PRINCESS CRUISE PRESENT … NEWEST SHIP
‘ENCHANTED PRINCESS’

เรือสํ าราญลําใหม่ ล่าสุ ดของเรือตระกูลพริ้นเซส
เที่ยวทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน สเปน - ยิบรอลต้ าร์ - ฝรั่งเศส - อิตาลี

เดินทาง 04 - 13 กันยายน 2563

บาร์เซโลน่า
ชมสวนสาธารณะ ปาร์ค กู แอล ผลงานจาก
ศิ ล ปิ นผู ้โ ด่ ง ดัง อัน โตนิ โ อ เกาดี้ พร้อ มชม
ทัศนียภาพอันงดงามบนยอดเขามองจูอกิ

ยิบรอลต้าร์
ดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ สุดพิเศษ
นัง่ เคเบิลคาร์ ชมทัศนียภาพทีง่ ดงาม
ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

มาร์เซย / โพรวองซ์
สัม ผัสกลิ่ น อายแห่ง เมื องเอ็ก ซ์ซ องโพรวองส์
พร้อมชมโบสถ์นอทเธอร์ดาม งดงามด้วย
นีโอไบแซนไทน์

เจนัว
ไฮไลท์พิเศษกับ UNSEEN TOUR
เยือน“Cinque Terre”

ฟลอเรนซ์/ปิ ซา
ตืน่ ตาตืน่ ใจกับเมืองเกิดแห่งประติมากร
ผูย้ ง่ิ ใหญ่ “ไมเคิล แอง เจโล”

ซิวิตา้ เวคเคีย
สารวจ ตลาดปลา ตลาดสดใจกลางเมือง

ENCHANTED PRINCESS (NEWEST SHIP) เรือสํ าราญลําใหม่ ล่าสุ ดของเรือตระกูลปริ้นเซส
โดยจะเปิ ดตัวเป็ นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2020
สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ถึง 3,660 คน มีช้ันบริการทั้งหมด 91 ชั้น พร้อมรับกับกิจกรรมบนเรื อที่เพิ่มมากขึ้น
ทั้งสระว่ายนํ้าและอ่างนํ้าวนที่มีมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ความบันเทิงระดับโลก และพบกับดนตรี คลาสสิ กยุค Sinatra ที่
Crooners Bar บรรเลงเปี ยโนโดยนักเปี ยโนชั้นนํา ไว้คอยต้อนรับแขกผูม้ ีเกียรติทุกท่าน
วันแรกของการเดินทาง
04 กันยายน 2563 (ศุกร์ )
18.00 น.
21.05 น.

กรุงเทพฯ – บาร์ เซโลน่ า

พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินการตาร์ แอร์ เวย์ (QR)
ประตู 8 แถว U เคาน์เตอร์ 1-7 เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับคณะ
นําท่านเหิ นฟ้ าสู่ กรุ งบาร์ เซโลน่า ประเทศสเปน โดยสายการบินการตาร์ แอร์เวย์
เที่ยวบินที่ QR839/QR137 (2105-0040+1 / 0140+1-0635+1)
อาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ อง
(ใช้ เวลาบิน 07.00 ชม. / 06.55 ชม. / แวะเปลีย่ นเครื่องทีโ่ ดฮา ประเทศการตาร์ )

วันทีส่ องของการเดินทาง
05 กันยายน 2563 (เสาร์ )
06.55 น.

บาร์ เซโลน่ า ประเทศสเปน

ถึงท่าอากาศยานบาร์ เซโลน่า ประเทศสเปน
หลังผ่านพิธีการตรวจลงตรา

หนังสื อเดินทางและศุลกากร

เรี ยบร้อยแล้ว

“Welcome to Barcelona, Spain”
ขอต้อนรับสู่ เมืองบาร์ เซโลน่า เมืองหลวงที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศสเปน และเป็ นท่าเรื อสําคัญที่สุด
ในทะเลเมดิ เ ตอร์ เรเนี ย น ซึ่ งในอดี ต ณ บริ เวณแห่ ง นี้ เคยเป็ นสถานี ก ารค้ า ของชาวกรี ก และ
เป็ นอาณานิคมของอาณาจักรโรมันก่อนที่จะถูกยึดครองโดยชนชาติต่างๆ อีกหลายครั้ง ปั จจุบนั บาร์ เซโลน่า
คื อ เมื องที่ เต็มไปด้วยเสน่ ห์ข องสถาปั ตยกรรมหลากยุคสมัย มี ส วนสาธารณะ สิ่ ง แวดล้อมและการวาง
ผังเมืองที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

