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แพ็คเกจล่องเรือส าราญ Disney Magic  6 วัน 5 คืน 
Western Mediterranean Cruise Only  

บาร์เซโลนา (สเปน) - คานส์ (ฝรั่งเศส) - ลิวอร์โน (ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า) อิตาลี   
ชิวิตาเวคเกีย (โรม) อิตาลี - ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน - บาร์เซโลนา (สเปน) 

 
 
 
 
 
 

Disney Magic เรือส าราญล าแรกอองดิสนีย์ สามารถจุผู้โดยสารได้ถึง 2,400 คน 
เรือส าราญที่จะพาคุณล่องไปพบกับความสนุกสุดหรรษา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม การแสดง เพลิดเพลินตระการตา

ไปกับเหล่าอบวนพาเหรดตัวการ์ตูนจากโลกอองดิสนียพ์ร้อมเที่ยวชมสามประเทศสวยอองยุโรป 

ก าหนดการเดินทางวันที่  17-22 ก.ค. 61    (พักห้องมีระเบียง)                       ราคา 119,000.- 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
อิสระเดินทางเอง - สนามบนิบาร์เซโลนา สเปน - ท่าเรอืบาร์เซโลนา - เช็คอินอึ้นเรือส าราญ - เช็คอินอึ้นเรือส าราญ 
Disney Magic - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 
เรือส าราญจอดเทียบท่า คานส์ (ฝรั่งเศส) - อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกทัวร์เสริม พาเที่ยวบนฝั่ง (สอบถามอตัรา
ค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับอึ้นเรือ อสิระพักผ่อน 

วันที่3 
เรือส าราญจอดเทียบท่า ลิวอร์โน (ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า) อิตาลี - อิสระเที่ยวชมเมือง ฟลอเรนซ,์ ดูโอโม, จตุรัสซินญอเรี
, สะพานปอนเต้ เวคคิโอ, เมืองปิซ่า หรือเลือกทัวรเ์สรมิ พาเที่ยวบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - 
กลับอึ้นเรือ อสิระพักผ่อน 

วันที่4 
เรือส าราญจอดเทียบท่า ชิวติาเวคเกีย (โรม อิตาลี) - อิสระเที่ยวชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร,์ โคลอสเซียม, น้ าพุเทรวี,่ 
บันไดสเปน หรือเลือกทัวรเ์สริม พาเที่ยวบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบรกิารเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับอึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที5่ 
เรือล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน - อิสระพักผ่อนบนเรือ เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงบนเรือมากมาย 
อาทิ สระว่ายน้ า, Fitness Center, Casino, โชว,์ ช้อปปิ้ง สินเค้าแบรนด์ชั้นน าใน Duty Free บนเรือฯ 

วันที6่ อ าลาเรือส าราญ จอดเทียบท่า เมืองบาร์เซโลนา  - อิสระเดนิทางกลบั โดยสวัสดิภาพ 
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วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  บาร์เซโลนา - เรือ Disney Magic 
............  อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ บาร์เซโลนา) 
12.00 น. ท่าเรือบาร์เซโลน่า อิสระเช็คอินขึ้นเรือส าราญ Disney Magic  Disney Magic เรือส าราญหนึ่งในสี่ล า 
  ของ Disney Cruise Line หนึ่งเดียวส าหรับการล่องในแถบเมดิเตอร์เรเนียน เปิดให้บริการในปี 1998  มี 
  ระวางขับน้ า 83,338 ตัน จ านวนชั้นที่เปิดให้บริการ 11 ชั้น จุผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 2,723 คน ถือเป็นเรือ 
  ขนาดกลางที่เหมาะกับผู้โดยสารทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเป็นครอบครัว และน้องๆ คณุหนูๆ เนื่องจาก 
  ตกแต่งเรือใน Theme เทพนิยายของดิสนีย์ และมีกิจกรรมหลากหลายที่จ าลองมาจากฉากและตัวละคร 
  เด่นๆ จากภาพยนตร์ของดิสนีย์ไว้ทั้งสิ้น นอกจากการตกแต่งที่สวยงามน่าประทับใจ Disney Cruise Line  
  จัดเตรียมบริการไว้อย่างมากมาย ส าหรับคณุและครอบครัวที่จะใช้วันหยุดพักผ่อนให้เป็นเวลาที่แสน 
  ประทับใจของครอบครัวได้อย่างสุดพิเศษ Once in a Lifetime! 

