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ทริปพิเศษ สั มผั ส วัฒธ ร รม  ธ ร รมช าติ แ ล ะคว าม เ ร้ า ใ จ ของ เ ม็ ก ซิ โ ก   
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ร า ยกา ร ล่ อ ง เ รื อ รั ก เ รื อส า ร าญ  Ruby  Princess  

ร ะห ว่ า ง วั นที่  17  –  26  พ ฤศจิ ก า ยน  2561  
 

วนัแรกของการเดินทาง 

 17 พฤศจิกายน 2561 (เสาร์) กรุงเทพฯ – ไทเป – ลอสแอนเจลิส ล่องเรือส าราญ   Ruby Princess   

 23.00 น. พบกบัเจา้หนา้ท่ี Arcadia Cruise Center ซ่ึงมาคอยตอ้นรับท่านอยู่ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ประตูทางเขา้ หมายเลข 8 แถว Q&R เคานเ์ตอร์ 1-8โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (EVA AIR) 

 02.15 น. น าท่าน    เหินฟ้าสู่ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินอีวีเอ แอร์  (BR) 
เท่ียวบินท่ี BR206 / BR015 (0215 – 0650 / 1120- 0650 ใช้เวลาบินประมาณ 3.35 / 11.30 
ช่ัวโมง ใช้เคร่ือง Boeing 777-300 ER แวะเปลีย่นเคร่ืองท่ีไทเป ประเทศใต้หว่ัน)    

 บินข้ามเส้นแบ่งวนัสากล เวลาเปลีย่น วนัที่ไม่เปลีย่น  

  อาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิง ตามสายและภาพยนตร์
ลอยฟ้า     

 06.50 น.   ถึงท่าอากาศยาน ลอสแอนเจลสิ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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   “Welcome to  Los Angeles, United State of America” 

  ขอต้อนรับท่านสู่นครลอส แอนเจลีส มหานครท่ียิ่ งใหญ่และมีช่ือเสียงเป็นอันดับสอง ของ
สหรัฐอเมริกา เมืองท่ีมีผูค้นหลากหลายสญัชาติอาศยัอยูไ่ม่วา่จะเป็นชาวยโุรป เอเชีย หรือแมก็ซิกนั ผา่น
ชมตวัเมืองอนัทนัสมยั เตม็ไปดว้ยร้านคา้มากมายท่ีน าเสนอสินคา้แปลกใหม่น่าสนใจ และสถานบนัเทิง
ท่ีพร้อมใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว   เชา้วนัน้ีน าท่านสู่ เมืองซานตาโมนิกา สวรรค์แห่งเมืองชายหาด  เขต
ปกครองตนเองทางตะวนัตกของลอสแอนเจลิส เป็นสถานท่ีพกัผอ่นตากอากาศยอดนิยมท่ีมกัจะปรากฏ
อยูใ่นฉากหนงัฮอลลีวดูอยูบ่่อยๆ กิจกรรมสุดฮิตของเหล่านกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ กระดานโตค้ล่ืน ตกปลา 

  ป่ันจกัรยาน หรือนอนอาบแดดท่ามกลางสายลมและหาดทรายสีขาว สถานท่ีท่ีเป็นท่ีนิยมของเหล่า
นักท่องเท่ียว คือ ท่าเรือซานตาโมนิกา และสวนสนุก Pacific Park หรือท่านใดท่ีช่ืนชอบช็อปป้ิง
แนะน าท่ีย่านดาวทาวน์ของซานตาโมนิกา ใหท่้านไดมี้โอกาสเดินเล่นส ารวจไลฟ์สไตลชี์วิตสโลวไลฟ์
ในวนัหยดุพกัผอ่นอยา่งแทจ้ริง   

 11.00 น.     ขอน าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ Berth 93 San Pedro, CA, 90731โดยรถโคช้   

  ถึงท่าเรือ แนะน าท่านเตรียมเอกสาร – พาสปอร์ต,  ตั๋วเรือ และบัตรเครดิต เพ่ือลงทะเบียน ส าหรับ
ขั้นตอนการข้ึนสู่เรือ และหอ้งพกั ( เวลาเช็คอินตั้งแต่ 12.00 น. เป็นตน้ไป ) 

