Italy France Monaco and Spain Cruise Surprise! 11 Days

โดยเรื อสำรำญ Celebrity Edge

วันแรก
กรุ งเทพฯ – ดูไบ
13 มิถุนำยน 2562
18.30 น.

21.25 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสายขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์
ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว T เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส
รอต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ ดูไบ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

วันทีส่ อง
ดูไบ – กรุ งโรม – เซกเวย์ ทวั ร์ – บันไดสเปน
14 มิถุนำยน 2562
00.50 น.
03.20 น.

เช้า
07.35 น.

ถึงท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK191 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ กรุ งโรม ประเทศอิตาลี
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนฟูมชิ ิโน กรุงโรม ประเทศอิตำลี เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสี ยงของประเทศอิตาลี นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุ งโรม
เพื่อชื่นชมกับศิลปะสถาปั ตยกรรม และประวัติศาสตร์แห่งความยิง่ ใหญ่ยาวนานมากกว่า
่ นเนินเขาทั้ง 7 ริ มฝั่งแม่น้ าไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็ นเมือง
2,800 ปี ตั้งอยูบ
ที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็ นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อม ตรวจเช็คสัมภาระ แล้วนาท่านเดินทางสู่
ตัวเมืองโรม จากนั้น นาท่านชมสถานที่สาคัญของกรุ งโรมในมุมมองใหม่ที่สนุกสนานไปกับ
เซกเวย์ ทวั ร์ เริ่ มจากทาความคุน้ เคยกับการควบคุมเซกเวย์ประมาณ 30 นาที
จากนั้นเริ่ มสารวจพื้นที่โบราณที่สุดของโรม ผ่านตรอกซอกซอย สู่สนามกีฬากลางแจ้ง
เซอร์คสั แม็กซิมสั ลองจินตนาการถึงนักกีฬาชาวโรมันที่กาลังแข่งรถศึกของพวกเขา
ชมโคลอสเซียม และโรมันฟอรัม แล้วเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของกรุ งโรมที่เนินเขา
พาลาทีนฮิลล์ ก่อนมุ่งหน้าสู่โรงละครมาร์เซโล
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กลางวัน

ค่า

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านสู่ บันไดสเปน ซึ่งเป็ นที่รู้จกั กันในโรมว่า “Piazza di Spagna” หรื อ
จัตุรัสสเปน ซึ่งเป็ นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกยุคศตวรรษที่ 18 พื้นที่ของจัตุรัสกินอาณาบริ เวณตั้งแต่
เชิงเขาพินซิโอไล่ตามบันไดสเปนขึ้นไปจนถึงด้านบนที่เป็ นโบสถ์ฝรั่งเศส
ซึ่งจากโบสถ์เราจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้ชดั เจน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1598
ตามพระบัญชาขององค์สงั ฆราช ต่อมาในศตวรรษที่ 17 มีการสร้างบันไดสเปนขึ้นเพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างถนนด้านล่างและโบสถ์ดา้ นบน จนได้เป็ นบันไดสูง 137 ขั้น ปั จจุบนั ในฤดูร้อน
ของทุกปี บันไดสเปนแห่งนี้จะใช้เป็ นสถานที่จดั แฟชัน่ โชว์ชื่อดัง และคนทัว่ ไปยังนิยมใช้
จัตุรัสสเปนเป็ นสถานที่นดั พบกันอีกด้วย บริ เวณโดยรอบจัตุรัสจะมีร้านค้ามากมาย
ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมากันมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุ งโรม
จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ ภัตตาคาร
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Palace Rome หรื อในระดับเดียวกัน
หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีส่ ำม
กรุ งโรม – ล่องเรื อ Celebrity Edge Cruise
15 มิถุนำยน 2562
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ท่ ำเรื อชิวคิ ตำเวคเคีย เพื่อเช็คอินขึ้นเรื อสาราญ Celebrity
Edge Cruise

กลางวัน
17.00 น.

