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เท่ียวคิวบาเมืองยอ้นยุค มนตเ์สน่หแ์ห่งแครบิเบียน 

EMPRESS OF THE SEAS 

ไป-กลบั ไมอามี : จอรจ์ทาวน,์ แกรนดเ์คยแ์มน//เซียนฟวยโกส 

                  ซานตอิาโก เดอ คิวบา//ฮาวานา 

เดินทาง 13 – 25 พฤศจกิายน 2562 
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22.20 น. พบกบัเจา้หนา้ท่ี Arcadia Cruise Center ซ่ึงมาคอยตอ้นรับท่านอยู ่ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 ประตูทางเขา้ หมายเลข 8 แถว Q เคาน์เตอร์ 1-7 โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์(QR)  
 
 

 
 
01.20 น. น าท่าน    เหินฟ้าสู่ไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินการตาร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที่ 
  QR837 / QR777 ( 01205 – 0525 / 0755 – 1615 )  ใช้เวลาบินประมาณ  08.05 /16.20 ช่ัวโมง   

  ใช้เคร่ือง  Boeing 777-300ER/ Airbus A350-900 
  แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีโดฮา ประเทศกาตาร์) อาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง             พร้อมเชิญท่านพกัผอ่น

กบัรายการบนัเทิงตามสายและภาพยนตร์ลอยฟ้า       

16.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา  

  หลงัผ่านพธีิการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง   และศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ  

  เรียบร้อยแล้ว 

ค ่า  น าท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เพิม่เติมพเิศษให้กบัลูกค้าทีรั่ก) 

  หลงัม้ืออาหารค ่า น าท่านสู่โรงแรมท่ีพกั  
 

พกัค้างแรม ณ โรงแรม 
 

 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  วนัน้ีขอน าท่านเท่ียวเมืองไมอามี เมืองชายหาดอนัเล่ืองช่ือ ศูนยก์ลางของธุรกิจการเงิน การท่องเท่ียว ศิลปะ 

และสถานบนัเทิง น าท่านสัมผสับรรยากาศของทะเลอนัใสสะอาด ณ หาดไมอามี เมืองตากอากาศและเป็นแหล่ง
ท่ีตั้งของสถาปัตยกรรมอาร์คเดโคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รวมถึงโรงแรม และอาคารท่ีพกัต่างๆ ถูกตกแต่งดว้ยสไตล์
เมดิเตอร์ริเนียน จากนั้นน าท่านสู่ย่านวินวูด คลงัศิลปะขนาดใหญ่ท่ีสุดในไมอาม่ี หรือท่ีเรียกกนัว่า “Little San 
Juan” หรือ “El Barrio” เพราะเป็นย่านท่ีชาวเปอร์โตริโกอพยพมาอาศยัเป็นจ านวนมาก จุดเด่นของยา่นน้ีคือ    
จิตกรรมฝาผนงั ท่ีถูกวาดและพน่สีดว้ยสไตลแ์บบสตรีท หน่ึงในแลนดม์าร์คท่ีไม่ควรพลาดชม 

 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง 
15 พฤศจิกายน 62 (ศุกร์) 

 

ไมอามี, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วนัทีส่องของการเดินทาง 
14 พฤศจิกายน 62 (พฤหัสบดี) 

 

กรุงเทพ ฯ – โดฮา – ไมอามี 

กรุงเทพ ฯ  
วนัแรกของการเดินทาง 
13 พฤศจิกายน 62 (พุธ)
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11.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือไมอามี เพื่อท าการเช็คอินข้ึนเรือ Empress of the Seas  

  (กรุณาเตรียมพลาสปอร์ต ตัว๋เรือ และบตัรเครดิต) 
หลงัเช็คอิน เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ พกัผอ่นอิสระกบักิจกรรมหลากหลาย 
บนเรือส าหรับช่วงเยน็  
ขอเชิญท่านน าเส้ือชูชีพมาร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภยับนเรือ ( Emergency Drill ) 
 

 

 

 

16.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่จอร์จทาวน์, แกรนด์เคยแ์มน เชิญทุกท่านร่วมนบัถอยหลงัฉลองการออกเดินทาง 

