
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการล่องเรือส าราญ  Crown Princess  

ทริปพเิศษ เมดิเตอร์เรเนียน เทีย่ว 4 ประเทศ (กรีซ/มอนเตเนโกร/อิตาล/ีสเปน) 
 เอเธนส ์– ซานโตรินี – กอเตอร์ – ซิซิล ี– เนเป้ิลส ์– บาร์เซโลนา 

วนัที ่24 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 เอเธนส ์: ชมความยิง่ใหญ่ของอะโครโปลิสแหง่เอเธนส ์ 

ซานโตรน่ีิ : เยอืน OIA VILLAGE และเมืองฟีรา่ ส ารวจบา้นเรอืนทีโ่ดดเดน่ดว้ยหลงัคาโดมสขีาว 

กอเตอร ์: เมืองแหง่สมญานาม “ไข่มุกแหง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน” 

ซซิลิี : เยอืนภเูขาไฟเอตน่า ภเูขาไฟทีใ่หญท่ีสุ่ดในยุโรป-ทาโอรม์ินา แหล่งรวมอารยธรรมยุคสมยัโรมนั 

เนเป้ิลส ์: เยอืนเกาะคาปร ีเมืองตากอากาศชัน้ยอดของยุโรป 

บารเ์ซโลนา : เดนิเล่นถนนแรมบาสทีมี่ชือ่เสยีง สสีนัแหง่เมืองบารเ์ซโลน่า 

HIGHLIGHT 

คราวน ์ปริน๊เซส  ตระกูลเรอื ปริน๊เซส ซึง่ออกอวดโฉมในปี 2006  และไดท้ าการรโีนเวทเม่ือปี  2018  เรอืล าน้ีมี

ระวางขบัน า้ 113,561 ตนั จผุูโ้ดยสารไดถึ้ง 3,080 คน เกือบ 80% ของหอ้งทัง้หมดจะเป็นหอ้งบรเิวณกาบเรอื

พรอ้มมีระเบียงสว่นตวั  เป็นเรอืทีจ่ดทะเบียนและถือสญัชาตเิบอรม์ิวดา้และเป็นเรอืทีต่กแตง่ไดอ้ยา่งหรูหรา   

มีช ัน้บรกิารทัง้หมด 19 ช ัน้  

 

 

 



 

 

 

18.00 น.   พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบินกาตาร์แอร์เวย ์(QR) ประตู 8 แถว Q เคานเ์ตอร์ 1 - 7   
  เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับคณะ  
  ข้อแนะน ำ : กรุณาไม่น าของมีคม วตัถุโลหะ ของเหลว เพ่ือความสะดวกในการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง 

21.05 น. น าท่าน    เหินฟ้าสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์ 
  เท่ียวบินท่ี QR 839/ QR 211 2105–0040+1/0130+1–0630) ใช้เคร่ือง Boeing 787-8/Airbus A350-900 
  อาหารและเคร่ืองด่ืม             บริการบนเคร่ือง พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย 
   (ใช้เวลำบิน 07.35 / 05.00  ชม. / แวะเปลีย่นเคร่ืองที่เมืองโดฮำ ประเทศกำตำร์) 
 
 

 

06.30 น. ถึงท่าอากาศยาน Hellinikon กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ 

   หลงัผา่นพิธีการตรวจลงตรา  หนงัสือเดินทาง ศุลกากรและรับสมัภาระ           เรียบร้อยแลว้ 

