เปิดเส้นทางสุดคลาสสิค ยุโรปตะวันออก พร้อมล่องเรือสาราญไปกับ

Celebrity Infinity
โรม - ซิซิเลีย (อิตาลี) - วัลเลตตา (มอลตา) - โคเตอร์ (มอนเตเนโกร) - ซาดาร์ – ริเยกา
(โครเอเชีย) – เวนิส (อิตาลี)

10 วัน 7 คืน เดินทางวันที่ 4 - 13 กรกฎาคม 2563

วันเสาร์ ท่ ี 4 กรกฎาคม 2563 - วันอาทิตย์ ท่ ี 5 กรกฎาคม 2563 กรุงเทพฯ - โรม ประเทศอิตาลี (Rome ,Italy)
20.30 น. พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบินออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ (Austrian Airlines)
ชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ เช็คอินแถว G เจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกให้ แก่ทา่ น
23.45 น.
05.35 น.
07.05 น.
08.40 น.
10.40 น.

นําท่านเหินฟ้าสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Vienna International Airport) ประเทศออสเตรี ย โดยสาย
การบินออสเตรียน แอร์ ไลน์ (Austrian Airlines) เที่ยวบินที่ OS026 รับบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรี ย และ รอเปลี่ยนเครื่ องภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่กรุงโรม
ประเทศอิตาลี
เดินทางสูก่ รุงโรม ประเทศอิตาลี โดย สายการบินออสเตรียน แอร์ ไลน์ (Austrian Airlines) เที่ยวบินที่ OS501
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานฟูมิชิโน (Fiumicino International Airport) กรุงโรม ประเทศอิตาลี ทุทกุ ท่านดําเนินการ
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร (ตามเวลาท้ องถิ่น)
นําทุกท่านเดินทางด้ วยรถบัสเพื่อเข้ าสูเ่ มืองโรม เพื่อชมบรรยากาศของ จัตุรัสสเปน (Piazza di Spagna) และ เยี่ยม
ชมความยิ่งใหญ่ของ โรมันฟอรั ม (Roman Forum) ซึ่งอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางของชุมชน การเมือง ศาสนา การค้ า
และการปกครองอันยิ่งใหญ่ของกรุงโรม และ ไม่พลาดเยี่ยมชม โคลอสเซี่ยม (Colosseum) สนามกีฬายุคโบราณที่
สามารถจุคนได้ ถึง 50,000 คนซึง่ เป็ นจุดไฮไลท์ของเมืองนี ้ พร้ อมนําพาท่านไปชม บันไดสเปน (Spanish steps) ซึ่ง
เป็ นบันไดที่กว้ างที่สุดและยาวที่สดุ ในทวีปยุโรป และ ถ่ายภาพกับ นา้ พุเทรวี่ (Trevi Fountain) ซึ่งเป็ นลานนํ ้าพุ
และอนุสรณ์สถาน ที่จดั ได้ วา่ สวยงามและมีชื่อเสียงที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Tien Tsin Restaurant หรือ เทียบเท่ า
หลังจากนันให้
้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ แบบอิสระตามอัธยาศัยจนได้ เวลาอันสมควรที่จะนําทุกท่านเดินทาง
สูท่ า่ เรื อเพื่อขึ ้นเรื อ Celebrity Infinity
15.00 น. เดินทางถึง ท่ าเรื อชีวีตาเวกเกีย (Civitavecchia Port), ประเทศอิตาลี นําท่านผ่านขันตอนการเช็
้
คอินเพื่อขึ ้นเรื อ
และ รับ Sea pass เพื่อใช้ สําหรับเข้ าห้ องพักของท่าน
** ผู้โดยสารควรถึงท่ าเรื อเพื่อทาการเช็คอิน อย่ างน้ อย 3 ชั่วโมงก่ อนเรื อออก **
17.00 น เรื อสําราญ Celebrity Infinity ออกจาก ท่ าเรือชีวีตาเวกเกีย (Civitavecchia Port), ประเทศอิตาลี
** เตรี ยมตัว เข้ าร่ วมฟั งการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรื อ (Muster Drill) ตามโซนที่ระบุไว้ ในบัตร Sea
Pass กรุณาเช็คเวลาที่แน่ นอนจากประกาศบนเรืออีกครัง้ **
เย็น
บริ การอาหารคํ่าที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte ท่านจะได้ รับหมายเลขโต๊ ะอาหาร และ ห้ องอาหารของท่าน
ก่อนลงเรื อ ( กรุณาแต่งกายสุภาพ )
หลังอาหารเย็นท่านสามารถพักผ่อนได้ ตามอัธยาศัยหรื อเข้ าร่ วมดูโชว์ที่ทางเรื อได้ จดั ไว้ ให้ ท่านสามารถดูกิจกรรม
ต่างๆได้ จาก Celebrity Today ซึง่ ทางเรื อได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ ที่ห้องพักของท่าน หรื อ สามารถรับได้ ที่ Guest Relations
ชัน้ 3
หมายเหตุ โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวันของทางเรื อ จาก นิตยสาร Celebrity Today

