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กาํหนดการเดนิทาง วันท ี่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน  2563  
 

05.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน้  4 ประตท่ีู 3 เคาเตอร์ D 
สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)  โดยเจ้าหน้าท่ี คอยอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
เอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง 

    08.25 น. นําท่านออกเดินทางสู ่นครไทเป ประเทศไต้หวัน  โดยสายการบิน  การบินไทย  เท่ียวบินท่ี  TG632 
13.05 น. ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากร    

เรียบร้อยแล้ว มีรถโค้ชปรับอากาศรอรับ  
 
 
 

วันแรก         (1)  กรุงเทพฯ – เถาหยวน(ไทเป) – ไทเป101(รวมชมววิ) 



 

นําท่านเข้าชม ตึกไทเป  101 ตึกท่ีสูงท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของโลกและมี
ความสงูถึง 508 เมตร เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเปพาท่านขึน้ลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสดุ
ในโลกด้วยความเร็ว ประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที เพ่ือ ชมวิวชัน้ 89และพบ
กับระบบป้องกันแผ่นดินไหวท่ีเรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่ 
เส้นผ่าศนูย์กลาง 5.5 เมตรหนกัถึง 660 ตนั แขวนอยูบ่นชัน้ 89 คอยทําหน้าท่ี  
ถ่วงดลุตกึเม่ือเกิดแผ่นดินไหว ภายในบริเวณชัน้ 1 ถึงชัน้  5 ยงัเป็นแหล่งช็อป
ปิง้ท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีห้างสรรพสินค้าและช็อปปิง้มอลล์
อยูก่ว่าสิบแหง่ เทียบเทา่กบัสยามพาราก้อนของเมืองไทย   

 คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  เมน ูสกีุบ้ฟุเฟ่ต์สดุพิเศษ 
                              พักท ี่ 淡水福容饭店 Fullon Hotel Tamsui Fisherman’s Wharf ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
วันท ี่สอง    (2)   ไทเป – อุทยานแห่งชาตหิยางหมิงซาน – จู๋จือห  ู- เสี่ยวโหยวเคิง – นํา้พ ุร้อนที่ตาํบลเป่ยโถว  
                       – ถนนโบราณตัน้สุ่ย – ซื่อหลินไนท์มาร์เกต็     
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเข้าสู ่อุทยานแห่งชาตหิยางหมิงซาน  (Yangmingshan) ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณพืน้ท่ีรอบนอกของไทเป  พืน้ท่ี
กว้างใหญ่ถึง 7 หม่ืนกว่าไร่  ทัง้สวนดอกไม้สายพนัธุ์ตา่งๆ ท่ีผลดัเปล่ียนหมนุเวียนกนัออกดอกตลอดทัง้ปี ต้นไม้ ทุง่
หญ้า ทะเลสาบ และนํา้ตก จนได้รับการขนานนามวา่เป็นปอดใหญ่ของไทเปเลยทีเดียว  
ในช่วงปลายฤดใูบไม้ผลิ เดือนมีนาคม – เมษายน ของทกุปี ดอกคาล่าลลิลี่ (Calla lilly) จะพร้อมใจกนับานสะพร่ัง
เป็นทุง่กว้าง ซึง่ดอกไม้ชนิดนีเ้ป็นพนัธุ์ไม้ท่ีปลกูไว้เพ่ือตดัดอก ปลกูได้ดีบนพืน้ท่ีสงู หรือภเูขาสงู ในอณุหภมูิ
ประมาณ 18 – 24 องศาเซลเซียส สําหรับสถานท่ีท่ีมีการปลกูดอกไม้ชนิดนีจํ้านวนมาก นัน่คือ บริเวณจู๋จ ือห  ู
(Zhuzihu) บนภเูขาหยางหมิงซาน กรุงไทเป และทกุๆ ปีจะมีการจดังาน เทศกาลดอกคาลล่า ลิลล่ี  

 
 
 
 
 
 

จากนัน้ชมปากปลอ่งภเูขาไฟเสี่ยวโหยวเคิง 小油坑 ดหูมอกชม
วิวธรรมชาต ิมาท่ีน่ีเราจะได้ชมความงามของธรรมชาติตลอด
ทางคือได้เห็นไอร้อนท่ีระเหยออกมาจากกํามะถนัยิ่งขึน้ไปบนเขา
ย่ิงสวย กบัการชมความเขียวชอุ่มของธรรมชาต ิเราจะเห็นวิวท่ี
สวยตลอดสองข้างทาง และจะเจอหมอกนิดๆ ดไูฮไลท์อนัแรกก
คือเดนิเข้าไปชม ไอร้อนหรือท่ีเรียกกนัวา่ฟมูาโรลส์ (Fumaroles) 
และผลกึกํามะถนั แช่ตวัท่ีบอ่นํา้พรุ้อน ลกัษณะจะเหมือนหมอก  

  



