
 

 

 

 

 

 

 
 

รายการล่องเรือส าราญ  Royal Princess  
ทริปพเิศษ เสน้ทางแคลฟิอร์เนีย (สหรัฐอเมริกา) แวะเยอืนเม็กซิโก 

 ลอสแอนเจลสิ – ซานฟรานซิสโก – มอนเทอเรย ์– ซานดิเอโก – เอนเซนาดา 
วนัที ่24 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2563 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เยอืนฮอลลีวูด บูเลอวารด์ - ถนนซนัเซท็ - ฮอลลีวูด วอลก์ ออฟ เฟม  

ถ่ายรูปสะพานโกลเดนเกต สะพานแขวนแหง่แรกทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก 

17 Mile Drive ถนนเลียบทะเลทีส่วยงาม ชมทิวทศันม์หาสมุทรแปซฟิิก  
ชมเมือง ลา โฮยา (La Jolla )  "อญัมณีแหง่แคลิฟอรเ์นียตอนใต"้ 

ชมววิ La Bufadora แลนดม์ารก์ของเมืองเอนเซนาดา 

ชอ้ปป้ิง ซทิาเดล เอาทเ์ลท (Citadel Outlet) เอาทเ์ล็ทขนาดใหญท่ีสุ่ดในนครลอสแองเจลิส   

HIGHLIGHT 

รอยลั ปริน๊เซส  ตระกูลเรอื ปริน๊เซส ซึง่ออกอวดโฉมในปี 2007  และไดท้ าการรโีนเวทเม่ือปี  2018  เรอืล าน้ีมี

ระวางขบัน า้ 142,229 ตนั จผุูโ้ดยสารไดถึ้ง 3,560 คน เกือบ 85% ของหอ้งทัง้หมดจะเป็นหอ้งบรเิวณกาบเรอื  

เป็นเรอืทีจ่ดทะเบียนและถือสญัชาตเิบอรม์ิวดา้และเป็นเรอืทีต่กแตง่ไดอ้ยา่งหรูหรา  มีช ัน้บรกิารทัง้หมด 19 ช ัน้  

 



 

 

 

23.00 น.   พบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ซ่ึงมาคอยตอ้นรับท่านอยู ่ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอ แอร์ 
(BR) ประตู 8 แถว Q,R  เคาน์เตอร์ 1 - 8   

  ขอ้แนะนาํ : กรุณาไม่นาํของมีคม วตัถุโลหะ ของเหลว เพื่อความสะดวกในการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง 
 
 
 
 
 
01.45 น. นาํท่าน    เหินฟ้าสู่เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เท่ียวบินท่ี 

BR206 (0145 – 0635  ใช้เวลาบิน 03.50  ชม.) / BR006 (1010 – 0700  ใช้เวลาบิน 11.50  ชม.) แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี 
สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วนั  

  อาหารและเคร่ืองด่ืม          บริการบนเคร่ือง พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย 
07.00 น.  ถึงท่าอากาศยาน LOS ANGELES INTL เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  หลงัผา่นพิธีการตรวจลงตรา         หนงัสือเดินทางและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋า            เรียบร้อยแลว้ 

Welcome to Los Angeles, California 
  ขอตอ้นรับท่านสู่เมืองลอสแอนเจลิส เมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบั 2 ในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงตั้งอยูใ่นรัฐ 

แคลิฟอร์เนีย และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้น เศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง เร่ิมตั้งเป็นเมืองเม่ือวนัท่ี    

4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ลอสแอนเจลิสไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีมีการปะปนของวฒันธรรมมากท่ีสุดในโลก 

แห่งหน่ึง เน่ืองจากการอพยพของคนหลายเช้ือชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย และอเมริกาใต ้ นาํท่านผา่นชม อลั เพอร์

โบล เดอ ลอสแอนเจลสิ (El Pueblo de Los Angeles) ยา่นเก่าแก่ของเมืองลอสแอนเจลิส เคยเป็นเมืองท่ีอยูภ่ายใต้

การปกครองของสเปน และ เมก็ซิโก นอกจากน้ียงัมีสถาปัตย กรรมท่ีเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์อนัสวยงามอยู่

มากมาย ท่ีจะพาคุณยอ้นกลบัไปสัมผสัเร่ืองราวในอดีต ผา่นชม กริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park) สวนสาธารณะ

เทศบาลท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสวนสาธารณะท่ีเหมาะสาํหรับการพกัผอ่นหรือจะมา 

นัง่ปิคนิค  และยงัสามารถทาํกิจกรรมสนุกๆ ไดห้ลายอยา่ง เช่น การปีนเขา ข่ีมา้ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีหอดูดาว

ใหไ้ดข้ึ้นไปสาํรวจซ่ึงมองเห็นทศันียภาพท่ียอดเยีย่มของมหานครลอสแอนเจลิส นาํท่านเดินทางสู่ ฮอลลีวูด บูเลอ

