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วนัแรกการเดินทาง 
16 พฤศจิกายน  61 (ศกุร)์ กรงุเทพฯ – ฟอรท์ ลอเดอเดล 

 

17.30 น.   พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิเอมเิรสต ์(EK) ชัน้ผูโ้ดยสาร ขาออกชัน้ 
4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 แถว พบกบัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯทีม่าคอยตอ้นรบั 

20.35 น. เหนิฟ้าสูฟ่อรท์ ลอเดอเดลโดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK373 BANGKOK-DUBAI (2035-
0050+1 บนิประมาณ 7.15 ชม.) ใชเ้ครือ่งแอรบ์สั A380-800 อาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่ง 

 

วนัท่ีสองการเดินทาง 
17 พฤศจิกายน  61 (เสาร)์ ฟอรท์ ลอเดอเดล – เชค็อินเรือส าราญ (Embark) 

 
00.50 น. ถงึทา่อากาศยานดไูบ รอเปลีย่นเครือ่ง 

สดุยอดของการล่องเรือส าราญ ผจญภยัหมู่เกาะทะเลแคริบเบียน  
ฟอรท์ ลอเดอเดล – ปร้ินเซส เคย(์บาฮามาส) – ซานฮวน(เปอรโ์ตริโก) –         

แอมเบอร(์โดมินิกนั) – แกรนดเ์ติกส ์ 
เรือส าราญรอยลั ปริน๊เซส 

เดินทางวนัที ่16 – 26 พ.ย. 61 
   ระหว่างวนัที ่16 – 26 พ.ย. 2561 



                                                   หน้า 2  
 

02.30 น. เหนิฟ้าสู่ฟอรท์ ลอเดอเดลโดยสายการบนิเอมเิรสต์ เทีย่วบนิที ่EK213 DUBAI-FT.LAUDERDALE 
(0230-0959 บนิประมาณ 16.29 ชม.) ใชเ้ครื่องโบอิง้ 777-200LR อาหารและเครื่องดื่มบรกิารบน
เครือ่ง 

09.59 น. ถงึทา่อากาศยานฟอรท์ ลอเดอเดล, ฟลอรดิา้  

หลงัผา่นพิธีการตรวจลงตรา    หนงัสือเดินทางและศุลกากร    เรียบร้อยแลว้ 

“Welcome to Ft.Lauderdale, Florida” 
วนันี้ขอต้อนรบัท่านสู่เมอืงฟอร์ท ลอเดอเดล เมอืงท่องเที่ยวและประตูสู่แครบิเบยีน เป็นที่ตัง้ของ
ท่าเรอืทีร่บันักท่องเทีย่วเรอืส าราญจากทัว่โลก ได้รบัการขนามนามว่าเป็นเวนิชแห่งอเมรกิา “The 
Venice of America” เป็นเกาะทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งในทวปีอเมรกิาใตด้ว้ยหาดทรายขาวละเอยีด
และน ้าทะเลสฟ้ีาทีเ่บา ๆ เป็นสถานที่เหมาะส าหรบัการพกัผ่อน ภายในเมอืงมโีรงละครระดบัโลก 
พพิธิภณัฑ ์และแหล่งชอ็ปป้ิงมากมาย 

  ขอน าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื Port Everglades 
เชค็อนิขึน้เรอื Royal Princess กรณุาเตรยีมพาสปอรต์ ตัว๋เรอื Public Health Questionnaire 

(ทีเ่ซน็ตช์ือ่เรยีบรอ้ย) และบตัรเครดติ ส าหรบัการลงทะเบยีน 
หลงัเชค็อนิ เชญิรบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื 
เชญิทา่นพกัผอ่นอสิระกบักจิกรรมหลากหลายบนเรอื 
ส าหรบัชว่งเยน็ ขอเชญิทา่นน าเสือ้ชชูพีมารว่มฟงัการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื         
( Emergency Drill ) 