วันจันทร์ ท่ ี 6 กรกฎาคม 2563 ซิซิเลีย ประเทศอิตาลี ( Sicily, Messina )
เช้ า
ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้ า แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Oceanview Café ที่ชนั ้ 10หรื อคุณจะเลือก
ทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining ตามอัธยาศัย หลังจากนันท่
้ านสามารถพักผ่อนได้ ตามอัธยาศัย หรื อ จะ
เลือกกิจกรรมซึ่งมีมากมายบนเรื อไม่ว่าจะ ช้ อปปิ ง้ สินค้ าชันนํ
้ าภายในเรื อ เพลิดเพลินกับคาสิโน ชมโรงภาพยนตร์
หรื อ ชมการแสดงโชว์
12.00 น. เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่ าเรือเมสซีนา (Messina Port), ประเทศอิตาลี

นําท่านเดินทางด้ วยรถบัสเพื่อเยี่ยมชม มหาวิหารเมสซินา (Cathedral of Messina) ซึ่งมหาวิหารนี ้ถูกสร้ างขึ ้นใน
แบบสไตล์โกธิคมีความสวยงามเป็ นอย่างมาก ซึ่งบริ เวณใกล้ เคียงสามารถเดินชมอาคารหอระฆัง ที่มีความงดงาม
และโดดเด่นไม่แพ้ กนั อีกทังยั
้ งมี นาฬิกาดาราศาสตร์ หนึง่ ในนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ยังไม่หมดเพียง
เท่านี ้ให้ ท่านได้ ชม ลานนา้ พุออริออน (Orion Fountain) อีกหนึ่งลานนํ ้าพุที่มีความงดงามเป็ นอย่างมาก จนได้
เวลาอันสมควรที่จะนําทุกท่านเดินทางกลับสู่ทา่ เรื อ
18.00 น. เดินทางถึง ท่ าเรือเมสซีนา (Messina Port), ประเทศอิตาลี
20.00 น. เรื อสําราญ Celebrity Infinity ออกจากท่ าเรือเมสซีนา (Messina Port), ประเทศอิตาลี
เย็น
รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dinning ( กรุณาแต่งกายสุภาพ ) หรื อ เลือกทานแบบบุฟเฟต์นานาชาติที่ห้อง
Oceanview Café ชัน้ 10
คํ่าคืนนี ้ท่านสามารถชมการแสดงระดับโลก และ ความบันเทิงต่างๆ ที่ทางเรื อได้ จดั เตรี ยมเพื่อความสนุก และ ความ
บันเทิงให้ แก่ท่าน เช่น การแสดงที่ห้อง Celebrity Theater ที่ชนั ้ 3, 4 และ 5 หรื อ ท่านจะเลือกนัง่ เล่นจิบเครื่ องดื่มที่
คลับ หรื อ เลาจน์บาร์ ที่มีให้ ทา่ นได้ เลือกมากมายได้ ตามใจชอบ
หมายเหตุ โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวันของทางเรื อ จาก นิตยสาร Celebrity Today
13.00 น.

