
 

 

ล่องเรือส ำรำญ Celebrity Millennium 

              6 วัน 5 คืน กรงุเทพฯ-เซ่ียงไฮ้-คำโกชิม่ำ-เกำะเจจู-เซ่ียงไฮ้-กรงุเทพฯ 
 
Celebrity Millennium :  เรือส ำรำญสุดหรในสไตล ์Modern Luxury พร้อมอำหำรเลิศรส    
 
เซ่ียงไฮ้ (จนี):    เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจท่ีสุด ผสมผสำนกบัวฒันธรรมดั้งเดิม  

และส่ิงก่อสร้ำงอลงักำรทนัสมยั  
 
คาโกชิม่า (ญีปุ่่น):  เมืองส ำคญัของเกำะคิวชูในสมยัเอโดะ และเป็นฐำนส ำคญัของกองบินกลำ้ตำยกำมิ

กำเซ่ในสมยัสงครำมโลกคร้ังท่ี สอง 
 
เกาะเจจู (เกาหลใีต้):  เกำะเลก็น่ำรักทำงตอนใตข้องเกำหลี ทิวทศัน์สวยงำมและใชเ้ป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำซีรีส์

เกำหลีหลำยเร่ือง 
 

วนัพธุที ่5 ตุลาคม 2559  กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ้ – Celebrity Millennium 
 
08.00 น. ผูเ้ดินทำงพร้อมตรวจบตัรโดยสำรท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย พบเจำ้หน้ำท่ีคอย

อ ำนวยควำมสะดวก 
 
11.00 น   ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 664 สู่เมืองเซ่ียงไฮป้ระเทศจีน 
 
16.15 น. ถึงสนำมบินผู่ตง มหำนครเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ เพื่อลงเรือส ำรำญ Celebrity 

Millennium หลงัจำกเช็คอินลงเรือเรียบร้อยแลว้ น ำท่ำนเดินส ำรวจตวัเรือส ำรำญ ส่วนรับประทำนอำหำร 
บนัเทิง และส่วนบริกำรต่ำงๆ ซ่ึงไดรั้บกำรตกแต่งอยำ่งหรูหรำ เพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบ
ครัน  

 
17:30 น. ร่วมกิจกรรมซอ้มจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกฎกำรเดินเรือสำกล 
 
22.00 น. เรือส ำรำญออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือ เชิญท่ำนรับประทำนอำหำรค ่ำท่ีห้องอำหำรหลกัในแบบเซ็ทเมนู 

จำกนั้น ชมกำรแสดงจำกเหล่ำนักแสดงมืออำชีพท่ีห้อง Celebrity Theatre และสนุกสนำนกบักิจกรรมควำม
บนัเทิงต่ำงๆซ่ึงเปิดบริกำรถึงเท่ียงคืน 

 
 
 
 



 

วนัพฤหัสฯ ที ่6 ตุลาคม 2559 ล่องทะเล 
 
วนัน้ีเรือส ำรำญจะเดินทำงล่องไปตำมมหำสมุทรแปซิฟิค พกัผ่อนตำมอธัยำศยัในมุมโปรด เพลิดเพลินและ
สนุกสนำนกบักิจกรรมต่ำงๆ บนเรือท่ีเปิดให้บริกำร และทำงเรือส ำรำญมีอำหำรไวบ้ริกำรท่ำนทุกม้ือ และ
อำหำรวำ่งตลอดทั้งวนั  
ค ่ำคืนน้ีเป็นคืน Captain Welcome Night เป็นกำรเล้ียงรับรองแบบสำกลโดยมีกปัตนัและเจำ้หนำ้ท่ีชั้นสูงของ
เรือส ำรำญเป็นเจำ้ภำพ โดยจะมีกำรแสดง และเคร่ืองด่ืมไวบ้ริกำรผูโ้ดยสำรทุกท่ำน  

 
วนัศุกร์ที ่7 ตุลาคม 2559  คาโกชิม่า (ญีปุ่่น) 
 
6.00 น. Celebrity Millennium เดินทำงถึงเมืองคาโกชิม่า เมืองท่ีถกูน ำไปเปรียบกบัเมืองเนเป้ิล ของอิตำลี ดว้ยมีภูเขำ

ไฟขนำดมหึมำเป็นฉำกหลงัของเมืองเหมือนๆกนั น ำชมสวนสวยญ่ีปุ่นเซนคงัเอน็ และคฤหาสน์ของตระกูล
ชิมทัสึ ขนุนำงผูดู้แลเมืองในสมยัเอโดะ สำมำรถมองเห็นววิอ่าวคนิโค และภูเขาไฟซากรุะจิม่า ท่ีมีทศันียภำพ
สวยงำม 

