
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 24 กรกฎำคม – 4 สิงหำคม 2562 

วนัแรกของกำรเดินทำง  สนำมบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซีแอตเต้ิล, สหรฐัอเมริกำ 

16.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำนเ์ตอร ์M สายการบนิ คาเธ่ย์แปรซิฟิค ใกล้ประตทูางเข้า

หมายเลข 6 พบเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสาร และ สมัภาระในการเชคอนิ 

18.55 น. ออกเดนิทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบนิที่ CX704 

22.55 น. เดนิทางถงึ ฮ่องกง เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง จากนั้นออกเดนิทางต่อ 

23.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองซีแอตเต้ิล สหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบนิที่ CX585 

21.00 น. เดนิทางถงึเมอืงซีแอตเต้ิล สหรฐัอเมริกำ 

ที่พัก  Radisson Hotel Seattle Airport หรือระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง ซีแอตเต้ิล – ANCHIRAGE - เท่ียวชมเมือง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00  ออกเดนิทางสู่เมอืง Anchorage โดยเที่ยวบนิที่ AS113  

11.45  เดนิทางถงึเมอืง Anchorage  

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย 

น าท่านเที่ยวชมเมอืง แองเคอเรจ เป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สดุในอะแลสกา แถมยังเป็นเมอืงที่เตม็ไปด้วยความความ

ทนัสมยัทั้งทางด้านถนนหนทาง, ห้างสรรพสนิค้า และยังเป็นหนึ่งในเมอืงที่มอีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิเรว็

ที่สดุในอเมริกาด้วย และด้วยจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่เพียง 250,000 คน ท าให้มนัเป็นเมอืงที่ปราศจาก

ความวุ่นวายและเหมาะแก่การเที่ยวพักผ่อนเพ่ือสมัผสับรรยากาศด ีๆ ทว่าใครที่ชอบบรรยากาศแบบคกึคกัละ

ก ็ในช่วงฤดูหนาวนั้นแองเคอเรจจะเป็นเมอืงยอดฮิตที่คลาคล ่าไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทศิ น าท่านชม  

Point Woronzof Park สวนสาธารณะที่ผู้คนส่วนใหญ่ชอบมาถ่ายรปูกนัช่วงพระอาทติย์ก าลังตกดนิ ภาพ

แสงอาทติย์สดุท้ายของวันกระทบกบัผวิน า้ ประกอบกบัฉากด้านหลังเป็นภเูขาและบ้านเรือน ขอบอกว่า

สวยงามเกนิบรรยาย  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  Sheraton Anchorage Hotel หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

 

 

FROZEN ALASKAN  

BY CELEBRITY MILLENNIUM CRUISE 



วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง ANCHORAGE – SEWARD – ข้ึนเรือ CELEBRITY MILLENNIUM 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืง SEWARD ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2-2.30 ชม. SEWARD เมอืง

ตดิทะเลของอลาสก้า มพ้ืีนที่ริมทะเลที่สวยงาม ถนนหลักของเมอืงมคีวามน่ารัก เป็นช้อปป้ิงสตรีทเลก็ๆ น่า

เดนิ และมอีทุยาน มธีารน า้แขง็ และมทีี่ให้เดนิป่าเยอะ เป็นเมอืงครบเคร่ืองเร่ืองภเูขา ป่า ทะเล แต่คนไปเที่ยว

อเมริกามกัไม่ค่อยนึกถงึ 

 

   

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรือ น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ SEWARD เช็ค-อิน Check-In CELEBRITY 

MILLENNIUM ถงึท่าเรือ ขอเรยีนทุกท่านเตรียมความพร้อมส าหรับการลงทะเบยีนCruise Check–In 

โปรดเตรียมเอกสำรดงันี้  : 

1. Passport 

2. E-TicketBoardingPass 

3. บตัรเครดติ 

4. PublicHealthQuestionnaire(ที่เซน็ตช์ื่อเรียบร้อย) 

จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจากขึ้นสูเ่รือและจัดเกบ็สมัภาระเรียบร้อยแล้ว 

หลังขึ้นเรือเรียบร้อยแล้ว ทางเรือจะน าท่าน เดนิส ารวจต าแหน่งที่ตั้งของห้องอาหาร และส่วนบริการต่างๆของ

เรือส าราญ พร้อมเข้าร่วมกจิกรรมซ้อมการเตรียมพร้อมในกรณเีกดิเหตกุารณฉุ์กเฉิน โดยให้ท่านใส่ชูชีพที่

เตรียมไว้ที่ห้องพักของท่าน แลัวไปยังจุดนัดพบตามหมายเลขที่มบีอกไว้ในห้องพัก..  