ขอต้อนรับท่านสู่ เมืองบาร์ เซโลน่ า และนําท่านสู่ ใจกลางนครบาร์ เซโลน่ า นําท่านผ่านชม จตุรัสสเปน
(THE PLACA D' ESPANA) ซึ่ งในปี ค.ศ.1929 รัฐบาลได้ใช้เป็ นสถานที่จดั งานแสดงสิ นค้านานาชาติ
และในปั จจุบนั ได้เปลี่ ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ ซึ่ งจัดแสดงผลงานด้านศิลปะแบบกอธิ คและแบบ
โรมันเนสค์ที่สําคัญแห่ งหนึ่ งของโลก และเป็ นศูนย์จดั งาน นิ ทรรศการและการประชุ มครั้งสําคัญ จากนั้น
ขอนําท่า นสดชื่ นกับการชมสวนสาธารณะ ปาร์ ค กู แอล (Parc Güell) ซึ่ งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ มี
ความซับซ้อนโดยศิลปิ นผูส้ ร้าง คือ อันโตนิ โอ เกาดี้ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่มีความยิ่งใหญ่ และเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของมรดกโลก จากนั้นผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิ ค แล้วนําท่านสู่ ยอดเขามองจูอิค เพื่อชมทัศนี ยภาพของเมือง
บาร์ เซโลน่าทอดยาวไปจนท่านสามารถมองเห็นท่าเรื อ Cruise Terminal
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ท่าเรื อ
ถึงท่าเรื อ แนะนําท่านเตรี ยมเอกสาร – พาสปอร์ ต, ตั๋วเรือ เพื่อลงทะเบียน สําหรับขั้นตอนการขึ้นสู่ เรื อ
และเข้าห้องพัก
*** ประสบการณ์ใหม่ บนเรือสํ าราญ กําลังจะเกิดขึน้ แล้ว ***
คํ่า
22.00 น.

หลังจากขึ้นสู่ เรื อ ขอเชิญท่านนําเสื้ อชูชีพมาร่ วมฟัง การสาธิตระบบเพื่อความปลอดภัย
เชิญรับประทานอาหารคํ่าบนเรื อ ณ ห้องอาหารใหญ่ (Casual Night)
หลังมื้ออาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ พร้อมโชว์อนั ตระการตาที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสี เสี ยง
มุ่งหน้าออกจากท่าเรื อสู่ เมืองยิบรอลต้าร์ (Gibraltar)
เชิญทุกท่านร่ วมนับถอยหลังการออกเดินทาง (Bon Voyage Countdown)

พักค้ างแรมคืนที่ 1 บนเรือรักเรือสํ าราญ Enchanted Princess
ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Princess Patter” ที่ทางเรื อจะส่ งมาให้
ท่านได้อ่านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะนําส่ งไว้ที่ห้องนอนของท่าน ซึ่ งรายละเอียดทุกอย่างจะแนะนําไว้ในจดหมายข่าว
รายวัน เช่น คํ่านี้ควรแต่งตัวอย่างไร กิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น รายการการบันเทิงต่าง ๆ เป็ นต้น
ทางปริ้ นเซสขอนําเสนอเรื อสําราญลําใหม่ล่าสุดพร้อมนวัตกรรมสุดลํ้า “Medallion Class” เป็ นเครื่ องมือที่จะทําให้
ทุกท่านใช้ชีวติ บนเรื อสําราญได้อย่างสะดวกสบายยิง่ ขึ้น เปรี ยบเสมือนกุญแจเข้า-ออกห้องพัก ทั้งนี้ท่านสามารถส่ง
ข้อความหาเพื่อนๆ หรื อหาตําแหน่งได้ดีอีกด้วย สามารถเช็ครายการทัวร์บนฝั่ง กิจกรรมบนเรื อ หรื อเสี่ ยงโชคง่ายๆกับ
คาสิ โนบนมือถือของท่าน

นทาง
เช้ า วันทีส่ ามของการเดิ
เชิญรับประทานอาหารเช้
า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
06 กันยายน 2563 (อาทิตย์ )

กลางวัน
บ่ าย

18.00 น.