ค่า

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรื อสาราญตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
เรื อสาราญออกเดินทางจากท่ ำเรื อชิวคิ ตำเวคเคีย ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
บนเรื อสาราญ อาทิ ชมการแสดงดนตรี สดที่ Magic Carpet ชมสวนบนดาดฟ้า Rooftop
Garden มีกิจกรรมการฝึ กโยคะในเวลากลางวัน ชมภาพยนตร์ ในช่วงเย็น และการแสดงดนตรี
ในช่วงค่า ว่ายน้ าที่สระว่ายน้ าขนาดใหญ่บนดาดฟ้าที่ Resort Deck
อาหารค่า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
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หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อน ทากิจกรรมต่างๆบนเรื อสาราญ
ในยามค่าคืน เรื อสาราญจะนาท่านเดินทางสู่ เนเปิ ลส์ ประเทศอิตำลี

สาหรับกระเป๋ าใบใหญ่ ทางเจ้าหน้าที่เรื อจะนามาส่งที่หอ้ งพักของท่านภายในวันเดียวกัน ซึ่งอาจจะล่าช้า
ฉะนั้น เพื่อความสะดวกกรุ ณาจัดเตรี ยมสัมภาระส่วนตัว 1 ใบ ถือติดตัวขึ้นไปบนเรื อ

วันทีส่ ี่
ล่องเรื อ Celebrity Edge Cruise – เมืองเนเปิ ลส์ (เกำะคำปรี) ประเทศอิตำลี
16 มิถุนำยน 2562 – เกำะคำปรี – ขึน
้ รถรำง Funicular
เช้า
07.00 น.

กลางวัน

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
เรื อสาราญ Celebrity Edge Cruise นาท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่ ำเรื อเมืองเนเปิ ลส์
ประเทศอิตำลี หรื อเมืองนาโปลี ตั้งอยูใ่ นแคว้นคัมปาเนีย ทางทิศใต้ของประเทศอิตาลี
อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงและมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม
สถาปั ตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การทาอาหาร ได้เชื่อว่าเป็ นต้นกาเนิดของ พิซซ่า
เมนูหลักที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจมาลองลิ้มชิมรสชาติกนั อย่างมากเลยทีเดียว
นาท่านล่องเรื อเฟอร์รี่สู่ เกำะคำปรี สถานที่ตากอากาศของชนชั้นสูงมาตั้งแต่สมัยโรมัน
เรื องอานาจ และยังคงไว้ซ่ ึงมนต์เสน่ห์แห่งความงามมาจนถึงทุกวันนี้ สิ่ งสะท้อนความงดงาม
ของเกาะคาปรี คือว่าบรรดากวีและนักเขียนชื่อดังต่างก็บอกในงานเขียนเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า
“ที่คาปรี สวรรค์อยูใ่ กล้ๆ เพียงแค่ปรายตามอง” นาท่านขึ้นรถรำง FUNICULAR
สู่ชุมชนคาปรี ชื่นชมกับบรรยากาศที่ทาให้คาปรี มีเสน่ห์เป็ นที่หลงใหลของนักท่องเที่ยวอดีต
เคยเป็ นที่ประทับตากอากาศของจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมันที่โปรดให้เป็ นวิมานฉิ มพลี
ริ มฝั่งทะเลชมทิวทัศน์อนั งดงามของ ยอดเขาอนาคาปรี
อิสระให้ท่านชมบ้านเรื อนและบ้านพักตากอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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หลังอาหาร นาท่านล่องเรื อชมทิวทัศน์อนั สวยงามของเกาะคาปรี ท่ามกลางท้องฟ้าสี คราม
น้ าทะเลสี น้ าเงินเข้ม แล้วนาท่านชมความงามของ ถำ้ บลูกรอตโต้ ถ้ านี้ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.
1826 มีขนาดกว้าง 45 เมตรและยาว 54 เมตร สู ง 15 เมตร ทางเข้าถ้ าสู งจากระดับน้ าทะเล
เพียงเมตรเศษๆ (โปรแกรมขึ้นอยูก่ บั สภาพดินฟ้าอากาศ)

ค่า
18.30 น.

