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** เกร็ดความรูเ้ล็กๆนอ้ยๆกอ่นเดนิทาง** 
Symphony of the Seas สามารถจุผูโ้ดยสารไดส้งูสดุถงึ 6,870 คน มคีวามสงูถงึ 18 ชั 4น และมี
นํ4าหนักถงึ 230,000 ตัน ถอืวา่เป็นเรอืสําราญที?ใหมแ่ละมขีนาดใหญ่ที?สดุในโลก มคีวามยาว
มากกว่าความสงูของหอไอเฟล โดยมคีวามยาวที? 1,188 ฟตุ ในขณะที?หอไอเฟลมคีวามสงูอยู่ที? 
1,063 ฟตุ เทา่นั4น และเรอืลํานี4ถกูตอ่โดย บรษัิท STX ของฝรั?งเศส ใชง้บประมาณสงูถงึ 1.35 หมื?น
ลา้น (ดอลลา่รส์หัรฐ) 

 
 

วันที? 1 ตอ้นรับสู ่ประเทศอติาล ี( ทา่เรอืชวิธิาเวคเกยี) 

 20.00 น.  เรือสําราญเริ?มตน้ออกจากท่าเรือเดินทางสู่น่านนํ4าสากล   สุดสนุกกับกิจกรรม
หลากหลายที?มใีหท้่านเลือก และโชวส์ดุอลังการ อาหารการกนิมบีรกิาร 24ชั?วโมง 
และกจิกรรมอื?นๆอกีมากมาย และชอ้ปปิ4งสนิคา้ Duty Free ราคาถกู 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า Dinner สุดหร ูณ หอ้งอาหาร ของเรอื และสนุกกบั
กจิกรรมชว่งคํ�า 



 

 

 

วันที?  2 ทา่เรอืเมอืงเนเปิล (คาปร)ี ประเทศอติาล ี

07.00 น. เมอืงที?ตั 4งอยู่รมิชายฝั?งมหาสมุทร เสมือนเป็นเมืองในภาพวาดที?มบีา้น อาคารเรียง

รอ้ยอยู่เบื4องหนา้ระหว่างภูมปิระเทศที?เป็นภูเขา รมิชายฝั?ง อีกสถานที?ที?อยู่ใกลท้่าเรือนี4คือเมือง 
Sorrento  อันมีประวัตศิาสตรผ์ูกกับนทิานปรัมปราของนิยายกรกี โรมัน และเมืองปอมเปอี สัมผัส
กบัเมอืงโบราณทางประวัตศิาสตรซ์ึ?งถกูทําลายจากเหตกุารณ์ภเูขาไฟวซิเูวยีสถล่ม 

สําหรับท่านที?ทําการจองทัวรบ์นฝั?งกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานที?นัดพบ
บนเรอื  ส่วนท่านที?สะดวกเดนิทางทอ่งเที?ยวเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชั?วโมง  ณ 
บรเิวณท่าเรือ จะมีบรกิารสาธารณะหรือแท๊กซี?ในการเที?ยวชมเมอืงอีกดว้ย ท่านใดที?ไม่ลงจากเรือ
สามารถสนุกกบักจิกรรมตา่งๆที?ทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทั 4งวันโดยสามารถดไูดจ้าก ตารางกจิกรรม
ที?ทา่นจะไดรั้บในแต่ละวันที?หอ้งพักของทา่น 

20.00 น. เรอืล่องออกจากทา่ ทา่นสามารถทานอาหารเย็นไดท้ี?หอ้งอาหารหลักที?แสดงอยู่ใน

บัตร Sea Pass ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. หรือท่าน
สามารถทานอาหารบุฟเฟ่ ไดท้ี?หอ้งบฟุเฟ่ นานาชาตชัิ 4น11 เช่นกัน หลังจากนั4น ดูการแสดงโชวท์ี?
หอ้งโชวห์ลักชั 4น 5 ซึ?งจะโชวส์องรอบดว้ยกัน คอื 20.00 หรอื 22.00 น. หลังจากนั4นพักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 





 

 

อาหารเที�ยง และ อาหารคํ�า ทา่นสามารถรบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารท ั6ง
บฟุเฟ่และหอ้งอาหารหลกัในมื6อเย็น 

 

 วันที? 4 เดนิทางถงึทา่เรอืเมอืงบาเซโลน่า ประเทศสเปน 

 

 

 

 

 

05.00 น.  

