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รายการล่องเรือสาราญ Star Princess
สู่ อเมริกาใต้ครบสมบูรณ์ทสี่ ุด
ชิลี – อาร์เจนติน่า – เกาะฟอล์คแลนด์ – อุรุกวัย
ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562
เยือนดินแดนอเมริกาใต้ ไปสุดขอบใต้โลก
ชมสีสนั ของดินแดนต้นกาเนิดแทงโก้
ชมธารนา้ แข็งทีง่ ดงามน่าประทับใจ นัง่ รถไฟสายใต้สุดขอบโลก
ล่องชมแหลมเคปฮอร์น หมู่เกาะฟอล์คแลนด์
ครัง้ หนึ่งในชีวติ กับการชมคิงแพนกวิน เพนกวินยักษ์สูงกว่า 3 ฟุต
เยือนพาตาโกเนีย ฟาร์มปศุสตั ว์ อร่อยกับบาร์บีควิ แกะย่าง ชมช่องแคบแมคเจลัน
วันแรกของการเดินทาง
12 กุมภาพันธ์ 2562 (อังคาร)

08.30 น.

11.30 น.

กรุงเทพฯ – ซานติเอโก้

พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ฟรานส์ (AF) ประตู 7-8 แถว P
เคาน์เตอร์ 1 - 15 เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับคณะ
ข้อแนะนํา : กรุ ณาไม่นาํ ของมีคม วัตถุโลหะ ของเหลว ขึ้นเครื่ องเพื่อความสะดวกในการผ่านการตรวจ
คนเข้าเมือง
นําท่าน
เหิ นฟ้ าสู่ เมืองซานติเอโก้ ประเทศชิลี โดยสายการบินแอร์ฟรานส์ เที่ยวบินที่ AF165/
AF406 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่ชาร์ ลเดอโกลล์, ปารี ส (1130 – 1825 / 2340 - 1010+1)
อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ การบนเครื่ อง พร้อมเชิ ญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย
(ใช้ เวลาบิน 12.55 / 14.30 ชม.)

วันทีส่ องของการเดินทาง
13 กุมภาพันธ์ 2562 (พุธ)

10.10 น.

ซานดิเอโก้

ถึงท่าอากาศยาน A Merino Benitez เมืองซานติเอโก้ ประเทศชิลี
หลังผ่านพิธีการตรวจลงตรา

หนังสื อเดินทาง ศุลกากรและ

เรี ยบร้อยแล้ว

Welcome to Santiago, Chile
ขอต้อนรับท่านสู่ เมืองซานติเอโก เมืองหลวงของประเทศชิลี เมืองใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่ งในทวีปอเมริ กาใต้ ขอ
นาท่านชมรอบเมืองซานติเอโก เมืองหลวงของประเทศที่มีเสน่ห์ที่มีบรรยากาศ ที่สงบร่ มรื่ น โดยมีความ
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บ่ าย
16.30 น.
ค่า

ร่ มรื่ นของสวนสาธารณะที่เขียวขจี และรายล้อมไปด้วยสิ่ งก่อสร้างรวมทั้งสถาปั ตยกรรมที่สาํ คัญ ๆ และ
งดงามตามแบบประเทศในยุโรป
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารเชิ ญท่านเช็คอิน ณ โรงแรม ให้ท่านพักผ่อนเพื่อเติมความสดชื่นให้กบั ร่ างกาย
หลังจากเดินทาง
ขอนําท่านเดินเล่น ช้อปปิ้ งอิสระตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสิ นค้าเพื่อซื้ อของฝากให้กบั คนที่ท่านรัก
เชิญรับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักค้ างแรม ณ โรงแรม

วันทีส่ ามของการเดินทาง
14 กุมภาพันธ์ 2562 (พฤหัสบดี)

เช้ า
09.00 น.

18.00 น.

ซานดิเอโก้ – ท่าเรือวาปาไรโซ (VALPARAISO) - ล่องเรือสาราญ

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ขอนําท่านชมตัวเมืองโดยรอบโดยเริ่ มต้นจาก Plazcio de Armas ชึ่งตั้งอยูใ่ จกลางเมืองโดยมีสถานที่
สําคัญๆ อื่น ๆ รายล้อม อาทิเช่น ศาลาว่าการเมือง ไปรษณี ยก์ ลาง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ รวมทั้ง
โบสถ์ประจําเมือง อันมีชื่อของเมืองซานติเอโก ขอนําผ่านท่านชมอดีตทําเนียบประธานาธิบดี ‚La
Moneda Presidential‛ ซึ่ งสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16 ออก แบบโดยศิลปิ นชาวอิตาเลียน ที่รวม
เรื่ องราวและประวัติศาสตร์ ต่างๆ อันทรงคุณค่าของประเทศเอาไว้มากมาย นําท่านสู่ ท่าเรื อ
ขอเรี ยนแนะนําท่านเตรี ยมเอกสาร พาสปอร์ ต ตัว๋ เรื อ และบัตรเครดิต เพื่อลงทะเบียน สําหรับขั้นตอน
การขึ้นสู่ เรื อ (เวลาเช็คอินตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็ นต้นไป)
ขอต้ อนรั บทุกท่านสู่ เรื อสําราญลําใหญ่ ที่แสนคลาสสิ ค สตาร์ ปริ๊นเซส Star Princess
เรื อลํานี้ถูกต่อขึ้นที่อ่ตู ่อเรื อในอิตาลี
 สู ง 18 ชั้น มีขนาดระวางขับนํ้า 108,897 ตัน
 รองรับผูโ้ ดยสารได้ถึง 2,590 คน
 บนเรื อลํานี้ได้รับการตบแต่งอย่างสวยงามหรู หรา
 ภาพยนตร์บนจอกลางแจ้งขนาด 300 ตารางฟุต (Movies Under the Stars screen) ให้ท่านได้ชมหนัง
เรื่ องโปรด และมองดูดาวพร้อมดื่มดํ่ากับบรรยากาศอันสุ ดแสนโรแมนติก บนชั้นดาดฟ้ า ของเรื อ
หลังจากขึ้นสู่ เรื อ และจัดเก็บสั มภาระในห้ องพักเรี ยบร้ อยแล้ ว ขอเชิ ญท่ านนาเสื้ อชู ชีพมาร่ วมฟั งการ
สาธิตระบบเพือ่ ความปลอดภัย
เรือออกจากท่า มุ่งหน้าสู่ เมืองเปอโตมอนท์ (Puerto Montt ), ประเทศชิลี
ขอต้ อนรับท่านด้ วยรายการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT)
เชิญทุกท่านร่ วมนับถอยหลังการออกเดินทาง (BON VOYAGE COUNTDOWN)
เรื อสําราญ PRINCESS CRUISE ออกเดินทางจากท่าเรื อ เชิญท่านพักผ่อนบนเรื อรักเรื อสําราญที่
ล่ องไปตามสายนํ้า และสนุ กสนานกับวันเวลาที่ สุดแสนอิ สระ ซึ่ งจะเริ่ มต้น ณ ราตรี น้ ี บนเรื อรั กเรื อ
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สําราญ PRINCESS CRUISE พร้อมเชิญท่านชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ และศึกษากลไกการขน
เงินล้านขอให้ทุกท่านโชคดี



