13 วัน ล่ องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
Celebrity Edge Luxury Cruise

(เรื อใหม่ และ หรู ทีสุ ดแห่ งค่าย เซเลบริตี ครุยส์ )
โรม – เนเปิ ลส์ – ซอร์ เรนโต้ – ปัลมา เดอ มายอร์ กา– บาร์ เซโลน่ า – มอนติคาร์ โล
นีซ - ซานต้า มาเกอรีตา – ปอร์ โตฟิ โน่ – ลา สเปเซีย – โรม

***โปรโมชัน...สายการบินไทย (TG)***

8 – 20 สิงหาคม 2562
(บินเข้ า – ออก โรม : พร้ อมพักค้ างทีโรมก่อน 1 คืน)
เริมต้นที….

144,900 บาท

(พิเศษ!! ราคานีรวมทัวร์ พาเทียวทุกประเทศ ไม่ รวมค่าวีซ่าเชงเก้ น แต่ รวมทิปต่ างๆแล้ ว)
ขอสงวนสิ ทธิหากเรื อมีการปรับเปลียนท่ าเทียบเรื อ ซึ งทางทัวร์ จะทําการแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่ วงหน้ าต่ อไป

โปรแกรม การท่ องเทียว Shore Excursion ของเรื อ อาจมีการปรั บเปลียนตามความเหมาะสม ขึนอยู่กบั การเข้ าออกของตารางเดินทางเรื อ

13 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน (Celebrity Edge)

ประเภทห้องพัก (เตียงสามารถแยกเป็ น เตียงคู่ได้)
 ห้ องพัก บนเรื อแบบกรุ๊ ป จะเป็ นแบบห้ อ งพั กคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที ท่ า นมี ค วามประสงค์ จ ะพั ก แบบ 3 ท่ า น / 3 เตี ย ง
( TRIPLE ROOM ) ต้องทําการตรวจสอบกับบริษทั เนืองจากห้ องพักบนเรื อ ทีสามารถพักได้ 3 ท่ าน มีจาํ นวนจํากัด
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิในการจัดเลขห้ องพักให้ กับคณะ เนื องจากห้ องพักบนเรื อเป็ นการจองแบบกรุ๊ ป และ ขึนอยู่กับข้ อกําหนด
ของประเภทห้ องพักในระดับทีต่ างกัน ซึงอาจจะทําให้ ท่านไม่ ได้ห้องพักติดกันหรื อ ชันเดียวกัน ตามทีลูกค้าต้ 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 – เนเปิ 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.

กรุ งเทพมหานคร
คณะพบเจ้าหน้าทีและมัคคุเทศก์ได้ที เคาน์เตอร์เช็คอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที 1- 4 อาคารผูโ้ ดยสาร
สายการบินไทย ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
โรม – วาติกนั
ออกเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิ สู่สนามบินฟูมิชิโน (FCO) โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG944
สายการบินบริ การอาหารคําและอาหารเช้า บนเครื องบิ น (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุ งโรมประเทศอิตาลี
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่ า นเดิ น ทางสู่ นครรั ฐวาติ ก ัน (Vatican) รัฐอิ ส ระที เล็กที สุ ด และเป็ นศู นย์ก ลางของศาสนาคริ ส ต์นิ กาย
โรมัน คาทอลิ ก นําท่ านแวะถ่ า ยรู ป ด้านนอกกับ มหาวิห ารเซนต์ปี เตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซึ งได้รับ การ
ขนานนามว่า เป็ นมหาวิห ารที ใหญ่ ที สุ ด ในโลก รู ้จัก กัน โดยชาวอิ ต าลี ว่า Basilica di San Pietro in Vaticano
หรื อ เซนต์ปีเตอร์ บาซิ ลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารนีเป็ นมหาวิหารหนึ งในสี ของมหาวิหารหลักใน
กรุ ง โรม ประเทศอิ ต าลี อยู่ในนครรั ฐ วาติ กัน เป็ นดิ น แดนที ตังอยู่ใจกลางกรุ งโรมและเป็ นที ประทับ ของ
พระสันตปาปา ซึ งเป็ นประมุข สู งสุ ดแห่ งศาสนาคริ ส ต์ นิ กาย Roman Catholic State of the Vatican City ซึ ง
นครรัฐวาติ กนั จัดว่าเป็ นประเทศที มีขนาดเล็กที สุ ดในโลก อันมีศูนย์กลางคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึ งได้รับ
การออกแบบโดยอัจฉริ ยะบุคคล Michelangelo จากนันนําท่านถ่ายรู ปกับโคลอสเซี ยม (Colosseum) ใน สิ ง
มหัศจรรย์ของโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็ นสนามกี ฬากลางแจ้งขนาดใหญ่เริ มสร้างขึ นในสมัยจักรพรรดิ
เวสปาเซี ยนแห่ งอาราจักรโรมันและสร้างเสร็จในสมัยจักรพรรดิติตสั (Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจี น

บ่าย

นําท่ านชม นําพุ เทรวี (The Trevi Fountain) นําพุ ทีเหล่านักท่ องเที ยวนิ ยมมาโยนเหรี ยญอธิ ษฐานเพื อให้ได้
กลับมาเยือนกรุ งโรมอี กครัง จากนันนําท่านสู่ ย่าน บันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและ
นักท่องเที ยวทัวโลก เป็ นจัตุรัสที มีอาคารสวยงามและจําหน่ ายสิ นค้าแบรนด์เนมต่ างๆ อิส ระให้ท่านช้อปปิ ง
สิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอืนๆอีกมากมาย หรื อจะเลือกเก็บภาพ
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บรรยากาศใจกลางเมื องบริ เวณ บันไดสเปน ให้ท่ านสัม ผัส บรรยากาศเมื อ งหลวงของอิ ต าลี อิ ส ระให้ท่ า น
ช้อปปิ งแบบเต็มอิม
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารท้องถิน
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพัก H10 Roma Citta Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