18.00 น. เรือเริ่มเดนิทางออกจากฝั่ง  

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

ค ่า            ขอตอ้นรบัท่ำนสมำชิกผูม้ีเกียรติทุกท่ำนร่วมรบัประทำนอำหำรมื้ อค ำ่ Welcome Dinner ซ่ึงกปัตนัไดจ้ดัไว ้

รบัรองสมำชิกผูม้เีกียรติทุกท่ำนแบบเป็นพเิศษ 

 

 

 



วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง ธำรน ้ ำแข็ง ฮบับำรด์ กลำเชียร ์(ล่องเรือชม) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

อสิระให้ท่านเพลิดเพลินกบักจิกรรมอนัหลากหลายที่มบีนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการออกก่าลังกายในห้องฟิตเนส 

หรือวิ่งออก ก่าลังกายรอบๆ ตวัเรือ ผ่อนคลายอริิยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกบัการแสดง 

กจิกรรมและเกมส ์ต่างๆ หรือเลือกพักผ่อนที่ห้องสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสมัผสักบัความสดชื่นของ

ธรรมชาตริิมฝั่งที่อดุมสมบูรณด้์วยป่าสน อายุนับร้อยปีบนเรือยังมอีาหารเลิศรสบริการท่านอย่างไม่ขาดตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

เรือเริ่มล่องเข้าสู่ ธำรน ้ ำแข็ง ฮบับำรด์ กลำเชียร ์(Hubbard Glacier) ซึ่งเป็นธารน่้าแขง็ยักษ์ใหญ่ในทวปี

อเมริกาเหนือ และยังเป็นธารน า้แขง็ที่เคล่ือนที่ได้เพียงแห่งเดยีวในอลาสก้าอกีด้วย ให้ท่านได้สมัผสั

ประสบการณ ์และชมววิทวิทศันท์ี่ด ีที่สดุของธารน า้แขง็ยักษใ์หญ่สนี า้เงนิอ่อนขนาด  1,350 ตารางไมล์ วันนี้

เป็นอกีวันที่ท่านจะได้สมัผสักบัความงดงาม ความมหัศจรรย์ของภเูขาน า้แขง็ที่งดงามและย่ิงใหญ่ที่สดุทวีป

อเมริกาเหนือ หากโชคดท่ีานจะได้ยินเสยีงการแยกตวัของแผ่น  น า้แขง็ตกลงสู่พ้ืนน า้ เป็นเสยีงอนักกึก้องราว

เสยีงฟ้าร้องค่าราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กบัก้อนน า้แข้งมหึมาที่พังถล่มลงสู่พ้ืนน า้เสยีงกงัวาน 

เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณธ์รรมชาตทิี่ได้ป้ันแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชมและจะหาที่ใด เปรียบมไิด้ อสิระให้ท่าน

ได้สมัผสักบัทศันียภาพและความงดงามของทุ่งน า้แขง็ พร้อมเกบ็ภาพความประทบัใจตาม 

 

 

   

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

21.00  เรือออกเดนิทางจากฝั่ง น าท่านเดนิทางสู่ ท่ำเรือจูโน ่

 

 

 

 

 

 



วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง เมืองจูโน ่– เลือกซ้ือทวัรเ์สริมตำมอธัยำศยั (SHORE EXCURSION) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

09.00 น.  เรือจอดเทยีบท่า ณ ท่าเรือ จูโน่  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจูโน่ เมอืงหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เตม็ไปด้วยทวิทศัน์อนังดงามยากที่จะหาที่ใด

เปรียบ ด้วย เสน่ห์ของธรรมชาตแิละวัฒนธรรมที่ผสมผสานกนัอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็นเมอืงที่ตั้งอยู่ระหว่าง

