สัมผัสประสบการณ์ดินแดนแห่งขัว้ โลกเหนือกับ
เส้นทางอลาสก้า บนเรือสาราญส ุดหร ู

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

เดินทาง: 13 - 23 กันยายน 2562
เริ่มต้น

119,999

บาท

“ รวมทัวร์เสริมบนฝั่ง ไม่ตอ้ งจ่ายเพิ่ม ”
“ทานอาหารในแบบ Free-Style โดยสามารถเลือกห้องอาหารได้
หลากหลายถึง 13 ห้องอาหาร ได้ท ุกวัน”
“ มีหวั หน้าทัวร์ด ูแลตลอดการเดินทาง ”
•
•
•
•
•
•

มีหัวหน้าทัวร์ดแู ลตลอดการเดินทาง
เที่ยวเมืองซีแอตเทิล ก่อนลงเรือ ชมเมืองแบบ 360 องศาบน Space Needle
ชมเมือง เคทชิเกน เมืองที่ขนึ้ ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งปลาแซลมอน
ชม Mendenhall Glacier ธารนา้ แข็งยักษ์ที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
ชมธารนา้ แข็ง Glacier Bay มรดกโลกทางธรรมชาติ
นัง่ รถไฟ The White Pass and Yukon Railroad ชมธรรมชาติในเส้นทางประวัตศิ าสตร์แห่งสแกกเวย์
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• ชมเมือง วิกตอเรีย เมืองที่ได้รบั ฉายาว่า เมืองแห่งสวน

รัฐอลาสก้าตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของทวีปอเมริ กา อดีตอยู่ใต้อานาจการปกครองของ
มหาอานาจรัสเซี ย เป็ นดินแดนร้างห่ างไกล มีผคู ้ นอยูอ่ าศัยจานวนน้อยมาก รัสเซี ยซึ่ งมองไม่เห็นประโยชน์ใน
ดินแดนกว้างใหญ่รกร้างแห่ งนี้ จึงได้ยอมขายให้กบั สหรัฐอเมริ กาในวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 อลาสก้าจึง
กลายเป็ นรัฐที่ 49 เป็ นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่เป็ นรัฐที่ไม่มีอาณาเขตติดกับรั ฐอื่น
ๆ ของแผ่นดิ นแม่ เ ลย แล้ว เหตุ ก ารณ์ อนั ไม่ ค าดฝั นก็ เ กิ ดขึ้ นเมื่ อได้ทาการส ารวจพบแหล่ งทองค า น้ า มัน
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และแก๊ซธรรมชาติ รวมไปถึงพื้นที่ป่าไม้อีกกว้างใหญ่เมื่อปลายศตวรรษที่ 19 นั้นเอง ทาให้ดินแดนอลาสก้า
เพิ่มมูลค่าขึ้นอย่างมากมายมหาศาลในเวลาไม่นาน
รายละเอียดโปรแกรม
วันศุกร์ ที่ 13 ก.ย. 2562
13.30 น.
17.30 น.
21.30 น.
23.55 น.

21.00 น.

08.00 น.

(1)

พบเจ้า หน้า ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ เคาน์ เ ตอร์ M ประตู ท างเข้า ที่ 6 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบิน คาเธ่ ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific)
ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX708
เดินทางถึง สนามบินฮ่ องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องบิน
ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกง สู่ สนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยเที่ยวบิน
CX858
********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล **********
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริ กา ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่ งช้า
กว่าประเทศไทย 15 ชม. จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสื อเดิ นทาง และศุ ลกากร นาท่าน
โดยสารรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ โรงแรม Crown Plaza Seattle Airport หรื อ เทียบเท่า

