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บารเ์ซโลน่า 

ชมสวนสาธารณะ ปาร์ค กูแอล ผลงานจาก

ศิลปินผู ้โด่งด ัง อ ันโตนิโอ เกาดี้  พรอ้มชม

ทศันียภาพอนังดงามบนยอดเขามองจูอกิ 

ยบิรอลตา้ร ์

ดนิแดนโพน้ทะเลขององักฤษ สุดพิเศษ 

นัง่เคเบิลคาร ์ชมทศันียภาพทีง่ดงาม 

ของทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 

เจนวั 

ไฮไลทพิ์เศษกบั UNSEEN TOUR   

เยอืน“Cinque Terre”  

ฟลอเรนซ/์ปิซา 

ตืน่ตาตืน่ใจกบัเมืองเกิดแหง่ประตมิากร 

ผูย้ิง่ใหญ่ “ไมเคลิ แอง เจโล” 

ซวิิตา้เวคเคีย  

ส ารวจ ตลาดปลา ตลาดสดใจกลางเมือง 

มารเ์ซย / โพรวองซ ์

สมัผสักลิ่นอายแห่งเมืองเอ็กซซ์องโพรวองส ์

พรอ้มชมโบสถน์อทเธอรด์าม งดงามดว้ย 

นีโอไบแซนไทน ์



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

18.00 น.   พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินการตาร์ แอร์เวย ์(QR)  

ประตู 8 แถว U เคาน์เตอร์ 1-7 เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับคณะ  
21.05 น. นาํท่านเหินฟ้าสู่กรุงบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยสายการบินการตาร์ แอร์เวย ์
 เท่ียวบินท่ี QR839/QR137 (2105-0040+1 / 0140+1-0635+1)  
 อาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง  

  (ใช้เวลาบิน 07.00 ชม. / 06.55 ชม. / แวะเปลีย่นเคร่ืองทีโ่ดฮา ประเทศการตาร์) 

 
 
 
 
 
06.55 น. ถึงท่าอากาศยานบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน              

  หลงัผา่นพิธีการตรวจลงตรา  หนงัสือเดินทางและศุลกากร    เรียบร้อยแลว้ 

“Welcome to Barcelona,  Spain”  

ขอตอ้นรับสู่เมืองบาร์เซโลน่า เมืองหลวงท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศสเปน และเป็นท่าเรือสําคญัท่ีสุด
ในทะเล เมดิ เตอร์ เรเ นียน ซ่ึ งในอดีต ณ บริ เวณแห่งน้ี เคย เป็นสถานีการค้าของชาวกรีก  และ                        
เป็นอาณานิคมของอาณาจกัรโรมนัก่อนท่ีจะถูกยึดครองโดยชนชาติต่างๆ อีกหลายคร้ัง ปัจจุบนับาร์เซโลน่า 
คือ เมืองท่ีเต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุคสมยั มีสวนสาธารณะ ส่ิงแวดล้อมและการวาง            
ผงัเมืองท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวั  

กรุงเทพฯ – บาร์เซโลน่า วนัแรกของการเดินทาง 
04 กนัยายน 2563 (ศุกร์) 

บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน วนัทีส่องของการเดินทาง 
05 กนัยายน 2563 (เสาร์) 

ENCHANTED PRINCESS (NEWEST SHIP) เรือสําราญลาํใหม่ล่าสุดของเรือตระกูลปร้ินเซส 
โดยจะเปิดตวัเป็นคร้ังแรกในเดือนมิถุนายน 2020  

สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดถึ้ง 3,660 คน มีช้ันบริการทั้งหมด 91 ช้ัน พร้อมรับกบักิจกรรมบนเรือท่ีเพิ่มมากข้ึน  
ทั้งสระวา่ยนํ้าและอ่างนํ้าวนท่ีมีมากท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา ความบนัเทิงระดบัโลก และพบกบัดนตรีคลาสสิกยคุ Sinatra ท่ี 

Crooners Bar บรรเลงเปียโนโดยนกัเปียโนชั้นนาํ ไวค้อยตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติทุกท่าน 
 



ขอตอ้นรับท่านสู่ เมืองบาร์เซโลน่า และนาํท่านสู่ใจกลางนครบาร์เซโลน่า  นาํท่านผ่านชม จตุรัสสเปน  

