


 

 

 

 

 

 

 

 

รายการล่องเรือส าราญ  Coral Princess  
ทริปพเิศษ เทีย่วอเมริกาใตค้รบสมบรูณท์ีสุ่ด 

 ชลิ ี– อาร์เจนติน่า – เกาะฟอลค์แลนด์ – อุรุกวยั 
วนัที ่05 - 22 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอรลั ปริน๊เซส  ตระกูลเรอื ปริน๊เซส ซึง่ออกอวดโฉมในปี 2003  และไดท้ าการรโีนเวทเม่ือปี  2016  เรอืล าน้ีมี

ระวางขบัน า้ 92,000 ตนั จผุูโ้ดยสารไดถึ้ง 1,970 คน เกือบ 85% ของหอ้งทัง้หมดจะเป็นหอ้งบรเิวณกาบเรอื  

เป็นเรอืทีต่อ่ทีอู่เ่รอืในประเทศฝรัง่เศส และเป็นเรอืทีต่กแตง่ไดอ้ยา่งหรูหรา  มีช ัน้บรกิารทัง้หมด 16 ช ัน้  

 

 เยอืนดนิแดนอเมรกิาใต ้ไปสุดขอบใตโ้ลก  

ชมสสีนัของดนิแดนตน้ก าเนิดแทงโก ้

ชมธารน า้แข็งทีง่ดงามน่าประทบัใจ  

นัง่รถไฟสายใตสุ้ดขอบโลก  

ล่องชมแหลมเคปฮอรน์ หมู่เกาะฟอลค์แลนด  ์

ครัง้หน่ึงในชวีติกบัการชมคงิแพนกวนิ เพนกวนิยกัษสู์งกวา่ 3 ฟุต  

 เยอืนพาตาโกเนีย ฟารม์ปศุสตัว ์อรอ่ยกบับารบ์ีควิแกะยา่ง ชมชอ่งแคบแมคเจลนั 

HIGHLIGHT 



 

 

 

08.00 น.   พบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ซ่ึงมาคอยตอ้นรับท่านอยู ่ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ฟรานส์ 
(AF) ประตู 7-8 แถว P เคาน์เตอร์ 1 - 15   

  ขอ้แนะนาํ : กรุณาไม่นาํของมีคม วตัถุโลหะ ของเหลว เพื่อความสะดวกในการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง 

11.30 น. นาํท่าน    เหินฟ้าสู่เมืองซานติเอโก ้ประเทศชิลี โดยสายการบินแอร์ฟรานส์ เท่ียวบินท่ี AF165 (1130 – 
1835  ใช้เวลาบิน 13.05  ชม.) / AF406 (2340 – 1010  ใช้เวลาบิน 14.30  ชม.) แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี สนามบินชาร์ล
เดอโกล ประเทศฝร่ังเศส  

  อาหารและเคร่ืองด่ืม          บริการบนเคร่ือง พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย 
 
 
 

 
 
10.10 น.  ถึงท่าอากาศยาน A Merino Benitez เมืองซานติเอโก ้ประเทศชิลี 

  หลงัผา่นพิธีการตรวจลงตรา         หนงัสือเดินทางและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋า            เรียบร้อยแลว้ 

Welcome to Santiago, Chile 
  ขอตอ้นรับท่านสู่เมืองซานติเอโก ้เมืองหลวงของประเทศชิลี และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดเมืองหน่ึงในทวีปอเมริกาใต ้

11.30 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านชมรอบเมืองซานติเอโก ้  เมืองหลวงของประเทศท่ีมีเสน่ห์มีบรรยากาศท่ีสงบร่มร่ืน โดยมีความร่มร่ืนของ

สวนสาธารณะท่ีเขียวขจี และรายลอ้มไปดว้ยส่ิงก่อสร้างรวมทั้งสถาปัตยกรรมท่ีสาํคญั ๆ และงดงามตามแบบ

ประเทศในยโุรป  โดยเร่ิมตน้จาก Plazcio de Armas ช่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมืองโดยมีสถานท่ีสาํคญัๆ รายลอ้ม อาทิเช่น 

ศาลาว่าการเมือง ไปรษณียก์ลาง พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ รวมทั้งโบสถป์ระจาํเมือง อนัมีช่ือของเมืองซานติเอโก ้

ขอนาํผา่นท่านชมอดีตทาํเนียบประธานาธิบดี ‚La  Moneda  Presidential‛  ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 16  ออก 

แบบโดยศิลปินชาวอิตาเลียน ท่ีรวมเร่ืองราวและประวติัศาสตร์ต่างๆ อนัทรงคุณค่าของประเทศเอาไวม้ากมาย 

จากนั้นขอนาํท่านเดินทางสู่โรงแรม ใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัหลงัจากเดินทางมายาวนาน 

คํ่า  เชิญรับประทานอาหารคํ่า 

 

 

 

 

 

 วนัแรกของการเดินทาง 

04 กมุภาพนัธ ์2563 (องัคาร) 
 

กรุงเทพฯ – ปารีส –  ซานติเอโก ้

 วนัท่ีสองของการเดินทาง 

05 กมุภาพนัธ ์2563 (พุธ) 
 

เมืองซานติเอโก,้ ประเทศชิลี 

พกัค้างแรม ณ โรงแรม 



 

 
 
 
เชา้  เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  หลงัจากรับประทานอาหารเชิญทานพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

10.30 น.  เช็คเอาทอ์อกจากโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือซนั อนัโตนิโอ (ประมาณ 85 ไมล ์01.35 ชม.) 

  ขอเรียนแนะนาํท่านเตรียมเอกสาร พาสปอร์ต  ตัว๋เรือ และบตัรเครดิต  เพื่อลงทะเบียน สาํหรับขั้นตอนการข้ึน 

  สู่เรือ  (เวลาเช็คอินตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป) ขอตอ้นรับทุกท่านสู่เรือสาํราญท่ีแสนคลาสสิค Coral Princess 

  หลงัจากข้ึนสู่เรือ และจดัเกบ็สัมภาระในหอ้งพกัเรียบร้อยแลว้                                                              

13.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ   

15.30 น . Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยกรณฉุีกเฉิน) 

ความปลอดภยัเป็นส่ิงสาํคญัสูงสุดของผูโ้ดยสารบนเรือ โดยเฉพาะเรือสาํราญในตระกูล Princess Cruises ท่ีได้

ตระหนกัถึงความปลอดภยัของผูโ้ดยสารทุกท่านเป็นลาํดบัแรก จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการเขา้ร่วมปฏิบติั

โดยพร้อมเพรียงกนั 

ทางเรือจะประกาศเวลาท่ีแน่นอนในการทาํ Emergency Drill***เม่ือไดย้ินเสียงสัญญาณกร่ิง สั้ น 7 คร้ัง ยาว 1 

คร้ัง ขอให้ทุกท่านถือ Cruise Card ออกมา ณ จุดรวมพล  โดยแบ่งตามตวัอกัษรท่ีระบุไวบ้น Cruise Card หรือ

