EHC-TG-13D-CELEBRITY EDGE

13 วัน ล่ องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
Celebrity Edge Luxury Cruise

(เรื อใหม่ และ หรู ทสี่ ุ ดแห่ งค่ าย เซเลบริตี้ ครุยส์ )
โรม – เนเปิ้ ลส์ – ซอร์ เรนโต้ – ปัลมา เดอ มายอร์ กา– บาร์ เซโลน่ า – มอนติคาร์ โล
นีซ - ซานต้ า มาเกอรีตา – ปอร์ โตฟิ โน่ – ลา สเปเซีย – โรม

***โปรโมชั่น...สายการบินไทย (TG)***

8 – 20 สิ งหาคม 2562
(บินเข้ า – ออก โรม : พร้ อมพักค้างทีโ่ รมก่ อน 1 คืน)
เริ่มต้นที…
่ .

144,900 บาท

(พิเศษ!! ราคานีร้ วมทัวร์ พาเทีย่ วทุกประเทศ ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น แต่ รวมทิปต่ างๆแล้ ว)
ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลีย่ นท่ าเทียบเรื อ ซึ่งทางทัวร์ จะทําการแจ้งให้ ลกู ค้าทราบล่วงหน้ าต่อไป
โปรแกรม การท่ องเที่ยว Shore Excursion ของเรื อ อาจมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับการเข้ าออกของตารางเดินทางเรื อ

EHC-TG-13D-CELEBRITY EDGE

13 วัน ล่ องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน (Celebrity Edge)

ประเภทห้ องพัก (เตียงสามารถแยกเป็ น เตียงคู่ได้ )
 ห้ องพั กบนเรื อแบบกรุ๊ ป จะเป็ นแบบห้ องพั กคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่า นมี ความประสงค์ จะพักแบบ 3 ท่ าน / 3 เตี ยง
( TRIPLE ROOM ) ต้ องทําการตรวจสอบกับบริ ษัท เนื่ องจากห้ องพักบนเรื อ ที่สามารถพักได้ 3 ท่ าน มีจํานวนจํากัด
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดเลขห้ องพักให้ กับคณะ เนื่ องจากห้ องพักบนเรื อเป็ นการจองแบบกรุ๊ ป และ ขึ้นอยู่กับข้ อกําหนด
ของประเภทห้ องพักในระดับที่ต่างกัน ซึ่ งอาจจะทําให้ ท่านไม่ ได้ ห้องพักติดกันหรื อ ชั้นเดียวกัน ตามที่ลูกค้ าต้ องการ

ห้ องพักเรื อสํ าราญ Celebrity Edge Cruise
 ห้ องพักมีระเบียงวิวทะเล (Infinite Veranda)

 ห้ องพักแบบด้ านใน (Interior)
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13 วัน ล่ องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
Celebrity Edge Luxury Cruise
โรม – เนเปิ้ ลส์ – ซอร์ เรนโต้ – ปัลมา เดอ มายอร์ กา - บาร์ เซโลน่ า – มอนติคาร์ โล นีซ
ซานต้ า มาเกอรีตา – ปอร์ โตฟิ โน่ – ลา สเปเซีย – โรม
8 ส.ค. 2562
21.20 น.
9 ส.ค. 2562
00.20 น.
06.50 น.

กรุงเทพมหานคร
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผูโ้ ดยสาร
สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
โรม – วาติกนั
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่สนามบินฟูมิชิโน (FCO) โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944
สายการบินบริ การอาหารคํ่าและอาหารเช้า บนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุ งโรมประเทศอิตาลี
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่ านเดิ นทางสู่ นครรัฐวาติ กนั (Vatican) รั ฐอิสระที่เล็ก ที่สุดและเป็ นศูน ย์กลางของศาสนาคริ สต์นิ กาย
โรมันคาทอลิก นําท่านแวะถ่ายรู ปด้านนอกกับ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซึ่งได้รับการ
ขนานนามว่าเป็ นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก รู ้จกั กันโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano
หรื อ เซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารนี้ เป็ นมหาวิหารหนึ่ งในสี่ ของมหาวิหารหลักใน
กรุ งโรม ประเทศอิตาลี อยู่ในนครรัฐวาติก ัน เป็ นดิ นแดนที่ต้ งั อยู่ใจกลางกรุ งโรมและเป็ นที่ประทับของ
พระสันตปาปา ซึ่งเป็ นประมุขสู งสุ ดแห่ งศาสนาคริ สต์ นิ กาย Roman Catholic State of the Vatican City ซึ่ง
นครรัฐวาติกนั จัดว่าเป็ นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก อันมีศูนย์กลางคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งได้รับ
การออกแบบโดยอัจฉริ ยะบุคคล Michelangelo จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็ นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่เริ่ มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ
เวสปาเซียนแห่งอาราจักรโรมันและสร้างเสร็ จในสมัยจักรพรรดิติตสั (Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านชม นํ้าพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) นํ้าพุที่เหล่านักท่องเที่ยวนิ ยมมาโยนเหรี ยญอธิษฐานเพื่อให้ได้
กลับมาเยือนกรุ งโรมอีกครั้ง จากนั้นนําท่านสู่ยา่ น บันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและ
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นักท่องเที่ยวทัว่ โลก เป็ นจัตุรัสที่มีอาคารสวยงามและจําหน่ ายสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอื่นๆอีกมากมาย หรื อจะเลือกเก็บภาพ
บรรยากาศใจกลางเมืองบริ เวณ บันไดสเปน ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให้ท่าน
ช้อปปิ้ งแบบเต็มอิม่
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั H10 Roma Citta Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