(THE PLACA D' ESPANA) ซ่ึงในปี ค.ศ.1929 รัฐบาลไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีจดังานแสดงสินคา้นานาชาติ  

และในปัจจุบนัได้เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์ทางศิลปะ ซ่ึงจดัแสดงผลงานด้านศิลปะแบบกอธิคและแบบ
โรมนัเนสคท่ี์สําคญัแห่งหน่ึงของโลก และเป็นศูนยจ์ดังาน นิทรรศการและการประชุมคร้ังสําคญั จากนั้น  
ขอนําท่านสดช่ืนกบัการชมสวนสาธารณะ ปาร์ค กูแอล (Parc Güell)  ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมี            
ความซบัซ้อนโดยศิลปินผูส้ร้าง คือ อนัโตนิโอ เกาด้ี เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีความยิ่งใหญ่ และเป็นส่วนหน่ึง
ของมรดกโลก จากนั้นผา่นชมสนามกีฬาโอลิมปิค แลว้นาํท่านสู่ยอดเขามองจูอิค เพื่อชมทศันียภาพของเมือง
บาร์เซโลน่าทอดยาวไปจนท่านสามารถมองเห็นท่าเรือ Cruise Terminal  

เชิญรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   นาํท่านสู่ท่าเรือ 
  ถึงท่าเรือ แนะนาํท่านเตรียมเอกสาร – พาสปอร์ต, ตั๋วเรือ เพื่อลงทะเบียน สาํหรับขั้นตอนการข้ึนสู่เรือ 

   และเขา้หอ้งพกั  
  *** ประสบการณ์ใหม่บนเรือสําราญ กาํลงัจะเกดิขึน้แล้ว *** 

  หลงัจากข้ึนสู่เรือ ขอเชิญท่านนาํเส้ือชูชีพมาร่วมฟัง การสาธิตระบบเพื่อความปลอดภยั 

    คํ่า เชิญรับประทานอาหารคํ่าบนเรือ ณ หอ้งอาหารใหญ่ (Casual Night)  

   หลงัม้ืออาหารเชิญท่านสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ พร้อมโชวอ์นัตระการตาท่ีพร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง 

22.00 น. มุ่งหนา้ออกจากท่าเรือสู่เมืองยบิรอลตา้ร์ (Gibraltar)  

  เชิญทุกท่านร่วมนบัถอยหลงัการออกเดินทาง (Bon Voyage Countdown)  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

พกัค้างแรมคืนที ่1 บนเรือรักเรือสําราญ Enchanted Princess  
    
ในแต่ละวนัท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ไดจ้ากจดหมายข่าวรายวนั “Princess Patter” ท่ีทางเรือจะส่งมาให้
ท่านไดอ่้านล่วงหนา้ทุกคืน โดยจะนาํส่งไวท่ี้ห้องนอนของท่าน ซ่ึงรายละเอียดทุกอยา่งจะแนะนาํไวใ้นจดหมายข่าว
รายวนั เช่น คํ่าน้ีควรแต่งตวัอยา่งไร กิจกรรมตั้งแต่เชา้จรดเยน็ รายการการบนัเทิงต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

ทางปร้ินเซสขอนาํเสนอเรือสาํราญลาํใหม่ล่าสุดพร้อมนวตักรรมสุดลํ้า “Medallion Class” เป็นเคร่ืองมือท่ีจะทาํให้
ทุกท่านใชชี้วติบนเรือสาํราญไดอ้ยา่งสะดวกสบายยิง่ข้ึน เปรียบเสมือนกญุแจเขา้-ออกหอ้งพกั ทั้งน้ีท่านสามารถส่ง
ขอ้ความหาเพ่ือนๆ หรือหาตาํแหน่งไดดี้อีกดว้ย สามารถเช็ครายการทวัร์บนฝ่ัง กิจกรรมบนเรือ หรือเส่ียงโชคง่ายๆกบั
คาสิโนบนมือถือของท่าน

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPark_G%25C3%25BCell&ei=TSypU9W8HIrHuATA04HYDg&usg=AFQjCNFMQiOs-qn13R5ee7bEIaOS-e-xEQ


 
   
เช้า  เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

   
  วนัน้ี ขอเชิญท่านพกัผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช ้

Facility ต่างๆ ท่ีมีอยูม่ากมาย ทั้งห้องอาหารหลกัและห้องบุฟเฟ่ต ์หอ้งSports Court, Kids & Teens 

