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สัมผัสประสบการณด์ินแดนแห่งขั้วโลกเหนือกับ

เส้นทางอลาสก้า บนเรือส าราญสุดหรู 
 

 

 

 

 

 

“ รวมทัวร์เสริมบนฝ่ัง ไมต่อ้งจ่ายเพิ่ม ” 
“ทานอาหารในแบบ Free-Style โดยสามารถเลือกห้องอาหารได้

หลากหลายถึง 13 ห้องอาหาร ได้ทุกวัน” 

“ มหีัวหน้าทวัร์ดูแลตลอดการเดินทาง ” 
 

 มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง 

 เที่ยวเมืองซีแอตเทิล ก่อนลงเรือ ชมเมืองแบบ 360 องศาบน Space Needle 

 ชมเมอืง เคทชิเกน เมืองท่ีข้ึนชื่อว่าเป็นเมอืงแห่งปลาแซลมอน 

 ชม Mendenhall Glacier ธารน้้าแข็งยักษ์ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

Norwegian Joy 
 (ซีแอตเทิล – เคทชิเกน –จูโน่ – Glacier Bay – สแกกเวย ์– วิกตอเรีย)  

เดินทาง: 13 - 23 กันยายน 2562 
 

เริ่มต้น119,999บาท 

Free-Style 

Cruise 
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 ชมธารน้้าแข็ง Glacier Bay มรดกโลกทางธรรมชาติ  

 นั่งรถไฟ The White Pass and Yukon Railroad ชมธรรมชาติในเส้นทางประวัติศาสตร์แห่งสแกกเวย์ 

 ชมเมอืง วกิตอเรีย เมอืงท่ีได้รับฉายาว่า เมอืงแห่งสวน  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐอลาสก้าตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกา อดีตอยู่ใต้อ านาจการปกครองของ

มหาอ านาจรัสเซีย เป็นดินแดนร้างห่างไกล มีผู้คนอยู่อาศัยจ านวนน้อยมาก รัสเซียซึ่งมองไม่เห็นประโยชน์ใน

ดินแดนกว้างใหญ่รกร้างแห่งน้ี จึงได้ยอมขายให้กับสหรัฐอเมริกาในวันท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 อลาสก้าจึง

กลายเป็นรัฐท่ี 49 เป็นรัฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เป็นรัฐท่ีไม่มีอาณาเขตติดกับรัฐอ่ืน 

ๆ ของแผ่นดินแม่เลย แล้วเหตุการณ์อันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อได้ท าการส ารวจพบแหล่งทองค า น้ ามัน 
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และแก๊ซธรรมชาติ รวมไปถึงพื้นท่ีป่าไม้อีกกว้างใหญ่เมื่อปลายศตวรรษท่ี 19 น้ันเอง ท าให้ดินแดนอลาสก้า

เพิ่มมูลค่าขึ้นอย่างมากมายมหาศาลในเวลาไม่นาน  

 

รายละเอียดโปรแกรม 
 
 

13.30 น. พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ M ประตูทางเข้าท่ี 6 อาคาร
ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific) 

17.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX708 
21.30 น. เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 
23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกง สู่สนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบิน 

CX858 
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ********** 

21.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้า
กว่าประเทศไทย 15 ชม. จากน้ันผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร น าท่าน
โดยสารรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่โรงแรม Crown Plaza Seattle Airport หรือ เทียบเท่า 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  น าท่านเท่ียวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝั่งท่ีมีความส าคัญทางด้านการ

ท่องเท่ียวของ มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและ
ทะเลสาบวอชิงตัน ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเท่าน้ัน "นครซี
แอตเทิล" เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและ
ความโรแมนติกของแสงสีในยามค่ าคืน แต่หลายๆ คนท่ีเคยมาเยือนเมืองน้ีกลับเรียกขาน
เมืองน้ีว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เน่ืองจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นท่ีสีเขียว นอกจากน้ีแล้วซีแอต
เทิลยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการจัด

วันศุกร์ที ่13 ก.ย. 2562  กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซีแอตเทิล      (1) 