ได้เวลาอันสมควร นาท่านล่องเรื อเฟร์รี่กลับสู่เนเปิ ลส์ แล้วนาท่านกลับสู่เรื อสาราญ
อาหารค่า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
พักค้างแรม ณ เรื อสาราญ Celebrity Edge Cruise
เรื อสาราญเดินทางออกจาก เมืองเนเปิ ลส์ ประเทศอิตำลี

วันที่ห้ำ
ล่องเรื อ Celebrity Edge Cruise
17 มิถุนำยน 2562
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อน หรื อทากิจกรรมต่างๆบนเรื อสาราญ ซึ่งมีมากมายบนเรื อ
ไม่วา่ จะเป็ นการออกกาลังกายที่ ศูนย์ฟิตเนส การว่ายน้ า อาบแดด อ่านหนังสื อในห้องสมุด
การเดินช้อปปิ้ งร้านค้าภายในเรื อ ผ่อนคลายจากการออกกาลังกายหรื อร่ วมกิจกรรมต่างๆ
ที่จดั ขึ้น เช่น การทาสปา (การทาสปาหรื อการทากิจกรรมบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
ชมการแสดงดนตรี สดที่ Magic Carpet ชมสวนบนดาดฟ้า Rooftop Garden
มีกิจกรรมการฝึ กโยคะในเวลากลางวัน ชมภาพยนตร์ในช่วงเย็น และการแสดงดนตรี ในช่วงค่า
ว่ายน้ าที่สระว่ายน้ าขนาดใหญ่บนดาดฟ้าที่ Resort Deck
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กลางวัน
ค่า

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหารค่า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อน ทากิจกรรมต่างๆบนเรื อสาราญ
พักค้างแรม ณ เรื อสาราญ Celebrity Edge Cruise
เรื อสาราญนาท่านเดินทางสู่ เมืองลิวอร์ โน ประเทศอิตำลี

วันที่หก
ล่องเรื อ Celebrity Edge Cruise – เมืองลิวอร์ โน – เมืองฟลอเรนซ์ –
18 มิถุนำยน 2562 เมืองปิ ซำ ประเทศอิตำลี
เช้า
07.00 น.

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
เรื อสาราญ Celebrity Edge Cruise นาท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่ ำเรื อเมืองลิวอร์ โน่ หรื อ
ลีวอร์ โน่ ประเทศอิตำลี เมืองท่าเรื อใหญ่อนั ดับ 3 บนชายฝั่งตะวันตกของอิตาลี
ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของแคว้นทัสคานี ติดกับทะเลไทเรเนียน เมืองข้างเคียงคือ
เมืองฟลอเรนซ์และ ปิ ซ่า มีพ้นื ที่1,211 ตร.กม. ประชากรประมาณ 400,000 คน
ดินแดนแห่งนี้มี ไวน์อิตาเลียนชั้นดีอยูม่ ากมาย ผลิตไวน์โบลเกริ และไวน์โบลเกริ ซาสซิคาย่า
อุตสาหกรรมหลักในเมืองคือ ธุรกิจปิ โตรเคมี และมีการแล่นเรื อใบหลายและการแข่งขัน
พายเรื อที่จดั ขึ้นในแต่ละปี นอกชายฝั่งของลิวอร์โน่
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จากนั้น นาท่านเดินทางต่อสู่แคว้นทัสคานี โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ เมืองฟลอเรนซ์
ที่ได้รับขนานนามว่าเป็ นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
โบราณสถานสาคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็ น
มรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทาให้ทสั คานีมีชื่อเสี ยงในฐานะดินแดน
ท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก จากนั้นนาท่านชมความยิง่ ใหญ่ และอลังการของ
มหำวิหำรซำนตำ มำเรีย เดล ฟิ โอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4
ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสี ตกแต่งผสมผสานกัน
ได้อย่างงดงาม นาชมจัตุรัสเดลลำซิญญอเรีย ซึ่งรายล้อมไปด้วยรู ปปั้ น อาทิ
รู ปปั้ นเทพเจ้าเนปจูน วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า รู ปปั้ นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสี ยงของ ไมเคิล
แองเจโล จากนั้นนาท่านสู่ ริ มฝั่งแม่น้ าอาร์โน จะพบกับสะพำนเวคคิโอ สะพานเก่าแก่ที่มี
ร้านขายทอง และอัญมณี อยูท่ ้ งั สองข้างสะพาน ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสิ นค้าทั้งของฝาก
ของที่ระลึก รวมทั้งสิ นค้าแฟชัน่ นาสมัย

กลางวัน

ค่า
19.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีร้านค้าเรี ยงรายอยูม่ ากมาย
ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านกลับสู่เรื อสาราญ
อาหารค่า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
พักค้างแรม ณ เรื อสาราญ Celebrity Edge Cruise
เรื อสาราญนาท่านเดินทางสู่ เมืองมอนติคำร์ โล ประเทศโมนำโก
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วันทีเ่ จ็ด
ล่องเรื อ Celebrity Edge Cruise – เมืองมอนติคำร์ โล ประเทศโมนำโก – เอซ –
19 มิถุนำยน 2562 นีซ
เช้า
07.00 น.

