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รายการล่องเรือส าราญ  Star Princess  

สู่ อเมริกาใตค้รบสมบรูณท์ีสุ่ด 

ชลิ ี– อาร์เจนติน่า – เกาะฟอลค์แลนด์ – อุรุกวยั 
ระหว่างวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ – 2 มนีาคม 2562 

 

เยอืนดนิแดนอเมรกิาใต ้ไปสุดขอบใตโ้ลก  

ชมสสีนัของดนิแดนตน้ก าเนิดแทงโก ้

 ชมธารน า้แข็งทีง่ดงามน่าประทบัใจ นัง่รถไฟสายใตสุ้ดขอบโลก  
ล่องชมแหลมเคปฮอรน์ หมู่เกาะฟอลค์แลนด  ์

ครัง้หน่ึงในชวีติกบัการชมคงิแพนกวนิ เพนกวนิยกัษสู์งกวา่ 3 ฟุต  
เยอืนพาตาโกเนีย ฟารม์ปศุสตัว ์อรอ่ยกบับารบ์ีควิแกะย่าง ชมชอ่งแคบแมคเจลนั  

 

วนัแรกของการเดนิทาง 

12 กุมภาพนัธ์ 2562 (องัคาร) กรงุเทพฯ – ซานติเอโก ้

  
 08.30 น.   พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ฟรานส์ (AF) ประต ู7-8 แถว P  

  เคาน์เตอร์ 1 - 15  เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับคณะ  
  ขอ้แนะนาํ : กรุณาไม่นาํของมีคม วตัถุโลหะ ของเหลว ข้ึนเคร่ืองเพื่อความสะดวกในการผา่นการตรวจ

คนเขา้เมือง 
 11.30 น. นาํท่าน    เหินฟ้าสู่เมืองซานติเอโก ้ประเทศชิลี โดยสายการบินแอร์ฟรานส์ เท่ียวบินท่ี AF165/ 

AF406  แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีชาร์ลเดอโกลล์, ปารีส (1130 – 1825 / 2340 - 1010+1) 

  อาหารและเคร่ืองด่ืม            บริการบนเคร่ือง พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย 
   (ใช้เวลาบิน 12.55 / 14.30  ชม.) 
 
วนัทีส่องของการเดนิทาง 

13 กุมภาพนัธ์ 2562 (พุธ) ซานดเิอโก ้  
      
 10.10 น. ถึงท่าอากาศยาน A Merino Benitez เมืองซานติเอโก ้ประเทศชิลี 

   หลงัผา่นพิธีการตรวจลงตรา  หนงัสือเดินทาง ศุลกากรและ  เรียบร้อยแลว้ 

Welcome to Santiago, Chile  
  ขอตอ้นรับท่านสู่เมืองซานติเอโก เมืองหลวงของประเทศชิลี เมืองใหญ่ท่ีสุดเมืองหน่ึงในทวปีอเมริกาใต ้ ขอ

น าทา่นชมรอบเมืองซานตเิอโก  เมืองหลวงของประเทศท่ีมีเสน่ห์ท่ีมีบรรยากาศ ท่ีสงบร่มร่ืน โดยมีความ
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ร่มร่ืนของสวนสาธารณะท่ีเขียวขจี และรายลอ้มไปดว้ยส่ิงก่อสร้างรวมทั้งสถาปัตยกรรมท่ีสาํคญั ๆ และ
งดงามตามแบบประเทศในยุโรป     

  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 บ่าย หลงัรับประทานอาหารเชิญท่านเช็คอิน ณ โรงแรม ใหท้่านพกัผอ่นเพื่อเติมความสดช่ืนใหก้บัร่างกาย

หลงัจากเดินทาง 
 16.30 น. ขอนาํท่านเดินเล่น ชอ้ปป้ิงอิสระตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้เพื่อซ้ือของฝากใหก้บัคนท่ีท่านรัก 
 ค ่า เชิญรับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 

พกัค้างแรม ณ โรงแรม 
 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

14 กุมภาพนัธ์ 2562 (พฤหสับด)ี ซานดเิอโก ้ –  ท่าเรอืวาปาไรโซ  (VALPARAISO)  - ล่องเรอืส าราญ 
  
 เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 09.00 น. ขอนาํท่านชมตวัเมืองโดยรอบโดยเร่ิมตน้จาก Plazcio de Armas ช่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมืองโดยมีสถานท่ี

สาํคญัๆ อ่ืน ๆ รายลอ้ม อาทิเช่น ศาลาวา่การเมือง ไปรษณียก์ลาง พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ รวมทั้ง
โบสถป์ระจาํเมือง อนัมีช่ือของเมืองซานติเอโก ขอนาํผา่นท่านชมอดีตทาํเนียบประธานาธิบดี ‚La  

Moneda  Presidential‛  ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 16  ออก แบบโดยศิลปินชาวอิตาเลียน ท่ีรวม
เร่ืองราวและประวติัศาสตร์ต่างๆ อนัทรงคุณค่าของประเทศเอาไวม้ากมาย นาํท่านสู่ท่าเรือ  

  ขอเรียนแนะนาํท่านเตรียมเอกสาร พาสปอร์ต  ตัว๋เรือ และบตัรเครดิต  เพื่อลงทะเบียน สาํหรับขั้นตอน 
การข้ึนสู่เรือ  (เวลาเช็คอินตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป) 

   ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือสาํราญลาํใหญ่ ท่ีแสนคลาสสิค  สตาร์ ปร๊ินเซส Star Princess   
   เรือลาํน้ีถูกต่อข้ึนท่ีอู่ต่อเรือในอิตาลี  
    สูง 18 ชั้น มีขนาดระวางขบันํ้า 108,897 ตนั  
    รองรับผูโ้ดยสารไดถึ้ง 2,590 คน   
    บนเรือลาํน้ีไดรั้บการตบแต่งอยา่งสวยงามหรูหรา  
    ภาพยนตร์บนจอกลางแจง้ขนาด 300 ตารางฟุต (Movies Under the Stars screen)  ใหท้่านไดช้มหนงั

เร่ืองโปรด และมองดูดาวพร้อมด่ืมดํ่ากบับรรยากาศอนัสุดแสนโรแมนติก  บนชั้นดาดฟ้า ของเรือ 
 หลังจากขึ้นสู่เรือ และจัดเก็บสัมภาระในห้องพักเรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญท่านน าเส้ือชูชีพมาร่วมฟังการ

สาธิตระบบเพือ่ความปลอดภัย 
 18.00 น. เรือออกจากท่า   มุ่งหนา้สู่เมืองเปอโตมอนท์ (Puerto Montt), ประเทศชิล ี
   ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT) 

     เชิญทุกท่านร่วมนบัถอยหลงัการออกเดินทาง (BON VOYAGE COUNTDOWN) 

