
 

 

 

เปิดเส้นทางสุดคลาสสิค ยุโรปตะวันออก พร้อมล่องเรือส าราญไปกับ  

Celebrity Infinity 

โรม - ซิซิเลีย (อิตาลี) - วัลเลตตา (มอลตา) - โคเตอร์ (มอนเตเนโกร) - ซาดาร์ – ริเยกา 

(โครเอเชยี) – เวนิส (อิตาลี) 

 

10 วัน 7 คืน เดินทางวันท่ี 4 - 13 กรกฎาคม 2563 

 



 

 

 

 
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 - วันอาทติย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563   กรุงเทพฯ - โรม ประเทศอิตาลี (Rome ,Italy)  
20.30 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ผู้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (Austrian Airlines) 

ชัน้ 4 ประต ู4 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว G เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกให้แก่ทา่น 
 

23.45 น. นําท่านเหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Vienna International Airport) ประเทศออสเตรีย โดยสาย
การบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (Austrian Airlines) เท่ียวบนิท่ี OS026 รับบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน  

05.35 น.   ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิวียนนา ประเทศออสเตรีย และ รอเปล่ียนเคร่ืองภายในประเทศเพ่ือเดินทางสู่กรุงโรม 
ประเทศอิตาลี 

07.05 น. เดนิทางสูก่รุงโรม ประเทศอิตาลี โดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (Austrian Airlines) เท่ียวบนิท่ี OS501  

08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟูมิชิโน (Fiumicino International Airport) กรุงโรม ประเทศอิตาลีทุทกุท่านดําเนินการ
ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากร (ตามเวลาท้องถ่ิน) 

10.40 น.  นําทกุทา่นเดนิทางด้วยรถบสัเพ่ือเข้าสูเ่มืองโรม เพ่ือชมบรรยากาศของ จัตุรัสสเปน (Piazza di Spagna) และ เย่ียม
ชมความยิ่งใหญ่ของ โรมันฟอรัม (Roman Forum) ซึ่งอดีตเคยเป็นศนูย์กลางของชมุชน การเมือง ศาสนา การค้า 
และการปกครองอนัยิ่งใหญ่ของกรุงโรม และ ไม่พลาดเย่ียมชม โคลอสเซ่ียม (Colosseum) สนามกีฬายคุโบราณท่ี
สามารถจคุนได้ถึง 50,000 คนซึง่เป็นจดุไฮไลท์ของเมืองนี ้พร้อมนําพาท่านไปชม บันไดสเปน (Spanish steps) ซึ่ง
เป็นบนัไดท่ีกว้างท่ีสุดและยาวท่ีสดุในทวีปยโุรป และ ถ่ายภาพกบั น า้พุเทรว่ี (Trevi Fountain)  ซึ่งเป็นลานนํา้พุ
และอนสุรณ์สถาน ท่ีจดัได้วา่สวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก 



 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Tien Tsin Restaurant หรือ เทียบเท่า  
 หลงัจากนัน้ให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้แบบอิสระตามอธัยาศยัจนได้เวลาอนัสมควรท่ีจะนําทกุท่านเดินทาง

สูท่า่เรือเพ่ือขึน้เรือ Celebrity Infinity 

15.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือชีวีตาเวกเกีย (Civitavecchia Port), ประเทศอิตาลี นําท่านผ่านขัน้ตอนการเช็คอินเพ่ือขึน้เรือ 
และ รับ Sea pass เพ่ือใช้สําหรับเข้าห้องพกัของทา่น  

 ** ผู้โดยสารควรถงึท่าเรือเพ่ือท าการเช็คอิน อย่างน้อย 3 ช่ัวโมงก่อนเรือออก ** 
17.00 น เรือสําราญ Celebrity Infinity ออกจาก ท่าเรือชีวีตาเวกเกีย (Civitavecchia Port), ประเทศอิตาลี 
 ** เตรียมตัว เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตามโซนที่ระบุไว้ในบัตร Sea 

Pass กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจากประกาศบนเรืออีกครัง้ ** 
เยน็ บริการอาหารค่ําท่ีห้อง Main Dining แบบ A La Carte ท่านจะได้รับหมายเลขโต๊ะอาหาร และ ห้องอาหารของท่าน

