
 

 

 

ล่องทริปแรก…เปิดตัวเรือส ำรำญล ำใหม่ล่ำสุด กับเส้นทำงใหม่....สุดพิเศษ 

เซำแธมป์ตัน (อังกฤษ) - บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - อัมสเตอร์ดัม(เนเธอร์แลนด์) - เซำแธมป์ตัน (องักฤษ) 

7 วัน 4 คืน 31 มีนำคม - 6 เมษำยน 2563 

              

 

 
 
 
 



 

 
 

วนัองัคารที ่31 มนีาคม - วนัพธุที ่1 เมษายน 2563 กรงุเทพฯ - เซาแธมป์ตนั 
 
22.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประต ู4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย เคานเ์ตอร์

เชค็อนิแถว J เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

 

00.55 น.  โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG910 นําทา่นเหนิฟ้าสูป่ระเทศองักฤษพรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่งบนิ 

 

07.15 น.  ถงึทา่อากาศยานลอนดอนฮทีโธรว ์หลังจากนัน้ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่) 

 

08.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรทีจ่ะนําทกุทา่นเดนิทางดว้ยรถบสัเขา้สูใ่จกลางนครลอนดอน  

 

09.00 น. นําท่านรับประทาน Brunch สไตลอ์ังกฤษกอ่นทีจ่ะนําพาท่านเยีย่มชมความสวยงามของ พระราชวงัเวสต์

มนิสเตอร ์ Palace of Westminster หรอื Houses of Parliament ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาอังกฤษ 

และยังเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิา ทีรู่จ้ักกันดใีนนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben clock tower) ทีจ่ะตี

บอกเวลาทุกหนึง่ชั่วโมง และ มหีนา้ปัดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย หลังจากนัน้เยีย่มชมความหรูหราของ 

พระราชวงับ ัค้ก ิง้แฮม (Buckingham Palace) ซึง่เป็นพระราชวังทีม่คีวามเกา่แกม่ากกว่า 300 ปีทีม่ ี

ความสวยงามเป็นอยา่งมาก พรอ้มเยีย่มชม สะพานเกา่แก ่Tower Bridge ของนครลอนดอน   

 

  
11.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรทีจ่ะนําทา่นเดนิทางไปทา่เรอืเซาแธมป์ตัน  

 



 

13.30 น. เดนิทางถงึ ทา่เรอืเซาแธมป์ตนั, ประเทศอังกฤษ นําท่านผ่านขัน้ตอนการเช็คอนิเพือ่ขึน้เรอื และ รับ Sea 

pass เพือ่ใชสํ้าหรับเขา้หอ้งพักของทา่น  

 ** ผูโ้ดยสารควรถงึทา่เรอืเพือ่ท าการเช็คอนิ อยา่งนอ้ย 3 ช ัว่โมงกอ่นเรอืออก ** 

 

16.00 น.   เรอืสําราญ Celebrity Apex  ออกจาก ทา่เรอืเซาแธมป์ตนั, ประเทศองักฤษ 

 ** เตรยีมตวั เขา้รว่มฟงัการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื (Muster Drill) ตามโซนทีร่ะบุไวใ้น

บตัร Sea Pass กรณุาเช็คเวลาทีแ่นน่อนจากประกาศบนเรอือกีคร ัง้ ** 

 

เย็น บรกิารอาหารคํ่าที่หอ้ง Main Dining แบบ A La Carte ท่านจะไดรั้บหมายเลขโต๊ะอาหาร และ 

หอ้งอาหารของทา่นกอ่นลงเรอื ( กรณุาแตง่กายสภุาพ ) 

 
 

 หลังอาหารเย็นท่านสามารถพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัยหรอืเขา้ร่วมดูโชวท์ีท่างเรอืไดจั้ดไวใ้ห ้ ท่านสามารถดู

กจิกรรมต่างๆไดจ้าก Celebrity Today ซึง่ทางเรอืไดจ้ัดเตรยีมไวใ้หท้ีห่อ้งพักของท่าน หรอื สามารถรับ

ไดท้ี ่Guest Relations ชัน้ 3 

หมายเหต ุ โปรแกรมตา่งๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทา่นสามารถดโูปรแกรมแตล่ะวนัของทางเรอื จาก นติยสาร 

Celebrity Today 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

วนัพฤหสับดทีี ่02 เมษายน 2563  ซบีรกูส ์(เบลเยีย่ม) 
 