16.00 น. เรอืออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ Princess Cays ประเทศบาฮามาส เชญิทุกท่านร่วมนับถอยหลงัฉลองการ
ออกเดนิทาง 

 
BON VOYAGE COUNTDOWN 

เชิญท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารบนเรือ และสนุกสนานกบัวนัเวลาท่ีสดุแสน

อิสระ กบัคณะมวลมิตรท่ีอบอุ่น ซ่ึงจะเร่ิมต้น ณ ราตรีน้ีบนเรือส าราญ Royal Princess 
 

    พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Royal Princess  
ในแต่ละวนัทา่นสามารถศกึษากจิกรรมต่าง ๆ ไดจ้ากจดหมายขา่วรายวนั “Princess Patter” ทีท่าง  
เรอืจะสง่มาใหท้า่นไดอ้า่นลว่งหน้าทกุคนื โดยจะน าสง่ไวท้ีห่อ้งนอนของทา่น ซึง่รายละเอยีดทกุอยา่ง
จะแนะน าไวใ้นจดหมายขา่วรายวนั เชน่ ค ่านี้ควรแต่งตวัอย่างไร กจิกรรมตัง้แต่เชา้จรดเยน็ รายการ
การบนัเทงิต่าง ๆ เป็นตน้    
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วนัท่ีสามของการเดินทาง 
18 พฤศจิกายน  61 (อาทิตย)์ Princess Cays, Bahamas 

 

เรือเทียบท่าตัง้แต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. (วนันี้ใชเ้รอื Tender) 
    เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
08.00 น. เรอืเทยีบทา่ Princess Cays, ประเทศบาฮามาส  
Highlight Tour RSD-980 AQUA BIKE RENTAL (2 PEOPLE MAXIMUM) (1 Hrs.) 

  ขอตอ้นรบัทา่นสู ่Princess Cays เมอืงรสีอรท์ตากอากาศทีม่ชี ื่อเสยีง ตอ้นรบันักท่องเทีย่วในแต่ละปี
กว่า 3 ลา้นคน เมอืงนี้ตัง้อยู่ทางใตสุ้ดของเกาะอลีูทรี่า (ELEUTHERA) หนึ่งในหมู่เกาะกว่า 3,000 
เกาะ ของหมูเ่กาะบาฮามาสในมหาสมุทรแอตแลนตกิ สถานทีท่่องเทีย่วทีท่่านจะไดส้นุกกบักจิกรรม
ทางน ้าอย่างหลากหลาย เราขอแนะน าจกัรยานน ้า (AQUA BIKE) ใหท้่านปั่นเล่นไดส้นุกสนานรมิ
ชายหาด เป็นประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจ  

  จากนัน้ทา่นสามารถเลอืกกจิกรรมอื่นๆ เพิม่เตมิหากท่านถูกใจ หรอืนอนเล่นบนชายหาด ถ่ายรปูววิ
ธรรมชาต ิเลอืกอสิระไรข้อบเขตกบับรรยากาศอนัสดชืน่ของทะเลแครบิเบยีน 

17.00 น. เรอืออกจากทา่มุง่หน้าสู ่เมอืงซานฮวน ประเทศเปอรโ์ตรโิก 
    เชิญท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารบนเรือ 

ค า่น้ี  กปัตนัเรือขอเล้ียงต้อนรบัท่านผู้มีเกียรติ (WELCOME DINNER) ท่านจะเพลิดเพลิน
กบับรรยากาศของดนตรีและการประดบัประดาท่ีงดงามน่าต่ืนใจ พร้อมด้วยเมนูอาหารท่ี
จดัเตรียมไว้เป็น พิเศษ รวมทัง้ความส าราญอนัหลากหลายท่ีได้จดัเตรียมไว้ให้ท่านอย่าง
เพียบพร้อม   

 

    พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Royal Princess  
  

 
 
 

  
  
 
 
