
               

   เปิดเสน้ทางสดุคลาสสิค ยโุรปตะวนัออก 

        พรอ้มลอ่งเรอืสาํราญไปกบั Celebrity Infinity 

โรม – ซิซิเลีย (อิตาลี) – วลัเลตตา (มอลตา) – โคเตอร ์(มอนเตเนโกร) –  

ซาดาร ์– รเิยกา (โครเอเชีย) – เวนิส (อิตาลี) 

10 วนั 7 คืน เดินทางวนัท่ี 4 – 13 กรกฎาคม 2563 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
วนัเสารท์ี ่4 กรกฎาคม 2563 - วนัอาทติยท์ี ่5 กรกฎาคม 2563   กรุงเทพฯ - โรม ประเทศอติาล ี(Rome ,Italy)  
 
 

20.30 น. พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบินออสเตรยีนแอรไ์ลน ์
(Austrian Airlines) ช ัน้ 4 ประตู 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิแถว G เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั และอํานวย
ความสะดวกใหแ้กท่า่น 

 
23.45 น. นําทา่นเหนิฟ้าสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตเิวยีนนา (Vienna International Airport) ประเทศ

ออสเตรยี โดยสายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์(Austrian Airlines) เทีย่วบนิที ่OS026 รบับรกิาร
อาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ  

05.35 น.   ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิวยีนนา ประเทศออสเตรยี และ รอเปลีย่นเคร ือ่งภายในประเทศเพือ่
เดนิทางสูก่รงุโรม ประเทศอติาล ี
 

07.05 น. เดนิทางสูก่รงุโรม ประเทศอติาล ีโดย สายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์(Austrian Airlines) 
เทีย่วบนิที ่OS501  

 
08.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานฟูมชิโิน (Fiumicino International Airport) กรงุโรม ประเทศอติาลทุีทกุ

ทา่นดาํเนินการผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากร (ตามเวลาทอ้งถิน่) 
 
10.40 น.  นําทุกท่านเดินทางดว้ยรถบสัเพื่อเขา้สู่เมืองโรม เพื่อชมบรรยากาศของ จตัุรสัสเปน (Piazza di 

Spagna) และ เยีย่มชมความยิง่ใหญ่ของ โรมนัฟอรมั (Roman Forum) ซึง่อดตีเคยเป็นศูนยก์ลาง
ของชมุชน การเมือง ศาสนา การคา้ และการปกครองอนัยิง่ใหญ่ของกรุงโรม และ ไม่พลาดเยีย่มชม 
โคลอสเซีย่ม (Colosseum) สนามกฬีายุคโบราณทีส่ามารถจุคนไดถ้งึ 50,000 คนซึง่เป็นจุดไฮไลท ์
ของเมอืงนี ้พรอ้มนําพาท่านไปชม บนัไดสเปน (Spanish steps) ซึง่เป็นบนัไดทีก่วา้งทีสุ่ดและยาวทีสุ่ด
ในทวปียโุรป และ ถ่ายภาพกบั น้ําพุเทรวี ่(Trevi Fountain)  ซึง่เป็นลานนํ้าพุและอนุสรณส์ถาน ทีจ่ดั
ไดว้า่สวยงามและมชี ือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหน่ึงของโลก 

 
12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ที ่Tien Tsin Restaurant หรอื เทยีบเทา่  

หลงัจากน้ันใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงแบบอสิระตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาอนัสมควรทีจ่ะนําทุก
ทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ขึน้เรอื Celebrity Infinity 
 
 

 



15.00 น. เดนิทางถงึ ท่าเรอืชวีตีาเวกเกยี (Civitavecchia Port), ประเทศอติาล ีนําท่านผ่านขัน้ตอนการ
เชค็อนิเพือ่ขึน้เรอื และ รบั Sea pass เพือ่ใชส้าํหรบัเขา้หอ้งพกัของทา่น  
** ผูโ้ดยสารควรถงึท่าเรอืเพือ่ทําการเชค็อนิ อย่างน้อย 3 ช ัว่โมงก่อนเรอืออก ** 

 
17.00 น เรอืสาํราญ Celebrity Infinity ออกจาก ท่าเรอืชวีตีาเวกเกยี (Civitavecchia Port), ประเทศอติาล ี
 

