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โปรแกรมล่องเรือส ำรำญ Symphony of the Seas 

เส้นทำง Barcelona – Palma De Mallorca – Provence – Florence/pisa - Rome 

5 วัน 4 คืน 02-06 Sep.18 

รำคำ 31,500 บำท ต่อท่ำน (ห้องระเบียงววิทะเล) 
 

 

วันอำทติย์ ที่ 02 กนัยำยน 2561  Barcelona, Spain – Symphony of the Seas 

 

18.00 น.   เรือ Symphony of the Seas จะออกจากทา่เรือ Moll D'Adossat Terminal, Barcelona, Spain , ผู้ โดยสารควรถงึ 
   ทา่เรือเพื่อท าการเช็คอิน อยา่งน้อย 3 ชัว่โมงก่อนเรือออก   เมื่อทา่น ได้ผา่นขัน้ตอนการเช็คอินขึน้เรือ เพื่อเข้าห้องพกั   
                                           ของทา่นแล้ว ** เตรียมตวั เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภยับนเรือ (Muster Drill) ตามโซนที่ระบไุว้ในบตัร   
                                           Sea Pass    กรุณาเช็คเวลาที่แนน่อนจาก ประกาศบนเรืออีกครัง้ ** 

   เมื่อเรือได้ออกจากทา่เรือแล้ว ทา่นสามารถพกัผอ่นท่ีห้องพกัของทา่น หรือส ารวจรอบๆ เรือ หรือรับประทานอาหารท่ี 
   ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชัน้16 และ อาหารวา่ง ที ่Café Promenade Café ชัน้ 5  ตลอดทัง้วนั   
เย็น   บริการอาหารค ่าที่ห้อง Main Dining แบบ A La Cate ที่ห้องอาหาร Main Dining ทา่นจะได้รับหมายเลข  
                                          โต๊ะอาหารก่อนลงเรือจากนัน้ชมการแสดง ของขบวน พาเหรดเหลา่ นกัแสดงของเรือ ส าราญ บริเวณ Royal   
                                          Promenade ตามด้วยพธีิต้อนรับจากทีมกปัตนั เรือ และ ลกูเรือ ตามด้วย    การแสดงระดบัโลก ของ Royal  
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                                          Caribbean Cruise ในห้อง 
 

ค ่า   ปิดท้ายค า่คืนแรกนีด้้วยแสงสแีละดนตรีตามไนต์คลบัและบนดาดฟ้าเรือ 

 

หมำยเหตุ ** โปรแกรมต่ำงๆอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ท่ำนสำมำรถดู โปรแกรมแต่ละวันจำกทำงเรือ จำก นิตยสำร Cruise Compass 

 
 

 
 

วันจนัทร์ ที่ 03 กนัยำยน .2561  Palma De Mallorca,Spain 

 
เช้า    บริการอาหารเช้า แบบบฟุเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชัน้ 16  หรือคณุจะเลอืกทานแบบ  
                                           A La Cate ที่ห้อง Main Dining  ตามอธัยาศยั โปรดดรูายละเอียด เวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass 

 

08.00 น   เรือจะเดินทางถึงทา่เรือ Palma De Mollorca, Spain  หากคณุเลอืกจะพกัผอ่นบนเรือ เราก็มีมมุสบายใน 

   บรรยากาศดีๆ ร่วมกิจกรรมทัง้แบบโลดโผนหรือเบาๆ พร้อมบริการอาหารและของวา่งตลอดทัง้วนั  หรือทา่นสามารถ 

   เลอืกทวัร์ เสริมบนฝ่ังกบัทางเรือได้ ท่ี Shore Excursion Office  

 

16.00 น   เรือออกจากทา่เรือ Palma De Mollorca , Spain    

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining นอกจากนีอ้าหาร  
                                          ค ่า  ยงัมีบริการในแบบบฟุเฟต์ นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึง่จะให้บริการถึง 5ทุม่และยงัมีอาหารวา่ง  
                                          บริการท่ีห้อง Promenade Café  ที่ชัน้ 5 ตลอดทัง้คืนเชิญชมการแสดงระดบัโลก   ความ   
                                          สนกุของค า่คืนนีพ้ึง่เร่ิมต้น  เชิญทา่นทอ่งราตรีบนเรือ ส าราญหรู จิบเคร่ืองดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลบัแบบท่ีคณุ       
                                          ชอบ มนัส์กบัดนตรีในค า่คืนนี ้แบบไมม่ีลมิิต นอกจากนีเ้รามีร้านค้าปลอดภาษีและ คาสโิน เปิดบริการตลอดทัง้คืน 
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วัน องัคำร ที่ 04 กันยำยน .2561  Provence (Marseilles), France               