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
เรื อสาราญ Celebrity Edge Cruise นาท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่ ำเรื อเมืองมอนติคำร์ โล
ประเทศโมนำโก รัฐอิสระที่ต้ งั อยูท่ างตอนใต้ติดกับชายแดนฝรั่งเศสที่มีสถานะเป็ น
ประเทศที่เล็กที่สุดเป็ นอันดับ 2 ของโลก (1.95 ตร.กม./รองจากวาติกนั 0.44 ตร.กม.)
ประชากรประมาณ 36,000คน ปกครองในระบอบราชาธิปไตย (ราชวงศ์กรี มลั ดี)
ภายใต้รัฐธรรมนูญลักษณะภูมิประเทศตั้งอยูเ่ ชิงหน้าผาสูงชัน ริ มฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ที่เต็มไปด้วยตึกสูงสวยสง่าและบ้านเรื อนหลากสไตล์ของเหล่ามหาเศรษฐี อ่าวจอดเรื อยอร์ช
เรื อสาราญริ มฝั่งทะเลสี ครามกว้างไกลสุดสายตางดงามยิง่ นัก

แล้วนาท่านเดินทางสู่ เอซ (Eze) เมืองแสนสงบริ มชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ดินแดนแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ และมีชื่อเสี ยงในการผลิตเครื่ องหอม นาท่านชมเมืองเก่าเอซ
ชมบ้านเรื อนอันสวยงามอันเป็ นเอกลักษณ์ของบ้านในสไตร์โปรวองซ์-แอลป์ เมอริ ทามส์

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ นีซ (Nice) ซึ่งเป็ นเมืองใหญ่ที่ต้ งั อยูท่ างตอนใต้ของฝรั่งเศส
ริ มชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งถือเป็ นเมืองเก่าแก่ และมีสถาปั ตยธรรมแบบเจนัวส์
ที่สวยงาม แล้วนาท่านชม ย่านเมืองเก่านีซ ชมทัศนียภาพของอาคารสไตล์อิตาลี
สัมผัสถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบที่รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านบูทีค
อีกทั้งสวนนัง่ เล่นที่เผยให้เห็นมุมของเมืองที่สวยงามมากขึ้น
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อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่า

22.00 น.

ได้เวลาอันสมควร นาท่านกลับสู่เรื อสาราญ
อาหารค่า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อน หรื อทากิจกรรมต่างๆ บนเรื อสาราญ ซึ่งมีมากมายบนเรื อ
ไม่วา่ จะเป็ นการออกกาลังกายที่ ศูนย์ฟิตเนส การว่ายน้ า อาบแดด อ่านหนังสื อในห้องสมุด
การเดินช้อปปิ้ งร้านค้าภายในเรื อ ผ่อนคลายจากการออกกาลังกายหรื อร่ วมกิจกรรมต่างๆ
ที่จดั ขึ้น เช่น การทาสปา (การทาสปา หรื อการทากิจกรรมบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
ชมการแสดงดนตรี สดที่ Magic Carpet ชมสวนบนดาดฟ้า Rooftop Garden
มีกิจกรรมการฝึ กโยคะในเวลากลางวัน ชมภาพยนตร์ในช่วงเย็น และการแสดงดนตรี ในช่วงค่า
ว่ายน้ าที่สระว่ายน้ าขนาดใหญ่บนดาดฟ้าที่ Resort Deck
พักค้างแรม ณ เรื อสาราญ Celebrity Edge Cruise
เรื อสาราญนาท่านเดินทางสู่ เมืองคำนส์ ประเทศฝรั่งเศส
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วันทีแ่ ปด
ล่องเรื อ Celebrity Edge Cruise – เมืองคำนส์ ประเทศฝรั่งเศส –
20 มิถุนำยน 2562 แซงปอล เดอ วองซ์ – อองตีบส์
เช้า
07.00 น.