เทอืกเขาและทะเล ท าให้เป็นเมอืงที่เข้าถงึได้ยากในทางบก ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ในอดตี

เป็นเมอืงศูนย์กลางแห่งเหมอืงทอง ก่อนจะกลายเป็นเมอืงหลวงอนัมั่งคั่งของรัฐอลาสก้า นอกจากนี้ ยังเป็นที่ที่

มธีารน า้แขง็มากที่สดุแห่งหนึ่งของอลาสก้า ซึ่งมธีารน า้แขง็เมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธาร

น า้แขง็ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สดุแห่งหนึ่ง 

อสิระให้ท่านเลือกซื้อทวัร์ตามอธัยาศัย  

- Dog sledding on the Madenhall Glacier by Helicopter (ระยะเวลำทวัร ์2.45 ชัว่โมง)  

เพ่ิมท่านละ 730 USD  

น าท่านขึ้น เฮลิคอร์ปเตอร์ เที่ยว อทุยานแห่งชาตธิารน า้แขง็เมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier 

National Park) พร้อมกบัสนุกกบัการชมธารน า้แขง็ไปกบัการเล่น DOG SLED 

   

 

 

 

 

 

 

- Whale Watching Adventure & Salmon Bake Combo (ระยะเวลำทวัร ์5 ชัว่โมง)  

เพิม่ท่ำนละ 250 USD  

ล่องเรือเพ่ือชมปลาวาฬ เป็นอกีกจิกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากๆ ซึ่งในทวัร์นี้ เรา

สามารถเหน็ทั้งวาฬหลงัค่อม และวาฬเพชฌฆาต นอกจากนี้ เรายังสามารถเหน็แมวน า้ ปลาโลมา กวาง 

และหมไีด้อกีด้วย พร้อมบริการท่านด้วย แซลมอลสดๆ ที่อบมาแบบหอมกรุ่น 

- Mendenhall Glacier, Whale Watching & Wildlife Quest (ระยะเวลาทวัร ์5.15ชั่วโมง)  

เพ่ิมท่านละ 210 USD 

น าท่านเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาตธิารน า้แขง็เมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park) เพ่ือน่า

ท่านเข้าชม ธารน า้แขง็ยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซึ่งมคีวามกว้างประมาณ 1 

ไมล์มนี า้แขง็ปกคลุมหนา กว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สมัผสักบัทุ่งน า้แขง็ที่มหิีมะปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้น

น าท่านชมปลาวาฬ สตัว์เลี้ยงลุกด้วยนมขนาดยักษ ์เจ้าถิ่นแห่งอลาสก้า พร้อมชมวิถชีีวิตของสตัวป่์า 



- Whale Watching & Wildlife Quest (ระยะเวลาทวัร์ 4 ชั่วโมง) เพ่ิมท่านละ 140 USD  

น าท่านชมปลาวาฬ สตัว์เลี้ยงลุกด้วยนมขนาดยักษ ์เจ้าถิ่นแห่งอลาสก้า พร้อมชมวิถีชีวิตของสตัวป่์า ทั้ง

แมวน า้ สงิโตทะเล นกนานาชนิด เป็นต้น 

หรือสามารถเลือกเดนิเล่นชมเมอืงจูโน่ได้ตลอดทั้งวนั และถ้าอยากเหน็วิวทศัน์ของเมอืงจูโน่แบบทั่วทั้ง

เมอืง แนะน าไปนั่งกระเช้าลอยฟ้าเพ่ือขึ้นไปยังจุดชมววิที่อยู่บนยอดเขาโรเบริ์ต (Mt Roberts Tramway) 

ซึ่งมคีวามสงูถงึ 1,800 ฟุต เป็นจุดชมวิวที่เราสามารถมองเหน็เมอืงจูโนแบบพาโนรามาเลยล่ะค่ะ 

นอกจากนี้  ด้านบนยังม ีร้านอาหาร ร้านกิ๊ฟชอ็ป และโรงภาพยนตร์ที่ฉายเร่ืองราวของวัฒนธรรม Tlingit 

อกีด้วย ห้ามพลาดกบัการทานขาปูอลาสก้านึ่งแบบสดๆ ณ TRACY’s KING CRAB ต้นต ารับขาปูอ

ลาสก้าที่โด่งดงั 

18.30  น าท่านเดนิทางกลับสู่เรือส าราญ 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