 เรือสาํราญ PRINCESS CRUISE ออกเดินทางจากท่าเรือ  เชิญท่านพกัผอ่นบนเรือรักเรือสําราญท่ี
ล่องไปตามสายนํ้ า และสนุกสนานกบัวนัเวลาท่ีสุดแสนอิสระ ซ่ึงจะเร่ิมตน้ ณ ราตรีน้ี บนเรือรักเรือ
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สาํราญ  PRINCESS CRUISE  พร้อมเชิญท่านชมการแสดงโชวชุ์ดพิเศษ  และศึกษากลไกการขน
เงินลา้นขอใหทุ้กท่านโชคดี   

      

 
 

 
      

 

   “ราตรีสวัสดิ์  ส าหรับคืนแรกบนเรือรักเรือส าราญ ”  

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Star Princess 

 ทุกเยน็ ทางเรือจะสอดรายละเอยีดของรายการและกจิกรรมบนเรือไว้ทีห่น้าประตู ให้ท่านได้ร่วมสนุกกบักจิกรรม  
       บนเรือ ซ่ึงเรียกว่า “PRINCESS PATTER” 

 

 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง 

15 กุมภาพนัธ์ 2562 (ศกุร)์ ล่องทะเล 
   

  เชา้น้ีเชิญท่านเดินจ๊อคก้ิงสูดอากาศบริสุทธ์ิ หรือออกกาํลงัในหอ้งยิม (เตรียมรองเทา้กีฬา) 
  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวันอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ 
  ขอเชิญท่านพกัผ่อนอย่างอิสระตามอธัยาศยั เลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบนัเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช ้

FACILITY ต่าง ๆ ท่ีมีอยูม่ากมาย อาทิ :- 

  หอ้งอาหารใหญ่  3 หอ้ง  ชั้น 5, 6 
  หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ ( บริการ 24 ชัว่โมง ) ชั้น 14 Horizon Court 

 หอ้งอาหารอิตาเล่ียน Sabatini’s (ค่าจองท่ีนัง่ @25$), 
 หอ้งอาหารแบบ Crown Grill (Steak & Seafood)  (ค่าจองท่ีนัง่ @25$) 

  หอ้งฟังเพลง และหอ้งเลาจน์   ดิสโกเ้ธคลอยฟ้า  ‚ Sky Walkers ‛ ชั้น 17, 18 
  บาร์เคร่ืองด่ืม 9 แห่ง และบาร์ไอศครีม           (จ่ายตามท่ีใชบ้ริการจริง) 

 หอ้งโชว ์และการแสดงท่ีพร่ังพร้อมดว้ยระบบแสงสีเสียง  ชั้น 7 Vista Lounge 
โรงภาพยนตร์ ชั้น 6, 7   โรงภาพยนตร์กลางแจง้ ชั้น 15 ( New ) 

     หอ้งคาสิโน ชั้น 7 

  สระวา่ยนํ้า  และ สระนํ้าวน     หอ้งยิม หอ้งเซาวน่า หอ้งนวด และอบไอนํ้า 

 คอร์ตกีฬา ลู่ว่ิง    สนามกอลฟ์คอมพิวเตอร์ 9 หลุม 

  AOL. อินเตอร์เน็ท คาเฟ่     ชั้น 5 

  หอ้งเกมส์ และเคร่ืองเล่น SIMULATOR สโมสรสาํหรับเดก็ และวยัรุ่น  ชั้น 15, 16 



                                                 หนา้ 4  

   Update onJan18 

  หอ้งแพทย ์      หอ้งทาํพิธีแต่งงาน ชั้น 7      หอ้งสมุด  ชั้น 5 
   หอ้งแสดงภาพเขียนศิลปะ       

  ร้านขายของท่ีระลึก  และ  สรรพสินคา้   ร้านคา้ปลอดภาษี  

  ระบบซกัรีดแบบบริการตนเอง ชั้น 8 – 12 มีทุกชั้น 

   เ ชิญรับประทานอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารบนเรือ  (FORMAL NIGHT) 
        “ราตรีสวัสดิ์  ส าหรับคืนสองบนเรือรักเรือส าราญ”  

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Star Princess 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

16 กุมภาพนัธ์ 2562 (เสาร)์ เปอโตมอนท์ (Puerto Montt), ประเทศชลิ ี
 

      เรือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 07.00  - 18.00 น.  
   เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอนัหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ 

 07.00 น. เรือเทียบท่าเมืองเปอโตมอนท ์ประเทศชิลี 

Welcome to Puerto Montt, Chili 

 PMC 105 -Tour : Lake Esmeralda, Petrohue River/ Puerto Varas (7.5 Hrs.) 

ไม่ไกลจากเปอโตมอนทถ์นนในเมืองอนัสวยงามและเขียวขจี ทอดยาวออกมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกไป
ยงัแอนดีสในพื้นท่ีครอบคลุมหลายสิบของทะเลสาบ ภูเขาไฟ นํ้ าพุร้อน และแม่นํ้ า นาํท่านชมมหศัจรรย์
ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม การเดินทางของท่านเร่ิมตน้จากท่าเรือ เปอโตมอนทแ์ละออกสู่สถานท่ีงดงามใน
แถบชนบทมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟโอซอร์โน (Osorno Volcano) ซ่ึงยอดภูเขาปกคลุมไปด้วยหิมะ 
เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติวินเซนต์เปเรส โรซาเร่ (Vincente Perez Rosales) ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของชิลี มีพื้นท่ีกวา่ 619,900 ไร่ เป็นท่ีตั้งของ โทโดส ลอส ซานโตส (Todos los Santos) หรือ
ท่ีเรียกวา่ ทะเลสาบสีเขียวมรกตอนัสดใส (Lake Esmeralda)  เม่ือท่านมาถึงท่านจะไดล่้องเรือออกไปยงั
ทะเลสาบ ชมความงดงามอนัลอ้มรอบไปดว้ยยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะของเทือกเขาแอนดีสทะเลสาบท่ี
สวยใส (ประมาณ 45 นาที) 
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารแบบพืน้เมืองแบบชิเลีย่น 
สําหรับอาหารกลางวนัแสนอร่อยในรายการโปรดของชิลีและเยอรมนั บนเมนูท่ีมี Empanadas Cheese 
(เหมือนกะหร่ีป๊ับมีชีสอยูภ่ายใน) ซุปผกั ปลายา่งและ ของหวาน เคก้เยอรมนัท่ีทาํจากแป้งหวานและราด
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ดว้ยผลไมแ้ละคสัตาร์ด แลว้เลือกเคร่ืองด่ืมถูกใจ เช่น ไวนห์รือกาแฟ ขอแนะนาํ เคร่ืองด่ืมทอ้งถ่ิน พิซโก้
เปร้ียว ตามแบบฉบบัคอ็กเทลอเมริกาใตด้ั้งเดิม 
หลงัอาหาร ขอนาํท่านสู่นํ้าตกเปโตรเว ่(Petrohue) ตั้งอยูเ่ชิงเขาโอซอร์โน นํ้าตกท่ีมีสีเขียวมรกตสวยงาม 
หากโชคดี ท่านอาจจะไดเ้ห็นสัตวท์อ้งถ่ิน อาทิเช่น กวาง สุนขัจ้ิงจอกสีเทา พงัพอน หรือลิงภูเขา เป็นตน้ 
จากนั้นขอนาํท่านสู่เมืองเปอร์โต วารัส (Puerto Varas) เมืองท่ีมีเสน่ห์แห่งหน่ึง อยู่บนชายฝ่ังของ
ทะเลสาบลนัคิเว ่(Llanquihue Lake) ก่อตั้งโดยผูอ้พยพชาวเยอรมนักวา่ 150 ปีท่ีผา่นมา เป็นเมืองท่ีรู้จกั
กนัดีสาํหรับประเพณีของชาวเยอรมนั รวมถึงอาหารและสถาปัตยกรรม เม่ือท่านมาเยือนขอให้ท่านเยี่ยม
ชมตลาดงานฝีมือท่ีท่านสามารถชมศิลปะทอ้งถ่ิน ไมแ้กะสลกัและของท่ีระลึก 
นาํท่านสู่เปอโตมอนต ์(Puerto Montt) เปิดโอกาสให่ท่านไดเ้ก็บภาพบนเนินเขาท่ีมีจาํนวนมาก  
ชมทศันียภาพของเมืองท่ีสวยงาม ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