** เตรยีมตวั เขา้รว่มฟังการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื (Muster Drill) ตามโซนที่
ระบุไวใ้นบตัร Sea Pass กรุณาเชค็เวลาทีแ่น่นอนจากประกาศบนเรอือกีคร ัง้ ** 
 

เย็น บรกิารอาหารคํ่าทีห่อ้ง Main Dining แบบ A La Carte ท่านจะไดร้บัหมายเลขโตะ๊อาหาร และ 
หอ้งอาหารของทา่นกอ่นลงเรอื ( กรณุาแตง่กายสภุาพ ) 
 
หลงัอาหารเย็นทา่นสามารถพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยัหรอืเขา้รว่มดโูชวท์ีท่างเรอืไดจ้ดัไวใ้ห ้ท่านสามารถ
ดกูจิกรรมตา่งๆไดจ้าก Celebrity Today ซึง่ทางเรอืไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หท้ีห่อ้งพกัของท่าน หรอื สามารถ
รบัไดท้ี ่Guest Relations ช ัน้ 3 

 
 

หมายเหตุ ** โปรแกรมต่างๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวนัของทางเรอื จาก นิตยสาร Celebrity Today 

 
วนัจนัทรท์ี ่6 กรกฎาคม 2563  ซซิเิลยี ประเทศอติาล ี( Sicily, Messina ) 
       
เชา้   ท่านสามารถรบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Oceanview Café ทีช่ ัน้ 10

หรอืคณุจะเลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ตามอธัยาศยั 
 

หลงัจากน้ันท่านสามารถพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั หรอื จะเลอืกกจิกรรมซึง่มมีากมายบนเรอืไม่ว่าจะ ช ้
อปป้ิงสนิคา้ช ัน้นําภายในเรอื เพลดิเพลนิกบัคาสโิน ชมโรงภาพยนตร ์หรอื ชมการแสดงโชว ์ 

 
12.00 น  เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ท่าเรอืเมสซนีา (Messina Port), ประเทศอติาล ี 

 



13.00 น. นําท่านเดนิทางดว้ยรถบสัเพือ่เยีย่มชม มหาวหิารเมสซนิา (Cathedral of Messina) ซึง่มหาวหิารนี้
ถกูสรา้งขึน้ในแบบสไตลโ์กธคิมคีวามสวยงามเป็นอยา่งมาก  ซึง่บรเิวณใกลเ้คยีงสามารถเดนิชมอาคาร
หอระฆงั ทีม่คีวามงดงามและโดดเดน่ไม่แพก้นั อกีทัง้ยงัม ีนาฬิกาดาราศาสตร ์หน่ึงในนาฬกิาดารา
ศาสตรท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ยงัไม่หมดเพียงเท่านีใ้หท้่านไดช้ม ลานน้ําพุออรอิอน (Orion Fountain) 
อกีหน่ึงลานนํา้พุทีม่คีวามงดงามเป็นอยา่งมาก จนไดเ้วลาอนัสมควรทีจ่ะนําทกุทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอื  
 

18.00 น.  เดนิทางถงึ ท่าเรอืเมสซนีา (Messina Port), ประเทศอติาล ี
 
20.00 น  เรอืสาํราญ Celebrity Infinity ออกจากท่าเรอืเมสซนีา (Messina Port), ประเทศอติาล ี
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dinning ( กรณุาแตง่กายสภุาพ ) หรอื เลอืกทานแบบบุฟเฟต ์

นานาชาตทิีห่อ้ง Oceanview Café ช ัน้ 10 
 

คํ่าคนืนีท้า่นสามารถชมการแสดงระดบัโลก และ ความบนัเทงิตา่งๆ ทีท่างเรอืไดจ้ดัเตรยีมเพือ่ความสนุก 
และ ความบนัเทงิใหแ้กท่า่น เชน่ การแสดงทีห่อ้ง Celebrity Theater ทีช่ ัน้ 3, 4 และ 5  
หรอื ทา่นจะเลอืกน่ังเลน่จบิเคร ือ่งดืม่ที ่คลบั หรอื เลาจนบ์าร ์ทีม่ใีหท้า่นไดเ้ลอืกมากมายไดต้ามใจชอบ  

