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ทริ ป พิ เ ศษ

สั ม ผั ส วั ฒ ธ ร ร ม ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ค ว า ม เ ร้ า ใ จ ข อ ง เ ม็ ก ซิ โ ก
อั ศ จ ร ร ย์ ว่ า ย น้า กั บ โ ล ม า สั ต ว์ แ ส น รู้ น่ า รั ก
ค า โ บ ซ า น ลู คั ส
มาซาทลาน
เ ป อ โ ต วั ล ย า ต า ร์

ร า ย ก า ร ล่ อ ง เ รื อ รั ก เ รื อ สา ร า ญ Ruby P r i n c e s s
ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 1 7 – 2 6 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 1
วันแรกของการเดินทาง
17 พฤศจิกายน 2561 (เสาร์ )

กรุ งเทพฯ – ไทเป – ลอสแอนเจลิส ล่ องเรื อสาราญ

Ruby Princess

23.00 น.

พบกับเจ้าหน้าที่ Arcadia Cruise Center ซึ่ งมาคอยต้อนรั บท่านอยู่ ณ ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ ประตูทางเข้า หมายเลข 8 แถว Q&R เคาน์เตอร์ 1-8โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (EVA AIR)

02.15 น.

นาท่ า น
เหิ นฟ้ าสู่ ลอสแอนเจลิ ส ประเทศสหรั ฐอเมริ กา โดยสายการบิ นอี วีเอ แอร์ (BR)
เที่ยวบินที่ BR206 / BR015 (0215 – 0650 / 1120- 0650 ใช้ เวลาบินประมาณ 3.35 / 11.30
ชั่วโมง ใช้ เครื่ อง Boeing 777-300 ER แวะเปลีย่ นเครื่ องที่ไทเป ประเทศใต้ หวั่น)

บินข้ ามเส้ นแบ่ งวันสากล เวลาเปลีย่ น วันที่ไม่ เปลีย่ น
อาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ อง พร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิง ตามสายและภาพยนตร์
ลอยฟ้า
06.50 น.

ถึงท่าอากาศยาน ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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“Welcome to Los Angeles, United State of America”

11.00 น.

ขอต้อ นรั บ ท่ า นสู่ น ครลอส แอนเจลี ส มหานครที่ ยิ่ ง ใหญ่ แ ละมี ชื่ อ เสี ยงเป็ นอัน ดับ สอง ของ
สหรัฐอเมริ กา เมืองที่มีผคู ้ นหลากหลายสัญชาติอาศัยอยูไ่ ม่วา่ จะเป็ นชาวยุโรป เอเชีย หรื อแม็กซิ กนั ผ่าน
ชมตัวเมืองอันทันสมัย เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายที่นาเสนอสิ นค้าแปลกใหม่น่าสนใจ และสถานบันเทิง
ที่พร้อมให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว เช้าวันนี้นาท่านสู่ เมืองซานตาโมนิกา สวรรค์ แห่ งเมืองชายหาด เขต
ปกครองตนเองทางตะวันตกของลอสแอนเจลิส เป็ นสถานที่พกั ผ่อนตากอากาศยอดนิ ยมที่มกั จะปรากฏ
อยูใ่ นฉากหนังฮอลลีวดู อยูบ่ ่อยๆ กิจกรรมสุ ดฮิตของเหล่านักท่องเที่ยว ได้แก่ กระดานโต้คลื่น ตกปลา
ปั่ นจักรยาน หรื อนอนอาบแดดท่ ามกลางสายลมและหาดทรายสี ขาว สถานที่ ที่เป็ นที่ นิยมของเหล่า
นักท่ องเที่ ยว คื อ ท่ าเรื อซานตาโมนิกา และสวนสนุ ก Pacific Park หรื อท่ านใดที่ ชื่นชอบช็อปปิ้ ง
แนะนาที่ย่านดาวทาวน์ ของซานตาโมนิกา ให้ท่านได้มีโอกาสเดินเล่นสารวจไลฟ์ สไตล์ชีวิตสโลวไลฟ์
ในวันหยุดพักผ่อนอย่างแท้จริ ง
ขอนาท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรื อ Berth 93 San Pedro, CA, 90731โดยรถโค้ช
ถึงท่ าเรื อ แนะนาท่ านเตรี ยมเอกสาร – พาสปอร์ ต, ตั๋วเรื อ และบัตรเครดิต เพื่ อลงทะเบี ยน สาหรั บ
ขั้นตอนการขึ้นสู่ เรื อ และห้องพัก ( เวลาเช็คอินตั้งแต่ 12.00 น. เป็ นต้นไป )
หลังจากขึน้ สู่ เรื อ และจัดเก็บสั มภาระในห้ องพักเรียบร้ อยแล้ ว ขอนาท่ านรับประทานอาหารกลางวัน
ณ ห้ องบุฟเฟ่ ต์ (Horizon Terrace) ชั้ น 15 หลังจากนั้นขอเชิ ญท่ านนาเสื้ อชู ชีพมาร่ วมฟั งการสาธิต
ระบบเพื่อความปลอดภัยบนเรื อ(Emergency Drill)

