
     

     

 

 
 
 

 

 

แพ็คเกจ ลองเรือสาํราญ Symphony Of The SEAS Cruise Only 8 วัน 7 คืน 
 
 
 

 

 

 

 
 

เสนทาง บารเซโลนา สเปน - ปลมาเดอมายอรกา สเปน - โพรวองซ มารแซย 

ฝรั่งเศส - ฟลอเรนซ ปซา อิตาลี - โรม อิตาลี - เนเปลส - บารเซโลนา สเปน 

(รอยัล แคริบเบี้ยน ซิมโฟนี่ ออฟ เดอะ ซสี) เรือมีขนาด 230,000 ตัน จุผูโดยสารไดกวา 5,500 คน มีทั้งหมด 16 ชั้น 

ประเภทหองพกั (เตียงสามารถแยกเปน เตียงคูได) 

หองพักมีระเบยีงวิวทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
หองพักมีระเบยีงวิวสวน  (Central Park View with Balcony) 

 
หองพักแบบ Inside  
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กําหนดการเดินทาง วันท่ี  14-21 / 21-28 เม.ย. 61         ราคาเริม่ตนท่ี    53,000.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 

อิสระเดินทางเอง - สนามบนิบารเซโลนา - ทาเรือ Barcelona D’ Adossat Terminal (หางจากสนามบินฯ 10 

ไมล หรือใชเวลาเดินทางดวยรถสาธารณะ ประมาณ 40 นาที ถึงทาเรอื) - เชคอินขึน้เรอืสําราญ ใหญที่สุดในโลก

ลําใหมลาสุดของ Royal Caribbean “Symphony of the SEAs" - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่2 
เรือเทยีบทา ทาเรือปลมา เดอ มายอรกา - อิสระเดินเลนชมเมือง หรอืเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามอัตรา

คาบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึน้เรือ อิสระพักผอน 

วันที่3 
เรือเทยีบทา มารแซย ฝรั่งเศส (โพรวองซ) ประเทศฝรั่งเศส - อิสระเดนิเลนชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง 

(สอบถามอัตราคาบริการเพิม่เติมบนเรอื) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน 

วันที่4 
เรือเทยีบทา ฟลอเรนซ ปซา อิตาลี - อิสระเดินเลนชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามอัตราคาบรกิาร

เพิ่มเติมบนเรอื) - กลับขึน้เรือ อิสระพักผอน 

วันที่5 
เรือเทยีบทา โรม อิตาลี - อิสระเดินเลนชมเมือง หรือเลอืกซื้อทัวรเสรมิบนฝง (สอบถามอัตราคาบริการเพิ่มเติมบน

เรอื) - กลับขึน้เรือ อิสระพกัผอน 

วันที่6 
เรือเทยีบทา เนเปลส (คาปรี) อิตาลี - อิสระเดินเลนชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามอัตราคาบรกิาร

เพิ่มเติมบนเรอื) - กลับขึน้เรือ อิสระพักผอน 

วันที่7 
At Sea อิสระพักผอนบนเรอื ตลอดวัน สนุกกับกิจกรรมตางๆ เชน บารและเลาจน, ชมโชวพเิศษ, วายน้ํา, สปอรท

คอรท, ฟตเนต, มินิกอลฟ, สปาฯ) 

วันที่8 อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทา บารเซโลนา, สเปน - อิสระเดินทางกลบัประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราคาบริการ ตอทาน พัก 2 ทาน รวมกัน 1 หอง   

        อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก   etravelway.com/airticket 

อัตรานี้รวม 

- คาหองพักบนเรือ 7 คืน    

- อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ) 

- ภาษีทาเรือ และประกันภัยบนเรือ  

- ทิปพนักงานบนเรือ  

อัตรานี้ไมรวม 

- คาทัวรเสริมบนฝง / รถรับ-สง จากสนามบิน-ทาเรือ และ ทาเรือ-สนามบิน 

- คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาเชงเกน 

- ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - บารเซโลนา สเปน – กรุงเทพฯ 

- คาภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามัน, คาประกันภัยทางอากาศ 

- คาประกันภัยการเดินทาง 

- คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศพัท-แฟกซ และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบุในรายการ 

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

เงื่อนไขการชาํระเงนิ :  

- โปรดชําระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการย่ืนยันที่น่ังวางทันที จากเจาหนาที่แลว ภายใน 2 วันทําการนับ 

จากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 

เลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423  (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไม 

ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

- แพ็คเกจน้ี ไมมีเจาหนาที่ทวัรเช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหวางการทองเที่ยว  

เดินทาง 14-21 / 21-28 เม.ย. 61 ผูใหญพักหองคู (คนที1่ และ 2) ผูใหญพักหองคู (คนที่ 3) 

 Balcony ระเบียงวิว Boardwalk                  53,000              N/A 

Balcony ระเบียงวิวทะเล                  63,000              N/A 
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เงื่อนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลังการชาํระ เก็บเต็ม 100 %  

เนื่องจากเปนแพ็คเกจทัวรราคาโปรโมชั่น เม่ือชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว  

ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจอง, จํานวนหองพักบนเรือที่ยังวางอยู 
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