 
 
 
 
 

หลังจากเช็คอินขึ้นเรือส าราญเรียบร้อยแลว้ แนะน าท่านส ารวจส่วนบริการต่างๆ และรับประทาน
อาหารกลางวัน หรืออาหารว่างรอบบ่ายบนเรือ ซึ่งบนเรือมีจัดเตรียมไว้ให้ตั้งแต่ก้าวขึ้นเรือ 

16.00 น. เรือ Disney Magic เดินทางออกจากท่าเรือเมืองบาร์เซโลนา มุ่งหน้าออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหาร Main Dining Room อองเรือส าราญ  

หลังอาหารค่ า ท่านอาจเลือกชมการแสดงในห้อง Walt Disney Theater ที่คัดเลือกการแสดง
สนุกสนานน่าประทับใจแบบไม่ซ้ ากันสักคืนตลอดการเดินทาง จากนั้นท่านอาจเลือกใช้บริการต่างๆ 
ที่มีอยู่บนเรือ หรือเลือกพักผ่อนในห้องพักส่วนตัวได้ตามอัธยาศัย 

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561      คานส์ (ฝรั่งเศส) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหาร Cabanas บนเรอื 
09.00 น. เรือเดินทางถึงเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส 

แนะน าเมืองคานส ์(Cannes) เมืองตากอากาศริมชายฝั่งเฟรนซ์ ริเวียร่า สัญลักษณ์ของการใช้ชีวิต
อย่างหรูหราซึ่งจะกินพ้ืนที่ต่อเนื่องไปถึงเมืองนีซ (Nice) และมอนติ คาโล (Monte Carlo) เป็น
สถานตากอากาศของเหล่ามหาเศรษฐีจากทั่วโลก ตลอดชายหาดจะมีเรือยอร์ชจอดเรียงรายละลาน
ตา คานส์เป็นเมืองแห่งความหรรษา และเทศกาลหนังที่จดัขึ้นทุกปี ท าใหท้ี่นี่เป็นแหล่งชุมนุมของ
บุคคลผู้มีชื่อเสยีงมากมาย  
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เชิญท่าเที่ยวชมเมืองคานส์หรือเมืองสวยรอบๆ หรือเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่งจาก Disney Cruise Line 
ได้ตามอัธยาศัย 

18.30 น. เรือ Disney Magic ออกเดินทางจากเมืองคานส ์
ค่ า         รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหาร Main Dining Room บนเรือ 
วันพฤหสับดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ลิวอร์โน (ฟลอเรนซ ์- ปิซ่า) / อิตาล ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหาร Cabanas บนเรอื 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าเมืองลิวอร์โน ประเทศอิตาล ี