  หลงัจากขึน้สู่เรือ และจดัเกบ็สัมภาระในห้องพกัเรียบร้อยแล้ว  ขอน าท่านรับประทานอาหารกลางวนั  

  ณ ห้องบุฟเฟ่ต์ (Horizon Terrace) ช้ัน 15 หลังจากน้ันขอเชิญท่านน าเส้ือชูชีพมาร่วมฟังการสาธิต
ระบบเพ่ือความปลอดภัยบนเรือ(Emergency Drill) 

 16.00 น.   เชิญร่วมพธีินับถอยหลงั ฉลองการออกเดนิทาง (BON VOYAGE COUNTDOWN) 
  เรือส าราญ PRINCESS CRUISE  ออกเดินทางจากท่าเรือ เชิญท่านพกัผ่อนบนเรือรักเรือส าราญท่ีล่อง

ไปตามสายน ้า และสนุกสนานกบัวนัเวลาท่ีสุดแสนอิสระ ซ่ึงจะเร่ิมตน้ ณ ราตรีน้ี บนเรือรักเรือส าราญ  
PRINCESS CRUISE   

 18.00 น. ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT) 
 20.30 น. เชิญท่านชมการแสดงโชวชุ์ดพิเศษ แลว้จากนั้น เชิญท่านศึกษากลไกการขนเงินลา้น 
   ขอใหทุ้กท่านโชคดี   

     ทุกเยน็ ทางเรือจะสอดรายละเอยีดของรายการและกจิกรรมบนเรือไว้ทีห่น้าประตู ให้ท่านได้ร่วมสนุกซ่ึง
เรียกว่า “PRINCESS PATTER” 

   

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Ruby Princess 
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วนัทีส่องของการเดินทาง 
18 พฤศจิกายน 2561 (อาทติย์)  ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 

 เชา้ เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
  วนัน้ี ขอเชิญท่านพกัผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือ         

ใช ้ Facility ต่างๆ ท่ีมีอยู่มากมาย รวมทั้งหอ้งอาหารใหญ่ถึง 3 หอ้ง และห้องบุฟเฟ่ต ์หอ้งพิซซ่า    
หอ้งแสดงโชวถึ์ง 2 หอ้ง หอ้งฟิตเนส SPA, FUN ZONE, TEEN CENTER 

   และ VIDEO ARCADE  หรือจะพกัผอ่น ออกก าลงัในสระน ้า หรือสปาท่ีมีใหเ้ลือกหลาย บรรยากาศ
ยามเยน็ต่ืนตากบัโชวท่ี์จดัเป็นพิเศษหลงัอาหารค ่า หรือจะฟังเพลงเตน้ร าในบาร์ต่างๆ รับรองว่า ท่านจะ
เพลิดเพลิน  จนลืมวนัเวลาทีเดียว 

  เชิญรับประทานอาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืม พร้อมของวา่งยามบ่ายท่ีมีรสชาติชวนติดใจ 

  บ่าย เชิญเลือกกิจกรรมตามอัธยาศัย เช่น ปิงปอง, กอล์ฟไซเบอร์ (มีค่าบริการ) สวิงกันเป็นทีม หรือ         
เรียนเตน้ร า เพ่ือเตรียมเป็นดาราเทา้ไฟในยามค ่าคืน หรือเลือกดูช่อง CNN ชมภาพยนตร์ในหอ้งเธียเตอร์ 
หรือสนุกสนานไปกบัการชอ้ปป้ิงบนเรือ ส าหรับท่านท่ีชอบงานศิลปะ แนะน าให้ไปชมการประมูล
ภาพเขียน ซ่ึงกเ็พลิดเพลินไปอีกแบบ  