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
เช้ า
08.00 น
09.00 น.

วัลเลตตา ประเทศมอลตา (Malta)

ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้ า แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Oceanview Café ที่ชนั ้ 10 หรื อคุณจะ
เลือกทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining ชัน้ 3 และ 4 ตามอัธยาศัย
เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่ าเรือวัลเลตตา (Valletta Port), ประเทศมอลตา
นําท่านเดินทางด้ วยรถบัสเพื่อชม สวนบารั คคา (Barrakka Garden) สวนสวยที่ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นสถานที่ส่วนบุคคล
แต่ภายหลังได้ เปิ ดให้ สาธารณชนเข้ าชมในปี ค.ศ. 1824 จากบริ เวณสวนจะเห็นวิวทิวทัศน์ของอ่าวแกรนด์ฮาร์ เบอร์ ที่
สวยงาม หลังจากนันนํ
้ าท่านเยี่ยมชม พระราชวังแกรนด์ มาสเตอร์ (Grandmaster’s Palace) ซึ่งปั จจุบนั บางส่วน
ของอาคารเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยโบราณ และชม มหาวิหารเซนต์ จอห์ น( St.John’s
Cathedral ) ซึ่งเป็ นทังโบสถ์
้
และพิพิธภัณฑ์ สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ผ้ อู ปุ ถัมภ์เหล่าอัศวินทังหลาย
้
ความพิเศษคือ
การออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและศิลปิ นชาวมอลต้ า

12.00 น.
16.00 น.
18.00 น
เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Nan Yuan Restaurant หรื อ เทียบเท่า หลังจากนันให้
้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการช้ อป
ปิ ง้ ตามอัธยาศัย และได้ เวลาอันสมควรนําท่านกลับสูท่ า่ เรื อ
เดินทางถึง ท่ าเรือวัลเลตตา (Valletta Port), ประเทศมอลตา
เรื อสําราญ Celebrity Infinity ออกจาก ท่ าเรือวัลเลตตา (Valletta Port), ประเทศมอลตา
รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dinning ( กรุณาแต่งกายสุภาพ )หรื อ เลือกทานแบบบุฟเฟต์นานาชาติที่ห้อง
Oceanview Café ชัน้ 10

หมายเหตุ โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวันของทางเรื อ จาก นิตยสาร Celebrity Today

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
ล่ องน่ านนา้ สากล
เช้ า
ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้ า แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Oceanview Café ที่ชนั ้ 10 หรื อ จะเลือก
ทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining ตามอัธยาศัย ทังนี
้ ้ยังมี อาหารรองท้ องเบาๆ จิบกาแฟ พร้ อม ขนมที่
CAFÉ AL BACIO
เรื อจะล่องออกน่านนํ ้าสากล ซึง่ ท่านสามารถพักผ่อนได้ ตามอัธยาศัย หรื อ จะเลือกทํากิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีมากมายบน
เรื อไม่ว่าจะเป็ นการออกกําลังกายที่ศนู ย์ฟิตเนส, ว่ายนํ ้า, อาบแดด, อ่านหนังสือในห้ องสมุด, ช้ อปปิ ง้ สินค้ าชันนํ
้ า
ภายในเรื อ เพลิดเพลินกับคาสิโน ชมโรงภาพยนตร์ หรื อ ชมการแสดงโชว์ อีกทังยั
้ งมี บริ การสปา, บิวตี ้ ซาลอน, โยคะ
และอื่นๆ อีกมากมาย บริการตลอดทังวั
้ น
โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวันของทางเรื อ จากนิตยสาร Celebrity Today
กลางวัน สามารถรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Oceanview Café ที่ชนั ้ 10 หรื อ จะเลือก
ทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining ตามอัธยาศัย
เย็น
รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dinning ( กรุณาแต่งกายสุภาพ ) หรื อ เลือกทานแบบบุฟเฟต์นานาชาติที่ห้อง
Oceanview Café ชัน้ 10

