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Last Call for Alaska Cruise Adventure 
Once in a life time 



 

คร ัง้หนึง่ในชวีติกบัการลอ่งเรอืส าราญบนเสน้ทางสดุ Exotic 
อลาสกา้-อเมรกิา-แคนาดา+พเิศษพกัซแีอตเทลิ 1 คนื 

พรอ้มดว้ยหวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดนิทาง 
 

11 วนั 8 คนื 
โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC (CX) 

โปรแกรมรวม ตัว๋เครือ่งบนิ เรอืสําราญ รถรับสง่ โรงแรม พรอ้มดว้ยหวัหนา้ทัวร ์
ดแูลตลอดการเดนิทาง 

 
 

วันเดนิทาง เวลาเรอืออก 

3-13 กนัยายน 2563 16.00 น. 

 
 
 

7-Night Alaska Adventure 
Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 

4 Sep Seattle,Washington - 16.00 

5 Sep Cruising day - - 
6 Sep Alaska Inside Passage - - 

6 Sep Juneau,Alaska 12.00 21.00 
7 Sep Skagway,Alaska 07.00 20.30 

8 Sep Endicott Arm & Dawes Glacier 07.00 12.00 

9 Sep Cruising day - - 
10 Sep Victoria,British Columbia 08.00 18.00 

11 Sep Seattle,Washington 06.00 - 
  

โปรแกรมการเดนิทาง 
วนัที ่1       กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-ซแีอตเทลิ,สหรฐัอเมรกิา 
16.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิบรเิวณเคาน์เตอร์ สายการบนิCathay Pacific(CX) อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์M ประต ู6 เพือ่ทําการเชค็อนิสมัภาระและรับตั๋วเดนิทาง 
19.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิCathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX702 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง)  
                                                                                                          

 
 
23.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเช็ค แลป กอก ฮอ่งกง (แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
23.55 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ซแีอตเทลิ(Seattle) โดยสายการบนิCathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX858  
 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) เครือ่งบนิบนิขา้มเสน้แบง่เวลา เวลาเปลีย่น แตว่ันทีไ่มเ่ปลีย่น 

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

***Promotion 
Early Bird 

จองและช าระมัดจ ากอ่น 

29 กมุภาพันธ ์63 นี*้** 

 



 

21.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตซิแีอตเตลิ-ทาโคมา(Seattle-Tacoma) รัฐวอชงิตัน ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 15 ชัว่โมง)  

 หลังจากผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง (**การล็อกกระเป๋าเดนิทาง ควรใชก้ระเป๋าเดนิทางที่ตัวล็อกและ
กญุแจล็อกทีไ่ดรั้บอนุญาตจาก TSA-Transportation Security Administration ซึง่สามารถหาซือ้ไดท้ี่
สนามบนิหรอืรา้นกระเป๋าเดนิทาง ทัง้นีเ้นือ่งจากเจา้หนา้ทีอ่าจจะเปิดกระเป๋าเดนิทางของท่านตรวจ ถา้ท่าน
ไม่ไดใ้ชก้ระเป๋าทีต่ัวล็อกหรอืกุญแจล็อกทีไ่ม่ไดรั้บอนุญาต อาจจะถูกเจา้หนา้ทีงั่ดจนไดรั้บความเสยีหาย
ได*้*) 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่โรงแรม Crown Plaza Airport Hotel (ระดบั 4* ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2       ซแีอตเทลิ-ไพค ์เพลส มารเ์ก็ต- The First Starbuck Store-ทา่เรอืสมทิโคฟ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เมอืงซแีอตเทลิ(Seattle) เมอืงท่าชายฝ่ังในรัฐวอชงิตัน สหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน

ภมูภิาคแปซกิฟิคตะวันตกเฉียงเหนอื เมอืงนี้ไดรั้บการจัดอันดับใหเ้ป็นเมอืงทีป่ลอดภัยทีส่ดุอันดับที ่4 ของ

อเมริกา และยังอยู่ใกลก้ับเมืองแวนคูเวอร์ ของแคนาดา เป็นเมืองที่ยอมรับในความแตกต่างอย่าง

หลากหลาย อากาศทีด่ตีลอดทัง้ปี และเป็นเมอืงทีค่นนยิมมาเรยีนตอ่มากทีส่ดุแหง่หนึง่ในอเมรกิา เป็นเมอืง