 
หมายเหต ุ** โปรแกรมต่างๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวนัของทางเรอื จาก นิตยสาร Celebrity Today 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัองัคารที ่7 กรกฎาคม 2563  วลัเลตตา ประเทศมอลตา (Malta) 
       
เชา้   ทา่นสามารถรบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Oceanview Café ทีช่ ัน้ 10 

หรอืคณุจะเลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ช ัน้ 3 และ 4 ตามอธัยาศยั 
 
08.00 น  เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ท่าเรอืวลัเลตตา (Valletta Port), ประเทศมอลตา 

09.00 น. นําท่านเดนิทางดว้ยรถบสัเพื่อชม สวนบารคัคา (Barrakka Garden) สวนสวยทีค่ร ัง้หน่ึงเคยเป็น
สถานทีส่่วนบุคคล แต่ภายหลงัไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมในปี ค.ศ. 1824 จากบรเิวณสวนจะเห็นววิ
ทวิทศันข์องอา่วแกรนดฮ์ารเ์บอรท์ีส่วยงาม  

 
หลงัจากน้ันนําท่านเยีย่มชม พระราชวงัแกรนดม์าสเตอร ์ (Grandmaster’s Palace) ซึง่ปัจจุบนั
บางส่วนของอาคารเปิดเป็นพพิธิภณัฑแ์สดงอาวุธยุทโธปกรณส์มยัโบราณ และชม มหาวหิารเซนต ์
จอหน์( St.John’s Cathedral ) ซึง่เป็นทัง้โบสถแ์ละพพิิธภณัฑ ์สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกผู่อุ้ปถมัภ ์
เหลา่อศัวนิทัง้หลาย ความพเิศษคอืการออกแบบตกแตง่โดยสถาปนิกและศลิปินชาวมอลตา้ 

 



12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ที ่Nan Yuan Restaurant หรอื เทยีบเทา่  
หลงัจากน้ันใหท้่านไดเ้พลดิเพลินกบัการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั และไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านกลบัสู่
ทา่เรอื 

 
16.00 น.  เดนิทางถงึ ท่าเรอืวลัเลตตา (Valletta Port), ประเทศมอลตา 

18.00 น  เรอืสาํราญ Celebrity Infinity ออกจาก ท่าเรอืวลัเลตตา (Valletta Port), ประเทศมอลตา 
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dinning  ( กรณุาแตง่กายสภุาพ )หรอื เลอืกทานแบบบุฟเฟต ์

นานาชาตทิีห่อ้ง Oceanview Café ช ัน้ 10 
 

หมายเหต ุ** โปรแกรมต่างๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวนัของทางเรอื จาก นิตยสาร Celebrity Today 
 
 

 
 
วนัพุธที ่8 กรกฎาคม 2563   ล่องน่านน้ําสากล 
       
เชา้   ท่านสามารถรบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Oceanview Café ทีช่ ัน้ 10 

หรอื จะเลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ตามอธัยาศยั ทัง้นีย้งัม ีอาหารรองทอ้งเบาๆ 
จบิกาแฟ พรอ้ม ขนมที ่CAFÉ AL BACIO  

 
เรอืจะลอ่งออกน่านนํา้สากล ซึง่ทา่นสามารถพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั หรอื จะเลอืกทํากจิกรรมต่างๆ ซึง่
มีมากมายบนเรอืไม่ว่าจะเป็นการออกกําลงักายที่ศูนยฟิ์ตเนส, ว่ายนํ้า, อาบแดด, อ่านหนังสอืใน
หอ้งสมุด, ชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้นําภายในเรอื เพลดิเพลนิกบัคาสโิน ชมโรงภาพยนตร ์หรอื ชมการแสดง
โชว ์อกีทัง้ยงัม ีบรกิารสปา, บวิตี ้ซาลอน, โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย บรกิารตลอดทัง้วนั 

 
** โปรแกรมต่างๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวนัของทางเรอื จาก นิตยสาร Celebrity Today ** 

 
กลางวนั สามารถรบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Oceanview Café ทีช่ ัน้ 10 