10 ส.ค. 2562

โรม – ชิวคิ ตาเวคเคีย

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองชิวิคตาเวคเคีย
นําท่ านถ่ายรู ปกับป้ อมปราการไมเคิ ลแองเจโล (Forte Michelangelo) เป็ นปราสาทยุคโบราณสร้างขึนในสมัย
ศตวรรษที 16 โดยมีการสร้างกําแพงล้อมรอบปราสาท เพือใช้เป็ นป้อมปราการป้ องกันการรุ กรานจากข้าศึ กใน
อดีต ปราสาทแห่ งนี สร้างขึนใกล้กบั ท่าเรื อและใช้เป็ นป้อมปราการด่านหน้าในการเรี ยกเก็บระวางเรื อและภาษี
ในสมัยก่ อน โดยหอคอยตรงกลางป้ อ มปราสาทแห่ งนี ออกแบบโดยไมเคิ ล แองเจโล สร้า งในสมัยโรมัน
โบราณ โดยผนังของป้ อมปราการแห่ งนี มีความหนากว่า 6 เมตร อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความยิงใหญ่ในการ
สร้างป้อมปราการทียังคงตังตระหง่านในเมืองชิ วิคตาเวคเคียแห่ งนี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน

บ่าย

นําท่านเทียวชมภายในตัวเมื องชิ วิคตาเวคเคีย ชมกําแพงเมืองเก่าทีได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยียม นําท่านชม
นําพุ เบเนดิ กท์ที 14 (Benedict XIV’s fountain) นําท่ านชมจัตุรัส ใจกลางเมื องอันเป็ นแหล่งท่องเที ยวทีสําคัญ
และเป็ นบริ เวณช้อปปิ งสิ นค้าแบรนด์เนม และ สิ นค้าพืนเมือง ของฝากและของทีระลึกมากมาย จากนันนําท่าน
เข้าชมโบสถ์ ซานฟรานซิ สโก เดอ อาซิ สซี (San Francesco d’ Assisi) เป็ นโบสถ์ทีสร้างขึนในสมัยศตวรรษที
12 และได้รับการบูรณะใช้เป็ นอารามหลวงในศิลปะแบบ บาโรค นิโอคลาสสิค ในสมัยศตวรรษที 17 และโป๊ ป
เกรกอรี ที 9 ได้นาํ หินก้อนแรกวางลาดเพือใช้เป็ นหิ นสร้างโบสถ์แห่ งนีในปี 1228 โบสถ์แห่งนีสร้างแล้วเสร็ จ
ในปี 1253 ภายในมีการตกแต่งด้วยกระจกสสวยงามและมีภาพวาดปูนเปี ยก หรื อ เฟรสโก้ เช่นกัน จากนันนํา
ท่านเดินเล่นภายในเมือง อันเป็ นทีตังของหมู่อาคารหลากสี มากมาย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ
เมืองชิ วิคตาเวคเคีย หรื อจะเลือกช้อปปิ งได้ตามอัธยาศัย

14.30 น.

นําท่านเชคอินขึนเรื อสํ าราญ Celebrity Edge Cruise

17.00 น.
คํา

เรื อออกเดิ นทางจากท่าเที ยบเรื อชิ วคิ ตาเวคเคี ย มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อเนเปิ ลส์ ประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนังเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมทีมีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ นช้อปปิ งทีร้านขายสิ นค้า
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ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอืนๆอีกมากมาย กิ จกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที
ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ
11 ส.ค. 2562
เช้า
07.00 น.
08.00 น.

กลางวัน
บ่าย

เนเปิ ลส์ - ซอร์ เรนโต้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที ท่าเรื อเนเปิ ลส์ ประเทศอิตาลี
นําท่ านเดิ นทางสู่ เมืองซอร์เรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเลทีมีตวั เมืองเรี ยงรายตามแนวของผาหิ นสู งทิวทัศน์
สวยงามเหล่านี ได้สร้างความประทับใจให้นกั ท่องเที ยว จนเป็ นเมืองตากอากาศทีมีชือเสี ยง นําท่านแวะถ่ายรู ป
กับ อารามซานฟรานเซสโก (Church and Cloister of San Francesco) สํานักสงฆ์โบราณตังแต่ยุคศตวรรษที 8
ซึงสร้างขึนอยูบ่ ริ เวณริ มฝังใกล้กบั ท่าเรื อของเมืองซอร์เรนโต้ โดยตัวโบสถ์ถูกสร้างขึนภายหลังอยู่ในอาณาเขต
เดี ยวกันช่วงศตวรรษที 14 แบบสไตล์บาโร๊ กด้วยหิ นอ่อนสี ขาวนวล สิ งทีน่าสนใจของสถานทีนี คือบริ เวณกุฏิ
หรื อทีเรี ยกว่า Cloister ซึ งสร้างเป็ นสี เหลียมล้อมรอบสวนที มี นาพุ
ํ อยู่ต รงกลาง และยังคงรักษาศิ ลปะดังเดิ ม
ในอดี ตไว้เป็ นอย่างดี ทังนี Cloister เป็ นสถานทีนิ ยมของชาวเมื องซอร์ เรนโต้สําหรับจัดพิธีมงคลสมรส หรื อ
งานเทศกาลรื นเริ งในฤดูร้อน (หากบริ เวณด้านในปิ ดให้เข้าชมด้วยการจัดการแสดงหรื อด้วยเหตุผลอันหนึ ง
อัน ใด จะนํ า ท่ า นถ่ า ยรู ป ภายนอกแทน) จากนั นนํา ท่ า นแวะถ่ า ยรู ป กับ วิ ห ารแห่ ง ซานแอนโตนิ โ น
(Basilica di Sant'Antonino) ซึ งสร้างขึ นเพืออุทิศ แก่นกั บุ ญผูอ้ ุปถัมภ์เมืองซอร์ เรนโต้ อีกหนึ งสิ งก่ อสร้างทาง
ศาสนาทีเก่าแก่ทีสุ ดแห่ งหนึ งของเมืองซอร์เรนโต้ สร้างขึนด้วยสไตล์บาโรก อยูบ่ ริ เวณจัตุรัสซานแอนโตนิโน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน
นําท่านเดิ นทางกลับ สู่ เมืองเนเปิ ลส์ (Naples) หรื อทีนิ ยมเรี ยกเป็ นภาษาอิตาลีวา่ เมืองนาโปลี (Napoli) คื ออีก
หนึ งเมื องท่ องเที ยวทีมี ชือเสี ยงและมี ความสําคัญ ทางประวัติ ศาสตร์ ศิ ลปะวัฒนธรรม สถาปั ตยกรรม ดนตรี
และศาสตร์ การทําอาหาร ทีได้รับการยอมรับจากทัวโลกอีกทังยังเป็ นเมื องหลวงของจังหวัดเนเปิ ลส์ (Province
of Naples) และแคว้นกัมปาเนี ย (Campania) แคว้น ที ตังอยู่ท างทิ ศใต้ข องประเทศอิตาลี น ันเองเมื องเนเปิ ลส์
ตังอยู่ทีชายฝังด้านตะวันตกของอิตาลี ติดกับอ่าวเนเปิ ลส์ (Naples Bay) กึงกลางระหว่างพืนทีภูเขาไฟสองแห่ ง
คื อ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปี เฟลเกรย์และยังเป็ นเมืองที มีบทบาทสําคัญในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปี
นับแต่ ก่อตังเมื องขึ นมา ด้วยเหตุ นี เมื องเนเปิ ลส์ จึงถื อว่าเป็ นเมื องที เก่ า แก่ทีสุ ด แห่ งหนึ งของโลกโดยเฉพาะ
บริ เวณใจกลางของเมืองเนเปิ ลยังเป็ นศู นย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ ทีใหญ่ทีสุ ดในยุโรป และได้รับการขึ น
ทะเบี ย นจากองค์การยูเนสโก้ (Unesco) ให้เป็ นเมือ งมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 นําท่ า นชมและถ่ ายรู ป กับ
จัตุรัส เพิ ลบิ ส ซิ โต (Piazza del Plebiscito) หนึ งในจัตุรัส ทีมี ขนาดใหญ่ที สุ ด ในเมือ ง เนเปิ ลส์ ตังอยู่ใกล้ๆ กับ
บริ เวณ อ่ า ว ซึ งถู ก ล้ อ มรอบไปด้ ว ยเหล่ า อาคารสถาน ที ที มี ค วามสํ า คั ญ ของเมื อง นํ า ท่ านเข้ า ช ม
พระบรมมหาราชวังแห่ ง เมื อ งเนเปิ ลส์ (Royal Palace of Naples) เป็ น 1 ใน 4 ของที พํา นัก ของกษัต ริ ยแ์ ห่ ง
ราชวงศ์บู ร์บง (Bourbon Kings) หนึ งในราชวงศ์ทีสําคัญ ทีสุ ดในทวีปยุโรป อิ สระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ ง
สิ นค้าแบรนด์เนม และ สิ นค้าพืนเมืองตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกเก็บภาพความน่าประทับใจของเมือง เนเปิ ลส์
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กับงานสถาปัตยกรรมของหมู่อาคารเก่าแก่มากมายที ยังคงสะท้อนความรุ่ งเรื องของอาณาจักรโรมันในอดีตได้
อย่างดีเยียม
18.00 น.