 
เท ี่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  

นําท่านสู ่ นํา้พ ุร้อนที่ตาํบลเป่ยโถว พ่ีช้างพดูถึงนีต้ัง้อยู่
ใน ตอนเหนือของไทเป ชมว่าแหลง่นํา้พรุ้อนเป่ยโถว  
ประวตัิศาสตร์โดยยอ่ของเมืองเป่ยโถว  ในยคุท่ีไต้หวนัตก
อยู่ภายใต้อํานาจการยดึครองของอาณานิคมญ่ีปุ่ นมา
ตัง้แตใ่นช่วงปี ค.ศ.1900 ทําให้ยา่นนีรู้้จกักนัในช่ือ 
Hokuto Village เป็นสถานท่ีตากอากาศของชาวญ่ีปุ่ น
ท่ีมาปกครองดินแดนไต้หวนัในขณะนัน้ เน่ืองจาก
สภาพแวดล้อม และแหลง่นํา้พรุ้อนสีเขียวมรกตชัน้ดีจงึทําให้ชาวญ่ีปุ่ นสร้างบอ่อาบนํา้แร่ขนาดใหญ่ขึน้มาเพ่ือให้
เหลา่ข้าราชการ ทหาร และผู้ ท่ีเดินทางมาในหน้าท่ีราชการจากประเทศญ่ีปุ่ นได้ใช้งานเป็นสถานพกัตากอากาศ
และรีสอร์ต ตอ่มาเม่ือญ่ีปุ่ นได้คืนอํานาจการปกครองให้กบัสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปี ค.ศ.1945 จึงได้
เปลี่ยนช่ือจาก Hokuto Village มาเป็น Beitou ซึง่บอ่นํา้ร้อนได้ถกูปิดลงหลงัจากนัน้ และตอ่มาได้ถกูค้นพบอีกครัง้
ในสภาพเส่ือมโทรมโดยกลุ่มนกัเรียนท่ีเดินทางเพ่ือไปทศันศกึษา ทางรัฐบาลจงึได้มีนโยบายให้มีการซอ่มแซม 
บํารุงรักษา และได้เปิดให้นกัทอ่งเท่ียวเข้าชมในเวลาถดัมา เม่ือมีนกัท่องเท่ียวเพิม่ขึน้ ‘เป่ยโถว’ จงึถกูจดัตัง้ให้เป็น
พืน้ท่ีท่ีมีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ของไต้หวนัจนเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงขึน้เช่นในปัจจบุนันี ้ 
นําท่านชมท่าเท ียบเรือชาวประมงตัน้สุย (淡水漁人

碼 頭 ) มีช่ือภาษาองักฤษวา่ Danshui Fisherman’s 
Wharf หรือจะเขียนวา่ Tamsui Fisherman’s Wharf ก็
ได้เช่นกนั ทา่เทียบเรือแหง่นีมี้ลกัษณะเป็นปากแมนํ่า้
ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของตําบลตัน้สยุ (Tamsui District) 
เมืองนิวไทเป (New Taipei City) เป็นศนูย์กลางของการ
จดัสง่สินค้าและเขตการค้าสําคญัทางตอนเหนือของไต้หวนัตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 19 ตอ่มาได้รับการพฒันาโด  ยรัฐบาล
เมืองนิวไทเปให้เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวและพกัผ่อนช่วงเย็นของชาวไต้หวนัซึง่ได้เปิดตวัครัง้แรกในปี 2001 จน
กลายเป็นแหลง่รวมตวัทัง้ของชาวเมืองและนกัทอ่งเท่ียวจํานวนมากและเป็นอีกหนึง่สถานท่ีท่องเท่ียวสําคญัใน
ท่ีสดุ 
จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ถนนโบราณตัน้สุ่ย หรือ ถนนคนเดิน
ริมนํา้ ท่ีมีบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 
ของชาวไทเป ซึง่อดีตสถานท่ีแห่งนีเ้คยเป็นเมืองทา่แห่งแรกของ
ไต้หวนัทางตอนเหนืออีกด้วยให้ทา่นได้ลองลิม้รสอาหารท้องถ่ิน 
เช่น ลกูชิน้ปลาไขเ่หล็ก และนํา้บ้วยท่ีมีรสเปรีย้ว รวมถงึอาหาร
ทะเลสดๆ ในราคาไมแ่พงอีกด้วย นําท่านชมวิว แมนํ่า้ตัน้สุย่ ณ 
สะพานคูรั่ก ซึง่มีความยาว 164.9 เมตร กว้าง 5 เมตร สามารถ
รองรับคนได้ถึง 9,000 คน มีลกัษณะเป็นสะพานแขวนรูปโค้งเพ่ือเช่ือมสองฟากฝ่ังของแมนํ่า้ 

คํ่า               รับประทานอาหารค่ํา อิสระ 
  



 
    หลังอาหาร ให้ท่านได้อิสระในการช็อปปิง้ท่ี ซื่อหลินไนท์
มาร์ เก็ต  เป็นไนท์มาร์เก็ตท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในเมืองไทเป 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพืน้เมืองและตลาดคน
เดิน อาหารพืน้เมืองท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุของไต้หวนัคือ เต้าหู้ เหม็น 
หากใครไปไต้หวนัแล้วไม่ได้ลิม้ลองรสชาติของเต้าหู้ เหม็น ก็
ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมีต้น
กําเนิดท่ีไต้หวนัคือ ชานมไข่มกุ ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้า
หลากหลายชนิดตัง้แต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทัง้สินค้าเสือ้ผ้า รองเท้า เคร่ืองประดบั โดยท่ีรองเท้าผ้าใบ 
รองเท้ากีฬาย่ีห้อตา่งๆจะมีราคาถกูกวา่เมืองไทย สมควรแก่เวลา พาท่านเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั 

พักท ี่ 淡水福容饭店 Fullon Hotel Tamsui Fisherman’s Wharf ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 

