FROZEN ALASKAN
BY CELEBRITY MILLENNIUM CRUISE
กำหนดกำรเดินทำง 24 กรกฎำคม – 4 สิงหำคม 2562
วันแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซี แอตเติ้ ล, สหรัฐอเมริกำ
16.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์ M สายการบิน คาเธ่ย์แปรซิฟิค ใกล้ ประตูทางเข้ า
หมายเลข 6 พบเจ้ าหน้ าที่จากทางบริษัท คอยอานวยความสะดวกเรื่องเอกสาร และ สัมภาระในการเชคอิน
18.55 น.
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX704
22.55 น.
เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง จากนั้นออกเดินทางต่อ
23.55 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองซี แอตเติ้ ล สหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่ CX585
21.00 น.
เดินทางถึงเมืองซี แอตเติ้ ล สหรัฐอเมริกำ
ที่พัก
Radisson Hotel Seattle Airport หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สองของกำรเดินทำง ซี แอตเติ้ ล – ANCHIRAGE - เที่ยวชมเมือง
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
09.00
ออกเดินทางสู่เมือง Anchorage โดยเที่ยวบินที่ AS113
11.45
เดินทางถึงเมือง Anchorage
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย
นาท่านเที่ยวชมเมือง แองเคอเรจ เป็ นเมืองที่ใหญ่ท่สี ดุ ในอะแลสกา แถมยังเป็ นเมืองที่เต็มไปด้ วยความความ
ทันสมัยทั้งทางด้ านถนนหนทาง, ห้ างสรรพสินค้ า และยังเป็ นหนึ่งในเมืองที่มอี ตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็ว
ที่สดุ ในอเมริกาด้ วย และด้ วยจานวนประชากรที่อาศัยอยู่เพียง 250,000 คน ทาให้ มนั เป็ นเมืองที่ปราศจาก
ความวุ่นวายและเหมาะแก่การเที่ยวพักผ่อนเพื่อสัมผัสบรรยากาศดี ๆ ทว่าใครที่ชอบบรรยากาศแบบคึกคักละ
ก็ ในช่วงฤดูหนาวนั้นแองเคอเรจจะเป็ นเมืองยอดฮิตที่คลาคล่าไปด้ วยนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ นาท่านชม
Point Woronzof Park สวนสาธารณะที่ผ้ คู นส่วนใหญ่ชอบมาถ่ายรูปกันช่วงพระอาทิตย์กาลังตกดิน ภาพ
แสงอาทิตย์สดุ ท้ ายของวันกระทบกับผิวนา้ ประกอบกับฉากด้ านหลังเป็ นภูเขาและบ้ านเรือน ขอบอกว่า
สวยงามเกินบรรยาย
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
ที่พกั
Sheraton Anchorage Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง ANCHORAGE – SEWARD – ขึ้ นเรือ CELEBRITY MILLENNIUM
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมือง SEWARD ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2-2.30 ชม. SEWARD เมือง
ติดทะเลของอลาสก้ า มีพ้ นื ที่ริมทะเลที่สวยงาม ถนนหลักของเมืองมีความน่ารัก เป็ นช้ อปปิ้ งสตรีทเล็กๆ น่า
เดิน และมีอทุ ยาน มีธารนา้ แข็ง และมีท่ใี ห้ เดินป่ าเยอะ เป็ นเมืองครบเครื่องเรื่องภูเขา ป่ า ทะเล แต่คนไปเที่ยว
อเมริกามักไม่ค่อยนึกถึง

เที่ยง

18.00 น.

