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ลอ่งเรือส ำรำญ Norwegian Bliss  

อลำสกำ้ 8 คนื 

ซแีอตเทลิ – เคทชแิกน – จโูน ่– สแก็กเวย ์– วคิตอเรยี – ซแีอตเทลิ  
 

ครัง้หนึง่ในชีวิต …..สมัผสัประสบการณ์ลอ่งเรือสาํราญสดุหรู  ชมสดุยอดความอลงัการของธารนํา้แข็งแหง่ขัว้โลกเหนือ พร้อมทัง้เพลดิเพลนิ
กบัทิวทศัน์อนัสวยงามระหวา่งการเดินทาง สนกุสนานเพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆบนเรือสาํราญหรู Norwegian Bliss….. 

 

ก าหนดการเดนิทาง: 15 – 25 กันยายน 2561  
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561  (วนัแรกของการเดินทาง)            กรุงเทพ – ซีแอตเทิล 

13.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ.สนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประตทูางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ Q (1-8) 
  สายการบิน EVA Air (อีวีเอ แอร์) พบกบัทีมงานเจ้าหน้าที่บลสูกาย คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก  
16.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป (TPE) ประเทศไต้หวนั โดยเที่ยวบิน BR68 (ใช้เวลาบิน 3.25 ช.ม.) เชิญทกุท่าน

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตร์หลากหลายสไตล์ กบัจอทีวีสว่นตวัทกุที่นัง่ บริการอาหารคํ่าบนเคร่ือง 
21.10 น.  เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป (กรุณาอยา่ลมืปรับนาฬิกา เพราะเวลาไทเปเร็วกวา่ไทย 1 ช.ม.) แวะเปลีย่นเคร่ืองบินสู ่

เมืองซีแอตเทิล อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษี ณ.สนามบินเถาหยวน 
23.40 น.  ออกเดินทางสู ่ซีแอตเทิล (SEA) โดยเที่ยวบิน BR26 บริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 
  ***บินข้ามเส้นแบง่เขตเวลาสากล (ทําให้เวลาท้องถ่ิน เมืองซีแอตเทิล จะช้ากวา่ประเทศไทย 14 ชัว่โมง)*** 
19.30 น.  เดินทางถึงทา่อากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล-ทาโคมา ประเทศสหรัฐอเมริกา นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และผ่าน

ดา่นศลุกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับทา่นเดินทางสู ่ตวัเมือง ซีแอตเทิล เมืองที่นา่อยูท่ี่สดุ.. ตัง้อยู่ระหว่าง Puget Sound 
และ Lake Washington และได้รับการขนานนามว่า Emerald City เนื่องจากความสมบรูณ์ของธรรมชาติ จนได้รับการโหวต
มากมายหลายครัง้ ให้ติดอนัดบั 1 ใน 10 เมืองที่ ปลอดภยัที่สดุ นา่อยูท่ี่สดุ สวยงามนา่ทอ่งเที่ยวที่สดุ และธรรมชาติดีที่สดุของ
อเมริกา ด้วยความที่เป็นเมืองนา่อยูม่าก หลายๆบริษัทจึงมกัจะนิยมมาเปิดสาํนกังานกนัท่ีนี่ เพราะเหมาะแก่การทํางานนัน่เอง 
มีทัง้ Microsoft, Boeing, Expedia, Amazon, T-Mobile (บริษัทค่ายมือถือของสหรัฐ) รวมไปถึงกาแฟ Starbucks ก็มี
สาํนกังานและต้นกําเนิดมาจากที่นี่ และที่นีย้งัถือเป็นเมืองที่เป็นประต ูสู ่อลาสก้า   

  นําคณะเข้าสูโ่รงแรมที่พกั ณ…………………….หรือเทียบเทา่  
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วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 (วนัท่ี 2 ของการเดินทาง)Space Needle – Pike Place Market – Norwegian Bliss 

 
 
 
 
 
 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหาร ของที่พกั 
09.00 น.  นําทา่นเที่ยวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองทา่ชายฝ่ังที่มีความสาํคญัทางด้านการทอ่ง เ ที่ ย ว ข อ ง ม ล รั ฐ ว อ ชิ ง ตั น 

สหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน อยู่ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา –แคนาดา เพียง 154 
กิโลเมตรเทา่นัน้ "นครซีแอตเติล"เป็นเมือง ขนาดใหญ่ พืน้ที่สว่นใหญ่ของเมืองล้วนเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติก ของ
แสงสใีนยามคํ่าคืน แตห่ลายๆคนท่ีเคยมาเยือนเมอืงนีก้ลบัเรียกขานเมอืงนีว้า่ มหานครแหง่สเีขียวขจี เนื่องจากเมืองนีเ้ต็มไปด้วย
พืน้ท่ีสเีขียวมากมาย จนได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา (ASTA) จดัอนัดบัให้ ซีแอตเติลเป็น 1 ใน 
10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย นําคณะชม Space Needle (สเปซ นีดเดิล) สญัลกัษณ์ของซีแอตเติล 
หอคอยที่มีความสงูถึง 520 ฟตุ สร้างขึน้ ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครัง้ที่ซีแอตเติลได้เป็นเจ้าภาพจดังาน World’s Fair ภายในสเปซ นีด
เดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารลอยฟ้าที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง จากนัน้นําท่านสู่ย่าน
Downtown (ดาวน์ทาวน์) ยา่นธุรกิจที่สาํคญัของเมือง ชมอาคารบ้านเรือนและตกึที่มีความสาํคญัทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่า
มีความงดงามที่สดุของเมือง นําคณะแวะเที่ยวชม Pike Place Market (ตลาดไพค์ เพลส)พบกบัแหลง่รวมอาหารสดของซีแอต
เทิล ซึง่เป็นตลาดของเกษตรกรที่เก่าแก่ที่สดุในสหรัฐอเมริกา ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเขตริมฝ่ังนํา้ของซีแอตเทิล มีช่ือเสียงในเร่ืองแผง
ขายอาหารทะเลสดๆ มีทัง้ขาป ูหอยนางรม ปลาแซลมอน ฯลฯ หรือปู Dungeness มีเฉพาะในช่วงฤดกูาล ท่านจะสนกุไปกับ
พอ่ค้าปลาที่แขง่ขนักนั ต่างก็นําเสนอความบนัเทิงที่แตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็นการแสดงการโยนปลาและการพดูหยอกเย้ากบั
ลกูค้าในขณะท่ีชัง่และหอ่ปลาด้วยกระดาษหนาสขีาว ทา่นอาจได้เห็นปลาสกัตวักระโดดขึน้มาอย่างฉบัพลนัโดยไม่ได้คาดคิดมา
ก่อน ไมเ่พียงเทา่นัน้ท่ีนีย้งัมีสนิค้าอื่นๆ ของที่ระลกึท้องถ่ิน ผลไม้เมืองหนาวที่น่ากินมากๆ และไม่พลาดสําหรับคอกาแฟที่จะนํา
ทา่นไปเยี่ยม Starbucks         สาขาแรกของโลก เชิญทา่นเลอืกซือ้ของที่ระลกึของสะสมที่ไม่มีจําหน่ายในสาขาอื่น อาธิ แก้วมัก๊
ที่มีโลโก้แบบ origin แล้วทําเก๋ๆ แบบคนซีแอ๊ตเติล้แท้ๆ ต้องมีแก้วกาแฟร้อนติดมือตลอด 

  เวลา และ 90% ต้องเป็นกาแฟ Starbucks เทา่นัน้ 
11.30 น. นําคณะเดินทางสูท่า่เรือ Pier 66 ทา่เทียบ เรือส าราญ นอร์วีเจียนบลิส 

 ผา่นการตรวจรักษาความปลอดภยั TSA (Transportation Security Administration) กรุณางดถ่ายภาพทกุชนิด 
 นําทา่นลงทะเบียนห้องพกัสาํหรับขัน้ตอนการลงเรือสาํราญ 
 วางวงเงินการันตีคา่ใช้จ่าย(พิเศษ)บนเรือ ขัน้ตํ่า 200 US$ ตอ่ห้อง ด้วยบตัรเครดิตหรือเงินสด 
 เจ้าหน้าที่เรือเรียกเก็บรักษาหนงัสอืเดินทางของทา่นไว้ เพื่อใช้ผา่นพิธีการของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐ 

อเมริกาและแคนาดา โดยทา่นจะรับกญุแจห้องพกั MAGG CARD (แม็คการ์ด) 1 บตัรต่อท่าน เพื่อใช้เป็นกุญแจห้อง และเป็น
บตัรเครดิตเพื่อใช้จ่ายซือ้สินค้า,เคร่ืองดื่มพิเศษ บนเรือ เป็นต้น แล้วยงัเป็นบตัรแสดงตนสําหรับผ่านขึน้-ลงเรือต่อเจ้าหน้าที่ 
รักษาความปลอดภยัของเรือ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัาคารบนเรือ 
 หลงัอาหารเชิญทา่นเดินชมสว่นบริการตา่งๆบนเรือและอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารบนเรือ 
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21.00 น. ชมโชว์ “Welcome Aboard” ณ. Bliss Theatre ชัน้ 6 หวัเรือ ตื่นตาไปกับแสงสีเสียงที่น่าประทบัใจ ในสไตล์บรอดเวย์และ
ลาสเวกสั และยงัมีกิจกรรมตา่งๆบนเรือ รอให้ทา่นเข้าร่วมสนกุสนานอีกมากมาย ฯลฯ 