วันเสาร์ ที่ 14 ก.ย. 2562
เช้ า

กรุงเทพฯ/สุ วรรณภูมิ – ฮ่ องกง – ซีแอตเทิล

ซีแอตเทิล – ล่องเรื อสาราญ Norwegian Joy

(2)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเที่ ย วชม นครซี แ อตเทิ ล (Seattle) เมื อ งท่ า ชายฝั่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ ทางด้า นการ
ท่องเที่ยวของ มลรั ฐวอชิ งตัน ประเทศสหรั ฐอเมริ กา อยู่ระหว่างมหาสมุ ทรแปซิ ฟิกและ
ทะเลสาบวอชิงตัน ห่ างจากชายแดนสหรัฐอเมริ กา - แคนาดา 154 กิ โลเมตรเท่านั้น "นครซี
แอตเทิล" เป็ นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและ
ความโรแมนติ กของแสงสี ในยามค่าคืน แต่ หลายๆ คนที่เคยมาเยือนเมื องนี้ กลับเรี ยกขาน
เมืองนี้ว่า มหานครแห่ งสี เขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้แล้วซี แอต
เทิลยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุ รกิ จ การท่ องเที่ ยวแห่ งอเมริ กา (ASTA) จากการจัด
อันดับให้ซีแอตเทิลเป็ น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริ กาอีกด้วย นาท่าน
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ผ่านชมย่าน ดาวน์ ทาวน์ (Downtown) ย่านธุ รกิ จที่สาคัญ
ของซี แอตเทิล ชมอาคาร บ้านเรื อน และตึก ที่มีความสาคัญ
ทางด้านสถาปั ตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมือง
จากนั้นนาท่านผ่านชมความเก่ าแก่ ของเมื องที่ ไพโอเนียร์
สแควร์ (Pioneer Square) ซึ่ งถือว่าเป็ นย่านที่เก่าแก่ที่สุดใน
ซี แ อตเทิ ล ที่ นี่มี ร้ า นแกลเลอรี่ ที่จ ัด แสดงงานศิ ล ปะของ
ศิลปิ นชื่อดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสื อ และเครื่ องประดับ
มากมาย ผ่านชม สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารที่
สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914 จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์
ของซี แอตเทิล สิ่ งก่อสร้างที่มีความสู งถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ.
1962 เมื่ อครั้ งที่ ซี แ อตเทิ ล ได้เ ป็ นเจ้าภาพจัดงาน World’s Fair ภายใน สเปซ นี ด เดิ ล จะ
ประกอบไปด้ว ยร้ า นขายของกระจุ ก กระจิ ก ร้ า นอาหารลอยฟ้ า (Sky City restaurant) ที่
สามารถหมุนชมวิวสวยของเมืองได้
11.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อซี แอตเทิล เพื่อทาการเช็คอินขึ้นเรื อสาราญ Norwegian Joy ซึ่ งเป็ น
เรื อสาราญสัญชาติอเมริ กนั ที่พร้อมให้บริ การในระดับสากล
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
หัวหน้าทัวร์ จะพาท่านเดินชมภายในเรื อสาราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆ
บนเรื อสาราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรื อ ซึ่ งมี
บริ การตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ (หากเวลาเอื้ออานวย)
*** ก่ อนที่เรื อสาราญจะทาการถอนสมอออกเดิ นทาง ทางเรื อจะมี การซ้อมหนี ภยั ตามหลักสากล (Muster
Drill) ขอให้ผโู ้ ดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุ ดที่กาหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ที่แ ผ่น
ป้ายด้านหลังประตูหอ้ งพักของท่าน***
16.00 น.
เรื อสาราญออกจากท่าเรื อซี แอตเทิล มุ่งหน้าสู่ เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า
คา่
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
ห้ องอาหารทีใ่ ห้ บริการบนเรื อสาราญ NCL JOY – ไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย
- Savour Restaurant
ชั้น 6
- Taste Restaurant
ชั้น 6
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- The Manhattan Room
ชั้น 7
- The Local (เปิ ด 24 ชม.)
ชั้น 7
- Garden Café
ชั้น 16 (บุฟเฟ่ ต์)
ห้ องอาหารพิเศษทีใ่ ห้ บริการบนเรื อสาราญ NCL JOY – เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม
- 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)
หลังรั บประทานอาหารค่ า ท่ า นสามารถพัก ผ่อนตามอัธ ยาศัย หรื อเลื อกใช้บริ ก ารห้อง
กิ จกรรมต่ างๆ ภายในเรื อสาราญ ไม่ ว่าจะเป็ นสปา, ซาวน่ า, ห้องอาหารบุปเฟ่ ต์, ร้ านขาย
สิ นค้าปลอดภาษี (Duty Free) และกิ จกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย ***ท่ านสามารถ
รับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่ าง ๆ ทีเ่ รื อสาราญ Norwegian Joy จะจัดขึน้ ในวันถัดไป
ได้ จากเอกสาร Freestyle Daily ทีจ่ ะส่ งถึงห้ องพักของท่ านทุกคืน***