ค่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ SEWARD เช็ค-อิน Check-In CELEBRITY
MILLENNIUM ถึงท่าเรือ ขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้ อมสาหรับการลงทะเบียนCruise Check–In
โปรดเตรียมเอกสำรดังนี้ :
1. Passport
2. E-TicketBoardingPass
3. บัตรเครดิต
4. PublicHealthQuestionnaire(ที่เซ็นต์ช่ อื เรียบร้ อย)
จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจากขึ้นสูเ่ รือและจัดเก็บสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว
หลังขึ้นเรือเรียบร้ อยแล้ ว ทางเรือจะนาท่าน เดินสารวจตาแหน่งที่ต้งั ของห้ องอาหาร และส่วนบริการต่างๆของ
เรือสาราญ พร้ อมเข้ าร่วมกิจกรรมซ้ อมการเตรียมพร้ อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ ท่านใส่ชูชีพที่
เตรียมไว้ ท่หี ้ องพักของท่าน แลัวไปยังจุดนัดพบตามหมายเลขที่มบี อกไว้ ในห้ องพัก..
เรือเริ่มเดินทางออกจากฝั่ง

ขอต้อนรับท่ำนสมำชิกผูม้ ีเกียรติทุกท่ำนร่วมรับประทำนอำหำรมื้ อคำ่ Welcome Dinner ซึ่งกัปตันได้จดั ไว้
รับรองสมำชิกผูม้ เี กียรติทุกท่ำนแบบเป็ นพิเศษ

วันที่สี่ของกำรเดินทำง
ธำรน้ ำแข็ง ฮับบำร์ด กลำเชียร์ (ล่องเรือชม)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในเรือสาราญ
อิสระให้ ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มบี นเรือ ไม่ว่าจะเป็ นการออกก่าลังกายในห้ องฟิ ตเนส
หรือวิ่งออก ก่าลังกายรอบๆ ตัวเรือ ผ่อนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับการแสดง
กิจกรรมและเกมส์ ต่างๆ หรือเลือกพักผ่อนที่ห้องสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้ อมสัมผัสกับความสดชื่นของ
ธรรมชาติริมฝั่งที่อดุ มสมบูรณ์ด้วยป่ าสน อายุนับร้ อยปี บนเรือยังมีอาหารเลิศรสบริการท่านอย่างไม่ขาดตอน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารภายในเรือสาราญ
เรือเริ่มล่องเข้ าสู่ ธำรน้ ำแข็ง ฮับบำร์ด กลำเชียร์ (Hubbard Glacier) ซึ่งเป็ นธารน้่ าแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีป
อเมริกาเหนือ และยังเป็ นธารนา้ แข็งที่เคลื่อนที่ได้ เพียงแห่งเดียวในอลาสก้ าอีกด้ วย ให้ ท่านได้ สมั ผัส
ประสบการณ์ และชมวิวทิวทัศน์ท่ดี ี ที่สดุ ของธารนา้ แข็งยักษ์ใหญ่สนี า้ เงินอ่อนขนาด 1,350 ตารางไมล์ วันนี้
เป็ นอีกวันที่ท่านจะได้ สมั ผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ของภูเขานา้ แข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ท่สี ดุ ทวีป
อเมริกาเหนือ หากโชคดีท่านจะได้ ยินเสียงการแยกตัวของแผ่น นา้ แข็งตกลงสู่พ้ ืนนา้ เป็ นเสียงอันกึกก้ องราว
เสียงฟ้ าร้ องค่าราม และเป็ นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้ กบั ก้ อนนา้ แข้ งมหึมาที่พังถล่มลงสู่พ้ นื นา้ เสียงกังวาน
เรียกได้ ว่าเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ไี ด้ ป้ันแต่งขึ้นมาให้ ท่านได้ ชมและจะหาที่ใด เปรียบมิได้ อิสระให้ ท่าน
ได้ สมั ผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุง่ นา้ แข็ง พร้ อมเก็บภาพความประทับใจตาม

ค่า
21.00

บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารภายในเรือสาราญ
เรือออกเดินทางจากฝั่ง นาท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือจูโน่