Zone   ห้องแสดงโชว์ ห้องฟิตเนส หรือจะพักผ่อนออกกําลังในสระนํ้ า หรือสปาท่ีมีให้เลือกหลาย
บรรยากาศยามเยน็ต่ืนตากบัโชวท่ี์จดัเป็นพิเศษหลงัอาหารคํ่า หรือจะฟังเพลงเตน้รําในบาร์ต่างๆ รับรองว่า
ท่านจะเพลิดเพลินจนลืมวนัเวลาทีเดียว  

กลางวนั เชิญรับประทานอาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืม พร้อมของวา่งยามบ่ายท่ีมีรสชาติชวนติดใจ 

บ่าย  เชิญเลือกกิจกรรมตามอธัยาศยั เช่น ปิงปอง หรือเรียนเตน้รํา เพื่อเตรียมเป็นดาราเทา้ไฟในยามคํ่าคืน 

  ชมภาพยนตร์ในหอ้งเธียเตอร์ สนุกสนานไปกบัการชอ้ปป้ิงบนเรือ สาํหรับท่านท่ีชอบงานศิลปะ  
  แนะนาํใหไ้ปชมการประมูลภาพเขียน ซ่ึงก็เพลิดเพลินไปอีกแบบ 
18.00 น. คํ่าน้ีทางเรือขอเล้ียงตอ้นรับท่านผูมี้เกียรติ (WELCOME DINNER) 

  ท่านจะเพลิดเพลินกบับรรยากาศของดนตรีและการประดบัประดาท่ีงดงาม น่า
ต่ืนใจ และเมนูอาหารท่ีจดัเตรียมไวเ้ป็นพิเศษ   วนัน้ีกัปตนัเรือขอเชิญท่าน
ร่วมงานเล้ียงแชมเปญ (CHAMPAGNE FOUNTAIN) รวมถ่ายภาพ                     
ท่ีระลึกกบักปัตนัเรือประทบัใจกบับรรยากาศและดนตรีท่ีบรรเลง ณ บริเวณ
ลอ้บบ้ีเรือ (FORMAL NIGHT) 

 

ล่องทะเล วนัทีส่ามของการเดินทาง 
06 กนัยายน 2563 (อาทติย์) 



พกัค้างแรมคืนที ่2 บนเรือรักเรือสําราญ Enchanted Princess 
    
 
 
 
 

  เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.  

   เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

07.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองยบิรอลตา้ร์  
“Welcome to Gibraltar” 

TOUR: TOP OF THE ROCK - GIBRALTAR ON YOUR OWN (1.25 Hrs.)  

 วนัน้ีขอนาํท่านชมเมืองยบิรอลตา้ร์ “ดินแดนโพ้นทะเลขององักฤษ” เมืองเสน่ห์แห่งหนา้ผาและทะเลสีคราม 

รถโคช้นาํท่านชมเมืองยบิรอลตาร์ (Gibraltar) ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัอีกแห่งของสหราชอาณาจกัร ตั้งอยู่
ทางตอนใต้สุดของคาบสมุทรไอบีเรีย ตรงบริเวณช่องแคบยิบรอลตาร์ ซ่ึงปัจจุบันอยู่ภายใต้อาณัติ             
การปกครองของสหราชอาณาจกัร และยงัเป็นฐานท่ีมัน่สําคญัของกองทพัองักฤษมาตั้งแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั สุดพิเศษนําท่านนั่งเคเบิลคาร์ ชมทศันียภาพท่ีงดงามของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทอดยาวไปยงั       
ทางเหนือของแอฟริกา ดว้ยความสูงเหนือระดบันํ้ าทะเลถึง 1,300 ฟุต ให้ท่านไดช้มวิวแบบพาโนรามาใน  
มุมกวา้งถึง  30 ไมล์ ทอดสายตาชมความสวยงามของโขดหินหรือหน้าผาแห่งยิบรอลตาร์(Rock of 