นําท่านกลับสู่ ท่าเทียบเรื อเนเปิ ลส์

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

21.00 น.

เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อเนเปิ ลส์เพือมุ่งหน้าสู่ท่าเรื อปัลมา เดอ มายอร์กา ประเทศสเปน

12 ส.ค. 2562

AT SEA

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนังเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมทีมีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ น ช้อปปิ งทีร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
Public Room
: บาร์ และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษทีทางเรื อมีจดั แสดง (ไม่ซากั
ํ นในทุกคําคืน) หรื อจะเลือกนังเล่นในคลับ
เลาจน์ บาร์ ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายนํา, สปอร์ ทคอร์ท, ฟิ ตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรี ม, บิวตี ซาลอน, โยคะ และอืนๆ อีกมากมาย
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื องดืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรื อ ซึงมีบริ การตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารต่างๆ โดยเรื อจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
(ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันในห้องอาหารหลากหลายในเรื อสําราญแห่งนี )
ทางเรื อจัดกิจกรรมซ้อมขันตอนการรักษาความปลอดภัย ซึ งต้องขอให้ลูกค้าและผูโ้ ดยสารทุกท่านเข้าร่ วม
กิจกรรมนี เพือเป็ นการเตียมตัวในการเดินทางทางเรื ออย่างปลอดภัย (เวลาในการซ้อมประมาณ 30 นาที และ
ไม่น่าเบือ) จากนันอิสระให้ท่านพักผ่อนในเรื อสําราญตามอัธยาศัย
แนะนํา.....ให้ท่านเตรี ยมชุดว่ายนําและรองเท้าผ้าใบเพือออกกําลังกายในห้องฟิ ตเนสซึ งสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพภายนอกเรื อผ่านกระจกใส

คํา
13 ส.ค. 2562

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

(1908-0501-CELEBEDGE)

www.smileytour.com

6|P a g e

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที ท่าเรื อปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)
นําท่ านเที ยวชมเมื องปั ลมา เดอ มายอร์ก า (Palma de Mallorca) แห่ ง หมู่เกาะมายอร์ ก า (Mallorca) หมู่ เกาะ
แสนสวยในประเทศสเปน ซึ งตังอยู่ในทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยน เป็ นเกาะใหญ่ทีสุ ดในหมู่ เกาะแบลีแอริ ก เมื อง
หลวงของเกาะคื อเมื องปั ลมา เมื องซึ งเป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเที ยวในวันหยุดทีได้รับ ความนิ ยมมาก
นําท่ านเดินทางสู่ ถําแดรค (Drach Cave) แหล่งท่องเที ยวที มีชือเสี ยงทีสุ ดของเกาะมายอร์กา้ โดยถําใต้ดินแห่ ง
นี ถื อว่าเป็ นหนึ งในถําใต้ดิ นทีใหญ่ ทีสุ ด ในโลกอีกด้วย ชมความงดงามของธรรมชาติ ทีสรรค์ส ร้างหิ นงอก
หินย้อย และทะเลสาบใต้ดิน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน

บ่าย

นําท่ านเดิ นทางสู่ Mallorca Fashion Outlet อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื อสิ นค้า
แ ล ะ เสื อ ผ้ า แ บ ร น ด์ เน ม ทั ง CALVIN KLEIN, DIESEL, GUESS, LACOSTE, NIKE, POLP RALPH
LAUREN และอืนๆอีกมากมาย

17.00 น.
18.00 น.
คํา

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อปั ลมา เดอ มายอร์กา
เรื อออกเดิ นทางจากท่าเที ยบเรื อ ปัลมา เดอ มายอร์ กา มุ่งหน้าสู่ ท่าเที ยบเรื อบาร์เซโลน่า
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

14 ส.ค. 2562
เช้า
09.00 น.