16.00 น.

เชิญร่ วมพิธีนับถอยหลัง ฉลองการออกเดินทาง (BON VOYAGE COUNTDOWN)
เรื อสาราญ PRINCESS CRUISE ออกเดินทางจากท่าเรื อ เชิ ญท่านพักผ่อนบนเรื อรักเรื อสาราญที่ล่อง
ไปตามสายน้ า และสนุกสนานกับวันเวลาที่สุดแสนอิสระ ซึ่ งจะเริ่ มต้น ณ ราตรี น้ ี บนเรื อรักเรื อสาราญ
PRINCESS CRUISE

18.00 น.
20.30 น.

ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่า ณ ห้องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT)
เชิญท่านชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ แล้วจากนั้น เชิญท่านศึกษากลไกการขนเงินล้าน
ขอให้ทุกท่านโชคดี
 ทุกเย็น ทางเรื อจะสอดรายละเอียดของรายการและกิจกรรมบนเรื อไว้ ทหี่ น้ าประตู ให้ ท่านได้ ร่วมสนุกซึ่ง
เรียกว่ า “PRINCESS PATTER”

พักค้ างแรมบนเรื อรักเรื อสาราญ Ruby Princess
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วันทีส่ องของการเดินทาง
18 พฤศจิกายน 2561 (อาทิตย์ )
เช้า

ล่ องเรื อรักเรื อสาราญ (Cruising)

เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
วันนี้ ขอเชิ ญท่ า นพักผ่อนอย่า งอิ ส ระเลื อกสนุ กสนานกับกิ จกรรมบันเทิ งหลากหลายบนเรื อ หรื อ
ใช้ Facility ต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ถึง 3 ห้อง และห้องบุฟเฟ่ ต์ ห้องพิซซ่ า
ห้องแสดงโชว์ถึง 2 ห้อง ห้องฟิ ตเนส SPA, FUN ZONE, TEEN CENTER
และ VIDEO ARCADE หรื อจะพักผ่อน ออกกาลังในสระน้ า หรื อสปาที่มีให้เลือกหลาย บรรยากาศ
ยามเย็นตื่นตากับโชว์ที่จดั เป็ นพิเศษหลังอาหารค่า หรื อจะฟังเพลงเต้นราในบาร์ ต่างๆ รับรองว่า ท่านจะ
เพลิดเพลิน จนลืมวันเวลาทีเดียว
เชิญรับประทานอาหารกลางวันและเครื่ องดื่ม พร้อมของว่างยามบ่ายที่มีรสชาติชวนติดใจ

บ่าย

เชิ ญ เลื อ กกิ จ กรรมตามอัธ ยาศัย เช่ น ปิ งปอง, กอล์ฟ ไซเบอร์ (มี ค่ า บริ ก าร) สวิ ง กัน เป็ นที ม หรื อ
เรี ยนเต้นรา เพื่อเตรี ยมเป็ นดาราเท้าไฟในยามค่าคืน หรื อเลือกดูช่อง CNN ชมภาพยนตร์ในห้องเธี ยเตอร์
หรื อสนุ กสนานไปกับการช้อปปิ้ งบนเรื อ สาหรับท่านที่ ชอบงานศิ ลปะ แนะนาให้ไปชมการประมูล
ภาพเขียน ซึ่ งก็เพลิดเพลินไปอีกแบบ