ท่านสามารถดูไดจ้ากประตูเขา้ออกหอ้งพกัของท่าน 

(เจา้หนา้ท่ีเรือจะคอยบอกทางไปจุดรวมพล)ซ่ึงใชเ้วลาฝึกซอ้มประมาณ 30 นาที) 

16.00 น.  เรือออกจากท่าเรือเมืองซานติเอโก้, ชิล ีมุ่งหน้าสู่ เมืองเปอโตมอนต์, ชิล ี

  เชิญทุกท่านร่วมนบัถอยหลงัฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown 

คํ่า  เชิญท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

หลงัอาหารขอเชิญทุกท่านสนุกสนานกบัการเดินทางอนัสุดแสนอิสระ และกิจกรรมอนัหลากหลายยามคํ่า ท่ีจะ

เร่ิมตน้ ณ ราตรีน้ี บนเรือสาํราญ Coral Princess ท่ีมีให้ท่านไดเ้พลิดเพลินอยา่งเต็มอ่ิม ทั้งฟังเพลงท่ีบาร์ / เลานจ ์

ต่างๆ หรือจะชมโชวท่ี์พร่ังพร้อมไปดว้ยแสงสีเสียงหอ้ง Princess Theater ท่ีจะสลบัสับเปล่ียนหมุนเวียนกนัไปใน

แต่ละคืน 

 

 

 

 

วนัน้ีเรือสําราญจะล่องไปตามสายนํ้ า ซ่ึงจะเป็นวนัท่ีท่านจะไดท้าํความคุน้เคย และสํารวจเรือไดอ้ย่าง
เตม็ท่ี ทั้งในส่วนของส่ิงอาํนวยความสะดวก ต่างๆ และกิจกรรมอนัหลากหลาย ซ่ึงในแต่วนั ท่านสามารถ
ศึกษาไดจ้ากจดหมายข่าวรายวนั  ท่ีทางเรือจะส่งมาให้ท่านท่ีห้องพกัล่วงหนา้ทุก

 วนัท่ีสามของการเดินทาง 

06 กมุภาพนัธ ์2563 (พฤหสับดี) 
 

ซานดิเอโก ้ –  ท่าเรือซนั อนัโตนิโอ  (SAN ANTONIO) 

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่1 

 วนัท่ีส่ีของการเดินทาง 

07 กมุภาพนัธ ์2563 (ศุกร์) 
 

ล่องทะเล 
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คืน ซ่ึงจะมีรายละเอียดทุกอย่างแนะนาํไวใ้นจดหมายข่าวรายวนั เช่น อุณหภูมิเป็นอย่างไร, ค ํ่าน้ีควร
แต่งตวัอย่างไร, กิจกรรมท่ีจะมีให้ท่านได้ร่วมสนุกตั้งแต่เชา้จรดเยน็, กิจกรรมการลดราคาของสินคา้
หลากหลายประเภท, และโชวท่ี์จะมีสลบัสับเปล่ียนหมุนเวียนกนัไปในแต่ละคืน ในทุกไมล์ทะเลท่ีเรือ
แล่นไปนั้น กิจกรรมต่างๆ ท่ีวางไวอ้ย่างเต็มท่ี ก็จะดาํเนินไปจนทาํให้แต่ละวนันั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว 
อาทิ:- 
เต็มอิม่กบัอาหารมือ้เช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค า่, และรอบดกึ 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารใหญ่ 2 หอ้ง, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ, พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้น
ดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองดืม่นานาชนิด 
บาร์เคร่ืองด่ืมกว่า 9 แห่งท่ีกระจายอยูท่ ัว่เรือ, หอ้งเลานจ,์ หอ้งฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess 
Theater) ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวีจอยกัษริ์มสระว่ายนํ้าบนดาดฟ้า 
บริหารร่างกาย กนัได้ตลอดวันกบั 
หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, หอ้งซาววน่์า, สปา, สระว่ายนํ้า สระนํ้าวน (จากุซซ่ี), สนามบาส, โต๊ะ
ปิงปอง เป็นตน้ 
เพลดิเพลนิระหว่างวนั 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย
เช่น เรียนโยคะ, เรียนเตน้รํา, สอนแกะสลกั, เล่นบิงโก, เป็นตน้ 

17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ (Formal Night) 
ค า่นี้ กบัตนัเรือ และลูกเรือทุกคน ขอตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติทุกท่านดว้ยงานเล้ียงรับรอง 

(เป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ีมีเพียงเรือสาํราญในตระกลู Princess Cruises เท่านั้น) ซ่ึงทุกท่านจะได้
เพลิดเพลินกบังานเล้ียงแชมเปญ และร่ืนรมยก์บับรรยากาศ และดนตรีท่ีบรรเลง ณ บริเวณลอ็บบ้ีเรือ  
***หมายเหตุ วนัและเวลาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่2 

 วนัท่ีหา้ของการเดินทาง 

08 กมุภาพนัธ ์2563 (เสาร์) 
 

เปอโตมอนต ์(Puerto Montt), ประเทศชิลี 
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เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. 

เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

07.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองเปอโตมอนท ์ประเทศชิลี 

Welcome to Puerto Montt, Chili 

PMC105 Tour : Lake Esmeralda, Petrohue River/ Puerto Varas (7.5 Hrs.) 

ไม่ไกลจากเปอโตมอนทถ์นนในเมืองอนัสวยงามและเขียวขจี ทอดยาวออกมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปยงัแอน

ดีสในพื้นท่ีท่ีครอบคลุมทั้งทะเลสาบ ภเูขาไฟ นํ้าพุร้อน และแม่นํ้า นาํท่านชมมหัศจรรยท์างธรรมชาติท่ีสวยงาม 

การเดินทางของท่านเร่ิมตน้จากท่าเรือ เปอโตมอนทเ์ดินทางสู่สถานท่ีงดงามในแถบชนบท   มีฉากหลงัเป็นภเูขา

ไฟโอซอร์โน (Osorno Volcano) ซ่ึงยอดภเูขาปกคลุมไปดว้ยหิมะ เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ วินเซนต ์  เปเรส โร

ซาเร่ (Vincente Perez Rosales) ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของชิลี มีพื้นท่ีกว่า 619,900 ไร่ เป็นท่ีตั้งของ 

โทโดส ลอส ซานโตส (Todos los Santos) หรือท่ีเรียกว่า ทะเลสาบสีเขียวมรกตอนัสดใส (Lake Esmeralda)  เม่ือ

ท่านมาถึงท่านจะไดล่้องเรือออกไปยงัทะเลสาบ ชมความงดงามอนัลอ้มรอบไปดว้ยยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ

ของเทือกเขาแอนดีสทะเลสาบท่ีสวยใส (ประมาณ 45 นาที) 

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารแบบพื้นเมืองแบบชิเล่ียน 

สาํหรับอาหารกลางวนัแสนอร่อยในรายการโปรดของชิลีและเยอรมนั บนเมนูท่ีมี Empanadas Cheese (เหมือน

กะหร่ีป๊ับมีชีสอยูภ่ายใน) ซุปผกั ปลายา่งและ ของหวาน เคก้เยอรมนัท่ีทาํจากแป้งหวานราดดว้ยผลไมแ้ละ