***ทา่นสามารถตรวจด ูสถานท่ี เวลา รายละเอียตทีจ่ดักิจกรรมตา่งๆมากมาย เวลาเปิด-ปิด ของห้องอาหารแตล่ะห้อง *** 
***ของวนัรุ่งขึน้ ทีท่า่นสนใจ ได้จากเอกสาร Free Style Daily ที่จะจดัสง่ให้ถึงประตหู้องของทา่น...ทกุวนั*** 

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561  (วนัท่ี 3 ของการเดินทาง)                        High Sea 

 
 
 
 
 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ บนเรือ ที่มีให้ท่านได้เลือกมากมาย (กรุณาเช็ค เวลาเปิด-ปิดห้องอาหาร Free Style 

Cruising ในเอกสาร Free Style Daily) 
  อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือสําราญตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เลน่ในคลบัเลาจน์ หรือเร่ิมต้น

ออกสํารวจทําความรู้จกักบั Norwegian Bliss เรือสําราญลําใหม่ลา่สดุในกลุม่เรือนอร์วีเจีย้น ขนาด 167,800 กลอสตนัด้วย
ความสงู 20 ชัน้ ยาว : 325 เมตร กว้าง 41.5 เมตร เคร่ืองยนต์ดีเซลไฟฟ้า ความเร็ว 24 นอต จผุู้ โดยสารขัน้ตํ่า 4,004 ทา่น(ห้อง
ละ 2 ท่าน) ลกูเรือ: 2.100 คน ประกอบด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย รวมไปถึง ห้องอาหาร บาร์และเลาจน์, คาสิโน, 
สปา, สระวา่ยนํา้,ศนูย์ออกกําลงักาย,โกคาร์ท, เลเซอร์แท็ก เป็นต้น  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ ที่มีให้ทา่นได้เลอืกมากมาย  
  เชิญท่านเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจดัสรรไว้คอยท่านได้ตามอธัยศยั ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิง้ที่ Duty Free (ร้านขายสินค้า

ปลอดภาษี) และส่วนสนัทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือ
สําราญ เช่น ห้องสมดุ, ห้องอินเตอร์เน็ตคาเฟ่, ห้องเลน่เกม Sport and Activities : สระว่ายนํา้, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิ
กอล์ฟ, โยคะห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี ้ซาลอน, ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมี
บริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยทางเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเอกสาร Free Style Daily ทกุวนั ในสว่น 
Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซํา้กันในทุกคํ่าคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆ
หลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, และอื่นๆ อีกมากมาย ข้อแนะนํา....ให้ท่านเตรียมชุดว่ายนํา้และรองเท้าผ้าใบเพื่อออก
กําลงักายในห้องฟิตเนส ซึ่งท่านสามารถออกกําลงัและผ่อนคลายไปกบัการได้ ชมวิวของทศันียภาพที่สวยงามและแปลกตา
ภายนอกเรือผา่นกระจกใส 

 คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ หลงัอาหาร เชิญชมการแสดงสดุอลงัการที่จดัสรรให้ท่านแบบไม่ซํา้กนั 
ตามอธัยาศยั ณ. Bliss Theatre ชัน้ 6 หวัเรือ 

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 (วนัท่ี 4 ของการเดินทาง)                            Ketchikan  

 
 
 
 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 



 
 
 
 

  4/ 9 

07.00 น.  นอร์วีเจียนบลสิ จอดทา่เทียบเรือ เมืองเคทชิแกน 
 อิสระให้ทกุทา่นชมเมืองเคทชิเกน ชมุชนแหง่แรกของรัฐอลาสก้า ปัจจบุนัจดัเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสีข่องรัฐ และเป็นเมือง

