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อลาสกา้– แองคอเรจ – คอเรจฟยอรด์ – กลาเซยีเบย ์
สแกกเวย ์– จโูน ่– เค็ทชเิกน้ – แวนคเูวอร ์ แกซ๊ทาวน ์– สวนสแตนลยีป์ารค์ 

น าทา่นลงเรอื Coral Princess Cruise ล่องชมดนิแดนอลาสก้า  
กบัเรือส าราญ สุดหรูของตระกลูเรือ Princess ซ่ึงมีระวางขบัน า้ถงึ 116,000 ตนั สามารถจุผู้โดยสาร

ได้ถงึ 2,670 คน มูลค่าในการใช้ก่อสร้างกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐมีห้องพกัส าหรับให้บริการถงึ  
1,300 ห้อง ที่พร่ังพร้อมด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกและความบันเทิง ลิม้อาหารรสเลศิ  เตม็

ตากบัโชว์สุดอลงัการ และร่ืนเริงกบัเสียงดนตรีในบรรยากาศแห่งความสนุกสนานเตม็อารมณ์ จะมีการ
เดนิทางใดให้คุณได้มากเท่านี ้ เรือล านีไ้ด้รับสัมปทานให้เข้าชม “ กลาเซียร์ เบย์ ” Glacier Bay  

 ไฮไลท์ของเรือล่องอลาสก้า(ไม่ใช่ให้เข้าทุกล าเข้าได้เฉพาะเรือที่ได้รับการอนุญาตเิท่าน้ัน)  
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เดนิทางโดยสายการบินอว่ีา แอร์ไลน์ EVA Airlines ที่ใช้เวลาส้ันที่สุดไม่เสียเวลาต่อเคร่ืองหลายคร้ัง 
พกับนเรือส าราญสุดหรู 7 คนื , แวนคูเวอร์ 1 คนื,  แองเคอเรจ 1 คนื  

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที ่05 – 16 กนัยายน 2557 Coral Princess Cruise 

วนัที่1      กรุงเทพฯ – แวนคูเวอร์ (แคนาดา)   
14.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

17.05 น. เหิรฟ้าสู่ นครแวนคูเวอร์ แคนาดา ... โดยสายการบินอวีเีอ แอร์ไลน์ EVA Airlines เทีย่วบินที่  
BR068/010 

 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี เมืองไทเป ประเทศไตห้วนัพร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองเชิญท่านอิสระ
กบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัรายการบนัเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า 
  *** บนิขา้มเสน้แบง่เวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีไ่มเ่ปลีย่น ***  

19.15 น. ถึงท่าอากาศยาน“เมืองแวนคูเวอร์” Vancouver หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร / นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่ : Empire Landmark Vancouver Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง         พกัที่แวนคูเวอร์            

วนัที่2     แวนคูเวอร์ – ชมเมือง – ล่องเรืออลาสก้า   
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม “เมืองแวนคูเวอร์ ” Vancuver แห่ง รัฐบริติช โคลมัเบีย  ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกสุดของแคนาดา  

และ เป็นหน่ึงในดินแดนท่ีมีภูเขามากท่ีสุดในทวปีอเมริกาเหนือ ดว้ยทาํเลท่ีตั้งท่ีอยูติ่ดกบัชายฝ่ังทะเล ทาํให้
รัฐน้ีเปรียบเสมือนประตูสู่แปซิฟิกและเอเชีย  นาํคณะเท่ียวชมสวน “ สแตนลีย์ปาร์ค  ” Stanley Park เป็น
สถานท่ีจดั กิจกรรม กลางแจง้  ทีช่าวแคนนาเดียนมักมา เล่นสกี   ปีนเขา หรือแค็มป้ิง  ล่องเรือ ฯลฯ  ภายใน
บริเวณสวนประดบัประดาดว้ยความงามของตน้เรดวดู ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัเสาอินเดียนแดงท่ีเก่าแก่  ชมการ
จาํลองบา้นเรือนและชีวติความเป็นอยูข่องชาวอินเดียนแดง แลว้เดิ  นทางสู่ ศูนยว์จิยัเพาะพนัธ์ุปลาแซลมอน  

