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เส้นทางอลาสก้า กับเรือส าราญ 

Emerald Pricess 

 
 

ซีแอตเทิล  –เคทชิเกน – จูโน – สแกกเวย์ – วิกตอเรีย – ซีแอตเทิล   

เริ่มต้น 119,999 บาท 

 

 ชมวิวเมือง Seattle บน Space Needle สัญลักษณ์ของเมือง 

 เดินเล่นชมเมืองหลวงแห่งแซลมอน ที่ Ketchikan 

 ล่องเรือชมปลาวาฬ ที่จูโน ่

 ล่องเรือชม มรดกโลกทางธรรมชาติ Tracy Arm Fjords 

 ชมธารน ้าแข็งยักษ์ Mendenhall Glacierสักครั งในชีวิต  

 สัมผัสทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามเกินบรรยายบนรถไฟ The White Pass and Yukon Railroad 

 เที่ยว เมืองแห่งสวน Victoria เมืองที่ได้รับการแนะน้าจากนิตยสารท่องเที่ยวสากล 

 

 

(11 วัน 8 คืน) 
 

รวมเที่ยวบนฝัง่แล้ว 
     มีหัวหน้าทัวร์ดูแล 
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รัฐอลาสก้าตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาอดีตอยู่ใต้อ านาจการปกครองของมหาอ านาจ

รัสเซีย เป็นดินแดนร้างห่างไกล มีผู้คนอยู่อาศัยจ านวนน้อยมาก รัสเซียซึ่งมองไม่เห็นประโยชน์ในดินแดน
กว้างใหญ่รกร้างแห่งนี้จึงได้ยอมขายให้กับสหรัฐอเมริกาในวันท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 อลาสก้าจึงกลายเป็น
รัฐท่ี 49 เป็นรัฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เป็นรัฐท่ีไม่มีอาณาเขตติดกับรัฐอื่น ๆ ของ
แผ่นดินแม่เลย แล้วเหตกุารณ์อันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อได้ท าการส ารวจพบแหล่งทองค า น้ ามัน และแก๊ซ
ธรรมชาติ รวมไปถึงพื้นทีป่่าไม้อีกกว้างใหญเ่มื่อปลายศตวรรษท่ี 19 นั้นเอง ท าให้ดินแดนอลาสก้าเพิ่มมูลค่า
ขึ้นอย่างมากมายมหาศาลในเวลาไม่นาน  
วันเสาร์ท่ี 15 ก.ย. 61 กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ – ซีแอตเทิล       
13.00 น. พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเข้าท่ี 8 อาคารผู้โดยสารขา

ออก เคาน์เตอร์สายการบิน อีวีเอ แอร์ (EVA Airways) 
16.25 น. ออกเดินทางไปสู่ สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน โดยเท่ียวบิน BR068 
21.15 น. ถึง สนามบินไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 
23.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป สู่สนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบิน BR026 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
19.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่า

ประเทศไทย 15 จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร น าท่านโดยสารรถโค้ช
ปรับอากาศเข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Hotel Seattle Airport หรือเทียบเท่า 

 

วันอาทิตย์ท่ี 16 ก.ย. 61  ซีแอตเทิล – ล่องเรือส าราญ Emerald Princess    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วัน ท่าเรือ  เวลาถึง  เวลาเรือออก 

