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สุดยอดของการล่องเรือสาราญ ผจญภัยหมู่เกาะทะเลแคริบเบียน
ฟอร์ท ลอเดอเดล – ปริ้ นเซส เคย์(บาฮามาส) – ซานฮวน(เปอร์โตริ โก) –
แอมเบอร์(โดมิ นิกนั ) – แกรนด์เติ กส์

เรือสาราญรอยัล ปริน๊ เซส
เดินทางวันที ่ 16 – 26 พ.ย. 61
ระหว่างวันที ่ 16 – 26 พ.ย. 2561

วันแรกการเดิ นทาง
16 พฤศจิ กายน 61 (ศุกร์)
17.30 น.
20.35 น.

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรสต์ (EK) ชัน้ ผูโ้ ดยสาร ขาออกชัน้
4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 แถว พบกับเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯทีม่ าคอยต้อนรับ
เหินฟ้าสูฟ่ อร์ท ลอเดอเดลโดยสายการบินเอมิเรสต์ เทีย่ วบินที่ EK373 BANGKOK-DUBAI (20350050+1 บินประมาณ 7.15 ชม.) ใช้เครือ่ งแอร์บสั A380-800 อาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ ง

วันที่สองการเดิ นทาง
17 พฤศจิ กายน 61 (เสาร์)
00.50 น.

กรุงเทพฯ – ฟอร์ท ลอเดอเดล

ฟอร์ท ลอเดอเดล – เช็คอิ นเรือสาราญ (Embark)

ถึงท่าอากาศยานดูไบ รอเปลีย่ นเครือ่ ง
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02.30 น.

09.59 น.

16.00 น.

เหินฟ้าสู่ฟอร์ท ลอเดอเดลโดยสายการบินเอมิเรสต์ เทีย่ วบินที่ EK213 DUBAI-FT.LAUDERDALE
(0230-0959 บินประมาณ 16.29 ชม.) ใช้เครื่องโบอิง้ 777-200LR อาหารและเครื่องดื่มบริการบน
เครือ่ ง
ถึงท่าอากาศยานฟอร์ท ลอเดอเดล, ฟลอริดา้
หลังผ่านพิธีการตรวจลงตรา
หนังสื อเดินทางและศุลกากร
เรี ยบร้อยแล้ว
“Welcome to Ft.Lauderdale, Florida”
วันนี้ขอต้อนรับท่านสู่เมืองฟอร์ท ลอเดอเดล เมืองท่องเที่ยวและประตูส่แู คริบเบียน เป็ นที่ตงั ้ ของ
ท่าเรือทีร่ บั นักท่องเทีย่ วเรือสาราญจากทัวโลก
่
ได้รบั การขนามนามว่าเป็ นเวนิช แห่งอเมริกา “The
Venice of America” เป็ นเกาะทีส่ วยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งในทวีปอเมริกาใต้ดว้ ยหาดทรายขาวละเอียด
และน้ าทะเลสีฟ้าทีเ่ บา ๆ เป็ นสถานที่เหมาะสาหรับการพักผ่อน ภายในเมืองมีโรงละครระดับโลก
พิพธิ ภัณฑ์ และแหล่งช็อปปิ้ งมากมาย
ขอนาท่านเดินทางสูท่ า่ เรือ Port Everglades
เช็คอินขึน้ เรือ Royal Princess กรุณาเตรียมพาสปอร์ต ตั ๋วเรือ Public Health Questionnaire
(ทีเ่ ซ็นต์ชอ่ื เรียบร้อย) และบัตรเครดิต สาหรับการลงทะเบียน
หลังเช็คอิน เชิญรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
เชิญท่านพักผ่อนอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ
สาหรับช่วงเย็น ขอเชิญท่านนาเสือ้ ชูชพี มาร่วมฟงั การสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ
( Emergency Drill )
เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ Princess Cays ประเทศบาฮามาส เชิญทุกท่านร่วมนับถอยหลังฉลองการ
ออกเดินทาง
BON VOYAGE COUNTDOWN
เชิ ญท่านรับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารบนเรือ และสนุกสนานกับวันเวลาที่ สดุ แสน
อิ สระ กับคณะมวลมิ ตรที่ อบอุ่น ซึ่งจะเริ่ มต้น ณ ราตรีนี้บนเรือสาราญ Royal Princess
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Royal Princess
ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Princess Patter” ทีท่ าง
เรือจะส่งมาให้ทา่ นได้อา่ นล่วงหน้าทุกคืน โดยจะนาส่งไว้ทห่ี อ้ งนอนของท่าน ซึง่ รายละเอียดทุกอย่าง
จะแนะนาไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น ค่านี้ควรแต่งตัวอย่างไร กิจกรรมตัง้ แต่เช้าจรดเย็น รายการ
การบันเทิงต่าง ๆ เป็ นต้น
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วันที่สามของการเดิ นทาง
18 พฤศจิ กายน 61 (อาทิ ตย์)