ก่อนลงเรือ ( กรุณาแตง่กายสภุาพ ) 
 หลงัอาหารเย็นท่านสามารถพกัผ่อนได้ตามอธัยาศยัหรือเข้าร่วมดโูชว์ท่ีทางเรือได้จดัไว้ให้  ท่านสามารถดกิูจกรรม

ตา่งๆได้จาก Celebrity Today ซึง่ทางเรือได้จดัเตรียมไว้ให้ท่ีห้องพกัของท่าน หรือ สามารถรับได้ท่ี Guest Relations 
ชัน้ 3 

หมายเหตุ โปรแกรมตา่งๆอาจมีการเปล่ียนแปลง ทา่นสามารถดโูปรแกรมแตล่ะวนัของทางเรือ จาก นิตยสาร Celebrity Today 
 

 
 
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 ซิซิเลีย ประเทศอิตาลี ( Sicily, Messina ) 
เช้า   ทา่นสามารถรับประทานอาหารเช้า แบบบฟุเฟ่ต์นานาชาติ ท่ีห้องอาหาร Oceanview Café ท่ีชัน้ 10หรือคณุจะเลือก

ทานแบบ A La Carte ท่ีห้อง Main Dining  ตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้ท่านสามารถพกัผ่อนได้ตามอธัยาศยั หรือ จะ
เลือกกิจกรรมซึ่งมีมากมายบนเรือไม่ว่าจะ ช้อปปิง้สินค้าชัน้นําภายในเรือ เพลิดเพลินกบัคาสิโน ชมโรงภาพยนตร์ 
หรือ ชมการแสดงโชว์  

12.00 น. เรือจอดเทียบทา่ท่ี ท่าเรือเมสซีนา (Messina Port), ประเทศอิตาลี  

 



 

13.00 น. นําท่านเดินทางด้วยรถบสัเพ่ือเย่ียมชม มหาวิหารเมสซินา (Cathedral of Messina) ซึ่งมหาวิหารนีถ้กูสร้างขึน้ใน
แบบสไตล์โกธิคมีความสวยงามเป็นอยา่งมาก  ซึ่งบริเวณใกล้เคียงสามารถเดินชมอาคารหอระฆัง ท่ีมีความงดงาม
และโดดเดน่ไมแ่พ้กนั อีกทัง้ยงัมี นาฬิกาดาราศาสตร์ หนึง่ในนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ยงัไม่หมดเพียง
เท่านีใ้ห้ท่านได้ชม ลานน า้พุออริออน (Orion Fountain) อีกหนึ่งลานนํา้พุท่ีมีความงดงามเป็นอย่างมาก จนได้
เวลาอนัสมควรท่ีจะนําทกุทา่นเดนิทางกลบัสู่ทา่เรือ  

18.00 น. เดนิทางถึง ท่าเรือเมสซีนา (Messina Port), ประเทศอิตาลี 
20.00 น. เรือสําราญ Celebrity Infinity ออกจากท่าเรือเมสซีนา (Messina Port), ประเทศอิตาลี 

เยน็ รับประทานอาหารเย็นท่ีห้อง Main Dinning ( กรุณาแตง่กายสภุาพ ) หรือ เลือกทานแบบบฟุเฟต์นานาชาตท่ีิห้อง 
Oceanview Café ชัน้ 10 

 ค่ําคืนนีท้า่นสามารถชมการแสดงระดบัโลก และ ความบนัเทิงตา่งๆ ท่ีทางเรือได้จดัเตรียมเพ่ือความสนกุ และ ความ
บนัเทิงให้แก่ท่าน เช่น การแสดงท่ีห้อง Celebrity Theater ท่ีชัน้ 3, 4 และ 5 หรือ ท่านจะเลือกนัง่เล่นจิบเคร่ืองด่ืมท่ี 
คลบั หรือ เลาจน์บาร์ ท่ีมีให้ทา่นได้เลือกมากมายได้ตามใจชอบ  

หมายเหตุ  โปรแกรมตา่งๆอาจมีการเปล่ียนแปลง ท่านสามารถดโูปรแกรมแตล่ะวนัของทางเรือ จาก นิตยสาร Celebrity Today 

 
 
วันอังคารท่ี 7 กรกฎาคม 2563  วัลเลตตา ประเทศมอลตา (Malta) 
       
เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ท่ีห้องอาหาร Oceanview Café ท่ีชัน้ 10 หรือคณุจะ

เลือกทานแบบ A La Carte ท่ีห้อง Main Dining  ชัน้ 3 และ 4 ตามอธัยาศยั 
08.00 น เรือจอดเทียบทา่ท่ี ท่าเรือวัลเลตตา (Valletta Port), ประเทศมอลตา 

09.00 น. นําทา่นเดนิทางด้วยรถบสัเพ่ือชม สวนบารัคคา (Barrakka Garden) สวนสวยท่ีครัง้หนึ่งเคยเป็นสถานท่ีส่วนบคุคล 
แตภ่ายหลงัได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมในปี ค.ศ. 1824 จากบริเวณสวนจะเห็นวิวทิวทศัน์ของอ่าวแกรนด์ฮาร์เบอร์ท่ี
สวยงาม หลงัจากนัน้นําท่านเย่ียมชม พระราชวังแกรนด์มาสเตอร์ (Grandmaster’s Palace) ซึ่งปัจจบุนับางส่วน
ของอาคารเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์สมยัโบราณ และชม มหาวิหารเซนต์จอห์น( St.John’s 

Cathedral ) ซึ่งเป็นทัง้โบสถ์และพิพิธภณัฑ์ สร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้อปุถมัภ์เหล่าอศัวินทัง้หลาย ความพิเศษคือ
การออกแบบตกแตง่โดยสถาปนิกและศลิปินชาวมอลต้า 



 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี Nan Yuan Restaurant หรือ เทียบเท่า หลงัจากนัน้ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการช้อป

ปิง้ตามอธัยาศยั และได้เวลาอนัสมควรนําทา่นกลบัสูท่า่เรือ 

16.00 น. เดนิทางถึง ท่าเรือวัลเลตตา (Valletta Port), ประเทศมอลตา 

18.00 น เรือสําราญ Celebrity Infinity ออกจาก ท่าเรือวัลเลตตา (Valletta Port), ประเทศมอลตา 
เยน็ รับประทานอาหารเย็นท่ีห้อง Main Dinning  ( กรุณาแตง่กายสภุาพ )หรือ เลือกทานแบบบฟุเฟต์นานาชาตท่ีิห้อง 

Oceanview Café ชัน้ 10 
 

หมายเหตุ โปรแกรมตา่งๆอาจมีการเปล่ียนแปลง ท่านสามารถดโูปรแกรมแตล่ะวนัของทางเรือ จาก นิตยสาร Celebrity Today 
 

 
 
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563  ล่องน่านน า้สากล     
เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้า แบบบฟุเฟ่ต์นานาชาติ ท่ีห้องอาหาร Oceanview Café ท่ีชัน้ 10 หรือ จะเลือก

ทานแบบ A La Carte ท่ีห้อง Main Dining  ตามอธัยาศยั ทัง้นีย้งัมี อาหารรองท้องเบาๆ จิบกาแฟ พร้อม ขนมท่ี 
CAFÉ AL BACIO  

 เรือจะลอ่งออกนา่นนํา้สากล ซึง่ทา่นสามารถพกัผอ่นได้ตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกทํากิจกรรมตา่งๆ ซึ่งมีมากมายบน
เรือไม่ว่าจะเป็นการออกกําลงักายท่ีศนูย์ฟิตเนส, ว่ายนํา้, อาบแดด, อ่านหนงัสือในห้องสมดุ, ช้อปปิง้สินค้าชัน้นํา
ภายในเรือ เพลิดเพลินกบัคาสิโน ชมโรงภาพยนตร์ หรือ ชมการแสดงโชว์ อีกทัง้ยงัมี บริการสปา, บิวตี ้ซาลอน, โยคะ 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย บริการตลอดทัง้วนั 

 โปรแกรมตา่งๆอาจมีการเปล่ียนแปลง ท่านสามารถดโูปรแกรมแตล่ะวนัของทางเรือ จากนิตยสาร Celebrity Today  
กลางวัน สามารถรับประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต์นานาชาติ ท่ีห้องอาหาร Oceanview Café ท่ีชัน้ 10 หรือ จะเลือก