 ค ่า ค ่าน้ี ทางเรือขอเล้ียงตอ้นรับท่านผูมี้เกียรติ (WELCOME DINNER)  
ท่านจะเพลิดเพลินกบับรรยากาศของดนตรีและการประดบัประดาท่ีงดงาม  
น่าต่ืนใจ และเมนูอาหารท่ีจดัเตรียมไวเ้ป็นพิเศษ วนัน้ีกปัตนัเรือขอเชิญท่าน
ร่วมงานเล้ียงแชมเปญ (CHAMPAGNE FOUNTAIN) รวมถ่ายภาพ   ท่ี
ระลึกกบักปัตนัเรือประทบัใจกบับรรยากาศและดนตรีท่ีบรรเลง ณ บริเวณ
ลอ้บบ้ีเรือ (FORMAL NIGHT ) 

 20.00 น. เรือมุ่งหนา้สู่เมืองคาโบ ซาน ลูคัส  (Cabo San Lucas)   

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Ruby Princess 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง 
19 พฤศจิกายน 2561 (จันทร์)  ล่องเรือรักเรือส าราญ – คาโบ ซาน ลูคัส 

 07.30  น. เชิญรับประทานอาหารเชา้-กลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ   

 วนันีเ้รือจะเทยีบท่าเข้าสู่เมืองคาโบ ซาน ลูคสั ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 20.00 น. 
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 11.00 น. ถึงท่าเรือเมืองคาโบ ซาน ลูคสั 
 Highlight TOUR:  SJD-710 Swim With Dolphins (ใช้เวลาประมาณ  1.5 ชม.) 
  เมืองน้ีตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบมหาสมุทรแปซิฟิกกบัอ่าวแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนยก์ลางทางด้านการ

ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากเมืองหน่ึงของประเทศเมก็ซิโก โดยเฉพาะ "หาดคู่รัก" (Lover's Beach) 
หรือ หาดพลายา เดล อะมอร์ (Playa del Amor) หาดท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการท่องเท่ียวมากท่ีสุดของ
เมืองคาโบ ซาน ลูคสั หาดคู่รักตั้งอยู่ใกล้ๆ กบั "กลุ่มหินแลนดเ์อนด"์ ( Land's End Rock Formations) 
กลุ่มหินรูปร่างแปลกตาเกิดจากการกัดเซาะของน ้ าทะเล อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันของหินภูเขาไฟ
โดยเฉพาะ Natural Arch เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคู่รักท่ีสุดแสนโรแมนติก และยงัเป็นจุดท่ี
สามารถชมพระอาทิตยต์กดินไดอ้ยา่งงดงาม ปัจจุบนัน้ีเมืองน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็นศูนยก์ลางของนกัตก
ปลานานาชาติ น าท่านเปิดประสบการณ์สุดพิเศษ ณ ศูนย์โลมาคาโบ ใหท่้านไดสั้มผัสความน่ารักของ
โลมาแบบใกล้ชิด นานถึง 40 นาที ศูนยโ์ลมาคาโบแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนโดย Enrique Norten สถาปนิกผูมี้
ช่ือเสียงโด่งดงัชาวเม็กซิกนั ภายในมีการตกแต่งพ้ืนท่ีไดอ้ย่างลงตวัและท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษของศูนย์
โลมาแห่งน้ีขอยกใหก้บัความน่ารักของเหล่าโลมาปากขวดอินโดแปซิฟิก จากนั้นเตรียมนบัถอยหลงัสู่
วินาทีอนัน่าอศัจรรย์เชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายจากเจ้าหน้าท่ีท่ีจะมาให้ความรู้เก่ียวกับลักษณะ 
พฤติกรรมและเรียนรู้สัญญาณมือเพ่ือใช้ในการส่ือสารกบัโลมา ส้ินสุดการรอคอยเชิญทุกท่านร่วม
สนุกสนานสัมผสัความน่ารักของเหล่าโลมาแบบใกลชิ้ดตวัต่อตวั ท่านอาจมีโอกาสไดย้ินเสียงหวัเราะ
ของโลมาท่ีสนุกสนานไปกบัการว่ายน ้า ถือเป็นประสบการณ์อนัน่าต่ืนเตน้ท่ียากจะลืมเลือน  หากท่าน
ใดสนใจท่ีจะเกบ็ภาพแห่งความประทบัใจน้ีเอาไว ้ทางศูนยมี์บริการถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอจากช่างภาพ
มืออาชีพให้ท่านไม่พลาดช็อตเด็ดแมแ้ต่ช็อตเดียว จากนั้นเชิญท่านเลือกซ้ือรูปถ่ายหรือของฝากตาม
อธัยาศยั จนไดเ้วลาพอสมควร ขอน าท่านกลบัสู่ท่าเรือ  