ค ่า เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือและสนุกสนานกบัวนัเวลาท่ีสุดแสนอิสระกบัคณะมวล

มิตรท่ีอบอุ่น ซ่ึงจะเร่ิมตน้ ณ ราตรีน้ีบนเรือส าราญ Empress of the Seas 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Empress Of The Seas 
 
 

 

 

 เต็มอิ่มกบัอาหารมื้อเช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค า่, และรอบดกึ 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารหลกั, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ, CHOPS GRILLE (พรีเม่ียมสเตก็), CHEF'S 
TABLE, Room Service บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
 เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด 
เพลิดเพลินกบับาร์เคร่ืองด่ืมท่ีกระจายอยูท่ ัว่เรือ, หอ้งเลานจ,์ หอ้งฟังเพลง,  Pool Party, โรงละครใหญ่  
พร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวีจอยกัษริ์มสระว่ายน ้าบนดาดฟ้า 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง 
16 พฤศจิกายน 62 (เสาร์) 

 

ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 

เรือ Empress of the Seas (ระดับ Empress Class ) เรือส าราญขนาดกลาง มีระวางขับน า้ 48,563 ตัน 

รองรับผู้โดยสาร 2,270 คน สูง 12 ช้ัน พร่ังพร้อมด้วยส่ิงอ านวยความสะดวก 
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บริหารร่างกาย กนัได้ตลอดวันกบั 
 หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, สปา, สระว่ายน ้า, โต๊ะปิงปอง, ปีนผาจ าลอง เป็นตน้ 
 เพลดิเพลนิระหว่างวนั 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 
เช่น คลาสสอนภาษาสเปน, เรียนเตน้ร า, คลาสสอนลาตินแดนซ์  เป็นตน้ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Empress Of The Seas 
 

 

 

 
วนัน้ีเรือจะเทียบท่าเขา้สู่เมืองจอร์จทาวน์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. 

รับประทานอาหารเชา้ กลางวนั และเยน็ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง 
17 พฤศจิกายน 62 (อาทติย์) 

 

จอร์จทาวน์, แกรนด์เคย์แมน 
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GCN2 : CAYMAN HIGHLIGHTS / 2.30 HRS 
ยินดีต้อนรับท่านสู่เมืองหลวงของหมู่เกาะเคย์แมน ศูนย์กลางของแหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษีและชายหาด            
อนับริสุทธ์ิ น าท่านผ่านชมวิวทิวทศัน์ท่ีเต็มไปด้วยหาดทรายท่ีมีแนวปะการังอนังดงาม ณ หาดเซเว่น ไมล์       
ถือเป็นหน่ึงในชายหาดท่ีดีท่ีสุดในทะเลแคริบเบียน ผา่นชม Heroes Square และท าเนียบรัฐบาล จากนั้นน าท่าน
แวะพกัท่ี Camana Bay ย่านบนัเทิงและช็อปป้ิงริมอ่าวท่ีมีชีวิตชีวา โดดเด่นดว้ยหอสังเกตการณ์ท่ีมีความสูงถึง  
75 ฟุต เพื่อให้ท่านไดช้มวิวเมืองแบบ 360 องศา อศัจรรยก์บัแหล่งหินปูนสีด าท่ีมีลกัษณะแปลกประหลาด จน
เป็นท่ีมาของช่ือเมือง Hell จากนั้นน าท่านแวะล้ิมลองขนมเคก้ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองHell ณ Tortuga Rum Outlet  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIONAL  1 TOUR GC89 : STINGRAY CITY SANDBAR SWIM / 2HRS 30 MINS/ USD 49 

น าท่านสู่ สตริงเรย์ซิตี ้เขตสันดอนทรายน ้าต้ืนทางตอนเหนือสุดของหมู่เกาะเคยแ์มน เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีท่านสามารถ

วา่ยน ้าและป้อนอาหารสตริงเรยห์รือปลากระเบนธงไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ดัง่กบัท่านอยูท่่ามกลางสวนสัตวใ์ตน้ ้า  
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17.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่เซียนฟวยโกส, ประเทศคิวบา 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Empress Of The Seas 
 

 

 

 
วนัน้ีเรือจะเทียบท่าเขา้สู่เมืองเซียนฟวยโกส ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 17.00 น. 