10 ส.ค. 2562

โรม – ชิวคิ ตาเวคเคีย

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองชิวิคตาเวคเคีย
นําท่านถ่ายรู ปกับป้อมปราการไมเคิลแองเจโล (Forte Michelangelo) เป็ นปราสาทยุคโบราณสร้างขึ้นในสมัย
ศตวรรษที่ 16 โดยมีการสร้างกําแพงล้อมรอบปราสาท เพื่อใช้เป็ นป้อมปราการป้องกันการรุ กรานจากข้าศึกใน
อดีต ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นใกล้กบั ท่าเรื อและใช้เป็ นป้อมปราการด่านหน้าในการเรี ยกเก็บระวางเรื อและภาษี
ในสมัย ก่ อน โดยหอคอยตรงกลางป้ อมปราสาทแห่ งนี้ ออกแบบโดยไมเคิ ล แองเจโล สร้างในสมัยโรมัน
โบราณ โดยผนังของป้อมปราการแห่งนี้มีความหนากว่า 6 เมตร อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความยิ่งใหญ่ในการ
สร้างป้อมปราการที่ยงั คงตั้งตระหง่านในเมืองชิวิคตาเวคเคียแห่งนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่

บ่าย

นําท่านเที่ยวชมภายในตัวเมืองชิวิคตาเวคเคีย ชมกําแพงเมืองเก่าที่ได้รับการอนุ รักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม นําท่านชม
นํ้าพุ เบเนดิกท์ที่ 14 (Benedict XIV’s fountain) นําท่านชมจัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญ
และเป็ นบริ เวณช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม และ สินค้าพื้นเมือง ของฝากและของที่ระลึกมากมาย จากนั้นนําท่าน
เข้าชมโบสถ์ ซานฟรานซิสโก เดอ อาซิสซี่ (San Francesco d’ Assisi) เป็ นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่
12 และได้รับการบูรณะใช้เป็ นอารามหลวงในศิลปะแบบ บาโรค นิโอคลาสสิค ในสมัยศตวรรษที่ 17 และโป๊ ป
เกรกอรี่ ที่ 9 ได้นาํ หินก้อนแรกวางลาดเพื่อใช้เป็ นหินสร้างโบสถ์แห่งนี้ในปี 1228 โบสถ์แห่ งนี้ สร้างแล้วเสร็ จ
ในปี 1253 ภายในมีการตกแต่งด้วยกระจกสสวยงามและมีภาพวาดปูนเปี ยก หรื อ เฟรสโก้ เช่นกัน จากนั้นนํา
ท่านเดินเล่นภายในเมือง อันเป็ นที่ต้งั ของหมู่อาคารหลากสีมากมาย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ
เมืองชิวิคตาเวคเคีย หรื อจะเลือกช้อปปิ้ งได้ตามอัธยาศัย

14.30 น.

นําท่านเชคอินขึ้นเรื อสําราญ Celebrity Edge Cruise

17.00 น.

เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อชิวคิ ตาเวคเคีย มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อเนเปิ้ ลส์ ประเทศอิตาลี

EHC-TG-13D-CELEBRITY EDGE
คํ่า

11 ส.ค. 2562

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มภี ายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสินค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่
ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ
เนเปิ้ ลส์ - ซอร์ เรนโต้