คสัตาร์ด แลว้เลือกเคร่ืองด่ืมถกูใจ เช่น ไวน์  หรือกาแฟ ขอแนะนาํ เคร่ืองด่ืมทอ้งถ่ิน พิซโกเ้ปร้ียว ตามแบบฉบบั

คอ็กเทลอเมริกาใตด้ั้งเดิม 

หลงัอาหาร ขอนาํท่านสู่นํ้าตกเปโตรเว่ (Petrohue) ตั้งอยูเ่ชิงเขาโอซอร์โน นํ้าตกท่ีมีสีเขียวมรกตสวยงาม หากโชค

ดี ท่านอาจจะไดเ้ห็นสัตวท์อ้งถ่ิน อาทิเช่น กวาง สุนขัจ้ิงจอกสีเทา พงัพอน หรือลิงภเูขา เป็นตน้ 

จากนั้นขอนาํท่านสู่เมืองเปอร์โต วารัส (Puerto Varas) เมืองท่ีมีเสน่ห์แห่งหน่ึง อยูบ่นชายฝ่ังของทะเลสาบ 

ลนัคิเว่ (Llanquihue Lake) ก่อตั้งโดยผูอ้พยพชาวเยอรมนักว่า 150 ปีท่ีผา่นมา เป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดีสาํหรับ

ประเพณีของชาวเยอรมนั รวมถึงอาหารและสถาปัตยกรรม เม่ือท่านมาเยอืนขอใหท่้านเยีย่มชมตลาดงานฝีมือท่ี

ท่านสามารถชมศิลปะทอ้งถ่ิน ไมแ้กะสลกัและของท่ีระลึก 

นาํท่านสู่เปอโตมอนต ์(Puerto Montt) เปิดโอกาสให่ท่านไดเ้กบ็ภาพบนเนินเขาท่ีมีจาํนวนมาก  

ชมทศันียภาพของเมืองท่ีสวยงาม ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

18.00 น . เรือออกจากท่าเรือเมืองเปอโตมอนท์, ชิล ีมุ่งหน้าสู่ ธารน า้แข็งอาเมเรีย, ชิลี 

คํ่า  ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 

 

 

 

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่3 



 

 

 

 

 

 

 
 
เต็มอิม่กบัอาหารมือ้เช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค า่, และรอบดกึ 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารใหญ่ 2 หอ้ง, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ, พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้น
ดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองดืม่นานาชนิด 
บาร์เคร่ืองด่ืมกว่า 9 แห่งท่ีกระจายอยูท่ ัว่เรือ, หอ้งเลานจ,์ หอ้งฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess 
Theater) ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวีจอยกัษริ์มสระว่ายนํ้าบนดาดฟ้า 
บริหารร่างกาย กนัได้ตลอดวันกบั 
หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, หอ้งซาววน่์า, สปา, สระว่ายนํ้า สระนํ้าวน (จากุซซ่ี), สนามบาส, โต๊ะ
ปิงปอง เป็นตน้ 
เพลดิเพลนิระหว่างวนั 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอ่ืนๆ  
อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเตน้รํา, สอนแกะสลกั, เล่นบิงโก, เป็นตน้  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัท่ีหกของการเดินทาง 

09 กมุภาพนัธ ์2563 (อาทิตย)์ 
 

ล่องทะเล 

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่4 

 วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง 

10 กมุภาพนัธ ์2563 (จนัทร์) 
 

Amalia Glacier (Scenic Cruising) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ytj1qsjPAhVILY8KHWu9AtcQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/girls-drinking-alcohol-cliparts/&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNHoXnZyDYXAtD-Q9yd-yr5jeavNJw&ust=1475917275572853
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8v8aaq8jPAhXFvo8KHWCWCsIQjRwIBw&url=http://www.educationworld.com/clipart/holiday_may.shtml&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNGIPL0GkNtPv2SmkxG95vO9PWdQ0Q&ust=1475917469988430
http://www.istockphoto.com/vector/cartoon-casino-dice-gm148771745-10247035


เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น. 
เชิญรับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

วนัน้ี ท่ีท่านจะไดพ้บกบัความงามของธรรมชาติ ท่ีประดุจดงัล่องลอยอยูใ่นความฝันแห่งสรวงสวรรค ์ ท่ามกลาง

ออ้มกอดอนัมหึมาของภเูขานํ้ าแขง็ท่ีลอ้มรอบ ก่อตวัสะสมมาตั้งแต่สมยักาํเนิดแห่งโลกขาวบริสุทธ์ิ ดุจดัง่ปุยเมฆ

ท่ีล่องลอยอยูก่ลางทะเล 

*** ขอแนะนาํให้นาํเมมโมร่ีสต๊ิกสาํรองไปมากๆ นะครับ รับรองว่า ท่านจะตอ้งเพลิดเพลินกบัการบนัทึกภาพ

แห่งความงาม อนัน่าต่ืนตะลึงยิง่ในความพิสุทธ์ิของทศันียภาพภเูขานํ้าแขง็อนัมหึมา ท่ีปรากฎอยูเ่บ้ืองหนา้ของ

ท่านสะทอ้นประกายเป็นสีฟ้าจากนํ้าทะเล   จนกลายเป็นความสวยท่ีแสนพิเศษสุด  ท่ีนอ้ยคนนกัจะไดมี้โอกาสมา

สัมผสัประสบการณ์อนัลํ้าค่าเช่นน้ี   

08.00 น . เรือออกจากธารน า้แข็ง Amalia Glacier, ชิล ีมุ่งหน้าสู่ ปันตา อารีน่า, ชิลี 

  เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะเดินเลือกซ้ือสินคา้ในดิวต้ีฟรี , ออกกาํลงักายท่ีหอ้งฟิตเนส 

เชิญรับประทานอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

หากท่านตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศกส็ามารถปรับรายการของท่านเขา้สู่รายการบนเรือ ตามรายละเอียดของ 

PRINCESS PATTER ไดต้ามอธัยาศยั พกัผอ่นสบาย สบาย กบัการจิบกาแฟยามบ่าย ในช่วง AFTERNOON 

TEA  

17.00 น. ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 

  เชิญท่านชมการแสดงโชวชุ์ดพิเศษ  แลว้จากนั้น เชิญท่านศึกษากลไกการขนเงินลา้นขอใหทุ้กท่านโชคดี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 19.00 น. 

    07.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองปันตา อารีน่า  

  เชิญรับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

Welcome to Punta Arenas, Chili 

PUQ105 Tour : Patagonia Estancia & City Drive (8.5 Hrs.) 

