
   

  
   

 
 
 

รหสัโปรแกรม : 13630 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

สมัผสัประสบการณดิ์นแดนแห่งขัว้โลกเหนือกบั

เสน้ทางอลาสกา้ บนเรอืส าราญสดุหร ู
 

 

 

 

 

 

“ รวมทวัรเ์สริมบนฝ่ัง ไม่ตอ้งจ่ายเพ่ิม ” 
“ทานอาหารในแบบ Free-Style โดยสามารถเลือกหอ้งอาหารได้

หลากหลายถึง 13 หอ้งอาหาร ไดท้กุวนั” 

Norwegian Joy 
 (ซีแอตเทิล – เคทชิเกน –จโูน่ – Glacier Bay – สแกกเวย ์– วิกตอเรยี)  

เดินทาง: 13 - 23 กนัยายน 2562 
 

เริม่ตน้119,999บาท 



   

  
   

“ มีหวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดินทาง ” 
 

 มีหัวหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดินทาง 

 เท่ียวเมืองซีแอตเทิล ก่อนลงเรือ ชมเมืองแบบ 360 องศาบน Space Needle 

 ชมเมือง เคทชิเกน เมอืงท่ีขึน้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งปลาแซลมอน 

 ชม Mendenhall Glacier ธารน า้แข็งยกัษท่ี์เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ 

 ชมธารน า้แข็ง Glacier Bay มรดกโลกทางธรรมชาติ  

 นัง่รถไฟ The White Pass and Yukon Railroad ชมธรรมชาติในเสน้ทางประวัติศาสตรแ์ห่งสแกกเวย ์

 ชมเมือง วิกตอเรยี เมืองท่ีไดร้บัฉายาว่า เมืองแห่งสวน  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  
   

รัฐอลาสกา้ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกา อดีตอยู่ใตอ้  านาจการปกครองของ

มหาอ านาจรัสเซีย เป็นดินแดนร้างห่างไกล มีผูค้นอยูอ่าศยัจ านวนนอ้ยมาก รัสเซียซ่ึงมองไม่เห็นประโยชน์ใน

ดินแดนกวา้งใหญ่รกร้างแห่งน้ี จึงไดย้อมขายให้กบัสหรัฐอเมริกาในวนัท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 อลาสก้าจึง

กลายเป็นรัฐท่ี 49 เป็นรัฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เป็นรัฐท่ีไม่มีอาณาเขตติดกบัรัฐอ่ืน 

ๆ ของแผ่นดินแม่เลย แล้วเหตุการณ์อนัไม่คาดฝันก็เกิดข้ึนเม่ือได้ท าการส ารวจพบแหล่งทองค า น ้ ามัน 

และแก๊ซธรรมชาติ รวมไปถึงพ้ืนท่ีป่าไมอี้กกวา้งใหญ่เม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 นั้นเอง ท าให้ดินแดนอลาสก้า

เพ่ิมมูลค่าข้ึนอยา่งมากมายมหาศาลในเวลาไม่นาน  

 

รายละเอียดโปรแกรม 
 
 

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

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัศุกร์ที ่13 ก.ย. 2562  กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซีแอตเทิล      (1) 
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17.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX708 
21.30 น. เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 
23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกง สู่สนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบิน 

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

21.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาทอ้งถ่ิน ซ่ึงชา้
กว่าประเทศไทย 15 ชม. จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร น าท่าน
โดยสารรถโคช้ปรับอากาศเขา้สู่โรงแรม Crown Plaza Seattle Airport หรือ เทียบเท่า 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  น าท่านเท่ียวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝ่ังท่ีมี