วาร์ด (Hollywood Boulevard) ไม่มีใครไม่รู้จกัฮอลลีวดูแห่งน้ีสถานท่ีอนัมีช่ือเสียง ทางดา้นอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์และแหล่งบนัเทิงเป็นจาํนวนมาก มีถนนสายหลกั 3 แห่ง ท่ีไม่ควรพลาด เม่ือได ้มาท่ีน้ีไดแ้ก่  ถนนซัน 

เซ็ท (Sun Set Street) ท่ีคลาคลํ่าไปดว้ยคลบั และแหล่งบนัเทิงยามคํ่าคืน ถนนฮอลลีวดูมี ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ 

เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซ่ึง เป็นถนนท่ีดาราระดบัฮอลลีวดูเป็นจาํนวนมาก ไดป้ระทบัรอยมือและ

รอยเทา้ไวต้ามทอ้งถนนแห่งน้ีและ ถนนเมลโรส  (Melrose Avenue) สวรรคข์องนกัชอ้ปป้ิงทั้งหลาย นอกจากน้ีก็

ไม่ควรพลาดกบั โกดกั เธียรเตอร์ สถานท่ีจดัการประกาศรางวลัออสการ์ทุกปี นาํท่านผา่นชม เบเวอร่ี ฮิลส์ 

 วนัแรกของการเดินทาง 

24 เมษายน 2563 (ศุกร์) 
 

กรุงเทพฯ  

 วนัท่ีสองของการเดินทาง 

25 เมษายน 2563 (เสาร์) 
กรุงเทพฯ – ลอสแอนเจลิส 



(Beverly Hills) หากพดูถึงยา่นเบเวอร่ีฮิลส์ หลายคนคงจินตนาการภาพบรรยากาศอนัหรูหราไฮโซ ไลฟ์สไตลข์อง

สังคมชั้นสูงข้ึนมาเป็นลาํดบัแรก แมก้ระทัง่รหสัไปรษณียข์องท่ีน่ีคือ "90210" ยงัถูกนาํเอาไปใชเ้ป็นช่ือซีรียย์อด

ฮิตของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกดว้ย ท่ีสาํคญัท่ีสุดยา่นน้ีไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีเหล่าดาราช่ือดงัมกัมาเป็น

ประจาํ แทบจะเดินกระทบไหล่กนัไดเ้ลยทีเดียว 

11.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัรับประทานอาหาร ขอนาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ World Cruise Terminal / Berths 92 (ประมาณ 45 นาที) 

เดินทางถึงท่าเรือ ขอเรียนแนะนาํท่านเตรียมเอกสาร พาสปอร์ต  ตัว๋เรือ และบตัรเครดิต  เพื่อลงทะเบียน สาํหรับ

ขั้นตอนการข้ึนสู่เรือ (เวลาเช็คอินตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป) ขอตอ้นรับทุกท่านสู่เรือสาํราญท่ีแสนทนัสมยั 

Royal Princess หลงัจากข้ึนสู่เรือ และจดัเกบ็สัมภาระในห้องพกัเรียบร้อยแลว้ เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั เพื่อ

รอสัญญาณจากทางเรือในการสาธิตระบบความปลอดภยักรณีฉุกเฉิน                                                          

15.30 น . Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยกรณฉุีกเฉิน) 

ความปลอดภยัเป็นส่ิงสาํคญัสูงสุดของผูโ้ดยสารบนเรือ โดยเฉพาะเรือสาํราญในตระกูล Princess Cruises ท่ีได้

ตระหนกัถึงความปลอดภยัของผูโ้ดยสารทุกท่านเป็นลาํดบัแรก จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการเขา้ร่วมปฏิบติั

โดยพร้อมเพรียงกนั 

ทางเรือจะประกาศเวลาท่ีแน่นอนในการทาํ Emergency Drill***เม่ือไดย้ินเสียงสัญญาณกร่ิง สั้ น 7 คร้ัง ยาว 1 

คร้ัง ขอให้ทุกท่านถือ Cruise Card ออกมา ณ จุดรวมพล  โดยแบ่งตามตวัอกัษรท่ีระบุไวบ้น Cruise Card หรือ

ท่านสามารถดูไดจ้ากประตูเขา้ออกหอ้งพกัของท่าน 

(เจา้หนา้ท่ีเรือจะคอยบอกทางไปจุดรวมพล ซ่ึงใชเ้วลาฝึกซอ้มประมาณ 30 นาที) 

16.00 น.  เรือออกจากท่าเรือเมืองลอสแอนเจลิส, สหรัฐอเมริกา มุ่งหน้าสู่ เมืองซานฟรานซิสโก,สหรัฐอเมริกา 

  เชิญทุกท่านร่วมนบัถอยหลงัฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown 

คํ่า  เชิญท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

หลงัอาหารขอเชิญทุกท่านสนุกสนานกบัการเดินทางอนัสุดแสนอิสระ และกิจกรรมอนัหลากหลายยามคํ่า ท่ีจะ

เร่ิมตน้ ณ ราตรีน้ี บนเรือสาํราญ Royal Princess ท่ีมีให้ท่านไดเ้พลิดเพลินอยา่งเต็มอ่ิม ทั้งฟังเพลงท่ีบาร์ / เลานจ ์

