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สมัผสัประสบการณดิ์นแดนแห่งขัว้โลกเหนือกบั

เสน้ทางอลาสกา้ บนเรอืส าราญสดุหร ู
 

 

 

 

 

 

“ รวมทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง ไมต่อ้งจ่ายเพ่ิม ” 
“ทานอาหารในแบบ Free-Style โดยสามารถเลือกหอ้งอาหารได้

หลากหลายถึง 13 หอ้งอาหาร ไดท้กุวนั” 

“ มีหวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดินทาง ” 
 มีหวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดินทาง 

 เที่ยวเมืองซีแอตเทิล กอ่นลงเรือ ชมเมืองแบบ 360 องศาบน Space Needle 

 ชมเมือง เคทชิเกน เมืองที่ขึน้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งปลาแซลมอน 

 ชม Mendenhall Glacier ธารน า้แข็งยกัษท่ี์เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ 

 ชมธารน า้แข็ง Glacier Bay มรดกโลกทางธรรมชาต ิ 

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

เดินทาง: 13 - 23 กนัยายน 2562 
 

เริ่มตน้119,999บาท 



 

  

 
Page 2 

 
  

 นัง่รถไฟ The White Pass and Yukon Railroad ชมธรรมชาติในเสน้ทางประวัตศิาสตรแ์ห่งสแกกเวย ์

 ชมเมือง วิกตอเรยี เมืองที่ไดร้บัฉายาว่า เมืองแห่งสวน  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐอลาสกา้ตั ้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกา อดีตอยู่ใตอ้ านาจการปกครองของ

มหาอ านาจรัสเซยี เป็นดนิแดนรา้งหา่งไกล มผีูค้นอยูอ่าศัยจ านวนนอ้ยมาก รัสเซยีซึง่มองไมเ่ห็นประโยชน์ใน

ดนิแดนกวา้งใหญร่กรา้งแหง่นี้ จงึไดย้อมขายใหก้ับสหรัฐอเมรกิาในวันที ่30 มนีาคม ค.ศ. 1867 อลาสกา้จงึ

กลายเป็นรัฐที ่49 เป็นรัฐทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของประเทศสหรัฐอเมรกิา แตเ่ป็นรัฐทีไ่มม่อีาณาเขตตดิกับรัฐอืน่ 

ๆ ของแผ่นดนิแม่เลย แลว้เหตุการณ์อันไม่คาดฝันก็เกดิขึน้เมื่อไดท้ าการส ารวจพบแหล่งทองค า น ้ามัน 

และแก๊ซธรรมชาต ิรวมไปถงึพืน้ทีป่่าไมอ้ีกกวา้งใหญ่เมือ่ปลายศตวรรษที ่19 นัน้เอง ท าใหด้นิแดนอลาสกา้

เพิม่มลูคา่ขึน้อยา่งมากมายมหาศาลในเวลาไมน่าน  
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รายละเอยีดโปรแกรม 
 

 

13.30 น. พบเจา้หนา้ที่บริษัทฯ ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ M ประตูทางเขา้ที่ 6 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ คาเธย่ ์แปซฟิิก (Cathay Pacific) 

17.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX708 
21.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งบนิ 
23.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิฮอ่งกง สูส่นามบนิซแีอตเทลิ ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยเทีย่วบนิ 

CX858 
********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ********** 

21.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตซิแีอตเทลิประเทศสหรัฐอเมรกิา ตามเวลาทอ้งถิน่ ซึง่ชา้
กว่าประเทศไทย 15 ชม. จากนั้นผ่านพธิกีารตรวจหนังสอืเดนิทาง และศุลกากร น าท่าน
โดยสารรถโคช้ปรับอากาศเขา้สูโ่รงแรม Crown Plaza Seattle Airport หรอื เทยีบเทา่ 

 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  น าท่านเที่ยวชม นครซีแอตเทลิ (Seattle) เมืองท่า

ชายฝ่ังที่มีความส าคัญทางดา้นการท่องเที่ยวของ มลรัฐ
วอชงิตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทร
แปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน  ห่างจากชายแดน
สหรัฐอเมรกิา - แคนาดา 154 กโิลเมตรเท่านั้น "นครซี

แอตเทลิ" เป็นเมอืงขนาดใหญ่พอสมควร พืน้ทีส่ว่นใหญ่
ของเมอืงเต็มไปดว้ยตกึระฟ้าและความโรแมนตกิของแสงสี