หรอื จะเลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining ตามอธัยาศยั 
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dinning ( กรณุาแตง่กายสภุาพ ) หรอื เลอืกทานแบบบุฟเฟต ์

นานาชาตทิีห่อ้ง Oceanview Café ช ัน้ 10 
 
หมายเหต*ุ*  กรุณาตรวจวา่ท่านตอ้งไปรบัหนงัสอืเดนิทาง (passport) ของท่านคนืในเวลาและสถานทีไ่หนของบนเรอืและ 
คนืนีท่้านจะไดร้บั แท็กกระเป๋าตามสตีา่งๆ จากทางเจา้หน้าทีเ่รอื กรุณาวางกระเป๋าของท่านไวท้ีห่น้าหอ้งพกั  



กอ่นเวลาเทีย่งคนื ท่านควรเตรยีมกระเป๋าใบเล็กไวใ้ส่สมัภาระ กอ่นทีจ่ะออกจากเรอืในเชา้วนัถดัไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัพฤหสับดทีี ่9 กรกฎาคม 2563  โคเตอร ์ประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro) 
 
เชา้ ทา่นสามารถรบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Oceanview Café ทีช่ ัน้ 10

หรอืคณุจะเลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ตามอธัยาศยั 
 
07.00 น. เร ือจอดลอยลําในน่านนํ้า ท่าเร ือโคเตอร  ์ (Kotor Port), ประเทศมอนเตเนโกร 

นําทุกท่านขึน้ฝ่ังโดยเรอืเล็ก พรอ้มนําท่านเดินทางดว้ยรถบสัเพื่อเขา้สู่ ปราสาทแห่งซาน จีโอ
วานนี (Castle of San Giovanni ) ปราสาทเกา่แกส่มยัยคุกลางทีต่ ัง้อยู่รมิหนา้ผาเห็นววิอ่าวโคเตอรไ์ด ้
อย่างชดัเจน กําแพงเมอืง และ ป้อมโคเตอร ์(Kotor Wall) เป็นกาํแพงเมอืงเกา่แกท่ีส่มบูรณท์ีสุ่ด
แห่งหน่ึงในยโุรป สามารถเดนิขึน้ไปชมววิมุมสูงเห็นอ่าวกอเตอรแ์บบ 360 องศา สวยงามเป็นอย่างมาก 
และ หลงัจากน้ันนําท่านเยี่ยมชมความสวยงามของโบสถเ์ก่าแก่ในเมืองเก่าอย่าง St Tryphon 

Cathedral โบสถโ์รมนัคาทอลกิซึง่สรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1166  

12.00 น. นําทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ที ่Astoria Restaurant หรอื เทยีบเทา่ 
หลงัจากน้ัน นําทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอื 

14.00 น.  เดนิทางถงึ ท่าเรอืโคเตอร ์(Kotor Port), ประเทศมอนเตเนโกร 

17.00 น  เรอืสาํราญ Celebrity Infinity ออกจาก ท่าเรอืโคเตอร ์(Kotor Port),ประเทศมอนเตเนโกร 
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dinning  ( กรณุาแตง่กายสภุาพ )หรอื เลอืกทานแบบบุฟเฟต ์

นานาชาตทิีห่อ้ง Oceanview Café ช ัน้ 10 
 
 

หมายเหต ุ** โปรแกรมต่างๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวนัของทางเรอื จาก นิตยสาร Celebrity Today 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัศกุรท์ี ่10 กรกฎาคม 2563  ซาดาร ์ประเทศโครเอเชยี (Croatia) 
 
เชา้ ทา่นสามารถรบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Oceanview Café ทีช่ ัน้ 10 

หรอืคณุจะเลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ตามอธัยาศยั 
 
11.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ท่าเรอืซาดาร ์(Zadar Port), ประเทศโครเอเชยี 

12.00 น.  นําทา่นเดนิทางดว้ยรถบสัเพือ่รบัประทานอาหารกลางวนั ที ่Konoba Bonaca Restaurant  
หรอืเทยีบเทา่  

 
13.30 น. นําพาท่านเยีย่มชม โรมนัฟอรมั (Roman Forum) ลานประชมุกลางเมือง ทีปั่จจุบนัหลงเหลอืเพยีง