Gibraltar)  หนา้ผาหินปูนท่ีมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ยุคจูราสสิค เป็นสัญลกัษณ์ของพลงัและความแข็งแกร่งของ
การเป็น     ส่วนหน่ึงของฐานทพัองักฤษในช่วงสงคราม ระหว่างทางท่านอาจจะไดพ้บกบัลิงบาร์บารี ลิง
โบราณ ท่ีเช่ือกนัว่าอพยพมาจากแอฟริกา จากนั้นอิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงเลือกซ้ือของท่ีระลึกบนถนนสาย
หลกัยา่นช็อปป้ิงของเมือง ไดเ้วลาพอสมควร ขอนาํท่านกลบัสู่ท่าเรือ  

กลางวนั  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนับนเรือ 

บ่าย  เชิญท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมสนุกสนาน น่าสนใจต่างๆ บนเรือ  
  หรือเลือกอร่อยกบัอาหารว่างยามบ่าย ฟังเพลงไพเราะ หรือเลือกดูหนังสนุกสักเร่ือง อ่านหนงัสือท่ีถูกใจ    

สักเล่ม หรือชอ้ปป้ิงเพลินๆในดิวต้ีฟรี เป็นอีกบ่ายท่ีผา่นไปอยา่งรวดเร็ว ลืมเวลาทีเดียว 

17.00 น.  เรือมุ่งหนา้สู่ เมืองมาร์เซย ประเทศฝร่ังเศส 

   เชิญรับประทานอาหารคํ่าบนเรือ ณ หอ้งอาหารใหญ่ (Casual Night)  

  คืนน้ี เชิญท่านชมโชวก์ารแสดงท่ีน่าต่ืนตาของเรือ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พกัค้างแรมคืนที ่3 บนเรือรักเรือสําราญ Enchanted Princess 

ยบิรอลต้าร์ วนัทีส่ี่ของการเดินทาง 
07 กนัยายน 2563 (จันทร์) 



 
 
 

 
 
เต็มอิม่กบัอาหารมือ้เช้าและรอบดึก ,คํ่า ,บ่าย ,เทีย่ง ,สาย , 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารใหญ่  ,หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ,  International Café ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง 
พิซซ่า  ,ฮอทดอก,  แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้นดาดฟ้า  ครีมไอศ  

เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองดื่มนานาชนิด 

บาร์เคร่ืองด่ืมกว่า 10 แห่งท่ีกระจายอยู่ทัว่เรือ   ,ห้องเลานจ์  ,ห้องฟังเพลง  , โรงละครใหญ่ 
(Princess Theater) ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง  ,ทีวจีอยกัษริ์มสระวา่ยนํ้าบนดาดฟ้า  
บริหารร่างกาย กนัได้ตลอดวนักบั 

หอ้งฟิตเนต กบัอุปกรณ์ครบครัน  ,สนามพตักอลฟ์ ,สปา ,สระวา่ย นํ้า,โตะ๊ปิงปอง เป็นตน้ 
เพลดิเพลนิระหว่างวนั 

ห้องคาสิโน  ,  ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี  ,ร้านขายของท่ีระลึก  ,ประมูลภาพ   ,และกิจกรรมอ่ืนๆ อีก
มากมายเช่น เรียนโยคะ ,เรียนเตน้รํา ,สอนแกะสลกั ,เล่นบิงโก ,เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัค้างแรมคืนที ่4 บนเรือรักเรือสําราญ Enchanted Princess 
    
 
 
 
 

  เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.  

   เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

08.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองมาร์เซย ประเทศฝร่ังเศส  

“Welcome to Marseille (Provence), France” 

TOUR: MARSEILLE & AIX-EN-PROVENCE (8.5 Hrs.)  

ล่องทะเล วนัที่ห้าของการเดินทาง 
08 กนัยายน 2563 (องัคาร) 

มาร์เซย ประเทศฝร่ังเศส วนัที่หกของการเดินทาง 
09 กนัยายน 2563 (พุธ) 