แหง่การสรา้งแรงบันดาลใจในการสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  จงึเป็นทีต่ัง้ของสํานักงานหลักของแบรนดด์ังๆ ระดับ

โลกหลายแบรนด ์เชน่ Microsoft, Getty Images, Amazon, Nintendo, Starbucks ซึง่ถอืเป็นเมอืงตน้

กําเนดิของกาแฟเงอืกนอ้ย 

 

 นําทา่นชม ไพค ์เพลส มารเ์ก็ต(Pike Place Market) เป็นตลาดของเกษตรกรทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอเมรกิา 

ที่ประชาชนต่อสูก้ับการเอาเปรียบโก่งราคาอาหารของพ่อคา้คนกลาง จงึนัดเกษตรกรใหม้าคา้ขายเอง

โดยตรงซึง่ถอืเป็นเรือ่งทีก่ลา้หาญมากในสมัยกอ่นกับการต่อกรกับพ่อคา้คนกลางทีก่ ึง่ๆ จะเป็นมาเฟีย เมือ่

เกษตรกรมาขายเอง ประชาชนทั่วไปก็มาอุดหนุนกันอย่างมากมายทําใหเ้กษตรกรมคีวามมั่นใจในการนํา

สนิคา้มาขายเรือ่ยๆ จนทําใหอํ้านาจของพ่อคา้คนกลางนัน้หมดไป และไดม้กีารสรา้งตกึหลายชัน้ รา้นของ

สดและอาหารที่พรอ้มรับประทานจะขายอยู่ดา้นนอก ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดๆ ปูดังเจอร์เนส

(Dungeness Crab) ชือ่ดัง กรกีโยเกริต์รสตา่งๆ รวมถงึอาหารอืน่ๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ สว่นดา้นในนัน้จะเป็น

สนิคา้ประเภท ของใชท้ั่วไป เครือ่งเทศ งานศลิปะ รวมไปถงึบรษัิทกราฟฟิคต่างๆ ทีม่าตัง้สํานักงานทีต่ลาด

นี้ จากนัน้นําท่านชม รา้นสตารบ์คัแหง่แรกของโลก (The First Starbuck Store) อยูฝ่ั่งตรงขา้มกับ

ตลาด ไพค ์เพลส มารเ์ก็ต ทีภ่ายในรา้นยังคงรักษาบรรยากาศและการบริการแบบเกา่แต่ตน้ของรา้นสตาร์

บคั 

 

 

 



 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. เชค็-อนิ ณ ทา่เรอื ทา่เรอืสมทิโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซแีอตเทลิ ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 

 (Port Address:  2001 West Garfield Street, Seattle, WA 98199) 

16.00 น. เรอืล่องออกจากท่าเรอื ทา่เรอืสมทิโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซแีอตเทลิ ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ทกุทา่นจะตอ้งเขา้รว่มการซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรอื(Muster Drill)ตามกฏ

ของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดนิทาง หลังจากนัน้ท่านสามารถ รับประทานอาหารคํ่า ณ 

หอ้งอาหารหลัก จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบตัร Sea pass Card ของท่าน หรอืเลอืกรับประทานทีห่อ้งอาหาร บฟุ

เฟ่ต ์นานาชาต ิไดต้ามอธัยาศัย หลังจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก และดนตรสีดตามบารต์า่ง ๆ ทั่วทัง้

ลําเรอื และพักผอ่นตามอธัยาศัย (หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน้ําสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิาร

รวมทัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย) ท่านสามารถเขา้ร่วมสนุกกับกจิกรรมต่าง ๆ ทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอด

ทัง้ทรปิจาก Cruise Compass หนังสอืพมิพป์ระจําวันทีม่รีายละเอยีดกจิกรรมในแต่ละวันทีห่อ้งพักของ

ทา่น 

 



 

ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 

 

** หอ้งอาหาร The Grande, 

Silk, Chic, American Icon 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Costal kitchen หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 ของเรอื Suite Only 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 14 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 5 

** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 15 

** Sorrento’s  เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 

** La Patisserie เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 

** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 

  

 

ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั(กรณุาสํารองทีน่ั่งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆทั่วทัง้ลํา

เรอื  หรอืพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

วนัที ่ 3     ลอ่งนา่นน า้สากล(Cruising Day)   
เชา้,กลางวัน,เย็น ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 

 