ความส าคัญทางด้านการท่องเท่ียวของ มลรัฐวอชิงตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและ
ทะเลสาบวอชิงตัน ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - 
แคนาดา 154 กิโลเมตรเท่านั้น "นครซีแอตเทิล" เป็นเมือง
ขนาดใหญ่พอสมควร พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเมืองเต็มไปดว้ย
ตึกระฟ้าและความโรแมนติกของแสงสีในยามค ่าคืน แต่
หลายๆ คนท่ีเคยมาเยือนเมืองน้ีกลับเรียกขานเมืองน้ีว่า 
มหานครแห่งสีเขียวขจี เน่ืองจากเมืองเต็มไปดว้ยพ้ืนท่ีสีเขียว นอกจากน้ีแลว้ซีแอตเทิลยงั
ไดรั้บการยกยอ่งจากสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการจดัอนัดบัให้ซี
แอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกดว้ย น าท่านผา่นชมย่าน 
ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ยา่นธุรกิจท่ีส าคญัของซีแอตเทิล ชมอาคาร บา้นเรือน และตึก ท่ีมี
ความส าคญัทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีถือว่ามีความงดงามท่ีสุดของเมือง จากนั้นน าท่านผ่าน
ชมความเก่าแก่ของเมืองท่ี  ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซ่ึงถือว่าเป็นย่านท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดในซีแอตเทิล ท่ีน่ีมีร้านแกลเลอร่ีท่ีจัดแสดงงานศิลปะของศิลปินช่ือดงั , ห้องอาหาร, 
ร้านหนงัสือ และเคร่ืองประดบัมากมาย ผ่านชม สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารท่ี
สร้างข้ึนใน ปี ค.ศ. 1914 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลกัษณ์

วนัเสาร์ที่ 14 ก.ย. 2562  ซีแอตเทิล – ล่องเรือส าราญ Norwegian Joy      (2) 



   

  
   

ของซีแอตเทิล ส่ิงก่อสร้างท่ีมีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างข้ึน ปี ค.ศ. 
1962 เม่ือคร้ังท่ีซีแอตเทิลไดเ้ป็นเจ้าภาพจดังาน  World’s Fair ภายใน สเปซ นีดเดิล จะ
ประกอบไปดว้ยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ท่ี
สามารถหมุนชมวิวสวยของเมืองได ้

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเทิล เพ่ือท าการเชค็อินข้ึนเรือส าราญ Norwegian Joy ซ่ึงเป็น
เรือส าราญสญัชาติอเมริกนั ท่ีพร้อมให้บริการในระดบัสากล  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 หวัหนา้ทวัร์จะพาท่านเดินชมภายในเรือส าราญเพ่ือรับทราบถึงรายละเอียดและสถานท่ีต่างๆ 

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

*** ก่อนท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภยัตามหลกัสากล (Muster 
Drill) ขอให้ผูโ้ดยสารทุกท่านมารายงานตวัยงัจุดท่ีก าหนดไว ้โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านไดท่ี้แผ่น
ป้ายดา้นหลงัประตูห้องพกัของท่าน*** 
16.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือซีแอตเทิล มุ่งหนา้สู่เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสกา้ 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 ห้องอาหารที่ให้บริการบนเรือส าราญ NCL JOY – ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

- Savour Restaurant  ชั้น 6  
- Taste Restaurant  ชั้น 6  
- The Manhattan Room  ชั้น 7   
- The Local (เปิด 24 ชม.) ชั้น 7   
- Garden Café   ชั้น 16  (บุฟเฟ่ต)์ 
ห้องอาหารพเิศษที่ให้บริการบนเรือส าราญ NCL JOY – เสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 
- Teppanyaki   ชั้น 6 (Japanese) 
- Q Texas Smokehouse  ชั้น 6 (BBQ) 
- Ocean Blue   ชั้น 8 (Seafood) 
- Cagney's Steakhouse  ชั้น 8 (Steakhouse) 
- Food Republic   ชั้น 8 (Su Shi / Food Republic) 
- La Cucina   ชั้น 8 (Italian)     



   

  
   

- Le Bistro   ชั้น 8 (French)     
- American Diner   ชั้น17 (American)    
หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอัธยาศยั  หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขาย
สินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย ***ท่านสามารถ
รับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรือส าราญ Norwegian Joy จะจัดขึ้นในวันถัดไป
ได้จากเอกสาร Freestyle Daily ที่จะส่งถึงห้องพกัของท่านทุกคืน*** 
 