Princess Cays, Bahamas

08.00 น.

เรือเที ยบท่าตัง้ แต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. (วันนี้ใช้เรือ Tender)
เชิ ญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เรือเทียบท่า Princess Cays, ประเทศบาฮามาส

Highlight

Tour RSD-980 AQUA BIKE RENTAL (2 PEOPLE MAXIMUM) (1 Hrs.)

17.00 น.

ขอต้อนรับท่านสู่ Princess Cays เมืองรีสอร์ทตากอากาศทีม่ ชี ่อื เสียง ต้อนรับนักท่องเทีย่ วในแต่ละปี
กว่า 3 ล้านคน เมืองนี้ตงั ้ อยู่ทางใต้สุดของเกาะอีลูทรี ่า (ELEUTHERA) หนึ่งในหมู่เกาะกว่า 3,000
เกาะ ของหมูเ่ กาะบาฮามาสในมหาสมุทรแอตแลนติก สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีท่ ่านจะได้สนุ กกับกิจกรรม
ทางน้ าอย่างหลากหลาย เราขอแนะนาจักรยานน้ า (AQUA BIKE) ให้ท่านปั่นเล่นได้สนุ กสนานริม
ชายหาด เป็ นประสบการณ์ทน่ี ่าประทับใจ
จากนัน้ ท่านสามารถเลือกกิจกรรมอื่นๆ เพิม่ เติมหากท่านถูกใจ หรือนอนเล่นบนชายหาด ถ่ายรูปวิว
ธรรมชาติ เลือกอิสระไร้ขอบเขตกับบรรยากาศอันสดชืน่ ของทะเลแคริบเบียน
เรือออกจากท่ามุง่ หน้าสู่ เมืองซานฮวน ประเทศเปอร์โตริโก
เชิ ญท่านรับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารบนเรือ
คา่ นี้ กัปตันเรือขอเลี้ยงต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ (WELCOME DINNER) ท่านจะเพลิ ดเพลิ น
กับบรรยากาศของดนตรีและการประดับประดาที่ งดงามน่ าตื่นใจ พร้อมด้วยเมนูอาหารที่
จัดเตรียมไว้เป็ น พิ เศษ รวมทัง้ ความสาราญอันหลากหลายที่ ได้จดั เตรียมไว้ให้ท่านอย่าง
เพียบพร้อม
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Royal Princess

วันที่สี่ของการเดิ นทาง
19 พฤศจิ กายน 61 (จันทร์)

ล่องทะเล

เชิ ญท่านรับประทานอาหารเช้า และอาหารหารกลางวันอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ
วันนี้ ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่ างอิสระเลือกสนุ กสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้
FACILITY ต่าง ๆ ทีม
่ อี ยูม่ ากมาย อาทิเช่น :ห้องอาหารใหญ่ 3 ห้อง, ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ ( บริการ 24 ชัวโมง
่ )
ห้องอาหารอิตาเลีย่ น, ห้องอาหารสเต็กเฮ้าส์
ดิสโก้เธคลอยฟ้า “ Sky Walkers ”
 ห้องฟงั เพลง และห้องเลาจ์น  บาร์เครือ่ งดื่ม และบาร์ไอศครีม
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ห้องโชว์ และการแสดงทีพ่ รังพร้
่ อมด้วยระบบแสงสีเสียง
โรงภาพยนตร์
ห้องคาสิโน ( สไตล์ ลาสเวกัส )
สระว่ายน้า และ สระน้าวน
ห้องยิม ห้องเซาวน่า ห้องนวด และอบไอน้า
คอร์ตเทนนิส บาสเก็ตบอล และวอลเล่ยบ์ อล
สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ 9 หลุม
ห้องเกมส์ และเครือ่ งเล่น SIMULATOR สโมสรสาหรับเด็ก และวัยรุน่
AOL. อินเตอร์เน็ท คาเฟ่
ห้องแพทย์
ห้องทาพิธแี ต่งงาน
ห้องสมุด ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ
ร้านขายของทีร่ ะลึก และสรรพสินค้า
ร้านค้าปลอดภาษี
ระบบซักรีดแบบบริการตนเอง
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Royal Princess