เมืองมาร์เซย เมืองทางตอนใตข้องประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศ เป็นเมืองท่าท่ี
สําคญัของประเทศ ตั้งอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เช้าน้ี ขอนาํท่านเดินทางสู่เมือง เอ็กซ์ ซอง โพรวองส์                                       
(AIX EN PROVENCE)  นบัเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์เมืองหน่ึงท่ีมีความเก่าแก่ทางด้านสถาปัตยกรรม 
เน่ืองจากผูค้นท่ีมาเยอืนมกัเอ่ยปากวา่เป็นเมืองแห่งวฒันธรรมท่ีมีความสวยงามและยิ่งใหญ่เหมือนคร้ังท่ีเคย
เป็นเมืองหลวงแห่งแควน้โพรวองส์ โดยยึดถือความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนใครทั้งในแง่มุมของชีวิต
ความเป็นอยู่  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ไร่องุ่น ไวน์  รสเลิศ และเซียสตา้ นอกจากธรรมชาติท่ีท่านจะไดส้ัมผสั
แลว้ นาํท่านชมภายในบริเวณเมืองเก่าท่ีเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่การเมือง โบสถ์เก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนสมยัศตวรรษท่ี 
12 ผา่นชมบา้นของศิลปินยุคโมเดิร์นอยา่ง Paul Cezanne (1839-1906) ท่ีเป็นผูเ้ร่ิมตน้ศิลปะแบบคิวบิค
อาร์ทท่ีเป็นชาวพื้นเมืองโพรวองส์โดยแท ้

  เชิญรับประทานอาหารกลางวนั และเดินเล่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ บริเวณท่าเรือเก่า Vieux Port 

ช่วงบ่าย นาํท่านสู่เมืองมาร์เซย ชมมหาวหิารนอทเธอร์ดาม ท่ีงดงามดว้ยนีโอไบแซนไทน์ สร้างข้ึนระหวา่งปี 
ค.ศ. 1853 - 1864 มหาวิหารทาํจากหินอ่อนสีขาวสลบัเทา โดดเด่นดว้ยรูปป้ันของพระแม่มารีบนยอดมหา
วิหารซ่ึงเช่ือกันว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองชาวเดินเรือ ด้านหน้ามหาวิหารมีหอระฆังทรงส่ีเหล่ียมตั้ ง
ตระหง่านดว้ยความสูงถึง 46 เมตร จากนั้นนาํท่านกลบัสู่ท่าเรือ    

  เชิญท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมสนุกสนาน น่าสนใจต่างๆ บนเรือ หรือเลือกอร่อยกบัอาหารว่าง ฟังเพลง
ไพเราะ หรือเลือกดูหนงัสนุกสักเร่ือง อ่านหนงัสือถูกใจสักเล่ม หรือช้อปเพลินๆ ในดิวต้ีฟรี เป็นอีกบ่ายท่ี
ผา่นไปอยา่งรวดเร็วจนลืมเวลาเลยทีเดียว 

17.00 น.  เรือมุ่งหนา้สู่เมืองเจนัว ประเทศอติาลี  
  เชิญรับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ (Casual Night) 

  คืนน้ี เชิญท่านชมโชวก์ารแสดงท่ีน่าต่ืนตาของเรือ  

 

พกัค้างแรมคืนที ่5 บนเรือรักเรือสําราญ Enchanted Princess 
  
 
 
 
 

  เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น.  

  เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

07.00 น. เรือเทียบท่าเมืองเจนวั ประเทศอิตาลี  

เจนัว ประเทศอติาล ี วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง 
10 กนัยายน 2563 (พฤหัสบดี) 



“Welcome to Genoa, Italy” 
TOUR: Cinque Terre (8 Hrs.)  