Welcome to Athens, Greece 
ขอตอ้นรับท่านสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ (Greece) หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐเฮลเลนิก            
(Hellenic Republic) เป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีถือไดว้่าเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ทางตะวนั 
ออกเฉียงใตข้องทวีปยโุรป ตอนใตสุ้ดของคาบสมุทรบอลข่าน โดยมี เอเธนส์ (Athens) เป็นเมืองหลวงของ 
ประเทศ นอกจากน้ีแลว้กรีซยงัถือไดว้่าเป็นอีกหน่ึงดินแดนท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ยุคโบราณ ซ่ึง
สามารถยอ้นกลบัไปไดถึ้งยคุส าริด (3,000-2,000 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช) อีกทั้ง ยงัเป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงทางเร่ือง
ศิลปะเป็นตน้แบบของงานสถาปัตยกรรมท่ีมีลกัษณะเด่นและสง่างาม โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของเสาหินแบบ
วิหารพาร์เธนอน คือวิหารโบราณบนเนินอะโครโพลิสในกรุงเอเธนส์นัน่เอง   กรุงเอเธนส์ หรือ อะเธเน (Athens) 
คือ เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศกรีซ ใชช่ื้อตามเทพเจา้อาธีนาในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ  
มีประวติัมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลก เน่ืองจาก
ภายในเมืองนั้นถือวา่เป็นศูนยร์วมของเหล่ามรดกทางวฒันธรรมยคุคลาสสิค อนุสาวรียโ์บราณ และงานศิลปะท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุด และยงัคงหลงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนมาก ขอน าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ อะโครโปลิสแห่งเอเธนส์ 
(Acropolis of Athens) เมืองป้อมปราการโบราณท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในบรรดาเหล่าอะโครโพลิสอ่ืนๆของเอเธนส์ ซ่ึง
ต่อมาองค์การยูเนสโก (Unesco) ไดป้ระกาศให้เป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ในปี ค.ศ.1987 ภายในอะโครโพ
ลิสแห่งเอเธนส์นั้นประกอบไปด้วยส่ิงก่อสร้างท่ีมีความส าคัญทางประวตัศาสตร์จ านวนหลายแห่ง โดยจุด
ท่องเท่ียวแรกท่ีคุณจะตอ้งไม่พลาดไปชม คือ วิหำรพำร์เธนอน (Parthenon) วิหารโบราณท่ีสร้างเพ่ือเป็นศาสน
สถานบูชาเทพีอธีนา หรือเทพีแห่งปัญญาและความรอบรู้  จากนั้นในปี ค.ศ. 2004 มีการบูรณะวิหารพาร์เธนอน
คร้ังใหญ่ข้ึนเน่ืองจากประเทศกรีซไดรั้บเลือกใหจ้ดัการแข่งขนัโอลิมปิก โดยจดัใหมี้พิธีเปิดท่ีวิหารพาร์เธนอน
แห่งน้ีอีกดว้ย 

วนัแรกของกำรเดนิทำง 
24 เมษำยน 2563 (ศุกร์) 

 

กรุงเทพฯ – เอเธนส์ 

วนัที่สองของกำรเดนิทำง 
25 เมษำยน 2563 (เสำร์) 

 

เอเธนส์, ประเทศกรีซ 



   น าท่านสู่ย่านเมืองเก่า แวะเยี่ยมชมตลาดพลากา้ ท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้นบัร้อยร้าน มีจ าหน่ายทั้งสินคา้แบรนดเ์นม 

และสินคา้พ้ืนเมือง หตัถกรรม เคร่ืองจกัรสาน เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีประดบัประดาลวดลายกรีก ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ

หาสินคา้ของท่ีระลึกนานาชนิด  

12.00 น.  เชิญรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

   ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านสู่ท่าเรือ พรีำอุส (Piraeus), ประเทศกรีซ (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 30 นาที) 

เดินทางถึงท่าเรือ ขอเรียนแนะน าท่านเตรียมเอกสาร พาสปอร์ต  ตัว๋เรือ และบตัรเครดิต  เพื่อลงทะเบียน  

ส าหรับขั้นตอนการข้ึนสู่เรือ (เวลาเช็คอินตั้ งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป) ขอตอ้นรับทุกท่านสู่เรือส าราญ 

Crown Princess หลงัจากข้ึนสู่เรือ และจดัเกบ็สัมภาระในหอ้งพกัเรียบร้อยแลว้ เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

เพื่อรอสัญญาณจากทางเรือในการสาธิตระบบความปลอดภยักรณีฉุกเฉิน                                                          

  Emergency Drill (กำรสำธิตระบบควำมปลอดภัยกรณฉุีกเฉิน) 

ความปลอดภยัเป็นส่ิงส าคญัสูงสุดของผูโ้ดยสารบนเรือ โดยเฉพาะเรือส าราญในตระกูล Princess Cruises ท่ี

ไดต้ระหนกัถึงความปลอดภยัของผูโ้ดยสารทุกท่านเป็นล าดบัแรก จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการเขา้ร่วม

ปฏิบติัโดยพร้อมเพรียงกนั 

ทางเรือจะประกาศเวลาท่ีแน่นอนในการท า Emergency Drill***เม่ือไดย้นิเสียงสัญญาณกร่ิง สั้น 7 คร้ัง ยาว 

1 คร้ัง ขอให้ทุกท่านถือ Cruise Card ออกมา ณ จุดรวมพล  โดยแบ่งตามตวัอกัษรท่ีระบุไวบ้น Cruise Card 

หรือท่านสามารถดูไดจ้ากประตูเขา้ออกหอ้งพกัของท่าน 

(เจา้หนา้ท่ีเรือจะคอยบอกทางไปจุดรวมพล)ซ่ึงใชเ้วลาฝึกซอ้มประมาณ 30 นาที) 