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง เมืองจูโน่ – เลือกซื้ อทัวร์เสริมตำมอัธยำศัย (SHORE EXCURSION)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในเรือสาราญ
09.00 น.
เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ จูโน่
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้ า ที่เต็มไปด้ วยทิวทัศน์อนั งดงามยากที่จะหาที่ใด
เปรียบ ด้ วย เสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็ นเมืองที่ต้งั อยู่ระหว่าง
เทือกเขาและทะเล ทาให้ เป็ นเมืองที่เข้ าถึงได้ ยากในทางบก ถูกค้ นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีต
เป็ นเมืองศูนย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็ นเมืองหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสก้ า นอกจากนี้ยังเป็ นที่ท่ี
มีธารนา้ แข็งมากที่สดุ แห่งหนึ่งของอลาสก้ า ซึ่งมีธารนา้ แข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็ นธาร
นา้ แข็งที่ข้ นึ ชื่อว่าสวยที่สดุ แห่งหนึ่ง
อิสระให้ ท่านเลือกซื้อทัวร์ตามอัธยาศัย
- Dog sledding on the Madenhall Glacier by Helicopter (ระยะเวลำทัวร์ 2.45 ชัวโมง)
่
เพิ่มท่านละ 730 USD
นาท่านขึ้น เฮลิคอร์ปเตอร์ เที่ยว อุทยานแห่งชาติธารนา้ แข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier
National Park) พร้ อมกับสนุกกับการชมธารนา้ แข็งไปกับการเล่น DOG SLED

- Whale Watching Adventure & Salmon Bake Combo (ระยะเวลำทัวร์ 5 ชัวโมง)
่
เพิม่ ท่ำนละ 250 USD
ล่องเรือเพื่อชมปลาวาฬ เป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากๆ ซึ่งในทัวร์น้ เี รา
สามารถเห็นทั้งวาฬหลังค่อม และวาฬเพชฌฆาต นอกจากนี้เรายังสามารถเห็นแมวนา้ ปลาโลมา กวาง
และหมีได้ อกี ด้ วย พร้ อมบริการท่านด้ วย แซลมอลสดๆ ที่อบมาแบบหอมกรุ่น

- Mendenhall Glacier, Whale Watching & Wildlife Quest (ระยะเวลาทัวร์ 5.15ชั่วโมง)
เพิ่มท่านละ 210 USD
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธารนา้ แข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park) เพื่อน่า
ท่านเข้ าชม ธารนา้ แข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซึ่งมีความกว้ างประมาณ 1
ไมล์มนี า้ แข็งปกคลุมหนา กว่า 100 ฟุต ท่านจะได้ สมั ผัสกับทุ่งนา้ แข็งที่มหี ิมะปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้น
นาท่านชมปลาวาฬ สัตว์เลี้ยงลุกด้ วยนมขนาดยักษ์ เจ้ าถิ่นแห่งอลาสก้ า พร้ อมชมวิถชี ีวิตของสัตว์ป่า

- Whale Watching & Wildlife Quest (ระยะเวลาทัวร์ 4 ชั่วโมง) เพิ่มท่านละ 140 USD
นาท่านชมปลาวาฬ สัตว์เลี้ยงลุกด้ วยนมขนาดยักษ์ เจ้ าถิ่นแห่งอลาสก้ า พร้ อมชมวิถีชีวิตของสัตว์ป่า ทั้ง
แมวนา้ สิงโตทะเล นกนานาชนิด เป็ นต้ น

หรือสามารถเลือกเดินเล่นชมเมืองจูโน่ได้ ตลอดทั้งวัน และถ้ าอยากเห็นวิวทัศน์ของเมืองจูโน่แบบทั่วทั้ง
เมือง แนะนาไปนั่งกระเช้ าลอยฟ้ าเพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวที่อยู่บนยอดเขาโรเบิร์ต (Mt Roberts Tramway)
ซึ่งมีความสูงถึง 1,800 ฟุต เป็ นจุดชมวิวที่เราสามารถมองเห็นเมืองจูโนแบบพาโนรามาเลยล่ะค่ะ
นอกจากนี้ ด้ านบนยังมี ร้ านอาหาร ร้ านกิ๊ฟช็อป และโรงภาพยนตร์ท่ฉี ายเรื่องราวของวัฒนธรรม Tlingit
อีกด้ วย ห้ ามพลาดกับการทานขาปูอลาสก้ านึ่งแบบสดๆ ณ TRACY’s KING CRAB ต้ นตารับขาปูอ
ลาสก้ าที่โด่งดัง

18.30
คำ่
21.00

นาท่านเดินทางกลับสู่เรือสาราญ
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
เรือออกเดินทางจากฝั่ง นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองสแก็กเวย์