“ราตรี ส วั ส ดิ์ สาหรั บ คื น แรกบนเรื อ รั ก เรื อ สาราญ”
พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ Star Princess

 ทุกเย็น ทางเรือจะสอดรายละเอียดของรายการและกิจกรรมบนเรือไว้ ทห
ี่ น้ าประตู ให้ ท่านได้ ร่วมสนุกกับกิจกรรม

บนเรือ ซึ่งเรียกว่ า “PRINCESS PATTER”

วันทีส่ ข่ี องการเดินทาง
15 กุมภาพันธ์ 2562 (ศุกร์)

ล่องทะเล

เช้านี้เชิญท่านเดินจ๊อคกิ้งสูดอากาศบริ สุทธิ์ หรื อออกกําลังในห้องยิม (เตรี ยมรองเท้ากีฬา)
เชิญท่ านรั บประทานอาหารเช้ าและอาหารกลางวันอันหลากหลาย ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
ขอเชิ ญท่านพักผ่อนอย่างอิสระตามอัธยาศัย เลือกสนุ กสนานกับกิ จกรรมบันเทิ งหลากหลายบนเรื อ หรื อใช้
FACILITY ต่าง ๆ ที่มีอยูม่ ากมาย อาทิ :ห้องอาหารใหญ่ 3 ห้อง  ชั้น 5, 6
 ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ ( บริ การ 24 ชัว่ โมง ) ชั้น 14 Horizon Court
ห้องอาหารอิตาเลี่ยน Sabatini’s (ค่าจองที่นงั่ @25$),
ห้องอาหารแบบ Crown Grill (Steak & Seafood) (ค่าจองที่นงั่ @25$)
 ห้องฟั งเพลง และห้องเลาจ์น  ดิสโก้เธคลอยฟ้ า ‚ Sky Walkers ‛ ชั้น 17, 18
 บาร์เครื่ องดื่ม 9 แห่ง และบาร์ไอศครี ม
(จ่ายตามที่ใช้บริ การจริ ง)
ห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสงสี เสี ยง  ชั้น 7 Vista Lounge
โรงภาพยนตร์ ชั้น 6, 7 โรงภาพยนตร์กลางแจ้ง ชั้น 15 ( New )
 ห้องคาสิ โน ชั้น 7
 สระว่ายนํ้า และ สระนํ้าวน
คอร์ตกีฬา ลู่วิ่ง

 ห้องยิม ห้องเซาวน่า ห้องนวด และอบไอนํ้า
สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ 9 หลุม

 AOL. อินเตอร์เน็ท คาเฟ่

ชั้น 5

 ห้องเกมส์ และเครื่ องเล่น SIMULATOR สโมสรสําหรับเด็ก และวัยรุ่ น

ชั้น 15, 16
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 ห้องแพทย์

 ห้องทําพิธีแต่งงาน ชั้น 7  ห้องสมุด
ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ 

 ร้านขายของที่ระลึก และ

ชั้น 5

สรรพสิ นค้า  ร้านค้าปลอดภาษี

ระบบซักรี ดแบบบริ การตนเอง ชั้น 8 – 12 มีทุกชั้น

เชิ ญ รั บ ประทานอาหารค่า ณ ห้ อ งอาหารบนเรื อ (FORMAL NIGHT)
 “ราตรี ส วั ส ดิ์ สาหรั บ คื น สองบนเรื อ รั ก เรื อ สาราญ”
พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ Star Princess

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
16 กุมภาพันธ์ 2562 (เสาร์)

07.00 น.

เปอโตมอนท์ (Puerto Montt), ประเทศชิลี

เรือเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 07.00 - 18.00 น.
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ าอันหลากหลาย ณ ห้ องอาหารบนเรือ
เรื อเทียบท่าเมืองเปอโตมอนท์ ประเทศชิลี

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

ไม่ไกลจากเปอโตมอนท์ถนนในเมืองอันสวยงามและเขียวขจี ทอดยาวออกมาจากมหาสมุทรแปซิ ฟิกไป
ยังแอนดีสในพื้นที่ครอบคลุมหลายสิ บของทะเลสาบ ภูเขาไฟ นํ้าพุร้อน และแม่น้ าํ นําท่านชมมหัศจรรย์
ทางธรรมชาติที่สวยงาม การเดินทางของท่านเริ่ มต้นจากท่าเรื อ เปอโตมอนท์และออกสู่ สถานที่งดงามใน
แถบชนบทมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟโอซอร์ โน (Osorno Volcano) ซึ่ งยอดภูเขาปกคลุ มไปด้วยหิ มะ
เดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติวินเซนต์เปเรส โรซาเร่ (Vincente Perez Rosales) ซึ่ งเป็ นอุทยานแห่ งชาติที่
เก่าแก่ที่สุดของชิลี มีพ้นื ที่กว่า 619,900 ไร่ เป็ นที่ต้ งั ของ โทโดส ลอส ซานโตส (Todos los Santos) หรื อ
ที่เรี ยกว่า ทะเลสาบสี เขียวมรกตอันสดใส (Lake Esmeralda) เมื่อท่านมาถึงท่านจะได้ล่องเรื อออกไปยัง
ทะเลสาบ ชมความงดงามอันล้อมรอบไปด้วยยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะของเทือกเขาแอนดี สทะเลสาบที่
สวยใส (ประมาณ 45 นาที)
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารแบบพืน้ เมืองแบบชิเลีย่ น
สําหรับอาหารกลางวันแสนอร่ อยในรายการโปรดของชิ ลีและเยอรมัน บนเมนูที่มี Empanadas Cheese
(เหมือนกะหรี่ ปั๊บมีชีสอยูภ่ ายใน) ซุ ปผัก ปลาย่างและ ของหวาน เค้กเยอรมันที่ทาํ จากแป้ งหวานและราด
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17.00 น.