19.00 น. เรือออกจากท่า   มุ่งหนา้สู่เมืองซำนโตริน่ี (Santorini) ประเทศกรีซ 

   ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT) 
     เชิญทุกท่านร่วมนบัถอยหลงัการออกเดินทาง   (BON VOYAGE COUNTDOWN) 

 เรือส าราญ PRINCESS CRUISS  ออกเดินทางจากท่าเรือ  เชิญท่านพกัผ่อนบนเรือรักเรือส าราญท่ีล่องไปตาม
สายน ้ า และสนุกสนานกบัวนัเวลาท่ีสุดแสนอิสระ ซ่ึงจะเร่ิมตน้ ณ ราตรีน้ี บนเรือรักเรือส าราญ  PRINCESS 
CRUISS  พร้อมเชิญท่านชมการแสดงโชวชุ์ดพิเศษ  และศึกษากลไกการขนเงินลา้น ขอใหทุ้กท่านโชคดี   

      
 

ในแต่ละวนัท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ไดจ้ากจดหมายข่าวรายวนั “Princess Patter”  ท่ีทางเรือ 
จะส่งมาใหท่้านไดอ่้านล่วงหนา้ทุกคืน โดยจะน าส่งไวท่ี้หอ้งนอนของท่าน ซ่ึงรายละเอียดทุกอยา่ง 
จะแนะน าไวใ้นจดหมายข่าวรายวนั เช่น ค ่าน้ีควรแต่งตวัอยา่งไร กิจกรรมตั้งแต่เชา้จรดเยน็ รายการบนัเทิง
ต่าง ๆ เป็นตน้  
   
 
 
 
 

 

พกัค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ   คืนที ่1 



 

 

  เรือเทยีบท่ำตั้งแต่เวลำ 07.00 น. – 19.00 น.  

  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
07.00 น.  เรือเทียบเกาะซานโตริน่ี ประเทศกรีซ 

Welcome to Santorini, Greece 
  ขอตอ้นรับท่านสู่เมืองซำนโตรินี  ราชินีแห่งหมู่เกาะไซคลาคิส เกาะรูปพระจนัทร์เส้ียว ท่ีเกิดจากการระเบิดของ

ภูเขาไฟในปี 1450 ก่อนคริสตกาล ไดท้ าลายเกาะทั้งเกาะคงเหลือ รูปร่างดงัเช่นปัจจุบนั ซ่ึงถือว่าเป็นเกาะท่ีมี
ช่ือเสียงอนัดบัหน่ึงในหมู่เกาะไซคลาคิส (Cyclades) อนัเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก 

JTR100 Tour : Best of Santorini (6.5 Hrs.) 
วนัน้ีใชเ้รือ Tender น าท่านข้ึนสู่ฝ่ัง จากนั้นนัง่รถโคช้สู่หมู่บา้น OIA VILLAGE ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือสุดของ

เกาะ ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเดินชมเมือง   บา้นเรือนท่ีตั้งอยู่ตามหนา้ผา หลงัคาเป็นลกัษณะโดมสีขาว ตดักบั

ทอ้งฟ้าใสดา้นล่างท่ีงดงามเกินจะบรรยาย ณ จุดน้ีท่านสามารถชมทศันียภาพอนักวา้งไกลโดยเฉพาะภูเขาไฟท่ีอยู่

เบ้ืองหนา้ และเป็นจุดชมวิวในยามพระอาทิตยต์กดินซ่ึงใหภ้าพท่ีงดงามตระการตา จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมโรงบ่ม

ไวน์พ้ืนเมือง เรียนรู้ถึงประวติัความเป็นมาและกระบวนการขั้นตอนในการผลิต ชมไร่องุ่นสายพนัธ์ุ Assyrtiko 

สายพนัธ์ุองุ่นดั้งเดิมท่ีเจริญเติบโตจากดินภูเขาไฟท่ีอุดมสมบูรณ์ ใชผ้ลิตไวนข์าวพ้ืนเมืองท่ีใหร้สชาติคงความเป็น

เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นมาจนถึงปัจจุบนั จากนั้นน าท่านชมวิวแบบพาโนรามิกบนพ้ืนท่ีท่ีสูงท่ีสุดบนเกาะ ณ เนินเขา 

Mt. Prophet Elijah มีความสูงเหนือระดบัน ้าทะเลถึง 2,000 ฟุต และยงัเป็นท่ีตั้งของโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในปี 

ค.ศ. 1712 ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในประวติัศาสตร์ของซานโตริ  