วันที่หกของกำรเดินทำง เมืองสแก็กเวย์ -เลือกซื้ อทัวร์เสริมตำมอัธยำศัย (SHORE EXCURSION)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
07.00 น
เรือเทียบท่า ณ เมือง สแก็กเวย์ เป็ นเมืองขนาดเล็ก ที่มปี ระชากรอาศัยอยู่ไม่มาก และยังคงอนุรักษ์บ้านเรือน
ในสมัยก่อนไว้ จนถึงปัจจุบนั เล่ากันว่าในอดีต เมืองสแก็กเวย์เคยเป็ นแหล่งชุมนุมของบรรดานักแสวงโชคที่
เดินทางมาเพื่อขุดทอง ทาให้ ช่วงปี 1898 เมืองสแก็กเวย์กลายเป็ นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สดุ พอหมดยุค

เที่ยง

ทอง คนก็เริ่มย้ ายออกไป จนปัจจุบนั มีคนอาศัยอยู่แค่ 1,000 คนเท่านั้น แต่ในทางตรงกันข้ าม กลับมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี อาจจะเป็ นเพราะเสน่ห์ของเมืองอันน่าหลงใหล และกิจกรรมต่างๆ ที่
น่าสนใจ เลยทาให้ เมืองสแก็กเวย์ กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในอลาสก้ าอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยว
ต้ องตบเท้ าเข้ ามาเยือน
อิสระอำหำรกลำงวัน ตำอัธยำศัย หรือจะเลือกทำนอำหำรบนเรือ
แนะนา
นั่งรถไฟสาย White Pass & Yukon Route เป็ นรถไฟเก่าแก่ท่ถี ูกสร้ างตั้งแต่ปี 1898 ใช้ เพื่อขนส่งทองคาจาก
รัฐอลาสก้ า ออกสู่แผ่นดินใหญ่ผ่านทางแคนาดา รถไฟสายนี้ว่งิ ขึ้นไปสูงถึง 3000 ฟุต ด้ วยระยะทาง 20 ไมล์
ลัดเลาะไปตามเทือกเขา ผ่านอุโมง และสะพานที่เก่าแก่ รับประกันว่าตลอดการเดินทางคุณจะต้ องตะลึงกับวิว
ทิวทัศน์อนั งดงามของเมืองสแก็กเวย์แห่งนี้
- Best of Skagway (ระยะเวลาทัวร์ 6.30ชั่วโมง) เพิ่มท่านละ 310 USD

- White Pass Scenic Railway (ระยะเวลาทัวร์ 2.45 ชั่วโมง) เพิ่มท่านละ 155 USD

หรือจะเลือดเดินชมบ้ านเรือนสีสนั สดใสรอบๆ ตัวเมือง เมืองเล็กๆ ที่ให้ บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก มี
มุมเก๋ๆ ให้ ถ่ายรูปได้ มากมาย นอกจากนี้ สุสานประจาเมืองที่เป็ นหลุมฝังศพของ Frank Reid และ Jefferson
Smith ก็เป็ นอีกแห่งที่ผ้ คู นเวียนมาอย่างไม่ขาดสาย

18.30 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่เรือสาราญ

คำ่
20.30

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
เรือออกเดินทางจากฝั่ง นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท์

วันที่เจ็ ดของกำรเดินทำง เมืองไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ -เลือกซื้ อทัวร์เสริมตำมอัธยำศัย (SHORE EXCURSION)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
06.30 น.
เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ ไอซ์ซ่ี สเตรท พอยท์
07.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไอซ์ซ่สี เตรทพอยท์ (Icy Strait Point)
- Back Country Jeep Adventure (ระยะเวลาทัวร์ 2.30 ชั่วโมง) เพิ่มท่านละ 210 USD
การนั่งรถจิ๊บชม ธรรมชาติ ชมธรรมชาติของสัตว์ป่า ทั้ง กวาง, เหยี่ยว, หมีสนี า้ ตาล โดยไกด์จะคอย
บรรยายรายละเอียดต่างๆ รวมถึงประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และ ธรรมชาติท่นี ่าสนใจ