ต่างๆ หรือจะชมโชวท่ี์พร่ังพร้อมไปดว้ยแสงสีเสียงหอ้ง Princess Theater ท่ีจะสลบัสับเปล่ียนหมุนเวียนกนัไปใน

แต่ละคืน 
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วนัน้ีเรือสําราญจะล่องไปตามสายนํ้ า ซ่ึงจะเป็นวนัท่ีท่านจะไดท้าํความคุน้เคย และสํารวจเรือไดอ้ย่าง
เตม็ท่ี ทั้งในส่วนของส่ิงอาํนวยความสะดวก ต่างๆ และกิจกรรมอนัหลากหลาย ซ่ึงในแต่วนั ท่านสามารถ
ศึกษาไดจ้ากจดหมายข่าวรายวนั  ท่ีทางเรือจะส่งมาให้ท่านท่ีห้องพกัล่วงหนา้ทุก
คืน ซ่ึงจะมีรายละเอียดทุกอย่างแนะนาํไวใ้นจดหมายข่าวรายวนั เช่น อุณหภูมิเป็นอย่างไร, ค ํ่าน้ีควร
แต่งตวัอย่างไร, กิจกรรมท่ีจะมีให้ท่านได้ร่วมสนุกตั้งแต่เชา้จรดเยน็, กิจกรรมการลดราคาของสินคา้
หลากหลายประเภท, และโชวท่ี์จะมีสลบัสับเปล่ียนหมุนเวียนกนัไปในแต่ละคืน ในทุกไมล์ทะเลท่ีเรือ
แล่นไปนั้น กิจกรรมต่างๆ ท่ีวางไวอ้ย่างเต็มท่ี ก็จะดาํเนินไปจนทาํให้แต่ละวนันั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว 
อาทิ:- 
เต็มอิม่กบัอาหารมือ้เช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค า่, และรอบดกึ 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารใหญ่ 2 หอ้ง, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ, พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้น
ดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองดืม่นานาชนิด 
บาร์เคร่ืองด่ืมกว่า 9 แห่งท่ีกระจายอยูท่ ัว่เรือ, หอ้งเลานจ,์ หอ้งฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess 
Theater) ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวีจอยกัษริ์มสระว่ายนํ้าบนดาดฟ้า 
บริหารร่างกาย กนัได้ตลอดวันกบั 
หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, หอ้งซาววน่์า, สปา, สระว่ายนํ้า สระนํ้าวน (จากุซซ่ี), สนามบาส, โต๊ะ
ปิงปอง เป็นตน้ 
เพลดิเพลนิระหว่างวนั 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย
เช่น เรียนโยคะ, เรียนเตน้รํา, สอนแกะสลกั, เล่นบิงโก, เป็นตน้ 

17.00 น.   เชิญท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ (Formal Night) 
 ค า่นี้ กบัตนัเรือ และลูกเรือทุกคน ขอตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติทุกท่านดว้ยงานเล้ียงรับรอง 

(เป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ีมีเพียงเรือสาํราญในตระกลู Princess Cruises 
 เท่านั้น) ซ่ึงทุกท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบังานเล้ียงแชมเปญ และร่ืนรมยก์บับรรยากาศ และดนตรีท่ีบรรเลง 
 ณ บริเวณลอ็บบ้ีเรือ  
 ***หมายเหตุ วนัและเวลาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

 

 

 

 

 

 วนัท่ีสามของการเดินทาง 

26 เมษายน 2563 (อาทิตย)์ 
 

ล่องทะเล 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8v8aaq8jPAhXFvo8KHWCWCsIQjRwIBw&url=http://www.educationworld.com/clipart/holiday_may.shtml&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNGIPL0GkNtPv2SmkxG95vO9PWdQ0Q&ust=1475917469988430
http://www.istockphoto.com/vector/cartoon-casino-dice-gm148771745-10247035


 

 

 
 
 
 

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น. 

เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

07.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Welcome to San Francisco, California 
เมืองซานฟรานซิสโกอยูใ่นมลรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งอยูท่่ามกลางสายนํ้าสามดา้น ดา้นตะวนัตกคือมหาสมุทรแปซิฟิก 

ทิศเหนือ และทิศตะวนัออก ติดกบัอ่าวซานฟรานซิสโก แมจ้ะเป็นเมืองเลก็ๆ แต่กมี็ประชากรอยูอ่าศยัหนาแน่น 

และมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายหลายแห่งท่ีน่าสนใจ 

SFO210 Tour : Sausalito & Fisherman's Wharf  (4.0 Hrs.) 