หมายเหตุ กรุณาตรวจว่าท่านต้ องไปรับหนังสือเดินทาง (passport) ของท่านคืนในเวลาและสถานที่ไหนของบนเรื อและ คืนนี ้
ท่านจะได้ รับ แท็กกระเป๋ าตามสีตา่ งๆ จากทางเจ้ าหน้ าที่เรื อ กรุณาวางกระเป๋ าของท่านไว้ ที่หน้ าห้ องพัก ก่อนเวลา
เที่ยงคืน ท่านควรเตรี ยมกระเป๋ าใบเล็กไว้ ใส่สมั ภาระ ก่อนที่จะออกจากเรื อในเช้ าวันถัดไป

วันพฤหัสบดีท่ ี 9 กรกฎาคม 2563
เช้ า
07.00 น.

โคเตอร์ ประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro)

ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้ า แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Oceanview Café ที่ชนั ้ 10หรื อคุณจะเลือก
ทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining ตามอัธยาศัย
เรื อจอดลอยลําในน่านนํ ้า ท่ าเรือโคเตอร์ (Kotor Port), ประเทศมอนเตเนโกร นําทุกท่านขึ ้นฝั่ งโดยเรื อเล็ก พร้ อมนํา
ท่านเดินทางด้ วยรถบัสเพื่อเข้ าสู่ ปราสาทแห่ งซาน จีโอวานนี (Castle of San Giovanni ) ปราสาทเก่าแก่สมัยยุค
กลางที่ตงอยู
ั ้ ่ริมหน้ าผาเห็นวิวอ่าวโคเตอร์ ได้ อย่างชัดเจน กาแพงเมือง และ ป้อมโคเตอร์ (Kotor Wall) เป็ น
กําแพงเมืองเก่าแก่ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป สามารถเดินขึ ้นไปชมวิวมุมสูงเห็นอ่าวกอเตอร์ แบบ 360 องศา
สวยงามเป็ นอย่างมาก และ หลังจากนัน้ นําท่านเยี่ ยมชมความสวยงามของโบสถ์ เก่าแก่ในเมื องเก่าอย่าง St
Tryphon Cathedral โบสถ์โรมันคาทอลิกซึง่ สร้ างมาตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1166

12.00 น.
14.00 น.
17.00 น
เย็น

นําท่านรับประทานอาหารกลางวัน ที่ Astoria Restaurant หรื อ เทียบเท่า หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางกลับสูท่ ่าเรื อ
เดินทางถึง ท่ าเรือโคเตอร์ (Kotor Port), ประเทศมอนเตเนโกร
เรื อสําราญ Celebrity Infinity ออกจาก ท่ าเรือโคเตอร์ (Kotor Port),ประเทศมอนเตเนโกร
รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dinning ( กรุณาแต่งกายสุภาพ )หรื อ เลือกทานแบบบุฟเฟต์นานาชาติที่ห้อง
Oceanview Café ชัน้ 10

หมายเหตุ โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวันของทางเรื อ จาก นิตยสาร Celebrity Today

วันศุกร์ ท่ ี 10 กรกฎาคม 2563
เช้ า
11.00 น.
12.00 น.
13.30 น.