 รับประทานอาหารเชา้ และเยน็ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
Q307 : CULTURE AND BEAUTY OF CIENFUEGOS / 6.30 HRS 
วนัน้ีขอน าท่านด่ืมด ่าสัมผสักบัธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีน่าต่ืนเตน้ในคิวบา ชมน ้าตก El Nicho ท่ีงดงาม     
ชวนหลงไหลดัง่สระว่ายน ้ าขนาดใหญ่ท่ามกลางขุนเขา เดินลดัเลาะชมธรรมชาติตลอดสองขา้งทางสู่จุดชมวิว  
บนยอดเขาซานฮวน จุดสูงสุดในเทือกเขา Sierra del Escambray ท่ีสูงจากระดบัน ้ าทะเลถึง 3,700 ฟุต เปิดโอกาส
ใหท้่านไดส้ัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิ พร้อมชมววิทิวทศัน์แบบพาโนรามารอบๆเกาะ  
จากนั้นน าท่านรับประทานอาหารพื้นเมือง เช่น ฟริกสัเซ่ไก่ (ลกัษณะคลา้ยๆกบัสตูไก่) ทานคู่กบัขา้วมอส (ขา้ว
หุงผสมกบัถั่วด า) สลัดผกัและผลไม ้คุก้ก้ีเสริฟพร้อมชาและกาแฟ เพลิดเพลินกบัการแสดงทางวฒันธรรม     
และการแสดงผลงานศิลปะของชุมชน Jobero Verde 

17.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ซานติอาโก เดอ คิวบา, ประเทศคิวบา 
 

OPTIONAL 2 TOUR GCF8 : DOLPHIN ENCOUNTER AND 7 MILE BEACH /  
3 HRS 30 MINS/ USD 89 

เปิดโอกาสใหท้่านไดส้นุกสนานและสัมผสัความน่ารักของเหล่าโลมาอยา่งใกลชิ้ด โดยใหท้่านวา่ยน ้า สัมผสัหรือ 
แมก้ระทั้งจุมพิตเหล่าโลมาสัตวแ์สนรู้ ใชเ้วลา 30 นาที ให้ท่านเก็บเก่ียวประสบการณ์สุดประทบัใจ ก่อนจะน าท่านสู่
บริเวณชายหาดเซเวน่ไมล ์พกัผอ่นรับลมเยน็ๆพร้อมทอดสายตาไปกบัน ้าทะเลอนัใสสะอาด 

วนัที่หกของการเดินทาง 
18 พฤศจิกายน 62 (จันทร์) 

 

เซียนฟวยโกส, ประเทศควิบา 
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พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Empress Of The Seas 
 

 
 
 
 

 เต็มอิ่มกบัอาหารมื้อเช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค า่, และรอบดกึ 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารหลกั, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ, CHOPS GRILLE (พรีเม่ียมสเตก็), CHEF'S 
TABLE, Room Service บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
 เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด 
เพลิดเพลินกบับาร์เคร่ืองด่ืมท่ีกระจายอยูท่ ัว่เรือ, หอ้งเลานจ,์ หอ้งฟังเพลง,  Pool Party, โรงละครใหญ่  
พร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวีจอยกัษริ์มสระว่ายน ้าบนดาดฟ้า 
บริหารร่างกาย กนัได้ตลอดวันกบั 
 หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, สปา, สระว่ายน ้า, โต๊ะปิงปอง, ปีนผาจ าลอง เป็นตน้ 
 เพลดิเพลนิระหว่างวนั 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 
เช่น คลาสสอนภาษาสเปน, เรียนเตน้ร า, คลาสสอนลาตินแดนซ์  เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง 
19 พฤศจิกายน 62 (องัคาร) 

 

ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 
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Arcadia Cruise Center,191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road.Silom, Bangrak  Bangkok 10500 
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พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Empress Of The Seas 
 
 
 
 

 
วนัน้ีเรือจะเทียบท่าเขา้สู่ซานติอาโก เดอ คิวบา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 16.00 น. 