ขอนาํท่านเดินทางข้ึนไปทางเหนือของอ่าวซานฟรานซิสโกซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวริมนํ้ามากมาย อาทิ อาคาร Ferry 

Building ท่ีสร้างข้ึนในปี 1898 มีหอนาฬิกาอนัเป็นเอกลกัษณ์ ยงัมีร้านคา้และร้านอาหารท่ีไม่เหมือนใคร รถวิ่ง

ผา่นเขตมารีน่าซ่ึงเป็นยา่นท่ีคึกคกัเตม็ไปดว้ยร้านคา้และร้านอาหาร ท่านสามารถเห็นอาคาร Palace of the Fine 

Arts ซ่ึงเป็นอาคารสุดทา้ยท่ีเหลืออยูข่องการจดันิทรรศการนานาชาติปานามาแปซิฟิกในปี 1915 จากนั้นขบัผา่น

เส้นทางสถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์แห่งชาติรายลอ้มไปดว้ยป่า ภเูขา และทิวทศัน์ท่ีมองเห็นสะพานโกลเดน

เกต ใหท่้านแวะถ่ายรูป สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate) ณ จุดชมวิว Vista Point ซ่ึงใชเ้วลากว่าส่ีปีในการสร้าง

และเสร็จสมบูรณ์ในปี 2480 หอคอยทั้งสองมีความสูงถึง 746 ฟุต เป็นสะพานแขวนแห่งแรกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

สะพานทาสีแดงอมส้มตามสีสัญลกัษณ์ของเมืองซานฟรานฯ ท่ีจะเปล่งแสงสะทอ้นเม่ือยามแสงอาทิตยต์กกระทบ 

เม่ือสภาพอากาศเอ้ืออาํนวยคุณจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์ของอ่าวซานฟรานซิสโกและเส้นขอบฟ้าของเมืองรวมถึงเกาะ 

อลัคาทราซ และเกาะ Yerba Buena ท่ีตั้งอยูใ่นอ่าวซานฟรานซิสโก  

จากนั้นนาํท่านเดินทางไปยงั หมู่บ้านซอซาลโิต  (Sausalito) หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูท่างเหนือของอ่าวซานฟรานฯ 

ซ่ึงมีถ่ินอาศยัติดกบัเนินเขาท่ีสูงชนั เป็นเมืองท่ีสงบมีทางเดินท่ีสวยงามเตม็ไปดว้ยร้านอาหาร หอศิลป์ ร้านคา้งาน

ฝีมือและศิลปะริมนํ้า ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านกลบัมายงั 

ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) หรือรู้จกักนัในลกัษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอ่าวซานฟราน

ซิสโก และสะพาน Golden Gate ท่ีน่ีจึงมีร้านอาหารทะเลสดๆ ไวร้อตอ้นรับนกัท่องเท่ียวมากมาย หากโอกาส

อาํนวยแวะใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

หลงัรับประทานอาหาร เชิญท่านพกัผอ่นหรือเลือกทาํกิจกรรมจากทางเรือสามารถดูกิจกรรมไดใ้นจดหมายข่าว  

คํ่า  ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 

 วนัท่ีส่ีของการเดินทาง 

27 เมษายน 2563 (จนัทร์) 
 

ซานฟรานซิสโก (San Francisco), ประเทศสหรัฐอเมริกา 



22.00 น . เรือออกจากท่าเรือเมืองซานฟรานซิสโก, สหรัฐอเมริกา มุ่งหน้าสู่ มอนเทอเรย์, สหรัฐอเมริกา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. 

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่3 

 วนัท่ีหา้ของการเดินทาง 

28 เมษายน 2563 (องัคาร) 
มอนเทอเรย ์(Monterey), ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Option Tour :  Sonoma Wine Country (3 Hrs.) ไม่รวมในรายการ 130USD 

  รายการทวัร์น้ี เราจะขอนาํท่านไปยงัหุบเขาโซนามา ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัมาจากไวน์ท่ีผลิตข้ึนในพื้นท่ีน้ี ไวน์ท่ีมี

ช่ือเสียง ไดแ้ก่  Chardonnays, Cabernets, Merlot และ Riesling 

  ขอนาํท่านเดินทางไปยงัเขตผลิตไวน์คาร์เนรอส (Carneros) อนัโด่งดงัซ่ึงอยูใ่นหุบเขาโซนามาเมืองแสนเสน่ห์ 

ระหว่างเดินทางไปยงัหุบเขาโซนามา แวะใหท่้านไดถ่้ายรูป สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate) ณ จุดชมวิว Vista 

Point ซ่ึงใชเ้วลากว่าส่ีปีในการสร้างและเสร็จสมบูรณ์ในปี 2480 หอคอยทั้งสองมีความสูงถึง 746 ฟุตเป็น

สะพานแขวนแห่งแรกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สะพานทาสีแดงอมส้มตามสีสัญลกัษณ์ของเมืองซานฟรานฯ ท่ีจะ

เปล่งแสงสะทอ้นเม่ือยามแสงอาทิตยต์กกระทบ เม่ือสภาพอากาศเอ้ืออาํนวยคุณจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์ของอ่าว

ซานฟรานซิสโกและเส้นขอบฟ้าของเมืองรวมถึง เกาะอลัคาทราซ และเกาะ Yerba Buena ท่ีตั้งอยูใ่นอ่าวซาน 

ฟรานซิสโก ขอนาํท่านเดินทางต่อไปยงัหุบเขาโซนามา ระหว่างเดินทางท่านจะเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพท่ี

สวยงามไม่ว่าจะเป็นเนินเขา หรือไร่องุ่นท่ีเรียงรายอยูใ่นระยะไกล เม่ือเดินทางถึงหุบเขาโซนามา นาํท่านแวะโรง