เช้า
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อเนเปิ้ ลส์ ประเทศอิตาลี
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์ เรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเลที่มีตวั เมืองเรี ยงรายตามแนวของผาหิ นสู งทิวทัศน์
สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้นกั ท่องเที่ยว จนเป็ นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง นําท่านแวะถ่ายรู ป
กับ อารามซานฟรานเซสโก (Church and Cloister of San Francesco) สํานักสงฆ์โบราณตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 8
ซึ่งสร้างขึ้นอยูบ่ ริ เวณริ มฝั่งใกล้กบั ท่าเรื อของเมืองซอร์ เรนโต้ โดยตัวโบสถ์ถูกสร้างขึ้นภายหลังอยูใ่ นอาณาเขต
เดียวกันช่วงศตวรรษที่ 14 แบบสไตล์บาโร๊ กด้วยหินอ่อนสีขาวนวล สิ่ งที่น่าสนใจของสถานที่น้ ี คือบริ เวณกุฏิ
หรื อที่เรี ยกว่า Cloister ซึ่งสร้างเป็ นสี่ เหลี่ยมล้อมรอบสวนที่มีน้ าํ พุอยู่ตรงกลาง และยังคงรักษาศิลปะดั้งเดิม
ในอดีตไว้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ Cloister เป็ นสถานที่นิยมของชาวเมืองซอร์ เรนโต้สาํ หรับจัดพิธีมงคลสมรส หรื อ
งานเทศกาลรื่ นเริ งในฤดูร้อน (หากบริ เวณด้านในปิ ดให้เข้าชมด้วยการจัด การแสดงหรื อด้วยเหตุผลอันหนึ่ ง
อัน ใด จะนํา ท่ า นถ่ า ยรู ปภายนอกแทน) จากนั้ นนํา ท่ า นแวะถ่ า ยรู ปกับ วิ ห ารแห่ ง ซานแอนโตนิ โ น
(Basilica di Sant'Antonino) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่นักบุญผูอ้ ุปถัมภ์เมืองซอร์ เรนโต้ อีกหนึ่ งสิ่ งก่อสร้างทาง
ศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองซอร์เรนโต้ สร้างขึ้นด้วยสไตล์บาโรก อยูบ่ ริ เวณจัตุรัสซานแอนโตนิโน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเนเปิ้ ลส์ (Naples) หรื อที่นิยมเรี ยกเป็ นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก
หนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม สถาปั ตยกรรม ดนตรี
และศาสตร์การทําอาหาร ที่ได้รับการยอมรับจากทัว่ โลกอีกทั้งยังเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดเนเปิ้ ลส์ (Province
of Naples) และแคว้นกัมปาเนี ย (Campania) แคว้นที่ต้ งั อยู่ทางทิศใต้ของประเทศอิตาลีนั่นเองเมืองเนเปิ้ ลส์
ตั้งอยูท่ ี่ชายฝั่งด้านตะวันตกของอิตาลีติดกับอ่าวเนเปิ้ ลส์ (Naples Bay) กึ่งกลางระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟสองแห่ ง
คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปี เฟลเกรย์และยังเป็ นเมืองที่มีบทบาทสําคัญในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปี
นับแต่ก่อตั้งเมืองขึ้ นมา ด้ว ยเหตุน้ ี เมืองเนเปิ้ ลส์จึงถือว่าเป็ นเมืองที่เก่ าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกโดยเฉพาะ
บริ เวณใจกลางของเมืองเนเปิ้ ลยังเป็ นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้น
ทะเบี ยนจากองค์การยูเนสโก้ (Unesco) ให้เป็ นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 นําท่ านชมและถ่ายรู ปกับ
จัตุรัสเพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หนึ่ งในจัตุรัสที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง เนเปิ้ ลส์ ตั้งอยู่ใกล้ๆกับ
บริ เวณอ่ า ว ซึ่ งถู ก ล้อ มรอบไปด้ว ยเหล่ า อาคารสถานที่ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ของเมื อ ง นํ า ท่ า นเข้ า ชม
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พระบรมมหาราชวังแห่ งเมืองเนเปิ้ ลส์ (Royal Palace of Naples) เป็ น 1 ใน 4 ของที่พาํ นักของกษัตริ ยแ์ ห่ ง
ราชวงศ์บูร์บง (Bourbon Kings) หนึ่ งในราชวงศ์ที่สาํ คัญที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้ ง
สินค้าแบรนด์เนม และ สินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกเก็บภาพความน่ าประทับใจของเมือง เนเปิ้ ลส์
กับงานสถาปัตยกรรมของหมู่อาคารเก่าแก่มากมายที่ยงั คงสะท้อนความรุ่ งเรื องของอาณาจักรโรมันในอดีตได้
อย่างดีเยีย่ ม
18.00 น.

นําท่านกลับสู่ ท่าเทียบเรื อเนเปิ้ ลส์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

21.00 น.

เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อเนเปิ้ ลส์เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อปั ลมา เดอ มายอร์กา ประเทศสเปน

12 ส.ค. 2562

AT SEA

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มภี ายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ น ช้อปปิ้ งที่ร้านขายสินค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง (ไม่ซ้ าํ กันในทุกคํ่าคืน) หรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายนํ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิ ตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรี ม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรื อ ซึ่งมีบริ การตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารต่างๆ โดยเรื อจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
(ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันในห้องอาหารหลากหลายในเรื อสําราญแห่งนี้)
ทางเรื อจัดกิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งต้องขอให้ลูกค้าและผูโ้ ดยสารทุกท่านเข้าร่ วม
กิจกรรมนี้ เพื่อเป็ นการเตียมตัวในการเดินทางทางเรื ออย่างปลอดภัย (เวลาในการซ้อมประมาณ 30 นาที และ
ไม่น่าเบื่อ) จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนในเรื อสําราญตามอัธยาศัย
แนะนํา.....ให้ท่านเตรี ยมชุดว่ายนํ้าและรองเท้าผ้าใบเพื่อออกกําลังกายในห้องฟิ ตเนสซึ่งสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพภายนอกเรื อผ่านกระจกใส
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คํ่า
13 ส.ค. 2562

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อมากมาย
ปัลมา เดอ มายอร์ ก – ช้ อปปิ้ ง Outlet

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเรื อปั ลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)
นําท่านเที่ยวชมเมืองปั ลมา เดอ มายอร์ กา (Palma de Mallorca) แห่ ง หมู่เกาะมายอร์ กา (Mallorca) หมู่เกาะ
แสนสวยในประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน เป็ นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริ ก เมือง
หลวงของเกาะคือเมืองปั ลมา เมืองซึ่งเป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ได้รับความนิ ยมมาก
นําท่านเดินทางสู่ ถํ้าแดรค (Drach Cave) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะมายอร์ กา้ โดยถํ้าใต้ดินแห่ ง
นี้ ถือว่าเป็ นหนึ่ งในถํ้าใต้ดิ นที่ ใหญ่ ที่สุด ในโลกอีกด้ว ย ชมความงดงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างหิ น งอก
หินย้อย และทะเลสาบใต้ดิน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ Mallorca Fashion Outlet อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้า
และเสื้ อผ้าแบรนด์เนมทั้ง CALVIN KLEIN, DIESEL, GUESS, LACOSTE, NIKE, POLP RALPH
LAUREN และอื่นๆอีกมากมาย

17.00 น.
18.00 น.
คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อปัลมา เดอ มายอร์กา
เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อบาร์เซโลน่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

14 ส.ค. 2562
เช้า
09.00 น.

บาร์ เซโลน่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อบาร์เซโลนา ประเทศสเปน
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นําท่านเดินทางสู่ กรุ งบาร์ เซโลนา (Barcelona) เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศสเปน และเป็ นท่าเรื อ
สํา คัญ ที่ สุ ด ในทะเลเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย นเป็ นเมื อ งที่ เ ต็ ม ไปด้ว ยเสน่ ห์ ข องสถาปั ต ยกรรมหลากยุ ค สมัย มี
สวนสาธารณะสิ่ งแวดล้อมและการวางผังเมืองที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว นําท่านชมโบสถ์ Expiatori del
Sagrat Cor โบสถ์โรมันคาธอลิค สร้างขึ้นแบบสไตล์นีโอโกธิค ตั้งแต่ปี ค.ศ.1902 และใช้เวลากว่า 60 ปี จน
เสร็ จสิ้นการก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ.1961 ตั้งอยูบ่ นยอดเขาทิบิดาโบ (Tibidabo) โดยบนยอดโดมมีรูปปั้ นของพระ
เยซูยนื กางแขน คล้ายคลึงกับ Christ Redeemer ที่กรุ งริ โอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล อิสระให้ท่านถ่ายภาพ
ตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ ” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่ งสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ ที่สูงใหญ่ถึง 170
เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็ จนี้เป็ นสัญลักษณ์ของบาร์
เซโลนา เป็ นงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริ ยภาพของ เกาดี้ สถาปนิ กผูเ้ ลื่องชื่อ มหาวิหารแห่ งนี้ มีความสู ง 170
เมตร ตั้งอยูบ่ นถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสนั อันเรี ยบนิ่ ง
แบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู ้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็นเพราะความที่เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ แต่ก็ยงั คง
รายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ดา้ นนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธา
ในศาสนาอย่างท่วมท้น จากนั้นนําท่านสู่ ถนนช้อปปิ้ งสายใหญ่ของบาร์ เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla)
ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็ นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความ
ยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่ มีสีสันเสน่ ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตาม
อัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้าและเสื้ อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรื อ
จะช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนําซึ่งมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้อ
สินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ

17.00 น.
คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อบาร์เซโลน่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
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21.00 น.
15 ส.ค. 2562

เรื อออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อ บาร์เซโลน่า มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อมอนติคาร์โล รัฐโมนาโก
AT SEA