ในยามค ่าคนื แตห่ลายๆ คนทีเ่คยมาเยอืนเมอืงนี้กลับเรยีก
ขานเมอืงนี้ว่า มหานครแห่งสเีขยีวขจ ีเนื่องจากเมอืงเต็ม
ไปดว้ยพืน้ทีส่เีขยีว นอกจากนี้แลว้ซแีอตเทลิยังไดรั้บการ
ยกยอ่งจากสมาคมธรุกจิการทอ่งเทีย่วแหง่อเมรกิา (ASTA) 
จากการจัดอันดับใหซ้ีแอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานที่
ทอ่งเทีย่วยอดนยิมในสหรัฐอเมรกิาอกีดว้ย น าท่านผา่นชม
ย่าน ดาวนท์าวน ์(Downtown) ย่านธุรกจิทีส่ าคัญของซแีอตเทลิ ชมอาคาร บา้นเรอืน 
และตกึ ทีม่คีวามส าคัญทางดา้นสถาปัตยกรรมทีถ่อืวา่มคีวามงดงามทีส่ดุของเมอืง จากนัน้
น าท่านผ่านชมความเก่าแก่ของเมอืงที ่ ไพโอเนยีร ์สแควร ์(Pioneer Square) ซึง่ถอื
วา่เป็นยา่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในซแีอตเทลิ ทีน่ี่มรีา้นแกลเลอรีท่ีจั่ดแสดงงานศลิปะของศลิปินชือ่
ดัง, หอ้งอาหาร, รา้นหนังสอื และเครือ่งประดับมากมาย ผา่นชม สมทิ ทาวเวอร ์(Smith 
Tower) อาคารที่สรา้งขึน้ใน ปี ค.ศ. 1914 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สเปซ นดีเดลิ 
(Space Needle) สัญลักษณ์ของซแีอตเทลิ สิง่ก่อสรา้งที่มีความสูงถงึ 520 ฟุต (160 
เมตร) สเปซ นีดเดลิ สรา้งขึน้ ปี ค.ศ. 1962 เมือ่ครัง้ที่ซแีอตเทลิไดเ้ป็นเจา้ภาพจัดงาน  
World’s Fair ภายใน สเปซ นดีเดลิ จะประกอบไปดว้ยรา้นขายของกระจกุกระจกิ รา้นอาหาร
ลอยฟ้า (Sky City restaurant) ทีส่ามารถหมนุชมววิสวยของเมอืงได ้

11.00 น. น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืซแีอตเทลิ เพือ่ท าการเช็คอนิขึน้เรอืส าราญ Norwegian Joy ซึง่
เป็นเรอืส าราญสญัชาตอิเมรกิัน ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารในระดับสากล  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

วนัศุกร์ที ่13 ก.ย. 2562  กรุงเทพฯ/สุวรรณภูม ิ– ฮ่องกง – ซีแอตเทลิ      (1) 

วนัเสาร์ที ่14 ก.ย. 2562  ซีแอตเทิล – ล่องเรือส าราญ Norwegian Joy      (2) 
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 หัวหนา้ทัวรจ์ะพาท่านเดนิชมภายในเรอืส าราญเพือ่รับทราบถงึรายละเอยีดและสถานทีต่า่งๆ 
บนเรอืส าราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครือ่งดืม่ (ชา, กาแฟ) ภายในเรอื ซึง่มี
บรกิารตลอด 24 ช.ม. ตามหอ้งอาหารตา่งๆ (หากเวลาเอือ้อ านวย) 

*** ก่อนทีเ่รือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดนิทาง ทางเรอืจะมกีารซอ้มหนีภัยตามหลักสากล (Muster 
Drill) ขอใหผู้โ้ดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดทีก่ าหนดไว ้โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ละ่ท่านไดท้ีแ่ผ่น
ป้ายดา้นหลังประตหูอ้งพักของทา่น*** 
16.00 น. เรอืส าราญออกจากทา่เรอืซแีอตเทลิ มุง่หนา้สูเ่มอืงเคทชเิกน รัฐอลาสกา้ 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 
 หอ้งอาหารทีใ่หบ้รกิารบนเรอืส าราญ NCL JOY – ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