กลางวัน

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
เรื อสาราญ Celebrity Edge Cruise นาท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่ ำเรื อเมืองคำนส์
ประเทศฝรั่งเศส เมืองชายทะเลเล็กๆ ที่มีอากาศดีอบอุน่ ตลอดทั้งปี และมีววิ ทิวทัศน์อนั สวยงาม
ราชวงศ์องั กฤษ รัสเซีย และชนชั้นสูงตลอดจนเศรษฐีน้ ามันอเมริ กนั นิยมกันมาพักผ่อน ณ
เมืองนี้ ชมสถานที่จดั งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติซ่ ึงมีข้ ึนตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1946
จนกลายเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในปัจจุบนั ถือเป็ นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
เทศกาลหนึ่งและมีอิทธิพลมากที่สุด
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ แซงปอล เดอ วองซ์ (Saint Paul De Vence) เมืองโบราณที่
สร้างด้วยหิ น ล้อมรอบด้วยกาแพงเมืองตั้งอยูบ่ นเนินสูงที่มองเห็นชายหาดริ เวียร่ าความสวยงาม
ของเมืองนี้ดึงดูดให้เหล่าศิลปิ นมากมายต่างพากันมารวมตัวกันในที่แห่งนี้ ซึ่งจะเห็นได้จาก
รอยจารึ กชื่อหรื อผลงานของศิลปิ นอันโดดเด่นไม่วา่ จะเป็ นภาพเขียน หรื อรู ปปั้ นแกะสลัก
อิสระชมเมืองและถ่ายภาพเป็ นที่ระลึดตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นาท่านสู่ภตั ตาคาร
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อองตีบส์ (Antibes) เมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส
ซึ่งเป็ นเมืองที่มีการรวบรวมวัฒนธรรม ศิลปะที่รุ่งเรื อง และประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานกัน
ระหว่างกรี กและโรมันไว้อย่างมากมาย และอองตีบส์ยงั เป็ นเมืองที่มีชายหาดมากที่สุด
แห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย ท่านสามารถเดินชมทัศนียภาพอันสวยงาม
ของสวนสาธารณะและทะเลเมดิเตอเรเนียน
อิสระเที่ยวชมเมืองและถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
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ค่า
16.00 น.

ได้เวลาอันสมควรนาท่านกลับสู่เรื อสาราญ
อาหารค่า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
พักค้างแรม ณ เรื อสาราญ Celebrity Edge Cruise
เรื อสาราญนาท่านเดินทางสู่ ปัลมำ เดอ มำยอร์ ก้ำ เกำะมำยอร์ ก้ำ ประเทศสเปน

วันทีเ่ ก้ำ
ล่องเรื อ Celebrity Edge Cruise – ปัลมำ เดอ มำยอร์ ก้ำ ประเทศสเปน –
21 มิถุนำยน 2562 ปราสาทเบลเว่ – มหาวิหารปาลมา เด มายอก้ า
เช้า

กลางวัน
13.00 น.

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อน หรื อทากิจกรรมต่างๆบนเรื อสาราญตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย
อาหารกลางวัน ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
เรื อสาราญ Celebrity Edge Cruise นาท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่ ำเรื อปัลมำ เดอ มำยอร์ ก้ำ
เกำะมำยอร์ ก้ำ ประเทศสเปน เมืองสาคัญและเมืองท่าบนเกาะมายอร์กา้ และเป็ นเมืองหลวง
ของแคว้นปกครองตนเองของหมูเ่ กาะแบลีแอริ ก และเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 12 ในสเปน
เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของโรมันและอาหรับ ปั ลมา เดอ มายอร์กา้
นอกจากโดดเด่นในเรื่ องของประวัติศาสตร์ที่กว้างใหญ่แล้ว ในด้านของการเกษตร
และเหล้าองุ่น สิ่ งทอ เครื่ องจักรสาน ก็โดดเด่นไม่แพ้กนั
และเมืองสาคัญนี้น้ นั ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในด้านของร้านอาหารที่หลากหลาย
ร้านบาร์ หรื อแม้กระทัง่ ร้านค้า ช็อปต่างๆ ชาวเยอรมัน มักเรี ยก เกาะมายอร์กา้ ว่า Party
Island เป็ นเกาะที่โด่งดังสาหรับคนยุโรป ทั้งวัยรุ่ นและวัยกลางคน ไปจนถึงวัยชรา
มีกิจกกรรมมากมายเเละค่อนข้างมีชื่อเสี ยงในเรื่ องการมาปาร์ต้ ี แล้วนาท่านชม ปราสาทเบลเว่
ปราสาทเก่าแก่อยูค่ ู่เกาะมาเกือบ 700 ปี ด้วยรู ปทรงวงกลมอันมีเอกลักษณ์น้ ี
ทาให้เป็ นปราสาทอีกจุดหมายหนึ่งที่นกั ท่องเที่ยวนิยม