ค่า

ค่ านี้ ทางเรื อขอเลี้ ยงต้อนรั บท่ านผูม้ ีเกี ยรติ (WELCOME DINNER)
ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศของดนตรี และการประดับประดาที่ งดงาม
น่าตื่ นใจ และเมนูอาหารที่ จดั เตรี ยมไว้เป็ นพิเศษ วันนี้ กปั ตันเรื อขอเชิ ญท่าน
ร่ วมงานเลี้ยงแชมเปญ (CHAMPAGNE FOUNTAIN) รวมถ่ายภาพ ที่
ระลึกกับกัปตันเรื อประทับใจกับบรรยากาศและดนตรี ที่บรรเลง ณ บริ เวณ
ล้อบบี้เรื อ (FORMAL NIGHT )
เรื อมุ่งหน้าสู่ เมืองคาโบ ซาน ลูคัส (Cabo San Lucas)

20.00 น.

พักค้ างแรมบนเรื อรักเรื อสาราญ Ruby Princess

วันทีส่ ามของการเดินทาง
19 พฤศจิกายน 2561 (จันทร์ )
07.30 น.

ล่ องเรื อรักเรื อสาราญ – คาโบ ซาน ลูคัส

เชิญรับประทานอาหารเช้า-กลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อ


วันนีเ้ รื อจะเทียบท่ าเข้ าสู่ เมืองคาโบ ซาน ลูคสั ตั้งแต่ เวลา 11.00 น. – 20.00 น.
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11.00 น.

ถึงท่าเรื อเมืองคาโบ ซาน ลูคสั

Highlight

TOUR: SJD-710 Swim With Dolphins (ใช้ เวลาประมาณ 1.5 ชม.)

18.00 น.
20.00 น.

เมื องนี้ ต้ งั อยู่ทางใต้สุดของคาบมหาสมุ ทรแปซิ ฟิกกับ อ่าวแคลิ ฟอร์ เนี ย เป็ นศู นย์กลางทางด้านการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมมากเมืองหนึ่ งของประเทศเม็กซิ โก โดยเฉพาะ "หาดคู่รัก" (Lover's Beach)
หรื อ หาดพลายา เดล อะมอร์ (Playa del Amor) หาดที่มีชื่อเสี ยงทางด้านการท่องเที่ ยวมากที่สุดของ
เมืองคาโบ ซาน ลูคสั หาดคู่รักตั้งอยู่ใกล้ๆกับ "กลุ่มหิ นแลนด์เอนด์" ( Land's End Rock Formations)
กลุ่มหิ นรู ปร่ างแปลกตาเกิ ด จากการกัดเซาะของน้ า ทะเล อยู่ระหว่างหน้า ผาสู งชันของหิ นภู เขาไฟ
โดยเฉพาะ Natural Arch เป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิ ยมของคู่รักที่สุดแสนโรแมนติก และยังเป็ นจุดที่
สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างงดงาม ปัจจุบนั นี้เมืองนี้เป็ นที่รู้จกั กันดีวา่ เป็ นศูนย์กลางของนักตก
ปลานานาชาติ นาท่านเปิ ดประสบการณ์สุดพิเศษ ณ ศู นย์ โลมาคาโบ ให้ท่านได้สัมผัสความน่ ารั กของ
โลมาแบบใกล้ ชิด นานถึง 40 นาที ศูนย์โลมาคาโบแห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นโดย Enrique Norten สถาปนิ กผูม้ ี
ชื่ อเสี ยงโด่งดังชาวเม็กซิ กนั ภายในมีการตกแต่งพื้นที่ได้อย่างลงตัวและที่น่าสนใจเป็ นพิเศษของศูนย์
โลมาแห่ งนี้ ขอยกให้กบั ความน่ารักของเหล่าโลมาปากขวดอินโดแปซิ ฟิก จากนั้นเตรี ยมนับถอยหลังสู่
วิ น าที อ นั น่ า อัศ จรรย์เ ชิ ญทุ กท่ า นร่ วมฟั ง บรรยายจากเจ้า หน้า ที่ ที่ จะมาให้ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับลักษณะ
พฤติ กรรมและเรี ยนรู ้ สัญญาณมื อเพื่ อใช้ในการสื่ อสารกับโลมา สิ้ นสุ ดการรอคอยเชิ ญทุ กท่ านร่ วม
สนุกสนานสัมผัสความน่ารักของเหล่าโลมาแบบใกล้ชิดตัวต่อตัว ท่านอาจมีโอกาสได้ยินเสี ยงหัวเราะ
ของโลมาที่สนุกสนานไปกับการว่ายน้ า ถือเป็ นประสบการณ์อนั น่าตื่นเต้นที่ยากจะลืมเลือน หากท่าน
ใดสนใจที่จะเก็บภาพแห่งความประทับใจนี้เอาไว้ ทางศูนย์มีบริ การถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอจากช่างภาพ
มืออาชี พให้ท่านไม่พลาดช็อตเด็ดแม้แต่ ช็อตเดี ยว จากนั้นเชิ ญท่านเลือกซื้ อรู ปถ่ายหรื อของฝากตาม
อัธยาศัย จนได้เวลาพอสมควร ขอนาท่านกลับสู่ ท่าเรื อ
ขอต้อนรับท่านด้วยอาหารค่าแสนอร่ อย ณ ห้องอาหารบนเรื อ ( CASUAL NIGHT )
คืนนี้ ขอเรี ยนแนะนาท่านวาดลวดลายเต้นราบนฟลอร์ดิสโก้กนั อย่างสนุกสนาน
เรื อออกจากท่า มุ่งหน้าสู่ มาซาทลาน (Mazatlan)