 
 
 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
จากนั้น อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรือนั่งเล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายได้ตาม
อธัยาศยั 

Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment  : ชมโชวพิ์เศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทุกค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 

เลาจน์/บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล ์จ านวน 15 บาร์, คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน ้า 3 สระ, สระน ้าร้อน 8 สระ, ฟิตเนส, ห้องสตรีม, โยคะ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, บิวต้ี ซาลอน, และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 

ไฮไลท์ของเรือ *มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
- Race Track*   ชั้น 19 (จ ากดัอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป) 
- Laser Tag*   ชั้น 20     
- Galaxy Pavilion* ชั้น 16 

วนัอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562  ล่องน่านน ้าสากล        (3) 



   

  
   

- Ocean Loops  ชั้น 16 
- Mini golf  ชั้น 19 
- Kids aqua park  ชั้น 16 

 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ  
พกัผอ่นบนเรือส าราญตามอธัยาศยั  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอัธยาศยั  หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือจดัให้ ณ ห้องเธียร์
เตอร์ท่ีชั้น 6 และชั้น 7 ดา้นหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ี
คาสิโน ชั้น 7 ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/
เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

 
 
 
 
 
 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า 

วนัจนัทร์ที่ 16 ก.ย. 2562  เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า       (4) 

Race Track Laser Tag Ocean Loops 



   

  
   

09.00 น. เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของ
รัฐ และเป็นเมือง ท่ี รู้จักกันดีของนักท่องเ ท่ียว
ทอ้งถ่ินและต่างชาติว่าเป็น เมืองแห่งเสาแกะสลกั 
(Totem Poles) ท่ีมากท่ีสุดในโลก ในอดีตเสา
แกะสลกัน้ี ถือเป็นสัญลกัษณ์ของชนเผ่าพ้ืนเมือง
อเมริกนัทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลกัษณ์ทาง
ศาสนา เมืองเคทชิเกนเคยไดช่ื้อว่าเป็น เมืองหลวง
แห่งปลาแซลมอน ในอดีตเมืองน้ีถูกจดัให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนกัตกปลา และกลุ่มคน
ท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ หวัหนา้ทวัร์จะน าท่านเท่ียวชมย่านชุมชนท่ีโด่งดงัในอดีต  ครีก สตรีท 
(Creek Street) เป็นท่ีชุมนุมของนกัแสวงโชค และนกัเดินเรือในยุคต่ืนทอง เป็นย่านอาคาร
เก่าท่ีทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือล าธาร
หรือเชิงเขา มีสถานท่ีประวติัศาสตร์“บ้านดอลลี่” 
สถานท่ีหาความส าราญของชายหนุ่มในอดีต (หาก
ท่านใดสนใจชมดา้นในตวับา้น สามารถซ้ือตัว๋เพ่ือ
เขา้ชมไดท่ี้ดา้นหน้าทางเขา้บา้นดอลล่ี) จากนั้นให้
ท่านไดเ้ดินชมเมืองเคทชิเกน และซ้ือของพ้ืนเมืองตามอธัยาศยั พร้อมเก็บภาพความน่ารัก
และความสวยงามของเมืองเคทชิเกน  

 Note: เคทชิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมาก แทบทุกวันและวันละหลายคร้ัง จึงควรพกร่ม
และเส้ือกันฝนไปด้วย ของฝากยอดนิยมประจ าเมืองนี้คือ อาหารกระป๋องที่ท ามาจาก
ปลาแซลมอน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ หรืออิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย อิสระให้ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ท่านเลือกซ้ืออาหารกระป๋องท่ีท ามาจากปลาแซลมอน ได้

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

อิสระให้ท่านไดพ้กัผอ่นบนเรือส าราญตามอธัยาศยั  
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  



   

  
   

หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือจดัให้ ณ ห้องเธียร์
เตอร์ท่ีชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ี
คาสิโน ชั้น 7 ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/
เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได ้
 
 
 
 

 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น.  เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองจูโน่ รัฐอลาสก้า 