เช้า  วนัน้ีเราขอมอบรายการเด่นสุดพิเศษ เรียกวา่ Unseen tour ซ่ึงนอ้ยคนนกัจะไดม้าเยอืนซิงเคว เตเร่
“Cinque Terre” หมู่บา้นชาวประมงทั้งหา้ท่ีมีเสน่ห์น่ารักมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นหมูบา้นท่ีมีสีสันโดด
เด่น  ตั้งอยูบ่นภูเขาหรือหนา้ผาสูงตดักบันํ้าทะเลสีคราม อนัประกอบไปดว้ย ริโอแมกจิโล มานาโรล่า คอร์นิ
เกลยี เวอร์นาซซ่าและมอนเตรอสโซ สามารถเขา้ถึงหมู่บา้นเฉพาะทางเรือและรถไฟ  ปัจจุบนัชิงเคว เตเร่ 
ไดรั้บการดูแลคุม้ครองโดย UNESCO ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินไดแ้ก่ มะนาวเหลือง นํ้ามนัมะกอก องุ่น และไวน์         
ขอนาํท่านเร่ิมตน้สาํรวจกนัท่ีหมู่บ้านมานาโรล่า หมู่บา้นท่ีมีสีสันฉูดฉาดท่ีสุดของชิงเคว เตเร่ และท่ีสาํคญั
เรียนแนะนาํใหท้่านลองล้ิมรสไวน์ทอ้งถ่ินอยา่งไวน์ซิอคัเชตราตา้ (Sciacchetrà) ไวน์ข้ึนช่ือตั้งแต่สมยั
โบราณ จากนั้นนาํท่านข้ึนเรือผา่นชมความงดงามของหมู่บา้นคอร์นิเกลีย และหมู่บา้นเวอร์นาซซ่า ใหท้่าน
ไดเ้ก็บภาพและช่ืนชมววิท่ีสวยท่ีสุด ก่อนจะนาํท่านเยีย่มชมหมู่บ้านมอนเตรอสโซ หมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด 
เป็นหมู่บา้นเดียวท่ีมีชายหาดใหน้ัง่เล่นพกัผอ่นได ้  โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ทิศเหนือเป็นส่วนของบา้นพกั
ตากอากาศและร้านคา้ต่างๆมากมาย ส่วนทิศใตเ้ป็นท่ีตั้งของชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิม เปิดโอกาสใหท้่านไดอิ้สระ
สาํรวจร้านคา้ ร้านบูติก และร้านค่าเฟ่เล็กๆกะทดัรัดน่ารัก เลือกรับประทานอาหารทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั ได้
เวลาพอสมควร นาํท่านกลบัสู่ท่าเรือ  

คํ่า   เชิญรับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ  
  คํ่าน้ีขอแนะนาํท่านเตน้รําสุดมนัส์ ณ หอ้งดิสโกเธ็ค หรือสุดเหวีย่งกบัปาร์ต้ีบนเรือ  
21.00 น. เรือมุ่งหนา้สู่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอติาล ี(Formal Night)  

พกัค้างแรมคืนที ่6 บนเรือรักเรือสําราญ Enchanted Princess 
    
 
 
 
 

  เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.  

  เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ   

07.00 น. เรือเทียบท่าเรือลิเวอร์โน ประเทศอิตาลี 

ฟลอเรนซ์, ปิซา (ลเิวอร์โน), ประเทศอติาล ีวนัทีแ่ปดของการเดินทาง 
11 กนัยายน 2563 (ศุกร์) 



“Welcome to Florence/Pisa (Livorno), Italy”  
TOUR : DISCOVERY FAMILY BEST OF FLORENCE (10 Hrs.)  

 เช้า  ขอนาํท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์  เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของประติมากร และจิตรกรผูย้ิ่งใหญ่ในยุคทอง
ของสมยัเรอแนสซองนัน่คือ ไมเคิลแองเจโล  (Michaelangelo) 

  นาํท่านชมบริเวณใจกลางเมืองท่ีมีมหาวิหารดูโอโม (Duomo) หรือมหาวิหารฟลอเรนซ์ ตั้งอยู่เป็น
สัญลกัษณ์ท่ีทุกคนท่ีมาเยอืนตอ้งการมาชม เพราะความเล่ืองลือทางดา้นศิลปะ และสถาปัตยกรรมท่ีโด่ดเด่น
ในยุคทองของยุโรปท่ีกล่าวขานกนัว่า  เป็นจุดกาํเนิดเร่ิมตน้ของศิลปะเรอเนสซองแพร่หลายจากเมืองฟลอ
เรนซ์แห่งน้ี ใชร้ะยะเวลาในการสร้างถึง 14 ปี เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของโลก รองลงมาจากมหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารเซนต์พอล และมหาวิหารมิลาน โดดเด่นด้วยโดมขนาดใหญ่  และประตูอนั
งดงามท่ีแกะสลกัดว้ยชุดแผน่ทองสัมฤทธ์ิ โดยเฉพาะประตูทางดา้นตะวนัออกนั้นน่าท่ึงเป็นพิเศษมากจนไม
เคิลแองเจโล ขนานนามว่าเป็น "ประตูแห่งสวรรค์" จากนั้นนาํท่านไปยงัจัตุรัสเดลลาซินญอเรีย (Piazza 

della signoria)   โดยหมุนตวัให้ครบ 360 องศา แลว้ท่านจะพบวา่รอบตวัคือศิลปะและสถาปัตยกรรม
อนัวิจิตร ซ่ึงบริเวณจตุัรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยู่มากมาย อาทิ รูปแกะสลกัเพอร์ซุส 
(Perseus) วรีบุรุษกรีกโบราณตอนบัน่คอเมดูซ่า รูปแกะสลกัเฮอร์คิวลีส และรูปสลกั “The Rape of the 