18.00 น.
20.00 น
เย็น

ซาดาร์ ประเทศโครเอเชีย (Croatia)

ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้ า แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Oceanview Café ที่ชนั ้ 10 หรื อคุณจะ
เลือกทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining ตามอัธยาศัย
เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่ าเรือซาดาร์ (Zadar Port), ประเทศโครเอเชีย
นําท่านเดินทางด้ วยรถบัสเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ที่ Konoba Bonaca Restaurant หรื อเทียบเท่า
นําพาท่านเยี่ยมชม โรมันฟอรั ม (Roman Forum) ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบนั หลงเหลือเพียงซากปรักหักพัง
แต่ยงั คงมีความสวยงามเป็ นอย่างมาก หลังจากนัน้ นําท่านเยี่ยมชม โบสถ์ เซนต์ โดแนท (Church of St. Donat)
เป็ นสถานที่ใช้ สําหรับทําพิธีกรรมทางศาสนา ในปั จจุบนั นันได้
้ กลายเป็ นสัญลักษณ์ประจําเมืองซาดาร์ ที่สําคัญ ใน
บริเวณใกล้ เคียงจะมี โบสถ์ เซนต์ เมรี่ (St. Mary's Church) เป็ นพิพิธภัณฑ์สําหรับการเก็บงานศิลปะ วัตถุโบราณที่
มีความสําคัญทางศาสนา ซึง่ สามารถเดินชมโดยรอบได้ จนถึงเวลาอันสมควรที่จะนําทุกท่านเดินทางกลับสูท่ ่าเรื อ
เดินทางถึง ท่ าเรือซาดาร์ (Zadar Port), ประเทศโครเอเชีย
เรื อสําราญ Celebrity Infinity ออกจากท่ าเรือซาดาร์ (Zadar Port), ประเทศโครเอเชีย
รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dinning ( กรุณาแต่งกายสุภาพ ) หรื อ เลือกทานแบบบุฟเฟต์นานาชาติที่ห้อง
Oceanview Café ชัน้ 10

หมายเหตุ โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวันของทางเรื อ จาก นิตยสาร Celebrity Today

วันเสาร์ ท่ ี 11 กรกฎาคม 2563
ริเยกา ประเทศโครเอเชีย (Croatia)
เช้ า
ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้ า แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Oceanview Café ที่ชนั ้ 10 หรื อคุณจะ
เลือกทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining ตามอัธยาศัย
08.00 น. เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่ าเรือริเยกา (Rijeka Port), ประเทศโครเอเชีย
09.00 น. นําท่านเดินทางด้ วยรถบัส ชมย่านเมืองเก่า หอระฆังเอียง (The Bell ) และ โบสถ์ ขนาดใหญ่ ซึง่ ได้ รับศิลปะและ

12.00 น.

15.00 น.

วัฒนธรรมจากประเทศอิตาลี ชมประตูยา่ นเมืองเก่าที่เคยใช้ ในการต้ อนรับกษัตริ ย์จากออสเตรี ยในสมัยสงครามโลก
ครัง้ ที่สอง
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Asia China Chinese Restaurant หรื อ เทียบเท่า หลังจากนัน้ ช้ อบปิ ง้ อิสระที่
ห้ างสรรพสินค้ า Shopping Mall Rijeka ซึง่ มีสินค้ าแบรนด์เนมมากมายให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ จนได้ เวลาอันสมควรที่จะ
เดินทางกลับสูท่ า่ เรื อ
เดินทางถึง ท่ าเรือริเยกา (Rijeka Port), ประเทศโครเอเชีย

เรื อสําราญ Celebrity Infinity ออกจาก ท่ าเรือริเยกา (Rijeka Port), ประเทศโครเอเชีย
รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dinning ( กรุณาแต่งกายสุภาพ )หรื อ เลือกทานแบบบุฟเฟต์นานาชาติที่ห้อง
Oceanview Café ชัน้ 10
หมายเหตุ โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวันของทางเรื อ จาก นิตยสาร Celebrity Today
หมายเหตุ กรุณาตรวจว่าท่านต้ องไปรับหนังสือเดินทาง (passport) ของท่านคืนในเวลาและสถานที่ไหนของบนเรื อและ คืนนี ้
ท่านจะได้ รับ แท็กกระเป๋ าตามสีตา่ งๆ จากทางเจ้ าหน้ าที่เรื อ กรุณาวางกระเป๋ าของท่านไว้ ที่หน้ าห้ องพัก ก่อนเวลา
เที่ยงคืน ท่านควรเตรี ยมกระเป๋ าใบเล็กไว้ ใส่สมั ภาระ ก่อนที่จะออกจากเรื อในเช้ าวันถัดไป
17.00 น
เย็น