ที่รู้จกักนัดีของนกัท่องเที่ยวท้องถ่ินและต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่ง  Totem Poles (เสาแกะสลกั) ที่มากที่สดุในโลก ในอดีตเสา
แกะสลกันี ้ถือเป็นสญัลกัษณ์ของชนเผา่พืน้เมืองอเมริกนัทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลกัษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความ
เคารพ แตต่อ่มาในยคุที่มีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ได้เกิดความเข้าใจผิดเข้าทําให้คนสว่นใหญ่เผาเสาเหลา่นีเ้ป็นจํานวนมาก 
ปัจจบุนันีเ้สาแกะสลกันีเ้ปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสญัลกัษณ์ที่ใช้เลา่เร่ืองราวประวตัคิวามเป็นมาตา่งๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกน
เคยได้ช่ือวา่เป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนีไ้ด้ถกูจดัให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนกัตกปลา และกลุม่คนที่ช่ืนชอบ
ธรรมชาติ ทําให้ในช่วงฤดรู้อนเมืองนีจ้ะหนาแน่นไปด้วยนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก จนสง่ผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็น
จํานวนมากอีกทัง้พืน้ท่ีของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถ่ินทําการตดัไม้เพื่อมาสร้างบ้านพกัรองรับนกัท่องเที่ยวที่เพิ่ม
มากขึน้ทกุๆ ปี ปัจจุบนัทัง้หน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถ่ินต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนีค้งไว้ซึ่งบรรยากาศของ
เมืองเก่าเฉกเช่นในอดีต เพื่อให้คนรุ่นหลงัที่มาเที่ยวในเมืองนี ้สามารถรับรู้ได้ถึงบรรยากาศในช่วงประวตัิศาสตร์ได้ไม่มากก็
น้อย เชิญทา่นเที่ยวชมยา่นไฟแดงที่โดง่ดงัในอดีต Creek Street (ครีก สตรีท) เป็นที่ชุมนมุของนกัแสวงโชค และนกัเดินเรือใน
ยคุตื่นทอง เป็นยา่นอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยูเ่หนือลําธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวตัิศาสตร์ “บ้านของดอล
ลี”่ สถานท่ีหาความสาํราญของชายหนุม่และไมห่นุม่ในอดตี อิสระให้ขึน้ฝ่ังชมเมืองเคทชิแกน และซือ้ของพืน้เมืองตามอธัยาศยั  

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ ที่มีให้ทา่นได้เลอืกมากมาย  
15.00 น.  เรือออกเดินทางจากทา่เรือ เคทชิแกน เพื่อมุง่หน้าสู ่Juneau (เมืองจโูน)่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า อิสระให้ท่านได้พกัผ่อน

ตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลอืกรับประทานของวา่ง ไอศครีม หรือทํากิจกรรมสว่นต้วที่ทา่นช่ืนชอบ 
18.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารบนเรือ 
 เชิญชมการแสดงสดุอลงัการท่ีจดัสรรให้ทา่นแบบไมซ่ํา้กนั ตามอธัยาศยั ณ. BlissTheatre ชัน้ 6 หวัเรือ 
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 (วนัท่ี 5 ของการเดินทาง)                   Juneau – Sawyer Glacier     

 
 
 
 
 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
07.00 น. เรือจอดเทียบทา่ที่ ทา่เรือจโูน ่มลรัฐอลาสก้า 
 นําคณะชมเมือง Juneau (เมืองจโูน)่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ท่ีเต็มไปด้วยทิวทศัน์อนังดงามยากที่จะหาที่ใดเปรียบ ด้วย

เสนห์่ของธรรมชาติและวฒันธรรมที่ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองเล็กๆที่ตัง้อยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเล ทําให้
เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ถกูค้นพบในช่วงยคุตื่นทองปี คศ. 1880 ในอดีตเป็นเมืองศนูย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะ
กลายเป็นเมืองหลวงอนัมัง่คัง่ของรัฐอลาสก้านอกจากนีย้งัเป็นท่ีที่มีธารนํา้แข็งมากที่สดุแหง่หนึง่ของอลาสก้า นําคณะเดินทาง
สู ่Mendenhall Glacier National Park เพื่อนําท่านเข้าชมธารนํา้แข็งยกัษ์ Mendenhall Glacier (เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์) 
นบัเป็นธารนํา้แข็งที่ขึน้ช่ือว่าสวยที่สดุแห่งหนึ่งซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีนํา้แข็งปกคลมุหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้
สมัผสักบั ทุง่นํา้แข็งที่มีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี สมัผสับรรยากาศทุง่นํา้แข็งขนาดใหญ่เต็มพืน้ท่ี อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่และเก็บ
ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั ได้เวลานําทา่นกลบัสูท่า่เรือเมืองจโูน ่อิสระให้ทา่นเดินเลน่ภายในตวัเมืองจูโน่ ซึ่งเรียกได้ว่า
เป็นเมืองทา่และเมืองหลวงที่สาํคญัของมลรัฐอลาสก้า ตวัเมืองตัง้อยู่บริเวณเชิงเขา ที่มีภเูขาตัง้ตระหง่านสงูถึง 4,000 ฟุต ถ้า
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ไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดกูาลลอ่งเรือสําราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลมุด้วยหิมะและนํา้ตกอนัสวยงาม เมืองจูโน่ ถูก
ก่อตัง้ขึน้ในยคุตื่นทองอลาสก้า ดงันัน้ที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่องทิง้ร่องรอยของประวตัิศาสตร์ไว้มากมาย แต่เป่ียมไปด้วยสีสนั
สดใส กรุณาขึน้เรือก่อนเวลา 11.30 น. เนื่องจากทา่เทียบเรืออยูใ่กล้บริเวณเมือง ทา่นสามารถเดินเลน่ได้ตามอธัยาศยั หรือจะ
เลอืกพกัผอ่นบนเรือได้ตามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรือ 
13.30 น.  เรือออกเดินทางจากทา่เรือจโูน ่เพื่อมุง่หน้าสู ่Skagway (ทา่เรือสแกกเวย์) 
 บา่ยอิสระให้ทา่นได้พกัผอ่น และชมความสวยงามของธารนํา้แข็งระหวา่งเรือลอ่งตดัธารนํา้แข็งสู ่เมืองสแกกเวย์  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าณ ห้องอาหารบนเรือ ที่มีให้ทา่นได้เลอืกมากมาย  
วันพฤหัสบดทีี่ 20 กันยายน 2561  (วนัท่ี 6 ของการเดินทาง)                        Skagway  