ทานแบบ A La Carte ท่ีห้อง Main Dining ตามอธัยาศยั 
เยน็ รับประทานอาหารเย็นท่ีห้อง Main Dinning ( กรุณาแตง่กายสภุาพ ) หรือ เลือกทานแบบบฟุเฟต์นานาชาตท่ีิห้อง 

Oceanview Café ชัน้ 10 



 

หมายเหตุ กรุณาตรวจวา่ท่านต้องไปรับหนงัสือเดนิทาง (passport) ของทา่นคืนในเวลาและสถานท่ีไหนของบนเรือและ คืนนี ้
ทา่นจะได้รับ แท็กกระเป๋าตามสีตา่งๆ จากทางเจ้าหน้าท่ีเรือ กรุณาวางกระเป๋าของทา่นไว้ท่ีหน้าห้องพกั ก่อนเวลา
เท่ียงคืน ท่านควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กไว้ใสส่มัภาระ ก่อนท่ีจะออกจากเรือในเช้าวนัถดัไป 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563  โคเตอร์ ประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro) 
 
เช้า ทา่นสามารถรับประทานอาหารเช้า แบบบฟุเฟ่ต์นานาชาต ิท่ีห้องอาหาร Oceanview Café ท่ีชัน้ 10หรือคณุจะเลือก

ทานแบบ A La Carte ท่ีห้อง Main Dining  ตามอธัยาศยั 
07.00 น. เรือจอดลอยลําในนา่นนํา้ ท่าเรือโคเตอร์ (Kotor Port), ประเทศมอนเตเนโกร นําทกุท่านขึน้ฝ่ังโดยเรือเล็ก พร้อมนํา

ทา่นเดนิทางด้วยรถบสัเพื่อเข้าสู ่ปราสาทแห่งซาน จีโอวานนี (Castle of San Giovanni ) ปราสาทเก่าแก่สมยัยคุ

กลางท่ีตัง้อยู่ริมหน้าผาเห็นวิวอ่าวโคเตอร์ได้อย่างชดัเจน ก าแพงเมือง และ ป้อมโคเตอร์ (Kotor Wall) เป็น

กําแพงเมืองเก่าแก่ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหนึ่งในยุโรป สามารถเดินขึน้ไปชมวิวมุมสูงเห็นอ่าวกอเตอร์แบบ 360 องศา 

สวยงามเป็นอย่างมาก และ หลังจากนัน้นําท่านเย่ียมชมความสวยงามของโบสถ์เก่าแก่ในเมืองเก่าอย่าง  St 

Tryphon Cathedral โบสถ์โรมนัคาทอลิกซึง่สร้างมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1166  

12.00 น. นําทา่นรับประทานอาหารกลางวนั ท่ี Astoria Restaurant หรือ เทียบเท่า หลงัจากนัน้ นําทา่นเดนิทางกลบัสูท่่าเรือ 

14.00 น. เดนิทางถึง ท่าเรือโคเตอร์ (Kotor Port), ประเทศมอนเตเนโกร 

17.00 น เรือสําราญ Celebrity Infinity ออกจาก ท่าเรือโคเตอร์ (Kotor Port),ประเทศมอนเตเนโกร 
เยน็ รับประทานอาหารเย็นท่ีห้อง Main Dinning  ( กรุณาแตง่กายสภุาพ )หรือ เลือกทานแบบบฟุเฟต์นานาชาตท่ีิห้อง 

Oceanview Café ชัน้ 10 
 
หมายเหตุ โปรแกรมตา่งๆอาจมีการเปล่ียนแปลง ท่านสามารถดโูปรแกรมแตล่ะวนัของทางเรือ จาก นิตยสาร Celebrity Today 
 



 

 
 
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563  ซาดาร์ ประเทศโครเอเชีย (Croatia) 
 
เช้า ทา่นสามารถรับประทานอาหารเช้า แบบบฟุเฟ่ต์นานาชาต ิท่ีห้องอาหาร Oceanview Café ท่ีชัน้ 10 หรือคณุจะ

เลือกทานแบบ A La Carte ท่ีห้อง Main Dining  ตามอธัยาศยั 
11.00 น. เรือจอดเทียบทา่ท่ี ท่าเรือซาดาร์ (Zadar Port), ประเทศโครเอเชีย 