เมืองจูโน่ เรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงท่ีส าคญัของ รัฐอลาสก้า ตวัเมืองตั้งอยู่
บริเวณตีนเขาท่ีตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต หัวหน้าทวัร์น าท่านชม ธารน ้าแข็งยักษ์ เมน
เดลฮอลล์ กลาเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซ่ึงมีความกวา้งประมาณ 1 ไมล์ มีน ้ าแข็งปก
คลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้เห็นยอด
เขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและน ้าตกอนัสวยงาม 
ดูแลว้เป็นทิวทศัน์อนังดงามยากท่ีจะหาท่ีใด
เป รี ยบ  ด้วย เสน่ ห์ของธรรมชาติและ
วัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างกลมกลืน 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปข้ึนกระเชา้ลอยฟ้าท่ี เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) ซ่ึง
ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์ของเมืองจูโน่ท่ีล้อมรอบด้วยขุนเขา นอกจากน้ีย ังมี ศูนย์
นกัท่องเท่ียว ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ไวค้อยให้บริการอีกดว้ย อิสระให้ท่านเดินเล่น
บนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านนัง่กระเชา้กลบัลงมา ณ ท่าเรือ 
***ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง*** 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
13.30 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือจูโน่ เพ่ือมุ่งหนา้สู่ เมืองสแกกเวย ์รัฐอลาสกา้ 

วนัอังคารที่ 17 ก.ย. 2562 เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า – Glacier Bay      (5) 



   

  
   

 อิสระให้ท่านไดพ้กัผอ่นบนเรือส าราญอธัยาศยั  

 เรือเร่ิมล่องเข้าสู่ ธารน ้าแข็ง Glacier Bay  ซ่ึงได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติขององค์การยูเนสโก วนัน้ีเป็นอีกวนัท่ี ท่านจะไดส้ัมผสัความมหัศจรรยข์องธาร
น ้ าแข็งท่ีงดงามและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในอลาสก้า หากโชคดีท่านจะไดย้ินเสียงการแยกตวัเป็น
แผน่ตกลงสู่พ้ืนน ้า เป็นเสียงอนักึกก้องราวเสียงฟ้าร้องค าราม และเป็นช่วงเวลาท่ีจะสะกด
ทุกท่านไว้กับก้อนน ้ าแข้งมหึมาท่ีพังถล่มลงสู่พ้ืนน ้ าเสียงดังกังวาล เ รียกได้ว่าเป็น
ปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีไดป้ั้นแต่งข้ึนมาให้ท่านไดช้มและจะหาท่ีใดเปรียบมิไดอี้กแลว้ใน
โลก อิสระให้ท่านได้สัมผสักับทศันียภาพและความงดงามของทุ่งน ้ าแข็ง พร้อมเก็บภาพ
ความประทบัใจอนัมิอาจลืมเลือนไดต้ามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือจดัให้ ณ ห้องเธียร์
เตอร์ท่ีชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ี
คาสิโน ชั้น 7 ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/
เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

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

วนัพุธที่ 18 ก.ย. 2562  เมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า       (6) 



   

  
   

เมืองสแกกเวย์ เป็นเมืองท่าและเป็นปากประตู
ต้อนรับผูท่ี้จะเดินทางไปแสวงโชคท่ี  “ทุ่งทอง
คลอนไดค์” (Klondike Gold Fields) ในเขต
ประเทศแคนาดาเม่ือราว 100 ปีก่อน  โดยมีทาง
รถไฟสายไวท์พาสและยูคอน (White Pass and 
Yukon Railway) ท่ีพานกัแสวงโชคเดินทางตดัขา้มขนุเขาและหุบเหวเขา้สู่มณฑลยูคอนของ
แคนาดา ซ่ึงทุกวนัน้ีเหลือเพียงความทรงจ า หวัหนา้ทวัร์น าท่านนัง่ รถไฟสายไวท์พาส (The 
White Pass and Yukon Railroad) ท่ีถูกสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 1898 - 1900 เช่ือมต่อ
ระหว่างเมืองสแกกเวยแ์ละเมืองไวทฮ์อร์ส มุ่งหนา้สู่เหมืองทองในอดีต โดยรถไฟจะว่ิงข้ึนสู่
จุดสูงสุดท่ีเกือบ 3,292 ฟุต ซ่ึงตลอดสองข้างทางท่ีท่านจะได้พบคือความงดงามแห่ง
ธรรมชาติท่ีเหนือค าบรรยาย   