วนัท่ีส่ีของการเดินทาง 
19 พฤศจิกายน  61 (จนัทร)์ ล่องทะเล 

   
  เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า และอาหารหารกลางวนัอนัหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ 

วนันี้ ขอเชญิท่านพกัผ่อนอย่างอสิระเลอืกสนุกสนานกบักจิกรรมบนัเทงิหลากหลายบนเรอื หรอืใช ้
FACILITY ต่าง ๆ ทีม่อียูม่ากมาย อาทเิชน่ :- 

  หอ้งอาหารใหญ่  3 หอ้ง, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาต ิ( บรกิาร 24 ชัว่โมง ) 

  หอ้งอาหารอติาเลีย่น, หอ้งอาหารสเตก็เฮา้ส ์

  ดสิโกเ้ธคลอยฟ้า  “ Sky Walkers ” 

  หอ้งฟงัเพลง    และหอ้งเลาจน์     บารเ์ครือ่งดื่ม  และบารไ์อศครมี 
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  หอ้งโชว ์และการแสดงทีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ยระบบแสงสเีสยีง       โรงภาพยนตร ์ 

   หอ้งคาสโิน ( สไตล ์ลาสเวกสั ) 

  สระว่ายน ้า   และ  สระน ้าวน   

  หอ้งยมิ หอ้งเซาวน่า หอ้งนวด และอบไอน ้า 

    คอรต์เทนนิส  บาสเกต็บอล และวอลเล่ยบ์อล 

  สนามกอลฟ์คอมพวิเตอร ์9 หลุม 

  หอ้งเกมส ์และเครือ่งเล่น SIMULATOR สโมสรส าหรบัเดก็ และวยัรุน่ 

 AOL. อนิเตอรเ์น็ท คาเฟ ่

 หอ้งแพทย ์      หอ้งท าพธิแีต่งงาน         หอ้งสมดุ      หอ้งแสดงภาพเขยีนศลิปะ 

    รา้นขายของทีร่ะลกึ  และสรรพสนิคา้           รา้นคา้ปลอดภาษ ี

 ระบบซกัรดีแบบบรกิารตนเอง 
 

    พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Royal Princess  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง 
20 พฤศจิกายน  61 (องัคาร) San Juan, Puerto Rico    

 
เรือเทียบท่าตัง้แต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น. 

    เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
07.00 น. เรอืเทยีบทา่ เมืองซานฮวน, ประเทศเปอรโ์ตริโก   

Highlight  Tour SJU-360 EL YUNQUE NATIONAL RAINFOREST SCENIC DRIVE (4.5 Hrs.) 

วนันี้ขอต้อนรบัสู่เมอืงซานฮวน เมอืงหลวงของประเทศเปอร์โตรโิก เป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัตัง้อยู่ทาง
ตอนเหนือของเกาะ ขอน าท่านสมัผสักบัธรรมชาต ิณ อุทยานแห่งชาตเิอลยุงเก (El YUNQUE) เป็น
เขตป่าสงวนทีเ่ป็นป่าดบิชืน้แห่งหนึ่งในแค่ไม่กีแ่ห่งทีเ่หลอือยู่ในแถบทะเลแครบิเบยีน ทีค่รอบคลุม
พืน้ทีก่วา้งใหญ่ไพศาลกว่า 28,000 เอเคอร ์ ภายในอุทยานมตีน้ไมช้นิดต่าง ๆ ประมาณ 240 ชนิด, 
ตน้เฟิรน์ 50 ชนิด, ดอกกลว้ยไมก้ว่า 20 สายพนัธุ ์และยงัมนี ้าตก (LA COCA WATERFALL) ทีช่่วย
เสรมิแต่งใหไ้หล่เขาดูงดงาม ยงัมนีกแกว้เปอรโ์ตรโิกทีแ่มว้่าจะใกลส้ญูพนัธุ์กย็งัสามารถรอดชวีติอยู่
ไดใ้นปา่สงวนแหง่นี้ และมกีบเปอรโ์ตรโิกตวักระจอ้ยร่อยทีอ่าศยัอยู่บนตน้ไมซ้ึง่เป็นสญัลกัษณ์อย่าง
หนึ่งของเกาะ เมือ่มองจากระยะไกล ไหล่เขาของเอลยงุเก ดรูาวกบัมผีา้คลุมหน้าสเีงนิปิดคลุมอยู่ สทีี่
มองเหน็นัน้เป็นสจีากใบของต้นไมท้ี่มชีื่อว่ายากรูโม ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งทีง่อกขึน้อย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากอุดมด้วยพชืพรรณนานา ป่าสงวนแห่งนี้จงึถูกจดัใหเ้ป็นเขตสงวนชวีมณฑลแห่งหนึ่งของ
สหประชาชาต ิ(UNESCO HERITAGE) หลงัจากนัน้น าทา่นกลบัสูท่า่เรอื 