วันอาทิตย์ ที่ 15 ก.ย. 2562
ช้ า

เ

Public Room

ล่องน่ านนา้ สากล

(3)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสาราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรื อนั่งเล่ นในคลับ เลาจน์ หรื อทากิ จกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ต าม
อัธยาศัย
: บาร์ และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์ เน็ต
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: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง (ไม่ซ้ ากันในทุกค่าคืน) หรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์/บาร์ ต่างๆ หลากหลายสไตล์ จานวน 15 บาร์ , คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ า 3 สระ, สระน้ าร้อน 8 สระ, ฟิ ตเนส, ห้องสตรี ม, โยคะ
Spa and Wellness : ห้องสปา, บิวตี้ ซาลอน, และอื่นๆ อีกมากมาย
Entertainment

ไฮไลท์ ของเรื อ *มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม
- Race Track*
ชั้น 19 (จากัดอายุต้งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป)
- Laser Tag*
ชั้น 20
- Galaxy Pavilion*
ชั้น 16
- Ocean Loops
ชั้น 16
- Mini golf
ชั้น 19
- Kids aqua park
ชั้น 16
Race Track

กลางวัน
คา่

Laser Tag

Ocean Loops

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญฯ
พักผ่อนบนเรื อสาราญตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญฯ
หลังรั บประทานอาหารค่ า ท่ า นสามารถพัก ผ่อนตามอัธ ยาศัย หรื อเลื อกใช้บริ ก ารห้อง
กิ จกรรมต่างๆ ภายในเรื อสาราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อจัดให้ ณ ห้องเธี ยร์
เตอร์ ที่ช้ นั 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรื อ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่
คาสิ โน ชั้น 7 สาหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรื อนัง่ ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริ การได้ที่ คลับ/
เลาจน์ หรื อ บาร์ ต่างๆ ได้
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วันจันทร์ ที่ 16 ก.ย. 2562
เช้ า
07.00 น.
09.00 น.

เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า

(4)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อ เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า
เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่ งแรกของรัฐอลาสก้า ปั จจุบนั จัดเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสี่ ของ
รั ฐ และเป็ นเมื อ งที่ รู้ จ ัก กั น ดี ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ท้องถิ่ นและต่ างชาติ ว่าเป็ น เมื องแห่ งเสาแกะสลัก
(Totem Poles) ที่ ม ากที่ สุ ดในโลก ในอดี ต เสา
แกะสลัก นี้ ถื อเป็ นสั ญ ลักษณ์ ของชนเผ่าพื้ นเมื อง
อเมริ กันทางตอนเหนื อ และถื อเป็ นสัญลักษณ์ ทาง
ศาสนา เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็ น เมืองหลวง
แห่ งปลาแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ ถูกจัดให้เป็ นเมืองแห่ งสวรรค์ของนักตกปลา และกลุ่มคน
ที่ชื่นชอบธรรมชาติ หัวหน้าทัวร์ จะนาท่านเที่ยวชมย่านชุมชนที่โด่งดังในอดีต ครีก สตรีท
(Creek Street) เป็ นที่ชุมนุ มของนักแสวงโชค และนักเดินเรื อในยุคตื่นทอง เป็ นย่านอาคาร
เ ก่ า ที่ ท า ง เ ดิ น แ ล ะ บ้ า น เ รื อ น ส ร้ า ง อ ยู่ เ ห นื อ ล า ธ า ร ห รื อ เ ชิ ง เ ข า มี ส ถ า น ที่
ประวัติศาสตร์ “บ้ านดอลลี”่ สถานที่หาความสาราญของชายหนุ่มในอดีต (หากท่านใดสนใจ
ชมด้านในตัวบ้าน สามารถซื้ อตัว๋ เพื่อเข้าชมได้ที่ดา้ นหน้าทางเข้าบ้านดอลลี่) จากนั้นให้ท่าน
ได้เดินชมเมืองเคทชิ เกน และซื้ อของพื้นเมื องตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ ารั กและ
ความสวยงามของเมืองเคทชิเกน
Note: เคทชิ เกน เป็ นเมื องที่ฝนตกบ่ อยมาก แทบทุกวันและวันละหลายครั้ ง จึงควรพกร่ ม
และเสื้ อกันฝนไปด้ ว ย ของฝากยอดนิ ยมประจาเมื องนี้คื อ อาหารกระป๋ องที่ทามาจาก
ปลาแซลมอน
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กลางวัน
บ่ าย