** หอ้งอาหาร The Grande, 

Silk, Chic, American Icon 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Costal kitchen หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 ของเรอื Suite Only 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 14 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 5 

** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 15 

** Sorrento’s  เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 

** La Patisserie เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 

** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 

 

วันนีเ้รอืจะลอ่งน่านน้ําสากลตลอดทัง้วันทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ด ้

จากกจิกรรมที่จัดขึน้ตัง้แต่เชา้จรดคํ่าGไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ที่

หอ้งอาหารบุฟเฟต์, คาสโินที่จัดเครื่องเล่นไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ี่ตอ้งการเสี่ยงโชค,oหรือท่านที่ตอ้งการ

พักผ่อนสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน้ํากลางแจง้ขนาดใหญ่ แชส่ระจากุชชี,่ สําหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ที่

ชอบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถเลน่เครือ่งเลน่ไมว่า่จะเป็น Zipline, Flow rider, Ice skate และอืน่ๆได ้



 

  
 

วนัที ่ 4    อลาสกา้ อนิไซด ์พาสเซจ(Alaska Inside Passage), สหรฐัอเมรกิา 

เชา้,กลางวนั,เย็น ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ 

 ล่องเรอืเขา้สู ่อลาสกา้ อนิไซด ์พาสเซจ(Alaska Inside Passage) เป็นเสน้ทางทีท่อดยาวจาก รัฐ

วอชงิตันของสหรัฐอเมรกิา ผา่นแคนาดามาถงึอลาสกา้ โดยจะมหีมูเ่กาะต่างๆ เรอืเดนิสมทุรจะใชเ้สน้ทางนี้

เพือ่หลกีเลีย่งสภาพอากาศทีไ่มด่ ีโดยเสน้ทางนีจ้ะเป็นววิทวิทัศนธ์รรมชาตทิีส่วยงาม ทัง้หมูเ่กาะต่างๆ ธาร

น้ําแข็ง เทอืกเขา รวมไปถงึสัตวป่์าพันธุห์ายากนานาชนดิ และมเีมอืงต่างๆ ตัง้อยูต่ามเสน้ทางใหไ้ดแ้วะชม 

เชน่ วกิตอเรยี ,จโูน่ ,สแกกเวย ์

 
 

12.00 น. เรอืจอดทีท่า่เรอื เมอืงจโูน ่(Juneau) รัฐอลาสกา้ (ราคายงัไมร่วมทัวรช์ายฝ่ัง Shore Excursion) 

 จูโน ่เมอืงหลวงของรัฐอลาสกา้ ถงึแมจ้ะมขีนาดเล็กกว่าอกีหลายเมอืงแต่เนื่องจากเป็นเมอืงทีอ่ยู่ใกลก้ับ

แผ่นดนิใหญ่มากทีสุ่ด  นอกจากความน่ารักและสวยงามผสมผสานระหว่างความเกา่และใหม่ของเมอืงเป็น

จุดที่นักท่องเที่ยวสนใจ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกทีน่าสนใจ เช่น ธารน้ําแข็งเมนเดนฮอลล ์

(Mendenhall Glacier)ทีท่า่นสามารถเขา้ไปสํารวจในถ้ําน้ําแข็ง,เทรซี ่อารม์ ฟยอรด์ (Tracy Arm Fjord) ที่

หา้มพลาด ฟยอรด์ทีเ่กดิจากการกดัเซาะของธารน้ําแข็งจนกลายเป็นสว่นเวา้ทีเ่รอืสามารถลอ่งผา่นได ้ถอืได ้

วา่เป็นจดุหมายปลายทางถงึของการลอง่เรอืสําราญในเสน้ทางอลาสกา้นี้ ท่านสามารถเดนิท่องเทีย่วในตัว

เมอืงไดอ้ยา่งอสิระ หรอื ท่านสามารถเลอืกซือ้ทัวรช์ายฝ่ัง(Shore Excursion) ไดก้ับทางเรอื ทัวรท์ีแ่นะนํา

คอื 1.น่ังเฮลคิอปเตอร ์ขึน้ไปบนธารน้ําแข็งเมนเดนฮอลล ์พรอ้มกับการเดนิชมถ้ําน้ําแข็ง หรอืจะสนุกสนาน

กบัการชมเหลา่สนัุขไซบเีรยีน ฮสักีส้ดุแสนน่ารัก หรอืกจิกรรมสนัุขลากเลือ่น(Dog Sledding) 

  