สําหรับท่านที?ทําการจองทัวรบ์นฝั?งกับทางเรอืมีโอกาสที?จะไดนั้?งรถทัวรช์มววิ Olympic stadium, 
ผลงานศลิปะทั?วเมอืงของ Anthony Gaudi หรอืเรื?องราวอันน่าทึ?งของโบสถ ์Sagrada Familia ที?
ใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 133 ปี  พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรือและสถานที?นัดพบบนเรอื  ส่วนทา่นที?
สะดวกเดนิทางทอ่งเที?ยวเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรือจอด 1 ชั?วโมง  ณ บรเิวณทา่เรอื จะมี
บรกิารสาธารณะหรือแท๊กซี?ในการเที?ยวชมเมืองอีกดว้ย ท่านใดที?ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับ
กจิกรรมต่างๆที?ทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทั 4งวันโดยสามารถดูไดจ้าก ตารางกจิกรรมที?ท่านจะไดรั้บ
ในแตล่ะวันที?หอ้งพักของทา่น 

18.00 น. เรอืล่องออกจากทา่เรอื ทา่นสามารถทานอาหารเย็นไดท้ี?หอ้งอาหารหลักที?แสดงอยู่

ในบัตร Sea Pass ของท่านตามเวลาจองของทา่นว่าจะเป้? นรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. หรอืทา่น
สามารถทานอาหารบุฟเฟ่ ไดท้ี?หอ้งบฟุเฟ่ นานาชาตชัิ 4น11 เช่นกัน หลังจากนั4น ดูการแสดงโชวท์ี?
หอ้งโชวห์ลักชั 4น 5 ซึ?งจะโชวส์องรอบดว้ยกัน คอื 20.00 หรือ 22.00 น. หลังจากนั4นพักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

 

 

 



 

 

วันที?  5 เดนิทางถงึเมอืงปารม์า่, มายอรก์า ประเทศสเปน 

08.00 น. สําหรับท่านที?ทําการจองทัวร์บนฝั?งกับทางเรือมีโอกาสที?จะไดนั้?งรถชมววิเมืองอัน

สวยงามของปารม์่า ซึ?งเป็นเมอืงที?ใหแ้รงบันดาลใจในการสรา้งงานศลิปะของศลิปินและกวชีื?อดัง
หลายทา่นในอดตี  แวะชมปราสาท Bellver ซึ?งสรา้งในสมัยยุคกลาง Middle Agesซึ?งมศีลิปะแบบ
โกธคิ และมโีอกาสไดช้มดา้นนอกของพระราชวัง Almudaina ซึ?งเคยเป็นป้อมปราการและสรา้ง
ตามแบบอาหรับพนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรือและสถานที?นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที?สะดวก
เดนิทางท่องเที?ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั?วโมง  ณ บรเิวณท่าเรือ จะมบีรกิาร
สาธารณะหรือแท๊กซี?ในการเที?ยวชมเมอืงอีกดว้ย ท่านใดที?ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกจิกรรม
ตา่งๆที?ทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทั4งวันโดยสามารถดูไดจ้าก ตารางกจิกรรมที?ทา่นจะไดรั้บในแต่ละ
วันที?หอ้งพักของทา่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น. เรอืล่องออกจากทา่เรอื ทา่นสามารถทานอาหารเย็นไดท้ี?หอ้งอาหารหลักที?แสดงอยู่

ในบัตร Sea Pass ของท่านตามเวลาจองของทา่นว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. หรอืทา่น
สามารถทานอาหารบุฟเฟ่ ไดท้ี?หอ้งบฟุเฟ่ นานาชาตชัิ 4น11 เช่นกัน หลังจากนั4น ดูการแสดงโชวท์ี?
หอ้งโชวห์ลักชั 4น 5 ซึ?งจะโชวส์องรอบดว้ยกัน คอื 20.00 หรอื 22.00 น. หลังจากนั4นพักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

 

 

 

 



 

 

วันที?  6 เดนิทางถงึเมอืงมารแ์ซย,์ โพรวองซ ์ประเทศฝรั?งเศส 

09.00 น. สําหรับท่านที?ทําการจองทัวรบ์นฝั?งกับทางเรือมีโอกาสที?จะไดเ้ที?ยวชมเมอืงที?ใหญ่