ซากปรกัหกัพงั แต่ยงัคงมีความสวยงามเป็นอย่างมาก หลงัจากน้ัน นําท่านเยี่ยมชม โบสถเ์ซนต ์
โดแนท (Church of St. Donat) เป็นสถานทีใ่ชส้ําหรบัทําพิธกีรรมทางศาสนา ในปัจจุบนัน้ันได ้
กลายเป็นสญัลกัษณป์ระจาํเมอืงซาดารท์ีส่ําคญั ในบรเิวณใกลเ้คยีงจะม ีโบสถเ์ซนตเ์มรี ่(St. Mary's 
Church) เป็นพพิธิภณัฑส์ําหรบัการเก็บงานศลิปะ วตัถโุบราณทีม่คีวามสําคญัทางศาสนา ซึง่สามารถ
เดนิชมโดยรอบได ้จนถงึเวลาอนัสมควรทีจ่ะนําทกุทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอื 

 
18.00 น.  เดนิทางถงึ ท่าเรอืซาดาร ์(Zadar Port), ประเทศโครเอเชยี 

20.00 น  เรอืสาํราญ Celebrity Infinity ออกจากท่าเรอืซาดาร ์(Zadar Port), ประเทศโครเอเชยี 
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dinning  ( กรณุาแตง่กายสภุาพ ) หรอื เลอืกทานแบบบุฟเฟต ์

นานาชาตทิีห่อ้ง Oceanview Café ช ัน้ 10 
 

หมายเหตุ ** โปรแกรมต่างๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวนัของทางเรอื จาก นิตยสาร Celebrity Today 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัเสารท์ี ่11 กรกฎาคม 2563  รเิยกา ประเทศโครเอเชยี (Croatia) 
 
เชา้ ทา่นสามารถรบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Oceanview Café ทีช่ ัน้ 10 

หรอืคณุจะเลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ตามอธัยาศยั 
 
08.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ท่าเรอืรเิยกา (Rijeka Port), ประเทศโครเอเชยี 

09.00 น. นําทา่นเดนิทางดว้ยรถบสั ชมยา่นเมอืงเกา่ หอระฆงัเอยีง (The Bell ) และ โบสถข์นาดใหญ่  ซึง่
ไดร้บัศลิปะและวฒันธรรมจากประเทศอติาล ีชมประตยูา่นเมอืงเกา่ทีเ่คยใชใ้นการตอ้นรบักษตัรยิจ์าก
ออสเตรยีในสมยัสงครามโลกคร ัง้ทีส่อง 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ที ่Asia China Chinese Restaurant หรอื เทยีบเทา่  
หลงัจากน้ัน ชอ้บป้ิงอสิระทีห่า้งสรรพสนิคา้ Shopping Mall Rijeka ซึง่มสีนิคา้ 
แบรนดเ์นมมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ จนไดเ้วลาอนัสมควรทีจ่ะเดนิทางกลบัสูท่า่เรอื 
 

15.00 น.  เดนิทางถงึ ท่าเรอืรเิยกา (Rijeka Port), ประเทศโครเอเชยี 

17.00 น  เรอืสาํราญ Celebrity Infinity ออกจาก ท่าเรอืรเิยกา (Rijeka Port), ประเทศโครเอเชยี 
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dinning  ( กรณุาแตง่กายสภุาพ )หรอื เลอืกทานแบบบุฟเฟต ์

นานาชาตทิีห่อ้ง Oceanview Café ช ัน้ 10 
 

หมายเหต ุ** โปรแกรมต่างๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวนัของทางเรอื จาก นิตยสาร Celebrity Today 
 
หมายเหต*ุ*  กรุณาตรวจวา่ท่านตอ้งไปรบัหนงัสอืเดนิทาง (passport) ของท่านคนืในเวลาและสถานทีไ่หนของบนเรอืและ 
คนืนีท่้านจะไดร้บั แท็กกระเป๋าตามสตีา่งๆ จากทางเจา้หน้าทีเ่รอื กรุณาวางกระเป๋าของท่านไวท้ีห่น้าหอ้งพกั  
กอ่นเวลาเทีย่งคนื ท่านควรเตรยีมกระเป๋าใบเล็กไวใ้ส่สมัภาระ กอ่นทีจ่ะออกจากเรอืในเชา้วนัถดัไป 
 