 
 
 
 
 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
07.00 น.  เรือจอดเทียบทา่ ณ.ทา่เรือ Skagway  
08.00 น. นําคณะเดินทางสูเ่มืองสแกกเวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าและเป็นปากประตู คอยต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงโชค ที่ Klondike Gold 

Fields (ทุ่งทอง คลอนไดค์) ในเขตของประเทศแคนาดาเมื่อราว 100 ปีก่อน โดยมี White Pass and Yukon Railway (ทาง
รถไฟ สายไวท์พาสและยคูอนรูต) ทีถ่กูสร้างขึน้ระหว่างปีค.ศ.1898 – 1900เพื่อนําพานกัแสวงโชคเดินทางตดัข้ามขนุเขา และ
หบุเหว เข้าสูม่ณฑลยคูอน ของแคนาดา ซึ่งทกุวนันีห้ลงเหลือไว้เพียงความทรงจํา นําท่านขึน้สูฝ่ั่งเพื่อออกเดินทางโดย รถไฟ
สายไว้ท์พาส (The White Pass and Yukon Railroad) ที่เช่ือมต่อระหว่างเมืองสแกกเวย์และเมืองไวท์ฮอร์ส และมุ่งหน้าสู่
เหมืองทองในอดีต นําทกุทา่นขึน้รถไฟที่จอดเทียบอยูบ่ริเวณทา่เรือ ซึง่จะพาทา่นย้อนยคุศกึษาประวตัิเส้นทางรถไฟโบราณสาย
นีท้ี่ตดัข้ามขนุเขาและหบุเหว ให้ทา่นได้สมัผสัความรู้สกึของนกัแสวงโชคทีเ่ดนิทางเข้าสูม่ณฑลยคูอนของแคนาดา เพื่อแสวงหา
ทอง แทนการใช้ม้าหรือเดินเท้าผา่นธรรมชาติอนัทรุกนัดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งขึน้สูจุ่ดสงูสดุที่เกือบ 3,292 ฟิต 
ซึง่ตลอดสองข้างทางที่ทา่นจะได้พบคือความงดงามแหง่ธรรมชาติที่เหนือคําบรรยาย ได้เวลานําท่านกลบัสูท่่าเทียบเรือเมืองส
แกกเวย์  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ ที่มีให้ทา่นได้เลอืกมากมาย  
บา่ย  อิสระสาํหรับทา่นที่จะชมตวัเมืองสแกกเวย์ ซึง่อยูห่า่งจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านัน้ เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบ

คาวบอยตะวนัตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยงัคงรักษาสภาพเมืองในยคุตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม 
บ้านไม้สองชัน้ ร้านค้า ร้านอาหาร ท่ีทาสสีนัสดใสแขง่กบัธรรมชาติที่สดช่ืน อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ตามอธัยาศยัจนถึงเวลา (ท่าน
จะต้องขึน้เรือประมาณ 1 ชัว่โมงก่อนเวลาเรือออกจากทา่) 

17.00 น.  เรือออกเดินทางจากทา่เรือสแกกเวย์เพื่อมุง่หน้าสู ่Victoria แคนาดา 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือ  
 เชิญชมการแสดงสดุอลงัการท่ีจดัสรรให้ทา่นแบบไมซ่ํา้กนั ตามอธัยาศยั ณ. Bliss Theatre ชัน้ 6 หวัเรือ 
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วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 (วนัท่ี 7 ของการเดินทาง)                                                     High Sea  

  
 
 
 
 
 
 