 
15.00 น. Celebrity Millennium ออกเดินทำงจำกเมืองคำโกชิม่ำ 
 
วนัเสาร์ที ่8 ตุลาคม 2559  เกาะเจจู  (เกาหลใีต้) 
 
7:00 น. Celebrity Millennium เดินทำงถึงเกำะเจจู ประเทศเกำหลีใต ้เกำะภูเขำไปขนำดเลก็ท่ีเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ี

ส ำคญัของเกำหลีใต ้อิสระใหท่้ำนเลือกซ้ือรำยกำรทวัร์เกำะเจจูตำมอธัยำศยั 
 
12.00 น. Celebrity Millennium ออกเดินทำงสู่เซ่ียงไฮ ้
 
วนัอาทติย์ที ่9 ตุลาคม 2559 เซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ 
 
09.00 น. เรือส ำรำญเขำ้เทียบท่ำเมืองเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน 
  รับประทำนอำหำรเชำ้บนเรือส ำรำญก่อนเช็คเอำทล์งจำกเรือ 

น ำท่ำนชมและถ่ำยรูปวิวสวยท่ี The Bund หาดไว่ทนั ชมววิหอไข่มุก ริมแม่น ้ำผูต่ง  
บริกำรอำหำร กลำงวนั ณ.ภตัตำคำร และชอ้ปป้ิงส่งทำ้ยท่ีถนนนานกงิ ก่อนเดินทำงสู่สนำมบินผูต่ง  

 
17.25 น. ออกเดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 665  
 
21.15 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

  
อตัราค่าบริการ 

                     ล่องเรือส ำรำญ Celebrity Millennium 

              6 วัน 5 คืน เซ่ียงไฮ้(จีน)-คำโกชิม่ำ(ญ่ีปุ่น)-เกำะเจจู(เกำหลีใต้) 
 

                             แบบห้องพกั          ผู้ใหญ่ เดก็ต า่กว่า 12 ปี     คนที ่3 / 4* พกัเดีย่วช าระเพิม่ 
หอ้งแบบมีไม่ววิ Inside Stateroom         49,900       48,200 -           6,900 
หอ้งแบบมีระเบียง Balcony Stateroom         53,900       51,200 51,900 / 50,900        10,500 

 
เงือ่นไข 
 

 รำคำคิดเป็นเงินบำทต่อท่ำน พกัสองท่ำนต่อ 1 หอ้ง  
 กรณีพกัสำมหรือส่ีท่ำนต่อ 1 หอ้ง จะพกัไดใ้นบำงแบบของหอ้งเท่ำนั้น ตำมเง่ือนไขของเรือส ำรำญ * 
 เดก็อำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี เรือส ำรำญจะจะคิดเป็นผูโ้ดยสำร หน่ึงท่ำน เช่นเดียวกบัผูใ้หญ่  

ส่วนลดของเดก็นั้นจะตอ้งเช็ครำคำจำกตัว๋โดยสำรของสำยกำรบินเท่ำนั้น 
 มีหวัหนำ้ทวัร์บริกำรตลอดกำรเดินทำง 

 
อตัราค่าบริการรวม 
 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ ้โดยกำรบินไทยชั้นประหยดั รวมภำษีน ้ำมนัและค่ำน ้ำหนกัตำมท่ีสำยกำรบิน
ก ำหนด (30กก.) 

 ค่ำวีซ่ำประเทศจีน (เขำ้-ออก 2 คร้ัง) 
 ค่ำหอ้งพกัเรือส ำรำญ Quantum of the Seas ในแบบท่ีท่ำนเลือก พร้อมอำหำรทุกม้ือตลอดทริปเรือ  
 เขำ้ร่วมกิจกรรมและควำมบนัเทิงต่ำงๆบนเรือส ำรำญ (มีบำงกิจกรรมท่ีมีค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติม เช่น กำรบริกำรควำมงำม

และสปำ เป็นตน้) 
 ค่ำภำษีท่ำเรือและค่ำทิปพนกังำนบนเรือส ำรำญ  
 ค่ำบริกำรน ำเท่ียวตำมเมืองต่ำงๆ และอำหำร ค่ำพำหนะและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินบริกำรน ำเท่ียวตำมรำยกำร 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บำท 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 

 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัต่ำง ๆ เช่นค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด และอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรำยกำร หรือกำรซ้ือสินคำ้ 
และบริกำรพิเศษส่วนตวับนเรือ   

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% 