วันท ี่สาม    (3)   ไทเป – หมู่ บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – ลานหนิหนานยา – ผ่านชม นํา้ตกทองคาํ – แหลมป๋ีโถว  
                     - เมืองจีหลง 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสมัผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเ ฟ่ิน  ท่ีตัง้อยู่บริเวณไหล่เขา
ใน เมืองจีหลง จ่ิวเฟิน้เคยเป็นแหลง่เหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตัง้แต่สมยั
โบราณ ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคัญแห่งหนึ่ง  เพราะ
นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในไต้หวนั จากนัน้
ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดัง้เดิมของร้านค้า ร้านอาหาร
ของชาวไต้หวนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทัง้เลือก
ชิมและ  ซือ้ชาจากร้านค้าท่ีมีอยู่มากมายอีกด้วย 
นําท่านชม ลานหนิหนานยา (Nanya Rock Formation)  
ซึง่ทัง้หมดนีอ้ยูเ่ลียบริมชายฝ่ังทางด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของไต้หวนัทัง้หมดเลย แถบชายฝ่ังทางตะวนัเฉียงเหนือของ
เกาะไต้หวนั ท่ีท่ีคณุจะได้พบกบัทศันียภาพของธรรมชาติท่ี
สวยงามของริมฝ่ังทะเลและประภาคารท่ีแหลมของเกาะ  
มองลงไปจากจดุชมวิวจะเห็นสีนํา้ทะเลเป็นสองสี นํา้ตาล-ฟา้ แบง่ออกจากกนัอย่างชดัเจน 

เท ี่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร   เมน ูอาหารท้องถ่ินแบบไต้หวนั 
นําท่านเดินทางสูเ่หมืองทองคําจนิกวาสือ   หรือเหมืองแร่ทองคําเก่า
ในสายหมอก  ท่ีน่ีเป็นเหมืองทองคําและทองแดงท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 
ในอดีตนัน้ได้มีการค้นพบทองคําในแมนํ่า้ Keelung และได้รับการ
ตรวจสอบกลบัไปยงัจ่ิวเฟ่ิน และได้ขยายตวัเข้าไปในเหมืองทองแดง
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในยคุจกัรวรรดิญ่ีปุ่ น แต่ก็ลดลงหลงัจากสงครามโลก
ครัง้ท่ีสอง และมีการยติุการทําเหมืองแร่โดยสิน้เชิงในปี 1970 ซึง่ใน
ปัจจบุนัคาดว่ายงัมีแร่ทองคําหลงเหลืออยูอี่กกวา่ 8 ล้านออนซ์ แตช่าวเมืองสว่นใหญ่ไมต้่องการให้มีการทํา
อตุสาหกรรมเหมืองแร่ตอ่ไปทางรัฐบาลจงึหนัมาพฒันาให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแทน  



จากนัน้นัง่รถผ่านชม นํา้ตกทองคาํ ท่ีอยู่ไมไ่กลกนัมาก ตกนีเ้กิด
จากผลจากการทําเหมืองแร่ทองคําของจินกวาสือใอดีตเม่ือนํา้ฝน
ในพืน้ท่ีของการทําเหมืองแร่ท่ีตกลงมาในปริมาณมากซมึผา่นโขด
หินจนเกิดรอยแตกผสมกบัธาตโุลหะหนกัท่ีหลงเหลืออยู่ในแมนํ่า้ 
จนทําให้เนินเขากลายเป็นหินสีทองอร่ามและเม่ือสายนํา้ตกไหล
ผ่านก็จะมองดคูล้ายกบันํา้ตกแห่งทองคําตดักบัพืน้หญ้าสีเขียวขจี
สดใสรอบภเูขา  
ไปกนัตอ่ท่ี แหลมป๋ีโถว (Bitou cape) มาชมวิวเคร่ืองกีดขวาง
หน้าตาประหลาดท่ีช่วยปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝ่ังได้อยา่งดีเย่ียม 
และหน้าผาหินท่ีเป็นท่ีมาของช่ือ ป๋ีโถว ซึง่หมายถึง บริเวณปลาย
จมกู ดหูน้าผาตรงนีส้ิ! เหมือนกบัปลายจมกูท่ีย่ืนออกมาเลย  
จากนัน้นําท่านสูเ่มืองจีหลง ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีแหลมะวนัออกเฉียง
เหนือของไต้หวนั เมืองจีหลง (Keelung) เคยถกูเรียกว่า “Jilong” ซึง่หมายความวา่ สุม่ไก่ แตต่อ่มาเปลี่ยนเป็น 
“Keelung” ซึง่หมายความวา่ “มัง่มีท่ีดนิและเจริญรุ่งเรือง” 
ตราบจนปัจจบุนั  
นําชมเมียวโค แปลวา่ “ปากวดั” ตลาดกลางคืนแห่งนี ้ตัง้อยู่
บริเวณวดัเตียนจิ ้(Dianji Temple) วดัเก่าแก่แหง่นี ้เป็นท่ี
รวบรวมศรัทธาของชาวจีหลง บริเวณรอบวดัทัง้ 4 ด้าน 
ประกอบไปด้วยแผงอาหาร ทัง้อาหารท้องถ่ินนานาชนิด, 
อาหารหวาน, อาหารคาวและอาหารทะเลมากมาย ดงึดดูนกั
ชิมอาหารจากนานาประเทศ 

คํ่า               รับประทานอาหารค่ํา อิสระ 
   

พักท ี่ Evergreen Laurel Hotel (Keelung) ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 

 วันท ี่สี่    (4)   ไทเป – ท่าเรือคีลุง – เรือมาเจสตกิ ปริ๊นเซส   

         นอนหลับพ ักผ่อนตื่นตามอัธยาศัย 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
10.30 น.               ขณะพร้อมกนัท่ีลอ้บบ้ี พร้อมกระเป๋าเดินทาง ตามเวลานดัหมาย 