- Savour Restaurant  ชัน้ 6  
- Taste Restaurant  ชัน้ 6  
- The Manhattan Room  ชัน้ 7   
- The Local (เปิด 24 ชม.) ชัน้ 7   
- Garden Café   ชัน้ 16  (บฟุเฟ่ต)์ 
หอ้งอาหารพเิศษทีใ่หบ้รกิารบนเรอืส าราญ NCL JOY – เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
- Teppanyaki   ชัน้ 6 (Japanese) 
- Q Texas Smokehouse  ชัน้ 6 (BBQ) 
- Ocean Blue   ชัน้ 8 (Seafood) 
- Cagney's Steakhouse  ชัน้ 8 (Steakhouse) 
- Food Republic   ชัน้ 8 (Su Shi / Food Republic) 
- La Cucina   ชัน้ 8 (Italian)     
- Le Bistro   ชัน้ 8 (French)     
- American Diner   ชัน้17 (American)    
หลังรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใชบ้รกิารหอ้ง
กจิกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, หอ้งอาหารบุปเฟ่ต์, รา้นขาย
สนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) และกจิกรรมสนัทนาการอืน่ๆ อกีมากมาย ***ทา่นสามารถ
รบัทราบรายละเอยีดของกจิกรรมตา่ง ๆ ทีเ่รอืส าราญ Norwegian Joy จะจดัข ึน้ใน
วนัถดัไปไดจ้ากเอกสาร Freestyle Daily ทีจ่ะสง่ถงึหอ้งพกัของทา่นทกุคนื*** 
 
 
 
 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  
จากนัน้ อสิระใหท้่านพักผ่อนบนเรอืส าราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกรับประทาน
อาหารหรือน่ังเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากจิกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายไดต้าม
อัธยาศัย 

Public Room  : บารแ์ละเลาจน,์ หอ้งสมดุ, หอ้งอนิเตอรเ์น็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจัีดแสดง (ไมซ่ ้ากันในทกุค า่คนื) หรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ 

เลาจน/์บารต์า่งๆ หลากหลายสไตล ์จ านวน 15 บาร,์ คาสโิน, ดสิโกเ้ธค, หอ้งเลน่เกม 
 
 

วนัอาทติย์ที ่15 ก.ย. 2562  ล่องน่านน า้สากล        (3) 
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Sport and Activities : สระวา่ยน ้า 3 สระ, สระน ้ารอ้น 8 สระ, ฟิตเนส, หอ้งสตรมี, โยคะ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, บวิตี ้ซาลอน, และอืน่ๆ อกีมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลทข์องเรอื *มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
- Race Track*   ชัน้ 19 (จ ากัดอายตุัง้แต ่18 ปีขึน้ไป) 
- Laser Tag*   ชัน้ 20     
- Galaxy Pavilion* ชัน้ 16 
- Ocean Loops  ชัน้ 16 
- Mini golf  ชัน้ 19 
- Kids aqua park  ชัน้ 16 

 
 
 
 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญฯ  

พักผอ่นบนเรอืส าราญตามอัธยาศัย  
 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใชบ้รกิารหอ้ง
กจิกรรมตา่งๆ ภายในเรอืส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืจัดให ้ณ หอ้งเธยีร์
เตอรท์ี่ชัน้ 6 และชัน้ 7 ดา้นหัวเรอื หากท่านใดที่ชอบการเสีย่งโชค ท่านสามารถไปไดท้ี่
คาสโิน ชัน้ 7 ส าหรับทา่นทีช่อบแดนซห์รอืน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลอืกใชบ้รกิารไดท้ี ่คลับ/
เลาจน ์หรอื บารต์า่งๆ ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Race Track Laser Tag Ocean Loops 



 

  

 
Page 6 

 
  

 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 
07.00 น. เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื เมอืงเคทชเิกน รฐัอลาสกา้ 
09.00 น. เมอืงเคทชเิกน ชมุชนแหง่แรกของรัฐอลาสกา้ ปัจจุบันจัดเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสีข่อง