เชา้   ทา่นสามารถรับประทานนานาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Oceanview Café ทีช่ัน้ 14 หรอื จะเลอืกทานแบบ A La 

Carte ทีห่อ้ง Main Dining ตามอัธยาศัย ทัง้นี้ยังม ีอาหารรองทอ้งเบาๆ จบิกาแฟ พรอ้ม ขนมที ่CAFÉ 

AL BACIO และ EDEN CAFÉ 

08.00 น เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืซบีรกูส,์ ประเทศเบลเยีย่ม 
 
09.00 น. นําท่านเดินทางดว้ยรถบัส เพื่อเขา้สู่เมืองบรัสเซลส์ และ ไม่พลาดที่นําพาท่านไปชม อะตอมเมีย่ม 

(Atomium) ซึง่สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นหอแสดงนทิรรศการในงาน expo เมอืปี ค.ศ.1958 ซึง่ถอืว่าเป็นจุดที่
นักท่องเทีย่วไมค่วรพลาดทีจ่ะมาเทีย่วชม หลังจากนัน้ นําท่านไปเยีย่มชมTHE ROYAL PALACE OF 
BRUSSELS ซึง่เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิแ์ห่งเบลเยีย่ม และไม่พลาดทีจ่ะพาท่านไปพบกับประตมิากรรม
ยอดนยิม แมนาคนิ พสิ (MANNEKEN PIS) ประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กทีกํ่าลังยนืแอน่ปัสสาวะอยา่ง
น่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละตํานานพืน้เมอืงของชาวเบลเยยีม 

 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ที ่Le Royal Restaurant หรอื เทยีบเทา่  
  
13.00 น. หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรจูส ์เมอืงทีไ่ดรั้บการกลา่วขานวา่เสมอืนเวนสิแหง่ยโุรปตอนเหนือ ซึง่

จะมเีวลาใหท้่านไดเ้ทีย่วชมความงามของเมอืงเกา่ จตัรุสัมารก์ (THE MARKT) และจตรุสัเบริก์ (THE 
BURG) ซึง่อยูบ่รเิวณใกล ้ๆ กัน ซึง่ท่านสามารถเทีย่วแบบอสิระ เมอืงนี้จะมรีา้นคา้และ รา้นคาเฟ่ น่ารักๆ ให ้
ท่านไดเ้ลอืกน่ังพักผ่อน จบิกาแฟ หรอื เลอืกชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย ไดเ้วลาอันสมควร
นําพาทา่นกลับสูท่า่เรอื 

16.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่เรอืซบีรกูส,์ ประเทศเบลเยีย่ม 
 
17.00 น เรอืสําราญ Celebrity Apex ออกจากทา่เรอืซบีรกูส,์ ประเทศเบลเยีย่ม 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dinning  ( กรุณาแต่งกายสภุาพ )หรอื เลอืกทานแบบบุฟเฟต์

นานาชาตทิีห่อ้ง Oceanview Café ชัน้ 14 หลังจากนัน้ท่านสามารถชมการแสดงระดับโลก และความ
บันเทงิต่างๆ ทีท่างเรอืไดจ้ัดเตรยีมเพือ่ความสนุก และ ความบันเทงิใหแ้กท่่าน เชน่ การแสดงทีห่อ้ง The 
Theater และที ่EDEN หรอื ทา่นจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ เลาจน์ บาร ์ทีม่ใีหท้่านไดเ้ลอืกมากมายเลอืกสรร
ไดต้ามใจชอบ  

 
หมายเหต ุ โปรแกรมตา่งๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทา่นสามารถดโูปรแกรมแตล่ะวนัของทางเรอื จาก นติยสาร 

Celebrity Today 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัศกุรท์ ี ่03 เมษายน 2563  อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์ 
 
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารเชา้ แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Oceanview Café ทีช่ัน้ 14 หรอื

คณุจะเลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ตามอธัยาศัย 
 
08.00 น เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอือมัสเตอรด์มั เนเธอรแ์ลนด ์ 
 

09.00 น.  นําทา่นเดนิทางดว้ยรถบสัเพือ่เขา้ชม สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ (Keukenhof Garden) สวนดอกทวิลปิ 

ซึง่บานสะพร่ังหลากหลายสสีนัตระการตาทีย่าวนับสบิกโิลเมตร ซึง่ทา่นสามารถเดนิเลน่ และถา่ยรปูคูก่บัดอก