 17.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ คาคาบูโก้ (Puerto Chacabuco), ประเทศชิล ี

  ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารใหญ่  (CASUAL NIGHT)  
  เชิญท่านชมการแสดงโชวชุ์ดพิเศษ แลว้จากนั้นเชิญท่านศึกษากลไกการขนเงินลา้นขอใหทุ้กท่านโชคดี 
        “ราตรีสวัสดิ์  ส าหรับคืนสามบนเรือรักเ รือส าราญ”     

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Star Princess 
 

 

   

 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง 

17 กุมภาพนัธ์ 2562 (อาทิตย)์ คาคาบโูก ้(Chacabuco), ประเทศชลิ ี
 

  เรือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. 
 10.00 น. เรือเทียบท่า เมืองคาคาบูโก้ ประเทศชิล ี

    เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ 

Welcome to Chacabuco, Chili  
 CHI 200 -Tour : Chacabuco & Río Simpson National Reserve  (2.5 Hrs.) 

 วนัน้ีจะเป็นอีกวนัท่ีท่านจะได้รู้จกักบัเมืองสวยชายฝ่ังประเทศชิลี ขอนาํท่านเดินทางไปยงัเขตพื้นท่ี
อนุรักษธ์รรมชาติ ริโอ ซิมป์สัน (Rio Simson) พื้นท่ีท่ีเช่ือวา่เม่ือราวหม่ืนปีท่ีแลว้ท่ีแห่งน้ีเคยปกคลุมไป
ดว้ยนํ้ าแข็ง แต่ปัจจุบนัพื้นท่ีแห่งน้ีเต็มไปดว้ยป่าเขียวชอุ่มท่ีอุดมสมบูรณ์ มีทั้งตน้สน และตน้กระเจ๊ียบ
แดง เป็นท่ีอยูข่องสัตวพ์ื้นเมือง เช่น สุนขัจ้ิงจอก เสือพมูา และกวางท่ีตวัเล็กท่ีสุดในโลกท่ีรู้จกักนัในนาม 
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South America pudú หลงัจากนั้นนาํท่านชมทศันียภาพอนังดงามของแม่นํ้ าท่ีคดเค้ียวและเป็นแหล่ง
รวมปลาหลากหลายสายพนัธ์ุ เป็นท่ีช่ืนชอบของนกัตกปลา จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

  เชิญรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ 

   บ่าย ขอเชิญท่านพกัผ่อนอยา่งอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบนัเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช ้ Facility 

ต่างๆ ท่ีมีอยูม่ากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ และห้องบุฟเฟ่ต ์ห้องฟิตเนส และสปาหรือจะพกัผอ่นและ
ออกกาํลงัในสระนํ้ า ท่ีมีให้เลือกหลาย  บรรยากาศยามเย็นต่ืนตากบัโชวท่ี์จดัเป็นพิเศษหลงัอาหารคํ่า  
หรือจะฟังเพลงเตน้รําในบาร์ต่างๆ รับรองวา่ ท่านจะเพลิดเพลินจนลืมวนัเวลาทีเดียว   

  เชิญรับประทานอาหารค ่าบนเรือ ณ ห้องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT) 

 20.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ Amalia Glacier 

        “ราตรีสวัสดิ์  ส าหรับคืนส่ีบนเรือรักเ รือส าราญ”  

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Star Princess 

  

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง 

18 กุมภาพนัธ์ 2562 (จนัทร์) ล่องทะเล 
   
  เชิญรับประทานอาหารเช้า และกลางวัน  ณ ห้องอาหารบนเรือ 

วนัน้ีเป็นวนัท่ีท่านจะไดพ้กัผอ่นสบายๆ อีกวนั ท่านสามารถจะเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางเรือ โดยดูได้
จากตารางกิจกรรม ไดต้ามอธัยาศยั  หรือจะพกัผอ่นสบายๆ  

 เดินเล่น จอ้คก้ิง แอโรบิค 
 กอลฟ์ Simulator (มีค่าบริการ) 
 ฟิตเนส 
 วา่ยนํ้า จากุซซ่ี นวดตวั 
 ดูหนงั ฟังเพลง ชมโชว ์
 เส่ียงโชคในคาซิโน 
 เขา้คลาสเตน้รํา คลาสกิจกรรมประดิษฐส่ิ์งของ 
 จิบกาแฟ ของวา่งยามบ่าย เคลา้เสียงดนตรีไพเราะ 
 เตน้สุดมนัส์ในดิสโกเ้ธคยามคํ่าคืน 

  เชิญรับประทานอาหารค ่าบนเรือ ณ ห้องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT) 

   “ราตรีสวัสดิ์  ส าหรับคืนที่ ห้าบนเรือรักเรือส าราญ”  
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พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Star Princess 
                                                                       
 
 
 
 

 
 
 
  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง 

19 กุมภาพนัธ์ 2562 (องัคาร) Amalia Glacier (Scenic Cruising) 
 

  เรือล่องตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 20.00 น.  