รัฐ และเป็นเมืองที่รูจั้กกันดีของนักท่องเที่ยวทอ้งถิน่และต่างชาตวิ่าเป็น เมืองแห่งเสา
แกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลก ใน
อดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
พื้น เมืองอเมริกันทางตอนเหนือ  และถือเ ป็น
สัญลักษณ์ทางศาสนา เมอืงเคทชเิกนเคยไดช้ือ่วา่
เป็น เมอืงหลวงแห่งปลาแซลมอน ในอดตีเมอืงนี้
ถูกจัดใหเ้ป็นเมอืงแห่งสวรรคข์องนักตกปลา และ
กลุ่มคนที่ชืน่ชอบธรรมชาต ิหัวหนา้ทัวร์จะน าท่าน
เที่ยวชมย่านชุมชนที่โด่งดังในอดตี  ครกี สตรที 
(Creek Street) เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค 
และนักเดนิเรอืในยคุตืน่ทอง เป็นยา่นอาคารเกา่ทีท่างเดนิและบา้นเรอืนสรา้งอยูเ่หนอืล าธาร
หรือเชงิเขา มสีถานที่ประวัตศิาสตร์“บา้นดอลลี”่ 
สถานทีห่าความส าราญของชายหนุ่มในอดตี (หาก
ท่านใดสนใจชมดา้นในตัวบา้น สามารถซือ้ตั๋วเพื่อ
เขา้ชมไดท้ีด่า้นหนา้ทางเขา้บา้นดอลลี)่ จากนัน้ให ้
ท่านไดเ้ดนิชมเมอืงเคทชเิกน และซือ้ของพืน้เมอืง
ตามอัธยาศัย พรอ้มเก็บภาพความน่ารักและความ
สวยงามของเมอืงเคทชเิกน  

 Note: เคทชเิกน เป็นเมอืงทีฝ่นตกบ่อยมาก 
แทบทุกวนัและวนัละหลายคร ัง้ จงึควรพกร่ม
และเสือ้กนัฝนไปดว้ย ของฝากยอดนยิมประจ าเมอืงนีค้อื อาหารกระป๋องทีท่ ามา
จากปลาแซลมอน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ หรอือสิระตามอัธยาศัย 
บา่ย อสิระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านเลอืกซือ้อาหารกระป๋องทีท่ ามาจากปลาแซลมอน 

ไดท้ีร่า้นจ าหน่ายของฝากตา่งๆ  
 ทา่นควรกลบัลงเรอืกอ่นถงึเวลาเรอือกประมาณ 1 – 1.30 ช ัว่โมง 
15.00 น. เรอืส าราญลอ่งออกจากทา่เรอืเมอืงเคทชเิกน เพือ่มุง่หนา้สูเ่มอืงจโูน่ 

อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นบนเรอืส าราญตามอัธยาศัย  
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  

หลังรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใชบ้ริการหอ้ง
กจิกรรมตา่งๆ ภายในเรอืส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืจัดให ้ณ หอ้งเธยีร์
เตอร์ทีช่ัน้ 6 และชัน้ 7 ดา้นหัวเรอื หากท่านใดทีช่อบการเสีย่งโชค ท่านสามารถไปไดท้ี่
คาสโิน ชัน้ 7 ส าหรับทา่นทีช่อบแดนซห์รอืน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลอืกใชบ้รกิารไดท้ี ่คลับ/
เลาจน ์หรอื บารต์า่งๆ ได ้

วนัจันทร์ที ่16 ก.ย. 2562  เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า       (4) 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 
07.00 น.  เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื เมอืงจโูน ่รฐัอลาสกา้ 