15.00 น.
คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ หรื ออิสระตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านเลือกซื้ ออาหารกระป๋ องที่ทามาจากปลาแซลมอน ได้
ที่ร้านจาหน่ายของฝากต่างๆ
ท่ านควรกลับลงเรื อก่อนถึงเวลาเรื ออกประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง
เรื อสาราญล่องออกจากท่าเรื อเมืองเคทชิเกน เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองจูโน่
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนบนเรื อสาราญตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
หลังรั บประทานอาหารค่ า ท่ า นสามารถพัก ผ่อนตามอัธ ยาศัย หรื อเลื อกใช้บริ ก ารห้อง
กิ จกรรมต่างๆ ภายในเรื อสาราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อจัดให้ ณ ห้องเธี ยร์
เตอร์ ที่ช้ นั 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรื อ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่
คาสิ โน ชั้น 7 สาหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรื อนัง่ ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริ การได้ที่ คลับ/
เลาจน์ หรื อ บาร์ ต่างๆ ได้

วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562
เช้ า
07.00 น.

เมืองจูโน่ , รัฐอลาสก้า – Glacier Bay

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อ เมืองจูโน่ รัฐอลาสก้า
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(5)

กลางวัน
13.30 น.

เมื องจู โ น่ เรี ย กได้ว่าเป็ นเมื องท่ าและเมื องหลวงที่ สาคัญของ รั ฐ อลาสก้า ตัว เมื องตั้งอยู่
บริ เวณตีนเขาที่ต้ งั ตระหง่านสู งถึง 4,000 ฟุต หัวหน้าทัวร์ นาท่านชม ธารนา้ แข็งยักษ์ เมนเดล
ฮอลล์ กลาเซี ยร์ (Mendenhall Glacier) ซึ่ งมี ความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มี น้ าแข็งปกคลุม
หนากว่า 100 ฟุ ต ท่านจะได้เห็ นยอดเขาที่
ปกคลุ ม ด้ว ยหิ ม ะและน้ า ตกอันสวยงาม ดู
แล้วเป็ นทิวทัศน์อนั งดงามยากที่จะหาที่ใด
เปรี ยบ ด้ ว ยเสน่ ห์ ข องธรรมชาติ แ ละ
วัฒ นธรรมผสมผสานกั น อย่ า งกลมกลื น
จากนั้นนาท่านเดิ นทางไปขึ้นกระเช้าลอยฟ้ าที่ เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) ซึ่ ง
ท่ า นจะได้พ บกั บ ทิ ว ทัศ น์ ข องเมื อ งจู โ น่ ที่ ล ้อ มรอบด้ว ยขุ น เขา นอกจากนี้ ยัง มี ศู น ย์
นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ไว้คอยให้บริ การอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่น
บนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านนัง่ กระเช้ากลับลงมา ณ ท่าเรื อ
***ท่ านควรกลับลงเรื อก่อนถึงเวลาเรื ออกประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญออกจากท่าเรื อจูโน่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองสแกกเวย์ รัฐอลาสก้า
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนบนเรื อสาราญอัธยาศัย
เรื อเริ่ ม ล่ องเข้า สู่ ธารน้า แข็ง Glacier Bay ซึ่ งได้รั บการยกย่องให้เ ป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติขององค์การยูเนสโก วันนี้ เป็ นอีกวันที่ ท่านจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของธาร
น้ าแข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า หากโชคดี ท่านจะได้ยินเสี ยงการแยกตัวเป็ น
แผ่นตกลงสู่ พ้ืนน้ า เป็ นเสี ยงอันกึ กก้องราวเสี ยงฟ้ าร้องคาราม และเป็ นช่วงเวลาที่จะสะกด
ทุ ก ท่ า นไว้กั บ ก้ อ นน้ าแข้ง มหึ ม าที่ พ ัง ถล่ ม ลงสู่ พ้ื น น้ าเสี ย งดัง กั ง วาล เรี ยกได้ว่ า เป็ น
ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ได้ป้ ั นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชมและจะหาที่ใดเปรี ยบมิได้อีกแล้วใน
โลก อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนี ยภาพและความงดงามของทุ่งน้ าแข็ง พร้ อมเก็บภาพ
ความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนได้ตามอัธยาศัย
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คา่