ของไกดท์อ้งถ่ิน  
11.00 น.  ออกเดินทางจากโรงแรม โดยเดินเทา้สู่ ท่าเรือคีลุง 
   ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระเอง  
......... น.  ถึงท่าเรือคีลุง ขอเรียนทุกท่านเตรียมเอกสารสาํหรับการ 

ลงทะเบียน เช็คอินเขา้สู่หอ้งพกับนเรือ 
  



 
ขั้นตอน  เม่ือถงึท่าเรือคลุีง 
     ลากกระเป๋าเขา้ตวัอาคาร ตามป้ายบอกทาง 
     ส่งมอบกระเป๋าใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของท่าเรือ เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะนาํส่งใหท่้านท่ีหนา้หอ้งพกับนเรือ 
**ก่อนส่งมอบกระเป๋าใหเ้จา้หนา้ท่ี กรุณาตรวจสอบอีกคร้ังวา่กระเป๋าท่านไดติ้ดแทก็เรือเรียบร้อย** 
ขั้นตอน  เช็คอินขึน้เรือมาเจสตกิ ปร๊ินเซส  ( Majestic Pr incess) 

      เตรียมเอกสารท่ีตอ้งใชเ้ช็คอิน โดยมี 
   1. แบบสอบถามสุขภาพ (Health Form) ท่ีตอบคาํถามครบถว้นและเซ็นตช่ื์อเรียบร้อย (ไดรั้บท่ีท่าเรือ) 
   2. หนงัสือเดินทาง (Passport) 
   3. ตัว๋เรือ (Cruise E-Ticket) 
   4. บตัรเครดิต (Credit Card) บางคร้ังทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินอาจจะขอดู 

     เขา้คิวเพื่อลงทะเบียนเช็คอิน เม่ือเช็คอินเรียบร้อย ท่านจะไดรั้บเอกสารดงัน้ี 
  1)  บตัรข้ึนเรือ (Cruise Card) กรุณาเกบ็รักษาใหดี้ตลอดการเดินทาง  
       **ทางบริษทัฯ ไดเ้ตรียมสายคลอ้งคอใส่ Cruise Card ใหท่้านในซองท่ีแจกท่ีสุวรรณภูมิ** 
  2)  แผนผงัเรือ (Ship Map) 

 **ขั้นตอนทั้งหมดใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ข้ึนอยูก่บัจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเดินทางมาถึงในช่วงเวลานั้นๆ** 
        ผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้-ออกเมือง 

**ขั้นตอนเหมือนสนามบิน ไม่อนุญาตใหน้าํนํ้าด่ืมเขา้** 
    ส่ิงของท่ีนําขึน้เรือไม่ได้ 

1.อาหาร นํ้าด่ืม สุรา และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิด  2. ส่ิงของท่ีมีสภาพเป็นอาวุธ  3. ส่ิงของท่ีปนเป้ือน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 

บัตรประจําตวั หรือ ครูซคาร์ด (Cruise Card)  
เป็นทั้งบตัรแสดงตวั เป็นกญุแจหอ้งพกั / เป็นบตัรผา่นข้ึนลงเรือ  

และเป็นบตัรเครดิตท่ีจะใชช้าํระค่าใชจ่้ายทั้งหมดบนเรือ 
          “ขอให้ท่านโปรดพกตดิตวัไว้เสมอ และเกบ็รักษาให้ดีจนถึงวันเดินทางกลับ” 

  
 

WELCOME ONBOARD 
**ท่านสามารถเพลิดเพลิน และใชบ้ริการส่วนต่างๆ บนเรือสาํราญไดท้นัทีท่ีท่านข้ึนเรือ** 

         รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ (World Fresh Marketplace) ช้ัน 16 หรือ 
         รับประทานอาหารวา่งไดท่ี้ International Café ช้ัน 5 (ใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง) 
 15.45 น.  เตรียมตวัเขา้ร่วมการสาธิตระบบความปลอดภยักรณีฉุกเฉินบนเรือ (Emergency Drill)   

Emergency Dr ill (การสาธิตขั้นตอนความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) 
ทุกท่านตอ้งไปรวมกนั ณ จุดรวมพล (Muster Station) ซ่ึงระบุไวใ้น บตัรประจาํตวั โดยทางเรือจะประกาศ
เวลาใหท้ราบ (โดยปกติจะประกาศซอ้ม 1 ชัว่โมงก่อนเรือออกจากท่า)  
***ทางเรือจะมีเสียงกร่ิงสัญญาณเตือนทัว่เรือ เม่ือไดย้ินเสียงสัญญาณ ขอให้ทุกท่านนาํเส้ือชูชีพซ่ึงอยู่ในตู้
เส้ือผา้ในห้องพกัของท่าน พร้อมด้วยบตัรประจาํตวั ถือไปร่วมซ้อมความพร้อมกบัเจา้หน้าท่ีเรือ ซ่ึงได้
จดัแบ่งสถานท่ีไวเ้ป็นจุด ๆ ต่างๆ ท่ีเป็นจุดรวมพลของแต่ละท่าน*** ใชเ้วลาซอ้มประมาณ 30 นาที  

   เป็นกฎของทางเรือทีทุ่กท่านจําเป็นจะต้องไปร่วมชมการสาธิตด้วย 
 17.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือคีลุง ไตห้วนั ท่องทะเลสู่เมืองโอกินาวา่ ประเทศญ่ีปุ่น 