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ หรือ อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านชมตวั เมืองสแกกเวย์ เมืองเล็กๆ ท่ีให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวนัตก แมเ้วลาจะ

ผา่นไปนานแต่เมืองสแกกเวยย์งัคงรักษาสภาพเมืองในยุคต่ืนทองไดเ้ป็นอย่างดี ให้ท่านได้
ชม บา้นไมส้องชั้น ร้านคา้ ร้านอาหาร ท่ีทาสีสนัสดใส อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง 

17.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือสแกกเวย ์เพ่ือมุ่งหนา้สู่เมืองวิกตอเรีย 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือจดัให้ ณ ห้องเธียร์
เตอร์ท่ีชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ี
คาสิโน ชั้น 7 ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/
เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได ้
 
 
 
 
 
 



   

  
   

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
หลังจากนั้ น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือก
รับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมาย
ไดต้ามใจชอบ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ  
พกัผอ่นบนเรือส าราญตามอธัยาศยั 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอัธยาศยั  หรือเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือจดัให้ ณ ห้องเธียร์
เตอร์ท่ีชั้น 6 และชั้น 7 ดา้นหัวเรือ หากท่านใดท่ีชอบการเส่ียงโชค ท่านสามารถไปได้ท่ี
คาสิโน ชั้น 7 ส าหรับท่านท่ีชอบแดนซ์หรือนัง่ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใชบ้ริการไดท่ี้ คลบั/
เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได ้

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
เรือส าราญมุ่งหนา้สู่เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหาก
โชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝงูปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตวั
เรือ ซ่ึงฤดูกาลล่องเรือส าราญน้ี เป็นช่วงท่ีสามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาไดง่้าย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
16.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองวกิตอเรีย ประเทศแคนาดา 

หัวหน้าทวัร์น าท่านเท่ียวชมเมืองวิกตอเรีย "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria) อีกหน่ึงเมือง
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยงัเป็น
เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลมัเบีย (British Columbia) รัฐหน่ึงของประเทศแคนาดา ท่ีตั้งอยู่
ทางตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์"  เมือง
วิกตอ เ รีย เ ป็นเ มือง ท่ี มี ช่ือ เ สียงด้านการ
ท่องเท่ียว เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของความ

วนัพฤหัสบดทีี่ 19 ก.ย. 2562  ล่องน่านน ้าสากล       (7) 

วนัศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562  เมืองวกิตอเรีย, ประเทศแคนาดา      (8) 



   

  
   

สะอาด ความปลอดภยั และทิวทศัน์ท่ีมีความงดงามมากเมืองหน่ึง วิกตอเรียจึงมกัไดรั้บเลือก
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัอนัดบัตน้ๆ จากนิตยสารท่องเท่ียวสากลเป็นประจ าและดึงดูด
นกัท่องเท่ียวท่ีมีกว่า 3.5 ลา้นคนต่อปี  
ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญฯ 
23.59 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือวิกตอเรีย  เพ่ือมุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองซีแอตเทิล 
หมายเหตุ 

ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้น
กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่
กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน 
ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ี
ท่านไดใ้ห้หมายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเชค็อินโดยอตัโนมติั 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองซีแอตเทิล  รัฐวอชิงตนั 
09.00 น. น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญฯ และน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนงัสือเพ่ือเดิน

ทางเข้าเมืองซีแอตเทิล ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งมา
ยืนยนัระบุรับดว้ยตนเอง  จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมือง ซีแอตเทิล ชม  Pike Place Market 
ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก และยงัเป็นท่ีตั้งของ ร้านกาแฟสตาร์บั๊ค สาขาแรก
ของโลก  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ ซีแอตเทิล พรีเมี่ยม เอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซ่ึงเป็นเอาท์เลตขนาด