บาร์ เซโลน่ า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเที ยบท่า ณ ท่าเรื อบาร์เซโลนา ประเทศสเปน
นําท่ านเดิ นทางสู่ กรุ งบาร์ เซโลนา (Barcelona) เมื องใหญ่ เป็ นอันดับสองของประเทศสเปน และเป็ นท่ าเรื อ
สํ า คั ญ ที สุ ด ในทะเลเมดิ เ ตอร์ เรเนี ย นเป็ นเมื อ งที เต็ ม ไปด้ว ยเสน่ ห์ ข องสถาปั ต ยกรรมหลากยุ ค สมัย มี
สวนสาธารณะสิ งแวดล้อมและการวางผังเมื องที ผสมผสานกันอย่างลงตัว นําท่ านชมโบสถ์ Expiatori del
Sagrat Cor โบสถ์โรมันคาธอลิ ค สร้างขึ นแบบสไตล์นีโอโกธิ ค ตังแต่ ปี ค.ศ.1902 และใช้เวลากว่า 60 ปี จน
เสร็ จสิ นการก่อสร้างเมื อปี ค.ศ.1961 ตังอยู่บนยอดเขาทิบิดาโบ (Tibidabo) โดยบนยอดโดมมีรูปปั นของพระ
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เยซู ยืนกางแขน คล้ายคลึงกับ Christ Redeemer ที กรุ งริ โอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิ ล อิสระให้ท่านถ่ายภาพ
ตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่ านเข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ ” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์ แห่ งสิ งศักดิสิ ทธิ ที สู งใหญ่ถึง 170
เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตังแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ทีสร้างไม่เสร็จนีเป็ นสัญลักษณ์ของบาร์
เซโลนา เป็ นงานชันยอดที แสดงถึ งอัจฉริ ยภาพของ เกาดี สถาปนิ กผูเ้ ลืองชื อ มหาวิหารแห่ งนี มีความสู ง 170
เมตร ตังอยูบ่ นถนน Carrer de Mallorca งานชิ นนี มีความแปลกตาจากงานชิ นอืนของเกาดี ตรงสี สนั อันเรี ยบนิ ง
แบบโทนสี ธรรมชาติ ให้ความรู ้สึกทีสงบผ่อนคลายและเยือกเย็นเพราะความทีเป็ นสถานทีศักดิสิ ทธิ แต่ก็ยงั คง
รายละเอียดละเมียดทีละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที ด้านนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธา
ในศาสนาอย่างท่วมท้น จากนันนําท่ านสู่ ถนนช้อปปิ งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัม บลา (Larambla)
ย่านทีมีชือเสี ยงที สุ ดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที ยวอันเป็ นที ชื นชอบของคนทุ กวัย ถนนสายเล็กๆ ที มีความ
ยาวเพี ยง 1.2 กิ โลเมตรแต่ มีสี สั นเสน่ ห์น่าประทับใจทังกลางวัน และกลางคืน อิ ส ระให้ท่ านได้ช้อปปิ งตาม
อัธยาศัย ท่ า นสามารถเลื อกซื อสิ นค้าและเสื อผ้าแบรนด์เนมทัง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรื อ
จะช้อ ปปิ งสิ นค้าแบรนด์เนมชันนําซึ งมี ร้าน ตังอยู่ต ลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่ านสามารถเลื อกซื อ
สิ นค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอืนๆ

17.00 น.
คํา

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อบาร์เซโลน่า
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
เรื อออกเดิ นทางจากท่าเที ยบเรื อ บาร์เซโลน่า มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อมอนติคาร์โล รัฐโมนาโก

21.00 น.
15 ส.ค. 2562
เช้า

AT SEA
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนังเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมทีมีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ น ช้อปปิ งทีร้านขายสิ นค้า
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ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอืนๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
Public Room
: บาร์ และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษทีทางเรื อมีจดั แสดง (ไม่ซากั
ํ นในทุกคําคืน) หรื อจะเลือกนังเล่นในคลับ
เลาจน์ บาร์ ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิ โน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายนํา, สปอร์ ทคอร์ท, ฟิ ตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรี ม, บิวตี ซาลอน, โยคะ และอืนๆ อีกมากมาย
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื องดืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรื อ ซึงมีบริ การตลอด 24 ชม. ตาม
ห้องอาหารต่างๆ โดยเรื อจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
(ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันในห้องอาหารหลากหลายในเรื อสําราญแห่งนี )
ทางเรื อจัดกิจกรรมซ้อมขันตอนการรักษาความปลอดภัย ซึ งต้องขอให้ลูกค้าและผูโ้ ดยสารทุกท่านเข้าร่ วม
กิจกรรมนี เพือเป็ นการเตียมตัวในการเดินทางทางเรื ออย่างปลอดภัย (เวลาในการซ้อมประมาณ 30 นาที และ
ไม่น่าเบือ) จากนันอิสระให้ท่านพักผ่อนในเรื อสําราญตามอัธยาศัย
แนะนํา.....ให้ท่านเตรี ยมชุดว่ายนําและรองเท้าผ้าใบเพือออกกําลังกายในห้องฟิ ตเนสซึ งสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพภายนอกเรื อผ่านกระจกใส