ให้ท่านได้เดินข้าม “ สะพานแขวนคาปิลาโน  ” Capilano Bridge สะพานแขวนส าหรับคนเดินทีย่าวทีสุ่ดใน
แคนนาดา ทอดขา้มเหวลึก  และแม่นํ้าคาปิลาโน Capilano River ท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติอยา่งน่า
ประทบัใจ  อิสระใหท้่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมาย นาํชมยา่นท่ีเรียกวา่  “ แก๊สทาวน์  ” Gas 
Town  ชุมชนแรกของแวนคูเวอร์  ซ่ึงบุกเบิกโดย Gas Jack Deighton ผูริ้เร่ิมการเปิดผบัขายเบียร์ จน
กลายเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งมาก  เท่ียวชมร้านคา้ และร้านกาแฟใน Gas Town เลือกซ้ือสินคา้ในยา่น Robson 
Street  พร้อมชม “นาฬิกาไอน ้าเรือนแรกของโลก ”  Steam Clock ทุกๆ 1/4 ชัว่โมง Chimes (ช่ือของเมโลด้ี
เสียงนาฬิกา) ละอองไอนํ้าพวยพุง่พร้อมมีเสียงกงัวาล 5 คร้ัง (ประมาณคลา้ยเสียงรถไฟไอนํ้า) ออกแบบและ
ก่อสร้างนาฬิกาโดย Raymond Saunders ในปี ค. ศ. 1977 ตวันาฬิกาหล่อหลอมดว้ย ทองสัมฤทธ์ิ ซ่ึงมี
นํ้าหนกัมากกวา่ 2 ตนั มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเทียวชมบรรยากาศของเมืองท่ีสวยท่ีสุดของประเทศคานาดา 

เท่ียง   บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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 นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือแวนคูเวอร์ เช็ค-อิน Check-In Princess Cruise นาํเดินสาํรวจตาํแหน่ง
ท่ีตั้งของหอ้งอาหาร  และส่วนบริการต่างๆของเรือสาํราญ  พร้อมเขา้ร่วมกิจกรรมซอ้มการเตรียมพร้อมใน
กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  โดยใหท้่านใส่ชูชีพท่ีเตรียมไวท่ี้หอ้งพกัของท่าน  แลวัไปยงัจุดนดัพบตาม
หมายเลขท่ีมีบอกไวใ้นหอ้งพกั  เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิธีนบัถอยหลงัฉลองการออกเดินทาง Bon 

Voyage Countdown เรือรักเรือสาํราญ Princess Cruise ออกเดินทางจากท่าเรือ  ใหท้่าน
ไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรม และความบนัเทิงต่างๆท่ีทางเรือไดจ้ดัสรรไว ้เช่น ท่านอาจจะนัง่ฟังเพลงไพเราะ
ไดท่ี้ เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกบัการเตน้รําไดท่ี้ดิสโกเ้ธค  หรือบางท่านอาจจะเส่ียงโชคท่ีคาสิโน ท่ีมี
เคร่ืองเล่นต่างๆใหท้่านเลือกมากมาย เช่น รูเล็ตต,์ สล็อด แมชชีน, แบล็กแจค็  ฯลฯ 

คํ่า  ขอตอ้นรบัทา่นสมาชกิผูม้เีกยีรตทิกุทา่นรว่มรบัประทานอาหารมือ้ค า่ Welcome 

Dinner ซึง่กปัตนัไดจ้ดัไวร้บัรองสมาชกิผูม้เีกยีรตทิกุทา่นแบบเป็นพเิศษ 

อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั พรอ้มชมการแสดงโชวช์ุดพเิศษทีท่างเรอืไดจ้ดัไว้
ใหช้ม (ทกุคนืแบบไมซ่ า้กนั)   

พกัที ่: Coral Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว  
 

วนัที่3     เรือน าคณะล่องทะเล ( สนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ) 
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
 วนันีเ้ชญิทา่นสมาชกิพกัผอ่นอยา่งอสิระกบับรกิาร และกจิกรรมบนัเทงิตา่ง ๆ มากมายบนเรอื อาทเิชน่  

 หอ้งบฟุเฟตน์านาชาต ิ(บรกิาร 24 ช ัว่โมง) หอ้งอาหารอติาเลีย่น หอ้งอาหารสไตลน์วิออรล์นิส ์ 