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่5 

 วนัท่ีแปดของการเดินทาง 

11 กมุภาพนัธ ์2563 (องัคาร) 
 

ปันตา อารีน่า (Punta Arenas), ประเทศชิลี 



วนัน้ีเราจะขอนาํท่านสู่ ‚ Patagonia Estancia ‛ มนตเ์สน่ห์แห่งอเมริกาใต ้ดินแดนท่องเท่ียวท่ีผสมผสานความเป็น

ธรรมชาติไดอ้ยา่งลงตวั  เพลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีสวยงามสบายตาทางตะวนัตกเฉียงเหนือจาก Punta Arenas 
ขา้มทุ่งหญา้โล่ง เพื่อไปถึง Patagonia Estancia ฟาร์มปศุสัตวท่ี์มีอายมุากกว่า 100  ปี  

นาํท่านสู่ Estancia ชมการสาธิตของเคร่ืองจกัรกลการเกษตรในประวติัศาสตร์โดย Baqueanos ซ่ึงเป็นเจา้ของ

แกะ รวมทั้งการสาธิตสุนขัตอ้นแกะ ตดัขนแกะ  

เชิญรับประทานอาหารกลางวนั แบบพื้นเมือง ดว้ยเน้ือแกะยา่งและบร่ันดีท่ีหมกับ่มจากองุ่นชั้นดี หรือคอ็กเทล

หอมหวานในแบบชิเลียน 

นาํท่านสู่ ลา ครูซ เนินเขาจุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชมทศันียภาพความงดงามของ Punta Arenas และช่องแคบ 

แมคจลัลนัส์ (เป็นทางเดินเรือท่ีตั้งอยูร่ะหว่างตอนใตข้องแผน่ดินใหญ่ เรือชาติต่างๆสามารถเดินทางผา่นช่องแคบ

น้ีไดอ้ยา่งเสรี) เพลิดเพลินกบัการเกบ็ภาพ  ท่ีจตุรัสพลาซ่า ชมคฤหาสน์สไตลบ์าร็อคสมยัศตวรรษท่ี 19  อนุสรณ์

สถาน เฮอร์นนัโด ดิ มาจลัลนัส์ (Hernando de Magallanes) ซ่ึงอุทิศใหแ้ด่ เฟอร์ดินานด ์ในตาํนานเล่าว่าหากคุณ

จูบเทา้ท่ีดา้นล่างของอนุสรณ์สถาน ท่านจะพบกบัความโชคดี และจะไดก้ลบัมายงั ปาตาโกเนีย อีกคร้ัง นาํท่าน

กลบัสู่ท่าเรือ 

17.00 น.  ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 

19.00 น . เรือออกจากปันตา อารีน่า, ชิลีมุ่งหน้าสู่ อูชูเอยี, อาร์เจนติน่า 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option Tour :  Paine National Park (10.5 Hrs.) ทัวร์พเิศษนีซ้ื้อแยกไม่รวมในรายการ 

  วนัน้ีเรามีความภมิูใจ ขอนาํเสนอรายการสุดเอก็ซ์คลูซีฟ นัน่คือการนาํท่านสู่อุทยานแห่งชาติไปน์เย ่  (Paine 

National Park) นาํท่านออกเดินทางจากท่าเรือสู่สนามบินเพื่อเหินฟ้าไปยงัท่าอากาศยาน Puerto Natales โดย

เคร่ืองบินเช่าเหมาลาํ จากนั้นเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโดยรถโคช้อีกประมาณ 2.5 ชัว่โมง ระหว่างทางท่านจะ

เพลิดเพลินกบัทศันียภาพของเทือกเขาสูงตํ่าสลบักนักบัทุ่งโล่งเป็นระยะ อุทยานแห่งชาติแห่งน้ี ไดก่้อตั้งข้ึนใน

ปีค.ศ. 1959 โดยใชช่ื้อว่า Parque Nacional de Turismo Lago (Grey Lake National Tourism Park) และ

เปล่ียนเป็นช่ือในปัจจุบนัในปีค.ศ. 1970 โดยองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ไดก้าํหนดใหอุ้ทยานแห่งน้ีเป็น เป็น 

World Biosphere Reserve ในปีค.ศ. 1978  

  ภมิูทศัน์ของอุทยานแห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่ทิวเขา Paine หินแกรนิตท่ีเวลาสะทอ้นแสงแดด สีสวยจบัใจ หากอากาศ

ดีท่านจะไดช้มทะเลสาบซาร์เมียนโต (Lake Sarmiento)ท่ีมีความงดงามยิง่  จากนั้นนาํท่านชมทะเลสาบอมาร์

กา  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

  เชา้น้ีเชิญท่านเดินจ๊อคก้ิงสูดอากาศบริสุทธ์ิ หรือออกกาํลงัในหอ้งยมิ (เตรียมรองเทา้กีฬา) 

  เชิญรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 20.00 น. 

12.00 น . เรือเทียบท่า ณ เมืองอูชูเอีย 

Welcome to Ushuaia, Argentina 

USH215 Tour : Southernmost Railway & Ensenada Bay (2.5 Hrs.)  

วนัน้ีเราขอนาํท่านสู่ ‚ End of the World ‛ ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่าจุดส้ินสุดหรือจุดใตสุ้ดของผนืพื้นดิน นาํ

ท่านชมความงดงามของอุทยานแห่งชาติ   เทียราเดลฟเูอโก ดว้ยการนาํท่านนัง่รถไฟสาย Southernmost   

ท่านสามารถเร่ิมตน้นัง่รถบสัจากท่าเรือถึงสถานีเทียราเดลฟเูอโก ผา่นชมแม่นํ้า Pipo และหุบเขา Sylvan ใชเ้วลา

45 นาที ในระหว่างทางท่านจะไดช้มบรรยากาศ ท่ีเป็นธรรมชาติทั้งนํ้าตก ป่า ภเูขา และแม่นํ้า ท่านสามารถ

สนุกสนานกบัการถ่ายรูป ก่อนท่ีจะเขา้ไปชมอุทยานแห่งชาติ  

หากโอกาสอาํนวยท่านอาจไดพ้บกบัสัตวห์ลากหลายพนัธ์ุ  เช่น หมาป่า บีเวอร์ กระต่ายและ หนูมสัคแร็ต มีพนัธ์ุ

ไมพ้ื้นเมือง  ตน้ Lenga เป็นพืชเศรษฐกิจซ่ึงมีขนาดใหญ่ถึง 30 เมตร ช่วงฤดูใบไมร่้วงจะเป็นสีเหลืองและสีแดง 

เป็นสายพนัธ์ุท่ีดีท่ีสุด ทนต่อสภาพอากาศหนาวเยน็ ใชใ้นการก่อสร้างเป็นพื้น ประตู คานและเฟอร์นิเจอร์  ตน้ 

Coihue หน่ึงในดอกไมท่ี้สวยท่ีสุดของชิลี  เป็นดอกไมป้ระจาํชาติของชิลี  ตน้ Nire มีมากในป่าสูงของชิลีและ

   (Laguna Amarga) ทะเลสาบท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดีว่าเป็นทะเลสาบสีนํ้าเงินเขม้ จากนั้นนาํท่านผา่นชมความ

งดงามของ Salto Grand Waterfall หน่ึงในนํ้าตกท่ีมีความงดงามติดอนัดบั 40  นํ้าตกท่ีมีความยิง่ใหญ่และน่าไป

สัมผสั 

** ทัวร์นีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิได้ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นหลัก โดยถอืเอาความปลอดภัยของผู้

เดนิทางเป็นส าคญั ** 
 

 วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง 

12 กมุภาพนัธ ์2563 (พุธ) 
 