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

รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อมากมาย
มอนติคาร์ โล (รั ฐโมนาโก) - นีซ – หมู่บ้านเอซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อมอนติคาร์โล รัฐโมนาโก
นําท่ านเดิ นทางสู่ มอนติ ค าร์ โล รัฐโมนาโกโดยลงเรื อเทนเดอร์โบท ที ทางเรื อจัดเตรี ยมไว้ให้ (เนื องจากเรื อ
สําราญมีขนาดใหญ่ตอ้ งจอดกลางทะเล) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นงเรื
ั อเข้าสู่ ท่าเทียบเรื อ มอนติคาร์ โล
รัฐโมนาโก จากนันนําท่ านเดิ นทางสู่ เมื องนี ซ (Nice) เมืองใหญ่เป็ นอัน ดับ ห้าของฝรังเศสในแคว้นที ชื อว่า
โพรวองซ์-แอลป์ -โกต-ดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ตังอยู่โดดเด่นริ มอ่าวเบย์เดซานจ์ ริ มฝังทะเลเมดิ
เตอร์ เ รเนี ย น เป็ นเมื อ งที ได้รั บ สมญานามว่า “ราชิ นี แห่ ง ริ เวี ยร่ า ” มี ช ายหาดหิ น ที สวยงาม เต็ ม ไปด้ว ย
นักท่ องเที ยวที จะมาเดิ นกันอยู่ทีถนนเรี ยบชายหาดลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais)
เขตย่านเมื องเก่ า จัด ได้ว่าเป็ นเมื องที น่ า เดิ น ชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์ เป็ นอย่างยิง ได้เวลานํา ท่ า น
เดิ นทางสู่ หมู่บา้ นเอซ (Eze) หมู่บา้ นที มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน ตังแต่ ศตวรรษที 10 เคยอยูภ่ ายใต้การปกครอง
ม าแ ล้ ว จาก ห ลายฝ่ าย ซึ งเรื อ งอํ า น าจใน อ ดี ต เช่ น ช่ วง ศ ต ว รร ษ ที 12 ขึ น อ ยู่ ก ั บ Le comte de
Provence ช่ วง ศตวรรษที 14 ขึ นอยู่กบั la Maison de Savoie เป็ นต้น จนกระทัง ปี ค.ศ. 1860 ก็มาอยูภ่ ายใต้การ
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ปกครองของฝรังเศส นอกจากนี ยังเป็ นหมู่บา้ นทีตังอยูบ่ นภู เขา สู งจากระดับนําทะเล 429 เมตร เมือเดินเข้าไป
ในหมู่บา้ นจะเห็นบ้านเรื อนทีสวยงาม ถึงแม้จะปรับปรุ งซ่อมแซม แม้กระทังสร้างขึนมาใหม่ แต่ก็ยงั คงเค้าและ
เหลือร่ องรอยประวัติศาสตร์ ในอดีตให้เราเห็นอยูบ่ า้ ง นําท่านเดินเล่นภายในตัวหมู่บา้ น
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับสู่ นครรัฐโมนาโก (Monaco) ซึ งเป็ นชื อเรี ยกประเทศเล็กๆในทวีปยุโรป ตังอยู่บนชายฝั ง
ส่ ว นสุ ด ท้ า ยของฝรั งเศส จัด เป็ นประเทศที เล็ ก เป็ นอัน ดับ 2 ของโลกรองจากนครรั ฐ วาติ ก ัน ในอิ ต าลี
รัฐโมนาโกถู กล้อมรอบด้วยประเทศฝรังเศสและทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยน มีพืนที ของประเทศเพียง . ตาราง
กิโลเมตรเท่านัน มีเมืองหลวงชื อว่า “โมนาโค-วิลล์” ยังคงเป็ นประเทศทีปกครองด้วยระบอบราชาธิ ปไตย โดย
มี เจ้าผู ค้ รองนครราชรั ฐเป็ นประมุ ข ภายใต้รัฐธรรมนู ญ มี ราชวงศ์ก ริ ม าลดี ปกครองสื บทอดมากว่า ปี
นํา ท่ า นชมโบสถ์ เ ซนต์ นิ โ คลัส (The Cathedral of St. Nicolas) สถานที ฝั งพระศพของเจ้า หญิ ง เกรซแห่ ง
โมนาโคและราชวงศ์กริ มาลดี โดยเจ้าหญิงเกรซได้สินพระชนม์เมือวันที กันยายน ค.ศ.1982 ด้วยพระชนมายุ
เพียง พรรษา เจ้าหญิงเกรซและเจ้าหญิงสเตฟานี พระราชธิดาได้ขบั รถมุ่งสู่ โมนาโคจากทีประทับในชนบท
และเกิดอุบตั ิ เหตุทางรถยนต์พลิกควําตกจากไหล่เนินเขาและทรงสิ นพระชนม์ในวันรุ่ งขึ น โดยพระศพของเจ้า
หญิ งเกรซได้รับการฝั งไว้ทีโบสถ์แห่ งนี และต่อมาในปี ค.ศ.
เจ้าชายเรนิ เยร์ ก็ถู กฝั งไว้เคี ยงข้างเจ้าหญิ ง
เกรซ จากนันนําท่ านเข้าชมพระราชวังหลวงแห่ งโมนาโค (Prince's Palace of Monaco) พระราชวังที เป็ นที
พํานักอย่างเป็ นทางการของกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์กริ มาลดีมาตลอด ตังแต่เข้าปกครองโมนาโคในปี ค.ศ.
จนถึ งปั จจุบนั อิ สระให้ท่านบันทึ กภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดิ นทางสู่ ย่าน คาสิ โนแห่ งมอนติ คาร์ โล
(Monte Carlo CASINO) โดยคาสิ โนในโมนาโกนันเปิ ดเป็ นครังแรกในปี ค.ศ.
และต่อมาในปี ค.ศ.
เจ้าชายชาร์ลส์ที ได้มีคาํ สังให้สร้างคาสิ โนแห่งมอนติ คาร์โลขึน ซึ งปั จจุบนั นี คาสิ โนกลายเป็ นตัวการสําคัญ
ในการดึ งเงินตราต่างประเทศเข้ามาในโมนาโคอย่างมากมาย อิสระให้ท่านบันทึ กภาพความยิงใหญ่ของอาคาร
และสิ งก่อ สร้ างภายในมอนติ ค าร์ โล จากนันนํา ท่ านขึ นชมวิวตระการตาของท่ าเรื อ ยอทช์ข องมหาเศรษฐี
จากทัวทุกมุมโลกทีบริ เวณโมนาโค-วิลล์ ซึงเป็ นทีตังของพระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์กริ มาล

18.00 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรื อมอนติคาร์โล
จากนันนําท่านนังเรื อเล็กเทนเดอร์โบทเพือกลับสู่เรื อสําราญ
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อมอนติคาร์ โล เพือมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรื อซานต้า มาเกอรี ตา ประเทศอิตาลี

คํา
20.00 น.
17 ส.ค. 2562
เช้า
08.00 น.