จากนั้น นาท่านชม มหาวิหารปาลมา เด มายอก้ า มหาวิหารสไตล์กอธิคซึ่งสูงเด่นสง่าริ มทะเล
เป็ นอีกสัญลักษณ์แห่งหนึ่งบนเกาะแห่งนี้ นอกจากนี้ยงั มีกระจกวงกลม
ซึ่งใหญ่เป็ นอันดับต้นๆของโลกด้วยความกว้างของเส้นรอบวง 12 เมตร และใช้กระจกสี อีก
1,236 ชิ้น
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จากนั้นนาท่านชม สังเวียนกระทิง และให้ท่านอิสระภายในเมืองจนถึงเวลานัดหมาย

ค่า
21.00 น.

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่เรื อสาราญ
อาหารค่า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
พักค้างแรม ณ เรื อสาราญ Celebrity Edge Cruise
เรื อสาราญนาท่านเดินทางสู่ เมืองบำร์ เซโลน่ ำ แคว้ นคำตำโลเนีย ประเทศสเปน
*** ก่ อนทีเ่ รื อจะเข้ ำเทียบท่ ำที่ท่ำเรื อเมืองบำร์ เซโลน่ ำ แคว้ นคำตำโลเนีย ประเทศสเปน
ในเย็นวันนีท้ ่ ำนจะได้ รับป้ำยผูกกระเป๋ำสีต่ำงๆ ซึ่งจะเป็ นตัวกำหนดลำดับกำรนำกระเป๋ำ
ลงจำกเรื อ ท่ ำนจะต้ องจัดกระเป๋ำสัมภำระใบใหญ่ แล้ วนำมำวำงไว้ทหี่ น้ ำห้ องก่ อนเวลำ
24.00 น. โดยแยกของใช้ ส่วนตัวทีจ
่ ำเป็ นไว้ ในกระเป๋ำเดินทำงใบเล็ก เนื่องจำกเจ้ ำหน้ ำที่
ของเรื อจะมำเก็บกระเป๋ำใบใหญ่ ของท่ ำนตั้งแต่กลำงดึก *** และโปรดชำระบัญชีค่ำใช้ จ่ำยต่ ำงๆ
บนเรื อ โดยท่ ำนสำมำรถตรวจเช็คยอดและชำระค่ ำใช้ จ่ำยได้ ภำยในเย็นวันนีจ้ นถึงเช้ ำ
วันรุ่งขึน้ ***
หมำยเหตุ: สำหรับท่ ำนทีต่ ้ องกำรชำระผ่ำนบัตรเครดิต ทำงบริษัทเรื อจะชำร์ จค่ ำใช้ จ่ำย
ผ่ำนบัตรเครดิตทีท่ ่ ำนได้ ให้ หมำยเลขไว้ ในวันเช็คอินโดยอัตโนมัติ

Italy France Monaco and Spain Cruise Surprise! 11 Days

-11-

วันทีส่ ิ บ
22 มิถุนำยน 2562
เช้า
06.00 น.