พักค้ างแรมบนเรื อรักเรื อสาราญ Ruby Princess

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
20 พฤศจิกายน 2561 (อังคาร)

ล่ องเรื อรักเรื อสาราญ – มาซาทลาน

เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
 วันนีเ้ รื อจะเทียบท่ าเข้ าสู่ เมืองมาซาทลาน ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. – 18.00 น.
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08.00 น.

ถึงท่าเรื อเมืองมาซาทลาน
TOUR: MZT-380 Old Mazatlan (ใช้ เวลาประมาณ

17.30 น.
18.00 น.

4 ชม.)
เรื อเทียบท่าเมืองมาซาทลาน “Place of Deer” เมืองที่มีกวางอาศัยอยู่มากในอดีต และมีชื่อเสี ยงในเรื่ อง
การตกปลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกุง้ ลอบสเตอร์ เป็ นแหล่งส่ งออกกุง้ และปลาทูน่าที่ใหญ่ของเม็กซิ โก จุด
ที่น่าสนใจแรก นาท่านพบกับอนุสาวรี ย์ Continuity of Life อนุสาวรี ยท์ ี่ใหญ่ที่สุดของมาซาทลาน ซึ่ ง
แสดงถึงความต่อเนื่ องของชี วิตในความกลมกลืนกับธรรมชาติ จากนั้นนาท่านเดิ นตามแนวชายฝั่งอัน
สวยงามผ่านชม Cerro de Neveria จุดกระโดดน้ าแลนด์มาร์คที่มีชื่อเสี ยงที่สุดแห่งหนึ่งในมาซาทลาน
นาท่านชมย่านเมืองเก่าของมาซาทลาน ชมโรงละคร Teatro Angela Peralta หรื อ “House of Music”
จากนั้นเดินลัดเลาะมายังลานพลาซ่าอันเป็ นที่ต้ งั ของที่ทาการไปรษณี ยแ์ ละโบสถ์ Cathedral Basilica of
the Immaculate Conception แห่ งศตวรรษที่ 19 ภายในประดับไปด้วยโคมไฟคริ ส ตัลที่ เปร่ งแสง
ระยิบระยับ สะท้อนกับสี เหลืองทองจากแผ่นทองคาที่ปิดบนแท่นบูชาสไตล์บารอค พร้อมด้วยภาพ
จิตกรรมฝาผนังอีกมากมายที่บ่งบอกเรื่ องราวทางศาสนาได้อย่างงดงาม พื้นที่ดา้ นนอกของโบสถ์ท่านจะ
พบกับความงดงามของหอคอยคู่แฝดประดับประดาด้วยกระเบื้องสี เหลืองของยุโรป และประติมากรรม
สี ขาวขนาดใหญ่ของนักบุญแมทธิ ว นักบุญมาร์ค นักบุญลุค และนักบุญจอห์น ตั้งอยูท่ ี่ประตูทางเข้า
ทั้งสี่ ดา้ นของโบสถ์ ก่อนกลับนาท่านแวะชมตลาดเก่า ที่มีสินค้ามากมายทั้งผัก ผลไม้ เนื้ อสัตว์ เสื้ อผ้า
และของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อ
นาท่านกลับสู่ ท่าเรื อ
ขอต้อนรับท่านด้วยอาหารค่าแสนอร่ อย ณ ห้องอาหารบนเรื อ (CASUAL NIGHT)
คืนนี้ ขอเรี ยนแนะนาท่านลองเสี่ ยงโชค ณ คาสิ โน ขนเงินล้านกลับบ้าน
เรื อออกจากท่า มุ่งหน้าสู่ เปอโต วัลยาตาร์ (Puerto Vallarta)
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วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
21 พฤศจิกายน 2561 (พุธ)