 18.00 น. ขอตอ้นรับท่านดว้ยอาหารค ่าแสนอร่อย ณ หอ้งอาหารบนเรือ ( CASUAL NIGHT ) 

  คืนน้ี ขอเรียนแนะน าท่านวาดลวดลายเตน้ร าบนฟลอร์ดิสโกก้นัอยา่งสนุกสนาน  
 20.00 น. เรือออกจากท่า มุ่งหนา้สู่ มาซาทลาน (Mazatlan)   

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Ruby Princess 
 

 

 

 

 

 

 

 
             

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง 
20 พฤศจิกายน 2561 (องัคาร)  ล่องเรือรักเรือส าราญ – มาซาทลาน   

    เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

 วนันีเ้รือจะเทยีบท่าเข้าสู่เมืองมาซาทลาน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น.  
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 08.00 น. ถึงท่าเรือเมืองมาซาทลาน 
  TOUR:  MZT-380 Old Mazatlan (ใช้เวลาประมาณ  4 ชม.) 
  เรือเทียบท่าเมืองมาซาทลาน “Place of  Deer” เมืองท่ีมีกวางอาศยัอยู่มากในอดีต และมีช่ือเสียงในเร่ือง

การตกปลา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกุง้ลอบสเตอร์ เป็นแหล่งส่งออกกุง้ และปลาทูน่าท่ีใหญ่ของเมก็ซิโก จุด
ท่ีน่าสนใจแรก น าท่านพบกบัอนุสาวรีย์ Continuity of  Life อนุสาวรียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของมาซาทลาน ซ่ึง
แสดงถึงความต่อเน่ืองของชีวิตในความกลมกลืนกบัธรรมชาติ จากนั้นน าท่านเดินตามแนวชายฝ่ังอนั
สวยงามผา่นชม Cerro de Neveria จุดกระโดดน ้าแลนดม์าร์คท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในมาซาทลาน  

  น าท่านชมยา่นเมืองเก่าของมาซาทลาน ชมโรงละคร Teatro Angela Peralta หรือ “House of  Music” 
จากนั้นเดินลดัเลาะมายงัลานพลาซ่าอนัเป็นท่ีตั้งของท่ีท าการไปรษณียแ์ละโบสถ์ Cathedral Basilica of 
the Immaculate Conception แห่งศตวรรษท่ี 19 ภายในประดบัไปดว้ยโคมไฟคริสตลัท่ีเปร่งแสง
ระยิบระยบั สะทอ้นกบัสีเหลืองทองจากแผน่ทองค าท่ีปิดบนแท่นบูชาสไตลบ์ารอค พร้อมดว้ยภาพ 

  จิตกรรมฝาผนงัอีกมากมายท่ีบ่งบอกเร่ืองราวทางศาสนาไดอ้ยา่งงดงาม พ้ืนท่ีดา้นนอกของโบสถท่์านจะ
พบกบัความงดงามของหอคอยคู่แฝดประดบัประดาดว้ยกระเบ้ืองสีเหลืองของยุโรป และประติมากรรม
สีขาวขนาดใหญ่ของนกับุญแมทธิว นกับุญมาร์ค นกับุญลุค และนกับุญจอห์น ตั้งอยูท่ี่ประตูทางเขา้ 

  ทั้งส่ีดา้นของโบสถ ์ก่อนกลบัน าท่านแวะชมตลาดเก่า ท่ีมีสินคา้มากมายทั้งผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์เส้ือผา้ 
และของท่ีระลึก 

  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
  น าท่านกลบัสู่ท่าเรือ 
        17.30 น. ขอตอ้นรับท่านดว้ยอาหารค ่าแสนอร่อย ณ หอ้งอาหารบนเรือ (CASUAL NIGHT) 