วันเสาร์ที่ 14 ก.ย. 2562  ซีแอตเทิล – ล่องเรือส าราญ Norwegian Joy      (2) 
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อันดับให้ซีแอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานท่ีท่องเท่ียวยอด
นิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย น าท่านผ่านชมย่าน ดาวน์
ทาวน์ (Downtown) ย่านธุรกิจท่ีส าคัญของซีแอตเทิล ชม
อาคาร  บ้านเรือน และตึก  ท่ีมีความส าคัญทางด้ าน
สถาปัตยกรรมท่ีถือว่ามีความงดงามท่ีสุดของเมือง จากน้ัน
น าท่านผ่านชมความเก่าแก่ของเมืองท่ี  ไพโอเนียร์ สแควร์ 
(Pioneer Square) ซึ่งถือว่าเป็นย่านท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในซีแอต
เทิล ท่ีน่ีมีร้านแกลเลอรี่ท่ีจัดแสดงงานศิลปะของศิลปินช่ือ
ดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และเครื่องประดับมากมาย ผ่านชม สมิท ทาวเวอร์ (Smith 
Tower) อาคารท่ีสร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สเปซ นีดเดิล (Space 
Needle) สัญลักษณ์ของซีแอตเทิล สิ่งก่อสร้างท่ีมีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีด
เดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งท่ีซีแอตเทิลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน  World’s Fair ภายใน 
สเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City 
restaurant) ท่ีสามารถหมุนชมวิวสวยของเมืองได ้

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเทิล เพื่อท าการเช็คอินขึ้นเรือส าราญ Norwegian Joy ซึ่งเป็น
เรือส าราญสัญชาติอเมริกัน ท่ีพร้อมให้บริการในระดับสากล  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 หัวหน้าทัวร์จะพาท่านเดินชมภายในเรือส าราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและสถานท่ีต่างๆ 

บนเรือส าราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา , กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมี
บริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ (หากเวลาเอ้ืออ านวย) 

*** ก่อนท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster 
Drill) ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดท่ีก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ท่ีแผ่น
ป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 
16.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือซีแอตเทิล มุ่งหน้าสู่เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 ห้องอาหารที่ให้บริการบนเรือส าราญ NCL JOY – ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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- Savour Restaurant  ช้ัน 6  
- Taste Restaurant  ช้ัน 6  
- The Manhattan Room  ช้ัน 7   
- The Local (เปิด 24 ชม.) ช้ัน 7   
- Garden Café   ช้ัน 16  (บุฟเฟ่ต์) 
ห้องอาหารพิเศษที่ให้บริการบนเรือส าราญ NCL JOY – เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
- Teppanyaki   ช้ัน 6 (Japanese) 
- Q Texas Smokehouse  ช้ัน 6 (BBQ) 
- Ocean Blue   ช้ัน 8 (Seafood) 
- Cagney's Steakhouse  ช้ัน 8 (Steakhouse) 
- Food Republic   ช้ัน 8 (Su Shi / Food Republic) 
- La Cucina   ช้ัน 8 (Italian)     
- Le Bistro   ช้ัน 8 (French)     
- American Diner   ช้ัน17 (American)    
หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา , ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขาย
สินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย ***ท่านสามารถ
รับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรือส าราญ Norwegian Joy จะจัดข้ึนในวันถัดไป
ได้จากเอกสาร Freestyle Daily ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน*** 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
จากน้ัน อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรือน่ังเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายได้ตาม
อัธยาศัย 

Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ ากันในทุกค่ าคืน) หรือจะเลือกน่ังเล่นในคลับ 

เลาจน์/บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล์ จ านวน 15 บาร์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้ า 3 สระ, สระน้ าร้อน 8 สระ, ฟิตเนส, ห้องสตรีม, โยคะ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, บิวตี้ ซาลอน, และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 

ไฮไลท์ของเรือ *มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
- Race Track*   ช้ัน 19 (จ ากัดอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป) 
- Laser Tag*   ช้ัน 20     
- Galaxy Pavilion* ช้ัน 16 
- Ocean Loops  ช้ัน 16 
- Mini golf  ช้ัน 19 
- Kids aqua park  ช้ัน 16 

 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ  

วันอาทิตย์ท่ี 15 ก.ย. 2562  ล่องน่านน้ าสากล        (3) 