ด้วยผลไม้และคัสตาร์ด แล้วเลือกเครื่ องดื่มถูกใจ เช่น ไวน์หรื อกาแฟ ขอแนะนํา เครื่ องดื่มท้องถิ่น พิซโก้
เปรี้ ยว ตามแบบฉบับค็อกเทลอเมริ กาใต้ด้ งั เดิม
หลังอาหาร ขอนําท่านสู่ น้ าํ ตกเปโตรเว่ (Petrohue) ตั้งอยูเ่ ชิงเขาโอซอร์ โน นํ้าตกที่มีสีเขียวมรกตสวยงาม
หากโชคดี ท่านอาจจะได้เห็นสัตว์ทอ้ งถิ่น อาทิเช่น กวาง สุ นขั จิง้ จอกสี เทา พังพอน หรื อลิงภูเขา เป็ นต้น
จากนั้นขอนํา ท่า นสู่ เมืองเปอร์ โต วารัส (Puerto Varas) เมื องที่ มี เสน่ ห์แห่ ง หนึ่ ง อยู่บ นชายฝั่ งของ
ทะเลสาบลันคิเว่ (Llanquihue Lake) ก่อตั้งโดยผูอ้ พยพชาวเยอรมันกว่า 150 ปี ที่ผา่ นมา เป็ นเมืองที่รู้จกั
กันดีสาํ หรับประเพณี ของชาวเยอรมัน รวมถึงอาหารและสถาปั ตยกรรม เมื่อท่านมาเยือนขอให้ท่านเยี่ยม
ชมตลาดงานฝี มือที่ท่านสามารถชมศิลปะท้องถิ่น ไม้แกะสลักและของที่ระลึก
นําท่านสู่ เปอโตมอนต์ (Puerto Montt) เปิ ดโอกาสให่ท่านได้เก็บภาพบนเนินเขาที่มีจาํ นวนมาก
ชมทัศนียภาพของเมืองที่สวยงาม ได้เวลาพอสมควรนําท่านกลับสู่ ท่าเรื อ
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ คาคาบูโก้ (Puerto Chacabuco ), ประเทศชิลี
ขอต้ อนรับท่านด้ วยรายการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT)
เชิญท่านชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ แล้วจากนั้นเชิ ญท่านศึกษากลไกการขนเงินล้านขอให้ทุกท่านโชคดี
 “ราตรี ส วั ส ดิ์ สาหรั บ คื น สามบนเรื อ รั ก เรื อ สาราญ”
พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ Star Princess

วันทีห่ กของการเดินทาง
17 กุมภาพันธ์ 2562 (อาทิตย์)

10.00 น.

คาคาบูโก้ (Chacabuco), ประเทศชิลี

เรือเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 10.00 น. – 20.00 น.
เรื อเทียบท่า เมืองคาคาบูโก้ ประเทศชิ ลี
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ าอันหลากหลาย ณ ห้ องอาหารบนเรือ

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

วันนี้ จะเป็ นอี กวันที่ ท่านจะได้รู้จกั กับเมื องสวยชายฝั่ งประเทศชิ ลี ขอนําท่ านเดิ นทางไปยัง เขตพื้นที่
อนุรักษ์ธรรมชาติ ริ โอ ซิ มป์ สัน (Rio Simson) พื้นที่ที่เชื่ อว่าเมื่อราวหมื่นปี ที่แล้วที่แห่ งนี้ เคยปกคลุมไป
ด้วยนํ้าแข็ง แต่ปัจจุบนั พื้นที่แห่ งนี้ เต็มไปด้วยป่ าเขียวชอุ่มที่อุดมสมบูรณ์ มีท้ งั ต้นสน และต้นกระเจี๊ยบ
แดง เป็ นที่อยูข่ องสัตว์พ้นื เมือง เช่น สุ นขั จิ้งจอก เสื อพูมา และกวางที่ตวั เล็กที่สุดในโลกที่รู้จกั กันในนาม
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หลังจากนั้นนําท่านชมทัศนี ยภาพอันงดงามของแม่น้ าํ ที่คดเคี้ยวและเป็ นแหล่ง
รวมปลาหลากหลายสายพันธุ์ เป็ นที่ชื่นชอบของนักตกปลา จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อ
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อ
South America pudú

บ่ าย

20.00 น.

ขอเชิ ญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุ กสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรื อ หรื อใช้ Facility
ต่างๆ ที่มีอยูม่ ากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ และห้องบุฟเฟ่ ต์ ห้องฟิ ตเนส และสปาหรื อจะพักผ่อนและ
ออกกําลังในสระนํ้า ที่ มีให้เลื อกหลาย บรรยากาศยามเย็นตื่นตากับโชว์ที่จดั เป็ นพิเศษหลังอาหารคํ่า
หรื อจะฟังเพลงเต้นรําในบาร์ ต่างๆ รับรองว่า ท่านจะเพลิดเพลินจนลืมวันเวลาทีเดียว
เชิญรับประทานอาหารค่าบนเรือ ณ ห้ องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT)
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ Amalia Glacier
 “ราตรี ส วั ส ดิ์ สาหรั บคื น สี่ บ นเรื อ รั ก เรื อ สาราญ”
พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ Star Princess

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
18 กุมภาพันธ์ 2562 (จันทร์)

ล่องทะเล

เชิญรับประทานอาหารเช้ า และกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรือ
วันนี้เป็ นวันที่ท่านจะได้พกั ผ่อนสบายๆ อีกวัน ท่านสามารถจะเลือกเข้าร่ วมกิจกรรมกับทางเรื อ โดยดูได้
จากตารางกิจกรรม ได้ตามอัธยาศัย หรื อจะพักผ่อนสบายๆ
 เดินเล่น จ้อคกิ้ง แอโรบิค
 กอล์ฟ Simulator (มีค่าบริ การ)
 ฟิ ตเนส
 ว่ายนํ้า จากุซซี่ นวดตัว
 ดูหนัง ฟังเพลง ชมโชว์
 เสี่ ยงโชคในคาซิโน
 เข้าคลาสเต้นรํา คลาสกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ
 จิบกาแฟ ของว่างยามบ่าย เคล้าเสี ยงดนตรี ไพเราะ
 เต้นสุ ดมันส์ในดิสโก้เธคยามคํ่าคืน
เชิญรับประทานอาหารค่าบนเรือ ณ ห้ องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT)
 “ราตรี ส วั ส ดิ์ สาหรั บ คื น ที่ ห้ า บนเรื อ รั ก เรื อ สาราญ”
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พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ Star Princess

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
19 กุมภาพันธ์ 2562 (อังคาร)

Amalia Glacier (Scenic Cruising)