  เชิญรับประทานอาหารเช้า และอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 
วนัน้ี ท่ีท่านจะไดพ้บกบัความงามของธรรมชาติ ท่ีประดุจดงัล่องลอยอยู่ในความฝันแห่งสรวงสวรรค ์
ท่ามกลางออ้มกอดอนัมหึมาของภูเขานํ้ าแข็งท่ีลอ้มรอบ ก่อตวัสะสมมาตั้งแต่สมยักาํเนิดแห่งโลกขาว
บริสุทธ์ิ ดุจดัง่ปุยเมฆท่ีล่องลอยอยูก่ลางทะเล 
 ขอแนะน าให้น าเมโมร่ีสติ๊กส ารองไปมากๆ นะครับ รับรองว่า ท่านจะต้องเพลิดเพลินกับการ
บันทึกภาพแห่งความงาม อันน่าตื่นตะลึงยิ่งในความพิสุทธ์ิของทัศนียภาพภูเขาน ้าแข็งอันมหึมา ที่
ปรากฎอยู่เบือ้งหน้าของท่านสะท้อนประกายเป็นสีฟ้าจากน ้าทะเล   จนกลายเป็นความสวยที่แสนพิเศษ
สุด  ทีน้่อยคนนักจะได้มีโอกาสมาสัมผสัประสบการณ์อนัล า้ค่าเช่นนี ้  
หรือหากท่านต้องการเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถปรับรายการของท่านเข้าสู่รายการบนเรือ ตาม
รายละเอียดของ PRINCESS PATTER ได้ตามอัธยาศัย พักผ่อนสบาย สบาย กับการจิบกาแฟ ในช่วง 
MORNING TEA และ AFTERNOON TEA อย่างได้อารมณ์ แล้วเติมพลังงานด้วยอาหารกลาง
วันที่ จัดสรรไว้อย่างยอดเยี่ยม  

   เชิญรับประทานอาหารค ่าบนเรือ ณ ห้องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT) 

  20.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ ปันตา อารีน่า (Punta Arenas), ประเทศชิล ี   
   คืนน้ีเชิญท่านไดช้มภาพยนตร์กลางแจง้ Movie under the Stars   

        “ราตรีสวัสดิ์  ส าหรับคืนที่หกบนเรือรักเ รือส าราญ”  

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Star Princess 
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วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง 

20 กุมภาพนัธ์ 2562 (พุธ) ปันตา อารน่ีา (Punta Arenas), ประเทศชลิ ี
 

เรือล่องตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 19.00 น. 
  07.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองปันตา อารีน่า 

  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

Welcome to Punta Arenas, Chili 
PUQ 105- Tour :  Patagonia Estancia & City Drive (8.5 Hrs.) 

วนัน้ีเราจะขอนาํท่านสู่ “Patagonia Estancia” มนต์เสน่ห์แห่งอเมริกาใต ้ดินแดนท่องเท่ียวท่ีผสม 
ผสานความเป็นธรรมชาติไดอ้ยา่งลงตวั  เพลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีสวยงามสบายตาทางตะวนัตกเฉียง
เหนือจาก Punta Arenas ขา้มทุ่งหญา้โล่ง เพื่อไปถึง Patagonia Estancia ฟาร์มปศุสัตวท่ี์มีอายุมากกวา่ 
100 ปี นาํท่านสู่ Estancia ชมการสาธิตของเคร่ืองจกัรกลการเกษตรในประวติัศาสตร์โดย Baqueanos 
ซ่ึงเป็นเจา้ของแกะ รวมทั้งการสาธิตสุนขัตอ้นแกะ ตดัขนแกะ  
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน แบบพืน้เมือง ด้วยเน้ือแกะย่างและบร่ันดีทีห่มักบ่มจากองุ่นช้ันดี  
หรือค็อกเทลหอมหวานในแบบชิเลียน 
นาํท่านสู่ ลา ครูซ เนินเขาจุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชมทศันียภาพความงดงามของ Punta Arenas และช่อง
แคบแมคจลัลนัส์ (เป็นทางเดินเรือท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งตอนใตข้องแผน่ดินใหญ่ เรือชาติต่างๆสามารถเดินทาง 
ผา่นช่องแคบน้ีไดอ้ย่างเสรี) เพลิดเพลินกบัการเก็บภาพ  ท่ีจตุรัสพลาซ่า ชมคฤหาสน์สไตล์บาร็อคสมยั
ศตวรรษท่ี 19  อนุสรณ์สถาน เฮอร์นนัโด ดิ มาจลัลนัส์ (Hernando de Magallanes) ซ่ึงอุทิศให้แด่ เฟอร์
ดินานด ์ในตาํนานเล่าวา่หากคุณจูบเทา้ท่ีดา้นล่างของอนุสรณ์สถาน ท่านจะพบกบัความโชคดี และจะได้
กลบัมายงั ปาตาโกเนีย อีกคร้ัง นาํท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

19.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ อูชูเอยี (Ushuaia), ประเทศอาร์เจนติน่า 

  เชิญรับประทานอาหารค ่าบนเรือ ณ ห้องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT) 

   “ราตรีสวัสดิ์  ส าหรับคืนที่ เ จ็ดบนเรือรักเ รือส าราญ”  

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Star Princess 

      
 
 
 
 
 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง 

21 กุมภาพนัธ์ 2562 (พฤหสับด)ี อชูเูอยี (Ushuaia), ประเทศอารเ์จนติน่า 
 

 เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
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  เชา้น้ีเชิญท่านเดินจ๊อคก้ิงสูดอากาศบริสุทธ์ิ หรือออกกาํลงัในหอ้งยมิ (เตรียมรองเทา้กีฬา) 
 เชิญรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ 

  เรือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 20.00 น. 
 12.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองอูชูเอยี 

Welcome to Ushuaia, Argentina 

USH 215-Tour : Southernmost Railway & Ensenada Bay (2.5 Hrs.) 