เป็นอันดับสองของฝรั?งเศส มวัีฒนธรรมและความเป้นมาทางประวัตศิาสตรท์ี?หลากหลาย เที?ยวชม
โบสถ ์Notre Dame de la Garde อันมชีื?อเสยีง พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานที?นัด
พบบนเรือ  สว่นทา่นที?สะดวกเดนิทางทอ่งเที?ยวเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรือจอด 1 ชั?วโมง  
ณ บรเิวณทา่เรอื จะมบีรกิารสาธารณะหรอืแทก๊ซี?ในการเที?ยวชมเมอืงอกีดว้ย ทา่นใดที?ไม่ลงจากเรอื
สามารถสนุกกบักจิกรรมตา่งๆที?ทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทั 4งวันโดยสามารถดไูดจ้าก ตารางกจิกรรม
ที?ทา่นจะไดรั้บในแต่ละวันที?หอ้งพักของทา่น 

18.00 น. เรอืล่องออกจากทา่เรอื ทา่นสามารถทานอาหารเย็นไดท้ี?หอ้งอาหารหลักที?แสดงอยู่

ในบัตร Sea Pass ของท่านตามเวลาจองของทา่นว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. หรอืทา่น
สามารถทานอาหารบุฟเฟ่ ไดท้ี?หอ้งบฟุเฟ่ นานาชาตชัิ 4น11 เช่นกัน หลังจากนั4น ดูการแสดงโชวท์ี?
หอ้งโชวห์ลักชั 4น 5 ซึ?งจะโชวส์องรอบดว้ยกัน คอื 20.00 หรอื 22.00 น. หลังจากนั4นพักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที?  7 เดนิทางถงึทา่เรอื ลา สปีเซยี La Spezia สูเ่มอืง 
Florence กบั Pisa ประเทศอติาล ี 

08.30 น. สําหรับทา่นที?ทําการจองทวัรบ์นฝั?งกบัทางเรอืมโีอกาสที?จะไดเ้ที?ยวชมสองเมอืง

อันมวัีฒนธรรมอันโดดเดน่ เชน่ งานสถาปัตยกรรมและอาคารที?คลาสสกิระดับชั 4นเอกอย่างเมอืง  
ปิซา่ และตน้กําเนดิของศลิปะแบบเรเนซองสอ์ยา่งเมอืงฟลอเรน้ซ ์ซึ?งมหีนึ?งในโบสถท์ี?มขีนาดใหญ่
ที?สดุในยุโรป พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานที?นัดพบบนเรอื  สว่นทา่นที?สะดวกเดนิทาง
ทอ่งเที?ยวเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชั?วโมง  ณ บรเิวณทา่เรอื จะมบีรกิารสาธารณะ
หรอืแทก๊ซี?ในการเที?ยวชมเมอืงอกีดว้ย ทา่นใดที?ไม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมต่างๆที?ทาง
เรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทั 4งวันโดยสามารถดูไดจ้าก ตารางกจิกรรมที?ทา่นจะไดรั้บในแตล่ะวันที?หอ้งพัก
ของทา่น 

 

 

 

 

 

 

20.30 น. เรอืล่องออกจากทา่เรอื ทา่นสามารถทานอาหารเย็นไดท้ี?หอ้งอาหารหลักที?แสดงอยู่

ในบัตร Sea Pass ของทา่นตามเวลาจองของทา่นว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. หรอืทา่น
สามารถทานอาหารบฟุเฟ่ ไดท้ี?หอ้งบฟุเฟ่ นานาชาตชิั 4น11 เชน่กัน หลังจากนั4น ดกูารแสดงโชวท์ี?
หอ้งโชวห์ลักชั 4น 5 ซึ?งจะโชวส์องรอบดว้ยกัน คอื 20.00 หรอื 22.00 น. หลังจากนั4นพักผอ่นตาม
อัธยาศัย 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานที�และเวลาที�หอ้งพกัของทา่นเพื�อใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

22.00 น. เรอืจะมแีทก๊กระเป่าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นนํา
กระเป่าเดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพื?อใหพ้นักงานนําลงไปที?ทา่เรอืในวันรุ่งขึ4น  ( สิ?งของที?
ทา่นจําเป้นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื )  ** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอื
กระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจํ่าเป็นตอ้งวางไวท้ี?หนา้หอ้งพัก ** 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMERICAN ICON GRILL  
ห้องอาหารสไตล์อเมริกัน ที�ให้บริการ 

เฉพาะ อาหารเย็นเท่านั�น 

โดยการจองเวลาบนเรือ 

มีรอบ $%.'' น. และ )'.''น. 