แนะน าเมืองฟลอเรนซ ์(Florence) เมืองต้นต ารับศลิปะแบบเรเนซองส์  
ดูโอโม มหาวิหารขนาดใหญ ่ต้นแบบที่ไมเคิล แองเจโลใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบมหาวิหาร
เซนต์ปีเตอร์ แห่งนครวาติกัน  
จตุรัสซินญอเรีย กลางเมืองเก่าศูนย์รวมของศิลปะวิทยาการ พระราชวังของตระกูล เด ดิมิซี่ อดีต
ตระกูลใหญ่ที่เคยปกครองฟลอเรนซ์ ชมรูปปั้นเดวิดจ าลอง และเทพโพไซดอนผู้ปกปักษ์รักษาเมือง  
สะพานปอนเต้ เวคคิโอ สะพานขนาดใหญ่สัญลักษญ์ของฟลอเรนซ์ที่บนสะพานในอดีตเป็นร้านท า
เครื่องทอง และยังมีร้านจ าหน่ายมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ฟลอเรนซ์ยงัมีชื่อเสียงเรื่องเครื่องหนัง 
ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือรองเท้า อิสระช็อปป้ิงสินค้าตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
แนะน า เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองท่าสมัยโรมัน ชมหอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 
โด่งดังด้วยโบสถ์ประจ าเมืองรูปทรงสวยงามลงตัว และหอระฆังประจ าโบสถ์ที่เอียงตัวไปเรื่อยๆ ตามสภาพความ 
ทรุดของพื้นดิน แต่ก็ยังทรงตัวอยูไ่ด้ 
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เชิญท่านเดินทางเที่ยวชมเมืองเมืองฟลอเรนซ์หรือเมืองปิซา่ หรือเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่งจาก Disney 
Cruise Line ได้ตามอัธยาศัย 

19.00 น  เรือออกเดินทางจากท่าเรือลิวอร์โน มุ่งหน้าสู่กรุงโรม 
ค่ า      รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหาร Main Dining Room (Set Menu) บนเรือส าราญ  
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561    ชิวิตาเวคเกีย (โรม) / อิตาล ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหาร Cabanas บนเรอื 
07.00 น. เดินทางถึงท่าเรือซิวิตาเวคเกีย เมืองท่าส าคัญของอิตาลีตอนกลาง ประตูสู่กรุงโรม อยู่หา่งจากโรม  
   80 กิโลเมตร 

แนะน าสถานทีท่่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวโรม  
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์ศูนยก์ลางแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นมหาวิหารที่มีความ
ยิ่งใหญ่งดงามตระการตาที่สุดในโลก ภายในมหาวิหารชมภาพวาดและรูปสลักหินอ่อนนักบุญต่างๆ 
โดยเฉพาะ ‘ปิเอต้า’ รูปสลักหินอ่อนผลงานของศิลปินไมเคิล แองเจโล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โคลอสเซียม สนามกีฬาที่จดัประลองของนักสู้กลาดิเอเตอร์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโรม  
น้ าพเุทรวี ่ชมศิลปะการตกแต่งฐานน้ าพุในแบบบาร็อคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โยนเหรียญเสี่ยงทายที่
น้ าพุเทรวี่ เพื่อที่จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง 
บันไดสเปน แหล่งชอ้ปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมชั้นน าของอิตาลี 
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เชิญท่านเดินทางเที่ยวชมกรุงโรม หรือเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่งจาก Disney Cruise Line ได้ตาม
อัธยาศัย 

ค่ า                 รบัประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหาร Main Dining Room (Set Menu) บนเรือ       
19.00 น. เรือออกเดินทางจากซิวิตาเวคเกีย 

ช่วงค่ าดื่มด่ าที่บาร์ พร้อมชมโชว์การแสดงบนเรือส าราญอย่างอิสระ 
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561    ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

วันนี้เรือ Disney Magic จะล่องไปตามมหาสมุทรทั้งวัน เปิดโอกาสให้ท่านได้สนุกสนานกับส่วน 
บริการต่างๆ ของเรือได้อย่างเต็มที่ ท่านสามารถเลือกนั่งเล่นในคลับ เดินเล่นชมวิวเพลินๆ ที่ชั้น 
ดาดฟ้าเรือ สนุกสนานกับสวนน้ า ช็อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าของที่ระลึก Collection ใหม่ล่าสุดจาก  
Disney ร่วมสนุกกับกิจกรรมและสันทนาการอื่นๆ ที่มีภายในเรือมากมายได้ตามใจชอบ 
บนเรือมีบริการอาหารมื้อหลักและอาหารว่างตลอดทั้งวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 บาร์เซโลนา (สเปน) 
07.00 น.   เรือส าราญ Disney Magic เดินทางกลับมาถึงท่าเรือเมืองบาร์เซโลนา  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
08.00 น. อ าลาเรือส าราญ Disney Magic  
 หลังจากเช็คเอ้าท์ลงจากเรือเรียบร้อยแล้ว เดินทางตามรายการของท่านต่อไป 
 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน Disney Magic In Western Mediterranean พักห้องมีระเบียง (งดแถมกระเป๋า) 

