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แพ็คเกจล่องเรือส าราญอลาสก้า Celebrity Millennium Cruise Only 17 วัน 16 คืน 
เส้นทาง แวนคูเวอร์ (แคนาดา) - ดัตช์ฮาร์เบอร์ (อลาสก้า) - คลองโอตารุ - ฮาโกดาเตะ - โยโกฮาม่า (ญี่ปุ่น)  

 

 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง วันที่ 6-22 ก.ย. 61              ราคาเริ่มตน้ที่   37,900   บาท  

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
อิสระเดินทางเองจากรุงเทพฯ - แนะน า บนิเขา้สนามบนิแวนคูเวอร์ - อิสระเดนิทางสู่ท่าเทียบเรือ แวนคูเวอร์ 
(แคนาดา) - อิสระเช็คอิน ขึ้นเรือส าราญ Celebrity Millennium - 16.30 PM เรือส าราญออกจากท่า - อิสระ
พักผ่อนบนเรือ 

วันที่2-5 เรือส าราญล่องสู่นา่นน้ าสากล - อิสระท ากิจกรรมมากมายบนเรือตามอธัยาศัย 

วันที่6 
07.00 AM เรือส าราญเทียบท่า ดัตช์ฮาร์เบอร์ (อลาสกา้) - อิสระเดนิชมเมือง หรือเลือกทัวร์เสริมบนฝัง่ (สอบถาม
ค่าบริการทัวรเ์สริมเพิ่มเติมบนเรือ) - 17.00 PM เรือออกจากท่า 

วันที่7-12 เรือส าราญล่องสู่นา่นน้ าสากล - อิสระท ากิจกรรมมากมายบนเรือตามอธัยาศัย 

วันที่13 
09.00 AM เรือเทียบทา่ คลองโอตารุ - อิสระเดินชมเมอืง หรือเลือกทัวร์เสริมบนฝัง่ (สอบถามคา่บริการทัวร์เสริม
เพิ่มเติมบนเรอื) -19.00 PM เรือออกจากท่า 

วันที่14 
11.00 AM เรือส าราญเทียบท่า ฮาโกดาเตะ ญี่ปุ่น - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกทัวรเ์สริมบนฝั่ง (สอบถาม
ค่าบริการทัวรเ์สริมเพิ่มเติมบนเรือ) - 19.00 PM เรือออกจากท่า 

วันที่15 เรือส าราญล่องสู่นา่นน้ าสากล - อิสระท ากจิกรรมมากมายบนเรือตามอธัยาศัย 

วันที่16 
04.30 AM เรือส าราญเทียบท่า โยโกฮาม่า (ญี่ปุ่น) - อิสระเดนิชมเมือง หรือเลือกทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถาม
ค่าบริการทัวรเ์สริมเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่17 อ าลาเรือส าราญ บริเวณท่าเทียบเรือ โยโกฮาม่า (ญี่ปุ่น) - อิสระเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน พัก 2 ท่าน รวมกัน 1 ห้อง  (งดแถมกระเป๋า) วันท่ี 6-22 ก.ย. 62   

 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก   etravelway.com/airticket 
 

ห้องพักห้องพักแบบแบบไม่มีหน้าต่าง ไม่มีหน้าต่าง IInnssiiddee                      ราคาราคา  เริ่มต้นที่เริ่มต้นที่    3377,900,900    บาทบาทต่อท่านต่อท่าน    

ห้องพักห้องพักแบบแบบมีหน้าต่าง มีหน้าต่าง OOcceeaann  VViieeww    ราคาราคา  เริ่มต้นท่ีเริ่มต้นท่ี    4040,900,900    บาทบาทต่อท่านต่อท่าน    

ห้องพักแบบห้องพักแบบมีระเบียง มีระเบียง VVeerraannddaa                    ราคาราคา  เริ่มต้นที่เริ่มต้นที่    5500,9,90000    บาทบาทต่อท่านต่อท่าน    

ภาษีเรือท่านละ ภาษีเรือท่านละ 212188..0404  UUSSDD  และและ  ทปิพนักงานบนเรือทปิพนักงานบนเรือ  

  

  

gg  

http://www.etravelway.com/airticket
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ประเภทห้องพักบนเรือส าราญ 

  

Inside stateroom 200 sq. ft. 

 

Ocean View Stateroom 175 s.q. f.t. 

 
Veranda Stateroom : 248 sq. ft. 

กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
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อัตรานี้รวม 

- ค่าห้องพักบนเรือ 16 คืน    

- อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเวน้ห้องอาหารพิเศษ) 

อัตรานี้ไม่รวม 

- ภาษีท่าเรอื  

- ทิปพนักงานบนเรือ 

- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / รถรับ-ส่ง จากสนามบิน-ท่าเรือ และ ท่าเรือ-สนามบิน 

- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าแคนาดา และ วซี่าอเมริกา 

- ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ - สนามบนิแวนคูเวอร ์(YVR) / สนามบินนาริตะ (NRT) - กรุงเทพฯ 

- ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ  

- ค่าประกันภัยการเดินทาง 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3% 

เงื่อนไขการช าระเงิน :  

- โปรดช าระคา่ทัวร์ยอดเต็มจ านวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 2 วันท้าการนับ 

จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไมห่มดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 

เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423  (การไม่ช้าระเงินค่ามัดจ้า หรือช้าระไม่ 

ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ้านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  

เงื่อนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลังการช าระ เก็บเต็ม 100 %  

เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อช าระค่าบริการยอดเต็มจ านวนแล้ว  

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ้านวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 