 บารเ์ครือ่งดืม่ บารไ์อศครมี บารก์รลิล ์ฮอทด็อก แฮมเบอรเ์กอร ์

 หอ้งฟงัเพลง  หอ้งเลาจน์หอ้งโชว ์และการแสดงทีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ยระบบแสง ส ีเสยีง 

 โรงภาพยนตร ์หอ้งคาสโิน หอ้งเกมส ์และเครือ่งเลน่ Simulator  

 อนิเตอรเ์น็ต คาเฟ่  

 สโมสรส าหรบัเด็กเล็ก 

  สระวา่ยน า้  สระน า้วน   เซาวนา่  หอ้งนวด  หอ้งยมิ หอ้งเสรมิสวย 

  สนามกอลฟ์คอมพวิเตอร ์คอรต์แพ็ตเดิล้เทนนสิ     บาสเก็ตบอล     และวอลเลย่บ์อล  

 หอ้งสมดุ หอ้งท าพธิแีตง่งาน  หอ้งแพทย ์

  รา้นคา้ปลอดภาษ ี    รา้นสรรพสนิคา้     และของทีร่ะลกึ   

 หอ้งแสดงภาพเขยีนศลิปะ 

เท่ียง   บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
คํ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พรอ้มชมการแสดงโชวชุ์ดพเิศษ  
พกัที ่: Coral Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว  

วนัที่4       เรือเทียบท่าที่เมืองเคท็ชิเกน KETCHIKAN 
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วนันีเ้รอืเทยีบทา่ต ัง้แตเ่วลา 06.30 – 14.00 น . * * * 

06.30 น. เรือเขา้เทียบท่า “เค็ทชิแคน” Ketchikanเมืองน้ีตั้งอยูเ่ชิงเขาริมฝ่ังแม่นํ้า เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่หมู่บา้นดั้งเดิมของชนพื้นเมืองท่ีสร้างสรรคง์านศิลปะเสาโทเทม็ของ อินเดียนแดงเผ่าทลิงกติ 

เท่ียง   บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
เดนิเทีย่วชมเมอืง หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้ Optional Tour  
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 Totem & Town Tour (2.30 Hours) : ท่านจะไดน้ัง่รถโคช้ชมรอบเมืองเคท็ชิแกน ชมอุทยานโทเท็มไบท ์ศึกษา
ความเป็นมาของเสาสลกัท่ีมีความหมายบ่งบอกถึงวฒันธรรมความเป็นอยูแ่ละขนบธรรมเนียม ประเพณี 
( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 39 USD / เดก็ต า่กว่า12ปี 22 USD) 
Misty Fjords Seaplane (2.00 Hours) : ประสบการณ์ท่ีท่านจะไดส้มัผสักบัการนัง่ Float Plane ชมมิสต้ีฟยอร์ด ท่ี
แผอ่าณาบริเวณกวา่ 2 ลา้นเอเคอร์ชมผาแกรนิตท่ีงดงาม นํ้ าตกสูงกวา่ 1,000 ฟตุ ทะเลสวยใสดงัผลึกแกว้ และทะเลหมอกสวยท่ีปก
คลุมความงามของธรรมชาติราวป่าหิมพานตใ์นฝัน ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 245 USD / ไม่มรีาคาเดก็) 

 Alaska Bear Adventure (3.15 Hours) : เป็นรายการท่ีทา้ทายและค่อนขา้งจาํกดัจาํนวนนกัท่องเท่ียวเพ่ือรักษา
ความเป็นธรรมชาติไวใ้หอ้ยูน่านท่ีสุด ทวัร์เร่ิมดว้ยการพาท่านนัง่ Float Plane สู่ถ ํ้าจุดท่ีสามารถชมหมีไดอ้ยา่งชดัเจน จากนั้นพาท่าน
สู่ลาํธารมาร์การ์เร็ต ซ่ึงเป็นท่ีท่ีหมีสีนํ้ าตาลจะมาดกัจบัปลาแซลมอนเป็นอาหารนบัเป็นความต่ืนตาต่ืนใจท่ีคุณจะประทบัใจมิรู้ลืม 
( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 339 USD / ไม่มรีาคาเดก็) 

14.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “จโูน” Juneau   
ค ่า   บรกิารอาหารมือ้ค า่ม ือ้พเิศษ! 