วนัน้ีเราขอนาํท่านสู่ “ End of the World ” ซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่จุดส้ินสุดหรือจุดใตสุ้ดของผืน
พื้นดิน นาํท่านชมความงดงามของอุทยานแห่งชาติ   เทียราเดลฟูเอโก ด้วยการนําท่านนั่งรถไฟสาย 
Southernmost  ท่านสามารถเร่ิมตน้นัง่รถบสัจากท่าเรือถึงสถานีเทียราเดลฟูเอโก ผ่านชมแม่นํ้ า Pipo 
และหุบเขา Sylvan ใชเ้วลา 45 นาที ในระหวา่งทางท่านจะไดช้มบรรยากาศ นํ้ าตก ป่า ภูเขา และแม่นํ้ า 
ท่านยงัสามารถสนุกสนานกบัการถ่ายรูป ก่อนท่ีจะเขา้ไปชมอุทยานแห่งชาติ หากโอกาสอาํนวยท่านอาจ
ไดพ้บกบัสัตวห์ลากหลายพนัธ์ุ  เช่น หมาป่า บีเวอร์ กระต่ายและ หนูมสัคแร็ต มีพนัธ์ุไมพ้ื้นเมือง  ต้น 
Lenga เป็นพืชเศรษฐกิจซ่ึงมีขนาดใหญ่ถึง 30 เมตร ช่วงฤดูใบไมร่้วงจะเป็นสีเหลืองและสีแดง เป็นสาย
พนัธ์ุท่ีดีท่ีสุด ทนต่อสภาพอากาศหนาวเยน็ ใช้ในการก่อสร้างเป็นพื้น ประตู คานและเฟอร์นิเจอร์  ตน้ 
Coihue หน่ึงในดอกไมท่ี้สวยท่ีสุดของชิลี  เป็นดอกไมป้ระจาํชาติของชิลี  ตน้ Nire มีมากในป่าสูงของ
ชิลีและอาร์เจนตินา ในฤดูใบไมร่้วงเปล่ียนเป็นสีเหลืองและสีแดง นอกจากนั้นมีนกหลากหลายสายพนัธ์ุ
อาศยัอยูท่างขั้วโลกใต ้ จากนั้น นาํท่านสู่อ่าว เอนเซนาดา (Ensenada)  ณ ท่ีน่ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั
ทศันียภาพท่ีน่าท่ึงของช่องแคบบีเก้ิล (Beagle Channel) ซ่ึงช่องแคบบีเก้ิลน้ีไดมี้นกัธรรมชาติวิทยา ช่ือ 
ชาร์ล ดาร์วิน (Charles Darwin) ได้มาคน้พบท่ีแห่งน้ี ชมภูเขาตระหง่านท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะ ท่าน
สามารถท่ีจะเห็นหมู่เกาะอญัมณี นาวาริโน่ ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง Grand Island ของเทียราเดลฟูเอโก ทางตอน
เหนือและ เคปฮอร์นอยูท่างตอนใต ้มีช่องแคบมอร์เรย ์(Murray) ตดัผา่น  ท่านจะไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีน่าสนใจ
มากมาย เป็นความทรงจาํท่ีดีๆ ปิดทา้ยด้วยการช็อปป้ิงของท่ีระลึกท่ีสถานีรถไฟ ก่อนเดินทางกลบัสู่
ท่าเรือ 

   เชิญรับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ (CASUAL NIGHT) 
   20.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ เคป ฮอร์น (Cape Horn) 

   “ราตรีสวัสดิ์  ส าหรับคืนที่แปดบนเรือรักเรือส าราญ”  

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Star Princess 
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วนัทีส่บิเอ็ดของการเดนิทาง 

22 กุมภาพนัธ์ 2562 (ศกุร)์ เคป ฮอรน์ (Scenic Cruising) 
 

 เรือล่องตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 21.00 น. 
                วันน้ีล่องทะเล ไม่ได้จอดให้ผู้โดยสารลงท่า จะเป็นวันทีท่่านจะได้ต่ืนเต้นกบัธรรมชาติที่แสนงดงาม 

 ได้อย่างเต็มที ่ 

   เชิญรับประทานอาหารเช้า และกลางวัน  ณ ห้องอาหารบนเรือ 
  วนัน้ีจะเป็นอีกหน่ึงรายการไฮไลท์ท่ีน่าประทบัใจ เรือมุ่งหน้าสู่ แผ่นดินสุดขอบโลก (End of the 

Earth) ณ อุทยานแห่งชาติเคปฮอร์น (Cape Horn National Park) ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่าเป็น
จุดส้ินสุดหรือจุดใตสุ้ดของแผน่ดินบนผืนโลกแห่งน้ี โดยเคปฮอร์นแห่งน้ีไดถู้กคน้พบเป็นคร้ังแรกในปี 
ค.ศ. 1616 ซ่ึงมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นแหลมผายื่นออกไปในมหาสมุทรในระดบัความสูง 425 เมตร 
หรือ 1,394 ฟุตเหนือระดบันํ้ าทะเล ซ่ึงนับได้ว่าเป็นเหมือนเข็มทิศท่ีช่วยในการเดินเรือขา้มระหว่าง
มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก อิสระให้ทุกท่านไดด่ื้มดํ่ากบัเส้นทางมุ่งสู่ผืนแผน่ดินสุด
ขอบโลกแห่งน้ี ท่ีคร้ังหน่ึงในชีวิตไม่ควรพลาด นบัไดว้า่เป็นอีกเส้นทางของนกัท่องเท่ียวท่ีคร้ังหน่ึงตอ้ง
มาเยือน จุดส้ินสุดของผืนแผ่นดินโลก นอกจากน้ีองค์การยูเนสโก้ไดป้ระกาศให้ อุทยานแห่งชาติเคป
ฮอร์น เป็นพื้นท่ีอนุรักษแ์ห่งหน่ึงของโลก World Bio Sphere Reserve ในปี 2005  

   เชิญรับประทานอาหารค ่าบนเรือ ณ ห้องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT) 

   คืนน้ีเชิญท่านไดช้มภาพยนตร์กลางแจง้ Movie Under the Star   
 21.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ เกาะฟอร์คแลนด์ (Falkland Islands) 

   “ราตรีสวัสดิ์  ส าหรับคืนที่ เ ก้าบนเรือรักเรือส าราญ”  

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Star Princess 

 
 
 
 
 
 
วนัทีส่บิสองของการเดนิทาง 

23 กุมภาพนัธ์ 2562 (เสาร)์ เกาะ ฟอรค์แลนด ์(Falkland Islands) 
 

  เรือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 08.00น. – 18.30น. 
    08.00 น. เรือเทียบท่า เกาะฟอร์คแลนด ์