ทวิลปิได ้นอกจากนีย้งัมดีอกไมเ้มอืงหนาว เชน่ ลลิลี ่ไฮเดรนเยยี ไฮยาซนิน์ ฯลฯ ท่านสามารถเพลดิเพลนิ

กบัเหลา่พฤกษชาตมิากมาย พรอ้มเก็บภาพความประทับใจจนเต็มอิม่ จนไดเ้วลาอนัสมควร  

12.30 น.  นําท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ Brasserie de Buren Restaurant หรอืเทยีบเท่า หลังจากนัน้ มี
เวลาใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอสิระที ่ถนนกาลเวอรส์ตราท (KALVERSTRAAT) ถนนชอ้ปป้ิงสายสําคัญของ
อมัสเตอรด์ัม ซึง่ตดิกบั จตรัุสดัมสแควร ์ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรา้น BRAND NAME ชือ่ดัง และสนิคา้ของทีร่ะลกึ
ตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาเป็นของขวัญของฝากอยา่งมากมาย  

18.30 น. ไดเ้วลาอันสมควร พาท่านรับประทานอาหารเย็น ณ Krua Thai Restaurant หรอืเทยีบเท่า หลังจากนัน้
นําทา่นเดนิทางกลับทา่เรอื 

 
21.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่เรอือมัสเตอรด์มั เนเธอรแ์ลนด ์
 
23.59 น  เรอืสําราญ Celebrity Apex ออกจาก ทา่เรอือมัสเตอรด์มั เนเธอรแ์ลนด ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัเสารท์ ี ่04 เมษายน 2563  ลอ่งนา่นน า้สากล 
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารเชา้ แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Oceanview Café ทีช่ัน้ 14 หรอื 

จะเลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining ตามอัธยาศัย ทัง้นี้ยังม ีอาหารรองทอ้งเบาๆ จบิ

กาแฟ พรอ้ม ขนมที ่CAFÉ AL BACIO และ EDEN CAFÉ เรอืจะล่องออกน่านน้ําสากล ซึง่ท่านสามารถ

พักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย หรอืจะเลอืกทํากจิกรรมต่างๆ ซึง่มมีากมายบนเรอืไมว่่าจะเป็นการออกกําลังกายที่

ศูนยฟิ์ตเนส, ว่ายน้ํา, อาบแดด, อ่านหนังสอืในหอ้งสมุด, ชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้นําภายในเรอื เพลดิเพลนิกับ

คาสโิน ชมโรงภาพยนตร ์หรอื ชมการแสดงโชว ์อกีทัง้ยังม ีบรกิารสปา, บวิตี ้ซาลอน, โยคะ และอืน่ๆ อกี

มากมาย บรกิารตลอดทัง้วัน 

 นอกจากนีเ้รอืยงัม ีRooftop Garden ซึง่เป็นสวนกลางแจง้ขนาดใหญ่ ซึง่ตกแต่งดว้ยพชืพรรณนานาชนดิ 

ใหท้่านไดรู้ส้กึผ่อนคลายระหว่างอยูใ่นเรอื ในตอนกลางคนืสวนแห่งนี้จะถูกเนรมติเป็นการแสดงดนตรสีดที่

สนุกสนานอยา่บอกใคร รวมไปถงึท่านสามารถมาน่ังชมภาพยนตก์ลางแจง้ไดท้ีน่ี่อกีดว้ย หรอื ไปน่ังชลิ จบิ

เครือ่งดืม่ที ่Sunset Bar ถอืเป็นอกีหนึง่ไฮไลทย์ามเย็นทีท่า่นจะมาชวิเอาทก์บัเพือ่นได ้และ พลาดไมไ่ดท้ี่

จะรับชม MAGIC CARPET สว่นทีย่ืน่ออกนอกตัวเรอื สามารถเคลือ่นขึน้ลงไดเ้หมอืนลฟิตข์นาดใหญ่ เป็น

ทัง้รา้นอาหาร จดุชมววิพระอาทติยต์กดนิ ถอืเป็นอกีจดุหนึง่บนเรอืลํานีท้ีค่ณุไมค่วรพลาด 

 ** โปรแกรมตา่งๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทา่นสามารถดโูปรแกรมแตล่ะวนัของทางเรอื จาก 

นติยสาร Celebrity Today ** 

 

กลางวนั สามารถรับประทานอาหารกลางวันแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Oceanview Café ทีช่ัน้ 14 หรอื 

จะเลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining ตามอธัยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dinning ( กรณุาแตง่กายสภุาพ ) หรอื เลอืกทานแบบบฟุเฟต์

นานาชาตทิีห่อ้ง Oceanview Café ชัน้ 14 

 

หมายเหต ุ กรณุาตรวจวา่ทา่นตอ้งไปรบัหนงัสอืเดนิทาง (passport) ของทา่นคนืในเวลาและสถานทีไ่หนของ

บนเรอืและ คนืนีท้า่นจะไดร้บั แท็กกระเป๋าตามสตีา่งๆ จากทางเจา้หนา้ทีเ่รอื กรณุาวางกระเป๋าของ

ทา่นไวท้ีห่นา้หอ้งพกั กอ่นเวลาเทีย่งคนื ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าใบเล็กไวใ้สส่มัภาระ กอ่นทีจ่ะออก

จากเรอืในเชา้วนัถดัไป 

  
 

วนัอาทติยท์ ี ่05 เมษายน 2563 เซาแธมป์ตนั , ประเทศองักฤษ 
 
05.00 น.  เรอืสําราญ Celebrity Apex เดนิทางถงึทา่เรอื ทา่เรอืเซาแธมป์ตนั, ประเทศองักฤษ โดยสวัสดภิาพ เมือ่

ทา่นออกจากเรอื จะไปรับกระเป๋าตามทีเ่จา้หนา้ทีเ่รอืแจง้ และ ตามหมายเลขบนแท็กสกีระเป๋าของทา่น ** 
สําคญัมากตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื ** 

 
เชา้ ทา่นสามารถรับประทานอาหารเชา้ แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Oceanview Café ทีช่ัน้ 14 หรอื 

จะเลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ตามอธัยาศัย ทัง้นีย้งัม ีอาหารรองทอ้งเบาๆ จบิ
กาแฟ พรอ้ม ขนมที ่CAFÉ AL BACIO และ EDEN CAFÉ 

 



 

08.00 น. นําทา่นเดนิทางดว้ยรถบสัเพือ่เขา้สู ่เมอืงอ็อกฟอรด์ เมอืงแหง่การศกึษา เพือ่เยีย่มชมมหาวทิยาลัยทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุในโลกUniversity of Oxford ซึง่เป็นหนึง่ในสถานทีท่ีใ่ชถ้่ายทําภาพยนตรเ์รือ่ง Harry Potter  
และ ไม่พลาดทีนํ่าพาท่านเยีย่มชมความสวยงามของ ปราสาทอ็อกฟอรด์, Ashmolean Museum, 
Christ Church College, The University Church of St Mary the Virgin ซึง่เป็นสถานทีท่ีไ่มค่วร
พลาดทีจ่ะมาเยอืนชม 

 
12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ที ่Branca Restaurant หรอืเทยีบเทา่  
    
13.30 น. หลังจากนัน้ ใหท้่านไดช้อ้บป้ิงอสิระทีย่่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังอย่าง บสิเตอร ์เอา้ทเ์ล็ต (Bicester Village 

Outlet) สวรรคข์องเหลา่นักชอ้ป ทีร่า้นคา้สรา้งดว้ยไมส้ไตลว์นิเทจ เรยีงต่อกันรวมกว่า 120 รา้น ซึง่แต่ละ
รา้นจะเป็นแบรนดด์ังระดับโลก เชน่ Paul Smith, Burberry, Christian Dior และแบรนดด์ังระดับโลกอืน่ๆอกี
มากมาย 

 
17.00 น.  ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานลอนดอนฮทีโธรว ์ประเทศองักฤษ 
21.25 น.  ออกเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ TG917 สูส่นามบนิสวุรรณภมู,ิ กรงุเทพฯ 
 

วนัจนัทรท์ ี ่06 เมษายน 2563  กรงุเทพฯ 
 
15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สวัสดภิาพ 
 
  

อตัราคา่บรกิาร 

31 มนีาคม - 6 เมษายน 2563 

  
 

 

Apex Stateroom with Infinite Veranda 

(หอ้งพกัแบบมรีะเบยีงววิทะเล) 

ราคาทา่นละ พกั 2 ทา่น / หอ้ง 

ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

105,000 บาท / ทา่น 

 

**หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง** 

อตัรานีร้วม: 

 ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยดั ของสายการบนิไทยแอรเ์วยช์ัน้ประหยดั 