16 ก.ย. ซีแอตเทิล, อเมริกา --  16:00 

17 ก.ย. ล่องน่านน ้าสากล --  -- 

18 ก.ย. เคทชิเกน, อลาสก้า 06:30  15:00 

19 ก.ย. Tracy Arm Fjord 05:00  09:00 

 จูโน่, อลาสก้า 12:30  22:00 

20 ก.ย. สแกกเวย์, อลาสกา้ 06:00  17:00 

21 ก.ย. ล่องน่านน ้าสากล --  -- 
22 ก.ย. วิคตอเรีย, แคนาดา 19:00  23:59 

23 ก.ย. ซีแอตเทิล, อเมริกา 07:00  -- 
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08.00 น.  น าท่านเท่ียวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝั่งท่ีมีความส าคัญทางด้านการท่องเท่ียวของ 
มลรัฐวอชิงตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่าง
มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน  ห่ างจาก
ชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเท่านั้น 
"นครซีแอตเทิล" เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นท่ี
ส่วนใหญ่ของเมืองเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติ
กของแสงสีในยามค่ าคืน แต่หลายๆคนท่ีเคยมาเยือนเมือง
นี้กลับเรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นท่ีสีเขียว นอกจากนี้
แล้วซีแอตเติลยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการจัด
อันดับให้ซีแอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย น าท่านสู่ย่าน 
ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ย่านธุรกิจท่ีส าคัญของซีแอตเทิล ชมอาคาร บ้านเรือน และตึกท่ีมี
ความส าคัญทางด้านสถาปัตยกรรมท่ีถือว่ามีความงดงามท่ีสุดของเมือง จากนั้นน าท่านสัมผัสความ
เก่าแก่ของเมืองท่ี  ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซึ่งถือว่าเป็นย่านท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในซีแอต
เติล ท่ีนี่มีร้านแกลเลอรี่ท่ีจัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง , ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และ
เครื่องประดับมากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารท่ีสร้างขึ้นใน 
ปี ค.ศ. 1914 จากนั้นน าท่านชม โบสถ์ประจ าเมืองซีแอตเติล ท่ีมีความสวยงามและเป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวซีแอตเทิล 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สเปซ นีดเดิล (Space Needle)  
สัญลักษณ์ของซีแอตเทิล สิ่งก่อสร้างท่ีมีความสูงถึง 
520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 
1962 เมื่ อครั้ ง ท่ีซี แอตเทิลได้ เป็น เจ้าภาพจัดงาน 
World’s Fair ภายใน  สเปซ นีดเดิล  จะประกอบไป
ด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ท่ีสามารถหมุนชมวิว
สวยของเมือง  

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังรับประทานอาหารกลางวัน น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเทิล เพื่อท าการเช็คอินขึ้นเรือส าราญ 

Emerald Princess ซึ่งเป็นเรือส าราญสัญชาติอเมริกันท่ีพร้อมให้บริการในระดับสากล และเมื่อ
ขึ้นมาบนเรือส าราญแล้ว (หากเวลาเอื้ออ านวย) เจ้าหน้าท่ีจะพาท่านเดินชมภายในเรือส าราญเพื่อ
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รับทราบถึงรายละเอียดและสถานท่ีต่างๆ บนเรือส าราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและ
เครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ ก่อนรับประทาน
อาหารค่ า  *** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตาม
หลักสากล (Muster Drill) ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุด ท่ีก าหนดไว้ โดยสังเกตจุด
รวมพลของแต่ล่ะท่านได้ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 

16.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือซีแอตเทิล 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตาม

อัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ 
ภ ายใน เรื อส าราญ  ไม่ ว่ าจะ เป็น สป า, ซ าวน่ า , 
ห้องอาหารบุปเฟ่ต์ , ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty 
Free) และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย  

 ***ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเรือส าราญ Emerald Princess จะจัด
ขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Cruise Newsletter ท่ีจะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน*** 

 
วันจันทรท่ี์ 17 ก.ย. 61  ล่องน่านน  าสากล         
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

จากนั้นท่านสามารถพักผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่
ว่าจะเป็น ช้อปป้ิงท่ีร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ 
มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น 

Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ า

กันในทุกค่ าคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ 
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, 
ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 

Sport and Activities  : สระว่ายน้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิ
กอล์ฟ 

Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
บ่าย พักผ่อนบนเรือส าราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญ

มากมายได้ตามใจชอบ ท่านสามารถเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะ
เป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์ , ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรม
สันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลังรับประทานอาหารค่ า อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย   
 
วันอังคารท่ี 18 ก.ย. 61  เมืองเคทซิเกน รัฐอลาสก้า        
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
06.30 น. เรือส าราญเข้าเทียบท่า ณ เมืองเคทซิเกน 
08.30 น. น าท่านเดินเล่นใน เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของ

รัฐอลาสก้าปัจจุบันจัดเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสี่ของ
รัฐและเป็นเมืองท่ีรู้จักกันดีของนักท่องเท่ียวท้องถิ่นและ
ต่างชาติว่าเป็นเมืองแห่งเสาแกะสลัก(Totem Poles) ท่ี
มากท่ีสุดในโลกในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์
ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือและถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาท่ีพวกเขาให้ความ
เคารพแต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เกิดความเข้าใจผิดท าให้คนสว่นใหญ่เผาเสา
เหล่านี้เป็นจ านวนมากปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ท่ีใช้เล่า
เร่ืองราวประวัติความเป็นมาต่างๆในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวงแห่งแซลมอน
ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ท าให้
ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกจนส่งผลให้ปริมาปลาแซลมอน

ลดลงเป็นจ านวนมากอีกท้ังพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจาก
ประชากรท้องถ่ินท าการตัดไม้เพื่อมา 
สร้างบ้านพักรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีปัจจุบันท้ัง
หน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถ่ินต่างพยายามที่จะอนุรักษ์
ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้ 
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คนรุ่นหลังท่ีมาเท่ียวเมืองนี้สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย น าท่านเท่ียว
ชมย่านชุมชนท่ีโด่งดังในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นท่ีชุมนุมของนักแสวงโชค และนกั
เดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือล าธารหรือเชิงเขา มี
สถานท่ีประวัติศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานท่ีหาความส าราญของชายหนุ่มในอดีต จากนั้นให้ท่าน
ได้เดินชมเมืองเคทชเิกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงาม
ของเมืองเคทชเิกน ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ 

 
 
 
 
 
 
 Note: เคทซิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมากแทบทุกวันและวันละหลายครั ง จึงควรพกร่มและเสื อ

กันฝนไปด้วย ของฝากยอดนิยมประจ าเมืองนี คือ อาหารกระป๋องที่ท ามาจากปลาเซลมอน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลังรับประทานอาหารกลางวัน เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
15.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือ เคทชเิกน  

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร
หรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ  ไม่ว่าจะ
เป็นช้อปป้ิงท่ีร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย 
กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลังรับประทานอาหารค่ า อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเลือกใช้บริการห้อง

กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์ , ร้านขายสินค้า
ปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย  
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วันพุธท่ี 19 ก.ย. 61   เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า                    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

(05.00 – 09.00 น.) เรือเริ่มล่องเข้าสู่ Tracy Arm Fjords 
ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของ
องค์การยูเนสโก วันนี้เป็นอีกวันท่ี ท่านจะได้สัมผัสกับ
ความงดงาม ความมหัศจรรย์ของภูเขาน้ าแข็งท่ีงดงาม
และยิ่งใหญ่ท่ีสุดในอลาสก้า หากโชคดีท่านจะได้ยิน
เสียงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นน้ า เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องค าราม และเป็น
ช่วงเวลาท่ีจะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ าแข้งมหึมาท่ีพังถล่มลงสู่พื้นน้ าเสียงดังกังวาล เรียกได้ว่า
เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีได้ป้ันแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชมและจะหาท่ีใดเปรียบมิได้อีกแล้วใน
โลก อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ าแข็ง พร้อมเก็บภาพความ
ประทับใจอันมิอาจลืมเลือนได้ตามอัธยาศัย 

 Note : ก่อนเรือจะแล่นเข้าใกล้ธารน  าแข็งนี ให้เตรียมจองพื นท่ีส่วนตัวประจ าดาดฟ้าเรือให้ดี เพราะจะมีคน

จ านวนมากมาแย่งกันเพื่อให้ได้ต าแหน่งท่ีดีท่ีสุด ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อม เพราะเมื่อเรือแล่นเข้า
ใกล้ธารน  าแข็งอุณหภูมิอาจจะลดลงจนถึงศูนย์องศา และควรน ากล้องส่องทางไกลไปด้วยเพื่อจะได้เห็นภาพ
ธารน  าแข็งละลายตัวอย่างชัดเจน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
12.30 น. เรือส าราญเข้าเทียบท่า ณ เมืองจูโน่ มลรัฐอลาสก้า 
13.30 น. น าท่านร่วมเดินทางกับทัวร์เสริมของเรือสู่ เมืองจูโน่ เมือง

หลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามยาก
ท่ีจะหาที่ใดเปรียบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ี

ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่  เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่
ระหว่างเทือกเขาและทะเล ท าให้เป็นเมืองท่ีเข้าถึงได้ยาก
ในทางบก ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ใน
อดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็น
เมืองหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสก้า นอกจากนี้ยังเป็นท่ีท่ี
มีธารน้ าแข็งมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ซึ่งมีธาร

น  าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธารน้ าแข็งท่ีขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง น าท่าน
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เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธารน  าแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park) เพื่อ
น าท่านเข้าชมธารน  าแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ เกรเชอร์ (Mendenhall Glacier) ซึ่งมีความกว้าง
ประมาณ 1 ไมล์ มีน้ าแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ าแข็งท่ีมีหิมะปกคลุม
ตลอดท้ังปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้ าแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นท่ี ร่วมชมศูนย์เยี่ยมชมประวัตศาสตร์ 
Forest Service ท่ีท่านจะได้รับชมผ่านวีดีทัศน์ เกี่ยวกับธารน้ าแข็ง รวมถึงสัตว์ป่าท่ีอาศัยอยู่แถบ
นั้นด้วย  จากนั นท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬ Catamaran ที่ออกแบบพิเศษ
ด้วยห้องโดยสารที่อบอุ่น กว้างขวางสะดวกสบาย ล้อมรอบด้วยหน้าต่างบานใหญ่ให้ท่านได้ชม
ชีวิตตามธรรมชาติของวาฬได้อย่างใกล้ชิด ผ่านชมตาม
แนวเกาะที่เรียงรายตามแนวหมู่เกาะ Stephen (กรุณา
เต รียม เค รื่อ งแต่ งกายอบอุ่ น ให้ เพี ย งพอ  ทั งนี 
ผู้ประกอบการทัวร์เสริมของเรือรับประกันว่าจะได้เห็น
วาฬ หากท่านไม่ได้เห็นยินดีคืนเงินให้ท่านละ USD 
100 เมื่อลงจากเรือ)  

 ได้เวลาอันสมควรน้าท่านกลับสู่ท่าเรือ  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
22.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือเมืองจูโน่ มุ่งหน้าสู่เมืองสแกกเวย์ 
 
วันพฤหัสฯ ท่ี 20 ก.ย. 61  เมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า      
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
06.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองสแกกเวย์ 
08.00 น.      น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแกกเวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าและ 

เป็นปากประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงโชคที่  
“ทุ่งทองคลอนไดค์” (Klondike Gold Fields) ในเขต 
ประเทศแคนาดาเมื่อราว 100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟ 
สายไวท์พาสและยูคอนรูต (White Pass and Yukon  
Railway) ท่ีพานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขาและหุบเหวเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา ซึ่ง 
ทุกวันนี้เหลือเพียงความทรงจ า น าท่านขึ้นสู่ฝั่งเพื่อออกเดินทางโดย รถไฟสายไวท์พาส (The  
White Pass and Yukon Railroad) ท่ีถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1898 - 1900 เชื่อมต่อระหว่าง 
เมืองสแกกเวย์และเมืองไวท์ฮอร์ส และมุ่งหน้า สู่เหมืองทองในอดีต น าท่านขึ้นรถไฟท่ีจอดเทียบ 
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อยู่บริเวณท่าเรือ ซึ่งจะพาท่านย้อนยุคศึกษาประวัติเส้นทางรถไฟโบราณสายนี้ท่ีตัดข้ามขุนเขาและ 
หุบเหว เพื่อพานักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดาเพื่อแสวงหาทองแทนการใช้ 
ม้าหรือเดินเท้าผ่านธรรมชาติอันทุรกันดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดท่ี 
เกือบ 3,292 ฟุต ซึ่งตลอดสองข้างทางท่ีท่านจะได้พบคือความงดงามแห่งธรรมชาติท่ีเหนือค า 
บรรยาย ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
บ่าย น าท่านเดิมเล่นชมตัว เมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ 

