
 

 

 

EHC-TG-13D-CELEBRITY EDGE 

13 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
Celebrity Edge Luxury Cruise 

(เรือใหม่ และ หรูทีสุ่ดแห่งค่าย เซเลบริตี ้ครุยส์) 
โรม – เนเป้ิลส์ – ซอร์เรนโต้ – ปัลมา เดอ มายอร์กา– บาร์เซโลน่า – มอนติคาร์โล  

นีซ - ซานต้า มาเกอรีตา – ปอร์โตฟิโน่ – ลา สเปเซีย – โรม 
 

 
***โปรโมช่ัน...สายการบินไทย (TG)*** 

8 – 20 สิงหาคม 2562 
(บินเข้า – ออก โรม : พร้อมพกัค้างทีโ่รมก่อน 1 คืน) 

เร่ิมต้นที…่.144,900 บาท  
(พเิศษ!! ราคานีร้วมทวัร์พาเทีย่วทุกประเทศ ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น แต่รวมทปิต่างๆแล้ว) 

 

ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมกีารปรับเปลีย่นท่าเทียบเรือ ซ่ึงทางทัวร์จะทําการแจ้งให้ลกูค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 
โปรแกรม การท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ 



 

 

 

EHC-TG-13D-CELEBRITY EDGE 

13 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนยีน (Celebrity Edge) 
 

 
ประเภทห้องพกั (เตยีงสามารถแยกเป็น เตยีงคู่ได้) 

 

 ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                       
( TRIPLE ROOM ) ต้องทําการตรวจสอบกับบริษัท เน่ืองจากห้องพักบนเรือ ที่สามารถพักได้ 3 ท่าน มีจํานวนจํากัด 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เน่ืองจากห้องพักบนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึ้นอยู่กับข้อกําหนด
ของประเภทห้องพักในระดับที่ต่างกัน ซ่ึงอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันหรือ ช้ันเดียวกัน ตามท่ีลูกค้าต้องการ 
 

ห้องพักเรือสําราญ Celebrity Edge Cruise 

 ห้องพกัมรีะเบียงววิทะเล  (Infinite Veranda) 

 
 ห้องพกัแบบด้านใน (Interior) 

 



 

 

 

EHC-TG-13D-CELEBRITY EDGE 

13 วนั ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 
Celebrity Edge Luxury Cruise 

โรม – เนเป้ิลส์ – ซอร์เรนโต้ – ปัลมา เดอ มายอร์กา - บาร์เซโลน่า – มอนติคาร์โล  นีซ  
ซานต้า มาเกอรีตา – ปอร์โตฟิโน่ – ลา สเปเซีย – โรม 

8 ส.ค. 2562  กรุงเทพมหานคร  
 

21.20 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน D (แถว D) ประตูทางเขา้ท่ี 1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  
สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ

 

9 ส.ค. 2562  โรม – วาตกินั 
 

00.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิสู่สนามบินฟูมิชิโน (FCO) โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG944  
 สายการบินบริการอาหารคํ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.30 ช.ม.) 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรมประเทศอิตาลี 
 นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 นาํท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกนั (Vatican) รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลิก นาํท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกบั มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซ่ึงไดรั้บการ
ขนานนามว่าเป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รู้จกักนัโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano 
หรือ เซนตปี์เตอร์บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารน้ีเป็นมหาวิหารหน่ึงในส่ีของมหาวิหารหลกัใน
กรุงโรม ประเทศอิตาลี  อยู่ในนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนท่ีตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นท่ีประทับของ             
พระสันตปาปา ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City ซ่ึง
นครรัฐวาติกนัจดัว่าเป็นประเทศท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสุดในโลก อนัมีศูนยก์ลางคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซ่ึงไดรั้บ
การออกแบบโดยอจัฉริยะบุคคล Michelangelo จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบัโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลก ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นสนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่เร่ิมสร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิ
เวสปาเซียนแห่งอาราจกัรโรมนัและสร้างเสร็จในสมยัจกัรพรรดิติตสั (Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านชม นํ้ าพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) นํ้ าพุท่ีเหล่านักท่องเท่ียวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพ่ือให้ได้
กลบัมาเยอืนกรุงโรมอีกคร้ัง จากนั้นนาํท่านสู่ยา่น บนัไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและ



 

 

 