เรือล่องตั้งแต่ เวลา 07.00 น. – 20.00 น.
เชิญรับประทานอาหารเช้ า และอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรือ
วันนี้ ที่ท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติ ที่ประดุ จดังล่องลอยอยู่ในความฝั นแห่ งสรวงสวรรค์
ท่ามกลางอ้อมกอดอันมหึ มาของภูเขานํ้าแข็งที่ลอ้ มรอบ ก่อตัวสะสมมาตั้งแต่สมัยกําเนิ ดแห่ งโลกขาว
บริ สุทธิ์ ดุจดัง่ ปุยเมฆที่ล่องลอยอยูก่ ลางทะเล
 ขอแนะนาให้ นาเมโมรี่ส ติ๊กสารองไปมากๆ นะครับ รับรองว่ า ท่ านจะต้ องเพลิดเพลินกับการ
บันทึก ภาพแห่ งความงาม อันน่ าตื่ นตะลึงยิ่งในความพิสุทธิ์ ของทัศนี ยภาพภู เขาน้า แข็ งอันมหึ มา ที่
ปรากฎอยู่เบือ้ งหน้ าของท่ านสะท้ อนประกายเป็ นสี ฟ้าจากน้าทะเล จนกลายเป็ นความสวยที่แสนพิเศษ
สุ ด ทีน่ ้ อยคนนักจะได้ มีโอกาสมาสั มผัสประสบการณ์อนั ลา้ ค่ าเช่ นนี้
หรื อ หากท่ า นต้ อ งการเปลี่ ยนบรรยากาศก็ ส ามารถปรั บ รายการของท่ า นเข้ า สู่ รายการบนเรื อ ตาม
รายละเอียดของ PRINCESS PATTER ได้ ตามอัธยาศัย พักผ่ อนสบาย สบาย กับการจิบกาแฟ ในช่ วง
MORNING TEA และ AFTERNOON TEA อย่ างได้ อารมณ์ แล้ ว เติ ม พลั ง งานด้ ว ยอาหารกลาง
วั น ที่ จั ด สรรไว้ อ ย่ า งยอดเยี่ ย ม
เชิญรับประทานอาหารค่าบนเรือ ณ ห้ องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT)
20.00 น. เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ ปันตา อารีน่า (Punta Arenas), ประเทศชิลี
คืนนี้เชิญท่านได้ชมภาพยนตร์ กลางแจ้ง Movie under the Stars
 “ราตรี ส วั ส ดิ์ สาหรั บ คื น ที่ ห กบนเรื อ รั ก เรื อ สาราญ”
พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ Star Princess
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วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
20 กุมภาพันธ์ 2562 (พุธ)

ปั นตา อารีน่า (Punta Arenas), ประเทศชิลี

เรือล่องตั้งแต่ เวลา 07.00 น. – 19.00 น.
07.00 น. เรื อเทียบท่า ณ เมืองปันตา อารีน่า
เชิญรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรือ

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

วันนี้ เราจะขอนําท่านสู่ “Patagonia Estancia ” มนต์เสน่ ห์แห่ งอเมริ กาใต้ ดิ นแดนท่องเที่ยวที่ผสม
ผสานความเป็ นธรรมชาติได้อย่างลงตัว เพลิ ดเพลินกับทัศนี ยภาพที่สวยงามสบายตาทางตะวันตกเฉี ยง
เหนือจาก Punta Arenas ข้ามทุ่งหญ้าโล่ง เพื่อไปถึง Patagonia Estancia ฟาร์ มปศุสัตว์ที่มีอายุมากกว่า
100 ปี นําท่านสู่ Estancia ชมการสาธิ ตของเครื่ องจักรกลการเกษตรในประวัติศาสตร์ โดย Baqueanos
ซึ่ งเป็ นเจ้าของแกะ รวมทั้งการสาธิ ตสุ นขั ต้อนแกะ ตัดขนแกะ
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน แบบพืน้ เมือง ด้ วยเนื้อแกะย่างและบรั่นดีทหี่ มักบ่ มจากองุ่นชั้นดี
หรือค็อกเทลหอมหวานในแบบชิเลียน
นําท่านสู่ ลา ครู ซ เนินเขาจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชมทัศนียภาพความงดงามของ Punta Arenas และช่อง
แคบแมคจัลลันส์ (เป็ นทางเดินเรื อที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างตอนใต้ของแผ่นดินใหญ่ เรื อชาติต่างๆสามารถเดินทาง
ผ่านช่องแคบนี้ ได้อย่างเสรี ) เพลิดเพลินกับการเก็บภาพ ที่จตุรัสพลาซ่ า ชมคฤหาสน์สไตล์บาร็ อคสมัย
ศตวรรษที่ 19 อนุสรณ์สถาน เฮอร์นนั โด ดิ มาจัลลันส์ (Hernando de Magallanes) ซึ่ งอุทิศให้แด่ เฟอร์
ดินานด์ ในตํานานเล่าว่าหากคุณจูบเท้าที่ดา้ นล่างของอนุสรณ์สถาน ท่านจะพบกับความโชคดี และจะได้
กลับมายัง ปาตาโกเนีย อีกครั้ง นําท่านกลับสู่ ท่าเรื อ
19.00 น. เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ อูชูเอีย (Ushuaia), ประเทศอาร์ เจนติน่า
เชิญรับประทานอาหารค่าบนเรือ ณ ห้ องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT)
 “ราตรี ส วั ส ดิ์ สาหรั บ คื น ที่ เ จ็ ด บนเรื อ รั ก เรื อ สาราญ”
พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ Star Princess

วันทีส่ บิ ของการเดินทาง
21 กุมภาพันธ์ 2562 (พฤหัสบดี)

อูชเู อีย (Ushuaia), ประเทศอาร์เจนติน่า

เชิญรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรือ
Update onJan18

หน้า 9

12.00 น.

เช้านี้เชิ ญท่านเดินจ๊อคกิ้งสู ดอากาศบริ สุทธิ์ หรื อออกกําลังในห้องยิม (เตรี ยมรองเท้ากีฬา)
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรื อ
เรือเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 12.00 น. – 20.00 น.
เรื อเทียบท่า ณ เมืองอูชูเอีย

Welcome to Ushuaia, Argentina
USH 215-Tour : Southernmost Railway & Ensenada Bay (2.5 Hrs.)

20.00 น.