รับประทานอาหารกลางวนัทอ้งถ่ินสไตลก์รีกดั้งเดิม  

หลงัม้ืออาหารน าท่านเยี่ยมชม Panagia Episkopi Churchโบสถไ์บแซนไทน์ท่ีสวยงาม ซ่ึงสันนิษฐานกนัว่า

สร้างถวายแด่พระแม่มารี การตกแต่งภายในของโบสถต์กแต่งดว้ยภาพวาดฝาผนงัท่ีสวยงาม จากนั้นน าท่านสู่

หมู่บ้ำน Kamari เปิดโอกาสใหท่้านไดแ้วะถ่ายภาพกบัหาดทรายสีด าท่ีมีช่ือเสียงของซานโตริน่ี ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติท่ีแปลกตา  ก่อนกลบัน าท่านสู่ เมืองฟีร่ำ (Fila) เมืองหลวงของซานโตรินี ถือเป็นสถานท่ีท่ีงดงามและดี

ท่ีสุดของหมู่บา้น อยู่ตามขอบของหน้าผา สูงราว 400 เมตร สามารถมองเห็นวิวของชายฝ่ังและทะเลอีเจียน 

โดยเฉพาะตอนพระอาทิตยต์กดิน เมืองทั้งเมืองถูกอาบไปดว้ยแสงสีทองของพระอาทิตย ์อีกทั้งยงัมีร้านคา้ขาย

ของมากมาย ก่อนกลบัน าท่านนัง่เคเบิลคาร์จากเมืองฟีร่าเกบ็เก่ียวภาพแห่งความทรงจ าอนังดงามของเมือง 

ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านกลบัท่าเรือ (ใชเ้รือ Tender)  

ค ่า  ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่  ( FORMAL NIGHT ) 

ค ่ำน้ี กบัตนัเรือ และลูกเรือทุกคน ขอตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติทุกท่านดว้ยงานเล้ียงรับรอง 
(เป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ีมีเพียงเรือส าราญในตระกูล Princess Cruises เท่านั้น) ซ่ึงทุกท่านจะได้

เพลิดเพลินกบังานเล้ียงแชมเปญ และร่ืนรมยก์บับรรยากาศ และดนตรีท่ีบรรเลง ณ บริเวณลอ็บบ้ีเรือ  
***หมายเหตุ วนัและเวลาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง 
26 เมษำยน 2563 (อำทิตย์) 

 

ซำนโตริน่ี, ประเทศกรีซ 



           19.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ กอเตอร์ (Kotor), Montenegro   

20.30 น. เชิญท่านชมการแสดงโชวชุ์ดพิเศษ  แลว้จากนั้น เชิญท่านศึกษากลไกการขนเงินลา้นขอใหทุ้กท่านโชคดี   

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
เต็มอิม่กบัอำหำรมื้อเช้ำ, สำย, เที่ยง, บ่ำย, ค ำ่, และรอบดกึ 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารใหญ่ 2 หอ้ง, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ, พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้น
ดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองด่ืมนำนำชนิด 
บาร์เคร่ืองด่ืมกว่าท่ีกระจายอยูท่ ัว่เรือ, หอ้งเลานจ,์ หอ้งฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess Theater) 
ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวีจอยกัษริ์มสระว่ายน ้าบนดาดฟ้า 
บริหำรร่ำงกำย กนัได้ตลอดวันกบั 
หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, หอ้งซาววน่์า, สปา, สระว่ายน ้า สระน ้าวน (จากุซซ่ี), สนามบาส, 
โต๊ะปิงปอง เป็นตน้ 
เพลดิเพลนิระหว่ำงวนั 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอ่ืนๆ  
อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเตน้ร า, สอนแกะสลกั, เล่นบิงโก, เป็นตน้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พกัค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ   คืนที ่2 

วนัที่ส่ีของกำรเดนิทำง 
27 เมษำยน 2563 (จันทร์) 

 

ล่องทะเล 

พกัค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ   คืนที ่3 

http://www.istockphoto.com/vector/cartoon-casino-dice-gm148771745-10247035
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ytj1qsjPAhVILY8KHWu9AtcQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/girls-drinking-alcohol-cliparts/&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNHoXnZyDYXAtD-Q9yd-yr5jeavNJw&ust=1475917275572853
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8v8aaq8jPAhXFvo8KHWCWCsIQjRwIBw&url=http://www.educationworld.com/clipart/holiday_may.shtml&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNGIPL0GkNtPv2SmkxG95vO9PWdQ0Q&ust=1475917469988430


 
 

 
   

เรือเทยีบท่ำตั้งแต่เวลำ 07.00 น. – 15.00 น. 