 



วนัอาทติยท์ี ่12 กรกฎาคม 2563  เวนิส ประเทศอติาล ี(Italy) 
 
เชา้ ทา่นสามารถรบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Oceanview Café ทีช่ ัน้ 10

หรอืคณุจะเลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ตามอธัยาศยั 
 
06.45 น.  เรอืสาํราญ Celebrity Infinity เดนิทางถงึ ท่าเรอืเวนิส (Venice Port), ประเทศอติาล ี

เมือ่ทา่นออกจากเรอืเรยีบรอ้ยแลว้ ไปรบักระเป๋าตามหมายเลขบนแท็กสกีระเป๋าของทา่น 
 ** สําคญัมากตรวจสอบสมัภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรอื ** 

 
08.00 น. นําทา่นเดนิทางดว้ยรถบสัเพือ่เขา้สู ่เมอืงเวนิส ชมความสวยงามของ สะพานถอนหายใจ (Bridge of 

Sighs) และ พระราชวงัดอจ (Doge's Palace) ซึง่เป็นสิง่กอ่สรา้งทีเ่กา่แกม่ากว่า 800 ปี และ นําท่าน
เดนิถา่ยรปูบรเิวณ จตัรุสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco) เป็นหอ้งน่ังเลน่ทีส่วยทีส่ดุในยโุรป  
จากน้ันอสิระใหท้่านพกัผ่อนอสิระตามอธัยาศยั เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส ชอ้ปป้ิงสนิคา้ของที่
ระลกึ อาทเิชน่ เคร ือ่งแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนิส หรอื ท่านจะเลอืกน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ที่
เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720  

 
12.00 น.  นําทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ที ่Trovatore Restaurant หรอื เทยีบเทา่  

หลงัอาหารใหท้า่นไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั   
 
16.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตมิารโ์ค โปโล (Venice Marco Polo 

Airport) ประเทศอติาล ี
 
19.25 น ออกเดนิทางโดย สายการบนิลุฟตฮ์นัซา แอรเ์วย ์(Lufthansa Airway) เทีย่วบนิที ่LH331  

นําทา่นเหนิฟ้าสู ่ท่าอากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Airport ) ประเทศเยอรมนั  

20.50 น.   ถงึ ท่าอากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Airport ) ประเทศเยอรมนั เพือ่รอเปลีย่นเคร ือ่ง 

22.00 น. ออกเดนิทางโดย สายการบนิลุฟตฮ์นัซา แอรเ์วย ์(Lufthansa Airway) เทีย่วบนิที ่LH772  
นําทา่นเหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ 

 
วนัจนัทรท์ี ่13 กรกฎาคม 2563 กรุงเทพฯ 
 
14.10 น  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
 
 



  
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัที ่4-13 กรกฎาคม  2563 

 
 

Ocean View 
 (หอ้งพกัแบบมีหนา้ต่าง) 

ราคาท่านละ พกั 2 ท่าน / หอ้ง 

ผ ูใ้หญ่ หรอื เด็ก 

บาท / ท่าน 

110,000  
 

Deluxe Ocean View Strm Veranda  
(หอ้งพกัแบบมีระเบียงวิวทะเล) 

ราคาท่านละ พกั 2 ท่าน / หอ้ง 

ผ ูใ้หญ่ หรอื เด็ก 

บาท / ท่าน 

119,000 
 

**หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง** 
อตัรานีร้วม: 
 

• ตั๋วเคร ือ่งบนิ ไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ของสายการบนิออสเตรยีนแอรไ์ลน ์และสายการบนิลุฟตฮ์นัซา แอรเ์วย ์ช ัน้ประหยดั 
• ตั๋วเรอื Celebrity Infinity พรอ้มหอ้งพกับนเรอืสําราญฯ ในแบบทีคุ่ณเลอืก   
• อาหารและเครือ่งดืม่ ชา-กาแฟ ตามทีร่ะบุใน Cruise Compass ตลอดจนกจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอื 
• ภาษีท่าเรอื 
• ค่าทปิพนักงานบนเรอื 
• ค่าทปิไกด ์
• ประกนัการเดนิทางอุบตัเิหตุ วงเงนิ 2,000,000 บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
• ทวัรอ์ติาล,ี มอลตา, มอนเตเนโกร และโครเอเชยี ตามทีร่ะบุ  