EHC-TG-13D-CELEBRITY EDGE 

นกัท่องเท่ียวทัว่โลก เป็นจตุัรัสท่ีมีอาคารสวยงามและจาํหน่ายสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอ่ืนๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพ
บรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ บันไดสเปน ให้ท่านสัมผสับรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให้ท่าน               
ชอ้ปป้ิงแบบเต็มอ่ิม 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั H10 Roma Citta Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
 

10 ส.ค. 2562  โรม – ชิวคิตาเวคเคยี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองชิวิคตาเวคเคีย 
นาํท่านถ่ายรูปกบัป้อมปราการไมเคิลแองเจโล (Forte Michelangelo) เป็นปราสาทยุคโบราณสร้างข้ึนในสมยั
ศตวรรษท่ี 16 โดยมีการสร้างกาํแพงลอ้มรอบปราสาท เพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึกใน
อดีต ปราสาทแห่งน้ีสร้างข้ึนใกลก้บัท่าเรือและใชเ้ป็นป้อมปราการด่านหนา้ในการเรียกเก็บระวางเรือและภาษี
ในสมยัก่อน โดยหอคอยตรงกลางป้อมปราสาทแห่งน้ีออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล สร้างในสมยัโรมนั
โบราณ โดยผนงัของป้อมปราการแห่งน้ีมีความหนากว่า 6 เมตร อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความยิ่งใหญ่ในการ
สร้างป้อมปราการท่ียงัคงตั้งตระหง่านในเมืองชิวิคตาเวคเคียแห่งน้ี 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเท่ียวชมภายในตวัเมืองชิวิคตาเวคเคีย ชมกาํแพงเมืองเก่าท่ีไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดีเยี่ยม นาํท่านชม
นํ้ าพุ เบเนดิกทท่ี์ 14 (Benedict XIV’s fountain) นาํท่านชมจตุัรัสใจกลางเมืองอนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั
และเป็นบริเวณชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม และ สินคา้พ้ืนเมือง ของฝากและของท่ีระลึกมากมาย จากนั้นนาํท่าน
เขา้ชมโบสถ ์ซานฟรานซิสโก เดอ อาซิสซ่ี (San Francesco d’ Assisi) เป็นโบสถท่ี์สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 
12 และไดรั้บการบูรณะใชเ้ป็นอารามหลวงในศิลปะแบบ บาโรค นิโอคลาสสิค ในสมยัศตวรรษท่ี 17 และโป๊ป 
เกรกอร่ี ท่ี 9 ไดน้าํหินกอ้นแรกวางลาดเพ่ือใชเ้ป็นหินสร้างโบสถแ์ห่งน้ีในปี 1228 โบสถแ์ห่งน้ีสร้างแลว้เสร็จ
ในปี 1253  ภายในมีการตกแต่งดว้ยกระจกสสวยงามและมีภาพวาดปูนเปียก หรือ เฟรสโก ้เช่นกนั จากนั้นนาํ
ท่านเดินเล่นภายในเมือง อนัเป็นท่ีตั้งของหมู่อาคารหลากสีมากมาย อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ
เมืองชิวิคตาเวคเคีย หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั  

 

14.30 น. นาํท่านเชคอินข้ึนเรือสําราญ Celebrity Edge Cruise 
 

17.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือชิวคิตาเวคเคีย มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเนเป้ิลส์ ประเทศอิตาลี 
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
อิสระใหท่้านพกัผอ่น บนเรือสาํราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมภีายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ 
 

11 ส.ค. 2562  เนเป้ิลส์ - ซอร์เรนโต้ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือเนเป้ิลส์ ประเทศอิตาลี 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต ้(Sorrento) เมืองชายทะเลท่ีมีตวัเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูงทิวทศัน์