  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
07.00 น.  เรือเทียบท่า เมืองกอเตอร์  ประเทศมอนเตเนโกร 

Welcome to Kotor, Montenegro 
 เมืองกอเตอร์ (Kotor) เมืองชายฝ่ังทะเลแสนสวยอีกเมืองของประเทศมอนเตเนโกร ประเทศซ่ึงไดรั้บการขนาน

นามวา่ “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรน้ี ตั้งอยูท่างตอนใตข้องทะเล 

เอเดรียติค ท่ีประกอบไปดว้ย ทะเลสาบน ้าเงินเขม้ใส แม่น ้าใสไหลเช่ียวและภูเขาสวยสง่า น าท่านชมความงดงาม

ของเมืองกอเตอร์ ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลกดา้นธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ.

1979  เป็นเมืองท่ีสร้างภายในก าแพงสูง (City Wall) ซ่ึงแบ่งตวัเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old Town) และ

เมืองใหม่ (New Town) โดยก าแพงเมืองแห่งน้ีสร้างโดยชาวเวนิส อีกทั้งสถาปัตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่ยงัไดรั้บ

อิทธิพลจากชาวเวนิสเช่นกนั น าท่านแวะถ่ายรูปกบั  โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) ซ่ึง

สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1166 ภายในตวัเมืองเก่า จากนั้นน าท่านผา่นชมพพิธิภัณฑ์ทำงทะเล (Maritime Museum) 

อิสระใหท่้านเดินเล่นและชมความงามภายในตวัเมืองเก่าหรือเลือกซ้ือของฝากท่ีระลึกตามอธัยาศยั เช่น Brojanica 

สร้อยขอ้มือท่ีถกัดว้ยเชือก เป็นเคร่ืองรางน าโชคของชาวมอนเตเนโกร 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

บ่าย วนัน้ี ขอเชิญท่านพกัผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบนัเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช ้ Facility 

ต่างๆ ท่ีมีอยู่มากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ และห้องบุฟเฟ่ต์ ห้องฟิตเนส และสปาหรือจะพกัผ่อนและออก

ก าลงัในสระน ้า ท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลาย  บรรยากาศยามเยน็ต่ืนตากบัโชวท่ี์จดัเป็นพิเศษหลงัอาหารค ่า  หรือจะ 

ฟังเพลงเตน้ร าในบาร์ต่างๆ รับรองวา่ ท่านจะเพลิดเพลินจนลืมวนัเวลาทีเดียว   

15.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ ซิซิล ี(Sicily), Italy   

ค ่า ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 
 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที่ห้ำของกำรเดินทำง 
28 เมษำยน 2563 (องัคำร) 

 

กอเตอร์, ประเทศมอนเตเนโกร 

พกัค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ   คืนที ่4 



 
 

 
   

เรือเทยีบท่ำตั้งแต่เวลำ 12.00 น. – 20.00 น. 

  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้และอาหารกลางวนัอนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
12.00 น.  เรือเทียบท่า เมืองซิซิล(ีเมสซินำ)  ประเทศอติำล ี

Welcome to Sicily(Messina), Italy 
  ขอตอ้นรับท่านสู่เมือง เมสซินำ (Messina) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของแควน้ปกครองตนเองซิซิลี (Sicily)  
  แควน้ท่ีตั้งอยูบ่นเกาะท่ีตั้งอยูท่างใตข้องประเทศ    ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีประวติัต่อเน่ืองยาวนานกวา่  
  4,000 ปี อีกทั้งยงัมากไปดว้ยความงามทางธรรมชาติของทั้งชายหาด ทะเลและภูเขาไฟอีกดว้ย 

QME180 Tour : Mt Etna & Time on Your Own in Taormina(7.0 Hrs.) 
วนัน้ีขอน าท่านสมัผสัประสบการณ์ธรรมชาติออกเดินทางสู่ภูเขาไฟเอตน่า (Mt.Etna) ภูเขาไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ยโุรป ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดส้มัผสัธรรมชาติตลอดสองขา้งทาง
เพลิดเพลินไปกบัหมู่บา้นชนบท ไร่องุ่น และทุ่งหญา้อนัอุดมสมบูรณ์ น าท่านสู่ หลุมอุกำบำตSilvestri ซ่ึงอยูบ่น
ภูเขาไฟเอตน่า มีความสูงอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเลเกือบ 6,400 ฟุต เปิดโอกาสใหท่้านไดเ้ดินส ารวจชมบริเวณรอบๆ
หลุมอุกาบาตและปล่องภูเขาไฟ ชมทิวทศันอ์นัน่าท่ึงของยอดภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป  
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
น าท่านออกเดินทางสู่ทำโอร์มินำ(Taormina) สถานท่ีท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลก ตั้งอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเลถึง 700 
เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเต็มไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ตั้งแต่ยคุสมยัโรมนั ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ีไดมี้
การสร้างรีสอร์ท ร้านคา้และร้านอาหารท่ีทนัสมยัมากมาย ใหท่้านไดอิ้สระเดินเล่นเพลิดเพลินเลือกชอ้ปสินคา้
จากร้านคา้บูติก หรือชมโรงละครกรีกท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี3 แต่โครงสร้างยงัคงไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่ง
สมบูรณ์ 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