ล่องเรื อ Celebrity Edge Cruise – เมืองบำร์ เซโลน่ ำ แคว้นคำตำโลเนีย
ประเทศสเปน – มหำวิหำร ซำกรำด้ ำ ฟำมิเลีย – สวนสำธำรณะ ปำร์ ค กูแอล –
ลาโลคาวิลเลจ ช้ อปปิ้ งเอาท์ เล็ต – ดูไบ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
เรื อสาราญ Celebrity Edge Cruise นาท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่ ำเรื อเมืองบำร์ เซโลน่ ำ
แคว้ นคำตำโลเนีย ประเทศสเปน เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศสเปนและเป็ น
ท่าเรื อสาคัญที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งในอดีต ณ บริ เวณแห่งนี้เคยเป็ นสถานีการค้าของ
ชาวกรี ก และเป็ นอาณานิคมของอาณาจักรโรมันก่อนที่จะถูกยึดครองโดยชนชาติต่างๆ
อีกหลายครั้ง ปัจจุบนั บาร์เซโลน่า คือ เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปั ตยกรรมหลากยุคสมัย
มีสวนสาธารณะ สิ่ งแวดล้อม และการวางผังเมืองที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

จากนั้น นาท่านออกเดินทางสู่สญ
ั ลักษณ์ที่มีผคู ้ นจดจาได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของ
เมืองบาร์เซโลน่า มหำวิหำร ซำกรำด้ ำ ฟำมิเลีย (Sagrada Familia) มหาวิหารที่ยงั คง
สร้างไม่เสร็ จจวบจนถึงปั จจุบนั ซึ่งได้รับการออกแบบโดย อันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิก
ที่มีชื่อเสี ยง ความพิเศษในงานของเกาดี้ คือการรวบรวมรู ปทรงและพื้นผิวต่างๆ
ในธรรมชาติมาใช้ และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของความสูงของยอดเขา
แล้วนาท่านเที่ยวชม สวนสำธำรณะ ปำร์ ค กูแอล (Parc Güell) สวนสาธารณะแห่งนี้
ถือเป็ นสถาปั ตยกรรมที่มีองค์ประกอบอันซับซ้อนตั้งอยูบ่ ริ เวณเนินเขาเอลคาร์เมล
โดยศิลปิ นผูอ้ อกแบบสวนแห่งนี้ คือ อันโตนิโอ เกาดี้ ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1900 – 1914
โดยสวนแห่งนี้มีพ้นื ที่ท้ งั สิ้น 42.45 เอเคอร์ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปตอนใต้
และเป็ นส่วนหนึ่งของมรดกโลกโดยยูเนสโก
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กลางวัน

ค่า
22.40 น.

วันทีส่ ิ บเอ็ด
23 มิถุนำยน 2562
07.35 น.
09.40 น.
19.15 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ลาโลคาวิลเลจ ช้ อปปิ้ งเอาท์ เล็ต
ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกชมกว่า 90 ร้านค้า เช่น Burberry, Cacharel, Calvin
Klien, Loewe, Miss Sixty, Levi’s ฯลฯ ซึ่ งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสิ นค้า
มากมายไม่วา่ จะเป็ น เสื้ อผ้าบุรุษ เสื้ อผ้าสตรี อุปกรณ์กีฬา ของใช้ภายในบ้าน และอื่นๆ
อีกมายมาย ซึ่งเป็ น แบรนด์ดงั ๆมีชื่อเสี ยง ในราคาลดพิเศษสุด ตั้งแต่ 30 – 70%

อิสระช็อปปิ้ งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ภตั ตาคาร
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ท่ ำอำกำศยำนบำร์ เซโลนำ แคว้ นคำตำโลเนีย ประเทศสเปน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK188 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ ดูไบ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ดูไบ – กรุ งเทพฯ
ถึงท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ กรุงเทพฯ
ถึงท่าอากาศยานกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับควำมขอบคุณ
จำก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
* รู ปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่ างในการนาเสนอเท่ านั้น
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อัตรำค่ำบริกำร สำหรับ
Italy France Monaco and Spain Cruise Surprise! 11 Days
โดยเรื อสำรำญ Celebrity Edge Cruise
อัตรำค่ ำบริกำร (ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน)
พักห้ องมีระเบียง