ล่องทะเล

วัน นี้ ขอเชิ ญ ท่ า นพัก ผ่ อ นอย่า งอิ ส ระเลื อ กสนุ ก สนานกับ กิ จ กรรมบัน เทิ ง หลากหลายบนเรื อ หรื อ ใช้
่ ากมาย ทั้งห้องอาหารหลักและห้องบุฟเฟ่ ต์ ห้องSports Court, Kids & Teens
Facility ต่างๆ ที่มีอยูม
Zone ห้ อ งแสดงโชว์ ห้ อ งฟิ ตเนส หรื อ จะพัก ผ่ อ นออกกํา ลัง ในสระนํ้า หรื อ สปาที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กหลาย
บรรยากาศยามเย็นตื่นตากับโชว์ที่จดั เป็ นพิเศษหลังอาหารคํ่า หรื อจะฟั งเพลงเต้นรําในบาร์ ต่างๆ รับรองว่า
ท่านจะเพลิดเพลินจนลืมวันเวลาทีเดียว
เชิญรับประทานอาหารกลางวันและเครื่ องดื่ม พร้อมของว่างยามบ่ายที่มีรสชาติชวนติดใจ
เชิญเลือกกิจกรรมตามอัธยาศัย เช่น ปิ งปอง หรื อเรี ยนเต้นรํา เพื่อเตรี ยมเป็ นดาราเท้าไฟในยามคํ่าคืน
ชมภาพยนตร์ ในห้องเธี ยเตอร์ สนุกสนานไปกับการช้อปปิ้ งบนเรื อ สําหรับท่านที่ชอบงานศิลปะ
แนะนําให้ไปชมการประมูลภาพเขียน ซึ่ งก็เพลิดเพลินไปอีกแบบ
คํ่านี้ทางเรื อขอเลี้ยงต้อนรับท่านผูม้ ีเกียรติ (WELCOME DINNER)
ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศของดนตรี และการประดับประดาที่งดงาม น่า
ตื่นใจ และเมนู อาหารที่ จดั เตรี ย มไว้เป็ นพิ เศษ วันนี้ ก ัป ตันเรื อขอเชิ ญท่ า น
ร่ วมงานเลี้ ย งแชมเปญ (CHAMPAGNE FOUNTAIN) รวมถ่ ายภาพ
ที่ระลึ กกับกัปตันเรื อประทับใจกับบรรยากาศและดนตรี ที่บรรเลง ณ บริ เวณ
ล้อบบี้เรื อ (FORMAL NIGHT)

พักค้ างแรมคืนที่ 2 บนเรือรักเรือสํ าราญ Enchanted Princess
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
07 กันยายน 2563 (จันทร์ )

07.00 น.

ยิบรอลต้ าร์

เรือเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 07.00 – 17.00 น.
เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
เรื อเทียบท่าเมืองยิบรอลต้าร์
“Welcome to Gibraltar”
TOUR: TOP OF THE ROCK - GIBRALTAR ON YOUR OWN (1.25 Hrs.)

กลางวัน
บ่ าย

17.00 น.