ซานต้ า มาเกอรีตา – ปอร์ โตฟี โน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเที ยบเรื อซานต้า มาเกอรี ตา (Santa Margherita) ประเทศอิตาลี

(1908-0501-CELEBEDGE)

www.smileytour.com

10 | P a g e

กลางวัน

นําท่านเดินทางสู่ ซานต้า มาเกอรี ตา โดยลงเรื อเทนเดอร์ โบท ที ทางเรื อจัดเตรี ยมไว้ให้ (เนื องจากเรื อสําราญมี
ขนาดใหญ่ ตอ้ งจอดกลางทะเล) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นังเรื อ เข้าสู่ ท่าเรื อซานต้า มาเกอรี ต า จากนัน
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองปอร์โตฟี โน (Portofino) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยนทีมีชือเสี ยงในระดับโลก
ซึ งตังอยู่ในเขต จังหวัดของเจนัว ที ถูกล้อมรอบด้วยท่าเรื อเล็กๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็ น "สวรรค์แห่ ง
เมื องท่า" เมื องปอร์ โตฟิ โน เป็ นเมื องเล็กๆ ที แสนน่ ารัก ภายในตัวเมื องประกอบไปด้วยด้วยบ้านเรื อนหลาก
สี สนั ซึ งตังเบียดเสี ยดกันไปตามเชิ งเขาเขียวชอุ่ม โอบล้อมอ่าวที มี เรื อยอร์ช (Yatch ) จอดเต็มไปหมด นําท่าน
ชมความงดงามของ โบสถ์เซนต์มาร์ ติน (St. Martin) ซึ งสร้างขึ นในศตวรรษที 12 โดยตัวโบสถ์นนมี
ั ขนาดที
ไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร จากนันนําท่านชมความยิงใหญ่ของ ปราสาทและป้อมปราการ
Castello Brown ซึ งสร้างมาตังแต่สมัยศตวรรษที 16 ในอดีตเคยใช้เป็ นป้ อมปราการป้ องกันข้าศึ ก แต่ปัจจุบนั
เป็ นพิพิธภัณฑ์ และยังเป็ นจุดชมวิวทีสวยงามอีกแห่งของเมืองอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน

บ่าย

นําท่ านเดิ นทางกลับสู่ เมื องซานต้า มาเกอรี ตา (Santa Margherita) เมืองตากอากาศเล็กๆริ มชายฝั งทางวัน ตก
เฉี ยงใต้ของเมืองเจนัว มี ประชากรอาศัยเพียงราวหนึ งหมืนคน ในอาณาเขตเพียงราว 10 ตารางกิ โลเมตร โดย
รากฐานของเมืองนี ถูกตังขึนเพือเป็ นปราการหน้าด่านทางการทหารเพือป้องกันการรุ กรานทางทะเลของโจร
สลัดชาวแอฟริ กนั เหนือ ในช่ วงปี ค.ศ.1550 นําท่านเทียวชมตัวเมืองซานต้า มาเกอรี ตา เมืองตากอากาศที เงียบ
สงบ เหมาะสําหรับนักท่องเที ยวที ต้องการความเป็ นส่ วนตัว หลีกเลียงสังคมเมืองใหญ่เช่นเจนัว ในตัวเมืองเก่า
มีอาคารเก่าแก่ตามยุคสมัยทียังอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี

15.30 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรื อซานต้า มาเกอรี ตา (Santa Margherita)
จากนันนําท่านนังเรื อเล็กเทนเดอร์โบทเพือกลับสู่เรื อสําราญ

17.00 น.
คํา

เรื อออกเดิ นทางจากท่าเรื อ ซานต้า มาเกอรี ตา (Santa Margherita) เพือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อลา สเปเซี ย (La Spezia)
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

18 ส.ค. 2562

ลา สเปเซี ย - ชิงเกว่ แตร์ เร

เช้า
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี
นํา ท่ า น นั งรถไฟสู่ ชิ ง เกว่ แตร์ เร (CINQUE TERRE) หมู่ บ้า นเล็ ก ๆ ที ตังอยู่บ นชายฝั งริ เวี ยร่ า ของอิ ต าลี
CINQUE TERRE หมู่บา้ นสี สัน สดใส 5 หมู่บา้ นที เรี ยงรายกันอยู่ริมทะเลลิกูเรี ย อดีตบริ เวณนี เคยเป็ นชุ มชน
ชาวประมงอาศัยการจับ ปลาและปลู ก ไร่ อ งุ่น ตามแนวชายเขา ด้วยเสน่ ห์ ข องเมื องริ ม ทะเลที คงความเป็ น
ธรรมชาติ จึ งได้รับ การประกาศเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้ หมู่ บ้านทังห้าคื อ MONTEROSSO AL MARE,
VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน
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บ่าย

นําท่านชมความงามของหมู่บา้ นริ โอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บา้ นเล็กๆ ทีมีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือน
เมื องตุ๊ ก ตา บ้านเรื อ นสี สั น สดใสตังลดหลันกัน บนหน้า ผาที ปกคลุ ม ด้วยต้นไม้เขี ยวขจี ตัด กัน กับ นําทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนสี เทอร์ควอยซ์ ทําให้กลายเป็ นสถานทีท่องเทียวยอดฮิตที หากมีโอกาสต้องเข้ามาสัมผัส อิสระ
ให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดินทางกลับโดยรถไฟกลับสู่ ท่าเรื อลาสเปเซี ย

17.00 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรื อ ลา สเปเซีย (La Spezia)

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิ จกรรมบนเรื อ
เรื อออกเดิ นทางจากท่าเรื อ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อชิ วิคตาเวคเคีย

19.00 น.