21.00  เรือออกเดนิทางจากฝั่ง น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือเมอืงสแกก็เวย ์

 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง เมืองสแก็กเวย ์-เลือกซ้ือทวัรเ์สริมตำมอธัยำศยั (SHORE EXCURSION) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.00 น เรือเทยีบท่า ณ เมอืง สแกก็เวย์ เป็นเมอืงขนาดเลก็ ที่มปีระชากรอาศัยอยู่ไม่มาก และยังคงอนุรักษ์บ้านเรือน

ในสมยัก่อนไว้จนถงึปัจจุบนั เล่ากนัว่าในอดตี เมอืงสแกก็เวยเ์คยเป็นแหล่งชุมนุมของบรรดานักแสวงโชคที่

เดนิทางมาเพ่ือขดุทอง ท าให้ช่วงปี 1898 เมอืงสแกก็เวย์กลายเป็นเมอืงที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สดุ พอหมดยุค



ทอง คนกเ็ริ่มย้ายออกไป จนปัจจุบนัมคีนอาศัยอยู่แค่ 1,000 คนเท่านั้น แต่ในทางตรงกนัข้าม กลับมี

นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ในแต่ละปี อาจจะเป็นเพราะเสน่ห์ของเมอืงอนัน่าหลงใหล และกจิกรรมต่างๆ ที่

น่าสนใจ เลยท าให้เมอืงสแกก็เวย์ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในอลาสก้าอกีแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยว

ต้องตบเท้าเข้ามาเยือน 

เท่ียง  อิสระอำหำรกลำงวนั ตำอธัยำศยั หรือจะเลือกทำนอำหำรบนเรือ 

แนะน า 

นั่งรถไฟสาย White Pass & Yukon Route เป็นรถไฟเก่าแก่ที่ถูกสร้างตั้งแต่ปี 1898 ใช้เพ่ือขนส่งทองค าจาก

รัฐอลาสก้า ออกสู่แผ่นดนิใหญ่ผ่านทางแคนาดา รถไฟสายนี้วิ่งขึ้นไปสงูถงึ 3000 ฟุต ด้วยระยะทาง 20 ไมล์ 

ลัดเลาะไปตามเทอืกเขา ผ่านอโุมง และสะพานที่เก่าแก่ รับประกนัว่าตลอดการเดนิทางคุณจะต้องตะลึงกบัววิ

ทวิทศัน์อนังดงามของเมอืงสแกก็เวย์แห่งนี้ 

- Best of Skagway (ระยะเวลาทวัร์ 6.30ชั่วโมง) เพ่ิมท่านละ 310 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

- White Pass Scenic Railway (ระยะเวลาทวัร์ 2.45 ชั่วโมง) เพ่ิมท่านละ 155 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือจะเลือดเดนิชมบ้านเรือนสสีนัสดใสรอบๆ ตวัเมอืง เมอืงเลก็ๆ ที่ให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวนัตก มี

มุมเก๋ๆ  ให้ถ่ายรปูได้มากมาย นอกจากนี้  สสุานประจ าเมอืงที่เป็นหลุมฝงัศพของ Frank Reid และ Jefferson 

Smith กเ็ป็นอกีแห่งที่ผู้คนเวียนมาอย่างไม่ขาดสาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 น. น าท่านเดนิทางกลับสู่เรือส าราญ 



ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

20.30  เรือออกเดนิทางจากฝั่ง น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือ ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท ์

 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง เมืองไอซซ่ี์ สเตรท พอยท ์-เลอืกซ้ือทวัรเ์สริมตำมอธัยำศยั (SHORE EXCURSION) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

06.30 น.  เรือจอดเทยีบท่า ณ ท่าเรือ ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท ์

07.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไอซซ์ี่สเตรทพอยท ์(Icy Strait Point) 

- Back Country Jeep Adventure (ระยะเวลาทวัร์ 2.30 ชั่วโมง) เพ่ิมท่านละ 210 USD  

การนั่งรถจิ๊บชม ธรรมชาต ิชมธรรมชาตขิองสตัว์ป่า ทั้ง กวาง, เหย่ียว, หมสีนี า้ตาล โดยไกดจ์ะคอย