12.00 น. นําทา่นเดนิทางด้วยรถบสัเพื่อรับประทานอาหารกลางวนั ท่ี Konoba Bonaca Restaurant หรือเทียบเทา่  
13.30 น. นําพาท่านเย่ียมชม โรมันฟอรัม (Roman Forum) ลานประชมุกลางเมือง ท่ีปัจจบุนัหลงเหลือเพียงซากปรักหกัพงั 

แตย่งัคงมีความสวยงามเป็นอย่างมาก หลงัจากนัน้ นําท่านเย่ียมชม โบสถ์เซนต์โดแนท (Church of St. Donat) 
เป็นสถานท่ีใช้สําหรับทําพิธีกรรมทางศาสนา ในปัจจบุนันัน้ได้กลายเป็นสญัลกัษณ์ประจําเมืองซาดาร์ท่ีสําคญั  ใน
บริเวณใกล้เคียงจะมี โบสถ์เซนต์เมร่ี (St. Mary's Church) เป็นพิพิธภณัฑ์สําหรับการเก็บงานศิลปะ วตัถโุบราณท่ี
มีความสําคญัทางศาสนา ซึง่สามารถเดนิชมโดยรอบได้ จนถึงเวลาอนัสมควรท่ีจะนําทกุทา่นเดนิทางกลบัสูท่่าเรือ 

18.00 น. เดนิทางถึง ท่าเรือซาดาร์ (Zadar Port), ประเทศโครเอเชีย 

20.00 น เรือสําราญ Celebrity Infinity ออกจากท่าเรือซาดาร์ (Zadar Port), ประเทศโครเอเชีย 

เยน็ รับประทานอาหารเย็นท่ีห้อง Main Dinning  ( กรุณาแตง่กายสภุาพ ) หรือ เลือกทานแบบบฟุเฟต์นานาชาตท่ีิห้อง 
Oceanview Café ชัน้ 10 

 
หมายเหตุ โปรแกรมตา่งๆอาจมีการเปล่ียนแปลง ท่านสามารถดโูปรแกรมแตล่ะวนัของทางเรือ จาก นิตยสาร Celebrity Today 

 
 



 

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563  ริเยกา ประเทศโครเอเชีย (Croatia) 
เช้า ทา่นสามารถรับประทานอาหารเช้า แบบบฟุเฟ่ต์นานาชาต ิท่ีห้องอาหาร Oceanview Café ท่ีชัน้ 10 หรือคณุจะ

เลือกทานแบบ A La Carte ท่ีห้อง Main Dining  ตามอธัยาศยั 
08.00 น. เรือจอดเทียบทา่ท่ี ท่าเรือริเยกา (Rijeka Port), ประเทศโครเอเชีย 

09.00 น. นําทา่นเดนิทางด้วยรถบสั ชมยา่นเมืองเก่า หอระฆังเอียง (The Bell ) และ โบสถ์ขนาดใหญ่  ซึง่ได้รับศลิปะและ

วฒันธรรมจากประเทศอิตาลี ชมประตยูา่นเมืองเก่าท่ีเคยใช้ในการต้อนรับกษัตริย์จากออสเตรียในสมยัสงครามโลก

ครัง้ท่ีสอง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี Asia China Chinese Restaurant หรือ เทียบเท่า หลงัจากนัน้ ช้อบปิง้อิสระท่ี
ห้างสรรพสินค้า Shopping Mall Rijeka ซึง่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ จนได้เวลาอนัสมควรท่ีจะ
เดนิทางกลบัสูท่า่เรือ 

15.00 น. เดนิทางถึง ท่าเรือริเยกา (Rijeka Port), ประเทศโครเอเชีย 

17.00 น เรือสําราญ Celebrity Infinity ออกจาก ท่าเรือริเยกา (Rijeka Port), ประเทศโครเอเชีย 

เยน็ รับประทานอาหารเย็นท่ีห้อง Main Dinning  ( กรุณาแตง่กายสภุาพ )หรือ เลือกทานแบบบฟุเฟต์นานาชาตท่ีิห้อง 
Oceanview Café ชัน้ 10 

หมายเหตุ โปรแกรมตา่งๆอาจมีการเปล่ียนแปลง ทา่นสามารถดโูปรแกรมแตล่ะวนัของทางเรือ จาก นิตยสาร Celebrity Today 