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มภี ายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ น ช้อปปิ้ งที่ร้านขายสินค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง (ไม่ซ้ าํ กันในทุกคํ่าคืน) หรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายนํ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิ ตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรี ม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรื อ ซึ่งมีบริ การตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารต่างๆ โดยเรื อจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
(ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันในห้องอาหารหลากหลายในเรื อสําราญแห่งนี้)
ทางเรื อจัดกิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งต้องขอให้ลูกค้าและผูโ้ ดยสารทุกท่านเข้าร่ วม
กิจกรรมนี้ เพื่อเป็ นการเตียมตัวในการเดินทางทางเรื ออย่างปลอดภัย (เวลาในการซ้อมประมาณ 30 นาที และ
ไม่น่าเบื่อ) จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนในเรื อสําราญตามอัธยาศัย
แนะนํา.....ให้ท่านเตรี ยมชุดว่ายนํ้าและรองเท้าผ้าใบเพื่อออกกําลังกายในห้องฟิ ตเนสซึ่งสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพภายนอกเรื อผ่านกระจกใส

คํ่า
16 ส.ค. 2562
เช้า
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อมากมาย
มอนติคาร์ โล (รัฐโมนาโก) - นีซ – หมู่บ้านเอซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อมอนติคาร์โล รัฐโมนาโก
นําท่านเดินทางสู่ มอนติคาร์ โล รัฐโมนาโกโดยลงเรื อเทนเดอร์ โบท ที่ทางเรื อจัดเตรี ยมไว้ให้ (เนื่ องจากเรื อ
สําราญมีขนาดใหญ่ตอ้ งจอดกลางทะเล) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งเรื อเข้าสู่ ท่าเทียบเรื อ มอนติคาร์ โล
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รัฐโมนาโก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองนี ซ (Nice) เมืองใหญ่ เป็ นอันดับห้าของฝรั่งเศสในแคว้นที่ชื่อว่า
โพรวองซ์-แอลป์ -โกต-ดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ตั้งอยูโ่ ดดเด่นริ มอ่าวเบย์เดซานจ์ ริ มฝั่งทะเลเมดิ
เตอร์ เรเนี ย น เป็ นเมือ งที่ ไ ด้รับ สมญานามว่า “ราชิ นี แห่ ง ริ เวี ยร่ า ” มี ชายหาดหิ น ที่ สวยงาม เต็ มไปด้ว ย
นักท่องเที่ยวที่จะมาเดินกันอยู่ที่ถนนเรี ยบชายหาดลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais)
เขตย่านเมืองเก่าจัดได้ว่าเป็ นเมืองที่ น่ าเดิน ชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็ นอย่างยิ่ง ได้เวลานําท่ าน
เดินทางสู่ หมู่บา้ นเอซ (Eze) หมู่บา้ นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่ ศตวรรษที่ 10 เคยอยูภ่ ายใต้การปกครอง
มาแล้ว จากหลายฝ่ าย ซึ่ งเรื องอํา นาจในอดี ต เช่ น ช่ ว ง ศตวรรษที่ 12 ขึ้ นอยู่ ก ั บ Le comte de
Provence ช่วง ศตวรรษที่ 14 ขึ้นอยูก่ บั la Maison de Savoie เป็ นต้น จนกระทั้ง ปี ค.ศ. 1860 ก็มาอยูภ่ ายใต้การ
ปกครองของฝรั่งเศส นอกจากนี้ยงั เป็ นหมู่บา้ นที่ต้งั อยูบ่ นภูเขา สูงจากระดับนํ้าทะเล 429 เมตร เมื่อเดินเข้าไป
ในหมู่บา้ นจะเห็นบ้านเรื อนที่สวยงาม ถึงแม้จะปรับปรุ งซ่อมแซม แม้กระทั้งสร้างขึ้นมาใหม่ แต่ก็ยงั คงเค้าและ
เหลือร่ องรอยประวัติศาสตร์ ในอดีตให้เราเห็นอยูบ่ า้ ง นําท่านเดินเล่นภายในตัวหมู่บา้ น
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับสู่ นครรัฐโมนาโก (Monaco) ซึ่งเป็ นชื่อเรี ยกประเทศเล็กๆในทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนชายฝั่ง
ส่ ว นสุ ด ท้ายของฝรั่ งเศส จัด เป็ นประเทศที่ เ ล็ก เป็ นอัน ดับ 2 ของโลกรองจากนครรั ฐวาติ ก ัน ในอิ ต าลี
รัฐโมนาโกถูกล้อมรอบด้วยประเทศฝรั่งเศสและทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน มีพ้ืนที่ของประเทศเพียง 1.95 ตาราง
กิโลเมตรเท่านั้น มีเมืองหลวงชื่อว่า “โมนาโค-วิลล์” ยังคงเป็ นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตย โดย
มีเจ้าผูค้ รองนครราชรัฐเป็ นประมุขภายใต้ รัฐธรรมนู ญ มีราชวงศ์ก ริ มาลดี ปกครองสื บทอดมากว่า 700 ปี
นําท่านชมโบสถ์เซนต์นิ โคลัส (The Cathedral of St. Nicolas) สถานที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซแห่ ง
โมนาโคและราชวงศ์กริ มาลดี โดยเจ้าหญิงเกรซได้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ.1982 ด้วยพระชนมายุ
เพียง 52 พรรษา เจ้าหญิงเกรซและเจ้าหญิงสเตฟานี พระราชธิดาได้ขบั รถมุ่งสู่โมนาโคจากที่ประทับในชนบท
และเกิดอุบตั ิเหตุทางรถยนต์พลิกควํ่าตกจากไหล่เนินเขาและทรงสิ้นพระชนม์ในวันรุ่ งขึ้น โดยพระศพของเจ้า
หญิงเกรซได้รับการฝังไว้ที่โบสถ์แห่ งนี้ และต่อมาในปี ค.ศ.2005 เจ้าชายเรนิ เยร์ ก็ถูกฝังไว้เคียงข้างเจ้าหญิง
เกรซ จากนั้นนําท่านเข้าชมพระราชวังหลวงแห่ งโมนาโค (Prince's Palace of Monaco) พระราชวังที่เป็ นที่
พํานักอย่างเป็ นทางการของกษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์กริ มาลดีมาตลอด ตั้งแต่เข้าปกครองโมนาโคในปี ค.ศ. 1297
จนถึงปัจจุบนั อิสระให้ท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ ย่าน คาสิ โนแห่ งมอนติคาร์ โล
(Monte Carlo CASINO) โดยคาสิโนในโมนาโกนั้นเปิ ดเป็ นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1856 และต่อมาในปี ค.ศ. 1878
เจ้าชายชาร์ลส์ที่ 3 ได้มีคาํ สัง่ ให้สร้างคาสิโนแห่งมอนติคาร์โลขึ้น ซึ่งปั จจุบนั นี้ คาสิ โนกลายเป็ นตัวการสําคัญ
ในการดึงเงินตราต่างประเทศเข้ามาในโมนาโคอย่างมากมาย อิสระให้ท่านบันทึกภาพความยิง่ ใหญ่ของอาคาร
และสิ่ งก่ อสร้ างภายในมอนติ ค าร์ โ ล จากนั้นนําท่านขึ้น ชมวิว ตระการตาของท่ าเรื อยอทช์ข องมหาเศรษฐี
จากทัว่ ทุกมุมโลกที่บริ เวณโมนาโค-วิลล์ ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของพระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์กริ มาล
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กลางวัน

นําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรื อมอนติคาร์โล
จากนั้นนําท่านนัง่ เรื อเล็กเทนเดอร์โบทเพื่อกลับสู่เรื อสําราญ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อมอนติคาร์โล เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อซานต้า มาเกอรี ตา ประเทศอิตาลี
ซานต้า มาเกอรีตา – ปอร์ โตฟี โน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อซานต้า มาเกอรี ตา (Santa Margherita) ประเทศอิตาลี
นําท่านเดินทางสู่ ซานต้า มาเกอรี ตา โดยลงเรื อเทนเดอร์โบท ที่ทางเรื อจัดเตรี ยมไว้ให้ (เนื่ องจากเรื อสําราญมี
ขนาดใหญ่ตอ้ งจอดกลางทะเล) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นงั่ เรื อเข้าสู่ ท่าเรื อซานต้า มาเกอรี ตา จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟี โน (Portofino) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก
ซึ่งตั้งอยูใ่ นเขต จังหวัดของเจนัว ที่ถูกล้อมรอบด้วยท่าเรื อเล็กๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็ น "สวรรค์แห่ ง
เมืองท่า" เมืองปอร์โตฟิ โน เป็ นเมืองเล็กๆ ที่แสนน่ ารัก ภายในตัวเมืองประกอบไปด้วยด้วยบ้านเรื อนหลาก
สีสนั ซึ่งตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบล้อมอ่าวที่มี เรื อยอร์ช (Yatch ) จอดเต็มไปหมด นําท่าน
ชมความงดงามของ โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. Martin) ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยตัวโบสถ์น้ นั มีขนาดที่
ไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร จากนั้นนําท่านชมความยิง่ ใหญ่ของ ปราสาทและป้ อมปราการ
Castello Brown ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ในอดีตเคยใช้เป็ นป้ อมปราการป้ องกันข้าศึก แต่ปัจจุบนั
เป็ นพิพิธภัณฑ์ และยังเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของเมืองอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซานต้า มาเกอรี ตา (Santa Margherita) เมืองตากอากาศเล็กๆริ มชายฝั่งทางวันตก
เฉียงใต้ของเมืองเจนัว มีประชากรอาศัยเพียงราวหนึ่ งหมื่นคน ในอาณาเขตเพียงราว 10 ตารางกิโลเมตร โดย
รากฐานของเมืองนี้ ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็ นปราการหน้าด่านทางการทหารเพื่อป้ องกันการรุ กรานทางทะเลของโจร
สลัดชาวแอฟริ กนั เหนือ ในช่วงปี ค.ศ.1550 นําท่านเที่ยวชมตัวเมืองซานต้า มาเกอรี ตา เมืองตากอากาศที่เงียบ
สงบ เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการความเป็ นส่วนตัว หลีกเลี่ยงสังคมเมืองใหญ่เช่นเจนัว ในตัวเมืองเก่า
มีอาคารเก่าแก่ตามยุคสมัยที่ยงั อนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี

15.30 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรื อซานต้า มาเกอรี ตา (Santa Margherita)
จากนั้นนําท่านนัง่ เรื อเล็กเทนเดอร์โบทเพื่อกลับสู่เรื อสําราญ

17.00 น.
คํ่า

เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อ ซานต้า มาเกอรี ตา (Santa Margherita) เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อลา สเปเซีย (La Spezia)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
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หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
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ลา สเปเซีย - ชิงเกว่ แตร์ เร

เช้า
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี
นําท่ าน นั่งรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์ เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ ต้ งั อยู่บนชายฝั่ งริ เวีย ร่ าของอิต าลี
CINQUE TERRE หมู่บา้ นสีสนั สดใส 5 หมู่บา้ นที่เรี ยงรายกันอยู่ริมทะเลลิกูเรี ย อดีตบริ เวณนี้ เคยเป็ นชุมชน
ชาวประมงอาศัยการจับปลาและปลูก ไร่ องุ่ น ตามแนวชายเขา ด้ว ยเสน่ ห์ข องเมืองริ มทะเลที่ ค งความเป็ น
ธรรมชาติ จึงได้รับการประกาศเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้ หมู่บา้ นทั้งห้าคือ MONTEROSSO AL MARE,
VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านชมความงามของหมู่บา้ นริ โอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บา้ นเล็กๆ ที่มีเสน่ ห์และบรรยากาศเหมือน
เมืองตุ๊ก ตา บ้านเรื อนสี สดใสตั้งลดหลัน่ กัน บนหน้าผาที่ ปกคลุมด้ว ยต้ ไม้เขียวขจี
นํ้าทะเล
เมดิเตอร์ เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ทําให้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่หากมีโอกาสต้องเข้ามาสัมผัส อิสระ
ให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดินทางกลับโดยรถไฟกลับสู่ท่าเรื อลาสเปเซีย

17.00 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรื อ ลา สเปเซีย (La Spezia)
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คํ่า
19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อชิวิคตาเวคเคีย

หมายเหตุ ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในคํ่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋ าสีต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋ าลง
จากเรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนทําการชําระในวันรุ่ งขึ้น สําหรับท่านที่ตอ้ งการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์ จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่
ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
19 ส.ค. 2562
เช้า
06.00 น.
08.00 น.

13.55 น.
20 ส.ค. 2562
05.45 น.

โรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี
นําท่านเชคเอาท์ออกจากเรื อสําราญ พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฟูมิชิโน (FCO) เพื่อเชคอินและทํา Tax Refund
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ในสนามบิน
ออกเดินทางจากสนามบินฟูมิชิโน สู่ สนามบินสุวรรณภูมโิ ดยเที่ยวบินที่ TG945 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.50
ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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13 วัน ล่องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน (Celebrity Edge)
ราคาทัวร์ 144,900 บาท (เริ่มต้ นห้ อง Inside) : 8 – 20 สิ งหาคม 2562
อัตราค่าบริการ ปี 2562
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้ องคู่ INSIDE) ท่านละ

8 – 20 สิ งหาคม 2562

144,900

อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่หอ้ งพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็ นราคาเริ่ ม)
ราคาผูใ้ หญ่/เด็ก (ห้องพัก 3 ท่าน) ท่านละ
เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี

42,000
67,000
144,900
โปรดสอบถาม

(นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ)

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้กต็ ่อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย (ผูใ้ หญ่)
กรณี มีวีซ่าแล้วหรื อไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า หักค่าใช้จ่าย

(ไม่รวมตัว๋ BKK-FCO -BKK)