หมายเหตุ ก่ อนเรื อกลับเทียบท่าในคําวันนีท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ งเป็ นตัวกําหนดลําดับ การนํากระเป๋ าลง
จากเรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื องใช้ทีจําเป็ นไว้ในกระเป๋ าเดิ นทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าทีของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตังแต่กลางดึก และบัญชี ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนทําการชําระในวันรุ่ งขึ น สําหรับท่านทีต้องการชําระผ่านบัตรเครดิ ต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์ จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิ ตที
ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันทีท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
19 ส.ค. 2562
เช้า
06.00 น.
08.00 น.

โรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อ ชิ วคิ ตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี
นําท่านเชคเอาท์ออกจากเรื อสําราญ พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ
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13.55 น.
20 ส.ค. 2562
05.45 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฟูมิชิโน (FCO) เพือเชคอินและทํา Tax Refund
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ในสนามบิน
ออกเดินทางจากสนามบินฟูมิชิโน สู่ สนามบิ นสุ วรรณภูมิโดยเทียวบินที TG945 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.50
ชัวโมง) สายการบินมีบริ การอาหาร เครื องดืม และพักผ่อน บนเครื องบิน
กรุ งเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบิ นสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

13 วัน ล่องเรื อทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน (Celebrity Edge)
ราคาทัวร์ 144,900 บาท (เริมต้ นห้ อง Inside) : 8 – 20 สิ งหาคม 2562
อัตราค่ าบริการ ปี 2562

8 – 20 สิ งหาคม 2562

144,900

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้ องคู่ INSIDE) ท่านละ
อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้ องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ

เด็กทารก อายุไม่เกิน ปี

42,000
67,000
144,900
โปรดสอบถาม

ชันธุรกิจเพิมเงินจากราคาทัวร์ เริ มต้นทีท่านละ (ราคายืนยันได้ กต็ ่อเมือทีนัง confirm เท่ านัน)

85,000 - 110,000

พักเดียวเพิม ท่านละ (คิดทีห้องพักแบบ INSIDE ซึงเป็ นราคาเริ ม)
ราคาผูใ้ หญ่/เด็ก (ห้องพัก 3 ท่าน) ท่านละ
(นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ)

ไม่เอาตัวเครื องบินหักค่าใช้จ่าย (ผูใ้ หญ่)

(ไม่รวมตัว BKK-FCO -BKK)

กรณีมีวีซ่าแล้วหรื อไม่ตอ้ งยืนวีซ่า หักค่าใช้จ่าย

27,000

ไม่ รวมวีซ่า

**ราคาอาจมีการปรับขึ น – ลง ตามราคานํามันทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ทีสายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยืนยันเท่านัน (คิด ณ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2562) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัวกรุ๊ ป หากออกตัวแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลียนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดิ นทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นําหนักไม่เกิ น 30 กก. กระเป๋ าถือขึนเครื อง (Hand carry) นําหนักไม่เกิน 7 กก.
(1908-0501-CELEBEDGE)
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โปรแกรมท่องเทียวล่องเรื อสําราญ (ตามทีระบุไว้ในรายการ) อัตรานีรวมถึง
 ตัวเครื องบินไป-กลับชันนักท่องเทียวโดยสายการบิ น TG (กระเป๋ าเดินทางนําหนัก ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนามั
ํ น, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดิ นทางอุบตั ิเหตุวงเงิน ,5 , บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิ น 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ีอายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 ค่าบริ การ (Service fee, Gratuities) บนเรื อ
 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเทียว, ค่าเข้าชมสถานที
 เจ้าหน้าที (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
อัตรานีไม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประมาณ 3,000 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
การชําระเงิน

งวดที 1 : สํารองทีนังจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดิ นทางแน่นอน
สํ ารองทีนัง (ผู้เดินทางพักเดียว) ท่ านละ 60,000 บาท
งวดที 2 : ชําระส่ วนทีเหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดิ นทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดิ นทาง 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 การยืนวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืนวีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิก การเดิน ทางใน กรณี ทีมี ผูเ้ ดินทางตํากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงการพาเข้าชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิ ดทําการ โดยจะจัดหาสถานทีท่องเทียวอืนๆเพือ
ทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
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 บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทเกิ
ี ดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัด
หยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนีจะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากทีสุด
 การท่องเที ยวนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ ายกับบริ ษ ทั ตัวแทนในต่า งประเทศ ท่ านไม่ส ามารถเรี ยกร้องเงิ นคืน ในกรณี ทีท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ การใช้บริ การทีทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษ ัทฯ จะไม่ รับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกิ ดขึน หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่ าและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ ทีท่านชําระมาแล้วหากท่ านถู ก
ปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานทูตเก็บค่าธรรมเนี ยมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ทีท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี นาเงิ
ํ น) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ทีจะ ไม่รับผิดชอบหากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ งเพราะโดยปกตินกั ท่องเทียวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา

กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตัวเครื องบินเอง (Land Only)
 ในกรณีลูกค้าดําเนินการเรื องตัวเครื องบิ นเองและมาเทียวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เทียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเทียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัวเครื องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างทีสายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ทียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัวเครื องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านัน (ในกรณี ทีตัวเครื องบิ นสามารถทําการ Refund ได้เท่านัน)
 ท่านทีจะออกตัวเครื องบินภายในประเทศ เช่น เชี ยงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือขอคํายืนยันว่า
ทัวร์นนๆ
ั ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัวภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ นนั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทีเกียวข้องกับตัวเครื องบิ นภายในประเทศได้
 เมือท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
ห้ องพักบนเรื อ
 ห้องพักบนเรื อแบบกรุ๊ ปจะเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ทีท่านมี ความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
( TRIPLE ROOM ) ต้องทําการตรวจสอบกับบริ ษทั เนืองจากห้องพักบนเรื อ ทีสามารถพักได้ 3 ท่าน มีจาํ นวนจํากัด
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ ในการจัด เลขห้ องพักให้กบั คณะ เนื องจากห้องพักบนเรื อเป็ นการจองแบบกรุ๊ ป และ ขึ นอยู่ก ับ
ข้อกําหนดของประเภทห้องพักในระดับทีต่างกัน ซึ งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันหรื อ ชันเดียวกัน ตามทีลูกค้า
ต้องการ
กระเป๋าเล็กถื อติดตัวขึนเครื องบิน
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www.smileytour.com