      เชิญท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ 
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 บ่าย บ่ายนี้เชญิทา่นพกัผอ่น หรอืท ากจิกรรมอนัหลากหลายบนเรอื 
  ส าหรบัท่านทีย่งัไม่เหนื่อย ขอแนะน าท่านเดนิเล่นในเมอืงเก่าซานฮวน ชมสถาปตัยกรรมทีม่คีวาม

หลากหลาย สว่นใหญ่ไดร้บัอทิธพิลมาจากสเปน  ประกอบไปดว้ยโบราณสถานแห่งชาตซิานฮวน ซึง่
มพีืน้ทีอ่นักว้างใหญ่ประกอบดว้ยก าแพงเมอืงและป้อมปราการมากมาย ผ่านชมป้อมซานเฟลพิเดล
โมรโ์ร่ (SAN FELIPE DEL MORRO) มอีายุประมาณ 400 ปี สรา้งขึน้เพื่อป้องกนัการโจมตทีาง
ทะเล ตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่19 ถงึปี 1961 ปจัจุบนัสถานทีแ่ห่งนี้ไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกของ
ยเูนสโก หลงัจากนัน้เชญิท่านเดนิเล่นตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้พืน้เมอืง เพื่อน าไปฝาก
คนทีท่า่นรกั หลงัจากนัน้น าทา่นกลบัสูท่า่เรอื 

17.00 น. เรอืออกจากทา่มุง่หน้าสู ่อา่ว Amber ประเทศสาธารณรฐัโดมนิิกนั  
    เชิญท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารบนเรือ 
  ค ่านี้เชญิทา่นเพลดิเพลนิกบัการแสดงโชวอ์นังดงามตระการตา 
 

    พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Royal Princess  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีหกของการเดินทาง 
21 พฤศจิกายน  61 (พธุ) Amber Cove, Dominican Republic    

    
เรือเทียบท่าตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. 

    เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
09.00 น. เรอืเทยีบทา่ อ่าว Amber, ประเทศสาธารณรฐัโดมินิกนั 
Highlight Tour AC4-245 DOMINICAN COFFEE: A LOCAL EXPERIENCE (5.5 Hrs.) 
  เรอืเทยีบท่าที ่Amber เมอืงท่าเรอืส าราญแห่งใหม่ล่าสุดเมื่อปี 2015 ของสาธารณรฐัโดมนิิกนั ทีน่ี่

เป็นเมอืงแรกๆ ของอเมรกิาที ่ครสิโตเฟอร ์โคลมับสั ไดม้าบุกเบกิ นอกจากเป็นเมอืงทีส่ าคญัทีน่ี่ยงัมี
กลิน่อายและศลิปะของสเปน ใหท้่านไดส้มัผสัในย่านใจกลางเมอืง  ขอน าท่านนัง่รถโคช้สู่ใจกลาง
ประเทศทีป่ลกูกาแฟ ซึง่เป็นสนิคา้สง่ออกอนัดบัตน้ๆของประเทศ ใหท้่านไดเ้รยีนรูว้ธิกีารปลูกกาแฟ 
การเกบ็เกี่ยวและการคัว่เมล็ดกาแฟ ลกัษณะของกาแฟที่ปลูกบนเกาะ จะมรีสอ่อน สะอาด และมี
ความเปรีย้วน้อย เชญิทา่นเพลดิเพลนิกบัการจบิกาแฟและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงเป็นของฝากแด่คน
ทีท่า่นรกั 