ท่ีให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพ
เมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้าน
ไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ท่ีทาสีสันสดใส อิสระ
ให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย ได้
เวลาอันสมควรน าท่านกลับสู่ท่าเรือ 

17.00 น. เรือส าราญล่องออกจากท่าเรือเมืองสแกกเวย์ 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

 
วันศุกรท่ี์ 21 ก.ย. 61  ล่องน่านน  าสากล     

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

  อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอัธยาศัย หรือท ากิจกรรมท่ีมีภาย  ในเรือส าราญ
มากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปป้ิงท่ีร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และ
ส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการ
บนเรือส าราญ เช่น 

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

เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน้ า, ฟิตเนต 
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ

นั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ 
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลังรับประทานอาหารค่ า อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเลือกใช้บริการห้อง

กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์ , ร้านขายสินค้า
ปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย  

 
 
 
 
 

วันเสาร์ท่ี 22 ก.ย. 61  วิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา         
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

เรือส าราญมุ่งหน้าสู่ เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ 
ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหากโชคดีท่านอาจจะมีโอกาส
เห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกล
จากตัวเรือ ซึ่งฤดูกาลล่องเรือส าราญนี้ เป็นช่วงท่ีสามารถเห็น
ปลาวาฬและปลาโลมาได้ง่าย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ 

ค่ า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
19.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา 
19.00 น. น าท่านร่วมเดินทางกับทัวร์เสริมของเรือเท่ียวชม "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria) อีกหนึ่งเมือง

ท่องเท่ียวท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" 
(City of Gardens) อีกท้ังยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติช
โคลัม เบี ย  (British Columbia) รัฐหนึ่ งของประ เทศ
แคนาดา ที่ตั้งอยูท่างตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์"  เมืองวิกตอเรียเป็น
เมืองท่ีมีชื่อเสียงด้านการท่องเท่ียว เป็นเมืองท่ีขึ้นชื่อใน
เร่ืองของความสะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศน์ท่ีมีความงดงามมากเมืองหนึ่ง วิกตอเรียจึงมัก
ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญอันดับต้นๆจากนิตยสารท่องเท่ียวสากลเป็นประจ าและ



 
 

           

EMJH 0916 _update 7 MAR 2018 

 

ดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี ผ่านชมจุด Mile 0 Maker จุดเริ่มต้นทางหลวงท่ียาว
ท่ีสุดโลก มีความยาวถึง 4,990 ไมล์สู่ 10 จังหวัดในแคนาดา ก่อนรถจะน าท่านแล่นช้าๆ สู่เขา 
Tolmie ให้ท่านลองก าลังขาด้วยการเดินสู่จุดชมวิว วิว 360 องศาของเมืองวิกตอเรียจะรอท่านอยู่ 
หากท่านไปในวันท่ีท้องฟ้าแจ่มใสจะสามารถเห็นเขา Barker ฝั่งประเทศอเมริกาได้เลยทีเดียว 
ระหว่างทางลงจากเขาผ่านมหาวิทยาลัย วิกตอเรีย ท่ีมีประวัติยาวนาน ก่อตั้งมาแล้วกว่า 150 ปี แล้ว
แวะพักทานของว่างร้านท่ีมีชื่อเสียงมากว่า 50 ปี (ค.ศ. 1964 Tim Hortons มีสาขาถึง 3,665 ร้านท่ัว
แคนาดา  ต่อจากนั้นรถจะน าท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่านชมอาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British 
Columbia Parliament Buildings) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งนี้ถูก
สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีต้องไม่พลาดมา
เยือนเมื่อมีโอกาสมายังเมืองวิกตอเรีย ผ่านชมอาคาร โบสถ์ และตึกต่าง ๆ มากมายในเมืองนี้ท่ีมี
รูปแบบศิลปะแบบโกธิค ท่านจะยังคงได้เห็นรถม้าน าเท่ียว และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของคนท้องถ่ิน 
นอกจากนี้วิกตอเรียยังได้ชื่อว่าเป็น City of Gardens เพราะรอบ ๆ เมืองเต็มไปด้วยต้นไม้และสวน
สวย ๆ มากมาย รวมท้ังสวน Bacon  Hill อายุกว่า 135 ปี มีพื้อนท่ีกว้างถึง 200 เอเคอร์ (8 แสน
ตารางเมตร) ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ 