วันนี้ เราขอนําท่านสู่ “ End of the World ” ซึ่ งได้รับการขนานนามว่าจุดสิ้ นสุ ดหรื อจุดใต้สุดของผืน
พื้นดิ น นําท่า นชมความงดงามของอุ ท ยานแห่ งชาติ เที ยราเดลฟูเอโก ด้วยการนําท่านนั่งรถไฟสาย
Southernmost ท่านสามารถเริ่ มต้นนัง่ รถบัสจากท่าเรื อถึ งสถานี เทียราเดลฟูเอโก ผ่านชมแม่น้ าํ Pipo
และหุ บเขา Sylvan ใช้เวลา 45 นาที ในระหว่างทางท่านจะได้ชมบรรยากาศ นํ้าตก ป่ า ภูเขา และแม่น้ าํ
ท่านยังสามารถสนุกสนานกับการถ่ายรู ป ก่อนที่จะเข้าไปชมอุทยานแห่ งชาติ หากโอกาสอํานวยท่านอาจ
ได้พบกับสัตว์หลากหลายพันธุ์ เช่ น หมาป่ า บีเวอร์ กระต่ายและ หนู มสั คแร็ ต มีพนั ธุ์ไม้พ้ืนเมือง ต้ น
Lenga เป็ นพืชเศรษฐกิจซึ่ งมีขนาดใหญ่ถึง 30 เมตร ช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเป็ นสี เหลื องและสี แดง เป็ นสาย
พันธุ์ที่ดีที่สุด ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็น ใช้ในการก่อสร้ างเป็ นพื้น ประตู คานและเฟอร์ นิเจอร์ ต้น
Coihue หนึ่งในดอกไม้ที่สวยที่สุดของชิลี เป็ นดอกไม้ประจําชาติของชิ ลี ต้น Nire มีมากในป่ าสู งของ
ชิลีและอาร์ เจนตินา ในฤดูใบไม้ร่วงเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองและสี แดง นอกจากนั้นมีนกหลากหลายสายพันธุ์
อาศัยอยูท่ างขั้วโลกใต้ จากนั้น นําท่านสู่ อ่าว เอนเซนาดา (Ensenada) ณ ที่นี่ท่านจะได้เพลิ ดเพลิ นกับ
ทัศนี ยภาพที่น่าทึ่งของช่องแคบบีเกิ้ล (Beagle Channel) ซึ่ งช่องแคบบีเกิ้ลนี้ ได้มีนกั ธรรมชาติวิทยา ชื่ อ
ชาร์ ล ดาร์ วิน (Charles Darwin) ได้มาค้นพบที่ แห่ งนี้ ชมภูเขาตระหง่านที่ปกคลุมไปด้วยหิ มะ ท่าน
สามารถที่จะเห็นหมู่เกาะอัญมณี นาวาริ โน่ ซึ่ งอยูร่ ะหว่าง Grand Island ของเทียราเดลฟูเอโก ทางตอน
เหนือและ เคปฮอร์ นอยูท่ างตอนใต้ มีช่องแคบมอร์ เรย์ (Murray) ตัดผ่าน ท่านจะได้เรี ยนรู ้สิ่งที่น่าสนใจ
มากมาย เป็ นความทรงจําที่ดีๆ ปิ ดท้ายด้วยการช็อปปิ้ งของที่ระลึ กที่ สถานี รถไฟ ก่อนเดิ นทางกลับสู่
ท่าเรื อ
เชิญรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารบนเรือ (CASUAL NIGHT)
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เคป ฮอร์ น (Cape Horn )
 “ราตรี ส วั ส ดิ์ สาหรั บ คื น ที่ แ ปดบนเรื อ รั ก เรื อ สาราญ”
พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ Star Princess
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วันทีส่ บิ เอ็ดของการเดินทาง
22 กุมภาพันธ์ 2562 (ศุกร์)

21.00 น.

เคป ฮอร์น (Scenic Cruising)

เรือล่องตั้งแต่ เวลา 08.00 น. – 21.00 น.
วันนี้ล่องทะเล ไม่ ได้ จอดให้ ผ้ โู ดยสารลงท่ า จะเป็ นวันทีท่ ่ านจะได้ ตื่นเต้ นกับธรรมชาติที่แสนงดงาม
ได้ อย่างเต็มที่
เชิญรับประทานอาหารเช้ า และกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรือ
วันนี้ จะเป็ นอี กหนึ่ งรายการไฮไลท์ที่น่าประทับใจ เรื อมุ่งหน้าสู่ แผ่ นดินสุ ดขอบโลก (End of the
Earth) ณ อุ ทยานแห่ งชาติ เคปฮอร์ น (Cape Horn National Park) ซึ่ งได้รับการขนานนามว่าเป็ น
จุดสิ้ นสุ ดหรื อจุดใต้สุดของแผ่นดินบนผืนโลกแห่ งนี้ โดยเคปฮอร์ นแห่ งนี้ ได้ถูกค้นพบเป็ นครั้งแรกในปี
ค.ศ. 1616 ซึ่ งมีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นแหลมผายื่นออกไปในมหาสมุทรในระดับความสู ง 425 เมตร
หรื อ 1,394 ฟุตเหนื อระดับนํ้าทะเล ซึ่ งนับได้ว่าเป็ นเหมือนเข็มทิ ศที่ ช่วยในการเดิ นเรื อข้ามระหว่าง
มหาสมุทรแปซิ ฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก อิสระให้ทุกท่านได้ดื่มดํ่ากับเส้นทางมุ่งสู่ ผืนแผ่นดินสุ ด
ขอบโลกแห่งนี้ ที่ครั้งหนึ่งในชี วิตไม่ควรพลาด นับได้วา่ เป็ นอีกเส้นทางของนักท่องเที่ยวที่ครั้งหนึ่ งต้อง
มาเยือน จุ ดสิ้ นสุ ดของผืนแผ่ นดินโลก นอกจากนี้ องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้ อุทยานแห่ งชาติ เคป
ฮอร์ น เป็ นพื้นที่อนุรักษ์แห่งหนึ่งของโลก World Bio Sphere Reserve ในปี 2005
เชิญรั บประทานอาหารค่าบนเรือ ณ ห้ องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT)
คืนนี้เชิญท่านได้ชมภาพยนตร์ กลางแจ้ง Movie Under the Star
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เกาะฟอร์ คแลนด์ (Falkland Islands )
 “ราตรี ส วั ส ดิ์ สาหรั บ คื น ที่ เ ก้ า บนเรื อ รั ก เรื อ สาราญ”
พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ Star Princess

วันทีส่ บิ สองของการเดินทาง
23 กุมภาพันธ์ 2562 (เสาร์)

08.00 น.

เกาะ ฟอร์คแลนด์ (Falkland Islands)

เรือเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 08.00น. – 18.30น.
เรื อเทียบท่า เกาะฟอร์คแลนด์
เชิญรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรือ

Welcome to Falkland Islands
PSY 655-Tour : Volunteer Point & King Penquin Colony (7.0 Hrs.)
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18.30 น.