สวยงามเหล่าน้ีไดส้ร้างความประทบัใจใหน้กัท่องเท่ียว จนเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง  นาํท่านแวะถ่ายรูป
กบั อารามซานฟรานเซสโก (Church and Cloister of San Francesco) สาํนักสงฆโ์บราณตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 8 
ซ่ึงสร้างข้ึนอยูบ่ริเวณริมฝ่ังใกลก้บัท่าเรือของเมืองซอร์เรนโต ้โดยตวัโบสถถู์กสร้างข้ึนภายหลงัอยูใ่นอาณาเขต
เดียวกนัช่วงศตวรรษท่ี 14 แบบสไตลบ์าโร๊กดว้ยหินอ่อนสีขาวนวล ส่ิงท่ีน่าสนใจของสถานท่ีน้ีคือบริเวณกุฏิ 
หรือท่ีเรียกว่า Cloister ซ่ึงสร้างเป็นส่ีเหล่ียมลอ้มรอบสวนท่ีมีนํ้ าพุอยู่ตรงกลาง และยงัคงรักษาศิลปะดั้งเดิม         
ในอดีตไวเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี Cloister เป็นสถานท่ีนิยมของชาวเมืองซอร์เรนโตส้าํหรับจดัพิธีมงคลสมรส หรือ
งานเทศกาลร่ืนเริงในฤดูร้อน (หากบริเวณดา้นในปิดให้เขา้ชมดว้ยการจดัการแสดงหรือดว้ยเหตุผลอนัหน่ึง         
อันใด จะนําท่านถ่ายรูปภายนอกแทน) จากนั้ นนําท่านแวะถ่ายรูปกับ วิหารแห่งซานแอนโตนิโน                
(Basilica di Sant'Antonino) ซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศแก่นักบุญผูอุ้ปถมัภ์เมืองซอร์เรนโต ้อีกหน่ึงส่ิงก่อสร้างทาง
ศาสนาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองซอร์เรนโต ้ สร้างข้ึนดว้ยสไตลบ์าโรก อยูบ่ริเวณจตุัรัสซานแอนโตนิโน 

        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเนเป้ิลส์ (Naples) หรือท่ีนิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก
หน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ ศิลปะวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี 
และศาสตร์การทาํอาหาร ท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลกอีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเนเป้ิลส์ (Province 
of Naples) และแควน้กมัปาเนีย (Campania) แควน้ท่ีตั้งอยู่ทางทิศใตข้องประเทศอิตาลีนั่นเองเมืองเนเป้ิลส์
ตั้งอยูท่ี่ชายฝ่ังดา้นตะวนัตกของอิตาลีติดกบัอ่าวเนเป้ิลส์ (Naples Bay) ก่ึงกลางระหว่างพ้ืนท่ีภูเขาไฟสองแห่ง 
คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกมัปีเฟลเกรยแ์ละยงัเป็นเมืองท่ีมีบทบาทสาํคญัในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปี
นับแต่ก่อตั้งเมืองข้ึนมา ดว้ยเหตุน้ีเมืองเนเป้ิลส์จึงถือว่าเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกโดยเฉพาะ
บริเวณใจกลางของเมืองเนเป้ิลยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป และไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ (Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995   นาํท่านชมและถ่ายรูปกับ
จตุัรัสเพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หน่ึงในจตุัรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมือง เนเป้ิลส์ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กบั
บริ เวณอ่าว  ซ่ึงถูกล้อมรอบไปด้วย เหล่าอาคารสถานท่ีท่ีมีความสํา คัญของเมือง นํา ท่าน เข้าชม
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พระบรมมหาราชวงัแห่งเมืองเนเป้ิลส์ (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของท่ีพาํนักของกษตัริยแ์ห่ง
ราชวงศบู์ร์บง (Bourbon Kings) หน่ึงในราชวงศท่ี์สาํคญัท่ีสุดในทวีปยุโรป   อิสระให้ท่านไดมี้เวลาชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดเ์นม และ สินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั หรือจะเลือกเก็บภาพความน่าประทบัใจของเมือง เนเป้ิลส์ 
กบังานสถาปัตยกรรมของหมู่อาคารเก่าแก่มากมายท่ียงัคงสะทอ้นความรุ่งเรืองของอาณาจกัรโรมนัในอดีตได้
อยา่งดีเยีย่ม 

 

18.00 น.  นาํท่านกลบัสู่ท่าเทียบเรือเนเป้ิลส์ 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

21.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเป้ิลส์เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา ประเทศสเปน 
 

12 ส.ค. 2562  AT SEA 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
อิสระใหท่้านพกัผอ่นบนเรือสาํราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมภีายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซํ้ากนัในทุกคํ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายนํ้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท่้านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
(ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวนัในหอ้งอาหารหลากหลายในเรือสาํราญแห่งน้ี) 
 

ทางเรือจดักิจกรรมซอ้มขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั ซ่ึงตอ้งขอใหลู้กคา้และผูโ้ดยสารทุกท่านเขา้ร่วม
กิจกรรมน้ี เพ่ือเป็นการเตียมตวัในการเดินทางทางเรืออยา่งปลอดภยั (เวลาในการซอ้มประมาณ 30 นาที และ
ไม่น่าเบ่ือ) จากนั้นอิสระใหท่้านพกัผอ่นในเรือสาํราญตามอธัยาศยั 