ขอเชญิทา่นสมาชกิผูม้เีกยีรตทิกุทา่นรว่มรบัประทานอาหารมือ้ค า่ Captain Night 
DINNER ซึง่กปัตนัไดจ้ดัไวร้บัรองสมาชกิผูม้เีกยีรตทิกุทา่นแบบเป็นพเิศษ 

พกัที ่: Coral Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว  

วนัที่5       เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน (JUNEAU) 
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

* * * วนันีเ้รอืเทยีบทา่ต ัง้แตเ่วลา 08.00 – 20.30 น . * * * 

08.00 น. เรือเขา้เทียบท่า ท่ี “ เมืองจูโน ” Juneau เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า  ท่ีเตม็ไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงาม  ดว้ย
เสน่ห์ของธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน จูโน เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งเทือกเขา
และทะเลทาํใหเ้ป็นเมืองท่ีเขา้ถึงไดย้ากในทางบกถูกคน้พบในช่วงยคุต่ืนทองปี  ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมือง
ศูนยก์ลางแห่งการคา้ทองอนัมัง่คัง่ ก่อนจะกลายเป็น เมืองหลวงของมลรัฐอลาสกา้  ในเวลาต่อมา นอกจากน้ี  
“ จูโน ” ยงัเป็นเมืองท่ีมี  “ ธารน ้าแข็ง  ” มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของอลาสกา้ ท่ีสาํคญัไดแ้ก่  “ธารน ้าแข็งเมนเดน
ฮอลล์” Mendenhall Glacier ซ่ึงเป็นธารน ้าแข็งทีข่ึ้นช่ือว่า  “ สวยทีสุ่ด  ” แห่งหน่ึงเท่าทีค้่นพบกนัมา ...
จากนั้นอิสระใหข้ึ้นฝ่ังชมเมืองจูโนและชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมือง 

เท่ียง   บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
เดนิเทีย่วชมเมอืง หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้ Optional Tour  

 Mendenhall Glacier & Salmon Hatchery (2.30 Hours) : นาํท่านสมาชิกเขา้เยีย่มชม สถานเพาะเล้ียง
พนัธ์ุปลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวติของปลาแซลมอนท่ีน่ามหศัจรรยย์ิง่นกั จากนั้นใหท่้านสมาชิกเดินชมธารนํ้ าแขง็เมนเดลฮอลลธ์าร
นํ้ าแขง็ท่ีข้ึนช่ือวา่สวยท่ีสุดเหนือคาํบรรยาย ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 39 USD / เดก็ต า่กว่า12ปี 24 USD) 

 Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) : นาํท่านสมาชิกข้ึนรถกระเชา้ไฟฟ้าสู่ยอดเขา เมา้ท ์โรเบิร์ต ท่ีมีความ
สูงกวา่ 1,800 ฟตุ เหนือพ้ืนดิน เปิดโอกาสใหไ้ดช่ื้นชมทิวทศัน์ท่ีงดงามของเมืองจูโนไดอ้ยา่งกวา้งไกล  
( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 26 USD / เดก็ต า่กว่า12ปี 14 USD) 

 Mendenhall Glacier Helicopter (2.15 Hours) : นาํท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธารนํ้ าแขง็เมนเดลฮอลล์  ท่ี
งามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกดว้ยการนัง่เฮลิคอปเตอร์ชมทศันียภาพอนัแสนมหศัจรรย ์ยาก แก่การไดม้าสมัผสั จากนั้นท่านจะมีโอกาส
ไดล้งเดินบนธารนํ้ าแขง็โดยมีผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูน้าํทาง ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 279 USD / ไม่มรีาคาเดก็) 
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คํ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พรอ้มชมการแสดงโชวชุ์ดพเิศษ  
20.30 น. เรือออกเดินทางสู่ “สแก็กเวย”์ Skagway 

พกัที ่: Coral Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

วนัที่หกของการเดนิทาง(6)              เรือเทียบท่าที่เมืองสแก๊กเวย์ SKAGWAY  
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
* * * วนันีเ้รอืเทยีบทา่ต ัง้แตเ่วลา 07.00 – 20.30 น . * * * 