บ่มไวน์ (ทางทวัร์จะจดัใหท่้านไดแ้วะโรงบ่มไวน์ท่ีมีช่ือ 2 แห่ง) ใหท่้านไดช้มขั้นตอนในการผลิตตั้งแต่การทาํ

ฉลากจนถึงการบ่มไวน์ ระหว่างท่ีท่านเดินชมและชิมไวน์จะมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือในการตอบคาํถาม 

จากนั้นให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือไวน์ท่ีท่านช่ืนชอบ  ไดเ้วลาสมควรขอนาํท่านกลบัสู่ท่าเรือ 
 

 



เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

08.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองมอนเทอเรย ์ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Welcome to Monterey, California 
เมืองมอนเทอเรย ์เมืองชายฝ่ังทะเลท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีสวยงามและไดรั้บความนิยมมากแห่งหน่ึง

ของมอนเทอเรยเ์คาน์ต้ี ในรัฐแคลิฟอร์เนีย มีความสาํคญัทางดา้นประวติัศาสตร์และความอุดมสมบูรณ์หลากหลาย

ของชีวิตทางทะเล ไดแ้ก่ สิงโตทะเล, นากทะเล, สาหร่ายทะเล (สาหร่าย), ปลาโลมา และอ่ืนๆอีกเป็นจาํนวนมาก 

นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นชาวประมง  รวมไปถึงอุตสาหกรรมโรงงานปลากระป๋องท่ีมีช่ือเสียง แต่เม่ือเกิด

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงทาํใหโ้รงงานปิดตวัหมด 

MRY205 Tour : 17 Mile Drive & Carmel (5.15 Hrs.) 

วนัน้ีขอนาํท่านเดินทางสู่เมืองคาเมล ระหว่างทางท่านจะผา่นถนนเลียบทะเลท่ีสวยงามข้ึนช่ือคือ 17 Mile Drive 

ซ่ึงวิ่งเป็นวงเลียบไปตาม Pebble Beach และ Pacific Grove ชายฝ่ังหินธรรมชาติทิวทศัน์มหาสมุทรแปซิฟิก แวะ

ให้ท่านไดถ่้ายรูป Bird Rock กอ้นหินท่ีอยูใ่นทะเล เป็นท่ีอยูอ่าศยัของแมวน ้ า  สิงโตทะเล และนก จากนั้นแวะ

ถ่ายรูปกบัตน้ไซเปรส (Lone Cypress) ซ่ึงตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวตรงริมผา สัญลกัษณ์ของ Pebble Beach เม่ือถึง

หาด Pebble Beach อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปและสูดอากาศบริสุทธ์ิ จากนั้นแวะให้ท่านไดถ่้ายรูปสนามกอลฟ์ท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุด Pebble Beach Golf Club เป็นสนามกอลฟ์โฮต PGA Tour อยูห่ลายคร้ัง ท่านอาจโชคดีไดเ้ห็น

นักกีฬากอล์ฟดงัระดบัโลกไปซ้อมกอล์ฟ นาํท่านเดินทางสู่เมือง Carmel-by-the-Sea ตั้งอยู่ทางใตข้องเมือง

มอนเทอเรยแ์ละหาดเพบเบิล เป็นเมืองเล็กน่ารัก มีถนนเล็ก ๆ ไม่ก่ีสาย  ทั้งเมืองมีพื้นท่ีเพียง 1 ตารางไมล์กว่า ๆ  

เต็มไปดว้ยร้านคา้สวย ๆ  ประดบัไปดว้ยดอกไมทุ้กหนแห่งดูน่ารักเหมือนเมืองในเทพนิยาย ร้านส่วนมากขาย

ของแปลก ๆ เก๋ ๆ ท่ีไม่ค่อยเห็นจากท่ีอ่ืน  มีแกลลอร่ีจาํนวนมากเพราะท่ีน่ีเป็นเมืองศิลปิน  อีกทั้งผูอ้ยูอ่าศยัมกัเป็น

เศรษฐีท่ีเห็นคุณค่างานศิลปะ  พร้อมจะซ้ือผลงานท่ีตนเองช่ืนชอบ เป็นเมืองโปรดของนักท่องเท่ียวท่ีนิยมการ

พกัผอ่นแบบสบาย ๆ และช่ืนชอบงานศิลปะทุกประเภท ไดเ้วลาสมควรขอนาํท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

หลงัรับประทานอาหาร เชิญท่านพกัผอ่นหรือเลือกทาํกิจกรรมจากทางเรือสามารถดูกิจกรรมไดใ้นจดหมายข่าว  

คํ่า  ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 

  คํ่าน้ีเชิญท่านเพลิดเพลินกบัการแสดงโชวอ์นังดงามตระการตา 

18.00 น . เรือออกจากท่าเรือเมืองมอนเทอเรย์, สหรัฐอเมริกา มุ่งหน้าสู่ ซานดเิอโก, สหรัฐอเมริกา 

 

 

 
  

 

 

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่4 



 

 

 
 