บริการอาหารเช้า กลางวนั เย็น ณ ห้องอาหารบนเรือ บนเรือ ที่มีให้ทา่นได้เลอืกหลากหลายสไตล์  
 เชิญท่านเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจดัสรรไว้คอยท่านได้ตามอธัยศยั ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิง้ที่  Duty Free (ร้านขายสินค้า

ปลอดภาษี) และส่วนสนัทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือ
สําราญ เช่น ห้องสมดุ, ห้องอินเตอร์เน็ตคาเฟ่, ห้องเลน่เกม Sport and Activities : สระว่ายนํา้, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิ
กอล์ฟ, โยคะห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี ้ซาลอน, ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมี
บริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยทางเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเอกสาร Free Style Daily ทกุวนั ในสว่น 
Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซํา้กันในทุกคํ่าคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆ
หลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, และอื่นๆ อีกมากมาย ข้อแนะนํา....ให้ท่านเตรียมชุดว่ายนํา้และรองเท้าผ้าใบเพื่อออก
กําลงักายในห้องฟิตเนส ซึ่งท่านสามารถออกกําลงัและผ่อนคลายไปกบัการได้ ชมวิวของทศันียภาพที่สวยงามและแปลกตา
ภายนอกเรือผา่นกระจกใส ชมการแสดงสดุอลงัการท่ีจดัสรรให้ทา่นแบบไมซ่ํา้กนั ตามอธัยาศยั ณ. Bliss Theatre ชัน้ 6 หวัเรือ 

  วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 (วนัท่ี 8 ของการเดินทาง)                                  Victoria (Canada)  

 
 
 
 
 
 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  
  เรือ Norwegian Bliss มุง่หน้าสู ่Victoria (เกาะวิกตอเรีย แหง่เมืองแวนคเูวอร์) ของประเทศแคนาดา ระหวา่งทางถ้าโชคดี ทา่น

อาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา หรือปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตวัเรือ ซึ่งฤดกูาลล่องเรือสําราญ เป็นช่วงที่
สามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาได้งา่ย 

 กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัภายในเรือสําราญ อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือสําราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือก
รับประทานอาหารหรือนัง่เลน่ในคลบั เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสาํราญมากมาย ได้ตามใจชอบ ไมว่า่จะเป็นช้อปปิง้
ที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลอืกใช้บริการได้บนเรือสาํราญ 

16.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ก่อนลงเที่ยวเมืองวิกตอเรีย 
16.00 น.  เรือจอดเทียบทา่ ณ.ทา่เรือวกิตอเรีย (แวนคเูวอร์ ประเทศแคนาดา) นําคณะเที่ยวชม Victoria(เมืองวิกตอเรีย) เป็นอีกหนึง่

เมืองทอ่งเที่ยวที่ได้รับการขนานนามวา่เป็น City of Gardens (เมอืงแหง่สวน) อีกทัง้ยงัเป็นเมืองหลวงของ British 
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Columbia (รัฐบริตชิโคลมัเบีย) รัฐหนึง่ของประเทศแคนาดา มีทีต่ัง้อยูท่างตะวนัตกสดุของประเทศ โดยมีเมืองทีใ่หญ่ที่สดุใน
รัฐคือเมือง "แวนคเูวอร์" เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองที่มีช่ือเสยีงด้านการทอ่งเทีย่ว ท่ีขึน้ช่ือในเร่ืองของความสะอาด ความปลอดภยั 
และทิวทศัน์ที่มีความงดงามมากเมืองหนึง่ ด้วยภมูิทศัน์ชายฝ่ังทะเลที่งดงาม บรรยากาศอันอบอุน่และวฒันธรรมที่เป็นมิตร 
วิกตอเรียจงึมกัได้รับเลอืกให้เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสาํคญัอนัดบัต้นๆ จากนิตยสารทอ่งเที่ยวสากลเป็นประจําและดงึดดู
นกัทอ่งเที่ยวที่มกีวา่ 3.5 ล้านคนตอ่ปี นําชมจดุชมววิบริเวณทา่เรือ Ogden Point ชมความสวยงามของการจดัสวนรูปทรง
ตา่งๆ จากจดุนีท้า่นสามารถมองเห็นช่องแคบ Juan de Fuca และภเูขา Olympic Mountain range ที่งดงาม จากนัน้นําชม 
สวนบคีอนฮลิล์ อีกหนึง่พืน้ท่ีสเีขียวกลางเมือง มีสิง่ที่โดดเดน่คือ เสาโทเทม ที่มีความสงูประมาณ 38 เมตร จากนัน้ชมยา่น
เมืองเกา่ และไชนา่ทาวน์ จากนัน้เดินทางกลบัทา่เรือ 