บรรยายรายละเอยีดต่างๆ รวมถงึประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม และ ธรรมชาตทิี่น่าสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

-   Ocean Raft Adventure (ระยะเวลาทวัร์ 2 ชั่วโมง) เพ่ิมท่านละ 230 USD 

การนั่งเรือ HIGH-SPEED BOAT ชมธรรมชาต ิใกล้ชิดกบัวิวของอลาสก้า และ วิถชีีวิตของสตัว์ป่า ท่าน

จะได้ชม ปลาวาฬหลังค่อม, ปลาวาฬเพชฌฆาต, หมสีนี า้ตาล, กวางหางด า, สงิโตทะเล และ เหย่ียว

ประจ าถิ่น (กรุป๊จ ากดัจ านวนคน) 

- Whale Watching and Seafood Feast (ระยะเวลาทวัร์ 3.30 ชั่วโมง) เพ่ิมท่านละ 270 USD 

น าท่านล่องเรือสู่แหลมอดอลฟัส (Point Adolphus) โดยล่องเรือผ่านน่านน า้ซึ่งเป็นแหล่ง อาศัยของสตัว์ 

น่้านานาชนิด เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต สงิโตทะเล แมวน า้ ปลาโลมา และปลาวาฬหลังค่อม รวมถงึนก

อนิทรีย์หัวล้านที่ คอยบนิโฉบเฉ่ียวไปมา ปรากฏให้เหน็อยู่บ่อยครั้ง น่าท่านสมัผสัประสบการณล่์องเรือชม

ปลาวาฬ โดยบริเวณแหลมอดอลฟัส นับเป็นจุดที่ดทีี่สดุ ในการล่องเรือชมปลาวาฬ พร้อมเตม็อิ่มไปกบั

อาหารซีฟู้ด ทั้งกุ้ง และ ปู ปรงุในสไตลท้์องถิ่นด้วยซอสชนิดพิเศษที่ท าจากข้าวโพดและธญัพืช รวมถงึไส้

กรอก, เหด็, หัวหอม มนัฝรั่งและกระเทยีม ตบท้ายด้วยการย่าง Marshmallows พร้อมด้วยขนมปัง 

S’Mores 

 

 

 



- Glacier Bay Flightseeing (ระยะเวลาทวัร ์2 ชั่วโมง) เพ่ิมท่านละ 410 USD 

การนั่งเคร่ืองบนิเลก็ชม Glacier Bay National Park ธารน า้แขง็ขนาดยักษ์บนพ้ืนที่กว่า 3 ล้านเอเคอร์ ที่

เกดิจากการทบัถมของผลึกหิมะที่ตกลงมาทบัถมกนั ปีแล้วปีเล่า จนกลายเป็นธารน า้แขง็อนัสวยงาม อกีที่

ไฮไลทข์องอลาสก้าที่ใครกต้็องมาเยือน  

   

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งของหำรของภำยในเรือส ำรำญ 

14.00 น. น าท่านเดนิทางกลับสู่เรือส าราญ 

15.00 น. เรือออกเดนิทางจากฝั่ง น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือเมอืงเคตชิคาน 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง เมืองเคตซิคำน -เลือกซ้ือทวัรเ์สริมตำมอธัยำศยั (SHORE EXCURSION) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น.  เรือจอดเทยีบท่า ณ ท่าเรือเมอืงเคตชิคาน 

09.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเคตชิคาน(Ketchikan)เมอืงต้นก าเนิดของปลาแซลมอล และ เสาแกะสลักโทเทม 

ประตมิากรรมงานแกะสลักบนเสาไม้ขนาดใหญ่ที่มอีายุนับร้อยปี ตั้งอยู่ใน Totem Heritage Center  ซึ่งเป็น

ผลงานของชนพ้ืนเมอืงอเมริกนัทางตอนเหนือ 

- Bering Sea Crab Fishermen’s Tour (ระยะเวลาทวัร์ 3.15 ชั่วโมง) เพ่ิมท่านละ 205 USD 

น าท่านสมัผสัประสบการณค์ร้ังหนึ่งในชวีิตกบัการ นั่งเรือประมงเพ่ือไปตกปูอลาสก้า (Alaska King 