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 
• ค่าทําหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมวซีา่โครเอเชยี และค่าวซีา่เชงเก็น (ในกรณีตอ้งการวซีา่ สามารถแจง้ไดโ้ดยมคี่าใชจ้า่ยเพืม่เตมิ) 
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอืน่ๆ เชน่ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์Wifi ค่าอาหาร และเครือ่งดมืทีม่คี่าใชจ้า่ยเพิม่  ฯลฯ 
• ค่าใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบนิ, เหตุสุดวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
• ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซีา่เขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้ม)ี 
• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีการบรกิารหกัณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการขอใบเสรจ็มภีาษี) 



 
 

ขัน้ตอนการจอง 
• ส่งสําเนาหนังสอืเดนิทางใหเ้จา้หนา้ที ่(ทีม่อีายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนในวนัเดนิทาง) 
• ชาํระค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน ภายใน 3 วนัทีไ่ดท้ําการสํารอง แต่ไม่เกนิ 5 วนั กรณีตดิวนัหยุด 
• คุณจะไดร้บัเอกสารยนืยนัการจองและรายละเอยีดการจอง 
• ท่านจะไดร้บัตั๋วเรอืโดยประมาณ 30 วนั กอ่นเดนิทาง 

 
 
เง่ือนไข  

• บรษิทั ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเสน้ทางเดนิเรอื, หรอืโปรแกรมทวัร ์โดยมแิจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
• ระหว่างการเดนิทาง หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละไม่สามารถขอคนืค่าบรกิารได ้
• นํา้หนักกระเป๋าเดนิทางโหลดไดท้่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั, หากนํ้าหนักสมัภาระของท่านเกนิตามทีส่าย

การบนิกาํหนด ท่านตอ้งชาํระค่าส่วนเกนิเอง 
• อาหารและเครือ่งดืม่ทีใ่หบ้รกิารบนเรอืไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หโ้ดยไม่มีค่าใชจ้่าย แต่จะมีบางรายการทีม่ีค่าใชจ้่ายเพิม่ เชน่ อาหารเมนูพเิศษ, การจอง

หอ้งอาหารพเิศษ, เคร ือ่งดืม่ทีม่สี่วนผสมแอลกอฮอล ์เครือ่งดืม่ทีม่ยีีห่อ้ หากคุณสงสยัสามารถสอบถามไดจ้ากบรกิรโดยตรง หรอืดูรายละเอยีดได ้
จาก Cruise Compass 

• หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอื ออกนอกประเทศโดยเจา้หนา้ทีร่ฐัฯ บรษิทั ไม่สามารถคนืค่าตั๋วเรอืใหไ้ด ้
• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงเวลา โปรแกรมทวัรแ์ละเสน้ทางเดินเรอืโดยอาจมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัและความ

เหมาะสมของกาํหนดการโดยรวม 
• การนําสิง่ของผดิกฏหมายตดิตวัระหว่างการเดนิทางหรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนความประพฤตทิีไ่ม่เหมาะสม หรอืผิดกฏหมายเป็น

ความรบัผดิชอบส่วนบุคคล 
• สายการบนิอาจเปลีย่นเครือ่ง (aircraft)  โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
• ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในการยกเลกิทุกกรณี 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง ในกรณีทีบ่รษิทัออกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้ หรอื บางกรณีอาจจะเปลีย่นแปลงไดต้ามเงือ่นไขของสายการ

บนิโดยอาจจะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โปรดเชค็เป็นกรณีๆ 
 
หมายเหตุ  

• ราคาเด็กเท่ากนักบัผูใ้หญ่ 
• บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 30 วนั 

กอ่นการเดนิทาง 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงาน การ

ประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อุบตัเิหตุ ปัญหาการจราจรฯลฯ ทัง้นีจ้ะคํานึงและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ 

หลบหนีเขา้เมอืง  
 
 

 