เมอืงจูโน่ เรยีกไดว้า่เป็นเมอืงท่าและเมอืงหลวงที่ส าคัญของ รัฐอลาสกา้ ตัวเมอืงตัง้อยู่
บรเิวณตนีเขาทีต่ัง้ตระหงา่นสงูถงึ 4,000 ฟตุ หัวหนา้ทัวรน์ าท่านชม ธารน า้แข็งยกัษ ์เมน
เดลฮอลล ์กลาเซยีร ์(Mendenhall Glacier) ซึง่มคีวามกวา้งประมาณ 1 ไมล ์มนี ้าแข็ง
ปกคลมุหนากวา่ 100 ฟตุ ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะและน ้าตกอันสวยงาม ดู
แลว้เป็นทวิทัศน์อันงดงามยากทีจ่ะหาทีใ่ดเปรียบ ดว้ยเสน่หข์องธรรมชาตแิละวัฒนธรรม
ผสมผสานกันอยา่งกลมกลนื จากนัน้น าทา่น
เดนิทางไปขึน้กระเชา้ลอยฟ้าที่ เมาท ์โร
เบริต์ (Mt. Robert Tramway) ซึง่ท่าน
จะได พ้บกั บทิว ทัศน์ของ เมือ งจู โ น่ที่
ลอ้มรอบดว้ยขุนเขา นอกจากนี้ยังมี ศูนย์
นักท่องเที่ยว รา้นอาหาร รา้นขายของที่
ระลกึ ไวค้อยใหบ้รกิารอกีดว้ย อสิระใหท้่าน
เดนิเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่
ตามอัธยาศัย ไดเ้วลาน าทา่นน่ังกระเชา้กลับ
ลงมา ณ ท่าเรือ ***ท่านควรกลบัลงเรอืก่อนถงึเวลาเรอือกประมาณ 1 – 1.30 
ช ัว่โมง*** 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  
13.30 น. เรอืส าราญออกจากทา่เรอืจโูน่ เพือ่มุง่หนา้สู ่เมอืงสแกกเวย ์รัฐอลาสกา้ 
 อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นบนเรอืส าราญอัธยาศัย  
 เรือเริม่ล่องเขา้สู่ ธารน า้แข็ง Glacier Bay  ซึง่ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตขิององคก์ารยูเนสโก วันนี้เป็นอกีวันที ่ท่านจะไดส้ัมผัสความมหัศจรรยข์องธาร
น ้าแข็งทีง่ดงามและยิง่ใหญ่ทีส่ดุในอลาสกา้ หากโชคดที่านจะไดย้นิเสยีงการแยกตัวเป็น
แผ่นตกลงสูพ่ืน้น ้า เป็นเสยีงอันกกึกอ้งราวเสยีงฟ้ารอ้งค าราม และเป็นชว่งเวลาทีจ่ะสะกด
ทุกท่านไวก้ับกอ้นน ้ าแขง้มหึมาที่พังถล่มลงสู่พื้นน ้ าเสียงดังกังวาล เรียกไดว้่าเป็น
ปรากฎการณ์ธรรมชาตทิีไ่ดป้ั้นแต่งขึน้มาใหท้่านไดช้มและจะหาทีใ่ดเปรยีบมไิดอ้กีแลว้ใน

วนัองัคารที ่17 ก.ย. 2562 เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า – Glacier Bay      (5) 
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โลก อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน ้าแข็ง พรอ้มเก็บภาพ
ความประทับใจอันมอิาจลมืเลอืนไดต้ามอัธยาศัย 

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใชบ้ริการหอ้ง
กจิกรรมตา่งๆ ภายในเรอืส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืจัดให ้ณ หอ้งเธยีร์
เตอร์ทีช่ัน้ 6 และชัน้ 7 ดา้นหัวเรอื หากท่านใดทีช่อบการเสีย่งโชค ท่านสามารถไปไดท้ี่
คาสโิน ชัน้ 7 ส าหรับทา่นทีช่อบแดนซห์รอืน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลอืกใชบ้รกิารไดท้ี ่คลับ/
เลาจน ์หรอื บารต์า่งๆ ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 
07.00 น. เรอืส าราญจอดเทยีบท่า ณ ท่าเรอื เมอืงสแกกเวย ์
รฐัอลาสกา้ 

เมอืงสแกกเวย ์เป็นเมืองท่าและเป็นปากประตู
ตอ้นรับผูท้ี่จะเดินทางไปแสวงโชคที่  “ทุ่งทอง
คลอนไดค์” (Klondike Gold Fields) ในเขต
ประเทศแคนาดาเมื่อราว 100 ปีก่อน  โดยมีทาง
รถไฟสายไวท์พาสและยูคอน (White Pass and 
Yukon Railway) ทีพ่านักแสวงโชคเดนิทางตัดขา้ม
ขนุเขาและหุบเหวเขา้สู่มณฑลยูคอนของแคนาดา 
ซึง่ทุกวันนี้เหลอืเพียงความทรงจ า หัวหนา้ทัวร์น า
ท่านน่ัง รถไฟสายไวทพ์าส (The White Pass and Yukon Railroad) ทีถู่กสรา้งขึน้
ระหวา่งปี ค.ศ. 1898 - 1900 เชือ่มตอ่ระหวา่งเมอืงสแกกเวยแ์ละเมอืงไวทฮ์อรส์ มุง่หนา้สู่

เหมอืงทองในอดตี โดยรถไฟจะวิง่ข ึน้สูจ่ดุสงูสดุทีเ่กอืบ 3,292 ฟตุ ซึง่ตลอดสองขา้งทางที่
ทา่นจะไดพ้บคอืความงดงามแหง่ธรรมชาตทิีเ่หนอืค าบรรยาย   