 
 

 (สําหรับท่านทีทํ่าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  

สว่นท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมงGณoบรเิวณท่าเรอื 

และกรณุากลับถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 

 ตัวอยา่ง Shore Excursion คลกิ  **ราคา Shore Excursion อาจมกีารเปลีย่นแปลงกรุณาตรวจสอบราคา

อกีครัง้บนเรอื** 

   

https://www.royalcaribbean.com/beforeyouboard/shoreExcursions/downloadBrochure/excursions.php?ship=OV&date=2020-09-04&currency=USD#JU54


 

 
***ทา่นจะตอ้งกลบัมาขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอยา่งนอ้ย 1 ช ัว่โมง*** 

21.00 น. เรอืออกจากทา่เรอื เมอืงจโูน ่(Juneau) รัฐอลาสกา้ 

 

วนัที ่ 5     สแก็กเวย ์(Skagway), สหรฐัอเมรกิา 
เชา้,กลางวนั,เย็น ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 

 

07.00 น. เรอืจอดทีท่า่เรอื สแก็กเวย ์(Skagway) รัฐอลาสกา้(ราคายงัไมร่วมทัวรช์ายฝ่ัง Shore Excursion) 

 สแก็กเวย ์ เมอืงขนาดเล็กทีม่ปีระชากรอยู่ไม่มาก แต่ยังคงอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยก่อนเอาไวไ้ดจ้นถงึ

ปัจจุบัน ในปี 1989 เมอืงนี้เคยเจรญิรุ่งเรอืงอย่างมาก เนื่องจากเป็นชว่งตืน่ทองของอเมรกิาจงึเป็นแหล่ง

ชุมนุมของนักแสวงโชคที่เดนิทางเขา้มาเมืองนี้ แต่เมื่อหมดยุคตื่นทองผูค้นก็พายา้ยออกไปจนเหลือ

ประชากรอยูเ่พยีงแค่ 1,000 กว่าคน แต่กลับจะมนัีกท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาเมอืงนี้เพิม่ขึน้ในทุกๆ ปี ทํา

ใหเ้มอืงนีเ้ป็นอกีแหง่หนึง่ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางเขา้ของรัฐอลาสกา้ ทา่นสามารถเดนิชมบา้นเรอืนสสีัน

สดใสในตัวเมอืง ดว้ยตัวเมอืงขนาดเล็กกับบรรยากาศทีอ่อกแนวคาวบอย ผสมกับอากาศทีเ่ย็นสบายทําให ้

ท่านเพลดิเพลนิกับการเดนิชมเมอืงไดไ้มรู่เ้บือ่ และยังม ีสสุานของ Jefferson Smith และ Frank Reid ผูท้ี่

เปลีย่นแปลงเมอืงสแก็กเวยอ์ยา่งมาก 

 ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองไดอ้ย่างอิสระ  หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝ่ัง(Shore 

Excursion) ไดก้บัทางเรอื 

 

 



 

(สาํหรับทา่นทีทํ่าการจองทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอืGพนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอืo

สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอื 

และกรณุากลับถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 

ตัวอยา่ง Shore Excursion คลกิ **ราคา Shore Excursion อาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณุาตรวจสอบราคาอกีครัง้บนเรอื** 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ทา่นจะตอ้งกลบัมาขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอยา่งนอ้ย 1 ช ัว่โมง*** 

20.30 น. เรอืออกจากทา่เรอื สแก็กเวย ์(Skagway) 

 

วนัที ่ 6          เอนดคิอต อารม์(Endicott Arm)-ดอวส ์กลาเซยีร(์Dawes Glacier), สหรฐัอเมรกิา 
เชา้,กลางวนั,เย็น ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้
 
07.00 น. เรอืจอดเดนิทางถงึ เอนดคิอต อารม์(Endicott Arm) และ ดอวส ์กลาเซยีร(์Dawes Glacier) ธาร

น้ําแข็งเป็นหนึง่ในจุดสําคัญทีไ่ม่ค่อยมคีนรูจั้กของอลาสกา้ซึง่อยู่ทีข่อบดา้นใตข้องพืน้ที ่ฟอรด์ เทอรเ์รอร ์
ไวลดเ์ดอรเ์นส (Fords Terror Wilderness) ระหว่างทีท่่านล่องผ่านความยาวกว่า 30 ไมลค์ุณจะตืน่ขึน้มา
ดว้ยหนา้ผาหนิแกรนติรอบ ๆ หบุเขาภเูขาและน้ําตกทีไ่หลอยูห่ลายสบิแห่ง ภเูขาน้ําแข็งทีล่อยในน้ําทะเลสี