ล่องเรื อรักเรื อสาราญ – เปอโต วัลยาตาร์

“อรุ ณสวัสดิ์ครับ”
เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
 วันนีเ้ รื อจะเทียบท่ าเข้ าสู่ เมืองเปอโต วัลยาตาร์ ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. – 16.00 น.

07.00 น.

ถึงท่าเรื อเมืองเปอโต วัลยาตาร์

หน้า 6
TOUR: PVR-160 Colonial San Sebastian, Tequila Tasting& Lunch

(ใช้ เวลาประมาณ 6.5 ชม.)

18.00 น.
18.30 น.

เมือง เปอร์ โต วัลยาตาร์ ตั้งอยู่บนอ่าว Banderas บนฝั่งมหาสมุทรแปซิ ฟิก ในอดีตเคยเป็ นเมืองอาณา
นิคมของสเปน เมืองแห่ งนี้ โด่งดังมาจากภาพยนต์เรื่ อง “Night of the Iguana” ที่เลือกเมือง เปอร์ โต วัล
ยาตาร์เป็ นโลเคชัน่ หลักในการถ่ายทา ปัจจุบนั หมู่บา้ นชาวประมงที่เงียบสงบแห่ งนี้ ได้กลายเป็ นหนึ่ งใน
จุดท่องเที่ยวที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในเม็กซิ โก นาท่านตื่นตาตื่นใจทัวร์ ประวัติศาสตร์ อนั เก่าแก่ที่ได้รับการ
รับรองเป็ นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO นาท่านออกเดินทางผ่านหมู่บา้ นชาวเม็กซิ กนั ในชนบท
และเทือกเขา Sierra Madre อันน่าทึ่งบนเนินเขาที่สวยงาม มีความสู งเหนือระดับน้ าทะเลขึ้นไปถึง 4,500
ฟุต สู่ เมืองซานเซบัสเตียน เมืองแห่งยุคอาณานิคมที่ทรงเสน่ห์ เมื่อครั้งปี 1605-1900 เป็ นยุคที่เมืองซาน
เซบัสเตี ยนรุ่ งเรื องอย่างมากในการทาเหมืองแร่ ทอง เงิน และดีบุก มีประชากรอาศัยอยู่มากถึง 20,000
คน ปัจจุบนั ประชากรได้ผนั อาชีพมาทาการเกษตรใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ทาให้เมืองแห่ งนี้ เขียวชอุ่มเต็ม
ไปด้วยพืชพรรณทางธรรมชาติอนั งดงามเต็มไปทัว่ ทั้งเนินเขา จากนั้นพาท่านเดินสารวจรอบๆเมือง ชม
โบสถ์เ ก่ า แก่ แ ห่ ง ศตวรรษที่ 18 วัน นี้ ท่ า นจะมี โ อกาสได้ส ารวจพื้ น ที่
เพาะปลู กกาแฟในท้อ งถิ่ นไปจนถึ งกระบวนการขั้นตอนการท าอย่า ง
ใกล้ชิด
สุ ดพิเศษ!! ให้ท่านได้สมั ผัสวัฒนธรรมดั้งเดิม ขอเสิ ร์ฟอาหารกลางวันด้วย
อาหารเมนูทอ้ งถิ่น เช่น เม็กซิ กนั ซัลซา กัวคาโมเล ตอติ ญ่าที่เสิ ร์ฟพร้อม
กับ เนื้อ ไก่ หรื อทานร่ วมกับผักสด ปิ ดท้ายความสดชื่นด้วย
น้ า เลมอนเนดคั้นสดๆ หลังมื้ ออาหารนาท่ า นชมจัตุรั สเมื อ ง แวะชม
พิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นเพื่อเรี ยนรู ้ประวัติความเป็ นมาของเมืองที่ ได้รับการอนุ รักษ์มานานหลายศตวรรษ
ก่อนที่จะกลับไปยังท่าเรื อนาท่านชมโรงผลิตเหล้ าเตอกีล่า ท้องถิ่นเพื่อเรี ยนรู ้กระบวนการทา พร้อมลิ้ม
รสเหล้าเตอกีล่า แบบฉบับดั้งเดิม
เรื อออกจากท่า มุ่งหน้าสู่ ลอสแอนเจลิส (Los Angeles)
วันนี้ เชิญท่านอิสระกับกิจกรรมบนเรื อ ที่มีหลากหลายรายการได้ตามอัธยาศัย
เชิญรับประทานอาหารค่าบนเรื อ (CASUAL NIGHT)
หลังอาหารค่ า ขอเชิ ญท่ า นสนุ กสนานกับรายการภาคค่ า ที่ มีหลายรู ปแบบตามความนิ ย มของท่ า น
ตามรายละเอียดของรายการในปริ๊ นเซส แพ๊ตเตอร์
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วันทีห่ กของการเดินทาง
22 พฤศจิกายน 2561 (พฤหัสบดี)
เช้า