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญฯ หรอื อสิระตามอัธยาศัย 
บา่ย น าทา่นชมตัว เมอืงสแกกเวย ์เมอืงเล็กๆ ทีใ่หบ้รรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แมเ้วลาจะ

ผา่นไปนานแตเ่มอืงสแกกเวยย์ังคงรักษาสภาพเมอืงในยคุตืน่ทองไดเ้ป็นอยา่งด ีใหท้า่นได ้
ชม บา้นไมส้องชัน้ รา้นคา้ รา้นอาหาร ทีท่าสสีนัสดใส อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 
ทา่นควรกลบัลงเรอืกอ่นถงึเวลาเรอือกประมาณ 1 – 1.30 ช ัว่โมง 

วนัพธุที ่18 ก.ย. 2562  เมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า       (6) 
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17.00 น. เรอืส าราญออกจากทา่เรอืสแกกเวย ์เพือ่มุง่หนา้สูเ่มอืงวกิตอเรยี 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใชบ้ริการหอ้ง
กจิกรรมตา่งๆ ภายในเรอืส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืจัดให ้ณ หอ้งเธยีร์
เตอร์ทีช่ัน้ 6 และชัน้ 7 ดา้นหัวเรอื หากท่านใดทีช่อบการเสีย่งโชค ท่านสามารถไปไดท้ี่
คาสโิน ชัน้ 7 ส าหรับทา่นทีช่อบแดนซห์รอืน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลอืกใชบ้รกิารไดท้ี ่คลับ/
เลาจน ์หรอื บารต์า่งๆ ได ้

 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  
หลังจากนั้น อิสระใหท้่านพักผ่อนบนเรือส าราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือก
รับประทานอาหารหรอืน่ังเลน่ในคลับ เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมาย
ไดต้ามใจชอบ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญฯ  
พักผอ่นบนเรอืส าราญตามอัธยาศัย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญฯ 
หลังรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใชบ้รกิารหอ้ง
กจิกรรมตา่งๆ ภายในเรอืส าราญ ท่านสามารถเขา้ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืจัดให ้ณ หอ้งเธยีร์
เตอรท์ี่ชัน้ 6 และชัน้ 7 ดา้นหัวเรอื หากท่านใดที่ชอบการเสีย่งโชค ท่านสามารถไปไดท้ี่
คาสโิน ชัน้ 7 ส าหรับทา่นทีช่อบแดนซห์รอืน่ังฟังเพลง ก็สามารถเลอืกใชบ้รกิารไดท้ี ่คลับ/
เลาจน ์หรอื บารต์า่งๆ ได ้

 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญฯ 

เรอืส าราญมุง่หนา้สูเ่กาะวกิตอเรยี แห่งเมอืงแวนคูเวอร ์ประเทศแคนาดา ระหวา่งทางหาก
โชคดทีา่นอาจจะมโีอกาสเห็นฝงูปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต วา่ยวนอยูไ่มไ่กลจากตัว
เรอื ซึง่ฤดกูาลลอ่งเรอืส าราญนี ้เป็นชว่งทีส่ามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาไดง้า่ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญฯ 
16.00 น. เรอืส าราญเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงวกิตอเรยี ประเทศแคนาดา 

หัวหนา้ทัวร์น าท่านเที่ยวชมเมอืงวกิตอเรีย "เมอืงวกิตอเรยี" (Victoria) อกีหนึ่งเมอืง
ท่องเที่ยวทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็น "เมอืงแหง่สวน" (City of Gardens) อกีทัง้ยัง
เป็นเมืองหลวงของรัฐบรติชิโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา 
ทีต่ัง้อยู่ทางตะวันตกสดุของประเทศ โดยมเีมอืงที่ใหญ่ที่สดุในรัฐคอืเมอืง "แวนคูเวอร"์  
เมืองวกิตอเรียเป็นเมอืงที่มีชือ่เสยีงดา้นการ
ทอ่งเทีย่ว เป็นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งของความ
สะอาด ความปลอดภัย และทวิทัศน์ทีม่คีวาม
งดงามมากเมืองหนึ่ง วกิตอเรียจึงมักไดรั้บ
เลอืกใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วส าคัญอันดับตน้ๆ 
จากนิตยสารท่องเที่ยวสากลเป็นประจ าและ
ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วทีม่กีวา่ 3.5 ลา้นคนตอ่ปี  
ท่านควรกลบัลงเรอืก่อนถงึเวลาเรอือก
ประมาณ 1 – 1.30 ช ัว่โมง 