       

เช้า    บริการอาหารเช้า แบบบฟุเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชัน้ 16  หรือคณุจะเลอืกทานแบบ A  

   La Cate ที่ห้องอาหาร Main Dining                                             
 

09.00 น   เรือจอดเทียบทา่ Provence (Marseilles), France  หากคณุเลอืกจะพกัผอ่นบนเรือ เราก็มีมมุสบายใน 

   บรรยากาศดีๆ ร่วมกิจกรรมทัง้แบบโลดโผน เช่น Zip Line,  ปีนหน้าผาจ าลอง  , Flow Rider หรือเบาๆ พร้อมบริการ 
   อาหารและของวา่งตลอดทัง้วนั  หรือทา่นสามารถ เลอืกทวัร์เสริมบนฝ่ังกบัทางเรือได้ ท่ี Shore Excursion Office  

 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชัน้ 16 หรือเลอืกทานท่ี Main  

   Dining ในแบบ A La Cate ตามอธัยาศยั 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Cate  นอกจากนีอ้าหารค ่ายงัมีบริการในแบบบฟุเฟต์ 

   นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึง่จะให้บริการถงึ 5ทุม่และยงัมีอาหารวา่งบริการท่ีห้อง Promenade Café  

   ที่ชัน้ 5 ตลอดทัง้คืน 

   เชิญชมการแสดงระดบัโลกในห้อง Theater ความสนกุของค ่าคืนนีแ้คเ่ร่ิมต้น  เชิญทา่นทอ่งราตรีบนเรือ 

   ส าราญหรู จิบเคร่ืองดืม่ฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลบัแบบท่ีคณุชอบ มนัส์กบัดนตรีในค า่คืนนี ้แบบไมม่ีลมิิต  
   นอกจากนีเ้รามีร้านค้าปลอดภาษีและ คาสโิน เปิดบริการตลอดทัง้คืน  

18.00 น   เรือออกจากทา่เรือ  Provence (Marseilles), France 
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วัน พุธ ที่ 05 กนัยำยน 2561               Florence/pisa(La Spezia), Italy   
 
เช้า   บริการอาหารเช้าที่ ห้อง Windjammer Café 

 

08.30 น.  เรือส าราญ Symphony of the Seas เดินทางถึงทา่เรือ Florence/pisa(La Spezia), Italy   หากคณุเลอืกจะ 

   พกัผอ่นบนเรือ เราก็มีมมุสบายในบรรยากาศดีๆ ร่วมกิจกรรมทัง้แบบโลดโผน เช่น Zip Line,  ปีนหน้าผาจ าลอง , 
 Flow Rider หรือเบาๆ พร้อมบริการ อาหารและของวา่งตลอดทัง้วนั  หรือทา่นสามารถ เลอืกทวัร์เสริมบนฝ่ังกบั 

ทางเรือได้ ท่ี Shore Excursion Office  

 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชัน้ 16 หรือเลอืกทานท่ี Main  

   Dining ในแบบ A La Cate ตามอธัยาศยั 

 
 

เย็น   รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Cate  นอกจากนีอ้าหารค ่ายงัมีบริการในแบบบฟุเฟต์ 

   นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึง่จะให้บริการถงึ 5ทุม่และยงัมีอาหารวา่งบริการท่ีห้อง Promenade Café  

   ที่ชัน้ 5 ตลอดทัง้คืน 

   เชิญชมการแสดงระดบัโลกในห้อง Theater ความสนกุของค า่คืนนีแ้คเ่ร่ิมต้น  เชิญทา่นทอ่งราตรีบนเรือ 

   ส าราญหรู จิบเคร่ืองดืม่ฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลบัแบบท่ีคณุชอบ มนัส์กบัดนตรีในค า่คืนนี ้แบบไมม่ีลมิิต  
   นอกจากนีเ้รามีร้านค้าปลอดภาษีและ คาสโิน เปิดบริการตลอดทัง้คืน 