 

แนะนาํ.....ใหท่้านเตรียมชุดว่ายนํ้ าและรองเทา้ผา้ใบเพ่ือออกกาํลงักายในหอ้งฟิตเนสซ่ึงสามารถมองเห็น
ทศันียภาพภายนอกเรือผา่นกระจกใส 

 



 

 

 

EHC-TG-13D-CELEBRITY EDGE 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 หลงัอาหาร  อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 
 

13 ส.ค. 2562  ปัลมา เดอ มายอร์ก – ช้อปป้ิง Outlet 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)  

นาํท่านเท่ียวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แห่ง หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะ
แสนสวยในประเทศสเปน ซ่ึงตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมือง
หลวงของเกาะคือเมืองปัลมา เมืองซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวในวนัหยุดท่ีไดรั้บความนิยมมาก            
นาํท่านเดินทางสู่ ถ ํ้าแดรค (Drach Cave) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะมายอร์กา้ โดยถํ้าใตดิ้นแห่ง
น้ีถือว่าเป็นหน่ึงในถํ้าใตดิ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ชมความงดงามของธรรมชาติท่ีสรรค์สร้างหินงอก           
หินยอ้ย และทะเลสาบใตดิ้น  
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ Mallorca Fashion Outlet อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้
และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง CALVIN KLEIN, DIESEL, GUESS, LACOSTE, NIKE, POLP RALPH 
LAUREN และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

17.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

14 ส.ค. 2562  บาร์เซโลน่า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2)
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นาํท่านเดินทางสู่ กรุงบาร์เซโลนา (Barcelona) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศสเปน  และเป็นท่าเรือ
สําคัญท่ีสุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุค สมัยมี
สวนสาธารณะส่ิงแวดลอ้มและการวางผงัเมืองท่ีผสมผสานกนัอย่างลงตวั  นาํท่านชมโบสถ์ Expiatori del 
Sagrat Cor โบสถโ์รมนัคาธอลิค สร้างข้ึนแบบสไตลนี์โอโกธิค ตั้งแต่ปี ค.ศ.1902 และใชเ้วลากว่า 60 ปีจน
เสร็จส้ินการก่อสร้างเม่ือปี ค.ศ.1961 ตั้งอยูบ่นยอดเขาทิบิดาโบ (Tibidabo) โดยบนยอดโดมมีรูปป้ันของพระ
เยซูยนืกางแขน คลา้ยคลึงกบั Christ Redeemer ท่ีกรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล อิสระให้ท่านถ่ายภาพ
ตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมมหาวิหารซากราดา้ ฟามิเลียร์” (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีสูงใหญ่ถึง 170 
เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถท่ี์สร้างไม่เสร็จน้ีเป็นสญัลกัษณ์ของบาร์
เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ีมีความสูง 170 
เมตร ตั้งอยูบ่นถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความแปลกตาจากงานช้ินอ่ืนของเกาด้ี ตรงสีสนัอนัเรียบน่ิง
แบบโทนสีธรรมชาติ ใหค้วามรู้สึกท่ีสงบผอ่นคลายและเยอืกเยน็เพราะความท่ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ แต่ก็ยงัคง
รายละเอียดละเมียดท่ีละไม ดูจากลวดลายสลกัเสลาท่ีดา้นนอกตวัโบสถแ์ละภายใน แสดงใหเ้ห็นถึงแรงศรัทธา
ในศาสนาอย่างท่วมทน้ จากนั้นนาํท่านสู่ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) 
ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยั  ถนนสายเล็กๆ ท่ีมีความ
ยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืน อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือ
จะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นนาํซ่ึงมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซ้ือ
สินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 

 
 
 
   
 

 
 
 
 

 

17.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 



 

 

 

EHC-TG-13D-CELEBRITY EDGE 

21.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ บาร์เซโลน่า มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือมอนติคาร์โล รัฐโมนาโก 
 

15 ส.ค. 2562  AT SEA 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
อิสระใหท่้านพกัผอ่นบนเรือสาํราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมภีายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซํ้ากนัในทุกคํ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายนํ้ า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท่้านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
(ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวนัในหอ้งอาหารหลากหลายในเรือสาํราญแห่งน้ี) 