  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

Welcome to Falkland Islands 

PSY 655-Tour  : Volunteer Point & King Penquin Colony (7.0 Hrs.) 
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ขอตอ้นรับสู่หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island) หมู่เกาะท่ีมีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นหน่ึงใน
สถานท่ีท่ีมีความมหศัจรรยม์ากและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความนิยม มีเพนกวนิหลายสายพนัธ์ุไม่วา่จะ
เป็น  Rockhopper, Macaroni, Gentoo, King และ Magellanic นอกจากน้ีบริเวณใกลช้ายฝ่ังยงัเป็นท่ีอยู่
อาศยัของเหล่าแมวนํ้ า, สิงโตทะเล, นกทะเล (albatross) ,เหยี่ยว (red-backed hawk), และห่าน ท่ีอาศยั
อยูบ่นเกาะแห่งน้ี 
วนัน้ีท่านจะเร่ิมตน้ดว้ยการเดินทางโดยรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ (4WD) ระยะทางประมาณ 50 ไมล์ นาํท่านสู่
เขตอนุรักษส์ัตว ์Volunteer Point อาณาจกัรของคิงเพนกวนิ ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศ
ของสนามรบเม่ือปี ค.ศ. 1982 คร้ังสงครามฟอล์คแลนด์ ท่ียงัคงมีซากเฮลิคอปเตอร์ เคร่ืองบินรบของอาร์
เจนติน่า ผา่น Port Louis ซ่ึงก่อตั้งโดยชาวฝร่ังเศส ในปี ค.ศ. 1764 ซ่ึงเป็นพื้นท่ีแรกท่ีมีการก่อตั้งถ่ินฐาน
ของเกาะ ทบัทิมแถบน้ีอุดมสมบูรณ์และมีความงดงามของหินท่ีผา่นการกดักร่อนจากการแช่แข็งจากช่วง
ทา้ยของยคุนํ้าแขง็ ผา่นชม  ท่ีมีความงดงาม หลงัจากนั้นรถจะนาํท่านวิ่งเขา้ไป
ในพื้นท่ีราบลุ่มปกคลุมไปดว้ยหญา้และพุ่มไม ้  (เน่ืองจากการเดินทางในคร้ังนี้อาจไม่เหมาะกับสตรีมี
ครรภ์ ผู้ทีม่ีปัญหา หลงั คอ หรือผู้ทีม่ีปัญหาในการเคลือ่นไหวเดินทาง) 
เม่ือท่านเดินทางมาถึง ‚Volunteer Point‛ ท่านมีเวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมงในการเดินสํารวจและ
ถ่ายภาพเพนกวินราชากว่า 1300  ตวั ในแหล่งท่ีอยู่อาศยัโดยธรรมชาติ ด้วยลักษณะภูมิประเทศท่ีมี
ลกัษณะเป็นหน้าผาตํ่า หาดทรายอุ่น จึงเป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีดีของเพนกวิน ซ่ึงนํ้ าหนกัของเพนกวินจะอยู่ท่ี 
24-35 ปอนด ์และมีความสูงราวๆ 3 ฟุต โดยเพนกวินราชาถือเป็นหน่ึงในเพนกวินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
สายพนัธ์ุ จะเป็นรองก็แค่เพียงเพนกวินจกัรพรรดิ ซ่ึงท่านจะประหลาดใจกบัเอกลกัษณ์เฉพาะตวัคือ ขน
ดา้นหลงัสีดาํตดักนักบัขนดา้นหนา้ตรงบริเวณทอ้งท่ีมีสีขาว อกตอนบนมีสีเหลืองอ่อนและค่อยๆ ไล่ลง
มาจนเป็นสีขาว และบริเวณหูเป็นสีเหลืองจดั ซ่ึงทาํใหเ้พนกวินราชามีสีสันท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดในบรรดา
เหล่าเพนกวิน หลงัจากท่ีท่านชมอาณาจกัรเพนกวิน ชมวิวหาดทรายและทะเลสีฟ้าอ่อนกนัพอสมควร
แลว้ ขอนาํท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

 18.30 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ มอนเตวดิิโอ (Montevideo), ประเทศอุรุกวยั 

  เชิญรับประทานอาหารค ่าบนเรือ ณ ห้องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT)    

   “ราตรีสวัสดิ์  ส าหรับคืนที่ สิบบนเรือรักเ รือส าราญ”  

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Star Princess 

   
   
 
 
 

 
วนัทีส่บิสามของการเดนิทาง 

24 กุมภาพนัธ์ 2562 (อาทิตย)์ ล่องทะเล 
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      เชิญรับประทานอาหารเช้า และกลางวัน  ณ ห้องอาหารบนเรือ 
วนัน้ีเป็นวนัท่ีท่านจะไดพ้กัผอ่นสบายๆ อีกวนั ท่านสามารถจะเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางเรือ โดยดูได้
จากตารางกิจกรรม ไดต้ามอธัยาศยั  หรือจะพกัผอ่นสบายๆ  

 เดินเล่น จอ้คก้ิง แอโรบิค 
 กอลฟ์ Simulator (มีค่าบริการ) 
 ฟิตเนส 
 วา่ยนํ้า จากุซซ่ี นวดตวั 
 ดูหนงั ฟังเพลง ชมโชว ์
 เส่ียงโชคในคาซิโน 
 เขา้คลาสเตน้รํา คลาสกิจกรรมประดิษฐส่ิ์งของ 
 จิบกาแฟ ของวา่งยามบ่าย เคลา้เสียงดนตรีไพเราะ 
 เตน้สุดมนัส์ในดิสโกเ้ธคยามคํ่าคืน 

  เชิญรับประทานอาหารค ่าบนเรือ ณ ห้องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT)   

   “ราตรีสวัสดิ์  ส าหรับคืนที่ สิบเอ็ดบนเรือรักเ รือส าราญ”  

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Star Princess 

 
 

 
   

 
 

วนัทีส่บิสีข่องการเดนิทาง 

25 กุมภาพนัธ์ 2562 (จนัทร์) ล่องทะเล 
 

  เชิญรับประทานอาหารเช้า และกลางวัน  ณ ห้องอาหารบนเรือ  
  วนัน้ีเป็นวนัท่ีท่านจะไดพ้กัผอ่นสบายๆ อีกวนั ท่านสามารถจะเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางเรือ  โดยดูได้

จากตารางกิจกรรม ไดต้ามอธัยาศยั  หรือจะพกัผอ่นสบายๆ  
 เดินเล่น จอ้คก้ิง แอโรบิค 
 กอลฟ์ Simulator (มีค่าบริการ) 
 ฟิตเนส 
 วา่ยนํ้า จากุซซ่ี นวดตวั 
 ดูหนงั ฟังเพลง ชมโชว ์
 เส่ียงโชคในคาซิโน 
 เขา้คลาสเตน้รํา คลาสกิจกรรมประดิษฐส่ิ์งของ 
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 จิบกาแฟ ของวา่งยามบ่าย เคลา้เสียงดนตรีไพเราะ 
 เตน้สุดมนัส์ในดิสโกเ้ธคยามคํ่าคืน 

   เชิญรับประทานอาหารค ่าบนเรือ ณ ห้องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT)   
   “ราตรีสวัสดิ์  ส าหรับคืนที่ สิบสองบนเรือรักเ รือส าราญ”  

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Star Princess 

 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่บิหา้ของการเดนิทาง 

26 กุมภาพนัธ์ 2562 (องัคาร) มอนเตวิดโิอ (Montevideo), ประเทศอรุกุวยั 
 

  เรือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 07.00น. – 18.00 น. 

      เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 07.00 น. เรือเทียบท่า มอนเตวดิิโอ 

Welcome to Montevideo, Uruguay 

MVD 200-Tour : City Drive, Soccer Museum & Legislative Palace (4.0 Hrs.) 