ฟ้าเขม้และธารน้ําแข็งชายฝ่ังทะเลทีง่ดงามทีด่งึดูดความสนใจของปรากฏการณ์ธรรมชาตนิี้ โดยเรอืจะล่อง
ผา่นธารน้ําแข็งตา่งๆ ใหท้า่นไดช้มความสวยงามและมหัศจรรยข์องธารน้ําแข็ง 

 

 
 

https://www.royalcaribbean.com/beforeyouboard/shoreExcursions/downloadBrochure/excursions.php?ship=OV&date=2020-09-04&currency=USD#SK49


 

12.00 น. เรอืออกจาก ดอวส ์กลาเซยีร(์Dawes Glacier) 
 
วนัที ่ 7       ลอ่งนา่นน า้สากล(Cruising Day)   
เชา้,กลางวนั,เย็น ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 

 
** หอ้งอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Costal kitchen หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 ของเรอื Suite Only 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 14 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 5 

** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 15 

** Sorrento’s  เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 

** La Patisserie เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 

** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 
 

 วันนีเ้รอืจะลอ่งน่านน้ําสากลตลอดทัง้วันทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ด ้
จากกจิกรรมที่จัดขึน้ตัง้แต่เชา้จรดคํ่าGไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ที่
หอ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินทีจั่ดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่น
สามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน้ํากลางแจง้ขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี,่ สําหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบ
กจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถเลน่เครือ่งเลน่ไมว่า่จะเป็น Zipline, Flow rider, Ice skate และอืน่ๆได ้

 

   
 

วนัที ่ 8      วคิตอเรยี(Victoria), แคนาดา 
เชา้ ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้

08.00 น. เรอืจอดทีท่า่เรอื เมอืงวคิตอเรยี(Victoria) ประเทศแคนาดา (ราคายงัไมร่วมทวัรช์ายฝ่ัง Shore 

Excursion) 

 วคิตอเรยี เมอืงหลวงของรัฐบรติชิโคลัมเบยี ประเทศแคนาดา ซึง่อยูห่า่งจากเมอืงแวนคเูวอรเ์พยีง 2 ชัว่โมง

ครึง่ เป็นเมอืงทีม่คีวามปลอดภัย สวยงาม เงยีบสงบน่าอยู่อย่างยิง่ และยังเป็นเมอืงทีม่สีถาบันสอนภาษา

มากมาย ทําใหช้าวตา่งชาตทิั่วโลกนยิมเดนิทางมาศกึษาต่อทีเ่มอืงนี้ เมอืงนี้ยังไดช้ือ่อกีอยา่งหนึง่ว่า เมอืง

แห่งสวน (City of Gardens) มสีวนดอกไมม้ากมายอยูต่ามจุดต่างๆ ของเมอืง และทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังคอื 

สวนบตุชารท์(Butchart Garden) นอกจากนัน้เมอืงนี้ยังมชีือ่เสยีงในการมาชม ปลาวาฬเพชรฆาต(Killer 

Whale) หรืออีกชือ่หนึ่งว่าออร์กา้ (Orca) และยังมี อาคารรัฐสภา(British Columbia Parliament 

Buildings) ทีเ่ป็นแลนดม์ารค์สําคัญใหนั้กทอ่งเทีย่วไดม้าเทีย่วชมและถา่ยรปู ดว้ยบรรยากาศทีไ่มเ่ร่งรบี กับ

การจราจรทีไ่มต่ดิขดั และนสิยัความเป็นคนอบอุน่และเป็นกนัเองของชาวแคนาดาทําใหเ้มอืงนีน่้าเดนิทางมา

ท่องเทีย่วอย่างมาก ท่านสามารถเดนิท่องเทีย่วในตัวเมอืงไดอ้ย่างอสิระ หรอื ท่านสามารถเลอืกซือ้ทัวร์

ชายฝ่ัง(Shore Excursion) ไดก้บัทางเรอื  

 



 

(สาํหรับทา่นทีทํ่าการจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอืGพนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอืo

สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง ณ บรเิวณทา่เรอื และ

กรณุากลับถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 

 