23.59 น. เรือส าราญออกจากท่าเรือวิกตอเรีย 
หมายเหตุ 
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ  ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ 
ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง  โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นไว้ในกระเป๋า
เดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก  และ
บัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น  ส าหรับท่านท่ี
ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตท่ีท่านได้ให้หมายเลข
ไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัต ิ
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วันอาทิตย์ท่ี 23 ก.ย. 61  เมืองซีแอตเทิล, สหรัฐอเมริกา        
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองซีแอตเทิล   
08.30 น. น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญ และน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้า

เมืองซีแอตเทิล ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วย
ตนเอง  จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองซีแอตเทิล ชม Pike Place Market ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีมี
ชื่อเสียงไปท่ัวโลก ร้านกาแฟสตาร์บ๊ัค สาขาแรกของโลกเท่ียวชมเมืองซีแอตเทิล  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลต  ขนาดใหญ่ในซี

แอตเทิล มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ท้ัง Coach, Polo, 
Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, 
Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, 
Tumi , Samsonite และ อื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้
อปป้ิงตามอัธยาศัย 

 ** อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ** 
19.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิล 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล น าท่านเช็คอินเพื่อรับตั๋วโดยสารและโหลดกระเป๋า  
วันจันทรท่ี์ 24 ก.ย. 61  ซีแอตเทิล              
01.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล โดยเท่ียวบิน BR025 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 ไทเป – สุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ           
05.10 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 
09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป โดยเท่ียวบิน BR211 
11.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
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อัตราค่าบรกิาร (คณะผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ขั้นต่่า 20 ทา่น) 

ช่วงเวลาเดินทาง 

15 – 25 กันยายน 61 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 

(คนท่ี1 และ 2) 

คนที่ 3 และ 4  

(พักร่วมกับคนท่ี 1 และ 2) 

พักเดี่ยว 

 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 119,999 110,999 152,999 

ห้องพักแบบมีระเบียง 145,999 124,999     192,999 

 

อัตราค่าบริการนี รวม: 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ สายการบิน EVA Airways 
2. ห้องพักบนเรือส าราญ 7 คืน และบนฝั่ง 1 คืน (ท่ีซีแอตเทิล), ทัวร์ตามโปรแกรม 
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา 
6. หัวหน้าทัวรค์นไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ  
7. ภาษีท่าเรือ,  
8. ภาษีน้ ามันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน ้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน

ทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง 
9. ทัวร์เสริมบนฝั่ง, ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ (ตามที่ระบุในโปรแกรมเท่านั้น) 
10. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หาก

น้ าหนักหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

11. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70ปี) 
12. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
อัตรานี ไม่รวม: 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ทิปพนักงานบนเรือ วันละ USD 13.50 ต่อท่าน ( USD 94.50) 
3. ค่าทิปพนักงานขับรถวันละ USD 4 /วัน/ท่าน 
4.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา ,ค่าวีซ่าอื่น ๆ (ถ้ามี) 
5.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
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เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรื อ เลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันท่ีจะเดินทาง 

การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่ีนั่ง ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 2 วัน 
2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทัวร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 75 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการ

ส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
3. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ช าระโดยตรง

กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้
ระบุไว้โดยท้ังหมด 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 - 60 วัน หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจ า  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 16 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร ์

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใชจ้่ายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร ์

หมายเหตุ: 

1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารคคืน
ค่าทัวร์ให้ได้ 

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 

3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ 

การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ 
เป็นต้น 
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5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของ
สายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
หลัก 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือ
กลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเสื่อมเสียและ
ผิดกฏหมาย 
 

 
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้่ามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทาง

บริษัทอีกครั้ง 