 

ทางเรือจดักิจกรรมซอ้มขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั ซ่ึงตอ้งขอใหลู้กคา้และผูโ้ดยสารทุกท่านเขา้ร่วม
กิจกรรมน้ี เพ่ือเป็นการเตียมตวัในการเดินทางทางเรืออยา่งปลอดภยั (เวลาในการซอ้มประมาณ 30 นาที และ
ไม่น่าเบ่ือ) จากนั้นอิสระใหท่้านพกัผอ่นในเรือสาํราญตามอธัยาศยั 

 

แนะนาํ.....ใหท่้านเตรียมชุดว่ายนํ้ าและรองเทา้ผา้ใบเพ่ือออกกาํลงักายในหอ้งฟิตเนสซ่ึงสามารถมองเห็น
ทศันียภาพภายนอกเรือผา่นกระจกใส 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 หลงัอาหาร  อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 

 

16 ส.ค. 2562  มอนตคิาร์โล (รัฐโมนาโก) - นีซ – หมู่บ้านเอซ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมอนติคาร์โล รัฐโมนาโก 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ มอนติคาร์โล รัฐโมนาโกโดยลงเรือเทนเดอร์โบท ท่ีทางเรือจดัเตรียมไวใ้ห้ (เน่ืองจากเรือ

สาํราญมีขนาดใหญ่ตอ้งจอดกลางทะเล) ใหท่้านไดส้ัมผสัประสบการณ์นั่งเรือเขา้สู่ท่าเทียบเรือ มอนติคาร์โล 
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รัฐโมนาโก  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (Nice) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัห้าของฝร่ังเศสในแควน้ท่ีช่ือว่า 
โพรวองซ-์แอลป์-โกต-ดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ตั้งอยูโ่ดดเด่นริมอ่าวเบยเ์ดซานจ์ ริมฝ่ังทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน เป็นเมืองท่ีได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งริเวียร่า” มีชายหาดหินท่ีสวยงาม เต็มไปด้วย
นกัท่องเท่ียวท่ีจะมาเดินกนัอยู่ท่ีถนนเรียบชายหาดลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) 
เขตย่านเมืองเก่าจัดไดว้่าเป็นเมืองท่ีน่าเดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็นอย่างยิ่ง  ไดเ้วลานําท่าน
เดินทางสู่หมู่บา้นเอซ (Eze) หมู่บา้นท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่ ศตวรรษท่ี 10 เคยอยูภ่ายใตก้ารปกครอง 
มาแล้วจากหลายฝ่าย ซ่ึง เ รืองอ ํานาจในอดีต เช่น  ช่วง  ศตวรรษท่ี  12 ข้ึนอยู่กับ  Le comte de 
Provence ช่วง ศตวรรษท่ี 14 ข้ึนอยูก่บั la Maison de Savoie เป็นตน้ จนกระทั้ง ปี ค.ศ. 1860 ก็มาอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองของฝร่ังเศส  นอกจากน้ียงัเป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูบ่นภูเขา สูงจากระดบันํ้ าทะเล 429 เมตร เมื่อเดินเขา้ไป
ในหมู่บา้นจะเห็นบา้นเรือนท่ีสวยงาม ถึงแมจ้ะปรับปรุงซ่อมแซม แมก้ระทั้งสร้างข้ึนมาใหม่ แต่ก็ยงัคงเคา้และ
เหลือร่องรอยประวติัศาสตร์ ในอดีตใหเ้ราเห็นอยูบ่า้ง นาํท่านเดินเล่นภายในตวัหมู่บา้น   