ตัวอยา่ง Shore Excursion คลกิ **ราคา Shore Excursion อาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณุาตรวจสอบราคาอกี

ครัง้บนเรอื** 

 

 
18.00 น.  เรอืออกจากทา่เรอื เมอืงวคิตอเรยี(Victoria) 

 **เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 

ชว่งค า่ เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้่านในหอ้งพักของท่าน ใหท้่านนํากระเป๋าเดนิทางของ

ทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานนําลงไปทีท่่าเรอืในวันรุ่งขึน้ (สิง่ของทีท่่านจําเป็นตอ้งใชร้ะหว่างวันให ้

ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถอื) ** ถา้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไม่จําเป็นตอ้ง

วางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก** 

 
วนัที ่ 9     ซแีอตเทลิ-สเปซ นดีเดลิ-พพิธิภณัฑ ์Chihuly Garden and Glass-ซแีอตเทลิ พรเีมยีม          

เอา้ทเ์ล็ต 
 
เชา้ ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้

 
** หอ้งอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Costal kitchen หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 ของเรอื Suite Only 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 14 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 5 

** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 15 

** Sorrento’s  เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 

** La Patisserie เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 

** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 
 

06.00 น. เรอืเทยีบท่า ณ ท่าเรอื ทา่เรอืสมทิโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซแีอตเทลิ ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา 

https://www.royalcaribbean.com/beforeyouboard/shoreExcursions/downloadBrochure/excursions.php?ship=OV&date=2020-09-04&currency=USD#SK49


 

 หลังจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่ง 
 **กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 
 
08.00 น. นําท่านชม สเปซ นดีเดลิ (Space Needle) สัญลักษณ์ของเมอืงซแีอตเทลิ หอคอยสงูกว่า 184 เมตร

ทีต่ัง้ตระหงา่นโดดเดน่มาตัง้แตปี่ 1972 สําหรับงาน World Fair (การแสดงนทิรรศการนานาชาตปีิ 1962) มี
รูปทรงคลา้ยกับจานบนิของโลกอนาคตทีต่ัง้อยูบ่นขารูปทรงแปลกตา เป็นสถานทีสํ่าคัญทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด
ของซแีอตเทลิ นําท่านขึน้ลฟิทส์ู่ดา้นบนเพือ่ชมววิเมอืงซแีอตเทลิแบบ 360 องศา ในวันทีอ่ากาศแจ่มใส่

ทา่นจะไดเ้ห็นววิเมอืงแบบสวยงามสดุลกูหลูกูตา ทีฉ่ากหลังเป็นเทอืกเขา Mount Rainer 
 จากนัน้นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑ ์Chihuly Garden and Glass ซึง่อยูด่า้นลา่งของสเปซ นดีเดลิ เป็นที่

รวบรวมงานศลิปะของ Dale Chihuly ศลิปินผูเ้ลือ่งชือ่ทางดา้นศลิปะกระจก ท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับงาน
กระจกสทีีม่ว้นงอขึน้มาจากพืน้และกลบีดอกไมโ้ปร่งแสงทีแ่ขวนอยู่ในเรอืนกระจกทีเ่ป็นซุม้โคง้ ชมความ
ละเอยีดวจิติรการตา พพิธิภัณฑเ์ปิดตัวเมือ่ปี 2012 เพื่อฉลองความสําเร็จของเขา ที่ไดเ้ริม่ตน้ทํางาน
เกีย่วกบักระจกในชว่งทีกํ่าลงัศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลัยในชว่งยคุ 60 และไดไ้ปพัฒนาฝีมอืตอ่กบัผูเ้ชีย่วชาญ
ในเวนสิ จนเป็นทีรู่จั้กในระดับสากลและไดรั้บการยกยอ่งในผลงาน ในสว่นเรอืนกระจกนี้ท่านจะไดพ้บกับชอ่
ดอกไมค้วามยาวกว่า 30 เมตร ในลักษณะที่ถูกตรงึไวข้ณะที่กําลังล่วงหล่น และยังมีแกลลอรี่อื่นๆ อีก
มากมายทีจ่ัดแสดงผลงานของ Chihuly ใหท้า่นไดช้ม 

  

 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่ซแีอตเทลิ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ต (Seattle Premium Outlet) ทีร่วมสนิคา้แบรนดใ์ห ้