อชููเอีย (Ushuaia), ประเทศอาร์เจนติน่า 

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่6 



อาร์เจนตินา ในฤดูใบไมร่้วงเปล่ียนเป็นสีเหลืองและสีแดง นอกจากนั้นมีนกหลากหลายสายพนัธ์ุอาศยัอยูท่างขั้ว

โลกใต ้จากนั้น นาํท่านสู่อ่าว เอนเซนาดา (Ensenada)  ณ ท่ีน่ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีน่าท่ึงของช่อง

แคบบีเก้ิล (Beagle Channel) ซ่ึงช่องแคบบีเก้ิลน้ีไดมี้นกัธรรมชาติวิทยา ช่ือ ชาร์ล ดาร์วิน (Charles Darwin) 

ไดม้าคน้พบท่ีแห่งน้ี ชมภเูขาตระหง่านท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะ ท่านสามารถท่ีจะเห็นหมู่เกาะอญัมณี นาวาริโน่ ซ่ึง

อยูร่ะหว่าง Grand Island ของเทียราเดลฟเูอโก ทางตอนเหนือและ เคปฮอร์นอยูท่างตอนใต ้ มีช่องแคบมอร์เรย ์

(Murray) ตดัผา่น  ท่านจะไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีน่าสนใจมากมาย เป็นความทรงจาํท่ีดีๆ ปิดทา้ยดว้ยการชอ้ปป้ิงของท่ี

ระลึกท่ีสถานีรถไฟ ก่อนเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

17.00 น.  ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 

20.00 น . เรือออกจากอูชูเอยี, อาร์เจนติน่ามุ่งหน้าสู่แหลม เคป ฮอร์น 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 08.00 น. 

วนัน้ีล่องทะเล ไม่ไดจ้อดใหผู้โ้ดยสารลงท่า จะเป็นวนัท่ีท่านจะไดต่ื้นเตน้กบัธรรมชาติท่ีแสนงดงามไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

  เชิญรับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

  วนัน้ีจะเป็นอีกหน่ึงรายการไฮไลทท่ี์น่าประทบัใจ เรือมุ่งหนา้สู่ แผน่ดินสุดขอบโลก  (End of the Earth)  

ณ อุทยานแห่งชาติเคปฮอร์น (Cape Horn National Park) ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่าเป็นจุดส้ินสุดหรือจุดใตสุ้ด

ของแผน่ดินบนผนืโลกแห่งน้ี โดยเคปฮอร์นแห่งน้ีไดถู้กคน้พบเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1616  ซ่ึงมีลกัษณะภมิู

ประเทศเป็นแหลมผายืน่ออกไปในมหาสมุทรในระดบัความสูง 425 เมตร หรือ 1,394 ฟุตเหนือระดบันํ้าทะเล ซ่ึง

นบัไดว้่าเป็นเหมือนเขม็ทิศท่ีช่วยในการเดินเรือขา้มระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก อิสระ

ใหทุ้กท่านไดด่ื้มดํ่ากบัเส้นทางมุ่งสู่ผนืแผน่ดินสุดขอบโลกแห่งน้ี ท่ีคร้ังหน่ึงในชีวิตไม่ควรพลาด  

นบัไดว้่าเป็นอีกเส้นทางของนกัท่องเท่ียวท่ีคร้ังหน่ึงตอ้งมาเยอืน จุดส้ินสุดของผนืแผน่ดินโลก นอกจากน้ีองคก์าร

ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศให้ อุทยานแห่งชาติเคปฮอร์น เป็นพื้นท่ีอนุรักษแ์ห่งหน่ึงของโลก World Bio Sphere Reserve 

ในปี 2005 

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่7 

 วนัท่ีสิบของการเดินทาง 

13 กมุภาพนัธ ์2563 (พฤหสับดี) 
 

เคป ฮอร์น (Scenic Cruising) 



08.00 น . เรือออกจากแหลมเคป ฮอร์น มุ่งหน้าสู่ เกาะ ฟอล์คแลนด์ 

  เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะเดินเลือกซ้ือสินคา้ในดิวต้ีฟรี , ออกกาํลงักายท่ีหอ้งฟิตเนส 

เชิญรับประทานอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

หากท่านตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศกส็ามารถปรับรายการของท่านเขา้สู่รายการบนเรือ ตามรายละเอียดของ 

PRINCESS PATTER ไดต้ามอธัยาศยั พกัผอ่นสบาย สบาย กบัการจิบกาแฟยามบ่าย ในช่วง AFTERNOON 

TEA  

17.00 น. ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 

  เชิญท่านชมการแสดงโชวชุ์ดพิเศษ  แลว้จากนั้น เชิญท่านศึกษากลไกการขนเงินลา้นขอใหทุ้กท่านโชคดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.30 น. 

    08.00 น. เรือเทียบท่า เกาะฟอลค์แลนด ์

  เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

Welcome to Falkland Islands 
Highlight  Tour  : Volunteer Point & King Penquin Colony (7 Hrs.) 

ขอตอ้นรับสู่หมู่เกาะฟอลค์แลนด ์ (Falkland Island) หมู่เกาะท่ีมีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีมี

ความมหศัจรรยม์ากและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความนิยม มีเพนกวินหลายสายพนัธ์ุไม่ว่าจะเป็น  Rockhopper, 

Macaroni, Gentoo, King และ Magellanic นอกจากน้ีบริเวณใกลช้ายฝ่ังยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของเหล่าแมวนํ้า, 

สิงโตทะเล, นกทะเล (albatross) ,เหยีย่ว (red-backed hawk), และห่าน ท่ีอาศยัอยูบ่นเกาะแห่งน้ี 

วนัน้ีท่านจะเร่ิมตน้ดว้ยการเดินทางโดยรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ (4 WD) ระยะทางประมาณ 50 ไมล ์ นาํท่านสู่เขต

อนุรักษส์ัตว ์Volunteer Point อาณาจกัรของคิงเพนกวิน ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศของสนามรบ

เม่ือปี ค.ศ. 1982 คร้ังสงครามฟอลค์แลนด ์ ท่ียงัคงมีซากเฮลิคอปเตอร์ เคร่ืองบินรบของอาร์เจนติน่า ผา่น Port 

Louis ซ่ึงก่อตั้งโดยชาวฝร่ังเศส ในปี ค.ศ. 1764 ซ่ึงเป็นพื้นท่ีแรกท่ีมีการก่อตั้งถ่ินฐานของเกาะ ทบัทิมแถบน้ีอุดม

สมบูรณ์และมีความงดงามของหินท่ีผา่นการกดักร่อนจากการแช่แขง็จากช่วงทา้ยของยคุนํ้าแขง็ ผา่นชม 

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่8 

 วนัท่ีสิบเอด็ของการเดินทาง 

14 กมุภาพนัธ ์2563 (ศุกร์) 
 

เกาะ ฟอลค์แลนด ์(Falkland Islands) 



Johnson’s Harbor Farm ท่ีมีความงดงาม หลงัจากนั้นรถจะนาํท่านวิ่งเขา้ไปในพื้นท่ีราบลุ่มปกคลุมไปดว้ยหญา้