Crab) เรือจะน่าท่าน สู่บริเวณอนัเป็นที่อยู่อาศัยของปูอลาสก้า และให้ท่านได้เหน็พร้อมสมัผสัวิธกีาร และ

ภมูปัิญญาของชาวประมงในการจับ ปูอลาสก้า อสิระให้ท่านได้เกบ็ภาพความน่าประทบัใจตามอธัยาศัย   

 

 

   

 

 

 

 

 

- Alaska's First City Highlights and Lumberjack Show (ระยะเวลาทวัร์ 3.15ชั่วโมง) เพ่ิมท่านละ 68 

USD 

 

 



น าท่านย่ียมชมวฒันธรรมชนพ้ืนเมอืงโดยไกดท้์องถิ่น ชม Saxman Native Village กจิกรรมหลักๆ ของ

นักท่องเที่ยวมกัจะเดนิชมบรรยากาศรอบๆ หมู่บ้าน แวะชมโรงแกะสลัก สนุกกบัการแสดงของชนพ้ืนเมอืง 

THE GRATE ALASKAN LUMBERJACK SHOW ชมฝีมอืการแสดงเลื่อยไม้ เกลาไม้ผสมผสานไปด้วย

ทกัษะและความสนุกสนานให้ความเพลิดเพลินเป็นอย่างด ี

   

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

อสิระท่านท่านเที่ยวชมย่านไฟแดงที่โด่งดงัในอดตี “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นที่ชุมนุมของนักแสวง

โชค และนักเดนิเรือ ในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดนิและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือล่าธารหรือเชิงเขา 

มสีถานที่ประวัตศิาสตร์ “บ้าน ของดอลล่ี” สถานที่หาความส าราญของชายหนุ่มในอดตี อสิระให้ท่านได้ขึ้นฝั่ง

ชมเมอืงเคทชิแกน และซื้อของพ้ืนเมอืง ตามอธัยาศัย พร้อมเกบ็ภาพความน่ารักและความสวยงามของเมอืง

เคทชิแกน 

   

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. น าท่านเดนิทางกลับสู่เรือส าราญ 

18.00 น. เรือออกเดนิทางจากฝั่ง น าท่านเดนิทางต่อ 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

 

วนัท่ีเกำ้ของกำรเดินทำง INSIDE PASSAGE (ล่องเรือชม) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

น าท่านล่องไปบนเส้นทาง INSIDE PASSAGE เสน่ห์ของเส้นทางนี้คอืวิวทวิทศัน์และธรรมชาตทิี่สวยงาม ไม่ว่า

จะเป็นเมอืงต่างๆ หมู่เกาะ เทอืกเขา ธารน า้แขง็ และเหล่าสตัวป่์าหายากนานาพันธ ์ 

 

 

 

 

 

 



อสิระท่านพักผ่อนตามอธัยาศัยภายในเรือส าราญล านี้  นบัตั้งแต่ต่ืนนอนจนถงึเชำ้วนัใหม่ของอีกวนั เรือ

ส ำรำญล ำนี้ ไม่เคยหลบัใหลดว้ยกิจกรรมมำกมำยท่ีมใีหเ้ลือกตำมควำมสนใจของแต่ละท่ำนอย่ำงทัว่ถงึ ไม่

ว่ำในดำ้นของควำมบนัเทิง ควำมต่ืนเตน้ สุขภำพ และควำมสวยควำมงำม เป็นตน้ โดยแบ่งออกเป็นส่วน

ต่ำงๆ ท่ีแตกต่ำงกนัดงันี้  

 เยน็ฉ ่าเช้าจรดเยน็กบัสระว่ายน า้หลักและอ่างน า้วน 

 ชมละครหลากรส ณ โรงละครบอร์ดเวย ์

 เสี่ยงโชคเลก็ๆ คลายเครียดที่กาสโิน 

 สนุกสนานอย่างสมวัยที่คลับส าหรับเยาวชนและวัยรุ่น 

 คลายความเมื่อยล้าพร้อมฟิตร่างกายให้แขง็แรงได้ที่สปา ฟิตเนสเซน็เตอร์ และสนามกฬีากลางแจ้ง 