หมายเหตุ กรุณาตรวจว่าท่านต้องไปรับหนงัสือเดินทาง (passport) ของท่านคืนในเวลาและสถานท่ีไหนของบนเรือและ คืนนี ้
ท่านจะได้รับ แท็กกระเป๋าตามสีตา่งๆ จากทางเจ้าหน้าท่ีเรือ กรุณาวางกระเป๋าของท่านไว้ท่ีหน้าห้องพกั ก่อนเวลา
เท่ียงคืน ทา่นควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กไว้ใสส่มัภาระ ก่อนท่ีจะออกจากเรือในเช้าวนัถดัไป 

 
 
วันอาทติย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563  เวนิส ประเทศอิตาลี (Italy) 
เช้า ทา่นสามารถรับประทานอาหารเช้า แบบบฟุเฟ่ต์นานาชาต ิท่ีห้องอาหาร Oceanview Café ท่ีชัน้ 10หรือคณุจะเลือก

ทานแบบ A La Carte ท่ีห้อง Main Dining  ตามอธัยาศยั 
06.45 น. เรือสําราญ Celebrity Infinity เดินทางถึง ท่าเรือเวนิส (Venice Port), ประเทศอิตาลี  เม่ือท่านออกจากเรือ

เรียบร้อยแล้ว ไปรับกระเป๋าตามหมายเลขบนแท็กสีกระเป๋าของทา่น 
  ** ส าคัญมากตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ ** 



 

08.00 น. นําท่านเดินทางด้วยรถบสัเพ่ือเข้าสู่ เมืองเวนิส ชมความสวยงามของ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) และ 
พระราชวังดอจ (Doge's Palace) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีเก่าแก่มากว่า 800 ปี และ นําท่านเดินถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัส
ซานมาร์โค (Piazza San Marco) เป็นห้องนัง่เลน่ท่ีสวยท่ีสดุในยโุรป  

 จากนัน้อิสระให้ท่านพกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยั เพ่ือชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส ช้อปปิง้สินค้าของท่ีระลึก อาทิเช่น 
เคร่ืองแก้วมรูาโน่,หน้ากากเวนิส หรือ ท่านจะเลือกนัง่จิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ีเปิดให้บริการมาตัง้แตปี่ ค.ศ.
1720  

12.00 น. นําท่านรับประทานอาหารกลางวนั ท่ี Trovatore Restaurant หรือ เทียบเท่า หลงัอาหารให้ท่านได้พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั   

16.30 น. ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาร์โค โปโล (Venice Marco Polo Airport) 
ประเทศอิตาลี 

19.25 น ออกเดนิทางโดย สายการบินลุฟต์ฮันซา แอร์เวย์ (Lufthansa Airway) เท่ียวบนิท่ี LH331 นําทา่นเหินฟ้าสู ่ท่า

อากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Airport ) ประเทศเยอรมนั  

20.50 น.   ถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Airport ) ประเทศเยอรมนั เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

22.00 น. ออกเดนิทางโดย สายการบินลุฟต์ฮันซา แอร์เวย์ (Lufthansa Airway) เท่ียวบนิท่ี LH772 นําท่านเหินฟ้าสู่ 
กรุงเทพฯ 

 
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 กรุงเทพฯ 
14.10 น  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการ 
 

วันที่ 4-13 กรกฎาคม  2563

 
 

 

Ocean View 

 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง 

ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก 

110,000 บาท / ท่าน 

 

Deluxe Ocean View Strm Veranda  

(ห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล) 

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง 

ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก 

119,000 บาท / ท่าน 

 

**หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง** 

อัตรานีร้วม: 
 

 ตัว๋เคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั ของสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ และสายการบนิลฟุต์ฮนัซา แอร์เวย์ ชัน้ประหยดั 

 ตัว๋เรือ Celebrity Infinity พร้อมห้องพกับนเรือสําราญฯ ในแบบท่ีคณุเลือก   

 อาหารและเคร่ืองดื่ม ชา-กาแฟ ตามท่ีระบใุน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือ 