      เชิญท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารพื้นเมือง 
  เชญิท่านอสิระกบัการเลอืกซื้อของ ณ รมิหาด เปอรโ์ต พลาตา้ (PUERTO PLATA) เมอืงชายหาดที่

อดัแน่นดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร พพิธิภณัฑ ์และสถานทีส่ าคญัๆของเมอืงอกีดว้ย ผลติภณัฑท์ีข่ ึน้ชื่อ
เหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝาก อาทเิช่น เหลา้รมั กาแฟ ชอ็คโกแลต และส าหรบัผูท้ีห่ลงใหลกบัความ
งามของอญัมณี (AMBER) ท่านสามารถเลอืกชอ้ปไดไ้ม่ว่าจะเป็น สรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มอื แหวน และ
เครือ่งประดบัอืน่ๆทีง่ดงามยิง่นกั 
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   ไดเ้วลาพอสมควร ขอน าทา่นกลบัสูท่า่เรอื 
 บ่าย บ่ายนี้เชญิทา่นพกัผอ่น หรอืท ากจิกรรมอนัหลากหลายบนเรอื 
 17.00 น. เรอืออกจากทา่มุง่หน้าสู ่Grand Turk, หมูเ่กาะเตกิสแ์ละเคคอส 
      เชิญท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารบนเรือ 
   ค ่านี้เชญิทา่นเพลดิเพลนิกบัการแสดงโชวอ์นังดงามตระการตา 
 

    พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Royal Princess  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง 
22 พฤศจิกายน  61 (พฤหสับดี) Grand Turk, Turks & Caicos    

 
เรือเทียบท่าตัง้แต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น. 

    เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
07.00 น. เรอืเทยีบทา่ Grand Turk, หมู่เกาะเติกสแ์ละเคคอส  
Highlight        Tour GDT-830 GIBB'S CAY STINGRAY SNORKEL & CONCH DEMONSTRATION 

(2 Hrs.) 

  เริม่ตน้เชา้วนัทีส่ดใสโดยขอน าทา่นสู ่ Gibb’S Cay ใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณ์สดุพเิศษกบัการด า
น ้าแบบตืน้ Snorkel (ทางเรอืจะจดัเตรยีมอปุกรณ์ด าน ้าให ้อาท ิแว่นตาด าน ้า, รองเทา้ว่ายน ้า) พรอ้ม
กบัใหอ้าหารปลากระเบนธงซึง่จะว่ายเวยีนวนอยูร่อบๆตวัเรา (ทัง้นี้จ านวนปลาอาจแตกต่างกนัไปใน
แต่ละวนั) โดยจะมผีูเ้ชีย่วชาญมาสอนวธิกีารใหอ้าหารและการลบูหรอืจบัตวัปลากระเบนธง บรเิวณ 
Gibb’S Cay ยงัเป็นทีต่ัง้ของนกทะเลขนาดใหญ่รวมถงึซากดกึด าบรรพแ์ละแนวปะการงัทีด่ทีีส่ดุบน
เกาะ จากนัน้เปิดโอกาสใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นบนชายหาดตามอธัยาศยั 

      เชิญท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 บ่าย บ่ายนี้เชญิทา่นพกัผอ่น หรอืท ากจิกรรมอนัหลากหลายบนเรอื 
17.00 น. เรอืออกจากทา่มุง่หน้าสู ่เมอืงฟอรท์ ลอเดอเดล  
    เชิญท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารบนเรือ 