 สงัสรรคต์ลอดทั้งคนืกบัผบั บาร์เคร่ืองดื่ม และเลาจน์หลากหลายสไตล์ 

 ตระเวนช้อปป้ิงให้จุใจทั้งเคาน์เตอร์สนิค้าปลอดภาษีและห้างสรรพสนิค้า 

 แต่งเสริมเตมิสวย ณ ร้านเสริมสวยชื่อดัง  

 เอาใจคอศิลปะด้วยแกลลอรีภาพถ่ายและภาพวาด 

 หนอนหนงัสอืไม่ควรพลาดห้องสมุดขนาดใหญ่ที่รวบรวมหนงัสอืหลากหลายภาษาไว้ที่นี่ที่เดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

หมายเหต ุ ก่อนเรือกลับเทยีบท่าที่เมอืงแวนคูเวอร์ ในเยน็วันนี้ ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสต่ีางๆ ซึ่งเป็นตวัก าหนด

ล าดบัการน า กระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ที่

จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดนิทาง ใบเลก็ เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเกบ็กระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดกึ 

และบญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมา ให้ท่านตรวจเชค็ก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น ส่าหรับท่านที่ต้องการช่าระ

ผ่านบตัรเครดติ ทางบริษัทเรือจะชาร์จ ค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวนัที่ท่านเชค็อนิ

โดยอตัโนมตั ิ

 



วนัท่ิสิบของกำรเดินทำง เมืองแวนคูเวอร ์- นอรท์แวนคูเวอร ์– สะพำนแขวนคำปิลำโน - แวนคูเวอร ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

07.00 น. เรือจอดเทยีบท่าบริเวณ ท่าเรือเมอืงแวนคเูวอร ์

น าทุกท่านรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรือเกี่ยวกบัเวลาขึ้นเรือ    

น าท่านขึ้นจากเรือส่าราญ และน่าท่านผ่านพิธกีารตรวจลงตราหนงัสอืเพ่ือเดนิทางเข้าเมอืงแวนคเูวอร์ ณ 

ท่าเรือ พร้อม รับกระเป๋าสมัภาระ ซึ่งท่านต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือ   

น าท่านเดนิทางสู่ฝั่ง นอร์ท แวนคูเวอร์ (North Vancouver) ซึ่งเป็นเมอืงอกีฝากฝั่ง โดยมีอ่าวเบอร์ราด

คั่นกลางระหว่าง ตวัเมอืงแวนคเูวอร์ และ นอร์ท แวนคูเวอร์  น่าท่านเที่ยวชมทศันียภาพของป่าสนอนัอดุม

สมบูรณ ์และไม่พลาดที่จะสมัผสัประสบการณก์ารเดนิข้าม สะพานแขวน คาปิลาโน ซึ่งเป็นสะพานไม้แขวนที่

ยาวที่สดุของแคนาดา มคีวามยาวถงึ 230 ฟุต ทอดข้ามเหวลึก เดนิข้ามแล้วตื่นเต้น น่าดู อสิระให้ท่านได้เกบ็

ภาพความสวยงามของป่าสนอนัอดุมสมบูรณแ์ละสดูอากาศบริสทุธิ์   

   

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 

น าท่านสู ่แมกอาเธอร์เกลน ช้อปป้ิงเอาทเ์ลต (McArthurglen Shopping Outlet) ซึ่งเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่

ตั้งอยู่ใน แวนคูเวอร์ มร้ีานค้ากว่ามากมาย อสิระให้ท่านเลือกซื้อของอย่างจุใจ อาท ิBODY SHOP, HUGO 

BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD 

NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นต้น  

 

    

 

 

 

 

 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรไทย  

ท่ีพกั  The St. Regis Hotel บริเวณ DOWNTOWN  

หรือ Fairmont Vancouver Airport In-Terminal Hotel บริเวณสนำมบิน หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 



วนัท่ีสิบเอ็ดของกำรเดินทำง  แวนคูเวอร ์- ฮ่องกง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.40 น. ออกเดนิทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบนิที่ CX855  

 

 

วนัท่ีสิบสองของกำรเดินทำง  ฮ่องกง – สนำมบินสุวรรณภูม ิ

14.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮ่องกง เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

15.55 น. ออกเดนิทางต่อ สู่สนามบนิสวุรรณภมู ิเที่ยวบนิที่ CX701  

17.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูิ 

 

 

 