ท่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, 
GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin 
Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store ทีร่าคาถูกว่าเมอืงไทยเป็นอยา่ง
มาก 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
21.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตซิแีอตเตลิ-ทาโคมา(Seattle-Tacoma) 
22.00 น. นําทา่นเชค็-อนิและโหลดสมัภาระ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
 

วนัที ่ 10   ซแีอตเทลิ-ฮอ่งกง 
01.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิCathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX857 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 
เครือ่งบนิบนิขา้มเสน้แบง่เวลา วันทีแ่ละเวลาเปลีย่น 

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

วนัที ่ 11   ฮอ่งกง-กรงุเทพฯ 
06.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเช็ค แลป กอก ฮอ่งกง (แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
08.35 น. นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิCathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX705 (บรกิารอาหารบน

เครือ่ง) 
10.40 น. คณะเดนิทางกลับถงึ กรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 

วนัเดนิทาง 

3-13 กนัยายน 2563 
ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งเดยีวกนั 2 ทา่น เทา่นัน้ 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเทา่กบัผูใ้หญ)่ 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งเดยีวกนั 2 ทา่น เทา่นัน้ 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเทา่กบัผูใ้หญ)่ 

ราคาทา่นละ PROMOTION EARLY BIRD 
จองกอ่น 29 กมุภาพันธ ์63 

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง(Interior) 134,900.- 129,900.- 
หอ้งพักแบบมรีะเบยีง(Balcony) 159,900.- 154,900.- 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
                                

***หมายเหต*ุ** 
- กรณมีวีซีา่อเมรกิา(USA) แลว้ ลดทา่นละ 5,300.- บาท 
- กรณีมวีซีา่แคนาดา(CANADA) แลว้ ลดทา่นละ 5,000.- บาท 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระมดัจ า 50%  หลงัจากไดร้บัการยนืยนัการจอง 

2. ช าระสว่นทีเ่หลอื 75 วนักอ่นการเดนิทาง 

3. กรณีระยะเวลาจองต า่กวา่ 60 วนั ทางบรษิทัเก็บเต็มจ านวน 100 % 

4. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

5. การไมเ่ขา้รว่มกจิกรรม ,โปรแกรม หรอือาหารบางมือ้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี เนือ่งจากเป็น

การจองแบบหมูค่ณะ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 75 วนั คนืเงนิมดัจ าเต็มจ านวน 100 % 

2. ยกเลกิกอ่นเดนิทางต า่กวา่ 60-50  วนั คนืเงนิ 50 %  

3. ยกเลกิกอ่นเดนิทางต า่กวา่ 50 วนั หกัช าระ 100% เต็มจ านวน 

4. กรณียืน่วซีา่ไมผ่า่นทางบรษิทัขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิโดยยดึตามเงือ่นไขตาม ขอ้ 1-3 ขา้งตน้ 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. สําหรับเด็กอายตํุ่ากวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื(เด็กทารกควรมอีายอุยา่งตํ่า 6 เดอืน 7วัน) 

3. ลูกคา้ตอ้งเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดนิทางทุกครัง้ และตอ้งมอีายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายอันเกดิจากเหตุสุดวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคุมไดเ้ชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ

ทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 7 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการชาํระเงนิ) 
2. คา่ภาษีทา่เรอื 
3. อาหารบนเรอืสําราญ(ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสําราญ) 
4. คา่ทปิพนักงานบนเรอื 
5. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ รวมภาษี ไป-กลับ กรงุเทพฯ-ซแีอตเทลิ-กรงุเทพฯ สายการบนิตามทีกํ่าหนด 
6. คา่น้ําหนักกระเป๋า ทา่นละไมเ่กนิ 2 ใบ ใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม 
7. คา่รถรับสง่ ไป-กลับ สนามบนิ-ทา่เรอื ตลอดจนนําเทีย่วตามรายการ 
8. คา่ทีพ่ักเมอืงซแีอตเทลิ 1 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น)   
9. คา่วซีา่อเมรกิา 
10. คา่วซีา่แคนาดา 
11. ประกนัการเดนิทาง คุม้ครองอบุตัเิหตแุละสขุภาพระหวา่งการเดนิทาง (**ไมคุ่ม้ครองกรณีเจ็บป่วยทีเ่กดิจากโรค

ประจําตวัในระหวา่งทาง**) 
12. ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
2. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
3. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืสําราญ / คา่ WIFI 
4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
7. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ (โดยประมาณ 100 บาท / ทา่น / วัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