รับประทานอาหารเชา้ และเยน็ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
Q209 : EL COBRE HIGHLIGHTS / 6.30 HRS  
วนัน้ีน าท่านนัง่รถเท่ียวชมสถานท่ีน่าสนใจรอบๆเมืองซานติอาโก เดอ คิวบา พร้อมล้ิมรสอาหารพื้นเมือง เร่ิมตน้
การเดินทาง ณ โบสถ์El Cobre  โบสถท่ี์ส าคญัทางศาสนาของคริสตจกัรแห่ง Virgin of  Charity ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
ของคิวบา ช่ืนชมรูปป้ันทองค าบริสุทธ์ิภายในโบสถ์ จากนั้นน าท่านผา่นชมยา่น Vista Alegre เพลิดเพลินกบัการ
ส ารวจความเป็นอยู่จากชุมชนทอ้งถ่ิน ผ่านชม Plaza de la Revolucion   โดดเด่นดว้ยอนุสาวรียข์นาดใหญ่      
ของนายพลอนัโตนิโอเมซาง  
น าท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการอาหารทอ้งถ่ินแบบฉบบัคิวบา  
หลงัม้ืออาหารใหท้่านไดพ้กัผอ่นเลือกช็อปป้ิงตามอธัยาศยั 

16.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ฮาวานา, ประเทศคิวบา 

 

 

 

 

 

 

   

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง 
20 พฤศจิกายน 62 (พุธ) 

 

ซานตอิาโก เดอ ควิบา, ประเทศควิบา 
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พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Empress Of The Seas 
 

 

 

 

 เต็มอิ่มกบัอาหารมื้อเช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค า่, และรอบดกึ 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารหลกั, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ, CHOPS GRILLE (พรีเม่ียมสเตก็), CHEF'S 
TABLE, Room Service บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
 เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด 
เพลิดเพลินกบับาร์เคร่ืองด่ืมท่ีกระจายอยูท่ ัว่เรือ, หอ้งเลานจ,์ หอ้งฟังเพลง,  Pool Party, โรงละครใหญ่  
พร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวีจอยกัษริ์มสระว่ายน ้าบนดาดฟ้า 
บริหารร่างกาย กนัได้ตลอดวันกบั 
 หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, สปา, สระว่ายน ้า, โต๊ะปิงปอง, ปีนผาจ าลอง เป็นตน้ 
 เพลดิเพลนิระหว่างวนั 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 
เช่น คลาสสอนภาษาสเปน, เรียนเตน้ร า, คลาสสอนลาตินแดนซ์  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Empress Of The Seas 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง 
21 พฤศจิกายน 62 (พฤหัสบดี) 

 

ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 
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วนัน้ีเรือจะเทียบท่าเขา้สู่ฮาวานา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. 

รับประทานอาหารเชา้ และเยน็ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
N103 : OLD HAVANA CITY SIGHTSEEING / 5 HRS 
ขอตอ้นรับท่านสู่เมืองฮาวานาเมืองหลวงของประเทศคิวบา เป็นหน่ึงในเมืองศิลปะท่ียิ่งใหญ่ของโลก วนัน้ีขอน า
ท่านเรียนรู้ประวติัศาสตร์และศิลปะพื้นเมืองของประเทศคิวบา เร่ิมตน้ดว้ยการน าท่านเดินเล่นย่าน Callejon De 
Hamel ชุมชนกลางใจเมืองฮาวานาใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัจิตรกรรมฝาผนงัและประติมากรรมจากวตัถุรีไซเคิล           
ท่ีแสดงถึงวฒันธรรมแอฟริกาผสมคิวบา ตามตรอกซอกซอยก็ยงัมีงานศิลปะและการแสดงดนตรีทอ้งถ่ิน 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จัตุรัส เดอ ลา ริโวลูช่ัน (Plaza de la Revolucion) จตุัรัสขนาดใหญ่ 1 ใน 4 ของโลก 
ผา่นชม El Capitolio ท่ีตั้งของรัฐบาลคิวบาสร้างข้ึนเม่ือปีพ. ศ.2472  เป็นอาคารท่ีสวยงามในสถาปัตยกรรมของ
คิวบา น าท่านเดินเขา้สู่ถนน Paseo del Prado ถนนท่ีสวยท่ีสุดในฮาวานาท าให้ท่านมีความรู้สึกเหมือนถนน    
แกรนดจ์ากยคุอดีต  
รับประทานอาหารพื้นเมือง ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
หลงัรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่นรอบๆจตุัรัสเมืองเก่าฮาวานา ให้ท่านได้ช้อปป้ิง หรือเลือกซ้ือ    
ของฝากท่ีข้ึนช่ือของเมืองฮาวานา อาทิ เซรามิค เคร่ืองหนงั เคร่ืองประดบั หรือผลงานศิลปะ เป็นตน้  