        17.30 – 21.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่บนเรือ 
   สาํหรับเวลาคํ่าคืน ชมการแสดงท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยแสงเสียงท่ีโรงภาพยนตร์ เส่ียงโชคท่ีหอ้งคาสิโน 
   หรือเพลิดเพลินกบัทีวีจอยกัษริ์มสระวา่ยนํ้าบนชั้นดาดฟ้า 
 

   หมายเหตุ ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากจิกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวนั ปร๊ินเซส แพต็เตอร์ 

   (Princess Patter) ท่ีทางเรือจะส่งมาให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าทุกคนื ซ่ึงรายละเอียดทุกอย่างจะแนะนําไว้ 

   เช่น คํา่น้ีควรแต่งตัวอย่างไร พร้อมท้ังกจิกรรมต้ังแต่เช้าจรดเย็น  

   พกัค้างคืนบนเรือ Majestic Princess 
 

วันท ี่ห้า    (5)   เรือสาํราญ Majestic Princess - ล่องทะเล 

 07.00 น. เชิญรับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารแบบบฟุเฟ่ต์ World Fresh Marketplace ชัน้ 16  
   หรือ ห้องอาหารใหญ่ 

เชิญท่านอิสระพกัผอ่นบนเรือ ได้ตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
   

       
17.30 – 21.30 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ 

 
 

วันท ี่หก     (6)    เรือสาํราญ Majestic Princess – เมืองนางาซากปิระเทศญี่ปุ่ น - Omura Park  
                      - สวนสันตภิาพนางาซากิ  

เรือจอดเทียบทา่เวลา 08.00 น. – 19.00 น. 
  เชิญรับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารแบบบฟุเฟ่ต์ World Fresh Marketplace ชัน้ 16 หรือ ห้องอาหารใหญ่ 
  ต้อนรับเช้านีท่ี้แสนสบายด้วยการเดินเลน่ หรือจะวิง่จ็อกกิง้เบาๆ หรือร่วมกิจกรรมตา่งๆ บนเรือ 
07.00 น. เรือจอดทอดสมอ  จงัหวัดนางาซากิประเทศญี่ปุ่ น 

จงัหวดันาง  าซากิจะอยู่ท่ีทางตะวนัตกเฉียงเหนือของภมิูภาค
คิวช(ูKyushu)โดยมีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เช่น การ
ทอ่งเท่ียวเชิงศิลปะวฒันธรรม เพราะเน่ืองจากเมืองท่าสําคญั
ของญ่ีปุ่ น จงึรับเอาวฒันธรรมจากยโุรปและจีนมาผสมผสาน
เอาไว้ จนเกิดเป็นชมุชนชาวต่างชาติตา่งๆเช่น ไชนา่ทาวน์ขึน้ 
หรือทะเล แหลง่ออนเซน และภเูขาไฟ  
นําท่านเท่ียวชมท่ี Omura Park มีดอกซากรุะมากมาย ถึง 21 สายพนัธุ์ กว่า 
2,000 ต้น มีซากรุะ หลากหลายสีสนัทัง้สีชมพอูอ่น สีชมพเูข้ม และสีเหลือง
...ท่ีหลายๆ คนอาจไมเ่คยได้เห็น เป็นท่ีเดียวในนางาซากิท่ีตดิ 1ใน 100 
สถานท่ีท่ีมีดอกซากรุะสวยงามท่ีสดุของญ่ีปุ่ น ภายในสวนยามค่ําคืนก็ยงัมี
การเปิดไฟให้นกัท่องเท่ียวได้ช่ืนชมความงดงามของดอกซากรุะภายใต้แสง
ไฟท่ีสดุแสนโรแมนติก  



 
 
 
 
 
 

สวนสันติภาพนางาซากิ  ตัง้อยู่ทางด้านทิศเหนือของศนูย์กลาง
การระเบิดซึง่เกิดจากเคร่ืองทิง้ระเบิด B-29 ของสหรัฐอเมริกา 
สวนดงักลา่วสร้างขึน้มาเพ่ือให้เกิดความสงบสขุ ประกอบด้วย 5 
สว่นคือ โซนแห่งความปราถนา (zone of wishes) ท่ีโซนดงักลา่ว
นีมี้รูปปัน้สนัติภาพท่ีมีช่ือเสียงท่ีสร้างขึน้โดยประติมากร 
Kitamura Seibo และนํา้พแุหง่สนัติภาพ Heiwa-no-izumi ท่ี
สร้างขึน้สําหรับดวงวิญญาณของเหย่ือผู้ เคราะห์ร้าย ผู้ ร้องขอนํา้
ด่ืมและความตาย นอกจากนีย้งัมี Orizuru-no-To (เครนทาวเวอร์) Nagasaki-no-Kane (ระฆงัแห่งนางาซากิ) 
และสว่นของ Urakami ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเรือนจํานางาซากิ พืน้ท่ีดงักล่าวยงัเป็นท่ีจดัแสดงอนสุาวรีย์
มากมายจากประเทศตา่ง ๆ ทกุ ๆ ปีในวนัท่ี 9 สิงหาคมเป็นวนัครบรอบการระเบิดปรมาณ ูจะมีการจดัพิธีเพ่ือ
รําลกึถึงความสงบสขุโดยจะจดัหน้าเทพีสนัตดิภาพ 

                                สําหรับท่านท่ีขึน้สู่ฝั่งกรุณากลับขึน้เรืออย่างน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า 
 