Sabine Women” เป็นตน้ จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อผา่นชม Ponte Vecchio เป็นสะพานขา้มแม่นํ้ าท่ีมี
ลกัษณะแปลกตา เน่ืองจากบนสะพานจะมีส่ิงก่อสร้างท่ีเหมือนบา้นและร้านคา้อยู่ตลอดแนวสะพาน ซ่ึง
ร้านคา้เหล่าน้ีปัจจุบนัก็ยงัเปิดให้บริการอยู่ เป็นสะพานท่ีแปลกแต่ก็สวยไม่เหมือนใคร จากนั้นนาํท่านสู่ 
Accademia Gallery คร้ังหน่ึงเคยเป็นโรงเรียนสอนศิลปะแห่งแรกของโลก ปัจจุบนัผูค้นท่ีมา ณ สถานท่ี
แห่งน้ีลว้นมาเพื่อช่ืนชมรูปป้ันเดวดิ ผลงานอนัโด่งดงัของไมเคิลแองเจโล 

            กลางวนั เชิญรับประทานอาหารกลางวนั และอิสระชอ้ปป้ิง ณ บริเวณ จตุัรัสเซนตโ์ครเช 

  ช่วงบ่ายนาํท่านชมจัตุรัส  Piazza dei Miracoli ซ่ึงไดรั้บการจดเบียนข้ึนเป็นมรดกโลก จตุัรัสแห่งน้ีเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของปิซา เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของหอสูงเอนปิซาอนัโด่งดงัท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป
จากนั้นนาํท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

  เชิญท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมสนุกสนาน น่าสนใจต่างๆบนเรือ หรือเลือกอร่อยกบัอาหารวา่งฟังเพลงอนั
ไพเราะ หรือเลือกดูหนงัสนุกสักเร่ือง อ่านหนงัสือท่ีถูกใจสักเล่ม หรือชอ้ปป้ิงเพลินๆในดิวต้ีฟรี  

19.00 น.  เรือมุ่งหนา้สู่เมืองซิวต้ิาเวคเคีย ประเทศอติาลี 
   เชิญรับประทานอาหารคํ่าบนเรือ ณ หอ้งอาหารใหญ่ (Casual Night) 



พกัค้างแรมคืนที ่7 บนเรือรักเรือสําราญ Enchanted Princess 

 
 

  เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 05.00 น.  
 

05.00 น.      เรือเทียบท่าซิวติา้เวคเคีย ประเทศอิตาลี  

             เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

“Welcome to Civitavecchia, Italy” 

  ซิวติา้เวคเคีย เมืองท่ีมีทศันียภาพและวฒันธรรมท่ีงดงาม และยงัเป็นเมืองท่าท่ีเก่าแก่ของกรุงโรม อยูห่่างจาก
กรุงโรมประมาณ 1 ชั่วโมง วนัน้ีขอส่งท้ายรายการด้วยการนําท่านสู่ ตลาดซิวิต้าเวคเคีย หรือ San 

Lorenzo Market ตลาดแห่งน้ีตั้งอยูใ่กล้ๆ กบัจตุรัส Regina Margherita จตุรัสใจกลางเมืองท่ีสําคญั
ทางประวติัศาสตร์ในตอนเชา้ประชาชนทอ้งถ่ินนิยมมาเลือกซ้ืออาหารสด เช่น อาหารทะเล ผกั ผลไม ้จนมกั
เรียกกนัติดปากว่า “ตลาดปลา” และตลาดแห่งน้ีไม่ไดมี้แค่ของสดเท่านั้น ยงัมีเส้ือผา้และร้านขายของท่ี
ระลึกเล็กๆนอ้ยๆอีกดว้ย อิสระใหท้่านเลือกชม เลือกซ้ือสินคา้ ตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดั 

12.30 น. ขอนาํท่านสู่ท่าอากาศยานกรุงโรม (Flumicino Airport) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 นาที 
16.00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ            โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์(QR) เท่ียวบินท่ี QR132/QR980 