07.00 น. เรอืเขา้เทยีบทา่ “ สแกก๊เวย์ ” Skagway เมืองแห่งขมุทองในอดีต  เป็นเมืองท่าและเป็นประตู
ตอ้นรับผูท่ี้จะเดินทางไปแสวงโชค ท่ีทุ่งทอง  “ คลอนไดค์  ” Klondike Gold Fields ในเขตประเทศแคนาดา
เม่ือประมาณ 100 ปีก่อน  โดยมีทางรถไฟสาย  “ไวท์พาส” และ  “ ยคูอนรูต”  White Pass and Yukon 
Railway ท่ีพานกัแสวงโชคเดินทางตดัขา้มขนุเขา และหุบเหว เขา้สู่มณฑลยคูอนของแคนาดา  ปัจจุบนัเหลือ
เพียงความทรงจาํ และนาํบรรยากาศเก่ามาใชต้อ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีมากบัเรือสาํราญในช่วงฤดูร้อน  ตวัเมือง
อยู่ใกลจ้ากท่าเรือเพียงเดินราว 10 – 15 นาทีก็ถึง เป็นเมืองเล็กๆ  ทีใ่ห้บรรยากาศแบบหนังคาวบอยตะวันตก 
และยงัคงรักษาสภาพไว้เหมือนในยคุต่ืนทอง เช่น บ้านไม้สองช้ันทาสีสดใส ซาลอน ร้านเหล้า ฯลฯ  

เท่ียง   บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
เดนิเทีย่วชมเมอืง หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้ Optional Tour  

 To The Summit (1.30 Hours) : เดินทางโดยรถแวนลดัเลาะไปตามเสน้ทางขดุทองสู่ยอดเขา ไวทพ์าส ซมัมิท ซ่ึงสูงกวา่  
ระดบันํ้ าทะเล 3,292 ฟตุ ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37 USD / เดก็ต า่กว่า12ปี 20 USD) 

White Pass Scenic Railway (3.00-3.30 Hours) : เดินทางโดยรถไฟรถไฟสายไวทพ์าสและยคูอนรูต  ซ่ึงเป็น
รถไฟ สายประวติัศาสตร์ในยคุต่ืนทองช่ืนชมกบัทศันียภาพตามหุบเขาและธรรมชาติท่ีงดงามสู่ยอดเขาไวทพ์าสซมัมิทนบัเป็น
ประสบการณ์ท่ีคุณจะมิลืมเลือน ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 112 USD / เดก็ต า่กว่า12ปี 56 USD) 
 Dog Sledding & Glacier Flightseeing (3.00-3.30 Hours) : เดินทางโดยการนัง่เฮลิคอปเตอร์สู่แคมป์

สุนขัท่ีเดนเวอร์กลาเซีย  พร้อมชมวธีิการควบคุมสุนขัลากเล่ือนจากไกดผ์ูเ้ช่ียวชาญ  และไดป้ระสบการณ์จากการนัง่เล่ือนท่ามกลาง
บรรยากาศท่ีแสนเยน็สดช่ืนสุดยอดของการผจญภยั ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 509 USD / ไม่มรีาคาเดก็และเดก็ต้องอายุ5ขวบขึน้
ไปถึงจะสามารถร่วมเดนิทางได้)  

คํ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ พรอ้มชมการแสดงโชวชุ์ดพเิศษ  
20.30 น. เรือออกเดินทางสู่ “อทุยานแหง่ชาตกิลาเซยีร”์ Glacier Bay National Park 

พกัที ่: Coral Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

วนัที่7 อุทยานแห่งชาตกิลาเซียเบย์ ( Glacier Bay National Park) 
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
* * * วนันีเ้รอืจะเขา้สู ่Glacier Bay National ต ัง้แตเ่วลา 06.00 – 15.00 น.* * * 

06.00 น.    เรือเดินทางถึงบริเวณธารนํ้าแขง็ “ กลาเซียร์ เบย์ ” Glacier Bay วันน้ีจะเป็นรายการพเิศษสุด!  
 ท่ีท่านจะไดเ้ห็น “ ธารน ้าแข็ง ” ท่ีงดงามตระการตา เรือสาํราญจะนาํท่านเขา้ใกลธ้ารนํ้าแขง็ท่ีไหลมารวมกนั 
 บริเวณไหล่เขาท่ีจบัตวักนัเป็นธารนํ้าแขง็สีฟ้าครามดว้ยแรงดึงดูดของโลกจึงทาํใหน้ํ้าแขง็แตกตวัถล่มลงมา