ขั้นตอน   การขึน้ฝั่ง เม่ือเรือจอดเทยีบท่า 
วนัแรกท่ีเรือจอดทีป่ระเทศญี่ปุ่น จะมเีจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองมา แสตมป์ การเข้าเมืองให้กับท่าน ขอให้
ท่านตรวจสอบข้อมูลของเวลา และสถานท่ี ท่ีจะประทับตราเข้าเมืองจากทางเรือโดยละเอียด 

       เม่ือถึงเมืองแรกของประเทศญ่ีปุ่น ท่านจะตอ้งเตรียมเอกสาร ไปยงัสถานท่ี และเวลาท่ีทางเรือไดแ้จง้ไว ้ เพื่อ
ผา่นพิธีการเขา้เมืองประเทศญ่ีปุ่น โดยท่านสามารถเช็คเวลา และสถานท่ีไดจ้าก ปร๊ินเซส แพต็เตอร์หรือ
สอบถามจากเจา้หนา้ท่ีของเรือ 

    หากท่านไม่มาผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ในวนั และเวลาท่ีเรือกาํหนด ท่านจะไม่สามารถข้ึนฝ่ังประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดอี้กเลยในตลอดทั้งการเดินทาง  

 Failure to complete this compulsory Immigration Inspection will result in your being denied from going 
ashore in any Japanese port 

     
   สําหรับท่านที่ขึน้ไปเที่ยวบนฝั่งกรุณากลับขึน้เรืออย่างน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า 
 
17.30 – 21.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่บนเรือ 
23.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่เมือง อิชิกากิ ประเทศญ่ีปุ่น 

 พกัค้างคืนบนเรือ Majestic Princess 
  



 

วันท ี่เจด็     (7)   เรือสาํราญ -  เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี - สวนสาธารณะ Samnak Ecological Park   
                     -  สวนนิเวศวทิยาแทจอ - จตุรัสแห่งภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซาน  

 เรือจอดเทียบทา่เวลา 07.00 น. – 18.00 น. 

07.00 น.  เชิญรับประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์World Fresh Marketplace ชั้น 16  หรือ หอ้งอาหารใหญ่ 
08.00 น. เรือจอดทอดสมอ เมืองปูซาน(Busan)ประเทศ

เกาหลี  เมืองปซูานเป็นเมืองท่ีเจริญเป็นอนัดบั 2 
ของเกาหลี และเป็นเมืองท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสดุ มี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนา่สนใจ สามารถดงึดดู
นกัทอ่งเท่ียวให้มาเยือนได้มากกว่าปีละหลายแสน
คน เช่น Haeundae, Songdo และ Gwangalli 
Beaches 
ชม สวนสาธารณะ Samnak Ecological Park 
ได้รับการยกยอ่งว่าเป็นหนึง่ใน 100 ท่ีๆสวยท่ีสดุในประเทศเกาหลีใต้ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม ท่ีตลอด 
ทางเดินติดกบัแมนํ่า้ Nakdonggang จะเต็มไปด้วย cherry blossom กวา่ 1200 ต้น ท่ีออกมาบานสะพร่ัง จน
เป็นอโุมงค์บปุผชาติ ท่ีสง่กลิ่นหอมอบอวนมาตามริมนํา้ สร้างบรรยากาศสดุโรแมนติก  

 
 
 
 
 
 
 
 

ชมสวนนิเวศวทิยาแทจอ  (Daejeo Ecological Park, 
Busan) ซึง่เป็นหนึง่ในโครงการฟืน้ฟแูมนํ่า้ 4 แห่ง ในปี 
ค.ศ. 2009 เพ่ือฟืน้ฟพืูน้ท่ีให้เป็นแหลง่ชุ่มนํา้ และทุ่งหญ้า
ทางธรรมชาต ิโดยถกูกําหนดให้เป็น อนสุาวรีย์ธรรมชาต ิ
ลําดบัท่ี 179 ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้นคัดงกงั  อทุยานแหง่นีจ้ะ
กลายเป็น ทุง่ดอกยแูช  หรือดอกคาโนลา่ สีเหลืองอร่ามสดุ
ลกูหลูกูตา ถือวา่เป็นงานเทศกาลทุง่ดอกคาโนลา่ ท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศอีกด้วยทุ่งดอกยแูช ซึง่ครอบคลมุ
พืน้ท่ีกว่า 370,000 ตารางเมตร  
 
 
 
 
 

  



 
ชมจตุรัสแห่งภาพยนตร์นานาชาตเิมืองปูซาน 
(BIFF Square,Busan International Film 
Festival)เป็นยา่นดงัท่ีใช้ในการจดังานแสดง
ภาพยนตร์นานาชาติเมืองปซูาน ถกูพฒันาขึน้เพ่ือ
รองรับกบังานนีโ้ดยเฉพาะตัง้แตปี่ 1996 เป็นต้นมา
จนกลายเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวแหง่ใหม ่ท่ีรู้จกักนัใน
ช่ือ BIFF Square หรือท่ียอ่มาจาก Busan International Film Festival โดยจะแบ่งออกเป็นสองสว่นใหญ่ๆคือ 
Star Street” กบั “Festival Street รวมกนัเป็นถนนยาว 428 เมตรท่ีย่าน BIFF นีมี้โรงภาพยนตร์อยู่มากมาย ท่ี
จะนําภาพยนตร์ท่ีหายากหรือภาพยนตร์ท่ียงัไมไ่ด้ฉายท่ีไหนมาเปิดฉายท่ีน่ีก่อน และไมไ่ด้มีเพียงแตโ่รง
ภาพยนตร์เทา่นัน้แตย่งัมีร้านค้า ร้านอาหาร ศนูย์การค้าและอ่ืนๆอีกมากมาย เรียกวา่กลายเป็นย่านเกิดใหม่
ของเมืองปซูานเลยทีเดียว 