ขอต้อนรับสู่ หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island) หมู่เกาะที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็ นหนึ่ งใน
สถานที่ที่มีความมหัศจรรย์มากและเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความนิยม มีเพนกวินหลายสายพันธุ์ไม่วา่ จะ
เป็ น Rockhopper, Macaroni, Gentoo, King และ Magellanic นอกจากนี้บริ เวณใกล้ชายฝั่งยังเป็ นที่อยู่
อาศัยของเหล่าแมวนํ้า, สิ งโตทะเล, นกทะเล (albatross) ,เหยี่ยว (red-backed hawk), และห่ าน ที่อาศัย
อยูบ่ นเกาะแห่งนี้
วันนี้ท่านจะเริ่ มต้นด้วยการเดินทางโดยรถขับเคลื่อนสี่ ลอ้ (4WD) ระยะทางประมาณ 50 ไมล์ นําท่านสู่
เขตอนุรักษ์สัตว์ Volunteer Point อาณาจักรของคิงเพนกวิน ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ
ของสนามรบเมื่อปี ค.ศ. 1982 ครั้งสงครามฟอล์คแลนด์ ที่ยงั คงมีซากเฮลิคอปเตอร์ เครื่ องบินรบของอาร์
เจนติน่า ผ่าน Port Louis ซึ่ งก่อตั้งโดยชาวฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1764 ซึ่ งเป็ นพื้นที่แรกที่มีการก่อตั้งถิ่นฐาน
ของเกาะ ทับทิมแถบนี้อุดมสมบูรณ์และมีความงดงามของหิ นที่ผา่ นการกัดกร่ อนจากการแช่แข็งจากช่วง
ท้ายของยุคนํ้าแข็ง ผ่านชม
ที่มีความงดงาม หลังจากนั้นรถจะนําท่านวิ่งเข้าไป
ในพื้นที่ราบลุ่มปกคลุ มไปด้วยหญ้าและพุ่มไม้ (เนื่องจากการเดินทางในครั้งนี้ อาจไม่ เหมาะกับสตรี มี
ครรภ์ ผู้ทมี่ ีปัญหา หลัง คอ หรือผู้ทมี่ ีปัญหาในการเคลือ่ นไหวเดินทาง)
เมื่อท่านเดิ นทางมาถึ ง ‚Volunteer Point‛ ท่านมีเวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมงในการเดิ นสํารวจและ
ถ่ า ยภาพเพนกวินราชากว่า 1300 ตัว ในแหล่ ง ที่ อยู่อาศัย โดยธรรมชาติ ด้วยลัก ษณะภูมิ ป ระเทศที่ มี
ลักษณะเป็ นหน้าผาตํ่า หาดทรายอุ่น จึงเป็ นที่อยู่อาศัยที่ดีของเพนกวิน ซึ่ งนํ้าหนักของเพนกวินจะอยู่ที่
24-35 ปอนด์ และมีความสู งราวๆ 3 ฟุต โดยเพนกวินราชาถือเป็ นหนึ่ งในเพนกวินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
สายพันธุ์ จะเป็ นรองก็แค่เพียงเพนกวินจักรพรรดิ ซึ่ งท่านจะประหลาดใจกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ ขน
ด้านหลังสี ดาํ ตัดกันกับขนด้านหน้าตรงบริ เวณท้องที่มีสีขาว อกตอนบนมีสีเหลืองอ่อนและค่อยๆ ไล่ลง
มาจนเป็ นสี ขาว และบริ เวณหู เป็ นสี เหลืองจัด ซึ่ งทําให้เพนกวินราชามีสีสันที่โดดเด่นมากที่สุดในบรรดา
เหล่าเพนกวิน หลังจากที่ท่านชมอาณาจักรเพนกวิน ชมวิวหาดทรายและทะเลสี ฟ้าอ่อนกันพอสมควร
แล้ว ขอนําท่านกลับสู่ ท่าเรื อ
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ มอนเตวิดิโอ (Montevideo), ประเทศอุรุกวัย
เชิญรับประทานอาหารค่าบนเรือ ณ ห้ องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT)
 “ราตรี ส วั ส ดิ์ สาหรั บ คื น ที่ สิ บ บนเรื อ รั ก เรื อ สาราญ”
พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ Star Princess

วันทีส่ บิ สามของการเดินทาง
24 กุมภาพันธ์ 2562 (อาทิตย์)

ล่องทะเล
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เชิญรับประทานอาหารเช้ า และกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรือ
วันนี้เป็ นวันที่ท่านจะได้พกั ผ่อนสบายๆ อีกวัน ท่านสามารถจะเลือกเข้าร่ วมกิจกรรมกับทางเรื อ โดยดูได้
จากตารางกิจกรรม ได้ตามอัธยาศัย หรื อจะพักผ่อนสบายๆ
 เดินเล่น จ้อคกิ้ง แอโรบิค
 กอล์ฟ Simulator (มีค่าบริ การ)
 ฟิ ตเนส
 ว่ายนํ้า จากุซซี่ นวดตัว
 ดูหนัง ฟังเพลง ชมโชว์
 เสี่ ยงโชคในคาซิโน
 เข้าคลาสเต้นรํา คลาสกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ
 จิบกาแฟ ของว่างยามบ่าย เคล้าเสี ยงดนตรี ไพเราะ
 เต้นสุ ดมันส์ในดิสโก้เธคยามคํ่าคืน
เชิญรับประทานอาหารค่าบนเรือ ณ ห้ องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT)
 “ราตรี ส วั ส ดิ์ สาหรั บ คื น ที่ สิ บ เอ็ ด บนเรื อ รั ก เรื อ สาราญ”
พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ Star Princess

วันทีส่ บิ สีข่ องการเดินทาง
25 กุมภาพันธ์ 2562 (จันทร์)

ล่องทะเล

เชิญรับประทานอาหารเช้ า และกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรือ
วันนี้เป็ นวันที่ท่านจะได้พกั ผ่อนสบายๆ อีกวัน ท่านสามารถจะเลือกเข้าร่ วมกิจกรรมกับทางเรื อ โดยดูได้
จากตารางกิจกรรม ได้ตามอัธยาศัย หรื อจะพักผ่อนสบายๆ
 เดินเล่น จ้อคกิ้ง แอโรบิค
 กอล์ฟ Simulator (มีค่าบริ การ)
 ฟิ ตเนส
 ว่ายนํ้า จากุซซี่ นวดตัว
 ดูหนัง ฟังเพลง ชมโชว์
 เสี่ ยงโชคในคาซิโน
 เข้าคลาสเต้นรํา คลาสกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ
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 จิบกาแฟ ของว่างยามบ่าย เคล้าเสี ยงดนตรี ไพเราะ
 เต้นสุ ดมันส์ในดิสโก้เธคยามคํ่าคืน
เชิญรับประทานอาหารค่าบนเรือ ณ ห้ องอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT)
 “ราตรี ส วั ส ดิ์ สาหรั บ คื น ที่ สิ บ สองบนเรื อ รั ก เรื อ สาราญ”
พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ Star Princess

วันทีส่ บิ ห้าของการเดินทาง
26 กุมภาพันธ์ 2562 (อังคาร)

07.00 น.