 ภาษีทา่เรือ 

 คา่ทิปพนกังานบนเรือ 

 คา่ทิปไกด์ 

 ประกนัการเดนิทางอบุตัเิหต ุวงเงิน 2,000,000 บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 ทวัร์อิตาลี, มอลตา, มอนเตเนโกร และโครเอเชีย ตามท่ีระบ ุ 
 



 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่โครเอเชีย และคา่วีซา่เชงเก็น (ในกรณีต้องการวีซา่ สามารถแจ้งได้โดยมีคา่ใช้จา่ยเพ่ืมเตมิ) 

 คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ Wifi คา่อาหาร และเคร่ืองดืมท่ีมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม  ฯลฯ 

 คา่ใช้จา่ยอนัเน่ืองมาจากความลา่ช้าของสายการบนิ, เหตสุดุวิสยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 

 คา่ธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบคุคลตา่งด้าวคา่วีซา่เข้าประเทศของบคุคลตา่งด้าว (ถ้ามี) 

 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีการบริการหกัณ ท่ีจา่ย 3% (ในกรณีท่ีต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 

 

ขัน้ตอนการจอง 

 สง่สําเนาหนงัสือเดนิทางให้เจ้าหน้าท่ี (ท่ีมีอายเุหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือนในวนัเดินทาง) 

 ชําระคา่ทวัร์เตม็จํานวน ภายใน 3 วนัท่ีได้ทําการสํารอง แตไ่มเ่กิน 5 วนั กรณีตดิวนัหยดุ 

 คณุจะได้รับเอกสารยืนยนัการจองและรายละเอียดการจอง 

 ทา่นจะได้รับตัว๋เรือโดยประมาณ 30 วนั ก่อนเดินทาง 
 
เงื่อนไข  

 บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเส้นทางเดนิเรือ, หรือโปรแกรมทวัร์ โดยมิแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

 ระหวา่งการเดนิทาง หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมท่ัง้หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนคา่บริการ
ได้ 

 นํา้หนกักระเป๋าเดินทางโหลดได้ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึน้เคร่ืองได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม, หากนํา้หนกัสมัภาระ
ของทา่นเกินตามท่ีสายการบนิกําหนด ทา่นต้องชําระคา่สว่นเกินเอง 

 อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีให้บริการบนเรือได้จัดเตรียมไว้ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีบางรายการท่ีมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น 
อาหารเมนพูิเศษ, การจองห้องอาหารพิเศษ, เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมแอลกอฮอล์ เคร่ืองด่ืมท่ีมีย่ีห้อ หากคณุสงสยัสามารถ
สอบถามได้จากบริกรโดยตรง หรือดรูายละเอียดได้จาก Cruise Compass 

 หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง หรือ ออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐฯ บริษัท ไมส่ามารถคืนคา่ตัว๋เรือให้ได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเวลา โปรแกรมทวัร์และเส้นทางเดินเรือโดยอาจมิได้แจ้งล่วงหน้า ทัง้นีเ้พ่ือความ
ปลอดภยัและความเหมาะสมของกําหนดการโดยรวม 

 การนําสิ่งของผิดกฏหมายตดิตวัระหวา่งการเดนิทางหรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง ตลอดจนความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม 
หรือผิดกฏหมายเป็นความรับผิดชอบสว่นบคุคล 

 สายการบนิอาจเปล่ียนเคร่ือง (aircraft)  โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

 ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในการยกเลิกทกุกรณี 



 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนผู้ เดินทาง ในกรณีท่ีบริษัทออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หรือ บางกรณีอาจจะเปล่ียนแปลงได้
ตามเง่ือนไขของสายการบนิโดยอาจจะมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ โปรดเช็คเป็นกรณีๆ 

 
หมายเหตุ  

 ราคาเดก็เทา่กนักบัผู้ใหญ่ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางต่ํากว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้า 
อยา่งน้อย 30 วนั ก่อนการเดนิทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบนิ 
การนดัหยดุงาน การประท้วง ภยัธรรมชาต ิการก่อจราจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจรฯลฯ ทัง้นีจ้ะคํานงึและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางไว้ให้ได้มากท่ีสดุ 

 บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ หากทา่นถกูปฎิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระทําท่ีส่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง  

 

 

 