วนัพฤหัสบดีที ่19 ก.ย. 2562  ล่องน่านน า้สากล       (7) 

วนัศุกร์ที ่20 ก.ย. 2562  เมืองวกิตอเรีย, ประเทศแคนาดา      (8) 
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ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญฯ 
23.59 น. เรอืส าราญออกจากทา่เรอืวกิตอเรยี  เพือ่มุง่หนา้สูท่า่เรอืเมอืงซแีอตเทลิ 

  
หมายเหต ุ

ในเย็นวันนี้ท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสตีา่งๆ ซึง่เป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจาก
เรอื ท่านจะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไวใ้น
กระเป๋าเดนิทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญข่องท่านไปตัง้แต่
กลางดกึ และบัญชคีา่ใชจ้่ายตา่งๆ จะถูกสง่มาใหท้่านตรวจเช็คกอ่นท าการช าระในวันรุ่งขึน้ 
ส าหรับท่านทีต่อ้งการช าระผา่นบัตรเครดติ ทางบรษัิทเรอืจะชารจ์คา่ใชจ้่ายผา่นบัตรเครดติ
ทีท่า่นไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัทีท่า่นเช็คอนิโดยอัตโนมัต ิ

 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 
07.00 น. เรอืส าราญเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื เมอืงซแีอตเทลิ  รฐัวอชงิตนั 
09.00 น. น าท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรอืส าราญฯ และน าท่านผ่านพธิกีารตรวจลงตราหนังสอืเพือ่เดนิ

ทางเขา้เมอืงซแีอตเทลิ ณ บรเิวณท่าเรือ พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระ ซึง่ทุกท่านจะตอ้งมา
ยืนยันระบุรับดว้ยตนเอง  จากนั้นน าท่านเที่ยวชมเมือง  ซีแอตเทิล ชม  Pike Place 
Market ซึง่เป็นตลาดเกา่แก่ทีม่ชี ือ่เสยีงไปท่ัวโลก และยังเป็นทีต่ัง้ของ รา้นกาแฟสตาร์
บ ัค๊ สาขาแรกของโลก  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บา่ย น าท่านสู่ ซแีอตเทลิ พรเีม ีย่ม เอาทเ์ลต (Seattle Premium Outlet) ซึง่เป็นเอาท์

เลตขนาดใหญใ่นเมอืงซแีอตเทลิ มรีา้นคา้กวา่ 110 รา้น ทัง้ Coach, Polo, Ralph Lauren, 
DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate 
Spread, Kipling, Tumi , Samsonite และ อืน่ๆอกีมากมาย  

***เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการเสยีเวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** 
19.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซแีอตเทลิ เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
20.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิซแีอตเทลิ น าทา่นเช็คอนิเพือ่รับตั๋วโดยสารและโหลดกระเป๋า  
 
 
 
01.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิซแีอตเทลิ สูส่นามบนิฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX857 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ********** 
 
  
05.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งบนิ 
08.00 น. ออกเดนิทางตอ่ จากสนามบนิฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX705 
10.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

วนัอาทติย์ที ่22 ก.ย. 2562  เมืองซีแอตเทลิ, รัฐวอชิงตัน                (10) 

วนัเสาร์ที ่21 ก.ย. 2562  เมืองซีแอตเทลิ, รัฐวอชิงตัน      (9) 
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อตัราคา่บรกิาร (คณะผูเ้ดนิทางเป็นผูใ้หญข่ ัน้ต า่ 20 ทา่น) 

ชว่งวนัเดนิทาง 

13 – 23 กนัยายน 2562 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่

( คนที ่1 และ 2) 

ทา่นที ่3 และ 4 

(พกัรว่มกบัทา่นที ่1 และ 

2) 

พกัเดีย่ว (จา่ยเพิม่) 

หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง 119,999 - 45,000 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง 139,999 - 75,000 

 
 
 
ประเภทหอ้งพกับนเรอืส าราญ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องพกัแบบไม่มหีน้าต่าง (Inside cabin) : ขนาด 135 sq.ft 