เดินทำงวันที่ 13 – 23 มิถุนำยน 2562

Infinite Verandas

ผู้ใหญ่ พักคู่ ท่ ำนละ

259,900 บำท

พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ ำนละ

114,500 บำท

หมำยเหตุ
 หำกท่ ำนต้ องกำรใบเสร็จทีอ่ อกในนำมบริษัท กรุณำแจ้ งล่ วงหน้ ำก่ อนเดินทำง 14 วัน มิเช่ นนั้นทำงบริษัท
จะไม่ ทำกำรออกใบเสร็จย้ อนหลังให้ ไม่ ว่ำกรณีใดๆ
 ทำงบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในกำรยื่นเอกสำรกับทำงสถำนทูตเท่ ำนั้น ผลกำรพิจำรณำขึน้ อยู่กบั สถำนทูต
แต่ เพียงผู้เดียว
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงโปรแกรมกำรเดินทำงโดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็ นหลัก
คำ่ บริกำรรวม
 ค่ารถรับส่งตามรายการ
 ค่าห้องพักบนเรื อสาราญ สองท่านต่อหนึ่งห้อง แบบมีระเบียง ตามระบุขา้ งต้น
 ค่าอาหาร ตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นสาหรับอิตาลี ยกเว้ นคนต่ ำงด้ ำว
 ค่ ำประกันภัยกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 3,000,000 บำท
 ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 หัวหน้าทัวร์ คอยอานวยความสะดวกจากกรุ งเทพฯ
 ค่ ำทิปสำหรับ บริกรบนเรื อ คนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นตลอดกำรเดินทำง
 ค่าเยีย่ มชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
หำกท่ ำนไม่ ต้องกำรกำรท่ องเทีย่ วบนชำยฝั่ง (Shore Excursion) ใดทีท่ ำงบริษัทฯ ได้ รวมไว้ ให้
ในรำยกำรทัวร์ ตำมรำยละเอียดด้ ำนบน ท่ ำนสำมำรถตัดออกได้ นอกจำกนีย้ งั มีรำยกำรทัวร์ อื่นๆ
ให้ เลือกอีกมำกมำย สำมำรถเข้ ำไปชมได้ ทเี่ ว็บไซด์ ของเรื อสำรำญ Celebrity Cruises
www.celebritycruises.com
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ค่ ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศชั้นทัศนาจร
รวมค่าขนกระเป๋ าโดยสายการบินท่าน ละ 1 ใบ น้ าหนักต่อใบไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 ค่าขนกระเป๋ าโดยสายการบิน
 ค่ ำภำษีนำ้ มัน ซึ่งอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ตำมภำวะตลำดนำ้ มันโลกซึ่งประกำศโดย
สำยกำรบินทำงบริษัทฯ อำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ ำว
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่มนอกรายการ
ระเบียบกำร และเงื่อนไข:
1. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง กรณี ที่มีผสู ้ ารอง
การ เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนด (15 ท่านขึ้นไป)
2. อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท
หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
3. กำรสำรองทีน
่ ั่ง: บริษัทฯ ขอรับค่ ำมัดจำสำหรับกำรจองท่ ำนละ 100,000 บำท โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร แล้วส่งสาเนาใบนาฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณี ชาระด้วยเช็ค
การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเราได้รับเงินจากการสัง่ จ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วน
ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 60 วัน
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำสีลม ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทรำเวิล จำกัด
เลขทีบ่ ัญชี 001-2-80809-9
ธนำคำรกรุงเทพ
สำขำสีลม
ชื่ อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทรำเวิล จำกัด

ออมทรัพย์
เลขทีบ่ ัญชี

101-8-64952-3

ธนำคำรไทยพำณิชย์
สำขำสีลม
ชื่ อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทรำเวิล จำกัด

ออมทรัพย์
เลขทีบ่ ัญชี

065-238759-9

กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 60 วัน มิฉะนั้นจะ ถือว่า
สละสิ ทธิ์
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4.

5.

6.

8.

กำรยกเลิก
 กรณียกเลิกกำรจองน้ อยกว่ ำ 80 วัน ก่ อนกำรเดินทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืน
เงินมัดจำ ทั้งหมด
 กรณีแจ้ งยกเลิกภำยใน 60 วัน ก่ อนกำรเดินทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ ำทัวร์
50% ของ รำคำเต็มเท่ ำนั้น
 กรณีแจ้ งยกเลิกกำรจองภำยใน 30 วัน ก่ อนกำรเดินทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืน
เงินค่ ำทัวร์ ทั้งหมด
บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผเู ้ ดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้
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