เต็มอิม่กบัอาหารมือ้เช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค า่, และรอบดกึ 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารใหญ่ 2 หอ้ง, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ, พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้น
ดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองดืม่นานาชนิด 
บาร์เคร่ืองด่ืมกว่า 9 แห่งท่ีกระจายอยูท่ ัว่เรือ, หอ้งเลานจ,์ หอ้งฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess 
Theater) ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวีจอยกัษริ์มสระว่ายนํ้าบนดาดฟ้า 
บริหารร่างกาย กนัได้ตลอดวันกบั 
หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, หอ้งซาววน่์า, สปา, สระว่ายนํ้า สระนํ้าวน (จากุซซ่ี), สนามบาส, โต๊ะ
ปิงปอง เป็นตน้ 
เพลดิเพลนิระหว่างวนั 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอ่ืนๆ  
อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเตน้รํา, สอนแกะสลกั, เล่นบิงโก, เป็นตน้  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. 
เชิญรับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

08.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Welcome to San Diego, California 
ขอตอ้นรับท่านเขา้สู่เมืองซานดิเอโก เมืองใหญ่ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังแปซิฟิก ตอนใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนีย ติดกบั

เส้นเขตแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากบัเมก็ซิโก เมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีมนตส์เน่ห์ของวฒันธรรมสเปน สวนสวย

 วนัท่ีหกของการเดินทาง 

29 เมษายน 2563 (พุธ) 
 

ล่องทะเล 

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่5 

 วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง 

30 เมษายน 2563 (พฤหสับดี) 
 

ซานดิเอโก (San Diego), ประเทศสหรัฐอเมริกา 

http://www.istockphoto.com/vector/cartoon-casino-dice-gm148771745-10247035
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ytj1qsjPAhVILY8KHWu9AtcQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/girls-drinking-alcohol-cliparts/&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNHoXnZyDYXAtD-Q9yd-yr5jeavNJw&ust=1475917275572853
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8v8aaq8jPAhXFvo8KHWCWCsIQjRwIBw&url=http://www.educationworld.com/clipart/holiday_may.shtml&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNGIPL0GkNtPv2SmkxG95vO9PWdQ0Q&ust=1475917469988430


และชายหาดมากมาย ท่ีเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงคือชุมชนเมืองเก่าแบบสเปน (Old Town) สวนสัตวซ์านดิเอโก (San 

Diego Zoo) สวนบาลเบา (Balboa Park) ชายหาดลาโฮยา (La Jolla Beach) 

SAN200 Tour : City Drive & La Jolla Highlights (4 Hrs.) 

วนัน้ีขอนาํท่านไปยงัเมือง ลา โฮยา (La Jolla ) ถือเป็น "อญัมณีแห่งแคลิฟอร์เนียตอนใต"้ เป็นพื้นท่ีริมทะเลท่ี

สวยงามโดยเป็นท่ีรู้จักจากแนวชายฝ่ังท่ีเต็มไปด้วยหิน ชมทิวทศัน์อันงดงามตามแนวชายฝ่ังทะเลสีฟ้า ท่าน

สามารถชมวิวมหาสมุทรไดท่ี้ La Jolla Cove รวมถึงแอ่งนํ้ าท่ีปรากฏข้ึนเวลานํ้ าลงท่ีหาด Shell Beach ซ่ึงเป็นถ่ิน 

อาศยัของดอกไมท้ะเลและปูมากมาย จากนั้นแวะใหท่้านเดินเล่นและซ้ือสินคา้พื้นเมือง ณ La Jolla Village ท่ีชาย 

หาดแห่งน้ีมีร้านอาหารชั้นเลิศ หอศิลป์ และร้านคา้ขายของบูติค เรียงรายไปตามทอ้งถนน จากนั้นนาํท่านเดินทาง

กลบัมายงัเมืองซานดิเอโก แวะชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ท่ีมีกล่ินอายแบบสเปน เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ 

Embarcaderoใหท่้านไดส้ัมผสัวฒันธรรมทอ้งถ่ินและความน่ารักของเมืองน้ี ยา่นเมืองเก่า เป็นแหล่งกาํเนิดของรัฐ

แคลิฟอร์เนียและเป็นท่ีตั้งของนิคมสเปนแห่งแรกในปี 1769 ปัจจุบนัมีโรงละคร แกลลอร่ี ร้านคา้ขายของท่ีระลึก 

และมีวงดนตรีบรรเลงเพลงพื้นเมืองให้ฟัง อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ตามอธัยาศยั จากนั้นแวะให้ท่านได้

ถ่ายรูป Balboa Park  สวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีพื้นท่ี 1,200 เอเคอร์ เป็นสวนวฒันธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศ ภายในสวนมีพิพิธภณัฑ์ 15 แห่ง  สวนพฤกษศาสตร์ ศูนยศิ์ลปะ โรงละคร ห้องจดันิทรรศการ มีการ

แสดงบลัเล่ต ์ละครเวที ซิมโฟน่ี รวมทั้งมีสวนสัตว ์San Diego Zoo สนามเด็กเล่น ฯลฯ ไดเ้วลาสมควรขอนาํท่าน