วันที่ห้าของการเดิ นทาง
20 พฤศจิ กายน 61 (อังคาร)

San Juan, Puerto Rico

07.00 น.

เรือเที ยบท่าตัง้ แต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น.
เชิ ญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เรือเทียบท่า เมืองซานฮวน, ประเทศเปอร์โตริ โก

Highlight

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

วันนี้ขอต้อนรับสู่เมืองซานฮวน เมืองหลวงของประเทศเปอร์โตริโก เป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญ ตัง้ อยู่ทาง
ตอนเหนือของเกาะ ขอนาท่านสัมผัสกับธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเอลยุงเก (El YUNQUE) เป็ น
เขตป่าสงวนทีเ่ ป็ นป่าดิบชืน้ แห่งหนึ่งในแค่ไม่กแ่ี ห่งทีเ่ หลืออยู่ในแถบทะเลแคริบเบียน ทีค่ รอบคลุม
พืน้ ทีก่ ว้างใหญ่ไพศาลกว่า 28,000 เอเคอร์ ภายในอุทยานมีตน้ ไม้ชนิดต่าง ๆ ประมาณ 240 ชนิด,
ต้นเฟิรน์ 50 ชนิด, ดอกกล้วยไม้กว่า 20 สายพันธุ์ และยังมีน้ าตก (LA COCA WATERFALL) ทีช่ ่วย
เสริมแต่งให้ไหล่เขาดูงดงาม ยังมีนกแก้วเปอร์โตริโกทีแ่ ม้ว่าจะใกล้สญ
ู พันธุ์กย็ งั สามารถรอดชีวติ อยู่
ได้ในปา่ สงวนแห่งนี้ และมีกบเปอร์โตริโกตัวกระจ้อยร่อยทีอ่ าศัยอยู่บนต้นไม้ซง่ึ เป็ นสัญลักษณ์อย่าง
หนึ่งของเกาะ เมือ่ มองจากระยะไกล ไหล่เขาของเอลยุงเก ดูราวกับมีผา้ คลุมหน้าสีเงินปิ ดคลุมอยู่ สีท่ี
มองเห็นนัน้ เป็ นสีจากใบของต้นไม้ท่มี ชี ่อื ว่ายากรูโม ซึ่งเป็ นต้นไม้ชนิดหนึ่งทีง่ อกขึน้ อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากอุดมด้วยพืชพรรณนานา ป่าสงวนแห่งนี้จงึ ถูกจัดให้เป็ นเขตสงวนชีวมณฑลแห่งหนึ่งของ
สหประชาชาติ (UNESCO HERITAGE) หลังจากนัน้ นาท่านกลับสูท่ า่ เรือ
เชิ ญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
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บ่าย

17.00 น.