22.00 น.  เรือออกเดินทางจากทา่เทียบเรือวิกตอเรีย เพื่อมุง่หน้าสู ่ทา่เรือซีแอตเทิล 
หมายเหตุ:  กรุณาวางกระเป๋าเดินทางที่จะให้เจ้าหน้าที่เรือช่วยขนลงจากเรือก่อนเวลา 24.00 น. โดยทา่นจะได้รับป้ายผกูกระเป๋าสตีา่งๆ ซึง่

เป็นตวักําหนดลาํดบัการนํากระเป๋าลงจากเรือ ข้อแนะนําควรมีกระเป๋าใบเลก็เพื่อใสข่องใช้ที่จําเป็นเพื่อนําติดตวัลงจากเรือด้วย
ตวัทา่นเอง และบญัชีคา่ใช้จ่ายตา่งๆ จะถกูสง่มาให้ทา่นตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวนัรุ่งขึน้ สําหรับท่านที่ต้องการชําระผ่าน
บตัรเครดิต ทางเรือจะชาร์จคา่ใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตที่ทา่นได้ให้หมายเลขไว้ในวนัท่ีทา่นเช็คอินโดยอตัโนมตัิ 

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 (วนัท่ี 9 ของการเดินทาง)                          Seattle–Pioneer Square–Premium Outlet–Airport 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
08.00 น.  เรือจอดเทียบทา่ที่ทา่เรือซีแอตเทิล นําทกุท่านรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรือเก่ียวกบัเวลาขึน้เรือ นําทกุท่านขึน้จากเรือสําราญ 

และนําทา่นผา่นพิธีการตรวจลงตราหนงัสือเพื่อเดินทางเข้าเมือง ซีแอตเติล ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสมัภาระ ซึ่งทกุ
ทา่นจะต้องมายืนยนัระบรัุบด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของทา่เรือ จากนัน้ 

09.30 น. นําคณะเดินทางสูเ่มืองซีแอตเทิล นําทา่นสมัผสัความเก่าแกข่องเมืองที่ Pioneer Square (ไพโอเนียร์ สแควร์) ซึง่ถือวา่เป็นยา่น
ที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเติล ที่นี่มีร้านแกลเลอร่ีที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินช่ือดัง ,ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และร้าน
เคร่ืองประดบัมากมาย นําทา่นแวะถ่ายรูปคูก่บั Smith Tower (สมิททาวเวอร์) ทาวเวอร์ที่สร้างขึน้ใน ปี ค.ศ. 1914 จากนัน้นํา
คณะชม โบสถ์ประจําเมืองซีแอตเติล ที่มีความสวยงามและเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมสาํคญัทางศาสนาของชาวซีแอตเทิล 

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
14.00 น.  นําคณะเดินทางสู ่ Seattle Premium Outlet (ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในเมืองซีแอตเทิล มี

ร้านค้าเอาท์เลตกวา่ 110 ร้าน ทัง้ Coach, Polo, Ralph Lauren, Burberry, DKNY, Guess, Calvin Klien, Banana Republic 
Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Samsonite, Tumi และ อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

 20.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 22.00 น.  นําคณะเดินทางสูส่นามบินซีแอตเทิล-ทาโคมา เพื่อทําTax Refund (การคืนเงินภาษี) และทําการเช็คอิน  
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วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 (วนัท่ี 10 ของการเดินทาง)                         Seattle  

01.30 น.  ออกเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยเที่ยวบิน BR25 สายการบิน EVA Air (อีวีเอ แอร์) 
***บินข้ามเส้นแบง่เขตเวลาสากล (ใช้เวลาประมาณ 12.20 ช.ม.)*** มีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 (วนัท่ี 11 ของการเดินทาง)                Taipei – กรุงเทพมหานครฯ  

05.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ืองบินกลบัสู่ ประเทศไทย (กรุณาอย่าลืมปรับนาฬิกา 
เพราะเวลาซีแอตเทิลช้ากวา่ไทเป 15 ช.ม.) อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษี  

08.25 น.  ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน BR211 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชม.) 
11.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานครฯ โดยสวสัดิภาพ (Bon Voyage)  
************************************************************************* 
หมายเหตุ : รายการและเวลาที่ระบุในรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
หมายเหตุ: กรุณาเตรียม ชดุสภุาพ หรือ สทู (สาํหรับทา่นสภุาพบรุุษ) ชดุราตรี ยาว หรือ สัน้ (สาํหรับทา่นสภุาพสตรี) หรือชดุสภุาพพร้อม 