วันนี้ขอนําท่านชมเมืองยิบรอลต้าร์ “ดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ” เมืองเสน่ห์แห่งหน้าผาและทะเลสี คราม
รถโค้ชนําท่านชมเมืองยิบรอลตาร์ (Gibraltar) ซึ่ งเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญอีกแห่งของสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่
ทางตอนใต้สุ ด ของคาบสมุ ท รไอบี เ รี ย ตรงบริ เวณช่ อ งแคบยิ บ รอลตาร์ ซึ่ งปั จ จุ บ ัน อยู่ ภ ายใต้อ าณั ติ
การปกครองของสหราชอาณาจักร และยังเป็ นฐานที่ มนั่ สําคัญของกองทัพอังกฤษมาตั้งแต่ในอดี ตจนถึ ง
ปั จจุ บ นั สุ ดพิ เศษนํา ท่ า นนั่ง เคเบิ ล คาร์ ชมทัศ นี ย ภาพที่ ง ดงามของทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ย นทอดยาวไปยัง
ทางเหนื อของแอฟริ กา ด้วยความสู งเหนื อระดับนํ้าทะเลถึ ง 1,300 ฟุต ให้ท่านได้ชมวิวแบบพาโนรามาใน
มุมกว้างถึ ง 30 ไมล์ ทอดสายตาชมความสวยงามของโขดหิ นหรื อหน้าผาแห่ งยิบรอลตาร์ (Rock of
Gibraltar) หน้าผาหิ นปูนที่มีอายุเก่าแก่ต้ งั แต่ยุคจูราสสิ ค เป็ นสัญลักษณ์ ของพลังและความแข็งแกร่ งของ
การเป็ น ส่ วนหนึ่ งของฐานทัพอังกฤษในช่ วงสงคราม ระหว่างทางท่านอาจจะได้พบกับลิ งบาร์ บารี ลิ ง
โบราณ ที่เชื่ อกันว่าอพยพมาจากแอฟริ กา จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งเลือกซื้ อของที่ระลึกบนถนนสาย
หลักย่านช็อปปิ้ งของเมือง ได้เวลาพอสมควร ขอนําท่านกลับสู่ ท่าเรื อ
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันบนเรื อ
เชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมสนุกสนาน น่าสนใจต่างๆ บนเรื อ
หรื อเลื อกอร่ อยกับอาหารว่างยามบ่าย ฟั งเพลงไพเราะ หรื อเลื อกดู หนังสนุ กสักเรื่ อง อ่านหนังสื อที่ถูกใจ
สักเล่ม หรื อช้อปปิ้ งเพลินๆในดิวตี้ฟรี เป็ นอีกบ่ายที่ผา่ นไปอย่างรวดเร็ ว ลืมเวลาทีเดียว
เรื อมุ่งหน้าสู่ เมืองมาร์ เซย ประเทศฝรั่งเศส
เชิญรับประทานอาหารคํ่าบนเรื อ ณ ห้องอาหารใหญ่ (Casual Night)
คืนนี้ เชิญท่านชมโชว์การแสดงที่น่าตื่นตาของเรื อ

พักค้ างแรมคืนที่ 3 บนเรือรักเรือสํ าราญ Enchanted Princess

วันที่ห้าของการเดินทาง
08 กันยายน 2563 (อังคาร)

ล่องทะเล

เต็มอิม่ กับอาหารมือ้ เช้ าและรอบดึก ,คํ่า ,บ่ าย ,เทีย่ ง ,สาย ,
อิ่มอร่ อยกับห้องอาหารใหญ่ ,ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ , International Café ให้บริ การ24 ชัว่ โมง
พิซซ่า,ฮอทดอก , ไอศครี ม แฮมเบอร์ เกอร์ บนชั้นดาดฟ้ า
เพลิดเพลินกับเสี ยงเพลงและเครื่องดื่มนานาชนิด
บาร์ เครื่ อ งดื่ ม กว่า 10 แห่ ง ที่ ก ระจายอยู่ท วั่ เรื อ ,ห้อ งฟั งเพลง ,เลานจ์ห้อง ,โรงละครใหญ่
(Princess Theater) ที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสี เสี ยงทีวจี อยักษ์ริมสระว่ายนํ้าบนดาดฟ้ า ,
บริหารร่ างกาย กันได้ ตลอดวันกับ
ห้องฟิ ตเนต กับอุปกรณ์ครบครันสระว่าย ,สปา ,สนามพัตกอล์ฟ ,นํ้า,โต๊ะปิ งปอง เป็ นต้น
เพลิดเพลินระหว่างวัน
ห้องคาสิ โนและกิจกรรมอื่นๆ อีก ,ประมูลภาพ ,ร้านขายของที่ระลึก ,ช้อปปิ้ งร้ านค้าปลอดภาษี ,
เป็ นต้น ,เล่นบิงโก ,สอนแกะสลัก ,เรี ยนเต้นรํา ,มากมายเช่น เรี ยนโยคะ

พักค้ างแรมคืนที่ 4 บนเรือรักเรือสํ าราญ Enchanted Princess
วันที่หกของการเดินทาง
09 กันยายน 2563 (พุธ)

มาร์ เซย ประเทศฝรั่งเศส

เรือเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 08.00 – 17.00 น.
เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
08.00 น.

เรื อเทียบท่าเมืองมาร์เซย ประเทศฝรั่งเศส
“Welcome to Marseille (Provence), France”
TOUR: MARSEILLE & AIX-EN-PROVENCE (8.5 Hrs.)

17.00 น.