บ่ายนี้เชิญท่านพักผ่อน หรือทากิจกรรมอันหลากหลายบนเรือ
สาหรับท่านทีย่ งั ไม่เหนื่อย ขอแนะนาท่านเดินเล่นในเมืองเก่าซานฮวน ชมสถาปตั ยกรรมทีม่ คี วาม
หลากหลาย ส่วนใหญ่ได้รบั อิทธิพลมาจากสเปน ประกอบไปด้วยโบราณสถานแห่งชาติซานฮวน ซึง่
มีพน้ื ทีอ่ นั กว้างใหญ่ประกอบด้วยกาแพงเมืองและป้อมปราการมากมาย ผ่านชมป้อมซานเฟลิพเดล
โมร์โร่ (SAN FELIPE DEL MORRO) มีอายุประมาณ 400 ปี สร้างขึน้ เพื่อป้องกันการโจมตีทาง
ทะเล ตัง้ แต่ปลายศตวรรษที่ 19 ถึงปี 1961 ปจั จุบนั สถานทีแ่ ห่งนี้ได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกของ
ยูเนสโก หลังจากนัน้ เชิญท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพืน้ เมือง เพื่อนาไปฝาก
คนทีท่ า่ นรัก หลังจากนัน้ นาท่านกลับสูท่ า่ เรือ
เรือออกจากท่ามุง่ หน้าสู่ อ่าว Amber ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกนั
เชิ ญท่านรับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารบนเรือ
ค่านี้เชิญท่านเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์อนั งดงามตระการตา
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Royal Princess

วันที่หกของการเดิ นทาง
21 พฤศจิ กายน 61 (พุธ)

Amber Cove, Dominican Republic

09.00 น.

เรือเที ยบท่าตัง้ แต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
เชิ ญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เรือเทียบท่า อ่าว Amber, ประเทศสาธารณรัฐโดมิ นิกนั

Highlight

Tour AC4-245 DOMINICAN COFFEE: A LOCAL EXPERIENCE (5.5 Hrs.)

เรือเทียบท่าที่ Amber เมืองท่าเรือสาราญแห่งใหม่ล่าสุด เมื่อปี 2015 ของสาธารณรัฐโดมินิกนั ทีน่ ่ี
เป็ นเมืองแรกๆ ของอเมริกาที่ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ได้มาบุกเบิก นอกจากเป็ นเมืองทีส่ าคัญทีน่ ่ียงั มี
กลิน่ อายและศิลปะของสเปน ให้ท่านได้สมั ผัสในย่านใจกลางเมือง ขอนาท่านนัง่ รถโค้ชสู่ใจกลาง
ประเทศทีป่ ลูกกาแฟ ซึง่ เป็ นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆของประเทศ ให้ท่านได้เรียนรูว้ ธิ กี ารปลูกกาแฟ
การเก็บเกี่ยวและการคัวเมล็
่ ดกาแฟ ลักษณะของกาแฟที่ปลูกบนเกาะ จะมีรสอ่อน สะอาด และมี
ความเปรีย้ วน้อย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการจิบกาแฟและเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองเป็ นของฝากแด่คน
ทีท่ า่ นรัก
เชิ ญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง
เชิญท่านอิสระกับการเลือกซื้อของ ณ ริมหาด เปอร์โต พลาต้า (PUERTO PLATA) เมืองชายหาดที่
อัดแน่นด้วยร้านค้า ร้านอาหาร พิพธิ ภัณฑ์ และสถานทีส่ าคัญๆของเมืองอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ทข่ี น้ึ ชื่อ
เหมาะแก่การซือ้ เป็ นของฝาก อาทิเช่น เหล้ารัม กาแฟ ช็อคโกแลต และสาหรับผูท้ ห่ี ลงใหลกับความ
งามของอัญมณี (AMBER) ท่านสามารถเลือกช้อปได้ไม่ว่าจะเป็ น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน และ
เครือ่ งประดับอืน่ ๆทีง่ ดงามยิง่ นัก
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บ่าย
17.00 น.

ได้เวลาพอสมควร ขอนาท่านกลับสูท่ า่ เรือ
บ่ายนี้เชิญท่านพักผ่อน หรือทากิจกรรมอันหลากหลายบนเรือ
เรือออกจากท่ามุง่ หน้าสู่ Grand Turk, หมูเ่ กาะเติกส์และเคคอส
เชิ ญท่านรับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารบนเรือ
ค่านี้เชิญท่านเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์อนั งดงามตระการตา
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Royal Princess

วันที่เจ็ดของการเดิ นทาง
22 พฤศจิ กายน 61 (พฤหัสบดี)

07.00 น.
Highlight

บ่าย
17.00 น.