 ตั๋วเรอื Celebrity Apex พรอ้มหอ้งพักบนเรอืสําราญฯ ในแบบทีค่ณุเลอืก   

 อาหารและเครือ่งดืม่ ชา-กาแฟ ตามทีร่ะบใุน Celebrity Today ตลอดจนกจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอื 



 

 ภาษีทา่เรอื 

 คา่ทปิพนักงานบนเรอื 

 คา่ทปิไกด ์

 ประกนัการเดนิทางอบุตัเิหต ุวงเงนิ 2,000,000 บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 ทัวรเ์บลเยีย่ม, เนเธอรแ์ลนด ์และ องักฤษตามทีร่ะบ ุ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่องักฤษ และ คา่วซีา่เชงเก็น (ในกรณีตอ้งการวซีา่ สามารถแจง้ไดโ้ดยมคีา่ใชจ้า่ยเพืม่เตมิ) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์Wifi คา่อาหาร และ เครือ่งดมืทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  ฯลฯ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเนือ่งมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 

 คา่ธรรมเนยีมแจง้เขา้ - ออกของบคุคลตา่งดา้วคา่วซีา่เขา้ประเทศของบคุคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีการบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการขอใบเสร็จมภีาษี) 

ข ัน้ตอนการจอง 

 สง่สําเนาหนังสอืเดนิทางใหเ้จา้หนา้ที ่(ทีม่อีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนในวันเดนิทาง) 

 ชําระมดัจําคา่ทวัร ์20,000 บาทตอ่ทา่น ภายใน 3 วันทีไ่ดทํ้าการสํารอง แตไ่มเ่กนิ 5 วัน กรณีตดิวันหยดุ และ ชําระ

คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 60 วันกอ่นการเดนิทาง  

 คณุจะไดรั้บเอกสารยนืยนัการจองและรายละเอยีดการจองหลังจากทีม่กีารจองและชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ทา่นจะไดรั้บเอกสารตั๋วเรอืโดยประมาณ 30 วัน กอ่นเดนิทาง 

 

เงือ่นไข  

 บรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเสน้ทางเดนิเรอื, หรอืโปรแกรมทัวร ์โดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 ระหว่างการเดนิทาง หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละไม่สามารถขอคืน

คา่บรกิารได ้

 น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางโหลดไดท้่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรัม และถอืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรัม, หากน้ําหนัก

สมัภาระของทา่นเกนิตามทีส่ายการบนิกําหนด ทา่นตอ้งชําระคา่สว่นเกนิเอง 

 อาหารและเครือ่งดืม่ทีใ่หบ้รกิารบนเรอืไดจั้ดเตรยีมไวใ้หโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย แตจ่ะมบีางรายการทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ เชน่ 

อาหารเมนูพเิศษ, การจองหอ้งอาหารพเิศษ, เครือ่งดืม่ทีม่สี่วนผสมแอลกอฮอล ์เครือ่งดืม่ทีม่ยีีห่อ้ หากคุณสงสัย

สามารถสอบถามไดจ้ากบรกิรโดยตรง หรอืดรูายละเอยีดไดจ้าก Celebrity Today 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมือง หรือ ออกนอกประเทศโดยเจา้หนา้ที่รัฐฯ บรษัิท ไม่สามารถคืนค่าตั๋วเรือและ

คา่บรกิารใหไ้ด ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเวลา โปรแกรมทัวรแ์ละเสน้ทางเดนิเรอืโดยอาจมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ ทัง้นี้เพือ่

ความปลอดภยัและความเหมาะสมของกําหนดการโดยรวม 

 การนําสิง่ของผดิกฏหมายตดิตัวระหว่างการเดนิทางหรือเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนความประพฤตทิีไ่ม่

เหมาะสม หรอืผดิกฏหมายเป็นความรับผดิชอบสว่นบคุคล 

 สายการบนิอาจเปลีย่นเครือ่ง (aircraft)  โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในการยกเลกิทกุกรณี 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนผูเ้ดินทาง ในกรณีที่บริษัทออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือ บางกรณีอาจจะ

เปลีย่นแปลงไดต้ามเงือ่นไขของสายการบนิโดยอาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โปรดเชค็เป็นกรณี 

 

หมายเหต ุ 

 ราคาเด็กเทา่กนักบัผูใ้หญ่ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง 



 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจรฯลฯ ทัง้นีจ้ะคํานงึและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทาง

ผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง  

 

 