และพุ่มไม ้  เม่ือท่านเดินทางมาถึง ‚Volunteer Point‛ ท่านมีเวลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมงในการเดินสาํรวจและ

ถ่ายภาพเพนกวินราชากว่า 1,300  ตวั ในแหล่งท่ีอยูอ่าศยัโดยธรรมชาติ ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศท่ีมีลกัษณะเป็น

หนา้ผาตํ่า หาดทรายอุ่น จึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีดีของเพนกวิน ซ่ึงนํ้าหนกัของเพนกวินจะอยูท่ี่ 24-35 ปอนด ์ และมี

ความสูงราวๆ 3 ฟุต โดยเพนกวินราชาถือเป็นหน่ึงในเพนกวินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสายพนัธ์ุ จะเป็นรองกแ็ค่

เพียงเพนกวินจกัรพรรดิ ซ่ึงท่านจะประหลาดใจกบัเอกลกัษณ์เฉพาะตวัคือ ขนดา้นหลงัสีดาํตดักนักบัขนดา้นหนา้

ตรงบริเวณทอ้งท่ีมีสีขาว อกตอนบนสีเหลืองอ่อนและค่อยๆ ไล่ลงมาจนเป็นสีขาว และบริเวณหูเป็นสีเหลืองจดั 

ซ่ึงทาํใหเ้พนกวินราชามีสีสันท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดในบรรดาเหล่าเพนกวิน  

หลงัจากท่ีท่านชมอาณาจกัรเพนกวิน ชมวิวหาดทรายและทะเลสีฟ้าอ่อนกนัพอสมควรแลว้  

ขอนาํท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

หมายเหตุ  (เน่ืองจากการเดินทางในคร้ังน้ีอาจไม่เหมาะกบัสตรีมีครรภ ์ผูท่ี้มีปัญหา หลงั คอ หรือผูท่ี้มีปัญหาใน

การเคล่ือนไหวเดินทาง) 

17.00 น. ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 

18.30 น.  เรือออกจากเกาะฟอล์คแลนด์ มุ่งหน้าสู่ เปอร์โต แมดริน, อาร์เจนติน่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เต็มอิม่กบัอาหารมือ้เช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค า่, และรอบดกึ 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารใหญ่ 2 หอ้ง, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ, พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้น
ดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองดืม่นานาชนิด 
บาร์เคร่ืองด่ืมกว่า 9 แห่งท่ีกระจายอยูท่ ัว่เรือ, หอ้งเลานจ,์ หอ้งฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess 
Theater) ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวีจอยกัษริ์มสระว่ายนํ้าบนดาดฟ้า 
บริหารร่างกาย กนัได้ตลอดวันกบั 
หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, หอ้งซาววน่์า, สปา, สระว่ายนํ้า สระนํ้าวน (จากุซซ่ี), สนามบาส, โต๊ะ
ปิงปอง เป็นตน้ 

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่9 

 วนัท่ีสิบสองของการเดินทาง 

15 กมุภาพนัธ ์2563 (เสาร์) 
 

ล่องทะเล 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ytj1qsjPAhVILY8KHWu9AtcQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/girls-drinking-alcohol-cliparts/&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNHoXnZyDYXAtD-Q9yd-yr5jeavNJw&ust=1475917275572853
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8v8aaq8jPAhXFvo8KHWCWCsIQjRwIBw&url=http://www.educationworld.com/clipart/holiday_may.shtml&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNGIPL0GkNtPv2SmkxG95vO9PWdQ0Q&ust=1475917469988430


เพลดิเพลนิระหว่างวนั 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอ่ืนๆ  
อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเตน้รํา, สอนแกะสลกั, เล่นบิงโก, เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น. 

07.00 น. เรือเทียบท่า เปอร์โต แมดริน 

  เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

Welcome to Puerto Madryn, Argentina 
ยนิดีตอ้นรับทุกท่านเขา้สู่เมืองเปอร์โต แมดริน เมืองท่าชายฝ่ังของอาร์เจนติน่า วนัน้ีอิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นและ

เท่ียวชมเมืองเปอร์โต แมดริน หรือจะเลือกเดินเล่นริมหาดบริเวณท่าเทียบเรือ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกของฝาก

จากร้านคา้ ณ ท่าเทียบเรือไดต้ามอธัยาศยั โดยลกูคา้ตอ้งข้ึนเรือก่อนเวลา 16.00 น. หรือท่านสามารถเลือกซ้ือทวัร์

บนฝ่ังกบัทางเรือตามรายละเอียดใน Princess Patter 

เท่ียง  เชิญรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

หลงัรับประทานอาหารกลางวนั เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

บ่าย  เชิญท่านจิบชายามบ่าย 

 

 

 

 

 

 

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่10 

 วนัท่ีสิบสามของการเดินทาง 

16 กมุภาพนัธ ์2563 (อาทิตย)์ 
 

เปอร์โต แมดริน (Puerto Madryn), ประเทศอาร์เจนติน่า 

Option Tour : Welsh Heritage in Patagonia (7 Hrs.) ไม่รวมในรายการ 

  วนัน้ีเรือจอดเทียบท่าเมือง Puerto Madryn ในแควน้พาตาโกเน่ียน เมืองท่าชายฝ่ังของอาร์เจนติน่า ขอนาํท่าน

เดินทางสู่เมือง Dolavonโดยรถโคช้ ห่างจากท่าเรือประมาณ 2 ชัว่โมง ระหว่างทาง ท่านจะไดพ้บกบั Chubut 

River Valley แม่นํ้าท่ีมีความงดงามสายหน่ึงของอาร์เจนติน่า เม่ือเขา้เขตชุมชน ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติ

ท่ีผสมกลมกลืนกนัเป็นอยา่งดีกบัชุมชนเมือง จะเห็นไดจ้ากแนวตน้ไมท่ี้เรียงรายไปตามถนนหนทาง ท่านยงั

จะไดพ้บกบัโรงโม่แป้งสาลีโบราณ ถูกสร้างข้ึนในช่วงปี 1880 ซ่ึงไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมอยูต่ลอด และใน

ปัจจุบนักย็งัคงใชง้านอยู ่นาํท่านชมโบสถท่ี์ก่อสร้างโดยอิฐกอ้นเลก็ๆราวปีคริสตศ์ตวรรษท่ี19 ศิลปะคลาสสิก

ของของชาวเวลส์  
   

http://www.istockphoto.com/vector/cartoon-casino-dice-gm148771745-10247035


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. ขอตอ้นรับท่านดว้ยรายการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT ) 

17.00 น.  เรือออกจากเปอร์โต แมดริน, อาร์เจนติน่า มุ่งหน้าสู่มอนเตวดิโิอ, อุรุกวยั  

 

 

 

 
เต็มอิม่กบัอาหารมือ้เช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค า่, และรอบดกึ 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารใหญ่ 2 หอ้ง, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ, พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้น
ดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองดืม่นานาชนิด 
บาร์เคร่ืองด่ืมกว่า 9 แห่งท่ีกระจายอยู่ทัว่เรือ, ห้องเลานจ์, ห้องฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess 
Theater) ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวีจอยกัษริ์มสระว่ายนํ้าบนดาดฟ้า 

   จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ Narlu Farm 

  นาํท่านชม Narlu Farm ฟาร์มท่ีมีความหลากหลายทางพืชพนัธ์ุ ไม่ว่าจะเป็นราสเบอร่ี เชอร่ี พีซ และอีกหลาก 

หลายชนิด ส่วนมากผลิตผลจากฟาร์มแห่งน้ีจะเกบ็เก่ียวเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในการทาํสินคา้และอาหารพื้นเมือง 

ชมนิทรรศการขั้นตอนการทาํฟาร์มตั้งแต่การเพาะเล้ียง ดูแล เกบ็เก่ียว จนถึงขั้นตอนพร้อมรับประทาน เปิด

โอกาสใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้สดใหม่จากผลิตผลของฟาร์มแห่งน้ี 

   จากนั้นนาํท่านสู่ Gaiman เมืองเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูริ่มแม่นํ้า Rio Chubut มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไม่เหมือนใคร นาํ 

ท่านยอ้นเวลากลบัไปในอดีตคร้ังท่ีเมืองน้ีไดรั้บการยกใหเ้ป็นศูนยก์ลางของอาณานิคมเวลส์ ท่านจะไดพ้บกบั

ซากของศิลปะแบบดั้งเดิมของชาวเวลส์ อีกทั้งชาวบา้นยา่นน้ีกย็งัคงส่ือสารกนัดว้ยภาษาเวลส์อยู ่ การมาเยอืน  

ของท่านจะไม่สมบูรณ์เลยหากท่านไดม้าเยอืนเมือง Gaiman แต่ไม่ไดท้อดอารมณ์จิบชาพื้นเมือง ชาเวลส์

เล่ืองช่ือ แมก้ระทัง่เจา้หญิงไดอาน่า (Princess Diana) กเ็คยเสด็จมาจิบชาท่ีน่ีเม่ือปี 1995   

 นาํท่านสู่ Ty Gwyn Teahouse ร้านชาบรรยากาศอบอุ่น รูปแบบการตบแต่งเป็นศิลปะเวลส์ พร้อมเชิญท่าน

จิบชาแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมขนมอบนานาชนิดและเคก้รสชาติละมุนลิ้นสไตลเ์วลส์ พร้อมขบักล่อมดว้ย

เสียงเพลงไพเราะทั้งเพลงภาษาเวลส์และเพลงภาษาองักฤษ 

   ไดเ้วลาสมควร ขอนาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่11 

 วนัท่ีสิบส่ีของการเดินทาง 

17 กมุภาพนัธ ์2563 (จนัทร์) 
 

ล่องทะเล 
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บริหารร่างกาย กนัได้ตลอดวันกบั 
หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, หอ้งซาววน่์า, สปา, สระว่ายนํ้า สระนํ้าวน (จากุซซ่ี), สนามบาส, โต๊ะ
ปิงปอง เป็นตน้ 
เพลดิเพลนิระหว่างวนั 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอ่ืนๆ  
อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเตน้รํา, สอนแกะสลกั, เล่นบิงโก, เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น. 

07.00 น. เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

08.00 น. เรือเทียบท่า มอนเตวิดิโอ   

Welcome to Montevideo, Uruguay 
MVD200 Tour : City Drive, Soccer Museum & Legislative Palace (4.0 Hrs.) 

วนัน้ีขอนาํท่านชมอนุสรณ์สถาน Spee Monument ท่ีมาจากสมอเรือของเรือรบนาซีในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  

จากนั้นนาํท่านผา่นชมสถานท่ีสาํคญัของเมืองท่ีสง่างามแสดงถึงความรุ่งเรืองของอุรุกวยั ณ ยา่นเมืองเก่าอาทิ โรง

ละครเก่า Solis Theatre โบสถป์ระจาํเมือง หรือพิพิธภณัฑ ์Museo Torres Garcia เป็นตน้ จากนั้นนาํท่านผา่นชม 

Prado Park สวนท่ีจดัสร้างข้ึนโดย Jose Buschental นกัการเงินในยคุศตวรรษท่ี 19 ผา่น Batlley  Ordonez ณ จุด

น้ีท่านจะไดเ้ห็นโรงพยาบาลประจาํเมืองแห่งแรก และสนามฟุตบอลท่ีสวยสง่าของมอนเตวิดิโอ ชมจตุรัส 

Independencia ยา่นจตุรัสเก่าแก่ของเมืองท่ีไดรั้บการออกแบบในปี 1836 ชมอนุสรณ์สถานมา้ และท่ีฝังศพของ 

Jose Artigas วีรบุรุษของชาวอุรุกวยั นาํท่านชม World of World Cup Soccer พิพิธภณัฑฟ์ุตบอลท่ีตั้งอยู ่ ณ 

สนามร้อยปี ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นสนาม World Cup Championship คร้ังแรกในปี 1930 ภายในพิพิธภณัฑไ์ดจ้ดั

แสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัโอลิมปิคของอุรุกวยั ความสาํเร็จในการควา้แชมป์ฟุตบอลโลกของทีมชาติอุรุกวยั ผูท่ี้

หลงใหลในกีฬาลูกหนงัไม่ควรพลาด!!!  

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่12 

 วนัท่ีสิบหา้ของการเดินทาง 

18 กมุภาพนัธ ์2563 (องัคาร) 
 

มอนเตวิดิโอ (Montevideo), ประเทศอุรุกวยั 
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ทา้ยสุดนาํท่านชมตึกนิติบญัญติัท่ีเด่นเป็นสง่าเป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีงดงามหน่ึงในสามของโลก อาคารแห่งน้ี

ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเล่ียน ช่ือ  Gaetano Moretti ในช่วงปี 1908 – 1925 และไดรั้บการบูรณะ

ข้ึนอีกคร้ังในวนัท่ี 25 สิงหาคม 1925 เพื่อเฉลิมฉลองครบร้อยปีในการประกาศอิสรภาพ บริเวณโถงของอาคาร

ตกแต่งงดงามดว้ยหินอ่อน และหินแกรนิตและงานไมท่ี้สวยงามหาตวัจบัยาก ปิดทา้ยรายการดว้ยการนาํท่านผา่น

ชมถนน La Rambla  เลียบชายหาดยาว 13 ไมลเ์ป็นสถานท่ีท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ิน  

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

บ่ายน้ีเชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะร่วมทาํกิจกรรมอนัหลากหลายบนเรือ 

17.00 น .  เชิญรับประทานอาหารคํ่าบนเรือ ณ หอ้งอาหารใหญ่ (FORMAL NIGHT) 

18.00 น . เรือออกจากมอนเตวดิโิอ, อุรุกวยั มุ่งหน้าสู่บัวโนส ไอเรส, อาร์เจนติน่า 

 

 

 

 

 

 

 

 
เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 น. – Overnight 

07.00 น. เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

08.00 น. เรือเทียบท่า บวัโนส ไอเรส   

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

บวัโนสไอเรส ถูกขนานนามใหเ้ป็น ปารีสแห่งอเมริกาใต ้ เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่และไดรั้บวฒันธรรมยโุรปท่ี

งดงามไวเ้ป็นจาํนวนมาก 

BUE200 Tour : La Boca & Recoleta Cemetery (3.5 Hrs.) 