มอนเตวิดโิ อ (Montevideo), ประเทศอุรกุ วัย

เรือเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 07.00น. – 18.00 น.
เชิญรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรือ
เรื อเทียบท่า มอนเตวิดิโอ

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

วัน นี้ ขอนํา ท่ า นชมอนุ ส รณ์ ส ถาน Spee Monument ที่ ม าจากสมอเรื อ ของเรื อ รบนาซี ใ นสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นนําท่านผ่านชมสถานที่สําคัญของเมืองที่สง่างามแสดงถึงความรุ่ งเรื องของ
อุรุกวัย ณ ย่านเมืองเก่าอาทิ โรงละครเก่า Solis Theatre โบสถ์ประจําเมือง หรื อพิพิธภัณฑ์ Museo
Torres Garcia เป็ นต้น จากนั้นนําท่านผ่านชม Prado Park สวนที่จดั สร้ างขึ้นโดย Jose Buschental
นักการเงินในยุคศตวรรษที่ 19 ผ่าน Batlle y Ordonez ณ จุดนี้ ท่านจะได้เห็นโรงพยาบาลประจําเมือง
แห่ งแรก และสนามฟุตบอลที่สวยสง่าของมอนเตวิดิโอ ชมจตุรัส Independencia ย่านจตุรัสเก่าแก่ของ
เมืองที่ได้รับการออกแบบในปี 1836 ชมอนุสรณ์สถานม้า และที่ฝังศพของ Jose Artigas วีรบุรุษของชาว
อุรุกวัย นําท่านชม World of World Cup Soccer พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลที่ต้ งั อยู่ ณ สนามร้อยปี ที่ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็ นสนาม World Cup Championship ครั้งแรกในปี 1930 ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จดั แสดง
เรื่ องราวเกี่ยวกับโอลิ มปิ คของอุรุกวัย ความสําเร็ จในการคว้าแชมป์ ฟุตบอลโลกของทีมชาติอุรุกวัย ผูท้ ี่
หลงใหลในกีฬาลูกหนังไม่ ควรพลาด!!!
ท้ายสุ ดนําท่านชมตึกนิ ติบญ
ั ญัติที่เด่ นเป็ นสง่ าเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมที่งดงามหนึ่ งในสามของโลก
อาคารแห่ งนี้ ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิตาเลี่ ยน ชื่ อ Gaetano Moretti ในช่วงปี 1908 –
1925 และได้รับการบูรณะขึ้นอีกครั้งในวันที่ 25 สิ งหาคม 1925 เพื่อเฉลิมฉลองครบร้อยปี ในการประกาศ
อิสรภาพ บริ เวณโถงของอาคารตกแต่งงดงามด้วยหิ นอ่อน และหิ นแกรนิ ตและงานไม้ที่สวยงามหาตัวจับ
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18.00 น.

ยาก ปิ ดท้ายรายการด้วยการนําท่านผ่านชมถนน La Rambla เลียบชายหาดยาว 13 ไมล์เป็ นสถานที่ที่ชื่น
ชอบของนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรือ
บ่ายนี้เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะร่ วมทํากิจกรรมอันหลากหลายบนเรื อ
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ บัวโนส ไอเรส ประเทศอาร์ เจนติน่า
เชิญรับประทานอาหารค่าบนเรือ ณ ห้ องอาหารใหญ่ (FORMAL NIGHT)
 “ราตรี ส วั ส ดิ์ สาหรั บ คื น ที่ สิ บ สามบนเรื อ รั ก เรื อ สาราญ”
พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ Star Princess

วันทีส่ บิ หกของการเดินทาง
27 กุมภาพันธ์ 2562 (พุธ)

08.00 น.

บัวโนส ไอเรส (Buenos Aires), ประเทศอาร์เจนติน่า

เรือเทียบท่าตั้งแต่ เวลา 08.00 น.
เชิญรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรือ
เรื อเทียบท่าเมือง บัวโนส ไอเรส

Welcome to Buenos Aires, Argentina
ขอนําท่านเที่ยวชมรอบกรุ งบัวโนส ไอเรส เมืองหลวงของอาร์ เจนติน่า ซึ่ งมีความหมายว่า ‚อากาศดี ‛
กรุ ง บัว โนสไอเรส ถู ก ขนานนามให้ เ ป็ น ปารี ส แห่ ง อเมริ ก าใต้ เป็ นเมื อ งที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละได้รั บ
วัฒนธรรมยุโรปที่งดงามไว้เป็ นจํานวนมาก
BUE 200 - Tour La Boca & Recoleta Cemetery (3.5 Hrs.)

นําท่านเดินทางสู่ ยา่ นลาโบคา ชุมชนของชาวอาร์ เจนติน่า ลาโบคา มีความหมายว่า ‘ปาก’ ในภาษาสเปน
เพราะหมู่บา้ นตั้งอยูบ่ ริ เวณปากแม่น้ าํ Riachuelo นัน่ เอง เดิมหมู่บา้ นแห่ งนี้ เป็ นอู่ต่อเรื อ แต่ชาวบ้านนั้นมี
ฐานะจนมาก จึงต้องใช้ซากเรื อและวัสดุเรื อที่เหลื อมาสร้างเป็ นบ้าน เช่ นแผ่นโลหะและกระดาษลูกฟูก
และยังได้นาํ สี ที่เป็ นของเหลือมาทาบ้านด้วย ซึ่ งสี แต่ละสี มีจาํ นวนไม่มากพอที่จะทาทั้งหลัง ทําให้บา้ น
แต่ละหลังมีหลายสี นนั่ เอง จากนั้นนําท่านสู่ ย่านพลาซ่า เดอ มาโย (Plaza De Mayo) บริ เวณที่ต้ งั ทําเนี ยบ
รัฐบาล ตึกรัฐสภา ผ่านชมทําเนี ยบประธานาธิ บดีหรื อที่มีชื่อเรี ยกว่า ‚ลา กาซาโร ซาดา‛ (LA CASA
ROSADA) ซึ่ งแปลว่าบ้านสี กุหลาบ ที่มาของชื่ อก็เนื่ องมาจากใช้หินสี ชมพูในการก่อสร้ าง ขอนําท่านชม
ที่ ฝังศพของเอวิตา้ เปรอง อดีตสตรี หมายเลขหนึ่ ง ภริ ยาของประธานาธิ บดีของอาร์ เจนติน่า นายพลฮวน
เปรอง นางเอวิตา้ เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการผลักดันและให้คาํ ปรึ กษาท่านประธานาธิ บดีในการบริ หาร
และจัดการ นางเอวิตา้ ได้เสี ยชีวติ เมื่ออายุเพียง 33 ปี ด้วยโรคมะเร็ งปากมดลูก สร้างความเสี ยใจเป็ นอย่าง
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มากกับชาวอาร์ เจนติ น่า ต่อมาภายหลังได้มีนักเขียน ผูส้ ร้ างภาพยนตร์ ได้นาํ ประวัติของนางเอวิตา้ มา
ถ่ายทอดอีกหลายต่อหลายครั้ง ขอนําท่านกลับสู่ ท่าเรื อ
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรือ
บ่ายนี้เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะร่ วมทํากิจกรรมอันหลากหลายบนเรื อ
เชิญรับประทานอาหารค่าบนเรือ ณ ห้ องอาหารใหญ่ (FORMAL NIGHT)

OPTIONAL : BUE 375 - A Discovery Exclusive - Iguazu Falls

ท่ านละประมาณ @ USD 1,100 (13.25 Hrs.)