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
ห ลั ง
รั บประทาน
อ า ห า ร ค่ า
ท่านสามารถ
พักผ่อนตาม
อั ธ ย า ศั ย
หรื อเลือกใช้
บริ การห้ อ ง
กิ จกรรมต่างๆ ภายในเรื อสาราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อจัดให้ ณ ห้องเธี ยร์
เตอร์ ที่ช้ นั 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรื อ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่
คาสิ โน ชั้น 7 สาหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรื อนัง่ ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริ การได้ที่ คลับ/
เลาจน์ หรื อ บาร์ ต่างๆ ได้

วันพุธที่ 18 ก.ย. 2562
เช้ า
07.00 น.

เมืองสแกกเวย์ , รัฐอลาสก้า

(6)

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อ เมืองสแกกเวย์ รัฐอลาสก้า
เมื องสแกกเวย์ เป็ นเมื องท่าและเป็ นปากประตู ตอ้ นรับผูท้ ี่จะเดินทางไปแสวงโชคที่ “ทุ่ง
ทองคลอนไดค์ ” (Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อราว 100 ปี ก่อน โดยมี
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กลางวัน
บ่ าย

17.00 น.
คา่

ทางรถไฟสายไวท์พาสและยูคอน (White Pass and
Yukon Railway) ที่พานักแสวงโชคเดิ นทางตัดข้าม
ขุนเขาและหุ บเหวเข้าสู่ มณฑลยูคอนของแคนาดา
ซึ่ งทุกวันนี้ เหลื อเพียงความทรงจา หัวหน้าทัวร์ นา
ท่านนั่ง รถไฟสายไวท์ พาส (The White Pass and
Yukon Railroad) ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1898 - 1900 เชื่อมต่อระหว่างเมืองสแกกเวย์
และเมืองไวท์ฮอร์ ส มุ่งหน้าสู่ เหมืองทองในอดีต โดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสู่ จุดสู งสุ ดที่เกือบ 3,292
ฟุต ซึ่ งตลอดสองข้างทางที่ท่านจะได้พบคือความงดงามแห่ งธรรมชาติที่เหนือคาบรรยาย
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญฯ หรื อ อิสระตามอัธยาศัย
นาท่านชมตัว เมืองสแกกเวย์ เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะ
ผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยงั คงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็ นอย่างดี ให้ท่านได้
ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสี สันสดใส อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
ท่ านควรกลับลงเรื อก่อนถึงเวลาเรื ออกประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง
เรื อสาราญออกจากท่าเรื อสแกกเวย์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองวิกตอเรี ย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
หลังรั บประทานอาหารค่ า ท่ า นสามารถพัก ผ่อนตามอัธ ยาศัย หรื อเลื อกใช้บริ ก ารห้อง
กิ จกรรมต่างๆ ภายในเรื อสาราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อจัดให้ ณ ห้องเธี ยร์
เตอร์ ที่ช้ นั 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรื อ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่
คาสิ โน ชั้น 7 สาหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรื อนัง่ ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริ การได้ที่ คลับ/
เลาจน์ หรื อ บาร์ ต่างๆ ได้

วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 2562
เช้ า

กลางวัน

ล่องน่ านนา้ สากล

(7)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
หลัง จากนั้น อิ ส ระให้ ท่ า นพัก ผ่ อ นบนเรื อส าราญฯ ตามอัธ ยาศัย ท่ า นสามารถเลื อ ก
รับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมาย
ได้ตามใจชอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญฯ
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คา่

พักผ่อนบนเรื อสาราญตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญฯ
หลังรั บประทานอาหารค่ า ท่ า นสามารถพัก ผ่อนตามอัธ ยาศัย หรื อเลื อกใช้บริ ก ารห้อง
กิ จกรรมต่างๆ ภายในเรื อสาราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อจัดให้ ณ ห้องเธี ยร์
เตอร์ ที่ช้ นั 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรื อ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่
คาสิ โน ชั้น 7 สาหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรื อนัง่ ฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริ การได้ที่ คลับ/
เลาจน์ หรื อ บาร์ ต่างๆ ได้

วันศุกร์ ที่ 20 ก.ย. 2562
เช้ า

กลางวัน
16.00 น.