17.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ไมอามี, ประเทศสหรัฐอเมริกา               
  

 

 

 

 

 

 

 

ขอใหทุ้กท่านวาง  กระเป๋าสัมภาระไวห้นา้ห้องพกัของท่าน เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะไดร้วบรวมมาเก็บไว ้                
ท่ีหอ้งสโตร์ และน าลงจากเรือในวนัรุ่งข้ึน (ทางเรือจะแจง้เวลาอีกคร้ังหน่ึง) 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Empress Of The Seas 
 

 

 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง 
22 พฤศจิกายน 62 (ศุกร์) 

 

ฮาวานา, ประเทศควิบา 



อารค์าเดยี ครซู เซน็เตอร ์191/2 ถนน สาทรเหนือ ซอย ศกึษาวทิยา แขวง สลีม เขต บางรกั กรงุเทพฯ 10500 
Arcadia Cruise Center,191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road.Silom, Bangrak  Bangkok 10500 

Line @ : @arcadiacruisecente     Facebook : Arcadia Cruise Center 

 

 

 

 

วนัน้ีเรือจะเทียบท่าเขา้สู่ไมอามี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. 
 น าท่านลงจากเรือ หลงัรับกระเป๋าสัมภาระแลว้ 

น าท่านออกเดินทางสู่ ไมอามีซีควาเรียม(Miami Seaquarium) พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าท่ีดีท่ีสุดของไมอามี            
เปิดโอกาสให้ท่านได้เรียนรู้โลกใต้ท้องทะเล พบกับเหล่าส่ิงมีชีวิตใต้น ้ ามากมาย เช่น ฉลาม เต่าทะเล 
สัตวเ์ล้ือยคลานต่างๆ และไฮไลทท่ี์ส าคญัคือ วาฬโลลิตา้ วาฬเพชรฆาตท่ีมีอายกุวา่ 50 ปี  
มีกิจกรรมการแสดงโชวข์องสิงโตทะเล โชวโ์ลมา รวมถึงกิจกรรมการวา่ยน ้ ากบัโลมา จากนั้นน าท่านสู่ เบย์ไซด์ 
มาร์เกต็เพลส (Bayside Marketplace) ศูนยก์ารคา้กลางแจง้ของอ่าวบิสเคยน์ ตลาดแห่งน้ีมีบล็อกส าหรับเช่าขาย
ของถึง 140 และรถเข็นขา้งทางอีกกว่า 50 ร้านคา้ ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้หรือนัง่ด่ืมพร้อมฟังดนตรีสดแบบ
ชิลล์ชิลล์ นอกจากเต็มไปดว้ยร้านคา้มากมายสถานท่ีแห่งน้ียงัมีกิจกรรมกลางแจง้ให้ร่วมสนุก เช่น การตกปลา 
ล่องเรือ ป่ันจกัรยานเป็นตน้ 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เพิม่เติมพเิศษให้กบัลูกค้าทีรั่ก) 

15.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา  

18.20 น. น าท่าน    เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี 
  QR778 (1820– 1625+1)  ใช้เวลาบินประมาณ 14.05 ช่ัวโมง   
  ใช้เคร่ือง Airbus A350-900 แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีโดฮา ประเทศกาตาร์ 
                อาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง  พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย 
  และภาพยนตร์ลอยฟ้า    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสิ่บเอด็ของการเดินทาง 
23 พฤศจิกายน 62 (เสาร์) 