Grand Turk, Turks & Caicos

เรือเที ยบท่าตัง้ แต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น.
เชิ ญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เรือเทียบท่า Grand Turk, หมู่เกาะเติ กส์และเคคอส
Tour GDT-830 GIBB'S CAY STINGRAY SNORKEL & CONCH DEMONSTRATION
(2 Hrs.)

เริม่ ต้นเช้าวันทีส่ ดใสโดยขอนาท่านสู่ Gibb’S Cay ให้ทา่ นได้สมั ผัสประสบการณ์สดุ พิเศษกับการดา
น้าแบบตืน้ Snorkel (ทางเรือจะจัดเตรียมอุปกรณ์ดาน้าให้ อาทิ แว่นตาดาน้า, รองเท้าว่ายน้า) พร้อม
กับให้อาหารปลากระเบนธงซึง่ จะว่ายเวียนวนอยูร่ อบๆตัวเรา (ทัง้ นี้จานวนปลาอาจแตกต่างกันไปใน
แต่ละวัน) โดยจะมีผเู้ ชีย่ วชาญมาสอนวิธกี ารให้อาหารและการลูบหรือจับตัวปลากระเบนธง บริเวณ
Gibb’S Cay ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของนกทะเลขนาดใหญ่รวมถึงซากดึกดาบรรพ์และแนวปะการังทีด่ ที ส่ี ดุ บน
เกาะ จากนัน้ เปิดโอกาสให้ทา่ นได้เดินเล่นบนชายหาดตามอัธยาศัย
เชิ ญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
บ่ายนี้เชิญท่านพักผ่อน หรือทากิจกรรมอันหลากหลายบนเรือ
เรือออกจากท่ามุง่ หน้าสู่ เมืองฟอร์ท ลอเดอเดล
เชิ ญท่านรับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารบนเรือ
คา่ นี้ กัปตันเรือขอเลี้ยงขอบคุณท่ านผู้มีเกี ยรติ (FAREWELL PARTY) ท่ านจะเพลิ ดเพลิ น
กับ บรรยากาศของดนตรีและการประดับประดาที่ งดงามน่ าตื่ นใจ พร้อมด้ วยเมนูอาหารที่
จัดเตรียมไว้เป็ นพิ เ ศษ รวมทัง้ ความสาราญอันหลากหลายที่ ไ ด้ จ ดั เตรี ยมไว้ ใ ห้ ท่ า นอย่ า ง
เพียบพร้อม
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Royal Princess
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วันที่แปดของการเดิ นทาง
23 พฤศจิ กายน 61 (ศุกร์)

ล่องทะเล

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวันอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ
 ขอต้อนรับเช้าอันสดใสด้วยการเดินเล่นออกกาลังกายบนดาดฟ้าเรือ สูดอากาศสดชื่นเย็นสบาย
เพิม่ พลังให้กบั ชีวติ หรือจะร่วมเต้นแอโรบิคกับครูฝึกแสนร่าเริง และมีอธั ยาศัย วันนี้จะเป็ นอีกวันหนึ่ง
ทีท่ ่านจะได้พกั ผ่อนอย่างอิสระเลือกทาในสิง่ ทีป่ รารถนา และพบกับกิจกรรมอันแสนสนุ กสนาน และ
น่ าสนใจตามสไตล์ทค่ี ุณถนัด เช่น การเต้นบอลรูม การทาอาหาร การจัดดอกไม้ การแข่งขันกีฬา
การประมูลภาพงานศิลปะ การแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ และโปรแกรม Scholarship @Sea ที่
น่าสนใจ เป็ นต้น
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือ
*** คืนนี้ ก่อนเวลา 24.00 น. ขอให้ทุกท่านจัดกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ และวางไว้หน้ าห้องพักของ
ท่าน เพื่อ ที่ เจ้าหน้ าที่ จะได้รวบรวมไปเก็บไว้ที่ห้องสโตร์และนาลงจากเรือในวันรุ่งขึ้น โดยเรือ
จะแจ้งเวลาให้ท่านทราบอีกครัง้ หนึ่ ง
ขอให้ทุกท่านแยกของใช้จาเป็ นเช่นเสื้อผ้า หนังสือเดิ นทาง (Passport) เอกสารต่างๆ รวมถึง
ยาประจาตัวใส่กระเป๋าเดิ นทางใบเล็ก
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Royal Princess