เมืองมาร์ เซย เมืองทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองที่ ใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศ เป็ นเมืองท่าที่
สําคัญของประเทศ ตั้งอยู่ริมทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยน เช้านี้ ขอนําท่านเดิ นทางสู่ เมื อง เอ็กซ์ ซอง โพรวองส์
(AIX EN PROVENCE) นับ เป็ นเมื องที่ มีเสน่ ห์เมื องหนึ่ งที่ มี ความเก่ าแก่ ท างด้านสถาปั ตยกรรม
เนื่องจากผูค้ นที่มาเยือนมักเอ่ยปากว่าเป็ นเมืองแห่ งวัฒนธรรมที่มีความสวยงามและยิง่ ใหญ่เหมือนครั้งที่เคย
เป็ นเมื องหลวงแห่ งแคว้นโพรวองส์ โดยยึดถื อความเป็ นเอกลักษณ์ ที่ไม่เหมื อนใครทั้งในแง่ มุมของชี วิต
ความเป็ นอยู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ไร่ องุ่น ไวน์ รสเลิ ศ และเซี ยสต้า นอกจากธรรมชาติที่ท่านจะได้สัมผัส
แล้ว นําท่านชมภายในบริ เวณเมืองเก่าที่เป็ นที่ต้ งั ของศาลาว่าการเมือง โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่
12 ผ่านชมบ้านของศิลปิ นยุคโมเดิ ร์นอย่าง Paul Cezanne (1839-1906) ที่เป็ นผูเ้ ริ่ มต้นศิลปะแบบคิวบิค
อาร์ทที่เป็ นชาวพื้นเมืองโพรวองส์โดยแท้
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน และเดินเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ บริ เวณท่าเรื อเก่า Vieux Port
ช่วงบ่าย นําท่านสู่ เมืองมาร์ เซย ชมมหาวิหารนอทเธอร์ ดาม ที่งดงามด้วยนีโอไบแซนไทน์ สร้างขึ้นระหว่างปี
ค.ศ. 1853 - 1864 มหาวิหารทําจากหิ นอ่อนสี ขาวสลับเทา โดดเด่นด้วยรู ปปั้ นของพระแม่มารี บนยอดมหา
วิห ารซึ่ งเชื่ อ กัน ว่า จะช่ ว ยปกป้ องคุ ้ม ครองชาวเดิ น เรื อ ด้า นหน้า มหาวิห ารมี ห อระฆัง ทรงสี่ เ หลี่ ย มตั้ง
ตระหง่านด้วยความสู งถึง 46 เมตร จากนั้นนําท่านกลับสู่ ท่าเรื อ
เชิ ญท่านเพลิ ดเพลิ นกับกิ จกรรมสนุ กสนาน น่ าสนใจต่างๆ บนเรื อ หรื อเลื อกอร่ อยกับอาหารว่าง ฟั งเพลง
ไพเราะ หรื อเลื อกดูหนังสนุ กสักเรื่ อง อ่านหนังสื อถูกใจสักเล่ม หรื อช้อปเพลิ นๆ ในดิ วตี้ฟรี เป็ นอีกบ่ายที่
ผ่านไปอย่างรวดเร็ วจนลืมเวลาเลยทีเดียว
เรื อมุ่งหน้าสู่ เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี
เชิญรับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารบนเรื อ (Casual Night)
คืนนี้ เชิญท่านชมโชว์การแสดงที่น่าตื่นตาของเรื อ

พักค้ างแรมคืนที่ 5 บนเรือรักเรือสํ าราญ Enchanted Princess
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
10 กันยายน 2563 (พฤหัสบดี)

เจนัว ประเทศอิตาลี

เรือเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 07.00 – 21.00 น.
เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
07.00 น.

เรื อเทียบท่าเมืองเจนัว ประเทศอิตาลี

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

เช้ า

คํ่า
21.00 น.