ล่องเรื อรักเรื อสาราญ (Cruising)

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
วันนี้ เรื อสาราญจะล่องไปตามสายน้ า ในวันนี้ ท่านจะได้พกั ผ่อนกับกิ จกรรมต่ าง ๆ มากมายบนเรื อ
เริ่ มต้นด้วยการวิ่งจ๊อกกิ้งรอบเรื อ หรื อออกกาลังที่หอ้ งออกกาลังกาย นอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรมกลางแจ้ง
อื่น ๆ อีกเช่น ปิ งปอง พัตกอล์ฟ
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันกับเมนูอนั หลากหลายบนเรื อ
หลังอาหารสาหรับท่านที่พลาดกิจกรรมช่วงเช้า อาจเข้าร่ วมกิจกรรมในช่วงบ่ายกันต่อ เช่น ดูสาธิ ตการ
ทาอาหาร หรื อจะแวะทานพิซซ่า หรื อแฮมเบอร์เกอร์ บริ เวณสระว่ายน้ าก็เพลิดเพลินไปอีกแบบ
อิ่มอร่ อยกับห้องอาหารใหญ่ หรื อ ห้องบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ Horizon Court
บาร์เครื่ องดื่ม บาร์ไอศกรี ม ห้องฟังเพลง ห้องเลาจน์
บาร์กริ ล แฮมเบอร์เกอร์ ฮอทด็อก พิซซ่า
ห้องโชว์ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยแสง สี เสี ยง, โรงภาพยนตร์, ทีวีจอยักษ์ริมสระว่ายน้ า
ห้องคาสิ โน , ห้องเกมส์, เครื่ องเล่น Simulator , สโมสรสาหรับเด็ก, ห้องสมุด
สระว่ายน้ า, สระน้ าวน, เซาว์น่า, ห้องออกกาลัง, สนามเทนนิส, สนามพัตกอล์ฟ
และกอล์ฟคอมพิวเตอร์
ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านขายของที่ระลึก, ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ

18.00 น.