  คืนน้ี ขอเรียนแนะน าท่านลองเส่ียงโชค ณ คาสิโน ขนเงินลา้นกลบับา้น  
 18.00 น. เรือออกจากท่า มุ่งหนา้สู่ เปอโต วลัยาตาร์ (Puerto Vallarta) 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Ruby Princess 

  

 

   

 

 

 

 

วนัทีห้่าของการเดินทาง 
21 พฤศจิกายน 2561 (พุธ)       ล่องเรือรักเรือส าราญ – เปอโต วลัยาตาร์ 

  “อรุณสวสัด์ิครับ” 
  เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

 วนันีเ้รือจะเทยีบท่าเข้าสู่เมืองเปอโต วลัยาตาร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 16.00 น. 

 07.00 น. ถึงท่าเรือเมืองเปอโต วลัยาตาร์  
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TOUR:  PVR-160 Colonial San Sebastian, Tequila Tasting& Lunch  

(ใช้เวลาประมาณ  6.5 ชม.) 

เมือง เปอร์โต วัลยาตาร์  ตั้งอยู่บนอ่าว Banderas บนฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิก ในอดีตเคยเป็นเมืองอาณา
นิคมของสเปน เมืองแห่งน้ีโด่งดงัมาจากภาพยนตเ์ร่ือง  “Night of the Iguana” ท่ีเลือกเมือง เปอร์โต วลั
ยาตาร์เป็นโลเคชัน่หลกัในการถ่ายท า ปัจจุบนัหมู่บา้นชาวประมงท่ีเงียบสงบแห่งน้ีไดก้ลายเป็นหน่ึงใน
จุดท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นแห่งหน่ึงในเมก็ซิโก น าท่านต่ืนตาต่ืนใจทวัร์ประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ท่ีไดรั้บการ
รับรองเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO น าท่านออกเดินทางผ่านหมู่บา้นชาวเมก็ซิกนัในชนบท
และเทือกเขา Sierra Madre อนัน่าท่ึงบนเนินเขาท่ีสวยงาม มีความสูงเหนือระดบัน ้าทะเลข้ึนไปถึง 4,500 
ฟุต สู่เมืองซานเซบัสเตยีน เมืองแห่งยคุอาณานิคมท่ีทรงเสน่ห์ เม่ือคร้ังปี 1605-1900 เป็นยุคท่ีเมืองซาน
เซบสัเตียนรุ่งเรืองอย่างมากในการท าเหมืองแร่ ทอง เงิน และดีบุก มีประชากรอาศยัอยู่มากถึง 20,000 
คน ปัจจุบนัประชากรไดผ้นัอาชีพมาท าการเกษตรใชวิ้ถีชีวิตแบบดั้งเดิม ท าใหเ้มืองแห่งน้ีเขียวชอุ่มเต็ม
ไปดว้ยพืชพรรณทางธรรมชาติอนังดงามเตม็ไปทัว่ทั้งเนินเขา จากนั้นพาท่านเดินส ารวจรอบๆเมือง ชม
โบสถ์เก่าแก่แห่งศตวรรษท่ี 18 วนัน้ีท่านจะมีโอกาสได้ส ารวจพ้ืนท่ี
เพาะปลูกกาแฟในท้องถ่ินไปจนถึงกระบวนการขั้นตอนการท าอย่าง
ใกลชิ้ด  

  สุดพเิศษ!! ใหท่้านไดส้มัผสัวฒันธรรมดั้งเดิม ขอเสิร์ฟอาหารกลางวนัดว้ย
อาหารเมนูทอ้งถ่ิน เช่น เมก็ซิกนัซัลซา กวัคาโมเล ตอติญ่าท่ีเสิร์ฟพร้อม
กบั เน้ือ ไก่ หรือทานร่วมกบัผกัสด ปิดทา้ยความสดช่ืนดว้ย 