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ นครรัฐโมนาโก (Monaco) ซ่ึงเป็นช่ือเรียกประเทศเล็กๆในทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนชายฝ่ัง
ส่วนสุดท้ายของฝร่ังเศส จัดเป็นประเทศท่ีเล็กเป็นอนัดับ 2 ของโลกรองจากนครรัฐวาติกันในอิตาลี                    
รัฐโมนาโกถูกลอ้มรอบดว้ยประเทศฝร่ังเศสและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีพ้ืนท่ีของประเทศเพียง 1.95 ตาราง
กิโลเมตรเท่านั้น มีเมืองหลวงช่ือว่า “โมนาโค-วิลล”์ ยงัคงเป็นประเทศท่ีปกครองดว้ยระบอบราชาธิปไตย โดย
มีเจ้าผูค้รองนครราชรัฐเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ มีราชวงศก์ริมาลดี ปกครองสืบทอดมากว่า 700 ปี            
นาํท่านชมโบสถเ์ซนต์นิโคลสั (The Cathedral of St. Nicolas) สถานท่ีฝังพระศพของเจา้หญิงเกรซแห่ง              
โมนาโคและราชวงศก์ริมาลดี โดยเจา้หญิงเกรซไดส้ิ้นพระชนมเ์ม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน ค.ศ.1982 ดว้ยพระชนมายุ
เพียง 52 พรรษา เจา้หญิงเกรซและเจา้หญิงสเตฟานี พระราชธิดาไดข้บัรถมุ่งสู่โมนาโคจากท่ีประทบัในชนบท
และเกิดอุบติัเหตุทางรถยนตพ์ลิกคว ํ่าตกจากไหล่เนินเขาและทรงส้ินพระชนมใ์นวนัรุ่งข้ึน โดยพระศพของเจา้
หญิงเกรซไดรั้บการฝังไวท่ี้โบสถแ์ห่งน้ี และต่อมาในปี ค.ศ.2005 เจา้ชายเรนิเยร์ก็ถูกฝังไวเ้คียงขา้งเจา้หญิง
เกรซ  จากนั้นนาํท่านเขา้ชมพระราชวงัหลวงแห่งโมนาโค (Prince's Palace of Monaco) พระราชวงัท่ีเป็นท่ี
พาํนกัอยา่งเป็นทางการของกษตัริยแ์ห่งราชวงศก์ริมาลดีมาตลอด ตั้งแต่เขา้ปกครองโมนาโคในปี ค.ศ. 1297 
จนถึงปัจจุบนั อิสระให้ท่านบนัทึกภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ย่าน คาสิโนแห่งมอนติคาร์โล 
(Monte Carlo CASINO) โดยคาสิโนในโมนาโกนั้นเปิดเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1856 และต่อมาในปี ค.ศ. 1878 
เจา้ชายชาร์ลส์ท่ี 3 ไดมี้คาํสัง่ใหส้ร้างคาสิโนแห่งมอนติคาร์โลข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัน้ีคาสิโนกลายเป็นตวัการสาํคญั
ในการดึงเงินตราต่างประเทศเขา้มาในโมนาโคอยา่งมากมาย  อิสระใหท่้านบนัทึกภาพความยิง่ใหญ่ของอาคาร
และส่ิงก่อสร้างภายในมอนติคาร์โล จากนั้นนําท่านข้ึนชมวิวตระการตาของท่าเรือยอทช์ของมหาเศรษฐี              
จากทัว่ทุกมุมโลกท่ีบริเวณโมนาโค-วิลล ์ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวงแห่งราชวงศก์ริมาล 
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18.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือมอนติคาร์โล 
 จากนั้นนาํท่านนัง่เรือเลก็เทนเดอร์โบทเพื่อกลบัสู่เรือสาํราญ 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

20.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือมอนติคาร์โล เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือซานตา้ มาเกอรีตา ประเทศอิตาลี 
 

 

17 ส.ค. 2562  ซานต้า มาเกอรีตา – ปอร์โตฟีโน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือซานตา้ มาเกอรีตา (Santa Margherita) ประเทศอิตาลี 
 นาํท่านเดินทางสู่ซานตา้ มาเกอรีตา โดยลงเรือเทนเดอร์โบท ท่ีทางเรือจดัเตรียมไวใ้ห้ (เน่ืองจากเรือสาํราญมี