ค่านี้ กัปตันขอเลีย้ งอาลาท่ านผู้มเี กียรติ (Farewell Dinner) ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศ
ของดนตรี และการประดับประดาที่งดงาม น่าตื่นใจ และเมนูอาหารที่จดั เตรี ยมไว้เป็ นพิเศษ
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วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
23 พฤศจิกายน 2561 (ศุกร์ )

ล่องเรื อรักเรื อสาราญ (Cruising)

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวันอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรื อ
ขอต้อนรับเช้าอันสดใสด้วยการเดินเล่นออกกาลังกายบนดาดฟ้ าเรื อ สู ดอากาศสดชื่ นเย็นสบาย เพิ่ม
พลังให้กบั ชี วิต หรื อจะร่ วมเต้นแอโรบิ คกับครู ฝึกแสนร่ าเริ ง และมีอธั ยาศัย วันนี้ จะเป็ นอีกวันหนึ่ งที่
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ท่านจะได้พกั ผ่อนอย่างอิสระเลือกทาในสิ่ งที่ ปรารถนา และพบกับกิ จกรรมอันแสนสนุ กสนาน และ
น่าสนใจตามสไตล์ที่คุณถนัด เช่น การเต้นบอลรู ม การทาอาหาร การจัดดอกไม้ การแข่งขันกี ฬา การ
ประมูลภาพงานศิลปะ การแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ และโปรแกรม Scholarship @Sea ที่น่าสนใจ
เป็ นต้น
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อ

*** คืนนี ้ก่อนเวลา 24.00 น. ขอให้ ทุกท่านจัดกระเป๋ าสัมภาระใบใหญ่ และวางไว้ หน้ าห้ องพัก
ของท่าน เพื่อ ที่เจ้ าหน้ าที่จะได้ รวบรวมไปเก็บไว้ ที่ห้องสโตร์ และนาลงจากเรื อในวันรุ่งขึ ้น โดยเรื อ
จะแจ้ งเวลาให้ ทา่ นทราบอีกครัง้ หนึง่
ขอให้ทุกท่านแยกของใช้จาเป็ นเช่นเสื้ อผ้า หนังสื อเดินทาง (Passport) เอกสารต่างๆ รวมถึงยาประจาตัว
ใส่ กระเป๋ าเดินทางใบเล็ก

พักค้ างแรมบนเรื อรักเรื อสาราญ Ruby Princess
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
24 พฤศจิกายน 2561 (เสาร์ )

ลอสแอนเจลิส-ไทเป

เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อ
หลังอาหาร เชิญท่านรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรื อเกี่ยวกับเวลาขึ้นเรื อ
เมื่อขึ้นเรื อแล้วทุกท่านจะต้องการพิธีการตรวจลงตราหนังสื อเดินทางเข้าเมืองลอส แอนเจลีส
ณ บริ เวณท่าเรื อ และรับกระเป๋ าสัมภาระ
วันนีเ้ รื อจะเทียบท่ าเข้ าสู่ เมืองลอสแอนเจลิส ตั้งแต่ เวลา 06.30 น.

09.00 น.

เชิญท่านขึ้นจากเรื อ
นาท่ า นออกเดิ นทางสู่ ย่ านฮอลลีวู ด แลนมาร์ ค หลักของนครลอสแอนเจลิ ส สถานที่ อนั มี ชื่ อเสี ย ง
ทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และแหล่งบันเทิง จุดเด่นของย่านนี้ ก็คือ Hollywood Walk of Frame
หรื อพื้นรู ปดาวสลักชื่ อดารา นักร้อง ศิลปิ นฮอลลีวูดต่างๆตามท้องถนนกว่า 5,000 ดวง ไฮไลท์ ที่พลาด
ไม่ ได้ นนั่ คื อแชะภาพคู่กับประทับรอยมื อและรอยเท้ าของเหล่ าคนดังฮอลลีวูด อีกทั้งบนถนนแห่ งนี้ ยงั
เต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของที่ ระลึก และแหล่งบันเทิ งต่างๆให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจไปกับ
ถนนแห่งสี สนั

จากนั้นเอาใจนักช็อปกับ Outlet เชิ ญท่านอิสระตามอัธยาศัย เพื่อเปิ ดโอกาสให้ท่านได้ใช้เวลาในการ
เลือกซื้ อเลือกหาสิ นค้าแบรนด์เนมทั้งจากอเมริ กา และยุโรป ณ ห้างสรรพสิ นค้าที่มีชื่ อเสี ยง เพื่อซื้ อหา
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ค่า
19.30 น.
23.30 น.