วันที่เก้าของการเดิ นทาง
24 พฤศจิ กายน 61 (เสาร์)

06.00 น.
เช้า

ฟอร์ท ลอเดอเดล – ดูไบ

เรือเที ยบท่าตัง้ แต่เวลา 06.00 น.
เชิ ญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เรือเทียบท่าฟอร์ด ลอเดอเดล, ฟลอริ ด้า
เชิญท่านลงเรือ หลังผ่านขัน้ ตอนตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
ขอนาท่านเดินเล่นบริเวณ Riverwalk ย่านถนน Las Olas บูเลอวาร์ด เป็ นทางเดินริมแม่น้ าทีค่ ด
เคี้ยวยาวโค้งไปตามแม่น้ า New River ประกอบไปด้วย ร้านบูตคิ ร้านค้าสุดชิค ร้านกาแฟสุดหรู
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17.00 น.
20.20 น.

และแกลเลอรี่ เชิญท่านเดินเล่นหรือจับจ่ายซื้อของ ให้ความรูส้ กึ ถึงบรรยากาศเมืองชายทะเลสุดเท่ห์
จากนัน้ เชิญท่านช้อปปิ้ ง ณ ช้อปปิ้ งมอลล์ ให้ทา่ นได้ซอ้ื ฝากแด่คนทีท่ า่ นรัก
อาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านออกเดินทางสูท่ า่ อากาศยานฟอร์ท ลอเดอเดล
เหินฟ้าสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบินเอมิเรสต์ เทีย่ วบินที่ EK214 FT. LAUDERDALE-DUBAI (20201940+1 บินประมาณ 14.20 ชม.) ใช้เครือ่ งโบอิง้ 777-200LR อาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ ง

วันที่สิบของการเดิ นทาง
25 พฤศจิ กายน 61 (อาทิ ตย์)
19.40 น.
22.35 น.

ดูไบ - กรุงเทพฯ

ถึงดูไบ รอเปลีย่ นเครือ่ ง
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เทีย่ วบินที่ EK374 DUBAI-BANGKOK (2235-0735
บินประมาณ 06.00 ชม.) ใช้เครือ่ งโบอิง้ 777-200LR อาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ ง

วันที่สิบเอ็ดของการเดิ นทาง
26 พฤศจิ กายน 61 (จันทร์)
07.35 น.

กรุงเทพฯ

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ

Bon Voyage
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ใบเสนอราคา
รายการล่องเรือสาราญสู่ แคริบเบียน
Royal Princess
ระหว่ างวันที่ 16 – 26 พฤศจิกายน 2561




ผูใ้ หญ่ 16 ท่านขึ้นไป
พักห้องมีระเบียง (Balcony cabin)
พักห้องมินิสูท (Mini Suite cabin)

** หมายเหตุ

ราคา ท่านละ
เพิ่ม ท่านละ
เพิ่ม ท่านละ

119,000.– บาท
20,000.– บาท
35,000.– บาท

ราคาตัว๋ เครื่ องบินและค่าบริ การ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาน้ ามันดิบที่มีผลต่อสายการบินและเรื อสาราญ

 ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต์ EK กรุ งเทพฯ-ฟอร์ท ลอเดอเดล-กรุ งเทพฯ

(ราคารวมภาษีน้ ามัน 19,500 บาทแล้ว)

แบบห้องไม่มีหน้าต่าง (Inside)
/ จานวน 7
/ ภาษีท่าเรื อ



และเจ็บป่ วย ทุนประกันรักษาพยาบาล สูงสุ ด 1,500,000 บาท


ไม่
 ค่

 ค่าวีซ่าอเมริ กา

%

เงื่อนไขการชาระเงิน

ชาระมัดจางวดแรก 35,000 บาท / ท่าน

ชาระส่ วนที่เหลือ
หมายเหตุ : ชาระเต็มจานวน
Cancellation :

ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับยืนยันการจองเรี ยบร้อยแล้ว
ภายในวันพุธที่ 29 สิ งหาคม 2561
เมื่อเหลือเวลาก่อนเดินทางไม่ถึง 90 วัน

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 เลขที่ 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