85,000 - 110,000
27,000

ไม่ รวมวีซ่า

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรื อสําราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG (กระเป๋ าเดินทางนํ้าหนัก ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 ค่าบริ การ (Service fee, Gratuities) บนเรื อ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
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อัตรานีไ้ ม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประมาณ 3,000 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
สํารองที่นงั่ (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่ านละ 60,000 บาท
งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มคี ่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 25%
* ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําเต็มจํานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผูเ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพือ่
ทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ทเี่ กิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัด
หยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องเงิ นคืน ในกรณี ที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้น หากท่านถูกปฏิ เสธวีซ่าและจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้วหากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ ไม่รับผิดชอบหากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
ห้ องพักบนเรื อ
 ห้องพักบนเรื อแบบกรุ๊ ปจะเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
( TRIPLE ROOM ) ต้องทําการตรวจสอบกับบริ ษทั เนื่องจากห้องพักบนเรื อ ที่สามารถพักได้ 3 ท่าน มีจาํ นวนจํากัด
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดเลขห้องพัก ให้กบั คณะ เนื่ องจากห้องพักบนเรื อเป็ นการจองแบบกรุ๊ ป และ ขึ้ นอยู่ก ับ
ข้อกําหนดของประเภทห้องพักในระดับที่ต่างกัน ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันหรื อ ชั้นเดียวกัน ตามที่ลูกค้า
ต้องการ
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนํ าไม่ ควรใส่ เ ข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อ ง เพราะหากเกิ ดการสู ญ หาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )
หากท่ านต้องการเปลีย่ นแปลงคิวกรุ๊ปทีไ่ ด้ มกี ารจองแล้ว ท่านอาจต้องชําระค่าคิวยื่นวีซ่า 2,200 บาทให้กบั ศูนย์ยื่นคําร้ อง
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย
2. รู ปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พื้นฉากหลังรู ปต้องมีสีขาวเท่านั้น รู ปจะต้องเป็ นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมี
เงา ห้ามถ่ายรู ปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รู ป

3.
4.
5.
6.
7.

สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
สูติบตั ร (สําหรับเด็กตํ่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์)
กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
- กรณี พ่อและแม่หย่าร้าง หรื อเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
- ให้แนบสําเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
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8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั้น**
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต)
โดย ไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง
เงินเดือน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากําลังศึกษาอยูร่ ะบุช้นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์
เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี เป็ นแม่คา้ , ทําธุรกิจส่วนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ
9. หลักฐานการเงิน (สําคัญมาก เพราะสถานฑูตแจ้งกฎใหม่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)
9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร
(BANK CERTIFICATE) เป็ นภาษาอังกฤษ **ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันเท่านั้น**
- เงินฝากออมทรัพย์/ เผือ่ เรี ยก/ สะสมทรัพย์
(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของ
เงินสมํ่าเสมอ ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)
- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการ
ปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556
สําเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 28 สิ งหาคม 2556 หรื อ หลังจากนั้น หาก
ท่านปรับสมุดบัญชีก่ อนหน้านั้น จะใช้เป็ นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานทูตจะขอเอกสาร
เพิม่ เติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่ งเอกสารมาทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ เพื่อเตรี ยมการล่วงหน้า และ ส่ ง Fax สมุด
บัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทาํ การปรับสมุดมาให้ทางบริ ษทั ทัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็ นเอกสารยืน่ วีซ่าต่อไปได้
- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อม
ทั้งต้องระบุ จํานวนเงิ น เป็ นตัว เลขลงในหนังสื อรั บรองด้วย เช่ น ท่ านได้คิ ว ยื่น วีซ่าวัน ที่ 3 กัน ยายน 2556
หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 หรื อ หลังจาก
นั้นเท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานทูต) โดย
ไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง

(สถานฑูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
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10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั
และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรณี เป็ นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
o เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
o กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก แปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย
o กรณี ไม่มีลกู ด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบ
ภาษาไทย โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยูบ่ า้ นเดียวกัน
- กรุ ณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง
ใน หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่าย ด้วย

EHC-TG-13D-CELEBRITY EDGE

แบบฟอร์ มการสํ ารองทีน่ ั่ง
13 วัน ล่องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
Celebrity Edge Luxury Cruise
ราคาทัวร์ 144,900 บาท (เริ่มต้ นห้ อง Inside) :
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์โทรศัพท์

8 – 20 สิ งหาคม 2562
ห้องพัก
(INSIDE/

BALCONY)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทําวีซ่าในกลุม่ เชงเก้น
(รบกวนเอเย่นต์ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลกู ค้าด้ วยนะค่ะ เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในการยื่นวีซ่า)

ชื่ อผู้สํารองที่นั่ง............................................................... เอเย่ นต์........................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์ ............................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
*** เอเย่ นต์กรุณาส่ งแฟกซ์ สํารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่แฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่อเจ้าหน้ าที่ โทร 02 635 1415