เช้า
-

-

สําหรับท่านที่ประสงค์จะเที่ยวนํ้าตกอิกวาซู่ อนั ยิง่ ใหญ่ตระการตา ขอแนะนําให้ซ้ื อทัวร์ น้ ีซ่ ึ งจะเป็ นทัวร์
เต็มวัน รับจากเรื อและมาส่ งที่ท่าเรื อหลังทานอาหารคํ่าแล้ว รายละเอียดดังนี้
นําท่านนัง่ รถออกจากท่าเรื อสู่ สนามบินบัวโนส ไอเรส เพื่อบินไปเมืองอิกวาซู่
ขอต้อนรับท่านสู่ เมืองอิกวาซู่ ประเทศบราซิ ล ซึ่ งเป็ นดินแดนที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิต
อันทันสมัย ที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัว ที่นี่ท่านจะได้ชมสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่น รวมถึงสถานที่
ท่องเที่ยวอีกมากมาย นําท่านชมนํ้าตกอิกวาซู่ หนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก The New7 Wonders
of Nature ชื่อ Iguazu มาจากภาษาอินเดียท้องถิ่น แปลว่า แหล่งนํ้าขนาดยักษ์ ด้วยความสู งเกื อบ 5,000
ฟุต และ ยาวกว่า 2,000 ฟุต จึงทําให้น้ าํ ตกอิกวาซู่เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในอเมริ กาใต้
เชิ ญรั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในอุทยานแห่ งชาติ
หลังรับประทานอาหาร นําท่านนัง่ รถไฟ (Eco Train) ขึ้นไปยังจุดที่สูงสุ ดของนํ้าตก เพื่อให้ท่านได้เห็น
ทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของนํ้าตก ชมธรรมชาติและชมต้นไม้นานาพรรณ
(ควรเตรี ยมชุดว่ายนํ้า หรื อเสื้ อยืดขาสั้น รองเท้ายางกันลื่น ผ้าเช็ดตัว เพื่อความสนุกเต็มที่)
เชิญรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
หลังรับประทานอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อบินกลับเมือง บัวโนส ไอเรส
นําท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อ

** รายการและราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยู่กบั ทางเรือ และรับจานวนจากัด**
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*** คืนนี้ก่อนเวลา 24.00 น. ขอให้ ทุกท่ านจัดกระเป๋ าสั มภาระใบใหญ่ และวางไว้ หน้ าห้ องพักของท่ าน
เพื่อ ที่เจ้ าหน้ าที่จะได้ รวบรวมไปเก็บไว้ ที่ห้องสโตร์ และนาลงจากเรื อในวันรุ่ งขึน้ โดยเรือจะแจ้ งเวลาให้
ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง
ขอให้ ทุกท่ านแยกของใช้ จาเป็ นเช่ นเสื้ อผ้ า หนังสื อเดินทาง (Passport) เอกสารต่ างๆ รวมถึงยาประจาตัว
ใส่ กระเป๋ าเดินทางใบเล็ก


“ราตรี ส วั ส ดิ์ สาหรั บ คื น สุ ด ท้ า ยบนเรื อ รั ก เรื อ สาราญ”
พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ Star Princess

วันทีส่ บิ เจ็ดของการเดินทาง
28 กุมภาพันธ์ 2562 (พฤหัสบดี)

14.50 น.

บัวโนส ไอเรส (Buenos Aires), ประเทศอาร์เจนติน่า

เชิญรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรือ
หลังอาหาร เชิ ญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย รอเจ้าหน้าที่ประกาศเรี ยกลงเรื อ และรับกระเป๋ าสัมภาระ เรี ยบร้อย
แล้ว ขอนําท่านออกสู่ ท่าอากาศยาน บัวโนส ไอเรส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1..30 ชัว่ โมง)
อาหารกลางวันจัดให้ตามความเหมาะสม
นําท่าน
เหิ นฟ้ าสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินแอร์ฟรานส์ เที่ยวบินที่ AF229/ AF166 แวะ
เปลี่ยนเครื่ องที่ชาร์ลเดอโกลล์, ปารี ส (1450 – 0800+1 / 1615+1 - 0915+1)
อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ การบนเครื่ อง พร้อมเชิ ญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย
(ใช้ เวลาบิน 13.10 / 11.00 ชม.)

วันทีส่ บิ แปดของการเดินทาง
01 มีนาคม 2562 (ศุกร์)

ปารีส – กรุงเทพฯ
>>> บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล >>>
รอเปลี่ยนเครื่ องที่ชาร์ลเดอโกลล์

วันทีส่ บิ เก้าของการเดินทาง
02 มีนาคม 2562 (เสาร์)

09.15 น.

กรุงเทพฯ

ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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ใบเสนอราคา
รายการล่องเรือสาราญ Star Princess
เส้ นทาง South America วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562
อัตราค่ าบริการ



ผู้ใหญ่ (ผู้เดินทาง 16 ท่ านขึ้นไป)
พักห้ องแบบมินิสวีท

ท่านละ
เพิม่ ท่านละ

252,000.– บาท
82,000.– บาท

** หมายเหตุ ราคาตัว๋ เครื่ องบินและค่าบริ การ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยน
ราคานํ้ามันดิบที่มีผลต่อสายการบินและเรื อสําราญ
ราคานีร้ วมภาษี 19,750 บาทแล้ว
เส้ นทาง : กรุงเทพ – ซานติเอโก้ / บัวโนสไอเรส – กรุงเทพ โดยสายการบิน แอร์ ฟรานส์ (AF)

ค่ าบริการรวม








ค่าห้องพักบนเรื อแบบห้ องพักภายใน (Inside) (พัก 2 ท่าน/ห้อง จานวน 14 คืน) / ภาษี ท่าเรื อ
ค่าโรงแรมที่พกั 1 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้ อง)
ค่าทิปบนเรื อ
ค่าทิปคนขับรถ
ค่าทัวร์บนฝั่งที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุ ระหว่างเดินทาง และเจ็บป่ วย ทุนประกันรักษาพยาบาล สูงสุด 1,500,000 บาท
มีหวั หน้าทัวร์คอยบริ การ ตลอดรายการตามที่ระบุ

ค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 %

เงื่อนไขการชาระเงิน

ชําระมัดจํางวดแรก 80,000 บาท / ท่าน ภายใน 7 วันหลังจากการยืนยังห้องพัก

ชําระส่ วนที่เหลือ
ภายในวันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2561
เนื่องจากการเดินทางครั้ งนี้ใช้ เรือสาราญเป็ นหลัก ดังนั้นจึงต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบของเรือ ตามรายละเอียดดังนี้
Cancellation :

Days prior to cruise
91 days or more
90 - 76 days
75 – 65 days
64 – 55 days
54 – 21 days
Within 20 days

Arcadia Cruise Center

Penalty
10,000. - Baht
Deposit (80,000. - Baht)
25 percent of total charges
50 percent of total charges
75 percent of total charges
100 percent of total charges

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05788

191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Rd., Kweang Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500

Update onJan18

Tel: (66-2) 235 1133 (Auto 7 Line) Fax: (66-2) 235 4149 E-mail: sunee@tpsl.co.th; apple@tpsl.co.th