เบ้ืองหนา้ แลดูงดงามยิง่นกั ซ่ึงท่านสามารถบนัทึกภาพความประทบัใจน้ีไวด้ว้ยตวัของท่านเอง 
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เท่ียง   บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
บ่าย อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือสาํราญ กบักิจกรรมนานาชนิดท่ีทาํใหทุ้กท่านสุขสาํราญ 
คํ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั  พรอ้มชมการ

แสดงโชวชุ์ดพเิศษทีท่างเรอืไดจ้ดัไวใ้หช้ม (ทกุคนืแบบไมซ่ า้กนั)  
15.00 น.      เรือออกเดินทางสู่ “ ธารน า้แข็งคอลเล็จ ”  College Fjord 

พกัที ่: Coral Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

วนัที่8 ธารน า้แขง็ คอลเลจ็ – Farewell Dinner 
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
* * * วนันีเ้รอืจะเขา้สู ่Collage Fjord ต ัง้แตเ่วลา 17.00 – 20.30 น.* * * 

17.00 น. นาํคณะเดินทาง เขา้สู่ “ ธารน ้าแข็งคอลเล็จ  ” ใหท้่านได้ช่ืนชมความอลงัการ“ ธารน ้าแข็ง  ” และ“ ฟยอร์ด ” 
ท่ีงดงามตระการตาคลา้ยดัง่ภาพวาดในปฏิทินและท่ีบริเวณน้ียงัเป็นแหล่งของสัตวน์ํ้าอนัอุดมสมบูรณ์ ...มี
เวลาใหท้่านไดช่ื้นชมความสวยงามอยา่งเตม็อ่ิม  

เท่ียง   บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
บ่าย อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือสาํราญ กบักิจกรรมนานาชนิดท่ีทาํใหทุ้กท่านสุขสาํราญ  
20.30น.      จากน้ันเรือส าราญออกเดินทางสู่ “ทา่เรอืวทิเทยีร ์แองคอเรจ” Anchorage 
ค ่า   บรกิารอาหารมือ้ค า่ม ือ้พเิศษ! 

ขอเชญิทา่นสมาชกิผูม้เีกยีรตทิกุทา่นรว่มรบัประทานอาหารมือ้ค า่ Farewell Night 
DINNER ซึง่กปัตนัไดจ้ดัไวร้บัรองสมาชกิผูม้เีกยีรตทิกุทา่นแบบเป็นพเิศษ 

พกัที ่: Princess Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว 

วนัที่9 วทิเทียร์ – แองคอเรจ – ชมเมือง  
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เท่ียง   บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
12.30 น. เดนิทางถงึทา่เรอืวทิเทยี น าทา่นออกเดนิทางสูต่ วัเมอืงแองคอเรจ 

 ผา่นชมววิทิวทศัน์ท่สวยงามระหวา่งทาง ท่านจะประทบัใจไปกบัธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ จากน้ันท่าน เดินทาสู่ 
OUTLET แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆไว ้มีเวลาใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 

ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร /  
พกัที่: Sheraton Hotel Anchorage / หรือเทยีบเท่า  

วนัที่10 แองคอเรจ – ชมเมือง – ซีแอตเติล้ – กรุงเทพฯ    
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นาํท่านเท่ียวชมเมือง ท่ีใหญ่ท่ีสุดของมลรัฐอลาสกา้

ประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัออกของช่องแคบคุก๊เป็นเมืองอนัดบัหน่ึงของอ ลาสกา้ ชม
เมืองแองคอเรจ ซ่ึงมีบรรยากาศเงียบสงบ  โรแมนติกและมีช่ือเสียงในดา้นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
ซ่ึงหลายคร้ังท่ีผูค้นจะพบ “ กวางมูส ” ซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นไดท้ัว่ไปในบริเวณนอกเขตตวัเมืองแลว้  นาํท่านชม
“ สวนอนุสรณ์แผ่นดินไหว  ” (Earthquake Park) ท่ีเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 1964 ซ่ึงมีความแรงถึงระดบั 
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9.2 ริกเตอร์ ทาํลายบา้นเรือนไป 75 หลงั รวมทั้งสาํนกังานต่างๆอีกหลายแห่งปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้ก
อนุรักษไ์วเ้ป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงเหตุการณ์แผน่ดินไหวในอดีต 