 ค า่น้ี  กปัตนัเรือขอเล้ียงขอบคณุท่านผู้มีเกียรติ (FAREWELL PARTY) ท่านจะเพลิดเพลิน
กบั บรรยากาศของดนตรีและการประดบัประดาท่ีงดงามน่าต่ืนใจ พร้อมด้วยเมนูอาหารท่ี
จดัเตรียมไว้เป็นพิเศษ รวมทัง้ความส าราญอนัหลากหลายท่ีได้จดัเตรียมไว้ให้ท่านอย่าง
เพียบพร้อม   

 

    พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Royal Princess  
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วนัท่ีแปดของการเดินทาง 
23 พฤศจิกายน  61 (ศกุร)์ ล่องทะเล    

  

   เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้และอาหารกลางวนัอนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
 ขอตอ้นรบัเชา้อนัสดใสดว้ยการเดนิเล่นออกก าลงักายบนดาดฟ้าเรอื สดูอากาศสดชื่นเยน็สบาย 
เพิม่พลงัใหก้บัชวีติ หรอืจะรว่มเตน้แอโรบคิกบัครฝึูกแสนรา่เรงิ และมอีธัยาศยั วนันี้จะเป็นอกีวนัหนึ่ง
ทีท่่านจะไดพ้กัผ่อนอย่างอสิระเลอืกท าในสิง่ทีป่รารถนา และพบกบักจิกรรมอนัแสนสนุกสนาน และ
น่าสนใจตามสไตล์ทีคุ่ณถนัด เช่น การเต้นบอลรูม การท าอาหาร  การจดัดอกไม ้การแข่งขนักฬีา 
การประมลูภาพงานศลิปะ การแขง่ขนัรอ้งเพลงคาราโอเกะ และโปรแกรม Scholarship @Sea ที่
น่าสนใจ เป็นตน้ 

     เชญิทา่นรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื  
*** คืนน้ีก่อนเวลา 24.00 น. ขอให้ทุกท่านจดักระเป๋าสมัภาระใบใหญ่ และวางไว้หน้าห้องพกัของ
ท่าน เพ่ือ ท่ีเจ้าหน้าท่ีจะได้รวบรวมไปเกบ็ไว้ท่ีห้องสโตรแ์ละน าลงจากเรือในวนัรุ่งขึ้น โดยเรือ
จะแจ้งเวลาให้ท่านทราบอีกครัง้หน่ึง  
ขอให้ทุกท่านแยกของใช้จ าเป็นเช่นเส้ือผา้ หนังสือเดินทาง (Passport) เอกสารต่างๆ รวมถึง
ยาประจ าตวัใส่กระเป๋าเดินทางใบเลก็ 

 

    พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Royal Princess  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีเก้าของการเดินทาง 
24 พฤศจิกายน  61 (เสาร)์ ฟอรท์ ลอเดอเดล – ดไูบ 

   
เรือเทียบท่าตัง้แต่เวลา 06.00 น. 

     เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
06.00 น. เรอืเทยีบทา่ฟอรด์ ลอเดอเดล, ฟลอริด้า 
เชา้ เชญิทา่นลงเรอื หลงัผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง และรบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

ขอน าท่านเดนิเล่นบรเิวณ Riverwalk ย่านถนน Las Olas บูเลอวารด์ เป็นทางเดนิรมิแม่น ้าทีค่ด
เคี้ยวยาวโคง้ไปตามแม่น ้า New River ประกอบไปดว้ย  รา้นบูตคิ รา้นคา้สุดชคิ รา้นกาแฟสุดหร ู
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และแกลเลอรี ่เชญิทา่นเดนิเล่นหรอืจบัจ่ายซื้อของ ใหค้วามรูส้กึถงึบรรยากาศเมอืงชายทะเลสุดเท่ห์ 
จากนัน้เชญิทา่นชอ้ปป้ิง ณ ชอ้ปป้ิงมอลล ์ใหท้า่นไดซ้ือ้ฝากแด่คนทีท่า่นรกั 

อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
17.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานฟอรท์ ลอเดอเดล 
20.20 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK214 FT. LAUDERDALE-DUBAI (2020-

1940+1 บนิประมาณ 14.20 ชม.) ใชเ้ครือ่งโบอิง้ 777-200LR อาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่ง 
                                                   

  

 

 

 

 

  
 

วนัท่ีสิบของการเดินทาง 
25 พฤศจิกายน  61 (อาทิตย)์ ดไูบ - กรงุเทพฯ 

 

19.40 น. ถงึดไูบ รอเปลีย่นเครือ่ง 
22.35 น. เหนิฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรสต์ เทีย่วบนิที ่ EK374 DUBAI-BANGKOK (2235-0735 

บนิประมาณ 06.00 ชม.)  ใชเ้ครือ่งโบอิง้ 777-200LR อาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่ง  
 

วนัท่ีสิบเอด็ของการเดินทาง 
26 พฤศจิกายน  61 (จนัทร)์ กรงุเทพฯ 

  
07.35 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 
 

Bon Voyage  
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ใบเสนอราคา 
รายการล่องเรือส าราญสู่แคริบเบียน 

Royal Princess 

ระหว่างวนัที ่ 16 – 26 พฤศจกิายน 2561  
               
    ผูใ้หญ่ 16 ท่านข้ึนไป          ราคา ท่านละ  119,000.– บาท 
    พกัหอ้งมีระเบียง (Balcony cabin)       เพิ่ม ท่านละ    20,000.– บาท 
    พกัหอ้งมินิสูท (Mini Suite cabin)       เพิ่ม ท่านละ    35,000.– บาท 
  

** หมายเหต ุ ราคาตัว๋เคร่ืองบินและค่าบริการ อาจมีการปรับเปล่ียนได ้ ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน  
                 ราคาน ้ ามนัดิบท่ีมีผลต่อสายการบินและเรือส าราญ 
              
   ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั โดยสายการบินเอมิเรสต ์EK  กรุงเทพฯ-ฟอร์ท ลอเดอเดล-กรุงเทพฯ 

  (ราคารวมภาษีน ้ามนั 19,500 บาทแลว้) 
                     แบบหอ้งไม่มีหนา้ต่าง (Inside)            /     จ านวน 7       / ภาษีท่าเรือ 
                    
                                   
                                           และเจบ็ป่วย ทุนประกนัรักษาพยาบาล สูงสุด 1,500,000 บาท 
                                                  

         ไม่    
     ค่                                                                                   
                      %  
 ค่าวีซ่าอเมริกา 

เงื่อนไขการช าระเงิน 
 ช าระมดัจ างวดแรก 35,000 บาท / ท่าน     ภายใน 7 วนั หลงัจากท่ีไดรั้บยนืยนัการจองเรียบร้อยแลว้  
 ช าระส่วนท่ีเหลือ                             ภายในวนัพุธท่ี 29 สิงหาคม 2561 
 

หมายเหตุ : ช าระเตม็จ านวน                           เม่ือเหลือเวลาก่อนเดินทางไม่ถึง 90 วนั  
 

Cancellation  :   Days prior to cruise Penalty  

                    90 days or more  5,000 Baht     

   89 – 76 days   Deposit (35,000. - Baht) 

   75 – 65 days  50 percent of total charges  

   64 – 26 days  75 percent of total charges  

 With in 25 days 100 percent of total charges 

 

Arcadia Cruise Center                                                                  ใบอนุญาต เลขท่ี 11/05788 

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

            Tel:  (66-2) 235 1133    Fax:   (66-2) 235 4149         E-mail: sunee@tpsl.co.th; www.arcadiacruisecenter.com 

mailto:sunee@tpsl.co.th
http://www.arcadiacruisecenter.com/