ค ่า ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 
20.00 น.  เรือออกจากท่ามุง่หน้าสู ่เนเป้ิลล์ (Naples), Italy   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หกของกำรเดนิทำง 
29 เมษำยน 2563 (พุธ) 

 

ซิซิล(ีเมสซินำ), ประเทศอติำล ี

พกัค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ   คืนที ่5 



 

 

 
   

เรือเทยีบท่ำตั้งแต่เวลำ 07.00 น. – 19.00 น. 

  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
12.00 น.  เรือเทียบท่า เมืองเนเป้ิลส์  ประเทศอติำล ี

Welcome to Naples, Italy 
วนัน้ีเรามีความยินดีขอน าท่านลงเรือสู่เกาะคาปรี เมืองตากอากาศชั้นยอดของยโุรป เมืองในฝันของนกัเดินทาง  

เกาะคาปรี   เกาะเลก็ๆ ท่ีนอ้ยคนนกัจะไดเ้ขา้มาสมัผสัความงดงามอนัประกอบดว้ยภูเขาและเสน้ทางท่ีตดัลดัเลาะ

ไปตามไหล่เขา และภูมิอากาศท่ีอบอุ่นสบายเหมาะแก่การพกัผอ่นหรือท่องเท่ียวตลอดทั้งปี  

NAP125 Tour : Capri(9.0 Hrs.) 
วนัน้ีขอน าท่านชมความงดงามของเกาะคาปรี น าท่านเดินสู่ท่าเรือเพ่ือข้ึนเรือไปยงัเกาะคาปรี ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 50 นาที ถึงเกาะคาปรีน าท่านนัง่มินิบสัสู่เมือง Anacapri ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาทางดา้นตะวนัตกของเกาะ
เป็นจุดเร่ิมตน้ของเหล่านกัเดินทางท่ีมาเยือนยงัเกาะคาปรีแห่งน้ี ให้ท่านไดอิ้สระส ารวจ Villa San Michele 
คฤหาสน์สีขาวท่ีสร้างข้ึนโดยแพทยช์าวสวีเดน โดยบริเวณพ้ืนท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีพกัตากอากาศของจกัรพรรดิ
โรมนัทิเบเรียส โดดเด่นดว้ยสวน San Michele ท่ีตกแต่งดว้ยประติมากรรมรูปป้ันโบราณดัง่ยอ้นอดีตไปถึงยุค
สมยัอียิปตโ์บราณ และยงัเป็นจุดท่ีท่านสามารถชมทิวทศัน์ของเมืองคาปรีไปยงัอ่าวเนเปิลส์และคาบสมุทรซอร์
เรนโตไดอ้ยา่งงดงามน่าประทบัใจ จากนั้นน าท่านมายงัฝ่ังตะวนัออกของเกาะเพ่ือรับประทานอาหารกลางวนั 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน เมนูอาหารแบบฉบบัชาวอิตาเล่ียนตอนใต ้ใชว้ตัถุดิบสดใหม่
ตามฤดูกาลจากภูมิภาคกมัปาเนีย 
หลงัม้ืออาหารใหท่้านอิสระเลือกซ้ือของท่ีระลึก หรือเดินเล่นชมสวนออกัสตัส(Gardens of Augustus) อนัเขียว
ชอุ่มท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงตดักบัขอบฟ้าครามสีสดใส 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

ค ่า ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 

19.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ บำร์เซโลนำ (Barcelona), Spain  
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หกของกำรเดนิทำง 
30 เมษำยน 2563 (พฤหัสบด)ี 

 

เนเป้ิลส์ – คำปรี, ประเทศอติำล ี

พกัค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ   คืนที ่6 



 

 

