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แพ็คเกจล่องเรอืส ำรำญ Celebrity Eclipse Alaska Hubbard Glacier 8 วนั 7 คืน 
แวนคูเวอร์, แคนำดำ - ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท,์ อลำสก้ำ - ธำรน  ำแข็ง Hubbard Glacier (เรือล่องผ่ำน) - จูโน, 

อลำสก้ำ - เคทชิเกน, อลำสก้ำ - แวนคูเวอร์, แคนำดำ 
 
 
 
 
 

 
Inaugural Date  :  April 26, 2010 Refurbish Date :  April 1 ,2020 
Occupancy : 2850   Tonnage  : 122,000 
Length  : 1041 ft   Beam  : 121 ft   Cruising Speed : 24 Knots  

อัตรำนี รวม ห้องพักบนเรือ ห้องมีหน้ำต่ำง 7 คืน - อำหำร และกิจกรรมกำรแสดงต่ำงๆบนเรือ  
ค่ำภำษีท่ำเรือ และ ค่ำทิปหนกังำนบนเรือ 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่19-26 พ.ค. 62              รำคำเริ่มต้นที่ 53,400.-  (พักห้องมีหน้ำต่ำง Ocean View) 

Date Port Of Call Arrive Departure Activity 

Sun 19MAY 2019 Vancouver, Canada  - 04.30 PM Boarding 
Mon 20MAY 2019 Inside Passage - - Cruising 

Tue 21MAY 2019 Icy Stralt Point, Alaska  03.30 PM 10.00 PM Docked 
Wed 22MAY 2019 Hubbard Glacier (Cruiseing)  10.30 AM 02.30 PM Cruising 

Thu 23MAY 2019 Juneau, Alaska  07.30 AM 08.00 PM Docked 

Fri 24MAY 2019 Ketchikan, Alaska  02.00 PM 08.30 PM Docked 
Sat 25MAY 2019 Inside Passage - - Cruising 

Sun 26MAY 2019 Vancouver, Canada 07.00 AM - Departure 
              

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วันที่ 19-26 พ.ค. 62 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ( คนที่ 1 และ 2) 

ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง Ocean View 53,400 

อัตรำนี เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ทำ่น รับประกันรำคำถูก กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ 
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Stateroom Features 
 Veranda with seating area 
 Celebrity eXhaleTM bedding featuring Cashmere Mattress 
 Queen zise bed convertible to two lower beds (except as noted) 
 Some staterooms may have a trundle bed 
 Plentiful storage space in your bathroom and wardrobe 
 Interactive television system 
 Mini-fridge* 
 Individual safe 
 Dual voltage 110/220 AC 
 MIni Fridge 
 Hair dryer 

 

Inside Staterooms      Ocean View Staterooms 
อัตรำนี รวม: 
1. ห้องพักบนเรือส ำรำญ 7 คืน (พัก 2 ท่ำน ต่อห้อง) 
2. อำหำร และเครื่องดื่มบนเรือส ำรำญทุกมื้อ 
3. ชมกำรแสดง และกิจกรรมควำมบันเทิงต่ำงๆบนเรือ 
4. ค่ำภำษีท่ำเรือ และ ค่ำทิปหนักงำนบนเรือส ำรำญ 
อัตรำนี ไม่รวม: 
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินไป - กลับ  
2. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำแคนำดำ-อเมริกำ 
3. รถรับส่งจำกสนำมบินและท่ำเรือ 
4. ค่ำส ำรองที่นั่งในห้องอำหำรพิเศษบนเรือ / ค่ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท / ชำ หรือกำแฟชนิดพิเศษ 
5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
6. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ท 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกท่ีได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงทันที จำกเจ้ำหน้ำที่แล้ว ภำยใน 1-2 วันท ำกำรนับ 
จำกวันจองทัวร์ พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ที่ไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำง 
เล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย) และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (กำรไม่ช ำระเงิน
ค่ำมัดจ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัด หรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสำร  ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
หมำยเหตุ  
- ส ำหรับท่ำนที่ยังไม่มีวีซ่ำ แนะน ำให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้ำ 50 วันท ำกำรก่อนกำรเดินทำงข้ึนไป (เพื่อเผื่อเวลำยื่นเอกสำรขอวี
ซ่ำ โดยใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำ ประมำณ 15-20 วันท ำกำร ต่อสถำนฑูต) 
- ทำงบริษัทฯ มีบริกำรออก E-Ticket เพ่ือประกอบกำรยื่นเอกสำรขอวีซ่ำ (มีค่ำบริกำร 300 บำท ต่อเอกสำร 1 ฉบับ) 
- อัตรำนี้ เป็นรำคำเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับขึ้นของค่ำเงินบำท, ทำงโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอร์ชำร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้ำพักในช่วงที่มีกำรจัดงำนแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยันรำคำอีกครั้งหลังจำกท่ีได้รับกำรยืนยัน
ห้องพักว่ำงแล้ว 
- แพ็คเกจนี้ เหมำะส ำหรับผู้เดินทำงที่ต้องกำรออกแบบเส้นทำงท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีควำมยืดหยุ่นในกำรท่องเที่ยวสูง 
สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศอ่ืนๆ อำทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสำร  ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรท่องเที่ยว  
- เงื่อนไขเป็นไปตำมที่บริษัทก ำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่ำงๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้ำ 
- กรณีท่ีผู้เดินทำง ต้องกำรแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่ำนสำมำรถบินไปถึงล่วงหน้ำได้ก่อน แล้วจึงมำร่วมทริป ตำมรำยละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้ 

        * เมื่อช ำระค่ำแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สำมำรถขอคืนค่ำเดินทำงคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกกำรเดินทำงในทุกกรณี  
* หำกมกีำรปรับเปลี่ยน สถำนที่เที่ยวชมต่ำงๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอ่ืนทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตำมท่ีบริษัทก ำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้ำ 
* กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทำงพิกำร หรือต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทำงท่องเที่ยว หรือ
ล่องเรือ 
* ผู้โดยสำรที่ตั้งครรภ์จะต้องค ำนึงถึงควำมเสี่ยงในกำรเดินทำง เพรำะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน 
* หนังสือเดินทำงของท่ำนต้องไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง และต้องมีหน้ำว่ำง 3 หน้ำ เพ่ือใช้ในกำร
ประทับตรำ 
* กำรเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำง วันเดินทำง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภำยในวันที่ช ำระเงินค่ำแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
จองและต้องท ำกำรจองใหม่ 
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เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สำยกำรบิน และ ตัวแทนกำรท่องเที่ยวใน
ต่ำงประเทศ ซึ่งไม่อำจรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยต่ำงๆ  ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ อำทิ กำรนัดหยุดงำน  กำร
จลำจล เปลี่ยนแปลงก ำหนดเวลำในตำรำงบิน ภัยธรรมชำติ ฯลฯ  หรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมเช่น กำร
เจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำหรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆฯลฯ และกำรตอบปฏิเสธกำรเข้ำ และออกเมืองของเจ้ำหน้ำที่
ตรวจคนเข้ำหรือออกเมือง อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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