รองเท้าหุ้มส้น สาํหรับงานกปัตนักาลา่ดินเนอร์ ท่ีทางเรือได้จดัเลีย้งขอบพระคณุทกุทา่นท่ีได้ร่วมเดนิทางทอ่งเรือสาํราญในทริป
อนัสดุพิเศษในคืนพเิศษ ของการลอ่งเรือ (จะมีการแจ้งลว่งหน้า)   

อัตราค่าบริการ  ส าหรับคณะเดินทางขัน้ต ่า 20 ท่าน (ต่อท่าน: บาท)   

ประเภทห้องพกับนเรือ  / Cabin  / พักห้องละ 2 ท่าน                     ราคาท่านละ                               

ห้องพักแบบไม่มหีน้าต่าง 149,900.-บาท 

ห้องมีระเบียงส่วนตัว  175,000.-บาท 

บุคคลที่ 3 หรือ 4 ของห้อง (กรณีพักห้องละ 3-4 ท่าน) 132,000.-บาท 

 

อัตราค่าบริการรวม อัตรานีไ้ม่รวม 

 คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชัน้ประหยดั สายการบิน Eva Airline 
ไป–กลบั  กรุงเทพ –ซีแอตเทิล 

 คา่ห้องพกับนเรือ นอร์วีเจียนบลสิ 7 คืน และ เมืองซีแอตเทิล 
1  คืน 

 คา่ภาษีทา่เรือ คา่บริการบนเรือ (Gratuities) คา่ทิปไกด์
ท้องถ่ิน และ คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 

 คา่บริการนําเทีย่วและคา่ธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยว
ตา่งๆตามเมืองทา่ทีเ่รือเทยีบทา่ ตามที่ระบใุนรายการ 

 คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ 

 ประกนัอบุตัิเหต ุวงเงิน 1,000,000.-บาท(คา่รักษาพยาบาล
วงเงิน 500,000.-บาท)*ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 

×  คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอื่นๆ อาทิ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ทางไกล 
คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่เพิม่พิเศษที่นอกเหนือจากที่รวม
ในรายการ   

×  คา่ทําหนงัสอืเดินทาง 

×  คา่วซีา่ประเทศอเมริกา และแคนาดา เข้า-ออก 1 ครัง้ 

×  คา่ทวัร์ลงทอ่งเทีย่วบางทา่เรือ 

×  คา่แพ็คเก็จเคร่ืองดื่มบนเรือเช่น นํา้ผลไม้ / เคร่ืองดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ฯ เป็นต้น 

 

**หัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางในกรณีเดนิทาง 30 ท่าน** 
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หมายเหตุ :   

* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลง หรือยกเลกิเง่ือนไขตา่งๆ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และสามารถออกเดินทาง 

   ได้ขัน้ตํา่ 20 ทา่นขึน้ไป 

** กรณีสายการบิน มีการปรับขึน้อัตราค่าภาษีน า้มันตามภาวะน า้มันโลก บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามจริง** 
 

ราคาที่เสนอข้างต้นถอืเป็นราคาเหมาะจ่ายต่อคณะ บริษัทจงึขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อกรณีดงักล่าวต่อไปนี ้
1.ระหวา่งทอ่งเที่ยวทา่นท่ีไมเ่ดินทางพร้อมคณะ ลา่ช้า หรือขอถอนตวั ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องสทิธิใดๆได้ 

2.ถกูปฏิเสธมใิห้ทา่นออกนอกประเทศและเข้าประเทศปลายทาง จากกองตรวจคนเข้าเมอืง ไมอ่าจเรียกร้องสทิธิใดๆได้ 

3.หากทา่นไมส่ามารถเดินทางได้ด้วยสาเหตใุดก็ตาม ไมอ่าจเรียกร้องสทิธิใดๆได้ 

4.บริษัทในฐานะตวัแทนสายการบิน ยานพาหนะอื่นๆ ไมส่ามารถรับผิดชอบใดๆตอ่การบาดเจ็บ และสญูหายของทรัพย์สนิ  
   หรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ อนัเกิดจากความลา่ช้าของทา่น การยกเลกิเที่ยวบิน อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน และปัญหาทางการ 

   เมือง 

5.กรณีที่ลกูค้าลมืของหรือทาํของหลน่หายในระหวา่งการเดินทาง ไมถื่อเป็นความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ หรือของบริษัทฯ หากแตจ่ะ 

   ช่วยดาํเนินการประสานงานให้อยา่งสดุความสามารถ 

6.สาํหรับผู้มีครรภ์ 24 สปัดาห์ขอสงวนสทิธ์ิในการเดินทาง และทา่นท่ีมีครรภ์ก่อน 24 สปัดาห์ต้องมีรับรองจากแพทย์ ( ภาษาองักฤษ )  
   ก่อนการเดินทาง      
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