20.30 น   เรือออกจากทา่เรือ Florence/pisa(La Spezia), Italy    

 

หมำยเหตุ       กรุณำ ตรวจว่ำ ท่ำนต้องไปรับหนังสือเดินทำง (passport) ของท่ำนคนื ในเวลำและสถำนที่ไหนบนเรือ 
คืนนีท่้ำนจะได้รับ แท็กกระเป๋ำตำมสีต่ำงๆ จำกทำงเจ้ำหน้ำที่เรือ กรุณำวำงกระเป๋ำของท่ำนไว้ที่หน้ำ 

   ห้องพัก ก่อนเวลำเที่ยงคืน ท่ำนควรเตรียมกระเป๋ำใบเลก็ไว้ใส่สัมภำระ ก่อนที่จะออกจำกเรือในเช้ำวัน 

   ถดัไป    
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วัน พฤหัสฯ ที่ 06 กนัยำยน .2561           Rome (Civitavecchia)    , Italy   
 

เช้า   บริการอาหารเช้าที่ ห้อง Windjammer Café 

 

07.00 น.  เรือส าราญ Symphony of the Seas เดินทางถงึทา่เรือ Rome (Civitavecchia), Italy  โดยสวสัดิภาพ 

เมื่อทา่นออกจากเรือ ทา่นไปรับกระเป๋าตามทีเ่จ้าหน้าที่เรือแจ้ง และตามแทก็สกีระเป๋าของทา่น   
 

ส ำคัญมำก  ตรวจสอบสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ  
 
 

อัตรำนีร้วม: 

 ตัว๋เรือ Symphony of the Seas พร้อมห้องพกับนเรือส าราญฯ ในแบบท่ีคณุเลอืก 

 อาหารและเคร่ืองดืม่ ชา-กาแฟ ตามที่ระบใุน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือ 

 ภาษีเรือ 

 คา่ทิปพนกังานบนเรือ 

อัตรำนีไ้ม่รวม: 

 ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ทวัร์เสริมบนฝ่ังในเมืองตา่งๆ นอกเหนือจากรายการ และคา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
 รถรับสง่ ทา่เรือ-สนามบิน-ทา่เรือ 

 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่(ถ้าม)ี 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอื่นๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ Wifi คา่อาหารและเคร่ืองดมืที่มี คา่ใช้จา่ยเพิม่  ฯลฯ 

 

ขัน้ตอนกำรจอง 

 สง่ส าเนาหนงัสอืเดินทางให้เจ้าหน้าที่ (ที่มีอายเุหลอืไมน้่อยกวา่ 6เดือนในวนัเดินทาง) 
 หลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทฯ โปรดช าระเงินในวนั 3 วนั แตไ่มเ่กิน 5 วนั กรณีติดวนัหยดุ 

 คณุจะได้รับเอกสารยืนยนัการจองและรายละเอียดการจอง 
 ทา่นจะได้รับตัว๋เรือ 30 วนั ก่อนเดินทาง 

 

เงื่อนไข  
 บริษัท ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเส้นทางเดินเรือ โดยมิแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 ระหวา่งการเดินทาง หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมท่ัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและไมส่ามารพขอคืนคา่บริการได้ 

 อาหารและเคร่ืองดืม่ที่ให้บริการบนเรือได้จดัเตรียมไว้ให้โดยไมม่คีา่ใช้จา่ย แตจ่ะมีบางรายการท่ีมคีา่ใช้จา่ยเพิ่ม เช่น อาหารเมนพูิเศษ, 
การจองห้องอาหารพิเศษ, เคร่ืองดืมที่มีสว่นผสมแอลกอฮอล์ เคร่ืองดื่มทีม่ียี่ห้อ หากคณุสงสยัสามารถสอบถามได้จากบริกรโดยตรง หรือ
ดรูายละเอยีดได้จาก Cruise Compass 

 หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมอืหรืออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่รัฐฯ บริษัท ไมส่ามารถคืนคา่ตัว๋เรือให้ได้ 

 การน าสิง่ของผิดกฏหมายติดตวัระหวา่งการเดินทางหรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง ตลอดจนความประพฤติที่ไมเ่หมาะสม หรือผิด
กฏหมายเป็นความรับผิดชอบสว่นบคุคล 

 ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิทกุกรณี 
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