- Ocean Raft Adventure (ระยะเวลาทัวร์ 2 ชั่วโมง) เพิ่มท่านละ 230 USD
การนั่งเรือ HIGH-SPEED BOAT ชมธรรมชาติ ใกล้ ชิดกับวิวของอลาสก้ า และ วิถชี ีวิตของสัตว์ป่า ท่าน
จะได้ ชม ปลาวาฬหลังค่อม, ปลาวาฬเพชฌฆาต, หมีสนี า้ ตาล, กวางหางดา, สิงโตทะเล และ เหยี่ยว
ประจาถิ่น (กรุป๊ จากัดจานวนคน)

- Whale Watching and Seafood Feast (ระยะเวลาทัวร์ 3.30 ชั่วโมง) เพิ่มท่านละ 270 USD
นาท่านล่องเรือสู่แหลมอดอลฟัส (Point Adolphus) โดยล่องเรือผ่านน่านนา้ ซึ่งเป็ นแหล่ง อาศัยของสัตว์
น้่ านานาชนิด เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต สิงโตทะเล แมวนา้ ปลาโลมา และปลาวาฬหลังค่อม รวมถึงนก
อินทรีย์หัวล้ านที่ คอยบินโฉบเฉี่ยวไปมา ปรากฏให้ เห็นอยู่บ่อยครั้ง น่าท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชม
ปลาวาฬ โดยบริเวณแหลมอดอลฟัส นับเป็ นจุดที่ดที ่สี ดุ ในการล่องเรือชมปลาวาฬ พร้ อมเต็มอิ่มไปกับ
อาหารซีฟู้ด ทั้งกุ้ง และ ปู ปรุงในสไตล์ท้องถิ่นด้ วยซอสชนิดพิเศษที่ทาจากข้ าวโพดและธัญพืช รวมถึงไส้
กรอก, เห็ด, หัวหอม มันฝรั่งและกระเทียม ตบท้ ายด้ วยการย่าง Marshmallows พร้ อมด้ วยขนมปัง
S’Mores

- Glacier Bay Flightseeing (ระยะเวลาทัวร์ 2 ชั่วโมง) เพิ่มท่านละ 410 USD
การนั่งเครื่องบินเล็กชม Glacier Bay National Park ธารนา้ แข็งขนาดยักษ์บนพื้นที่กว่า 3 ล้ านเอเคอร์ ที่
เกิดจากการทับถมของผลึกหิมะที่ตกลงมาทับถมกัน ปี แล้ วปี เล่า จนกลายเป็ นธารนา้ แข็งอันสวยงาม อีกที่
ไฮไลท์ของอลาสก้ าที่ใครก็ต้องมาเยือน

เที่ยง
14.00 น.
15.00 น.
คำ่

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องของหำรของภำยในเรือสำรำญ
นาท่านเดินทางกลับสู่เรือสาราญ
เรือออกเดินทางจากฝั่ง นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองเคตชิคาน
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ

วันที่แปดของกำรเดินทำง เมืองเคตซิ คำน -เลือกซื้ อทัวร์เสริมตำมอัธยำศัย (SHORE EXCURSION)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
09.00 น.
เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเคตชิคาน
09.30 น.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเคตชิคาน(Ketchikan)เมืองต้ นกาเนิดของปลาแซลมอล และ เสาแกะสลักโทเทม
ประติมากรรมงานแกะสลักบนเสาไม้ ขนาดใหญ่ท่มี อี ายุนับร้ อยปี ตั้งอยู่ใน Totem Heritage Center ซึ่งเป็ น
ผลงานของชนพื้นเมืองอเมริกนั ทางตอนเหนือ
- Bering Sea Crab Fishermen’s Tour (ระยะเวลาทัวร์ 3.15 ชั่วโมง) เพิ่มท่านละ 205 USD
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการ นั่งเรือประมงเพื่อไปตกปูอลาสก้ า (Alaska King
Crab) เรือจะน่าท่าน สู่บริเวณอันเป็ นที่อยู่อาศัยของปูอลาสก้ า และให้ ท่านได้ เห็นพร้ อมสัมผัสวิธกี าร และ
ภูมปิ ัญญาของชาวประมงในการจับ ปูอลาสก้ า อิสระให้ ท่านได้ เก็บภาพความน่าประทับใจตามอัธยาศัย