กลบัสู่ท่าเรือ 

เชิญรับประทานอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

หากท่านตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศกส็ามารถปรับรายการของท่านเขา้สู่รายการบนเรือ ตามรายละเอียดของ 

PRINCESS PATTER ไดต้ามอธัยาศยั พกัผอ่นสบาย สบาย กบัการจิบกาแฟยามบ่าย ในช่วง AFTERNOON 

TEA  

คํ่า  ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 

  คํ่าน้ีเชิญท่านเพลิดเพลินกบัการแสดงโชวอ์นังดงามตระการตา 

22.00 น . เรือออกจากท่าเรือเมืองซานดิเอโก, สหรัฐอเมริกา มุ่งหน้าสู่ เอนเซนาดา, เม็กซิโก 

 

 

 

    

 

 

 

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่6 

 วนัท่ีแปดของการเดินทาง 

01 พฤษภาคม 2563 (ศุกร์) 
เอนเซนาดา (Ensenada), ประเทศเมก็ซิโก 



 
เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

      เชิญรับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

08.00 น.  เรือเทียบท่า ณ เมืองเอนเซนาดา 

Welcome to Ensenada, Mexico 

วนัน้ีขอตอ้นรับทุกท่านเขา้สู่เมืองเอนเซนาดา ซ่ึงไดฉ้ายาว่า “ซินเดอเรลล่าแห่งแปซิฟิก” เป็นเมืองชายฝ่ังของประ 

เทศเมก็ซิโก เมืองใหญ่อนัดบั 3 ของรัฐบาฮากาลิฟอร์เนีย ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเมืองซานดิเอโก สหรัฐอเมริการาว 

125 กม. บนคาบสมุทรบาฮากาลิฟอร์เนีย  

ESE110 Tour : La Bufadora Adventure & City Drive (4 Hrs.) 

นาํท่านเดินทางออกจากเมืองเอนเซนาดา ไปยงัเขตชนบท Baja California น าท่านไปยงัจุดชมวิว La Bufadora 

แลนดม์าร์กของเมืองเอนเซนาดา ตลอดสองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยร้านจ าหน่ายสินคา้พื้นเมือง อิสระใหท่้านได้

เลือกซ้ือของหรือเดินเล่นตามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางกลบัมายงัเมืองเอนเซนาดา ผา่นชมจตุัรัส

พลาซ่าซิวิกา้ (Plaza Civica) เป็นท่ีตั้งรูปป้ันวีรบุรุษทอ้งถ่ินท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของเมก็ซิโก แวะใหท่้านไดถ่้ายรูป 

Riviera del Pacifico รีสอร์ทคาสิโนท่ีหรูหรา ภายในรีสอร์ทมีการจดัแสดงพิพิธภณัฑง์านศิลปะ ไดเ้วลาสมควร

นาํท่านกลบัสู่ท่าเรือ  

เชิญรับประทานอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

หากท่านตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศกส็ามารถปรับรายการของท่านเขา้สู่รายการบนเรือ ตามรายละเอียดของ 

PRINCESS PATTER ไดต้ามอธัยาศยั พกัผอ่นสบาย สบาย กบัการจิบกาแฟยามบ่าย ในช่วง AFTERNOON 

TEA  

17.00 น . เรือออกจากท่าเรือเมืองเอนเซนาดา, เม็กซิโก มุ่งหน้าสู่ ลอสแอนเจลสิ, สหรัฐอเมริกา 

คํ่า  ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 

  คํ่าน้ีเชิญท่านเพลิดเพลินกบัการแสดงโชวอ์นังดงามตระการตา  

*** คืนนีก่้อนเวลา 24.00 น. ขอให้ทุกท่านจัดกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ และวางไว้หน้าห้องพกัของท่าน เพือ่ ที่

เจ้าหน้าทีจ่ะได้รวบรวมไปเก็บไว้ทีห้่องสโตร์และน าลงจากเรือในวันรุ่งขึน้ โดยเรือจะแจ้งเวลาให้ท่านทราบอกี

คร้ังหน่ึง  

ขอให้ทุกท่านแยกของใช้จ าเป็นเช่นเส้ือผ้า หนังสือเดินทาง (Passport) เอกสารต่างๆ รวมถึงยาประจ าตัวใส่

กระเป๋าเดินทางใบเลก็ 

 

 

 

 

 

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่7 



 

 
 

เรือเทียบท่า 06.15 น. 