 

ไมอามี, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
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16.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ 

17.15 น. น าท่าน    เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี 
  QR826 (1715 – 0355 )  ใช้เวลาบินประมาณ 06.40 ช่ัวโมง   
  ใช้เคร่ือง Boeing 787-8  
                อาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง  พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย 
  และภาพยนตร์ลอยฟ้า    
 

 

 

03.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ                    
หมายเหตุ : บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่น โปรแกรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

วนัทีสิ่บสองของการเดินทาง 
24 พฤศจิกายน 62 (อาทติย์) 

 

โดฮา – กรุงเทพฯ 

วนัทีสิ่บสามของการเดินทาง 
25 พฤศจิกายน 62 (จันทร์) 

 

กรุงเทพ ฯ 



                                                                                                                                    
                                                 
 
 

ใบเสนอราคา 
รายการล่องเรือส าราญเทีย่วควิบา มนต์เสน่ห์แห่งทะเลแคริบเบียน  

Empress of the Seas 
ระหว่างวนัที ่ 13 – 25 พ.ย. 2562 

อตัราค่าบริการ   
    ผู้ใหญ่ 16 ท่านขึน้ไป (พกัห้อง Inside)                   ท่านละ          135,000.– บาท  
 พกัห้องแบบมีหน้าต่าง (Outside)      เพิม่ ท่านละ            12,000.–  บาท 
    ทีน่ั่งบนเคร่ืองบินแบบ Business        เพิม่ ท่านละ          116,000.–  บาท  
        พเิศษหากมีผู้เดินทางแบบทีน่ั่ง Business มากกว่า 6 ท่านขึน้ไป เพิม่ ท่านละ          110,000.– บาท 
** หมายเหตุ-     ราคาตัว๋เคร่ืองบินและค่าบริการ อาจมีการปรับเปล่ียนได ้ ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน  
               ราคาน ้ามนัดิบท่ีมีผลต่อสายการบินและเรือส าราญ 
  ค่าบริการรวม 
     ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์เสน้ทาง กรุงเทพ-ไมอามี-กรุงเทพ (รวมภาษีน ้ ามนัแลว้) 
   ค่าหอ้งพกับนเรือแบบหอ้งพกัภายใน (Inside) (พกั 2 ท่าน/หอ้ง จ านวน 8  คืน) / ภาษีท่าเรือ / ทิปบนเรือ 
   ค่าโรงแรมท่ีไมอามี 1 คืน 
     ค่าวีซ่าคิวบา (Visa on Arrival) 
     ค่าทิปคนขบัรถ  
     ค่าทวัร์บนฝ่ังท่ีระบุในรายการ 
     ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุ ระหวา่งเดินทาง ทุนประกนั 1,000,000 บาท เจบ็ป่วย รักษาพยาบาล 1,500,000 บาท 
      (อายตุ ่ากวา่ 16 ปีหรือมากกวา่ 75 ปี ทุนประกนั 500,000 บาท รักษาพยาบาล 1,500,000 บาท) 
     มีหวัหนา้ทวัร์คอยบริการ ตลอดรายการตามท่ีระบุ 
** หมายเหตุ - โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ค่าบริการไม่รวม 
     ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  
เง่ือนไขการช าระเงิน 
 ช าระมดัจ างวดแรก 50,000บาท / ท่าน     ภายใน 7 วนัหลงัจากการยนืยนัหอ้งพกั 
 ช าระส่วนท่ีเหลือ                             80วนั ก่อนการเดินทาง 
 
เน่ืองจากการเดินทางคร้ังนีใ้ช้เรือส าราญเป็นหลกั ดังน้ันจึงต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบของเรือ ตามรายละเอยีดดังนี้ 
Cancellation:   Days prior to cruise      Penalty  
                    70 days or more   none 
   69 – 55 days   Deposit (50,000. - Baht) 
   54 – 25 days   50 percent of total charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   Within 24 days      100 percent of total charges 
 

        ********************************  

Arcadia Cruise Center                                                                                                                    ใบอนุญาตเลขที ่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  
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