ห้องพกัแบบมีระเบียง (Balcony cabin) : ขนาด 213 sq.ft  
(รวมความกว้างของระเบียง) 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม: 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ ชัน้ประหยัด สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก (Cathay Pacific) 
2. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 7 คนื และบนฝ่ัง 1 คนื (ทีซ่แีอตเทลิ) 
3. รถรับสง่จากสนามบนิและทา่เรอื 
4. อาหารทกุมือ้ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืส าราญ 
5. หัวหนา้ทัวรค์นไทยรว่มเดนิทางเพือ่ดแูลคณะตลอดการเดนิทาง  
6. ภาษีท่าเรอื, ภาษีน ้ามันสายการบนิ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามภาวะตลาดน ้ามันโลกซึง่ประกาศ

โดยสายการบนิทางบรษัิทฯอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่หากมกีารเปลีย่นแปลง 
7.         ทัวรท์ีเ่มอืงซแีอตเทลิ และ ทัวรต์ามทีร่ะบใุนโปรแกรมเทา่นัน้ 
8. ค่าขนกระเป๋าซึง่สายการบนิมบีรกิารส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัมต่อใบ 

หากน ้าหนักหรอืจ านวนของกระเป๋าเกนิกวา่ทีก่ าหนดท่านอาจตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายโดยตรงกับสายการ
บนิทีเ่คานเ์ตอรเ์ช็คอนิ 

9. คา่ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีทีเ่สยีชวีติ (ส าหรับผูท้ีอ่ายไุม่
เกนิ 70ปี) 

10. คา่รักษาพยาบาลเนือ่งจากอบุัตเิหต ุวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี) 
 
อตัรานีไ้มร่วม: 
1. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
2. คา่ทปิพนักงานบนเรอื ทา่นละ USD 105 
3. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตา่งๆ (ทีไ่มไ่ดแ้จง้ในโปรแกรม) 
4. คา่ทปิพนักงานขบัรถวนัละ USD 5 /วนั/ท่าน 
5. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร/์ไกด ์วันละ USD 5/วนั/ทา่น 
6. คา่ทปิพนักงานยก/เข็นกระเป๋าทีโ่รงแรมและทา่เรอื 
7. คา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิา ทา่นละ 7,500 บาท 
8. คา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดา ทา่นละ 7,500 บาท 
9. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
 
เง ือ่นไข: 
1. คณะเดนิทางตอ้งมสีมาชกิอย่างนอ้ย 20 ท่านและทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรือ 

เลือ่นหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ในกรณีทีส่มาชกิไมค่รบตามจ านวนดังกลา่ว 
2. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาคา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ หรอืมี

การประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้นัทีจ่ะเดนิทาง 
 
การส ารองการเดนิทาง: 
1. บรษัิทฯ ขอรับคา่มัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 50,000 บาท ภายหลังจากมกีารยนืยันจากทางบรษัิท

ภายใน 3 วนั 
2. สว่นทีเ่หลอืของราคาทัวร ์กรณุาช าระใหค้รบถว้นกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 75 วนัมฉิะนัน้จะถอืวา่การ

ส ารองการเดนิทางนัน้ถกูยกเลกิ และบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนนิการ 
3. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือ ช าระ

โดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททุก
กรณี ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

4. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาแพ็คเกจ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ ไมว่า่
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 150 -120 วนั หักคา่บรกิาร ยดึคา่มัดจ า 50,000 บาท 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 119 - 90 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 89 - 60 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 75% ของราคาทัวร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 59 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์
 
หมายเหต:ุ 
1. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษัิทฯไมส่ามารถ
 คนืคา่ทัวรใ์หไ้ด ้
2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทจะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิแ์ละไมส่ามารถขอคนืคา่บรกิารได ้
3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ชนั้น้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อันเกดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ อบุัตเิหต ุภัย

ธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การกอ่การจลาจล ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอื
ออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะของ
สายการบนิ โรงแรม และสภาวะทางการเมอืงโดยถอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลัก 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ผลทีเ่กดิขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การน าสิง่ของผดิกฏหมายไป
หรอืกลับระหวา่งการเดนิทาง เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤตทิีส่อ่ไปในทางเสือ่ม
เสยีและผดิกฎหมาย 

 
 

 รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษนี า้มนั และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษทัอกีคร้ัง 