 
 
เท่ียง   บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร / นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  
15.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองซีแอตเติล้ โดยสายการบินเดลต้า  แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่ DL2436 

19.54 น. ถึงท่าอากาศยาน“ซีแอตเต้ิล” Seattle นาํท่าน ต่อเคร่ืองสู่กรุงเทพฯ  

วนัที่11    ซีแอตเติล้  – กรุงทพฯ  
02.00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอวีเีอ แอร์ไลน EVA Airlines เทีย่วบินที่ BR025/067 

แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี เมืองไทเป ประเทศไตห้วนั  พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง... 
*** บนิขา้มเสน้แบง่เวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีเ่ปลีย่น *** 

วนัที่12 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)                 
09.10 น. เดินทางึงกรุงเพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความระทบใจมิรู้ลมื  
*********************************************** Alaska 12 Days By Coral Princess Cruise  ********************************************* 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทาง
ในขณะนั้น เพือ่ความสนุกสนาน และความปลอดภยัในการเดนิทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ ล่องเรืออลาสก้า 12 วนั   
ชว่งการเดนิทาง 
ในปี 2557 

ผูใ้หญพ่กั 
หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 
ปี พกั 

กบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 
 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

 

พกัทา่นเดยีว  
จา่ยเพิม่ 

 

5-16 กนัยายน 57 139,900 137,900 135,900 35,900 

 อตัราค่าบริการดังกล่าวยงัไม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 7,000 บาท  

 ต้องการพกัหอ้งพกัแบบมรีะเบยีง Balcony คิดค่าบริการเพิม่อกีท่านละ 35,000 บาท 

 ต้องการพกัหอ้งพกัแบบ Mini Suite คิดค่าบริการเพิม่อกีท่านละ 75,000 บาท 

 ต้องการพกัหอ้งพกัแบบ Suite (ดทีีส่ดุในเรอื) คิดค่าบริการเพิม่อกีท่านละ120,000 บาท 

 ต้องการบินไป-กลบั โดยช้ันธุรกจิ Business Class คิดค่าใช้จ่ายเพิม่อกีท่านละ 95,000 บาท 

 กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไปสามารถก าหนดวนัเดินทางตามความต้องการของหมู่คณะของท่าน 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-  แวนคูเวอร์//ซีแอตเต๊ิล -กรุงเทพฯ  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่าง  ๆอนัเป็นผลท่ีทาํ
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาแคนนาดา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 
 ค่าทปิพนักงานบริการในเรือ ทีผู้่เข้าพกัจะต้องช าระทุกท่าน วนัละ 9 USD / วนั / คนรวม 7 วนั ทีท่่านใช้บริการเรือ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมการทาํวซ่ีา VISA เขา้ประเทศอเมริกา 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในแองเคอเรจ และแวนคูเวอร์ โดยเฉล่ีย 5 ยเูอสดอลล่า / ท่าน / วนั 
 รายการทวัร์ชายฝ่ัง ซ่ึงท่านสามารถขอคาํปรึกษาไดจ้ากหวัหนา้ทวัร์ 
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การจองและช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก  40,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อม พร้อมหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือ

กรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 25 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกั
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ประกอบในการยืน่วซ่ีา VISA CANADA 
 หนังสือเดนิทางที่เหลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ (ถา้มีไม่ถึงกรุณาไปต่อหนา้ท่ีกองหนงัสือเดินทาง ค่าใชจ่้าย 

≈ 100 บาท 
 รูปถา่ยส ี(ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน  6 เดือน ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้ ) ขนาด 2 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง 
*พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  
 *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั  

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 
*ส าเนาสมุดเงนิฝากประจ า หรือ ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดอืน พร้อมด้วยหนังสือรับรองจากธนาคาร กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้
พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 5 วนัทาํการ) 
* เด็กใชเ้อกสารร่วมกบับิดา-มารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได้ แต่ให้ถ่ายสาํเนาแยกคนละชุด 

 กรณเีดก็อายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน  ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & 
มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ  

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่

คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ  ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละ
ประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น  การปฏิเสธวีซ่าอนั
เน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจาทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