Race Track Laser Tag Ocean Loops 
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พักผ่อนบนเรือส าราญตามอัธยาศัย  
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์
เตอร์ท่ีช้ัน 6 และช้ัน 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเสี่ ยงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ี
คาสิโน ช้ัน 7 ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ท่ี คลับ/
เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองเคทชิเกน รัฐอ
ลาสก้า 
09.00 น. เมืองเคทชิเกน  ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า 

ปัจจุบันจัดเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และ
เป็นเมืองท่ีรู้จักกันดีของนักท่องเท่ียวท้องถิ่นและ
ต่างชาติว่า เป็น เมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem 
Poles) ท่ีมากท่ีสุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลักน้ี ถือ
เป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอน
เหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา เมืองเคทชิ
เกนเคยได้ช่ือว่าเป็น เมืองหลวงแห่งปลาแซลมอน ในอดีตเมืองน้ีถูกจัดให้เป็นเมืองแห่ง
สวรรค์ของนักตกปลา และกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ หัวหน้าทัวร์จะน าท่านเท่ียวชมย่าน

วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562  เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า       (4) 
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ชุมชนท่ีโด่งดังในอดีต  ครีก สตรีท (Creek Street) เป็นท่ีชุมนุมของนักแสวงโชค และนัก
เดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าท่ีทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือล าธารหรือเชิง
เขา มีสถานท่ีประวัติศาสตร์“บ้านดอลล่ี” สถานท่ีหาความส าราญของชายหนุ่มในอดีต (หาก
ท่านใดสนใจชมด้านในตัวบ้าน สามารถซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมได้ท่ีด้านหน้าทางเข้าบ้านดอลลี่) 
จากน้ันให้ท่านได้เดินชมเมืองเคทชิเกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพ
ความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิเกน  

 Note: เคทชิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมาก แทบทุกวันและวันละหลายคร้ัง จึงควรพกร่ม
และเสื้อกันฝนไปด้วย ของฝากยอดนิยมประจ าเมืองน้ีคือ อาหารกระป๋องที่ท ามาจาก
ปลาแซลมอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ หรืออิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านเลือกซื้ออาหารกระป๋องท่ีท ามาจากปลาแซลมอน ได้

ท่ีร้านจ าหน่ายของฝากต่างๆ  
 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง 
15.00 น. เรือส าราญล่องออกจากท่าเรือเมืองเคทชิเกน เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองจูโน่ 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือส าราญตามอัธยาศัย  
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  

หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์
เตอร์ท่ีช้ัน 6 และช้ัน 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ี
คาสิโน ช้ัน 7 ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ท่ี คลับ/
เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น.  เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองจูโน่ รัฐอลาสก้า 

เมืองจูโน่ เรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงท่ีส าคัญของ รัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่
บริเวณตีนเขาท่ีตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต หัวหน้าทัวร์น าท่านชม ธารน้ าแข็งยักษ์ เมนเดล
ฮอลล์ กลาเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ าแข็งปกคลุม
หนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้เห็นยอดเขาท่ี
ปกคลุมด้วยหิมะและน้ าตกอันสวยงาม ดู
แล้วเป็นทิวทัศน์อันงดงามยากท่ีจะหาท่ีใด
เปรี ยบ  ด้ วย เส น่ห์ ของธรรมชาติและ
วัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างกลมกลืน 
จากน้ันน าท่านเดินทางไปขึ้นกระเช้าลอยฟ้าท่ี เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) ซึ่ง
ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์ของเมืองจูโน่ท่ีล้อมรอบด้วยขุนเขา นอกจากน้ียังมี  ศูนย์
นักท่องเท่ียว ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ไว้คอยให้บริการอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่น
บนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอัธยาศัย ได้เวลาน าท่านน่ังกระเช้ากลับลงมา ณ ท่าเรือ 
***ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง*** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
13.30 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือจูโน่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองสแกกเวย์ รัฐอลาสก้า 
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือส าราญอัธยาศัย  

 เรือเริ่มล่องเข้าสู่ ธารน้ าแข็ง Glacier Bay  ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติขององค์การยูเนสโก วันน้ีเป็นอีกวันท่ี ท่านจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของธาร
น้ าแข็งท่ีงดงามและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในอลาสก้า หากโชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวเป็น
แผ่นตกลงสู่พื้นน้ า เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องค าราม และเป็นช่วงเวลาท่ีจะสะกด
ทุกท่านไว้กับก้อนน้ าแข้งมหึมาท่ีพังถล่มลงสู่พื้นน้ า เสียงดังกังวาล เรียกได้ว่าเป็น
ปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีได้ป้ันแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชมและจะหาท่ีใดเปรียบมิได้อีกแล้วใน

วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562 เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า – Glacier Bay      (5) 
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โลก อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ าแข็ง พร้อมเก็บภาพ
ความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนได้ตามอัธยาศัย  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์
เตอร์ท่ีช้ัน 6 และช้ัน 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ี
คาสิโน ช้ัน 7 ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ท่ี คลับ/
เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองสแกกเวย์ รัฐอลาสก้า 

วันพุธที่ 18 ก.ย. 2562  เมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า       (6) 
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เมืองสแกกเวย์ เป็นเมืองท่าและเป็นปากประตู
ต้อนรับผู้ท่ีจะเดินทางไปแสวงโชคท่ี  “ทุ่งทอง
คลอนไดค์” (Klondike Gold Fields) ในเขต
ประเทศแคนาดาเมื่อราว 100 ปีก่อน  โดยมีทาง
รถไฟสายไวท์พาสและยูคอน (White Pass and 
Yukon Railway) ท่ีพานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขาและหุบเหวเข้าสู่มณฑลยูคอนของ
แคนาดา ซึ่งทุกวันน้ีเหลือเพียงความทรงจ า หัวหน้าทัวร์น าท่านน่ัง รถไฟสายไวท์พาส (The 
White Pass and Yukon Railroad) ท่ีถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1898 - 1900 เช่ือมต่อ
ระหว่างเมืองสแกกเวย์และเมืองไวท์ฮอร์ส มุ่งหน้าสู่เหมืองทองในอดีต โดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสู่
จุดสูงสุดท่ีเกือบ 3,292 ฟุต ซึ่งตลอดสองข้างทางท่ีท่านจะได้พบคือความงดงามแห่ง
ธรรมชาติท่ีเหนือค าบรรยาย   

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย น าท่านชมตัว เมืองสแกกเวย์ เมืองเล็กๆ ท่ีให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะ

ผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้
ชม บ้านไม้สองช้ัน ร้านค้า ร้านอาหาร ท่ีทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 
ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง 

17.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือสแกกเวย์ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองวิกตอเรีย 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์
เตอร์ท่ีช้ัน 6 และช้ัน 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ี
คาสิโน ช้ัน 7 ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ท่ี คลับ/
เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  

วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 2562  ล่องน่านน้ าสากล       (7) 
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หลังจากน้ัน อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือก
รับประทานอาหารหรือน่ังเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมาย
ได้ตามใจชอบ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ  
พักผ่อนบนเรือส าราญตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์
เตอร์ท่ีช้ัน 6 และช้ัน 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ี
คาสิโน ช้ัน 7 ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ท่ี คลับ/
เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้ 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
เรือส าราญมุ่งหน้าสู่เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหาก
โชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัว
เรือ ซึ่งฤดูกาลล่องเรือส าราญน้ี เป็นช่วงท่ีสามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาได้ง่าย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
16.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา 

หัวหน้าทัวร์น าท่านเท่ียวชมเมืองวิกตอเรีย "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria) อีกหน่ึงเมือง
ท่องเท่ียวท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกท้ังยังเป็น
เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British 
Columbia) รัฐหน่ึงของประเทศแคนาดา ท่ีตั้ง
อยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์"  เมือง
วิกตอ เรี ย เ ป็น เมื อง ท่ีมี ช่ือ เสี ย งด้ านการ

วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562  เมืองวิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา      (8) 
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ท่องเท่ียว เป็นเมืองท่ีขึ้นช่ือในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศน์ท่ีมีความ
งดงามมากเมืองหน่ึง วิกตอเรียจึงมักได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญอันดับต้นๆ 
จากนิตยสารท่องเท่ียวสากลเป็นประจ าและดึงดูดนักท่องเท่ียวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี  
ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
23.59 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือวิกตอเรีย  เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองซีแอตเทิล 
หมายเหตุ 

ในเย็นวันน้ีท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นไว้ใน
กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่
กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น 
ส าหรับท่านท่ีต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตท่ี
ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันท่ีท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองซีแอตเทิล  รัฐวอชิงตัน 
09.00 น. น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญฯ และน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดิน

ทางเข้าเมืองซีแอตเทิล ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่ งทุกท่านจะต้องมา
ยืนยันระบุรับด้วยตนเอง  จากน้ันน าท่านเท่ียวชมเมือง ซีแอตเทิล ชม  Pike Place Market 
ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก และยังเป็นท่ีตั้งของ ร้านกาแฟสตาร์บั๊ค สาขาแรก
ของโลก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ ซีแอตเทิล พรีเมี่ยม เอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาด

ใหญ่ในเมืองซีแอตเทิล มีร้านค้ากว่า 110 ร้าน ท้ัง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, 

วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 2562  เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน      (9) 
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Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, 
Tumi , Samsonite และ อ่ืนๆอีกมากมาย  

***เพื่อไม่ให้เป็นการเสยีเวลาในการเลือกซื้อสินค้า อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** 
19.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิล เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล น าท่านเช็คอินเพื่อรับตั๋วโดยสารและโหลดกระเป๋า  
 
 
01.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล สู่สนามบินฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX857 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ********** 
 
  
05.10 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 
08.00 น. ออกเดินทางต่อ จากสนามบินฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX705 
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

#### 

 

วันจันทร์ที่ 23 ก.ย. 2562  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ                         (11) 

วันอาทิตยท์ี่ 22 ก.ย. 2562  เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน                (10) 
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อัตราค่าบริการ (คณะผู้เดินทางเป็นผู้ใหญข่ั้นต่ า 20 ท่าน) 

ช่วงวันเดินทาง 

13 – 23 กันยายน 2562 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 

( คนที่ 1 และ 2) 

ท่านท่ี 3 และ 4 

(พักร่วมกับท่านที่ 1 และ 2) 
พักเดี่ยว (จ่ายเพ่ิม) 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 119,999 - 45,000 
ห้องพักแบบมีระเบียง 139,999 - 75,000 

 

ประเภทห้องพักบนเรือส าราญ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม: 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ช้ันประหยัด สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific) 
2. ห้องพักบนเรือส าราญ 7 คืน และบนฝั่ง 1 คืน (ท่ีซีแอตเทิล) 
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside cabin) : ขนาด 135 sq.ft 

ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony cabin) : ขนาด 213 sq.ft  
(รวมความกว้างของระเบียง) 
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5. หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะตลอดการเดินทาง  
6. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ ามันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน ้ามันโลกซึ่งประกาศ

โดยสายการบินทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง 
7.         ทัวร์ท่ีเมืองซีแอตเทิล และ ทัวร์ตามท่ีระบุในโปรแกรมเท่าน้ัน 
8. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ 

หากน้ าหนักหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการ
บินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

9. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ท่ีอายุไม่เกิน 
70ปี) 

10. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ท่ีอายุไม่เกิน 70 ปี) 
 

อัตราน้ีไม่รวม: 
1. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 105 
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งต่างๆ (ท่ีไม่ได้แจ้งในโปรแกรม) 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถวันละ USD 5 /วัน/ท่าน 
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ วันละ USD 5/วัน/ท่าน 
6. ค่าทิปพนักงานยก/เข็นกระเป๋าท่ีโรงแรมและท่าเรือ 
7. ค่าธรรมเนียมวีซา่อเมริกา ท่านละ 7,500 บาท 
8. ค่าธรรมเนียมวีซา่แคนาดา ท่านละ 7,500 บาท 
9. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด คา่โทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
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เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อน

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันท่ีจะเดินทาง 
 
การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 50,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัท

ภายใน 3 วัน 
2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทัวร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 75 วันมิฉะน้ันจะถือว่า

การส ารองการเดินทางน้ันถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
3. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ช าระ

โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัททุก
กรณี ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

4. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 150 -120 วัน หักคา่บริการ ยึดค่ามัดจ า 50,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 119 - 90 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 89 - 60 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
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หมายเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถ
 คืนค่าทัวร์ให้ได ้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า

ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้น้ัน ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวสิัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออก
นอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะ
ของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นหลัก 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การน าสิ่งของผิดกฏหมายไป
หรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเสื่อม
เสียและผิดกฎหมาย 

 
 

 
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ ามัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 