- Alaska's First City Highlights and Lumberjack Show (ระยะเวลาทัวร์ 3.15ชั่วโมง) เพิ่มท่านละ 68
USD

นาท่านยี่ยมชมวัฒนธรรมชนพื้นเมืองโดยไกด์ท้องถิ่น ชม Saxman Native Village กิจกรรมหลักๆ ของ
นักท่องเที่ยวมักจะเดินชมบรรยากาศรอบๆ หมู่บ้าน แวะชมโรงแกะสลัก สนุกกับการแสดงของชนพื้นเมือง
THE GRATE ALASKAN LUMBERJACK SHOW ชมฝี มอื การแสดงเลื่อยไม้ เกลาไม้ ผสมผสานไปด้ วย
ทักษะและความสนุกสนานให้ ความเพลิดเพลินเป็ นอย่างดี

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
อิสระท่านท่านเที่ยวชมย่านไฟแดงที่โด่งดังในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็ นที่ชุมนุมของนักแสวง
โชค และนักเดินเรือ ในยุคตื่นทอง เป็ นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้ านเรือนสร้ างอยู่เหนือล่าธารหรือเชิงเขา
มีสถานที่ประวัตศิ าสตร์ “บ้ าน ของดอลลี่” สถานที่หาความสาราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ ท่านได้ ข้ นึ ฝั่ง
ชมเมืองเคทชิแกน และซื้อของพื้นเมือง ตามอัธยาศัย พร้ อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมือง
เคทชิแกน

17.00 น.
18.00 น.
คำ่

นาท่านเดินทางกลับสู่เรือสาราญ
เรือออกเดินทางจากฝั่ง นาท่านเดินทางต่อ
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง INSIDE PASSAGE (ล่องเรือชม)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในเรือสาราญ
นาท่านล่องไปบนเส้ นทาง INSIDE PASSAGE เสน่ห์ของเส้ นทางนี้คอื วิวทิวทัศน์และธรรมชาติท่สี วยงาม ไม่ว่า
จะเป็ นเมืองต่างๆ หมู่เกาะ เทือกเขา ธารนา้ แข็ง และเหล่าสัตว์ป่าหายากนานาพันธ์

อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในเรือสาราญลานี้ นับตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเช้ำวันใหม่ของอีกวัน เรือ
สำรำญลำนี้ ไม่เคยหลับใหลด้วยกิจกรรมมำกมำยที่มใี ห้เลือกตำมควำมสนใจของแต่ละท่ำนอย่ำงทัว่ ถึง ไม่
ว่ำในด้ำนของควำมบันเทิง ควำมตื่นเต้น สุขภำพ และควำมสวยควำมงำม เป็ นต้น โดยแบ่งออกเป็ นส่วน
ต่ำงๆ ที่แตกต่ำงกันดังนี้
 เย็นฉ่าเช้ าจรดเย็นกับสระว่ายนา้ หลักและอ่างนา้ วน
 ชมละครหลากรส ณ โรงละครบอร์ดเวย์
 เสี่ยงโชคเล็กๆ คลายเครียดที่กาสิโน
 สนุกสนานอย่างสมวัยที่คลับสาหรับเยาวชนและวัยรุ่น
 คลายความเมื่อยล้ าพร้ อมฟิ ตร่างกายให้ แข็งแรงได้ ท่ส
ี ปา ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ และสนามกีฬากลางแจ้ ง
 สังสรรค์ตลอดทั้งคืนกับผับ บาร์เครื่องดื่ม และเลาจน์หลากหลายสไตล์
 ตระเวนช้ อปปิ้ งให้ จุใจทั้งเคาน์เตอร์สน
ิ ค้ าปลอดภาษีและห้ างสรรพสินค้ า
 แต่งเสริมเติมสวย ณ ร้ านเสริมสวยชื่อดัง
 เอาใจคอศิลปะด้ วยแกลลอรีภาพถ่ายและภาพวาด
 หนอนหนังสือไม่ควรพลาดห้ องสมุดขนาดใหญ่ท่รี วบรวมหนังสือหลากหลายภาษาไว้ ท่น
ี ่ที ่เี ดียว