(1600-2335 / 0215+1-1255) อาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง  

  (ใช้เวลาบิน 05.15 / 07.15 ชม.  / / แวะเปลีย่นเคร่ืองทีโ่ดฮา ประเทศกาตาร์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ : บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่น โปรแกรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 
 
 

ซิวต้ิาเวคเคยี/โรม, ประเทศอติาล ี– กรุงเทพฯ วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง 
12 กนัยายน 2563 (เสาร์) 

กรุงเทพฯ วนัทีสิ่บของการเดินทาง 
13 กนัยายน 2563 (อาทติย์) 



ใบเสนอราคา 
รายการล่องเรือส าราญเทีย่วเมดิเตอร์เรเนียน Enchanted Princess 

ระหว่างวนัที่  04 – 13 ก.ย. 2563 

อตัราค่าบริการ   
    ห้องพกัภายใน (ผู้เดินทาง 16 ท่านขึน้ไป)                 ท่านละ               142,000.–  บาท  
    ห้องพกัภายใน (พกัเดี่ยว)                  เพิม่ ท่านละ                 45,000.–  บาท 
 ห้องพกัแบบมีระเบียง (พกัคู่)      เพิม่ ท่านละ                 25,000.–  บาท 
    ทีน่ั่งบนเคร่ืองบินแบบ Business      เพิม่ ท่านละ        สอบถาม.– บาท  
 
**หมายเหตุ **   ราคาตั๋วเคร่ืองบินและค่าบริการ อาจมีการปรับเปลีย่น ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น และราคานํา้มันดิบ 

  ทีม่ีผลต่อสายการบินและเรือสําราญ  
 ค่าบริการรวม 

     ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัสายการบินการ์ตา้ แอร์เวย ์ เสน้ทาง กรุงเทพ-บาร์เซโลน่า /โรม-กรุงเทพ (รวมภาษีนํ้ ามนัแลว้) 
   ค่าหอ้งพกับนเรือแบบหอ้งพกัภายใน (Inside) (พกั 2 ท่าน/หอ้ง จาํนวน 7  คืน)   / ภาษีท่าเรือ 
 รวมอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม 
     ค่าวีซ่าเชงเกน้อิตาลี  
    ค่าทิปคนขบัรถ  
    ค่าทวัร์บนฝ่ังท่ีระบุในรายการ 
     ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุ ระหวา่งเดินทาง ทุนประกนั 001110111 บาท เจบ็ป่วย รักษาพยาบาล 1,055,555 บาท 
       (อายตุํ่ากวา่ 16 ปีหรือมากกวา่ 75 ปี ทุนประกนั 500,000 บาท รักษาพยาบาล 1,500,000 บาท) 
    มีหวัหนา้ทวัร์คอยบริการ ตลอดรายการตามท่ีระบุ 
    ค่าทิปบนเรือ   

 **าตหเยามห  - โปรแกรตอหจตีกหรปรับยปล่ีเน โดเไต่ม้องแจ้งใา้ทรหบล่วงาน้ห 

ค่าบริการไม่รวม 
   ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %  

เงื่อนไขการชําระเงิน 

   ชาํระมดัจาํงวดแรก 50,000 บาท  / ท่าน     ภายใน 7 วนัหลงัจากการยนืยนัหอ้งพกั 
   ชาํระส่วนท่ีเหลือ                             90วนั ก่อนการเดินทาง 
 

เน่ืองจากการเดินทางคร้ังนีใ้ช้เรือสําราญเป็นหลกั ดังน้ันจึงต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบของเรือ ตามรายละเอยีดดังนี้ 
Cancellation:   Days prior to cruise      Penalty  
                    121 days or more   none 
   120 - 85 days   5,000. - Baht 
   84 – 55 days   Deposit (50,000. - Baht) 
   54 – 25 days   50 percent of total charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   Within 25 days      100 percent of total charges 
 

        ********************************  
 
 
 

Arcadia Cruise Center                                                                                                                    ใบอนุญาตเลขที่ 11/05788                                                             

191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Rd., Kweang Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500 
Tel:  (66-2) 235 1133 (Auto 7 Line)   Fax:   (66-2) 235 4149   E-mail: sunee@tpsl.co.th; apple@tpsl.co.th  
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