ขนาดใหญ่ตอ้งจอดกลางทะเล) ใหท่้านไดส้ัมผสัประสบการณ์นั่งเรือเขา้สู่ท่าเรือซานตา้ มาเกอรีตา  จากนั้น 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟีโน (Portofino) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก 
ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขต จงัหวดัของเจนวั ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆ จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "สวรรค์แห่ง
เมืองท่า" เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีแสนน่ารัก ภายในตวัเมืองประกอบไปดว้ยดว้ยบา้นเรือนหลาก
สีสนั ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบลอ้มอ่าวท่ีมี เรือยอร์ช (Yatch ) จอดเต็มไปหมด นาํท่าน
ชมความงดงามของ โบสถเ์ซนตม์าร์ติน (St. Martin) ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 โดยตวัโบสถน์ั้นมีขนาดท่ี
ไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร จากนั้นนาํท่านชมความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทและป้อมปราการ 
Castello Brown ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 16 ในอดีตเคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึก แต่ปัจจุบนั
เป็นพิพิธภณัฑ ์และยงัเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งของเมืองอีกดว้ย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองซานตา้ มาเกอรีตา (Santa Margherita) เมืองตากอากาศเล็กๆริมชายฝ่ังทางวนัตก
เฉียงใตข้องเมืองเจนวั มีประชากรอาศยัเพียงราวหน่ึงหมื่นคน ในอาณาเขตเพียงราว 10 ตารางกิโลเมตร โดย
รากฐานของเมืองน้ี ถูกตั้งข้ึนเพ่ือเป็นปราการหนา้ด่านทางการทหารเพ่ือป้องกนัการรุกรานทางทะเลของโจร
สลดัชาวแอฟริกนัเหนือ ในช่วงปี ค.ศ.1550 นาํท่านเท่ียวชมตวัเมืองซานตา้ มาเกอรีตา เมืองตากอากาศท่ีเงียบ
สงบ เหมาะสาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั หลีกเล่ียงสงัคมเมืองใหญ่เช่นเจนัว ในตวัเมืองเก่า
มีอาคารเก่าแก่ตามยคุสมยัท่ียงัอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี 

 

15.30 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือซานตา้ มาเกอรีตา (Santa Margherita) 
 จากนั้นนาํท่านนัง่เรือเลก็เทนเดอร์โบทเพื่อกลบัสู่เรือสาํราญ 
 

17.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ซานตา้ มาเกอรีตา (Santa Margherita) เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือลา สเปเซีย (La Spezia) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
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หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

18 ส.ค. 2562  ลา สเปเซีย - ชิงเกว่ แตร์เร 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี 

นาํท่าน นั่งรถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีตั้ งอยู่บนชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี 
CINQUE TERRE หมู่บา้นสีสนัสดใส 5 หมู่บา้นท่ีเรียงรายกนัอยู่ริมทะเลลิกูเรีย อดีตบริเวณน้ีเคยเป็นชุมชน
ชาวประมงอาศยัการจับปลาและปลูกไร่องุ่นตามแนวชายเขา  ดว้ยเสน่ห์ของเมืองริมทะเลท่ีคงความเป็น
ธรรมชาติ  จึงไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ หมู่บา้นทั้งห้าคือ MONTEROSSO AL MARE, 
VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE  

 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 

 
บ่าย นาํท่านชมความงามของหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีมีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือน

เมืองตุ๊กตา บ้านเรือนสี   สดใสตั้งลดหลัน่กนับนหน้าผาท่ีปกคลุมดว้ยต้ ไมเ้ขียวขจี         นํ้ าทะเล             
เมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ ์ทาํใหก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีหากมีโอกาสตอ้งเขา้มาสัมผสั อิสระ
ใหท่้านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางกลบัโดยรถไฟกลบัสู่ท่าเรือลาสเปเซีย 

 

 
 

17.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) 
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

19.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย 
 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในคํ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าลง
จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนทาํการชาํระในวนัรุ่งข้ึน สาํหรับท่านท่ีตอ้งการชาํระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตท่ี
ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 

19 ส.ค. 2562  โรม  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
06.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี 
08.00 น. นาํท่านเชคเอาทอ์อกจากเรือสาํราญ พร้อมรับกระเป๋าสมัภาระ 
 

 นาํท่านเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโน (FCO) เพื่อเชคอินและทาํ Tax Refund  
 อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ในสนามบิน 
13.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟูมิชิโน สู่ สนามบินสุวรรณภูมโิดยเท่ียวบินท่ี TG945 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.50 

ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
 

20 ส.ค. 2562  กรุงเทพมหานคร 

05.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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13 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Celebrity Edge) 
ราคาทัวร์ 144,900 บาท (เร่ิมต้นห้อง Inside) :     8 – 20 สิงหาคม 2562 

 

อัตราค่าบริการ ปี 2562 8 – 20 สิงหาคม 2562 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 144,900 
อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงทะเล (พกัห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 42,000 

พกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ (คิดท่ีหอ้งพกัแบบ INSIDE ซ่ึงเป็นราคาเร่ิม) 67,000 
ราคาผูใ้หญ่/เด็ก (หอ้งพกั 3 ท่าน) ท่านละ 144,900 
เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี  
 (นบัอายจุนถึงวนัเดินทางกลบั) 