วันนี้เราขอมอบรายการเด่นสุ ดพิเศษ เรี ยกว่า Unseen tour ซึ่งน้อยคนนักจะได้มาเยือนซิงเคว เตเร่
“Cinque Terre” หมู่บา้ นชาวประมงทั้งห้าที่มีเสน่ห์น่ารักมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็ นหมูบา้ นที่มีสีสันโดด
เด่น ตั้งอยูบ่ นภูเขาหรื อหน้าผาสู งตัดกับนํ้าทะเลสี คราม อันประกอบไปด้วย ริโอแมกจิโล มานาโรล่า คอร์ นิ
เกลีย เวอร์ นาซซ่ าและมอนเตรอสโซ สามารถเข้าถึงหมู่บา้ นเฉพาะทางเรื อและรถไฟ ปั จจุบนั ชิงเคว เตเร่
ได้รับการดูแลคุม้ ครองโดย UNESCO ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นได้แก่ มะนาวเหลือง นํ้ามันมะกอก องุ่น และไวน์
ขอนําท่านเริ่ มต้นสํารวจกันที่หมู่บ้านมานาโรล่า หมู่บา้ นที่มีสีสันฉูดฉาดที่สุดของชิงเคว เตเร่ และที่สาํ คัญ
เรี ยนแนะนําให้ท่านลองลิ้มรสไวน์ทอ้ งถิ่นอย่างไวน์ซิอคั เชตราต้า (Sciacchetrà) ไวน์ข้ ึนชื่ อตั้งแต่สมัย
โบราณ จากนั้นนําท่านขึ้นเรื อผ่านชมความงดงามของหมู่บา้ นคอร์ นิเกลีย และหมู่บา้ นเวอร์ นาซซ่า ให้ท่าน
ได้เก็บภาพและชื่นชมวิวที่สวยที่สุด ก่อนจะนําท่านเยีย่ มชมหมู่บ้านมอนเตรอสโซ หมู่บา้ นที่มีชื่อเสี ยงที่สุด
เป็ นหมู่บา้ นเดียวที่มีชายหาดให้นงั่ เล่นพักผ่อนได้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ทิศเหนื อเป็ นส่ วนของบ้านพัก
ตากอากาศและร้านค้าต่างๆมากมาย ส่ วนทิศใต้เป็ นที่ต้ งั ของชุมชนเก่าแก่ด้ งั เดิม เปิ ดโอกาสให้ท่านได้อิสระ
สํารวจร้านค้า ร้านบูติก และร้านค่าเฟ่ เล็กๆกะทัดรัดน่ารัก เลือกรับประทานอาหารท้องถิ่นตามอัธยาศัย ได้
เวลาพอสมควร นําท่านกลับสู่ ท่าเรื อ
เชิญรับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
คํ่านี้ขอแนะนําท่านเต้นรําสุ ดมันส์ ณ ห้องดิสโกเธ็ค หรื อสุ ดเหวีย่ งกับปาร์ ต้ ีบนเรื อ
เรื อมุ่งหน้าสู่ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี (Formal Night)

พักค้ างแรมคืนที่ 6 บนเรือรักเรือสํ าราญ Enchanted Princess
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
11 กันยายน 2563 (ศุกร์ )

ฟลอเรนซ์ , ปิ ซา (ลิเวอร์ โน), ประเทศอิตาลี
เรือเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 07.00 – 19.00 น.

เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
07.00 น.

เรื อเทียบท่าเรื อลิเวอร์ โน ประเทศอิตาลี

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

เช้ า

กลางวัน

19.00 น.