วันอาทิตย์ ท่ ี 12 กรกฎาคม 2563
เวนิส ประเทศอิตาลี (Italy)
เช้ า
ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้ า แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Oceanview Café ที่ชนั ้ 10หรื อคุณจะเลือก
ทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining ตามอัธยาศัย
06.45 น. เรื อสําราญ Celebrity Infinity เดินทางถึง ท่ าเรื อเวนิส (Venice Port), ประเทศอิตาลี เมื่อท่านออกจากเรื อ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ไปรับกระเป๋ าตามหมายเลขบนแท็กสีกระเป๋ าของท่าน
** สาคัญมากตรวจสอบสัมภาระของท่ านก่ อนออกจากท่ าเรือ **

08.00 น.

12.00 น.
16.30 น.
19.25 น
20.50 น.
22.00 น.

นําท่านเดินทางด้ วยรถบัสเพื่อเข้ าสู่ เมืองเวนิส ชมความสวยงามของ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) และ
พระราชวังดอจ (Doge's Palace) ซึ่งเป็ นสิ่งก่อสร้ างที่เก่าแก่มากว่า 800 ปี และ นําท่านเดินถ่ายรูปบริ เวณ จัตุรัส
ซานมาร์ โค (Piazza San Marco) เป็ นห้ องนัง่ เล่นที่สวยที่สดุ ในยุโรป
จากนันอิ
้ สระให้ ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส ช้ อปปิ ง้ สินค้ าของที่ระลึก อาทิเช่น
เครื่ องแก้ วมูราโน่,หน้ ากากเวนิส หรื อ ท่านจะเลือกนัง่ จิบกาแฟในร้ าน Café Florian ที่เปิ ดให้ บริ การมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.
1720
นําท่านรับประทานอาหารกลางวัน ที่ Trovatore Restaurant หรื อ เทียบเท่า หลังอาหารให้ ท่านได้ พกั ผ่อนตาม
อัธยาศัย
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติมาร์ โค โปโล (Venice Marco Polo Airport)
ประเทศอิตาลี
ออกเดินทางโดย สายการบินลุฟต์ ฮันซา แอร์ เวย์ (Lufthansa Airway) เที่ยวบินที่ LH331 นําท่านเหินฟ้าสู่ ท่ า
อากาศยานแฟรงก์ เฟิ ร์ ต (Frankfurt Airport ) ประเทศเยอรมัน
ถึง ท่ าอากาศยานแฟรงก์ เฟิ ร์ ต (Frankfurt Airport ) ประเทศเยอรมัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางโดย สายการบินลุฟต์ ฮันซา แอร์ เวย์ (Lufthansa Airway) เที่ยวบินที่ LH772 นําท่านเหินฟ้าสู่
กรุงเทพฯ

วันจันทร์ ท่ ี 13 กรกฎาคม 2563 กรุงเทพฯ
14.10 น
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ
วันที่ 4-13 กรกฎาคม 2563

Ocean View

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง
ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก

(ห้องพักแบบมีหน้าต่าง)

110,000 บาท / ท่าน
Deluxe Ocean View Strm Veranda

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง
ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก

(ห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล)

119,000 บาท / ท่าน
**หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง**
อัตรานีร้ วม:
 ตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชันประหยั
้
ด ของสายการบินออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ และสายการบินลุฟต์ฮนั ซา แอร์ เวย์ ชันประหยั
้
ด
 ตัว๋ เรื อ Celebrity Infinity พร้ อมห้ องพักบนเรื อสําราญฯ ในแบบที่คณ
ุ เลือก