โปรดสอบถาม 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายืนยันได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง confirm เท่านั้น) 85,000 - 110,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (ผูใ้หญ่)  (ไม่รวมตัว๋ BKK-FCO -BKK) 27,000 

กรณีมีวีซ่าแลว้หรือไม่ตอ้งยืน่วีซ่า หกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมวซ่ีา 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี   1 กุมภาพนัธ ์2562) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือสาํราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TG (กระเป๋าเดินทางนํ้ าหนกั ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าบริการ (Service fee, Gratuities) บนเรือ 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 
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อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ประมาณ 3,000 บาท  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    สํารองที่นัง่ (ผู้เดนิทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 60,000 บาท 
  งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 25% 
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํเต็มจาํนวน  
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 
* ยกเลิก นอ้ยกว่า 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆเพ่ือ

ทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดั

หยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้าํการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีา และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผิดชอบหากท่านถูก

ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา  
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กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
ห้องพกับนเรือ 
 หอ้งพกับนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                       

( TRIPLE ROOM ) ตอ้งทาํการตรวจสอบกบับริษทั เน่ืองจากหอ้งพกับนเรือ ท่ีสามารถพกัได ้3 ท่าน มีจาํนวนจาํกดั 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการจัดเลขห้องพกัให้กบัคณะ เน่ืองจากห้องพกับนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ข้ึนอยู่ก ับ

ขอ้กาํหนดของประเภทหอ้งพกัในระดบัท่ีต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัหรือ ชั้นเดียวกนั ตามท่ีลูกคา้
ตอ้งการ 

 
กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะนาํให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศอติาลี 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
หากท่านต้องการเปลีย่นแปลงควิกรุ๊ปทีไ่ด้มกีารจองแล้ว ท่านอาจต้องชําระค่าควิย่ืนวซ่ีา 2,200 บาทให้กบัศูนย์ย่ืนคาํร้อง 

 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่านั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดัหา้มสวมแว่นสายตา หา้มมี

เงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป 
 
 
 
 
 
 
 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 
- เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและ

ใหร้ะบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)   
- เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและ

ใหร้ะบุว่า บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
- กรณีพ่อและแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
- ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
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8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น** 
จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต)  
โดย ไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง  

เงินเดือน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่ากาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพ์

เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

9. หลกัฐานการเงิน (สาํคญัมาก เพราะสถานฑูตแจง้กฎใหม่เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2557)  
9.1 สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้น พร้อมหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร  
 (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น** 
- เงินฝากออมทรัพย/์ เผือ่เรียก/ สะสมทรัพย ์ 

(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่วีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้ออกของ
เงินสมํ่าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเดด็ขาด!!) 

 
- การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการ

ปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยื่นวีซ่าวนัท่ี 3 กนัยายน 2556 
สาํเนาสมุดบญัชีท่ีท่านตอ้งใชใ้นการยืน่วีซ่า ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลงัจากนั้น หาก
ท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้สถานทูตจะขอเอกสาร
เพ่ิมเติม อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพ่ือเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุด
บญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้าํการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการแนบเป็นเอกสารยืน่วีซ่าต่อไปได ้

- การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นับจากวนัท่ีไดคิ้วยื่นวีซ่า พร้อม
ทั้งต้องระบุ จาํนวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวนัท่ี 3 กันยายน 2556  
หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่า ตอ้งออกให ้ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลงัจาก
นั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูต) โดย
ไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง 

(สถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 
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10. ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 
- จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น  
- หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นั
และกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
o เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาว่าอยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
o กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบภาษาไทย 
o กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัแนบ

ภาษาไทย โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
- กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้ง

ใน หนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้าย ดว้ย 



 

 

 

EHC-TG-13D-CELEBRITY EDGE 

แบบฟอร์มการสํารองทีน่ั่ง  

13 วนั ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  
Celebrity Edge Luxury Cruise 

 

ราคาทัวร์ 144,900 บาท (เร่ิมต้นห้อง Inside) :    8 – 20 สิงหาคม 2562 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 
(INSIDE/ 

BALCONY) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัว่า เป็นการทาํวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 
(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลกูค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 

 

ช่ือผู้สํารองที่น่ัง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์............................................................  
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์สํารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ตดิต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 635 1415 

 