ขอนําท่านเดิ นทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ เมืองอันเป็ นบ้านเกิดของประติมากร และจิตรกรผูย้ ิ่งใหญ่ในยุคทอง
ของสมัยเรอแนสซองนัน่ คือ ไมเคิลแองเจโล (Michaelangelo)
นําท่ านชมบริ เวณใจกลางเมื องที่ มี มหาวิหารดู โอโม (Duomo) หรื อมหาวิหารฟลอเรนซ์ ตั้ง อยู่เป็ น
สัญลักษณ์ที่ทุกคนที่มาเยือนต้องการมาชม เพราะความเลื่องลือทางด้านศิลปะ และสถาปั ตยกรรมที่โด่ดเด่น
ในยุคทองของยุโรปที่กล่าวขานกันว่า เป็ นจุดกําเนิ ดเริ่ มต้นของศิลปะเรอเนสซองแพร่ หลายจากเมืองฟลอ
เรนซ์แห่งนี้ ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 14 ปี เป็ นมหาวิหารที่ใหญ่เป็ นอันดับสี่ ของโลก รองลงมาจากมหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารเซนต์พอล และมหาวิหารมิ ลาน โดดเด่นด้วยโดมขนาดใหญ่ และประตูอนั
งดงามที่แกะสลักด้วยชุดแผ่นทองสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะประตูทางด้านตะวันออกนั้นน่าทึ่งเป็ นพิเศษมากจนไม
เคิลแองเจโล ขนานนามว่าเป็ น "ประตูแห่ งสวรรค์" จากนั้นนําท่านไปยังจัตุรัสเดลลาซิ นญอเรี ย (Piazza
della signoria) โดยหมุนตัวให้ครบ 360 องศา แล้วท่านจะพบว่ารอบตัวคือศิลปะและสถาปั ตยกรรม
อันวิจิตร ซึ่ ง บริ เวณจัตุรัส เดลลาซิ นญอเรี ย นี้ มี รูป แกะสลัก แสดงอยู่ม ากมาย อาทิ รู ป แกะสลัก เพอร์ ซุ ส
(Perseus) วีรบุรุษกรี กโบราณตอนบัน
่ คอเมดูซ่า รู ปแกะสลักเฮอร์ คิวลีส และรู ปสลัก “The Rape of the
Sabine Women” เป็ นต้น จากนั้นนําท่านเดิ นทางต่อผ่านชม Ponte Vecchio เป็ นสะพานข้ามแม่น้ าํ ที่มี
ลักษณะแปลกตา เนื่ องจากบนสะพานจะมี สิ่งก่ อสร้ างที่ เหมื อนบ้านและร้ านค้าอยู่ตลอดแนวสะพาน ซึ่ ง
ร้ านค้าเหล่ านี้ ปัจจุ บนั ก็ยงั เปิ ดให้บริ การอยู่ เป็ นสะพานที่ แปลกแต่ก็สวยไม่เหมือนใคร จากนั้นนําท่านสู่
Accademia Gallery ครั้งหนึ่ งเคยเป็ นโรงเรี ยนสอนศิลปะแห่ งแรกของโลก ปั จจุบน
ั ผูค้ นที่มา ณ สถานที่
แห่งนี้ลว้ นมาเพื่อชื่นชมรู ปปั้ นเดวิด ผลงานอันโด่งดังของไมเคิลแองเจโล
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน และอิสระช้อปปิ้ ง ณ บริ เวณ จัตุรัสเซนต์โครเช
ช่วงบ่ายนําท่านชมจัตุรัส Piazza dei Miracoli ซึ่ งได้รับการจดเบียนขึ้นเป็ นมรดกโลก จัตุรัสแห่ งนี้ เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมของปิ ซา เนื่ องจากเป็ นที่ต้ งั ของหอสู งเอนปิ ซาอันโด่งดังที่สุดแห่ งหนึ่ งของยุโรป
จากนั้นนําท่านกลับสู่ ท่าเรื อ
เชิ ญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมสนุ กสนาน น่าสนใจต่างๆบนเรื อ หรื อเลือกอร่ อยกับอาหารว่างฟั งเพลงอัน
ไพเราะ หรื อเลือกดูหนังสนุกสักเรื่ อง อ่านหนังสื อที่ถูกใจสักเล่ม หรื อช้อปปิ้ งเพลินๆในดิวตี้ฟรี
เรื อมุ่งหน้าสู่ เมืองซิวติ ้ าเวคเคีย ประเทศอิตาลี
เชิญรับประทานอาหารคํ่าบนเรื อ ณ ห้องอาหารใหญ่ (Casual Night)

พักค้ างแรมคืนที่ 7 บนเรือรักเรือสํ าราญ Enchanted Princess
วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
12 กันยายน 2563 (เสาร์ )
05.00 น.

ซิวติ ้ าเวคเคีย/โรม, ประเทศอิตาลี – กรุงเทพฯ

เรือเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 05.00 น.

เรื อเทียบท่าซิ วติ า้ เวคเคีย ประเทศอิตาลี
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
“Welcome to Civitavecchia, Italy”

12.30 น.
16.00 น.