วันที่ 17-22 ก.ค. 61 

     คนที่ 1 และ 2                                พัก 2 ท่านใน 1 ห้อง     ราคาท่านละ   119,000   บาท 
     ผู้โดยสารคนที่ 3 หรือ 4                ผู้ใหญ่หรือเด็กอายุ 12 อึ้นไป    ราคาท่านละ     58,000   บาท 
     ผู้โดยสารคนที่ 3 หรือ 4                เด็กอายุ 3 - 11 ปี      ราคาท่านละ     45,000   บาท 
     ผู้โดยสารคนที่ 3 หรือ 4                เด็กอายุไม่เกิน 2 ป ี     ราคาท่านละ     38,000   บาท 
     พักเดี่ยว                              ราคาท่านละ    235,000  บาท 
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อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับอึ้นอองค่าเงินบาท, การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
   

พบกับกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ เชน่   

        
   พบปะกับเหล่าวีรบุรุษ และ การแสดง    ห้องอาหาร พร้อม เหล่าตัวละครจาก ดิสนีย์                 ห้องไนท์คลับ  

                                
                             ห้องเสริมสวย ซาลอน                            โชว์ The Musical 

หมายเหตุ ผู้โดยสารอายุต่ ากว่า 21 ปีไม่สามารถพักร่วมกันทั้งหมดในห้องพัก จะต้องมีผู้อายุเกิน 21 ปีอย่างน้อย 1 ท่าน 

อัตรานี้รวม 
• ค่าเรือส าราญ Disney Magic ห้องพักแบบมีระเบียง (Superior Ocean View with Veranda) ทั้งหมด 5 คืน พร้อม
อาหารทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 
• กิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ บนเรือส าราญ (มีบางกิจกรรมที่ท่านจะต้องช าระเงินเพ่ิมหากใช้บริการ ตามที่ระบุใน
เอกสารของเรือส าราญ) 
• ค่าภาษีท่าเรือ 
อัตรานี้ไม่รวม 
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-บาร์เซโลน่า-กรุงเทพฯ 
•   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี และค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ 
• ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบเข้าออกสองครั้ง 
• และค่าทิปพนกังานบนเรือส าราญท่านละประมาณ 60 USD (ช าระบนเรือ)   
• ค่าทัวรเ์สริมเที่ยวเมืองท่า หรือทัวร์ชายฝั่ง  
• ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมพิเศษนอกเหนือจากที่ทางเรือจัดไว้ให้  
• ซื้อสินค้าและบริการพิเศษ ค่าซักรีดบนเรือ และค่าใช้จ่ายสว่นตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 
•    ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3%         
 

http://www.etravelway.com/airticket
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เงื่อนไอการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่  Fax 0 2116 6423 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระภายในวันที่ 3 พ.ค. 61 หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระ
ไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
เงื่อนไอค่าปรบักรณียกเลิก      
* ยกเลิกตั้งแต่วันที่ท าการจอง - 10 เมษายน 2561   ปรับค่ามัดจ าทั้งหมด 
* ยกเลิกวันที ่11 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2561   ปรับ 50% ของราคาทั้งหมด 
* ยกเลิกวันที ่11 พฤษภาคม 2561 หรือหลังจากนั้น   ปรับเต็มจ านวน 
 

เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวรร์าคาโปรโมชั่น เมื่อช าระค่าบริการยอดเต็มจ านวนแล้ว  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไอชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ออคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

 
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 