ของฝากก่อนเดินทางกลับกรุ งเทพฯ ได้อย่างจุใจ เช่น Guess , Boss, Coach , H&M, Diesel และอีก
หลากหลายแบรนด์ดงั
อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอสแอนเจลิส
นาท่าน
เหิ นฟ้าสู่ ไทเป โดยสายการอีวีเอ แอร์ (BR) เที่ยวบินที่ BR015(2330 – 0650) ใช้ เวลา
บินประมาณ14.35 ชั่วโมงใช้ เครื่ อง Boeing 777-300 ER

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
25 พฤศจิกายน 2561 (อาทิตย์ )

ไทเป - กรุ งเทพฯ
บินข้ ามเส้ นแบ่ งวันสากล เวลาเปลีย่ น วันทีเ่ ปลีย่ น

วันทีส่ ิ บของการเดินทาง
26 พฤศจิกายน 2561 (จันทร์ )
06.50 น.
08.50 น.

11.50 น.

กรุ งเทพฯ

เดินทางถึงไทเป รอเปลี่ยนเครื่ องสู่ กรุ งเทพฯ
นาท่าน
เหิ นฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการอีวีเอ แอร์ (BR) เที่ยวบินที่ BR067(0850 – 1150)
ใช้ เวลาบินประมาณ 4.00 ชั่วโมงใช้ เครื่ อง Boeing 777-300 ER.
อาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ อง พร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิง ตามสายและภาพยนตร์
ลอยฟ้า
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.
หมายเหตุ : บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรั บเปลีย่ น โปรแกรม โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

Bon Voyage

หน้า 10

ใบเสนอราคา
รายการล่องเรื อสาราญสู่ เม็กซิโก R u b y P r i n c e s s

(17– 26 พ.ย.61)
ราคา ท่านละ 99,800.– บาท
เพิม่ ท่านละ 20,000.– บาท
เพิม่ ท่านละ 35,000.– บาท

 สาหรับผู้เดินทาง 16 ท่านขึ้นไป (Inside พักคู่)
 พักห้ องแบบมีระเบียง/พักคู่ (Balcony พักคู่)
 พักห้ องแบบมินิสวีท/พักคู่ (Mini-Suite พักคู่)

** หมายเหตุ ราคาตัว๋ เครื่ องบินและค่าบริ การ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาน้ ามันดิบที่มีผลต่อสายการบินและเรื อสาราญ
ค่ าบริการรวม







ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด โดยสายการบินอีวีเอ (BR) กรุ งเทพฯ – ลอสแอนเจลิส – กรุ งเทพฯ
ค่าห้องพักบนเรื อแบบ ห้องมาตราฐานไม่มีหน้าต่าง (Inside) (พัก 2 ท่าน/ห้อง จานวน 7 คืน) / ภาษีท่าเรื อ
ค่าทิปบนเรื อ
ค่าทัวร์บนฝั่งที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุ ระหว่างเดินทาง และเจ็บป่ วย ทุนรักษาพยาบาลสู งสุ ด 1,500,000 บาท
มีหวั หน้าทัวร์คอยบริ การ ตลอดรายการตามที่ระบุ

ค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าวีซ่าอเมริ กา
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชาระมัดจางวดแรก 35,000 บาท / ท่าน
 ชาระส่ วนทีเ่ หลือ

ภายใน 7 วัน หลังจากทีไ่ ด้ รับยืนยันการจองเรียบร้ อยแล้ว
ภายในวันศุกร์ ที่ 29 สิ งหาคม 2561

เนื่องจากการเดินทางครั้งนีใ้ ช้ เรื อสาราญเป็ นหลัก ดังนั้นจึงต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบของเรื อ ตามรายละเอียดดังนี้
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

Inside : 158 sq ft.

Arcadia Cruise Center

Balcony : 179 sq. ft.

Mini-Suite : 323 sq. ft

ใบอนุญาต เลขที่ 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