วนัน้ีขอนําท่านชมอนุสรณ์สถาน Spee Monument ท่ีมาจากสมอเรือของเรือรบนาซีในสมัย
สงครามโลกคร้ังท่ี 2  จากนั้นนาํท่านผา่นชมสถานท่ีสําคญัของเมืองท่ีสง่างามแสดงถึงความรุ่งเรืองของ
อุรุกวยั ณ ย่านเมืองเก่าอาทิ โรงละครเก่า Solis Theatre โบสถ์ประจาํเมือง หรือพิพิธภณัฑ์ Museo 

Torres Garcia เป็นตน้ จากนั้นนาํท่านผา่นชม Prado Park สวนท่ีจดัสร้างข้ึนโดย Jose Buschental 
นกัการเงินในยุคศตวรรษท่ี 19 ผา่น Batlle y  Ordonez ณ จุดน้ีท่านจะไดเ้ห็นโรงพยาบาลประจาํเมือง
แห่งแรก และสนามฟุตบอลท่ีสวยสง่าของมอนเตวิดิโอ ชมจตุรัส Independencia ยา่นจตุรัสเก่าแก่ของ
เมืองท่ีไดรั้บการออกแบบในปี 1836 ชมอนุสรณ์สถานมา้ และท่ีฝังศพของ Jose Artigas วีรบุรุษของชาว
อุรุกวยั นาํท่านชม World of World Cup Soccer พิพิธภณัฑ์ฟุตบอลท่ีตั้งอยู ่ณ สนามร้อยปี ท่ีถูกสร้าง
ข้ึนเพื่อเป็นสนาม World Cup Championship คร้ังแรกในปี 1930 ภายในพิพิธภณัฑ์ได้จดัแสดง
เร่ืองราวเก่ียวกบัโอลิมปิคของอุรุกวยั ความสําเร็จในการควา้แชมป์ฟุตบอลโลกของทีมชาติอุรุกวยั ผูท่ี้
หลงใหลในกีฬาลูกหนงัไม่ควรพลาด!!! 
ทา้ยสุดนาํท่านชมตึกนิติบญัญติัท่ีเด่นเป็นสง่าเป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีงดงามหน่ึงในสามของโลก 
อาคารแห่งน้ีไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเล่ียน ช่ือ  Gaetano Moretti ในช่วงปี 1908 – 
1925 และไดรั้บการบูรณะข้ึนอีกคร้ังในวนัท่ี 25 สิงหาคม 1925 เพื่อเฉลิมฉลองครบร้อยปีในการประกาศ
อิสรภาพ บริเวณโถงของอาคารตกแต่งงดงามดว้ยหินอ่อน และหินแกรนิตและงานไมท่ี้สวยงามหาตวัจบั
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ยาก ปิดทา้ยรายการดว้ยการนาํท่านผา่นชมถนน La Rambla  เลียบชายหาดยาว 13 ไมล์เป็นสถานท่ีท่ีช่ืน
ชอบของนกัท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ิน  

   เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 
  บ่ายน้ีเชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะร่วมทาํกิจกรรมอนัหลากหลายบนเรือ 
 18.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ บัวโนส ไอเรส ประเทศอาร์เจนติน่า 

  เชิญรับประทานอาหารค ่าบนเรือ ณ ห้องอาหารใหญ่ (FORMAL NIGHT)  

   “ราตรีสวัสดิ์  ส าหรับคืนที่ สิบสามบนเรือรักเรือส าราญ”  

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Star Princess 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่บิหกของการเดนิทาง 

27 กุมภาพนัธ์ 2562 (พุธ) บวัโนส ไอเรส (Buenos Aires), ประเทศอารเ์จนติน่า 
 

  เรือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 น. 

      เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 08.00 น. เรือเทียบท่าเมือง บวัโนส ไอเรส 

Welcome to Buenos Aires, Argentina 
   ขอนาํท่านเท่ียวชมรอบกรุงบวัโนส ไอเรส เมืองหลวงของอาร์เจนติน่า ซ่ึงมีความหมายว่า ‚อากาศดี‛ 

กรุงบัวโนสไอเรส ถูกขนานนามให้เป็น ปารีสแห่งอเมริกาใต้ เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่และได้รับ
วฒันธรรมยโุรปท่ีงดงามไวเ้ป็นจาํนวนมาก 

 BUE 200 - Tour La Boca & Recoleta Cemetery (3.5 Hrs.) 

นาํท่านเดินทางสู่ยา่นลาโบคา ชุมชนของชาวอาร์เจนติน่า ลาโบคา มีความหมายวา่ ‘ปาก’ ในภาษาสเปน 
เพราะหมู่บา้นตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่นํ้า Riachuelo นัน่เอง เดิมหมู่บา้นแห่งน้ีเป็นอู่ต่อเรือ แต่ชาวบา้นนั้นมี
ฐานะจนมาก จึงตอ้งใชซ้ากเรือและวสัดุเรือท่ีเหลือมาสร้างเป็นบา้น เช่นแผน่โลหะและกระดาษลูกฟูก 
และยงัไดน้าํสีท่ีเป็นของเหลือมาทาบา้นดว้ย ซ่ึงสีแต่ละสีมีจาํนวนไม่มากพอท่ีจะทาทั้งหลงั ทาํให้บา้น
แต่ละหลงัมีหลายสีนัน่เอง  จากนั้นนาํท่านสู่ ยา่นพลาซ่า เดอ มาโย (Plaza De Mayo) บริเวณท่ีตั้งทาํเนียบ 
รัฐบาล ตึกรัฐสภา ผ่านชมทาํเนียบประธานาธิบดีหรือท่ีมีช่ือเรียกว่า ‚ลา กาซาโร ซาดา‛ (LA CASA 

ROSADA) ซ่ึงแปลวา่บา้นสีกุหลาบ ท่ีมาของช่ือก็เน่ืองมาจากใชหิ้นสีชมพูในการก่อสร้าง ขอนาํท่านชม
ท่ี ฝังศพของเอวติา้ เปรอง อดีตสตรีหมายเลขหน่ึง ภริยาของประธานาธิบดีของอาร์เจนติน่า นายพลฮวน 
เปรอง นางเอวติา้เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการผลกัดนัและให้คาํปรึกษาท่านประธานาธิบดีในการบริหาร
และจดัการ นางเอวติา้ ไดเ้สียชีวติเม่ืออายเุพียง 33 ปี ดว้ยโรคมะเร็งปากมดลูก สร้างความเสียใจเป็นอยา่ง
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มากกบัชาวอาร์เจนติน่า ต่อมาภายหลงัไดมี้นักเขียน ผูส้ร้างภาพยนตร์ไดน้าํประวติัของนางเอวิตา้มา
ถ่ายทอดอีกหลายต่อหลายคร้ัง ขอนาํท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

   เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 
  บ่ายน้ีเชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะร่วมทาํกิจกรรมอนัหลากหลายบนเรือ 
  เชิญรับประทานอาหารค ่าบนเรือ ณ ห้องอาหารใหญ่ (FORMAL NIGHT)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTIONAL : BUE 375 - A Discovery Exclusive - Iguazu Falls   

ท่านละประมาณ @ USD 1,100 (13.25 Hrs.) 