07.00 น.  เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

   หลงัอาหาร เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั รอเจา้หนา้ท่ีประกาศเรียกลงเรือ และรับกระเป๋าสัมภาระ เรียบร้อยแลว้  

   ขอน าท่านช้อปปิ้งที่ ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์ (Citadel Outlet) เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครลอสแองเจลิส มี

บริเวณใหญ่โตและกว้างขวาง ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลด

ถึง 30% - 70% จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม เหมาะส าหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess, Nine West, H&M, Coach, 

Billabong, Calvin Klein, DKNY 

   เชิญรับประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 

   ไดเ้วลาพอสมควรขอนาํท่านเดินทางไปยงั เดอะ โกรฟ (The Grove) แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือแห่งหน่ึงของแอลเอ เพิ่ง

สร้างในปี 2002 เป็นตลาดสินคา้ท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นแค่หา้งธรรมดาเท่านั้น แต่ยงัเตม็ไปดว้ยร้าน

เส้ือผา้และสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงหนงั นบัเป็นแหล่งรวมความบนัเทิงสุดเจ๋งอีกท่ี

ของแอลเอ ท่ีคุณตอ้งไม่พลาดแวะมาอยา่งแน่นอน 

คํ่า  เชิญรับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

   หลงัรับประทานอาหาร ขอนาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน LOS ANGELES INTL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
00.50 น. นาํท่าน             เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน อีวีเอแอร์ เท่ียวบินท่ี BR015/ BR067  แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเถา

หยวน, ไตห้วนั (0050 – 0545+1 / 0900+1 – 1135+1)  (ใชเ้วลาบิน 13.55 / 03.35  ชม.) 

  อาหารและเคร่ืองด่ืม          บริการบนเคร่ือง พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย 

    

 
 
 
11.35 น . ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

 วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง 

02 พฤษภาคม 2563 (ศุกร์) 
 ลอสแอนเจลิส(Los Angeles), ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 วนัท่ีสิบเอด็ของการเดินทาง 

04 พฤษภาคม 2563 (อาทิตย)์ 

 

ไตห้วนั – กรุงเทพฯ 

 วนัท่ีสิบของการเดินทาง 

03 พฤษภาคม 2563 (เสาร์) 
 

ลอลแอนเจลิส – ไตห้วนั 



ใบเสนอราคา 

รายการล่องเรือส าราญ Royal Princess 
เส้นทาง Classic California Coast  วนัที ่ 24 เมษายน-  04 พฤษภาคม 2563 

อัตราค่าบริการ   
 
    ผู้ใหญ่ (ผู้เดินทาง 16 ท่านขึ้นไป)                            ท่านละ 109,000.– บาท  
       พกัห้องแบบมีระเบียง   เพิม่ ท่านละ     12,000.– บาท    
       พกัห้องแบบมินิสวีท        เพิม่       ท่านละ    20,000.– บาท                                                             
       ต๋ัวเคร่ืองบิน Premium Class   เพิม่       เร่ิมต้น ท่านละ 32,000 – 42,000.– บาท                                                                                                       
       ต๋ัวเคร่ืองบิน Business Class   เพิม่ เร่ิมต้น ท่านละ 76,500.– บาท   

เส้นทาง : กรุงเทพ – ลอสแอนเจลสิ – กรุงเทพ โดยสายการบินอวีเีอ แอร์ (BR) 
** หมายเหตุ  - ราคาตัว๋เคร่ืองบินและค่าบริการ อาจมีการปรับเปล่ียนได ้ ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนราคานํ้ามนัดิบท่ีมีผลต่อสายการบิน             
                         และเรือสาํราญ 
                       - บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมการเดินทางเพ่ือความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
  ค่าบริการรวม 
  ค่าหอ้งพกับนเรือแบบหอ้งพกัภายใน (Inside) (พกั 2 ท่าน / หอ้ง จาํนวน 7  คืน) / ภาษีท่าเรือ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัสายการบินอีวีเอ แอร์ รวมภาษีนํ้ามนั 8,690 บาทแลว้  
    ค่าทิปคนขบัรถ  
    ค่าทวัร์บนฝ่ังท่ีระบุในรายการ 
    มีหวัหนา้ทวัร์คอยบริการ ตลอดรายการตามท่ีระบุ 
    ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุ ระหวา่งเดินทาง และเจบ็ป่วย ทุนประกนัรักษาพยาบาล สูงสุด 1,500,000 บาท 
 
ค่าบริการไม่รวม 
    ค่าทิปบนเรือ 
    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ                                                          
    ค่าวซ่ีาอเมริกา 7,500.- บาท  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 
เงื่อนไขการช าระเงิน 
 ชาํระมดัจาํงวดแรก 50,000.- บาท / ท่าน      ภายใน 7 วนัหลงัจากการยนืยนัหอ้งพกั 
 ชาํระส่วนท่ีเหลือ                             ภายในวนัพุธท่ี 15 มกราคม 2563 

เน่ืองจากการเดินทางคร้ังน้ีใช้เรือส าราญเป็นหลัก ดังน้ันจึงต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบของเรือ ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

CANCELLATION :   DAYS PRIOR TO CRUISE PENALTY  
                    91 DAYS OR MORE    5,000. - BAHT    
   90 - 65 DAYS    DEPOSIT (50,000. - BAHT) 
   64 – 21 DAYS   75 PERCENT OF TOTAL CHARGES 
 WITHIN 20 DAYS  100 PERCENT OF TOTAL CHARGES 
 

Arcadia Cruise Center                                                             ใบอนญุาต เลขท่ี 11/05788 

191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Rd., Kweang Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500 

Tel:  (66-2) 235 1133 (Auto 7 Line)   Fax:   (66-2) 235 4149 E-mail: sunee@tpsl.co.th; apple@tpsl.co.th  