CHIC ( ชกิ )  

ห้องอาหารสไตล์ฟิวชั�น สมัยใหม่ 

ที�ให้บริการเฉพาะ อาหารเยน็เท่านั�น 

โดยการจองเวลาบนเรือ 

มีรอบ $%.'' น. และ )'.''น. 

SILK ( ซิล ) 

ห้องอาหารสไตล์เอเชีย ที�ให้บริการ 

เฉพาะ อาหารเย็นเท่านั�น 

โดยการจองเวลาบนเรือ 

มีรอบ $%.'' น. และ )'.''น. 

THE GRANDE 

ห้องอาหารสไตล์ตะวันตก 

ที�ให้บริการเฉพาะ อาหารเย็นเท่านั �น 

โดยการจองเวลาบนเรือ 

มีรอบ $%.'' น. และ )'.''น. 



 

 

เงื�อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 
2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและชําระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสทิธิ@ในการเปลี�ยนแปลงราคา ท ั6งนี6ข ึ6นอยูก่บัระยะเวลาในการจองและจํานวนหอ้ง

วา่งบนเรอื 

หมายเหตุ 

1. สาํหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ ึ4นเรอื/สาํหรับเด็กอายตุํ?ากวา่ 6 เดอืน ไม่อนุญาตให ้
ขึ4นเรอื 
2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทุกครั 4ง และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลบั 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิnที?จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีที?กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่
อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิnในการที?จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัที?ทาง บรษัิทฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที?ยวบนิ, การเปลี?ยนแปลงโปรแกรมการ
ทอ่งเที?ยวใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิnในการเปลี?ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที?ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิnในการเปลี?ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาที?ใชใ้นการเทยีบท่าเป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลี?ยนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครั 4ง 

อตัราคา่บรกิารนี6รวม 

1. หอ้งพักบนเรอืสาํราญ 7 คนื (ตามแบบหอ้งพักที?ทา่นไดทํ้าการชําระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสาํราญ 
3. คา่ภาษีท่าเรอื 
4. คา่ทปิพนักงานบนเรอื 

อตัราคา่บรกิารนี6ไมร่วม 
1. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝั?งตามเมอืงตา่งๆ ที?เรอืจอด (Shore Excursion) 
2. อาหารพเิศษที?ท่านสั?งเพิ?มเตมิกบัทางเรอื 
3. คา่แพคเกจเครื?องดื?มบนเรอืสาํราญ / คา่ WIFI 
4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอื?นๆ เชน่ คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครื?องดื?ม ฯลฯ 
6. คา่ตัtวเครื?องบนิ (หากตอ้งการซื4อตัtวเครื?องบนิ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที?เพื?อเสนอราคาอกีครั 4ง) 
7. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิ - ท่าเรอื - สนามบนิ (หากตอ้งการซื4อรถรับสง่ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที?เพื?อเสนอราคาอกี
ครั 4ง) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ?ม 7% และภาษีหัก ณ ที?จา่ย 3% 

 

 

เง ื�อนไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืสาํราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีวัหนา้ทัวร ์และรถรับสง่นําเที?ยว 
2. ในกรณีที?ลกูคา้ตอ้งออกตัtวโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที?ของบรษัิทฯเพื?อเช็ควา่



 

 

กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครั 4ง มฉิะนั4นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั4งส ิ4น 
3. การชาํระคา่บรกิาร 
3.1 กรณุาชําระเตม็จํานวนเนื?องจาก ราคาโปรโมชั?นมหีอ้งพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารชําระเงนิ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิn เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 4งหมด เนื?องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท
และผูเ้ดนิทางอื?นที?เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆ ที?เกดิจากการยกเลกิของทา่น 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ?งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณา
เลื?อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ั 4งนี4ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที?ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัtว
เครื?องบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที?สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื?นๆที?เกดิขึ4นตามจรงิ ในกรณีที?ไม่
สามารถเดนิทางได ้
4.3 กรณีที?กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 4งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที?ระบไุวใ้น
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิnที?จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 4งส ิ4น 
สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพื?อการทอ่งเที?ยวเท่านั 4น ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเที?ยวโดยผดิกฎหมาย
และในขั 4นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ขึ4นอยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ที?เทา่นั4น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ั 4งสิ4น 