                                สําหรับท่านท่ีขึน้สู่ฝั่งกรุณากลับขึน้เรืออย่างน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า 
 

ขั้นตอน   การขึน้ฝั่ง เม่ือเรือจอดเทยีบท่า 
วนัท่ีเรือจอดท่ีประเทศเกาหล ีจะมเีจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมา แสตมป์ การเข้าเมืองให้กับท่าน ขอให้ท่าน
ตรวจสอบข้อมูลของเวลา และสถานที ่ที่จะประทับตราเข้าเมืองจากทางเรือโดยละเอียด 

       เม่ือถึงเมืองแรกของประเทศเกาหลี ท่านจะตอ้งเตรียมเอกสาร ไปยงัสถานท่ี และเวลาท่ีทางเรือไดแ้จง้ไว ้เพื่อ
ผา่นพิธีการเขา้เมืองประเทศเกาหลี โดยท่านสามารถเช็คเวลา และสถานท่ีไดจ้าก ปร๊ินเซส แพต็เตอร์หรือ
สอบถามจากเจา้หนา้ท่ีของเรือ 

    หากท่านไม่มาผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ในวนั และเวลาท่ีเรือกาํหนด ท่านจะไม่สามารถข้ึนฝ่ังประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดอี้กเลยในตลอดทั้งการเดินทาง  

 Failure to complete this compulsory Immigration Inspection will result in your being denied from going 
ashore in any Japanese port 

    
17.30 – 21.30 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่บนเรือ 
23.00 น.   เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่เมือง อิชิกากิ ประเทศญ่ีปุ่น 

 พกัค้างคืนบนเรือ Majestic Princess 
 

วันท ี่แปด     (8)   เรือสาํราญ Majestic Princess - ล่องทะเล 

 07.00 น. เชิญรับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารแบบบฟุเฟ่ต์ World Fresh Marketplace ชัน้ 16  
   หรือ ห้องอาหารใหญ่ 

            เชิญท่านอิสระพกัผ่อนบนเรือ ได้ตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 



        
17.30 – 21.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ 
18.00 น.  เรือถอนสมอมุง่หน้าสูเ่มือง ไทเป ประเทศไต้หวนั 
 

ขั้นตอน   คืนสุดท้ายบนเรือ Majestic Pr incess 
      รับพาสปอร์ตคืน (ต้องเช็คข้อมูลกับทางเรือ หรือดูได้จาก ปร๊ินเซส แพต็เตอร์) 
    รับพาสปอร์ตคืนสาํหรับการลงจากเรือในวนัรุ่งข้ึน ตามเวลาและสถานท่ีท่ีทางเรือระบุ 
      วางกระเป๋าใหญ่ไว้หน้าห้องพกั 

 คืนสุดทา้ย ใหท่้านเก็บกระเป๋าสมัภาระใบใหญ่ใหเ้รียบร้อย พร้อมทั้งติดป้ายกระเป๋าอนัใหม่ท่ีไดรั้บจาก
เจา้หนา้ท่ีเรือ นาํกระเป๋าใหญ่วางท่ีหนา้หอ้งพกัของท่านก่อนเวลา 22:00 น. ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีของทางเรือมา
เกบ็กระเป๋าใหท่้าน เพ่ือนาํลงเรือในวนัรุ่งข้ึน (หากท่านไม่ไดว้างกระเป๋าหนา้หอ้งพกั ท่านจะตอ้งนาํกระเป๋า
ลงจากเรือดว้ยตวัท่านเอง) 

  วธีิการผูกแท็กกระเป๋า ก่อนวางกระเป๋าหน้าห้องพกั 
  เขียนช่ือ และเบอร์โทรศพัท ์
  ปลายแทก็จะมีส่วนเลก็ๆ ท่ีมีรอยปรุ ใหท่้านฉีกเกบ็ไว ้เพื่อเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการรับกระเป๋า 
  คลอ้งแท็กเขา้กบักระเป๋าใหญ่ของท่าน และวางไวห้นา้หอ้งพกั  
  ตรวจเช็คสีแทก็กระเป๋าของท่านจากเอกสารท่ีเรือแจกใหว้า่วนัรุ่งข้ึนท่านจะตอ้งไปรอลงเรือ เวลา  

                                               และสถานท่ีใด 
ขอให้ทุกท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กแยกของใช้จาํเป็น เช่น ชุดนอน ของใช้เคร่ืองสําอาง เส้ือผา้ท่ีจะใส่
วนัรุ่งข้ึน บตัรประจาํตวั หนงัสือเดินทาง และเอกสารสาํคญัต่าง ๆ รวมถึงยาประจาํตวั เก็บไว ้และติดตวัลง
เรือในวนัรุ่งข้ึน 

           ตรวจสอบค่าใช้จ่ายส่วนตวั 
โดยเช็คจากเจา้หนา้ท่ีของเรือ ณ เคาน์เตอร์บริการผูโ้ดยสาร ชั้น 5 กลางเรือ หรือ เช็คจากตูเ้ช็คค่าใชจ่้ายซ่ึง
ตั้งอยูท่ี่ชั้น 5 โดยใชบ้ตัรประจาํตวัรูด 

           เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตวั (สําหรับท่านที่ชําระเป็นเงนิสด) 
    วธีิการชําระเงนิ 
    $  ท่านท่ีชาํระดว้ยเงินสด 

ใหท่้านไปชาํระเงิน หรือขอเงินส่วนท่ีเหลือคืนก่อน 22.00 น. ในคืนสุดทา้ยก่อนลงเรือ 
$  ท่านท่ีชาํระบตัรเครดิต 
หากรายการแลว้ถูกตอ้ง ท่านไม่ตอ้งทาํอะไร สามารถลงเรือไดเ้ลยในวนัรุ่งข้ึน 

**ทางเรือจะเอาใบเสร็จค่าใชจ่้ายใส่ไวใ้นกล่องหนา้หอ้งในคืนสุดทา้ย หรือเชา้วนัลงเรือ อยา่ลืมเก็บมาดว้ย
นะคะ เพือ่ใชต้รวจสอบกบับตัรเครดิตของท่าน** 
 

วันท ี่เก้า       (8)   ท่าเรือคลุีง – กรุงเทพฯ 

    เรือจอดเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 น. 
เชา้  เชิญรับประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์World Fresh  

Marketplace ชั้น 16 หรือ หอ้งอาหารใหญ่ 
  พร้อมกนัท่ีจุดนดัพบพร้อมสมัภาระติดตวั เพื่อเตรียมลงจากเรือ  
07.00 น.  เรือเทียบท่าท่ีท่าเรือคีลุง ไตห้วนั 
 



ขั้นตอน   การลงจากเรือ ท่าเรือคลุีง 
     เชิญท่านท่ีจุดรอลงเรือ ในเวลา และสถานท่ีท่ีทางเรือแจง้ไว ้ 
       เม่ือลงจากเรือแลว้ ท่านตอ้งผา่นพิธีการเขา้เมืองประเทศไตห้วนั  
     รับกระเป๋า ณ จุดรับกระเป๋า ท่ีท่าเรือซ่ึงจดัเรียงไวต้ามสีแทก็ของท่าน 
       ผา่นขั้นตอน X-RAY ตรวจสอบของตอ้งหา้มนาํเขา้ประเทศไตห้วนั 
      เดินออกจากอาคารไปท่ีจุดข้ึนรถ โดยไกดท์อ้งถ่ินจะรอรับท่าน ท่ีท่าเรือ  

09.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 
                                 

ขั้นตอน  เม่ือถงึสนามบิน  ณ ท่าอากาศยานเถาหยวน (ขากลับ) 
      ไกดท์อ้งถ่ิน พาทุกท่าน ไปท่ีเคานเ์ตอร์สายการบินเพ่ือเช็คอินท่ีสนามบิน 
        ท่านสามารถเช็คอิน และโหลดกระเป๋าไดท่ี้ เคาน์เตอร์สายการบินไทย   

        รับบอร์ดด้ิงพาส (Boarding Pass) ท่ีระบุเวลาข้ึนเคร่ือง และประตูทางออกข้ึนเคร่ือง 
        ผา่นระบบตรวจเพ่ือความปลอดภยั x-ray  และตรวจลงตราหนงัสือเดินทางออกเมือง 
        พร้อมท่ีประตูทางออกข้ึนเคร่ือง เท่ียวบิน TG 633 ก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 45 นาที  
14.05 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินไทย เทีย่วบินท่ี TG 633   
16.50 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ 

 
ขอบคุณท่านท ี่ใช้บริการ 

 
 

อัตราค่าบริการ       

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ / ท่าน  ( พัก 2 ท่าน/ห้อง) พกัเดี่ยวเพ ิ่ม 
ผู้ใหญ่ 20 ท่านข ึน้ไป      77,800.-บาท 41,800.-บาท  

มายเหตุ: 1. ราคาท่ีเสนอเป็นห้องระเบียงแบบมาตรฐาน ถ้าคณุอพัเกรดห้องมินิสวีท Mini Suite เพ่ิม 9000 บาท/ท่าน  
       (ปัจจบุนัมีห้องจองไว้ ห้องแบบมาตรฐาน 10 ห้อง และห้องมินิสวีท 7 ห้อง)  

   2. คา่ทิป (ชําระกบัทางเรือโดยตรง) แนะนํา: ห้องมาตรฐาน USD 14.5 ตอ่คน X6 คืน = USD 87 (2697 บาท) 
        ห้องมินิสวีท USD 15.5X6 คืน = USD 93 (2883 บาท) 

 3. อาหารบนบกตามรายการท่ีระบ ุ (อิสระอาหารเย็นสองมือ้ท่ีตลาดกลางคืน อาหารกลางวนัของวนัท่ี2 เม.ย.63   
        รับประทานบนเรือ) 

  4. กรุณาชําระคา่มดัจํา 20,000 ล่วงหน้า! ดว่น! ! ! เพราะห้องคอ่นข้างเตม็ ต้องยืนยนัดว่นกลบัไป ถึงจะมีห้อง 
 
ค่าบริการนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)      คา่นํา้หนกักระเป๋าไมเ่กิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)       คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง  
    ค่าวีซา่ (หนงัสือเดินทางไทย ไม่ต้องทําวีซา่)          บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ
    อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     

 คา่ประกนัอบุตัิเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
 
 



file:///C:/Users/Power%20User/Documents/WeChat%20Files/Fangmaing/FileStorage/File/2019-
12/Majestic%20Princess.pdf 



  



  



  



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