 
เชา้วนัน้ีเชิญท่านต่ืนเชา้ข้ึนมารับอากาศบริสุทธ์ิ ออกก าลงักายยืดเสน้ยืดสาย ณ หอ้งฟิตเนส หรือชวนเพ่ือนรู้ใจ
มาร่วมเล่นกีฬาบนลานสปอร์ตคลบั หรือบริหารกลา้มเน้ือแขนกบัสนามพตักอลฟ์กเ็ป็นอีกหน่ึงกิจกรรม 
ท่ีน่าสนใจ 
เชิญรับประทานอาหารเชา้และอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
บ่ายวนัน้ีแนะน าท่านลองใชบ้ริการสปา ท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายแบบ ใหท่้านไดผ้อ่นคลายไปกบักล่ินอนัสดช่ืน
ของอโรมาเธอราพี หรือหากท่านตอ้งการมุมสงบส่วนตวัเรียนแนะน าใชบ้ริการหอ้งThe Sanctuary (มีค่าบริการ
เพ่ิมเติม) ใหท่้านไดผ้อ่นคลายด่ืมด ่ากบัวิวทอ้งทะเลสีครามแบบ 180 องศา หรืออ่านหนงัสือเล่มโปรดสกัเล่ม
พร้อมจิบเคร่ืองด่ืมเยน็ๆ จนท่านลืมวนัเวลาเลยทีเดียว 
เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
ค ่าวนัน้ีเรียนเชิญทุกท่านร่วมสนุกไปกบักลไกขนเงินลา้น ณ หอ้งคาสิโน ท่ีมีกิจกรรมมากมายใหเ้ลือก อาทิ 
แบลค็แจค็ รูเลต็ และตูส้ลอ็ตแมชชีน เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
เรือเทยีบท่ำตั้งแต่เวลำ 05.00 น. 

  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
05.00 น.  เรือเทียบท่า เมืองบำร์เซโลนำ  ประเทศสเปน 

หลงัอาหาร เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั พร้อมกนั ณ จุดนดัพบ  รอเจา้หนา้ท่ีประกาศเรียกลงเรือ  (Disembark)  

 เชิญท่านลงเรือผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง   พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ  เรียบร้อยแลว้ 

Welcome to Barcelona, Spain 
ขอตอ้นรับสู่เมืองบาร์เซโลน่า เมืองหลวงท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศสเปน และเป็นท่าเรือส าคญัท่ีสุดในทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงในอดีต ณ บริเวณแห่งน้ีเคยเป็นสถานีการคา้ของชาวกรีก และเป็นอาณานิคมของอาณาจกัรโรมนั
ก่อนท่ีจะถูกยึดครองโดยชนชาติต่าง  ๆอีกหลายคร้ัง ปัจจุบนับาร์เซโลน่า คือ เมืองท่ีเต็มไปดว้ยเสน่ห์ของ
สถาปัตยกรรมหลากยคุสมยั มีสวนสาธารณะ ส่ิงแวดลอ้มและการวางผงัเมืองท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวั  

วนัที่เจด็ของกำรเดนิทำง 
01 พฤษภำคม 2563 (ศุกร์) 

 

ล่องทะเล 

พกัค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ   คืนที ่7 

วนัที่แปดของกำรเดินทำง 
02 พฤษภำคม 2563 (เสำร์) 

 

บำร์เซโลนำ, ประเทศสเปน 



น าท่านผ่ำนชม จตุรัสสเปน  (THE PLACA D' ESPANA) ซ่ึงในปี ค.ศ.1929 รัฐบาลไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีจดังานแสดง
สินคา้นานาชาติ และในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑท์างศิลปะ ซ่ึงจดัแสดงผลงานดา้นศิลปะแบบกอธิคและแบบ
โรมนัเนสคท่ี์ส าคญัแห่งหน่ึงของโลก และเป็นศูนยจ์ดังาน นิทรรศการและการประชุมคร้ังส าคญั จากนั้นขอน าท่าน
ชมโบสถ์ " THE SAGRADA FAMILIA" ถือวา่เป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเมืองบาเซโลน่า ซ่ึงท่านจะท่ึงใน
ความสามารถของสถาปนิกเอกของสเปนในยคุนั้นคือ เกาด้ี (GAUDI) ท่ีไดรั้งสรรคผ์ลงานทางดา้นสถาปัตยกรรมอนั
เป็นเอกลกัษณ์ยิ่งใหญ่ใหก้บับาร์โซโลน่าบา้นเกิดของท่าน 
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสู่ย่ำนถนนแรมบำส ท่ีมีช่ือเสียง เป็นสีสันของเมืองบาร์เซโลน่า ประกอบดว้ย ความคึกคกัสดช่ืนของตลาด 
ขายนก ร้านดอกไม ้และร้านคา้หลากหลายต่าง  ๆท าใหเ้ป็นท่ีนิยมของผูค้นมาเดินเท่ียวกนัทั้งวนัจากเชา้จนถึงค ่า 
 เรียนแนะน าใหท่้านเดินชมตรอกซอกซอย และจบัจ่ายสินคา้ของฝากบุคคลท่ีท่านรัก  