ซิ วติ า้ เวคเคีย เมืองที่มีทศั นียภาพและวัฒนธรรมที่งดงาม และยังเป็ นเมืองท่าที่เก่าแก่ของกรุ งโรม อยูห่ ่ างจาก
กรุ ง โรมประมาณ 1 ชั่ว โมง วัน นี้ ขอส่ ง ท้า ยรายการด้ว ยการนํา ท่ า นสู่ ตลาดซิ วิต้ า เวคเคี ย หรื อ San
Lorenzo Market ตลาดแห่ งนี้ ต้ งั อยูใ่ กล้ๆกับจตุรัส Regina Margherita จตุรัสใจกลางเมืองที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ในตอนเช้าประชาชนท้องถิ่นนิยมมาเลือกซื้ ออาหารสด เช่น อาหารทะเล ผัก ผลไม้ จนมัก
เรี ยกกันติดปากว่า “ตลาดปลา” และตลาดแห่ งนี้ ไม่ได้มีแค่ของสดเท่านั้น ยังมีเสื้ อผ้าและร้ านขายของที่
ระลึกเล็กๆน้อยๆอีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชม เลือกซื้ อสิ นค้า ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัด
ขอนําท่านสู่ ท่าอากาศยานกรุ งโรม (Flumicino Airport) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 นาที
เหิ นฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ
โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ (QR) เที่ยวบินที่ QR132/QR980
(1600-2335 / 0215+1-1255) อาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ อง
(ใช้ เวลาบิน 05.15 / 07.15 ชม. / / แวะเปลีย่ นเครื่องทีโ่ ดฮา ประเทศกาตาร์ )

วันทีส่ ิ บของการเดินทาง
13 กันยายน 2563 (อาทิตย์ )
12.55 น.

กรุงเทพฯ

ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : บริษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ น โปรแกรม โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

ใบเสนอราคา
รายการล่องเรือสาราญเทีย่ วเมดิเตอร์ เรเนียน Enchanted Princess
ระหว่ างวันที่ 04 – 13 ก.ย. 2563
อัตราค่ าบริการ





ห้ องพักภายใน (ผู้เดินทาง 16 ท่านขึน้ ไป)
ห้ องพักภายใน (พักเดี่ยว)
ห้ องพักแบบมีระเบียง (พักคู่)
ทีน่ ั่งบนเครื่องบินแบบ Business

ท่านละ
เพิม่ ท่านละ
เพิม่ ท่านละ
เพิม่ ท่านละ

142,000.–
45,000.–
25,000.–

สอบถาม.–

บาท
บาท
บาท
บาท

**หมายเหตุ ** ราคาตั๋วเครื่องบินและค่ าบริการ อาจมีการปรับเปลีย่ น ขึน้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ น และราคานํา้ มันดิบ
ทีม่ ีผลต่ อสายการบินและเรือสํ าราญ
ค่ าบริการรวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดสายการบินการ์ตา้ แอร์เวย์ เส้นทาง กรุ งเทพ-บาร์เซโลน่า /โรม-กรุ งเทพ (รวมภาษีน้ าํ มันแล้ว)
ค่าห้องพักบนเรื อแบบห้องพักภายใน (Inside) (พัก 2 ท่าน/ห้อง จํานวน 7 คืน) / ภาษีท่าเรื อ
รวมอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าวีซ่าเชงเก้นอิตาลี
ค่าทิปคนขับรถ
ค่าทัวร์บนฝั่งที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุ ระหว่างเดินทาง ทุนประกัน 001110111 บาท เจ็บป่ วย รักษาพยาบาล 1,055,555 บาท
(อายุต่าํ กว่า 16 ปี หรื อมากกว่า 75 ปี ทุนประกัน 500,000 บาท รักษาพยาบาล 1,500,000 บาท)
 มีหวั หน้าทัวร์คอยบริ การ ตลอดรายการตามที่ระบุ
 ค่าทิปบนเรื อ
าตหเยามห ** - โปรแกรตอหจตีกหรปรั บยปลี่เน โดเไต่ ม้องแจ้ งใา้ ทรหบล่ วงาน้ ห








ค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 %

เงื่อนไขการชําระเงิน
 ชําระมัดจํางวดแรก 50,000 บาท / ท่าน
 ชําระส่ วนที่เหลือ

ภายใน 7 วันหลังจากการยืนยันห้องพัก
90วัน ก่อนการเดินทาง

เนื่องจากการเดินทางครั้งนีใ้ ช้ เรือสํ าราญเป็ นหลัก ดังนั้นจึงต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบของเรือ ตามรายละเอียดดังนี้
Cancellation:

Days prior to cruise
121 days or more
120 - 85 days
84 – 55 days
54 – 25 days
Within 25 days

Penalty
none
5,000. - Baht
Deposit (50,000. - Baht)
50 percent of total charges
100 percent of total charges

********************************
Arcadia Cruise Center

ใบอนุญาตเลขที่ 11/05788
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