เที่ยง
คำ่
หมายเหตุ

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือสำรำญ
ก่อนเรือกลับเทียบท่าที่เมืองแวนคูเวอร์ ในเย็นวันนี้ท่านจะได้ รับป้ ายผูกกระเป๋ าสีต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกาหนด
ลาดับการนา กระเป๋ าลงจากเรือ ท่านจะต้ องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้ หน้ าห้ อง โดยแยกข้ าวของเครื่องใช้ ท่ี
จาเป็ นไว้ ในกระเป๋ าเดินทาง ใบเล็ก เพราะเจ้ าหน้ าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก
และบัญชีค่าใช้ จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมา ให้ ท่านตรวจเช็คก่อนทาการชาระในวันรุ่งขึ้น ส่าหรับท่านที่ต้องการช่าระ
ผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จ ค่าใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ ให้ หมายเลขไว้ ในวันที่ท่านเช็คอิน
โดยอัตโนมัติ

วันทิ่สิบของกำรเดินทำง เมืองแวนคูเวอร์ - นอร์ทแวนคูเวอร์ – สะพำนแขวนคำปิ ลำโน - แวนคูเวอร์
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในเรือสาราญ
07.00 น.
เรือจอดเทียบท่าบริเวณ ท่าเรือเมืองแวนคูเวอร์
นาทุกท่านรอประกาศจากเจ้ าหน้ าที่เรือเกี่ยวกับเวลาขึ้นเรือ
นาท่านขึ้นจากเรือส่าราญ และน่าท่านผ่านพิธกี ารตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้ าเมืองแวนคูเวอร์ ณ
ท่าเรือ พร้ อม รับกระเป๋ าสัมภาระ ซึ่งท่านต้ องมายืนยันระบุรับด้ วยตนเอง ณ บริเวณห้ องโถงของท่าเรือ
นาท่านเดินทางสู่ฝ่งั นอร์ท แวนคูเวอร์ (North Vancouver) ซึ่งเป็ นเมืองอีกฝากฝั่ง โดยมีอ่าวเบอร์ราด
คั่นกลางระหว่าง ตัวเมืองแวนคูเวอร์ และ นอร์ท แวนคูเวอร์ น่าท่านเที่ยวชมทัศนียภาพของป่ าสนอันอุดม
สมบูรณ์ และไม่พลาดที่จะสัมผัสประสบการณ์การเดินข้ าม สะพานแขวน คาปิ ลาโน ซึ่งเป็ นสะพานไม้ แขวนที่
ยาวที่สดุ ของแคนาดา มีความยาวถึง 230 ฟุต ทอดข้ ามเหวลึก เดินข้ ามแล้ วตื่นเต้ น น่าดู อิสระให้ ท่านได้ เก็บ
ภาพความสวยงามของป่ าสนอันอุดมสมบูรณ์และสูดอากาศบริสทุ ธิ์

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจี น
นาท่านสู่ แมกอาเธอร์เกลน ช้ อปปิ้ งเอาท์เลต (McArthurglen Shopping Outlet) ซึ่งเป็ นเอาท์เลตขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ใน แวนคูเวอร์ มีร้านค้ ากว่ามากมาย อิสระให้ ท่านเลือกซื้อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO
BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD
NAVY, TOMMY HILFIGER เป็ นต้ น

คำ่
ที่พกั

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรไทย
The St. Regis Hotel บริเวณ DOWNTOWN
หรือ Fairmont Vancouver Airport In-Terminal Hotel บริเวณสนำมบิน หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สิบเอ็ดของกำรเดินทำง
แวนคูเวอร์ - ฮ่องกง
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
09.40 น.
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX855

วันที่สิบสองของกำรเดินทำง
ฮ่องกง – สนำมบินสุวรรณภูมิ
14.00 น.
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
15.55 น.
ออกเดินทางต่อ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ CX701
17.55 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