18.30 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานบาร์เซโลนา  

หลงัผา่นพิธีการตรวจลงตรา    หนงัสือเดินทาง ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
22.25 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 142 / QR 832 (2225–0530+1 /0830+1-1900)  
   ใช้เคร่ือง Airbus A350-900/Boeing 777-300ER 

อาหารและเคร่ืองด่ืม             บริการบนเคร่ือง พร้อมเชิญท่านพกัผ่อนกบัรายการบนัเทิงตามสาย 
  (ใชเ้วลาบิน 06.05/06.30  ชม. / แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์) 
   
 

 

 

 

 

 

 
19.00    น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ. 
 
หมำยเหตุ 
  เวลาของประเทศกรีซ ชา้กว่า ประเทศไทย    4 ชัว่โมง 
  เวลาของประเทศมอนเตเนโกร/อิตาลี และ สเปน ชา้กว่า ประเทศไทย    5 ชัว่โมง 
  บนเรือใชส้กุลเงินยเูอสดอลลาร์/บนบกใชส้กุลเงินยโูร 

 
       

หมายเหตุ : บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยน โปรแกรม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

Bon Voyage  
 

วนัที่เก้ำของกำรเดนิทำง 
03 พฤษภำคม 2563 (อำทิตย์) 

 

กรุงเทพ ฯ 



ใบเสนอราคา 

รายการล่องเรือส าราญ Crown Princess 
เส้นทาง Mediterranean & Adriatic  วนัที ่ 24 เมษำยน-  03 พฤษภำคม 2563 

อัตรำค่ำบริกำร   
 
    ห้องพกัภำยใน (ผู้เดินทำง 16 ท่ำนขึ้นไป )                             ท่ำนละ 139,000.– บำท  
    ห้องพกัภำยใน (พกัดี่ยว)     เพิม่ ท่ำนละ   48,000.– บำท 
       ห้องพกัแบบมีระเบียง (พกัคู่)      เพิม่      ท่ำนละ    25,000.– บำท   
       ต๋ัวเคร่ืองบิน Business Class  (ผู้เดนิทำง 6 ท่ำนขึ้นไป)  เพิม่      ท่ำนละ    80,000.– บำท      

เส้นทำง : กรุงเทพ – เอเธนส์ / บำร์เซโลนำ – กรุงเทพ โดยสำยกำรบินกำตำร์แอร์เวย์ (QR) 
** หมำยเหตุ  - ราคาตัว๋เคร่ืองบินและค่าบริการ อาจมีการปรับเปล่ียนได ้ ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนราคาน ้ามนัดิบท่ีมีผลต่อสาย 
                         การบินและเรือส าราญ 
                       - บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมการเดินทางเพ่ือความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ  
                         ล่วงหนา้ 
  ค่ำบริกำรรวม 

  ค่าหอ้งพกับนเรือแบบหอ้งพกัภายใน (Inside) (พกั 2 ท่าน/หอ้ง จ านวน 7  คืน) / ภาษีท่าเรือ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์(QR)  
 ค่าทิปบนเรือ 
    ค่าทิปคนขบัรถ  
    ค่าทวัร์บนฝ่ังท่ีระบุในรายการ 
    มีหวัหนา้ทวัร์คอยบริการ ตลอดรายการตามท่ีระบุ 
    ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุ ระหวา่งเดินทาง และเจบ็ป่วย ทุนประกนัรักษาพยาบาล สูงสุด 1,500,000 บาท 
 
ค่ำบริกำรไม่รวม 

     คา่ใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

 ช าระมดัจ างวดแรก 50,000 บาท / ท่าน     ภายใน 7 วนัหลงัจากการยนืยนัหอ้งพกั 
 ช าระส่วนท่ีเหลือ                             ภายในวนัพุธท่ี 13 มกราคม 2563 
เน่ืองจำกกำรเดินทำงคร้ังน้ีใช้เรือส ำรำญเป็นหลัก ดังน้ันจึงต้องปฎบิัติตำมกฎระเบียบของเรือ ตำมรำยละเอียดดังน้ี 

 
Cancellation :   Days prior to departure   Penalty  
                    Before December 15’2019  None 
   December 16’2019 – 91 days 20,000. - Baht    
   90 – 65 days     Deposit (50,000. - Baht) 
   64 – 21 days    75 percent of total charges 
 Within 20 days   100 percent of total charges 

 
 Arcadia Cruise Center                                                             ใบอนญุาต เลขท่ี 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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