  น ้ าเลมอนเนดคั้นสดๆ หลงัม้ืออาหารน าท่านชมจัตุรัสเมือง แวะชม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้ประวติัความเป็นมาของเมืองท่ีไดรั้บการอนุรักษม์านานหลายศตวรรษ 
ก่อนท่ีจะกลบัไปยงัท่าเรือน าท่านชมโรงผลิตเหล้าเตอกีล่า ทอ้งถ่ินเพ่ือเรียนรู้กระบวนการท า พร้อมล้ิม
รสเหลา้เตอกีล่า แบบฉบบัดั้งเดิม 

 18.00 น. เรือออกจากท่า มุ่งหนา้สู่ ลอสแอนเจลสิ (Los Angeles) 

  วนัน้ี เชิญท่านอิสระกบักิจกรรมบนเรือ ท่ีมีหลากหลายรายการไดต้ามอธัยาศยั 
 18.30 น. เชิญรับประทานอาหารค ่าบนเรือ (CASUAL NIGHT) 

  หลงัอาหารค ่า ขอเชิญท่านสนุกสนานกบัรายการภาคค ่า ท่ีมีหลายรูปแบบตามความนิยมของท่าน     
ตามรายละเอียดของรายการในปร๊ินเซส แพต๊เตอร์   

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Ruby Princess 
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วนัทีห่กของการเดินทาง 
22 พฤศจิกายน 2561 (พฤหัสบดี)  ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 

 เชา้ เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ  
  วนัน้ีเรือส าราญจะล่องไปตามสายน ้ า ในวนัน้ีท่านจะไดพ้กัผ่อนกบักิจกรรมต่าง ๆ มากมายบนเรือ 

เร่ิมตน้ดว้ยการว่ิงจ๊อกก้ิงรอบเรือ หรือออกก าลงัท่ีหอ้งออกก าลงักาย นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมกลางแจง้
อ่ืน ๆ อีกเช่น ปิงปอง พตักอลฟ์   

  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนักบัเมนูอนัหลากหลายบนเรือ 
  หลงัอาหารส าหรับท่านท่ีพลาดกิจกรรมช่วงเชา้ อาจเขา้ร่วมกิจกรรมในช่วงบ่ายกนัต่อ เช่น ดูสาธิตการ

ท าอาหาร หรือจะแวะทานพิซซ่า หรือแฮมเบอร์เกอร์ บริเวณสระวา่ยน ้ากเ็พลิดเพลินไปอีกแบบ   

    อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารใหญ่ หรือ หอ้งบุฟเฟ่ตน์านาชาติ Horizon Court  

    บาร์เคร่ืองด่ืม บาร์ไอศกรีม หอ้งฟังเพลง หอ้งเลาจน ์

    บาร์กริล แฮมเบอร์เกอร์ ฮอทดอ็ก พิซซ่า 

    หอ้งโชว ์ท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยแสง สี เสียง, โรงภาพยนตร์, ทีวีจอยกัษริ์มสระวา่ยน ้า 

    หอ้งคาสิโน , หอ้งเกมส์,  เคร่ืองเล่น Simulator , สโมสรส าหรับเดก็, หอ้งสมุด 

   สระวา่ยน ้า, สระน ้าวน, เซาวน่์า, หอ้งออกก าลงั, สนามเทนนิส, สนามพตักอลฟ์  

   และกอลฟ์คอมพิวเตอร์ 

    ร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, หอ้งแสดงภาพเขียนศิลปะ  

18.00 น. ค ่าน้ี กปัตนัขอเลีย้งอ าลาท่านผู้มเีกยีรต ิ(Farewell Dinner)  ท่านจะเพลิดเพลินกบับรรยากาศ
ของดนตรีและการประดบัประดาท่ีงดงาม  น่าต่ืนใจ และเมนูอาหารท่ีจดัเตรียมไวเ้ป็นพิเศษ  

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Ruby Princess 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง 
23 พฤศจิกายน 2561 (ศุกร์)   ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 

  เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้และอาหารกลางวนัอนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

