แพ็คเกจลองเรือสําราญอลาสกา Celebrity Infinity Cruise Only 8 วัน 7 คืน
เสนทาง แวนคูเวอร - อลาสกา - ฮับบารด กลาเซียร - จูนนัวร - เกจชิแกน - แวนคูเวอร

กําหนดการเดินทาง วันที่ 27พ.ค.-3มิ.ย. 61

ราคาเริ่มตนที่ 57,900.-

สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1

อิสระเดินทางเอง - ทาเทียบเรือแวนคูเวอร (หางจากสนามบินแวนคูเวอร 16 ไมล หรือ 25.64 กิโลเมตร สามารถนั่งรถ
สาธารณะ ประมาณ 45 นาทีถึงทาเรือ) - เชคอินลงเรือสําราญ Celebrity Infinity - อิสระพักผอนบนเรือ

อิสระพักผอนบนเรือสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายบนเรือ อาทิ Public Room บาร
วันที่2 และเลาจน หองสมุด, Entertainment โชวพิเศษ, Sport and Activities สระวายน้ํา สปอรทคอรท ฟตเนต มินิ
กอลฟ, Spa and Wellness หองสปา หองสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ ฯ - พักบนเรือสําราญ
วันที่3

ชวงเชา อิสระพักผอนบนเรือ - ชวงบาย เรือเทียบทา เมืองไอซซี่สเตรทพอยท Icy Strait Point อิสระเดินชมเมือง
หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามอัตราคาบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึน้ เรือ อิสระพักผอน

วันที่4

เรือลองเขาสู ธารน้ําแข็ง ฮับบารด กลาเซียร ธารน้ําแข็งยักษใหญในทวีปอเมริกาเหนือ - เก็บภาพธารน้ําแข็งฯ เปนที่
ระลึกไดจากบนเรือ - อิสระพักผอน

วันที่5

เรือเทียบทา เมืองจูโน เมืองหลวงมลรัฐอลาสกา - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามอัตรา
คาบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึน้ เรือ อิสระพักผอน

วันที่6

ชวงเชา อิสระพักผอนบนเรือ - ชวงบาย เรือเทียบทา เมืองเคทชิแกน อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง
(สอบถามอัตราคาบริการเพิม่ เติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน

อิสระพักผอนบนเรือสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายบนเรือ อาทิ Public Room บาร
วันที่7 และเลาจน หองสมุด, Entertainment โชวพิเศษ, Sport and Activities สระวายน้ํา สปอรทคอรท ฟตเนต มินิ
กอลฟ, Spa and Wellness หองสปา หองสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ ฯ - พักบนเรือสําราญ
วันที่8 อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทาแวนคูเวอร - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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ขนาดระวางเรือ 91,000 ตัน รองรับผูโดยสารได 2,600 คน
(เตียงนอนสามารถแยกเปนเตียง TWN ได)
Ocean view cabin (หองพักแบบหนาตาง) Balcony cabin (หองพักแบบมีระเบียง) Stateroom: Interior (หองพักแบบ Inside)

เรือสําราญทั้งหมด 12 ชั้น บริการทั้งอาหารตะวันออก, ตะวันตก, ยุโรป และ อเมริกนั ใหทานไดเลือกรับประทานแบบเต็มอิ่ม
สนุกกับกิจกรรมและ Club House บนเรือ

อัตราคาบริการ ตอทาน พัก 2 ทาน รวมกัน 1 หอง
เดินทาง 27พ.ค.-3มิ.ย. 61

ผูใหญพักหองคู (คนที1่ และ 2)

Inside หองไมมีหนาตาง
Balcony แบบมีระเบียง

57,900
99,900

ผูใหญพักหองคู (คนที่ 3)
N/A
N/A

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท,
การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก
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อัตรานี้รวม
- คาหองพักบนเรือ 7 คืน
- อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ)
- ภาษีทาเรือ และประกันภัยบนเรือ
- ทิปพนักงานบนเรือ
อัตรานี้ไมรวม
- คาทัวรเสริมบนฝง / รถรับ-สง จากสนามบิน-ทาเรือ และ ทาเรือ-สนามบิน
- คาธรรมเนียมการยื่นวีซาแคนาดา และคาธรรมเนียมวีซา อเมริกา
- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - แวนคูเวอร - กรุงเทพฯ
- คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ
- คาประกันภัยการเดินทาง
- คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอื่นๆที่ไมไดระบุในรายการ
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา ย 3%
เงื่อนไขการชําระเงิน :
- โปรดชําระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันที่นั่งวางทันที จากเจาหนาที่แลว ภายใน 2 วันทําการนับ
จากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง
เลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไม
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
- แพ็คเกจนี้ ไมมีเจาหนาที่ทวั รเช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหวางการทองเที่ยว
เงื่อนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลังการชําระ เก็บเต็ม 100 %
เนื่องจากเปนแพ็คเกจทัวรราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเ ดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจอง, จํานวนหองพักบนเรือที่ยังวางอยู
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