คา่

เมืองวิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา

(8)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญมุ่งหน้าสู่ เกาะวิกตอเรี ย แห่ งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหาก
โชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัว
เรื อ ซึ่ งฤดูกาลล่องเรื อสาราญนี้ เป็ นช่วงที่สามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาได้ง่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา
หัว หน้า ทัว ร์ นาท่ า นเที่ ย วชมเมื อ งวิ ก ตอเรี ย "เมื องวิกตอเรี ย " (Victoria) อี ก หนึ่ ง เมื อ ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็ น "เมื องแห่ งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็ น
เมืองหลวงของรัฐบริ ติชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหนึ่ งของประเทศแคนาดา ที่ต้ งั อยู่
ทางตะวันตกสุ ด ของประเทศ โดยมี เ มื อ งที่
ใหญ่ที่สุดในรัฐคือเมื อง "แวนคูเวอร์ " เมือง
วิ ก ตอเรี ยเป็ นเมื อ งที่ มี ชื่ อ เสี ยงด้ า นการ
ท่องเที่ยว เป็ นเมืองที่ข้ ึนชื่อในเรื่ องของความ
สะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศน์ที่มีความ
งดงามมากเมื องหนึ่ ง วิ ก ตอเรี ย จึ งมัก ได้รั บ
เลือกให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญอันดับต้นๆ จากนิ ตยสารท่องเที่ยวสากลเป็ นประจาและ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี
ท่ านควรกลับลงเรื อก่อนถึงเวลาเรื ออกประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญฯ
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23.59 น.
หมายเหตุ

เรื อสาราญออกจากท่าเรื อวิกตอเรี ย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเมืองซี แอตเทิล
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋ าลงจาก
เรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาเป็ นไว้ใน
กระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่
กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็คก่ อนทาการชาระในวันรุ่ งขึ้ น
สาหรับท่านที่ตอ้ งการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์ จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่
ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันเสาร์ ที่ 21 ก.ย. 2562

เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน

(9)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญฯ
เรื อสาราญเทียบท่า ณ ท่าเรื อ เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน
นาท่านเช็คเอาท์ออกจากเรื อสาราญฯ และนาท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสื อเพื่อเดิ น
ทางเข้าเมื องซี แอตเทิล ณ บริ เวณท่าเรื อ พร้ อมรั บกระเป๋ าสัมภาระ ซึ่ งทุกท่านจะต้องมา
ยืนยันระบุรับด้วยตนเอง จากนั้นนาท่านเที่ยวชมเมือง ซี แอตเทิล ชม Pike Place Market
ซึ่ งเป็ นตลาดเก่าแก่ ที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก และยังเป็ นที่ต้ งั ของ ร้ านกาแฟสตาร์ บั๊ค สาขาแรก
ของโลก
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นาท่านสู่ ซี แอตเทิล พรี เมี่ยม เอาท์ เลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่ งเป็ นเอาท์เลตขนาด
ใหญ่ ใ นเมื อ งซี แ อตเทิ ล มี ร้ า นค้า กว่ า 110 ร้ า น ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY,
Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling,
Tumi , Samsonite และ อื่นๆอีกมากมาย
***เพื่อไม่ให้เป็ นการเสี ยเวลาในการเลือกซื้ อสิ นค้า อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย***
เช้ า
07.00 น.
09.00 น.
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19.00 น.
20.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินซี แอตเทิล เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินซี แอตเทิล นาท่านเช็คอินเพื่อรับตัว๋ โดยสารและโหลดกระเป๋ า

วันอาทิตย์ ที่ 22 ก.ย. 2562
01.00 น.