  ขอตอ้นรับเชา้อนัสดใสดว้ยการเดินเล่นออกก าลงักายบนดาดฟ้าเรือ สูดอากาศสดช่ืนเยน็สบาย เพ่ิม
พลงัให้กบัชีวิต หรือจะร่วมเตน้แอโรบิคกบัครูฝึกแสนร่าเริง และมีอธัยาศยั วนัน้ีจะเป็นอีกวนัหน่ึงท่ี
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ท่านจะไดพ้กัผ่อนอย่างอิสระเลือกท าในส่ิงท่ีปรารถนา และพบกบักิจกรรมอนัแสนสนุกสนาน และ
น่าสนใจตามสไตลท่ี์คุณถนดั เช่น การเตน้บอลรูม การท าอาหาร  การจดัดอกไม ้การแข่งขนักีฬา การ
ประมูลภาพงานศิลปะ การแข่งขนัร้องเพลงคาราโอเกะ และโปรแกรม Scholarship @Sea ท่ีน่าสนใจ 
เป็นตน้ 

    เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ  

  *** คืนนีก้่อนเวลา 24.00 น. ขอให้ทุกท่านจดักระเป๋าสมัภาระใบใหญ่ และวางไว้หน้าห้องพกั
ของทา่น เพ่ือ ท่ีเจ้าหน้าท่ีจะได้รวบรวมไปเก็บไว้ท่ีห้องสโตร์และน าลงจากเรือในวนัรุ่งขึน้ โดยเรือ
จะแจ้งเวลาให้ทา่นทราบอีกครัง้หนึง่  

  ขอใหทุ้กท่านแยกของใชจ้ าเป็นเช่นเส้ือผา้ หนงัสือเดินทาง (Passport) เอกสารต่างๆ รวมถึงยาประจ าตวั
ใส่กระเป๋าเดินทางใบเลก็  

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Ruby Princess 

 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง 

24 พฤศจิกายน 2561 (เสาร์)   ลอสแอนเจลิส-ไทเป 

  เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
  หลงัอาหาร เชิญท่านรอประกาศจากเจา้หนา้ท่ีเรือเก่ียวกบัเวลาข้ึนเรือ 
  เม่ือข้ึนเรือแลว้ทุกท่านจะตอ้งการพิธีการตรวจลงตราหนงัสือเดินทางเขา้เมืองลอส แอนเจลีส 
  ณ บริเวณท่าเรือ และรับกระเป๋าสมัภาระ 
  วนันีเ้รือจะเทยีบท่าเข้าสู่เมืองลอสแอนเจลสิ ตั้งแต่เวลา 06.30 น.  

 09.00 น. เชิญท่านข้ึนจากเรือ  
  น าท่านออกเดินทางสู่ ย่านฮอลลีวูด แลนมาร์คหลกัของนครลอสแอนเจลิส สถานท่ีอนัมีช่ือเสียง

ทางดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแหล่งบนัเทิง จุดเด่นของย่านน้ีก็คือ Hollywood Walk of Frame 
หรือพ้ืนรูปดาวสลกัช่ือดารา นกัร้อง ศิลปินฮอลลีวูดต่างๆตามทอ้งถนนกว่า 5,000 ดวง ไฮไลท์ที่พลาด
ไม่ได้นัน่คือแชะภาพคู่กับประทับรอยมือและรอยเท้าของเหล่าคนดังฮอลลีวูด อีกทั้งบนถนนแห่งน้ียงั
เต็มไปดว้ยร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของท่ีระลึก และแหล่งบนัเทิงต่างๆใหท่้านไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกบั
ถนนแห่งสีสนั 

 
   
 
 
 
 
  จากนั้นเอาใจนกัช็อปกบั Outlet เชิญท่านอิสระตามอธัยาศยั เพ่ือเปิดโอกาสใหท่้านไดใ้ชเ้วลาในการ

เลือกซ้ือเลือกหาสินคา้แบรนดเ์นมทั้งจากอเมริกา และยุโรป ณ หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือซ้ือหา       
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ของฝากก่อนเดินทางกลบักรุงเทพฯ ไดอ้ย่างจุใจ เช่น Guess , Boss, Coach , H&M, Diesel และอีก
หลากหลายแบรนดด์งั 

  อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
     ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 19.30 น. หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานลอสแอนเจลิส 
 23.30 น. น าท่าน               เหินฟ้าสู่ไทเป โดยสายการอีวีเอ แอร์ (BR) เท่ียวบินท่ี BR015(2330 – 0650) ใช้เวลา

บินประมาณ14.35 ช่ัวโมงใช้เคร่ือง Boeing 777-300 ER  
 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง 
25 พฤศจิกายน 2561 (อาทติย์)   ไทเป - กรุงเทพฯ  

 
 บินข้ามเส้นแบ่งวนัสากล เวลาเปลีย่น วนัทีเ่ปลีย่น  

 
วนัทีสิ่บของการเดินทาง 
26 พฤศจิกายน 2561 (จันทร์)       กรุงเทพฯ 

 06.50 น. เดินทางถึงไทเป รอเปล่ียนเคร่ืองสู่กรุงเทพฯ  
 08.50 น. น าท่าน             เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการอีวีเอ แอร์ (BR) เท่ียวบินท่ี BR067(0850 – 1150)  
  ใช้เวลาบินประมาณ 4.00 ช่ัวโมงใช้เคร่ือง Boeing 777-300 ER. 
  อาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิง ตามสายและภาพยนตร์

ลอยฟ้า     
 11.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ. 

 

หมายเหตุ : บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่น โปรแกรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 Bon Voyage  
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ใบเสนอราคา 

รายการล่องเรือส าราญสู่เมก็ซิโก Ruby Princess  ( 1 7 –  2 6  พ . ย . 6 1 )  

   ส าหรับผู้เดินทาง 16 ท่านขึ้นไป (Inside พกัคู่)   ราคา ท่านละ 99,800.–  บาท 
  พกัห้องแบบมีระเบียง/พกัคู่  (Balcony พกัคู่)   เพิม่ ท่านละ 20,000.–  บาท 
  พกัห้องแบบมินิสวีท/พกัคู่  (Mini-Suite พกัคู่)   เพิม่ ท่านละ 35,000.–  บาท 
 
** หมายเหตุ      ราคาตัว๋เคร่ืองบินและค่าบริการ อาจมีการปรับเปล่ียนได ้ ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน  
               ราคาน ้ามนัดิบท่ีมีผลต่อสายการบินและเรือส าราญ 
 ค่าบริการรวม 
   ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั โดยสายการบินอีวีเอ (BR) กรุงเทพฯ – ลอสแอนเจลิส – กรุงเทพฯ  
     ค่าหอ้งพกับนเรือแบบ หอ้งมาตราฐานไม่มีหนา้ต่าง (Inside) (พกั 2 ท่าน/หอ้ง จ านวน 7 คืน) / ภาษีท่าเรือ 
     ค่าทิปบนเรือ  
     ค่าทวัร์บนฝ่ังท่ีระบุในรายการ 
     ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุ ระหวา่งเดินทาง และเจบ็ป่วย ทุนรักษาพยาบาลสูงสุด 1,500,000 บาท 
     มีหวัหนา้ทวัร์คอยบริการ ตลอดรายการตามท่ีระบุ 
 

ค่าบริการไม่รวม 
     ค่าวีซ่าอเมริกา  
     ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 
 ช าระมัดจ างวดแรก 35,000 บาท / ท่าน      ภายใน 7 วนั หลงัจากทีไ่ด้รับยืนยนัการจองเรียบร้อยแล้ว  
 ช าระส่วนทีเ่หลือ                              ภายในวนัศุกร์ที ่29 สิงหาคม 2561  
 

เน่ืองจากการเดินทางคร้ังนีใ้ช้เรือส าราญเป็นหลกั ดังน้ันจึงต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบของเรือ ตามรายละเอยีดดังนี้ 
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 Suksavidhaya 2, Sathorn 12 road, Sathorn Nua, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 

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

Inside : 158 sq ft. Balcony : 179 sq. ft. Mini-Suite : 323 sq. ft 

mailto:sunee@tpsl.co.th%20;
mailto:apple@tpsl.co.th
http://www.arcadiacruisecenter.com/