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

***เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั*** 

วนัเสาร์ที่ 21 ก.ย. 2562  เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตนั      (9) 



   

  
   

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิล เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล น าท่านเชค็อินเพ่ือรับตัว๋โดยสารและโหลดกระเป๋า  
 
 
01.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล สู่สนามบินฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX857 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ********** 
 
  
05.10 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 
08.00 น. ออกเดินทางต่อ จากสนามบินฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX705 
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

#### 

 

อตัราค่าบริการ (คณะผู้เดนิทางเป็นผู้ใหญ่ขั้นต า่ 20 ท่าน) 

ช่วงวนัเดินทาง 

13 – 23 กันยายน 2562 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ 

( คนที่ 1 และ 2) 

ท่านที่ 3 และ 4 

(พกัร่วมกับท่านที่ 1 และ 2) 
พกัเดี่ยว (จ่ายเพิม่) 

ห้องพกัแบบไม่มีหน้าต่าง 119,999 - 45,000 
ห้องพกัแบบมีระเบียง 139,999 - 75,000 

 

 
 
 
 
 

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

วนัอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2562  เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตนั                (10) 



   

  
   

 
 
ประเภทห้องพกับนเรือส าราญ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องพกัแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside cabin) : ขนาด 135 sq.ft 

ห้องพกัแบบมีระเบียง (Balcony cabin) : ขนาด 213 sq.ft  
(รวมความกว้างของระเบียง) 



   

  
   

 
 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม: 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific) 
2. ห้องพกับนเรือส าราญ 7 คืน และบนฝ่ัง 1 คืน (ท่ีซีแอตเทิล) 
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารทุกม้ือ (ยกเวน้ห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 
5. หวัหนา้ทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพ่ือดูแลคณะตลอดการเดินทาง  
6. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน ้ามนัสายการบิน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามภาวะตลาดน ้ ามนัโลกซ่ึงประกาศ

โดยสายการบินทางบริษทัฯอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมหากมีการเปล่ียนแปลง 
7.         ทวัร์ท่ีเมืองซีแอตเทิล และ ทวัร์ตามท่ีระบุในโปรแกรมเท่านั้น 



   

  
   

8. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ 
หากน ้าหนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการ
บินท่ีเคาน์เตอร์เชค็อิน 

9. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 
70ปี) 

10. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
 

อัตรานี้ไม่รวม: 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
2. ค่าทิปพนกังานบนเรือ ท่านละ USD 105 
3. ค่าทวัร์เสริมบนฝ่ังต่างๆ (ท่ีไม่ไดแ้จง้ในโปรแกรม) 
4. ค่าทิปพนกังานขบัรถวนัละ USD 5 /วนั/ท่าน 
5. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์/ไกด ์วนัละ USD 5/วนั/ท่าน 
6. ค่าทิปพนกังานยก/เขน็กระเป๋าท่ีโรงแรมและท่าเรือ 
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา ท่านละ 7,500 บาท 
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา ท่านละ 7,500 บาท 
9. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 
เง่ือนไข: 
1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 20 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 
 
การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษทั

ภายใน 1วนั 
2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัมิฉะนั้นจะถือว่า

การส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 



   

  
   

3. เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือ ช าระ
โดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัทุก
กรณี ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 150 -120 วนั หกัค่าบริการ ยดึค่ามดัจ า 50,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 119 - 90 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 89 - 60 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย 75% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

หมายเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้ผูเ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯไม่สามารถ
 คืนค่าทวัร์ให้ได ้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือ

ว่าท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้
3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบติัเหตุ ภยั

ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือออก
นอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ
ของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้
เดินทางเป็นหลกั 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การน าส่ิงของผิดกฏหมายไป
หรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือม
เสียและผิดกฎหมาย 

 
 

 
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตัว๋และภาษีน ้ามัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 