สาํหรับท่านท่ีประสงคจ์ะเท่ียวนํ้าตกอิกวาซู่อนัยิง่ใหญ่ตระการตา ขอแนะนาํใหซ้ื้อทวัร์น้ีซ่ึงจะเป็นทวัร์
เตม็วนั รับจากเรือและมาส่งท่ีท่าเรือหลงัทานอาหารคํ่าแลว้ รายละเอียดดงัน้ี  

เชา้  นาํท่านนัง่รถออกจากท่าเรือสู่สนามบินบวัโนส ไอเรส เพื่อบินไปเมืองอิกวาซู่ 
-  ขอตอ้นรับท่านสู่เมืองอิกวาซู่ ประเทศบราซิล ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีเต็มไปดว้ยวฒันธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิต

อนัทนัสมยั ท่ีมีการผสมผสานกนัอยา่งลงตวั ท่ีน่ีท่านจะไดช้มสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น รวมถึงสถานท่ี
ท่องเท่ียวอีกมากมาย นาํท่านชมนํ้ าตกอิกวาซู่  หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลก The New7 Wonders 

of Nature  ช่ือ Iguazu มาจากภาษาอินเดียทอ้งถ่ิน แปลวา่ แหล่งนํ้าขนาดยกัษ ์ดว้ยความสูงเกือบ 5,000 
ฟุต และ ยาวกวา่ 2,000 ฟุต จึงทาํใหน้ํ้าตกอิกวาซู่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในอเมริกาใต ้

 เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในอุทยานแห่งชาติ 
 หลงัรับประทานอาหาร นาํท่านนัง่รถไฟ (Eco Train) ข้ึนไปยงัจุดท่ีสูงสุดของนํ้ าตก เพื่อให้ท่านไดเ้ห็น

ทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของนํ้าตก ชมธรรมชาติและชมตน้ไมน้านาพรรณ 
 (ควรเตรียมชุดวา่ยนํ้า หรือเส้ือยดืขาสั้น รองเทา้ยางกนัล่ืน ผา้เช็ดตวั เพื่อความสนุกเตม็ท่ี) 

 เชิญรับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

- หลงัรับประทานอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อบินกลบัเมือง บวัโนส ไอเรส 
- นาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

 ** รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัทางเรือ และรับจ านวนจ ากดั** 
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*** คืนนี้ก่อนเวลา 24.00 น. ขอให้ทุกท่านจัดกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ และวางไว้หน้าห้องพักของท่าน 
เพื่อ ที่เจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมไปเก็บไว้ที่ห้องสโตร์และน าลงจากเรือในวันรุ่งขึน้ โดยเรือจะแจ้งเวลาให้
ท่านทราบอกีคร้ังหน่ึง  

ขอให้ทุกท่านแยกของใช้จ าเป็นเช่นเส้ือผ้า หนังสือเดินทาง (Passport) เอกสารต่างๆ รวมถึงยาประจ าตัว
ใส่กระเป๋าเดินทางใบเลก็ 

   “ราตรีสวัสดิ์  ส าหรับคืนสุดท้ายบนเรือรักเรือส าราญ”  

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Star Princess 
 
วนัทีส่บิเจด็ของการเดนิทาง 

28 กุมภาพนัธ์ 2562 (พฤหสับด)ี บวัโนส ไอเรส (Buenos Aires), ประเทศอารเ์จนติน่า 
 
   เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
   หลงัอาหาร เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั รอเจา้หนา้ท่ีประกาศเรียกลงเรือ และรับกระเป๋าสัมภาระ เรียบร้อย

แลว้ ขอนาํท่านออกสู่ท่าอากาศยาน บวัโนส ไอเรส (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1..30 ชัว่โมง) 
  อาหารกลางวนัจดัให้ตามความเหมาะสม 
 14.50 น. นาํท่าน    เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์ฟรานส์ เท่ียวบินท่ี AF229/ AF166  แวะ

เปล่ียนเคร่ืองท่ีชาร์ลเดอโกลล์, ปารีส (1450 – 0800+1 / 1615+1 - 0915+1) 

  อาหารและเคร่ืองด่ืม            บริการบนเคร่ือง พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย 
   (ใช้เวลาบิน 13.10 / 11.00  ชม.) 
 
วนัทีส่บิแปดของการเดนิทาง 

01 มีนาคม 2562 (ศกุร)์ ปารสี – กรงุเทพฯ 
 

>>>   บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล >>> 
รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีชาร์ลเดอโกลล ์

 
วนัทีส่บิเกา้ของการเดนิทาง 

02 มีนาคม 2562 (เสาร)์ กรงุเทพฯ 
 
 09.15  น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



                                                 หนา้ 17  

   Update onJan18 

ใบเสนอราคา 

รายการล่องเรือส าราญ Star Princess  
 เส้นทาง South America  วนัที ่ 12  กมุภาพนัธ์ – 2 มนีาคม 2562 

อัตราค่าบริการ   
 
    ผู้ใหญ่ (ผู้เดินทาง 16 ท่านข้ึนไป)                                  ท่านละ   252,000.– บาท  
       พกัห้องแบบมินิสวีท         เพิม่      ท่านละ                  82,000.– บาท 
 
** หมายเหตุ     ราคาตัว๋เคร่ืองบินและค่าบริการ อาจมีการปรับเปล่ียนได ้ ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน  
              ราคานํ้ามนัดิบท่ีมีผลต่อสายการบินและเรือสาํราญ 

 
ราคานีร้วมภาษี 19,750 บาทแลว้ 

เส้นทาง : กรุงเทพ – ซานตเิอโก้ / บัวโนสไอเรส – กรุงเทพ โดยสายการบิน แอร์ฟรานส์ (AF) 
 
  ค่าบริการรวม 
   ค่าหอ้งพกับนเรือแบบห้องพกัภายใน (Inside) (พกั 2 ท่าน/หอ้ง จ านวน 14  คืน) / ภาษีท่าเรือ 
    คา่โรงแรมท่ีพกั 1 คืน (พกั 2 ท่าน/ห้อง) 
     ค่าทิปบนเรือ   
     ค่าทิปคนขบัรถ  
     ค่าทวัร์บนฝ่ังท่ีระบุในรายการ 
    ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุ ระหวา่งเดินทาง และเจ็บป่วย ทนุประกนัรักษาพยาบาล สงูสดุ 1,500,000 บาท 
     มีหวัหนา้ทวัร์คอยบริการ ตลอดรายการตามท่ีระบุ 
 
ค่าบริการไม่รวม 
     คา่ใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %  

 
เงื่อนไขการช าระเงิน 
 ชาํระมดัจาํงวดแรก 80,000 บาท / ท่าน     ภายใน 7 วนัหลงัจากการยนืยงัหอ้งพกั 
 ชาํระส่วนท่ีเหลือ                             ภายในวนัองัคารท่ี 06 พฤศจิกายน 2561 
เน่ืองจากการเดินทางคร้ังน้ีใช้เรือส าราญเป็นหลัก ดังน้ันจึงต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบของเรือ ตามรายละเอียดดังน้ี 

Cancellation :   Days prior to cruise      Penalty  
                    91 days or more    10,000. - Baht    
   90 - 76 days    Deposit (80,000. - Baht) 
   75 – 65 days   25 percent of total charges  
   64 – 55 days   50 percent of total charges 
   54 – 21 days   75 percent of total charges 
 Within 20 days  100 percent of total charges 

 
Arcadia Cruise Center                                                             ใบอนญุาต เลขท่ี 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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