(10)

ออกเดินทางจากสนามบินซี แอตเทิล สู่ สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX857
********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล **********

วันจันทร์ ที่ 23 ก.ย. 2562
05.10 น.
08.00 น.
10.00 น.

เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน

ฮ่ องกง – กรุงเทพฯ/สุ วรรณภูมิ

(11)

เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องบิน
ออกเดินทางต่อ จากสนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX705
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
####

อัตราค่าบริการ (คณะผู้เดินทางเป็ นผู้ใหญ่ข้นั ต่า 20 ท่ าน)
ช่ วงวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่

ท่ านที่ 3 และ 4

13 – 23 กันยายน 2562

( คนที่ 1 และ 2)

(พักร่ วมกับท่ านที่ 1 และ 2)

ห้ องพักแบบไม่ มีหน้ าต่ าง

119,999
139,999

-

ห้ องพักแบบมีระเบียง
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พักเดีย่ ว (จ่ ายเพิม่ )

45,000
75,000

ประเภทห้ องพักบนเรื อสาราญ
ห้ องพักแบบไม่ มหี น้ าต่ าง (Inside cabin) : ขนาด 135 sq.ft

ห้ องพักแบบมีระเบียง (Balcony cabin) : ขนาด 213 sq.ft
(รวมความกว้ างของระเบียง)

อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1.
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific)
2.
ห้องพักบนเรื อสาราญ 7 คืน และบนฝั่ง 1 คืน (ที่ซีแอตเทิล)
3.
รถรับส่ งจากสนามบินและท่าเรื อ
4.
อาหารทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรื อสาราญ
5.
หัวหน้าทัวร์ คนไทยร่ วมเดินทางเพื่อดูแลคณะตลอดการเดินทาง
6.
ภาษีท่าเรื อ, ภาษีน้ ามันสายการบิน ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ ามันโลกซึ่ งประกาศ
โดยสายการบินทางบริ ษทั ฯอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง
7.
ทัวร์ ที่เมืองซี แอตเทิล และ ทัวร์ ตามที่ระบุในโปรแกรมเท่านั้น
8.
ค่าขนกระเป๋ าซึ่ งสายการบินมีบริ การสาหรั บกระเป๋ าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิ น 23 กิ โลกรัมต่อใบ
หากน้ าหนักหรื อจานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการ
บินที่เคาน์เตอร์ เช็คอิน
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9.
10.

ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสี ยชีวิต (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน
70ปี )
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )

อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
2. ค่าทิปพนักงานบนเรื อ ท่านละ USD 105
3. ค่าทัวร์ เสริ มบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม)
4. ค่าทิปพนักงานขับรถวันละ USD 5 /วัน/ท่าน
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ /ไกด์ วันละ USD 5/วัน/ท่าน
6. ค่าทิปพนักงานยก/เข็นกระเป๋ าที่โรงแรมและท่าเรื อ
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริ กา ท่านละ 7,500 บาท
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา ท่านละ 7,500 บาท
9. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิก หรื อ เลื่อน
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณี ที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษทั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 50,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษทั
ภายใน 3 วัน
2. ส่ วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชาระให้ครบถ้วนก่ อนการเดินทางอย่างน้อย 75 วันมิฉะนั้นจะถือว่า
การสารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการยึดบางส่ วนเป็ นค่าดาเนินการ
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3.

4.

เมื่ อท่านได้ชาระเงิ นมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ ว่าจะเป็ นการชาระผ่า นตัวแทนของบริ ษ ัทฯ หรื อ ชาระ
โดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ทุก
กรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ ไม่ว่า
กรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 150 -120 วัน หักค่าบริ การ ยึดค่ามัดจา 50,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 119 - 90 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 89 - 60 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
หมายเหตุ:
1. กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผเู ้ ดินทางเข้าหรื อออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถ
คืนค่าทัวร์ ให้ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั จะถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตั ิเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออก
นอกประเทศ เป็ นต้น
5. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะ
ของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้
เดินทางเป็ นหลัก
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนาสิ่ งของผิดกฏหมายไป
หรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่ อม
เสี ยและผิดกฎหมาย
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รายการและราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่ องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
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