15 | P a g e

 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กทีจะถือขึนเครื องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึนบนเครื องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุทีเป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน นําหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึนเครื องได้ไม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที
เดียวกันในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนําขึนเครื องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนําหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชัน
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึงขึนกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนําหนักเพิมเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก นําหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าทีสายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึนเครื องได้ ต้องมีนาหนั
ํ กไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตากว่
ํ ามาตรฐานได้ ทังนี
ขึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนําหนักส่ วนทีเกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระทีมีลอ้ เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึนเครื องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมี ค่าทุกชนิ ด ขอแนะนํ าไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ทีเช็ ค ไปกับ เครื อง เพราะหากเกิ ดการสู ญหาย สายการบิ น จะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านัน ซึ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนําหนักกระเป๋ าจริ ง ทังนี จะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชันธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชันธุรกิ จ (Business) ดังนันจึงไม่แนะนําให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่ องเที ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติประกัน ภัยการเดิน ทางที
บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณาชดเชย
ค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านัน นันหมายถึงจะชดเชยตามนําหนักกระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20
ต่อกิโลกรัมเท่านัน ดังนันท่านจึงไม่ควรโหลดของมี ค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านัน
 กรณีกระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ)

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนเข้
ื าไปแล้ว ดังนันถ้าท่านรู้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพือขอยืนวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัวเครื องบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดือและยึดติดกับการยืนในสมัยก่อน )
หากท่ านต้ องการเปลียนแปลงคิวกรุ๊ปทีได้ มีการจองแล้ว ท่ านอาจต้ องชําระค่ าคิวยื นวีซ่า 2,200 บาทให้ กบั ศูนย์ ยืนคําร้ อง
1. หนังสื อเดินทางทีเหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึนไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรงปั จจุบนั พืนฉากหลังรู ปต้องมีสีขาวเท่านัน รู ปจะต้องเป็ นภาพทีคมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมี
เงา ห้ามถ่ายรู ปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รู ป

3.
4.
5.
6.
7.

สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / เอกสารเพิมเติมกรณีอืน ๆ
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
สูติบตั ร (สําหรับเด็กตํากว่า 18 ปี บริ บูรณ์)
กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี บริ บูรณ์: เดิ นทางต้องยืนเอกสารเพิมเติมดังนี
- เด็กเดินทางกับบุคคลอืน บิดามารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรื ออําเภอ
เท่านัน และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็กเดินทางกับบิ ดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ งออกให้โดยทีว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านันและ
ให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชือบิดา)
- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ งออกให้โดยทีว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านันและ
ให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เดิ นทางกับมารดา (ระบุชือมารดา)
- กรณี พ่อและแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชี วิต ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพือเป็ นการยืนยัน
- ให้แนบสําเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านัน**
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต)
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โดย ไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศทีเดิ นทาง
- กรณี ผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ทีมีรายชื อผูป้ ระกอบกิจการ
- กรณี ผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ทีมีชือผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี ทีเป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง
เงินเดือน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
- กรณี ทีเป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่ วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
- กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานันว่ากําลังศึกษาอยูร่ ะบุชนปี
ั ทีศึกษา พิมพ์
เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
- กรณี เป็ นแม่คา้ , ทําธุรกิจส่ วนตัว, ทําอาชี พอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ
9. หลักฐานการเงิน (สําคัญมาก เพราะสถานฑูตแจ้งกฎใหม่เมือวันที 22 กรกฎาคม 7)
9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านัน พร้อมหนังสื อรับรองทางการเงิ นจากธนาคาร
(BANK CERTIFICATE) เป็ นภาษาอังกฤษ **ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันเท่านัน**
- เงินฝากออมทรัพย์/ เผือเรี ยก/ สะสมทรัพย์
(ยอดเงินในสมุดบัญชี ธนาคาร ต้องมีไม่ตากว่
ํ า 100,000 บาท ต่อการยืนวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของ
เงินสมําเสมอ ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปในครังเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืนวีซ่าเด็ดขาด!!)
- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดื อนปั จจุบนั และ ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการ
ปรับยอดสมุ ด ในบัญชี ต้องปรั บ สมุด ก่อ นวัน ที จะยืนวีซ่า วัน เช่ นท่านได้คิ วยืนวีซ่าวันที กันยายน
สําเนาสมุ ดบัญชี ทีท่านต้องใช้ในการยืนวีซ่า ต้องปรั บสมุด ณ วันที สิ งหาคม
หรื อ หลังจากนัน หาก
ท่านปรับ สมุด บัญชี ก่อนหน้านัน จะใช้เป็ นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงิ นไม่ได้ สถานทู ตจะขอเอกสาร
เพิมเติ ม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่ งเอกสารมาทางบริ ษทั ทัวร์ฯ เพือเตรี ยมการล่วงหน้า และ ส่ ง Fax สมุด
บัญชีหน้าสุดท้ายทีได้ทาํ การปรับสมุดมาให้ทางบริ ษทั ทัวร์ เพือใช้ในการแนบเป็ นเอกสารยืนวีซ่าต่อไปได้
- การขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิ น 15 วัน นับจากวันที ได้คิวยืนวีซ่า พร้ อม
ทังต้อ งระบุ จํานวนเงิ น เป็ นตัว เลขลงในหนังสื อ รั บ รองด้วย เช่ น ท่ านได้คิ วยืนวีซ่ าวัน ที กัน ยายน
หนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคารทีใช้ในการยืนวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที สิ งหาคม
หรื อ หลังจาก
นันเท่านัน จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานทูต) โดย
ไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศทีเดิ นทาง

(สถานฑูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)

10. ในกรณีทีมีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิมเติมดังนี
- จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
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- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย เช่ น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ทีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั
และกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรณี เป็ นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี
o เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
o กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก แปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย
o กรณี ไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทังของสามีและภรรยา แปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบ
ภาษาไทย โดยทะเบียนบ้านของทังสองต้องอยูบ่ า้ นเดียวกัน
- กรุ ณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ทีจะใช้ยนวี
ื ซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทัง
ใน หนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชือผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่าย ด้วย
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