอเรีย ประเทศแคนาดา 
19.00 น. น าท่านร่วมเดินทางกบัทวัร์เสริมของเรือเท่ียวชม "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการขนาน

นามวา่เป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย (British Columbia) รัฐ
หน่ึงของประเทศแคนาดา ท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์"  เมือง
วกิตอเรียเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นการท่องเท่ียว เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของความสะอาด ความปลอดภยั และทิวทศัน์ท่ี
มีความงดงามมากเมืองหน่ึง วิกตอเรียจึงมกัไดรั้บเลือกให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัอนัดบัตน้ๆจากนิตยสารท่องเท่ียว
สากลเป็นประจ าและดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีมีกวา่ 3.5 ลา้นคนต่อปี ผา่นชมจุด Mile 0 Maker จุดเร่ิมตน้ทางหลวงท่ียาวท่ีสุด
โลก มีความยาวถึง 4,990 ไมลสู่์ 10 จงัหวดัในแคนาดา ก่อนรถจะน าท่านแล่นชา้ๆ สู่เขา Tolmie ให้ท่านลองก าลงัขาดว้ย
การเดินสู่จุดชมวิว วิว 360 องศาของเมืองวิกตอเรียจะรอท่านอยู่ หากท่านไปในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใสจะสามารถเห็นเขา 
Barker ฝ่ังประเทศอเมริกาไดเ้ลยทีเดียว ระหว่างทางลงจากเขาผ่านมหาวิทยาลยั วิกตอเรีย ท่ีมีประวติัยาวนาน ก่อตั้ง
มาแลว้กวา่ 150 ปี แลว้แวะพกัทานของวา่งร้านท่ีมีช่ือเสียงมากวา่ 50 ปี (ค.ศ. 1964 Tim Hortons มีสาขาถึง 3,665 ร้านทัว่
แคนาดา  ต่อจากนั้นรถจะน าท่านสู่เขตเมืองเก่า ผา่นชมอาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Parliament 
Buildings) โดยตวัอาคารนั้นตั้งอยูใ่จกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในช่วงระหวา่งปี 1893 -1896 ปัจจุบนั
เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตอ้งไม่พลาดมาเยือนเม่ือมีโอกาสมายงัเมืองวิกตอเรีย ผา่นชมอาคาร โบสถ์ และตึกต่าง ๆ 
มากมายในเมืองน้ีท่ีมีรูปแบบศิลปะแบบโกธิค ท่านจะยงัคงไดเ้ห็นรถมา้น าเท่ียว และวิถีชีวิตอนัเรียบง่ายของคนทอ้งถ่ิน 
นอกจากน้ีวกิตอเรียยงัไดช่ื้อวา่เป็น City of Gardens เพราะรอบ ๆ เมืองเตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละสวนสวย ๆ มากมาย รวมทั้ง
สวน Bacon  Hill อายุกวา่ 135 ปี มีพื้อนท่ีกวา้งถึง 200 เอเคอร์ (8 แสนตารางเมตร) ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทาง
กลบัสู่ท่าเรือ 

23.59 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือวกิตอเรีย 
หมายเหตุ 
ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบ
ใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  เพราะเจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเก็บ
กระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระใน
วนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตท่ีท่านได้ให้
หมายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 



 
 
       

 

 

วนัอาทติย์ที ่27 พ.ค. 61  เมอืงซีแอตเทลิ, สหรัฐอเมริกา        

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองซีแอตเทิล   
08.30 น. น าท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือส าราญ และน าท่านผา่นพิธีการตรวจลงตราหนงัสือเพื่อเดินทางเขา้เมืองซีแอตเทิล ณ บริเวณ

ท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งมายืนยนัระบุรับดว้ยตนเอง  จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองซีแอตเทิล 
ชม Pike Place Market ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ร้านกาแฟสตาร์บัค๊ สาขาแรกของโลกเท่ียวชมเมืองซี
แอตเทิล  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ ซีแอตเทลิพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลต  ขนาดใหญ่ในซีแอตเทิล มีร้านคา้เอาท์

เลตกวา่ 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, 
Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi , Samsonite และ อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 ** อสิระให้ท่านรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย ** 
19.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิล 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล น าท่านเช็คอินเพื่อรับตัว๋โดยสารและโหลดกระเป๋า  

วนัจันทร์ที ่28 พ.ค. 61 ซีแอตเทลิ              

01.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล โดยเท่ียวบิน BR025 
********* บินขา้มเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

วนัองัคารที ่29 พ.ค. 61 ไทเป – สุวรรณภูม ิ/ กรุงเทพฯ           

05.10 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 
09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป โดยเท่ียวบิน BR211 
11.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีค้ านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 
อตัราค่าบริการ (คณะผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ข้ันต ่า 20 ท่าน) 

ช่วงเวลาเดินทาง 

19 – 29 พฤษภาคม 61 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ 

(คนที1่ และ 2) 

คนที ่3 และ 4  

(พกัร่วมกบัคนที ่1 และ 2) 

พกัเดี่ยว 

 

ห้องพกัแบบไม่มีหน้าต่าง 129,999 112,999 160,999 

ห้องพกัแบบมีระเบียง 149,999 129,999 210,999 

อตัราค่าบริการนีร้วม: 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดัแบบหมู่คณะ สายการบิน EVA Airways 
2. หอ้งพกับนเรือส าราญ 7 คืน และบนฝ่ัง 1 คืน (ท่ีซีแอตเทิล), ทวัร์ตามโปรแกรม 
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารทุกม้ือ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 



 
 
       

 

5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาแคนาดา 
6. หวัหนา้ทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพ่ือดูแลคณะ  
7. ภาษีท่าเรือ,  
8. ภาษีน ้ ามนัสายการบิน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามภาวะตลาดน ้ ามนัโลกซ่ึงประกาศโดยสายการบินทางบริษทัฯอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมหากมีการ

เปล่ียนแปลง 
9. ทวัร์เสริมบนฝ่ัง, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ (ตามท่ีระบุในโปรแกรมเท่านั้น) 
10. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน ้ าหนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ี

ก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 
11. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวติ (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70ปี) 
12. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
อตัรานีไ้ม่รวม: 
1.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต ์ในกรณีออกใบก ากบัภาษี 
2. ทิปพนกังานบนเรือ วนัละ USD 13.50 ต่อท่าน ( USD 94.50) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถวนัละ USD 4 /วนั/ท่าน 
4.  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอเมริกา ,ค่าวซ่ีาอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
5.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าใหไ้ม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  า

การจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีทีม่กีารยกเลกิการเดนิทาง แม้จะยกเลกิภายใน 45 วนัก่อนการเดนิทางบริษัทจะเกบ็ค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน  เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการ

ด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ใหช้ าระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาใหบ้ริษทัเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินและลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้ก

คร้ังเพ่ือยนืยนั 
โปรดอ่านเง่ือนไขการจองใหถ่ี้ถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท า

การออกตั๋วทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลง
เท่ียวบิน 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองใหถ่ี้ถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
 

    

 
 
หมายเหตุ 
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หกั

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสัิย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย 

สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสัิยบางประการ เช่น การนดัหยดุงานภยัธรรมชาติการจลาจล
ต่าง ๆ 

3.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและ
ยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนบริษัทฯ  

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขทีบ่ัญชี 

น.ส.ทัศนา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 