อาหารและเครื่ องดื่ม ชา-กาแฟ ตามที่ระบุใน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบันเทิงบนเรื อ
ภาษีทา่ เรื อ
ค่าทิปพนักงานบนเรื อ
ค่าทิปไกด์
ประกันการเดินทางอุบตั เิ หตุ วงเงิน 2,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ทัวร์ อิตาลี, มอลตา, มอนเตเนโกร และโครเอเชีย ตามที่ระบุ

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ โครเอเชีย และค่าวีซา่ เชงเก็น (ในกรณีต้องการวีซา่ สามารถแจ้ งได้ โดยมีคา่ ใช้ จา่ ยเพื่มเติม)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ Wifi ค่าอาหาร และเครื่ องดืมที่มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่ม ฯลฯ
 ค่าใช้ จา่ ยอันเนื่องมาจากความล่าช้ าของสายการบิน, เหตุสดุ วิสยั , การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 ค่าธรรมเนียมแจ้ งเข้ า - ออกของบุคคลต่างด้ าวค่าวีซา่ เข้ าประเทศของบุคคลต่างด้ าว (ถ้ ามี)
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จา่ ย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็ จมีภาษี)
ขัน้ ตอนการจอง
 ส่งสําเนาหนังสือเดินทางให้ เจ้ าหน้ าที่ (ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนในวันเดินทาง)
 ชําระค่าทัวร์ เต็มจํานวน ภายใน 3 วันที่ได้ ทําการสํารอง แต่ไม่เกิน 5 วัน กรณีตดิ วันหยุด
 คุณจะได้ รับเอกสารยืนยันการจองและรายละเอียดการจอง
 ท่านจะได้ รับตัว๋ เรื อโดยประมาณ 30 วัน ก่อนเดินทาง
เงื่อนไข
 บริ ษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้ นทางเดินเรื อ, หรื อโปรแกรมทัวร์ โดยมิแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 ระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การ
ได้
 นํ ้าหนักกระเป๋ าเดินทางโหลดได้ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ ้นเครื่ องได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม, หากนํ ้าหนักสัมภาระ
ของท่านเกินตามที่สายการบินกําหนด ท่านต้ องชําระค่าส่วนเกินเอง
 อาหารและเครื่ องดื่มที่ให้ บริ การบนเรื อได้ จัดเตรี ยมไว้ ให้ โดยไม่มีค่าใช้ จ่าย แต่จะมีบางรายการที่มีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เช่น
อาหารเมนูพิเศษ, การจองห้ องอาหารพิเศษ, เครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ เครื่ องดื่มที่มียี่ห้อ หากคุณสงสัยสามารถ
สอบถามได้ จากบริกรโดยตรง หรื อดูรายละเอียดได้ จาก Cruise Compass
 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง หรื อ ออกนอกประเทศโดยเจ้ าหน้ าที่รัฐฯ บริษัท ไม่สามารถคืนค่าตัว๋ เรื อให้ ได้
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา โปรแกรมทัวร์ และเส้ นทางเดินเรื อโดยอาจมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ทังนี
้ ้เพื่อความ
ปลอดภัยและความเหมาะสมของกําหนดการโดยรวม
 การนําสิ่งของผิดกฏหมายติดตัวระหว่างการเดินทางหรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง ตลอดจนความประพฤติที่ไม่เหมาะสม
หรื อผิดกฏหมายเป็ นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
 สายการบินอาจเปลี่ยนเครื่ อง (aircraft) โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี

 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง ในกรณีที่บริ ษัทออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หรื อ บางกรณีอาจจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามเงื่อนไขของสายการบินโดยอาจจะมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มเติม โปรดเช็คเป็ นกรณีๆ
หมายเหตุ
 ราคาเด็กเท่ากันกับผู้ใหญ่
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางตํ่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้ วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั เิ หตุ ปั ญหาการจราจรฯลฯ ทังนี
้ ้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฎิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้ าเมือง