นาํท่านเดินทางสู่ยา่นลาโบคา ชุมชนของชาวอาร์เจนติน่า ลาโบคา มีความหมายว่า ‘ปาก’ ในภาษาสเปน เพราะ

หมู่บา้นตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่นํ้ า Riachuelo นัน่เอง เดิมหมู่บา้นแห่งน้ีเป็นอู่ต่อเรือ แต่ชาวบา้นนั้นมีฐานะจนมาก 

จึงตอ้งใชซ้ากเรือและวสัดุเรือท่ีเหลือมาสร้างเป็นบา้น เช่นแผน่โลหะและกระดาษลูกฟกู และยงัไดน้าํสีท่ีเป็นของ

เหลือมาทาบา้นดว้ย ซ่ึงสีแต่ละสีมีจาํนวนไม่มากพอท่ีจะทาทั้งหลงั ทาํใหบ้า้นแต่ละหลงัมีหลายสีนัน่เอง  จากนั้น

นาํท่านสู่ ยา่นพลาซ่า เดอ มาโย (Plaza De Mayo) บริเวณท่ีตั้งทาํเนียบ รัฐบาล ตึกรัฐสภา ผา่นชมทาํเนียบ

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่13 

 วนัท่ีสิบหกของการเดินทาง 

19 กมุภาพนัธ ์2563 (พุธ) 
 

บวัโนส ไอเรส (Buenos Aires), ประเทศอาร์เจนติน่า 



ประธานาธิบดีหรือท่ีมีช่ือเรียกว่า ‚ลา กาซาโร ซาดา‛ (LA CASA ROSADA) ซ่ึงแปลว่าบา้นสีกุหลาบ ท่ีมาของ

ช่ือกเ็น่ืองมาจากใชหิ้นสีชมพูในการก่อสร้าง ขอนาํท่านชมท่ี ฝังศพของเอวิตา้ เปรอง อดีตสตรีหมายเลขหน่ึง 

ภริยาของประธานาธิบดีของอาร์เจนติน่า นายพลฮวน เปรอง นางเอวิตา้เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการผลกัดนัและ

ใหค้าํปรึกษาท่านประธานาธิบดีในการบริหารและจดัการ นางเอวิตา้ ไดเ้สียชีวิตเม่ืออายเุพียง 33 ปี ดว้ยโรคมะเร็ง

ปากมดลูก สร้างความเสียใจเป็นอยา่งมากกบัชาวอาร์เจนติน่า ต่อมาภายหลงัไดมี้นกัเขียน ผูส้ร้างภาพยนตร์ไดน้าํ

ประวติัของนางเอวิตา้มาถ่ายทอดอีกหลายต่อหลายคร้ัง ขอนาํท่านกลบัสู่ท่าเรือ 

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

บ่ายน้ีเชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะร่วมทาํกิจกรรมอนัหลากหลายบนเรือ 

17.00 น.  เชิญรับประทานอาหารคํ่าบนเรือ ณ หอ้งอาหารใหญ่ (FORMAL NIGHT)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option Tour :  A Discovery Exclusive - Iguazu Falls (13.25 Hrs.)  
  ทัวร์พเิศษนีซ้ื้อแยกไม่รวมในรายการ ท่านละประมาณ @ USD 1,100 

สาํหรับท่านท่ีประสงคจ์ะเท่ียวนํ้าตกอิกวาซู่อนัยิง่ใหญ่ตระการตา ขอแนะนาํใหซ้ื้อทวัร์น้ีซ่ึงจะเป็นทวัร์เตม็วนั 

รับจากเรือและมาส่งท่ีท่าเรือหลงัทานอาหารคํ่าแลว้ รายละเอียดดงัน้ี  

เชา้  นาํท่านนัง่รถออกจากท่าเรือสู่สนามบินบวัโนส ไอเรส เพื่อบินไปเมืองอิกวาซู่ 

-  ขอตอ้นรับท่านสู่เมืองอิกวาซู่ ประเทศบราซิล ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีเตม็ไปดว้ยวฒันธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตอนั

ทนัสมยั ท่ีมีการผสมผสานกนัอยา่งลงตวั ท่ีน่ีท่านจะไดช้มสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น รวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวอีก

มากมาย นาํท่านชมนํ้าตกอิกวาซู่  หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลก The New7 Wonders of Nature  ช่ือ 

Iguazu มาจากภาษาอินเดียทอ้งถ่ิน แปลว่า แหล่งนํ้าขนาดยกัษ ์ดว้ยความสูงเกือบ 5,000 ฟุต และ ยาวกว่า 2,000 

ฟุต จึงทาํใหน้ํ้ าตกอิกวาซู่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในอเมริกาใต ้

 เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในอทุยานแห่งชาต ิ

 หลงัรับประทานอาหาร นาํท่านนัง่รถไฟ (Eco Train) ข้ึนไปยงัจุดท่ีสูงสุดของนํ้าตก เพื่อใหท่้านไดเ้ห็นทิวทศัน์ท่ี

สวยงามท่ีสุดของนํ้าตก ชมธรรมชาติและชมตน้ไมน้านาพรรณ 

 (ควรเตรียมชุดว่ายนํ้า หรือเส้ือยดืขาสั้น รองเทา้ยางกนัล่ืน ผา้เช็ดตวั เพื่อความสนุกเตม็ท่ี) 

 เชิญรับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

- หลงัรับประทานอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อบินกลบัเมือง บวัโนส ไอเรส 

- นาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

 ** รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัทางเรือ และรับจ านวนจ ากดั** 
    



 

 

 

 

*** คืนนีก่้อนเวลา 24.00 น. ขอให้ทุกท่านจัดกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ และวางไว้หน้าห้องพกัของท่าน เพือ่ ที่

เจ้าหน้าทีจ่ะได้รวบรวมไปเก็บไว้ทีห้่องสโตร์และน าลงจากเรือในวันรุ่งขึน้ โดยเรือจะแจ้งเวลาให้ท่านทราบอกี

คร้ังหน่ึง  

ขอให้ทุกท่านแยกของใช้จ าเป็นเช่นเส้ือผ้า หนังสือเดินทาง (Passport) เอกสารต่างๆ รวมถึงยาประจ าตัวใส่

กระเป๋าเดินทางใบเลก็ 

 

 

 

 
07.00 น.  เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

   หลงัอาหาร เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั รอเจา้หนา้ท่ีประกาศเรียกลงเรือ และรับกระเป๋าสัมภาระ เรียบร้อยแลว้  

ขอนาํท่านออกสู่ท่าอากาศยาน บวัโนส ไอเรส (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1..30 ชัว่โมง) 

  อาหารกลางวนัจดัใหต้ามความเหมาะสม 

14.35 น. นาํท่าน             เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์ฟรานส์ เท่ียวบินท่ี AF229/ AF166  แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีชาร์ล

เดอโกลล,์ ปารีส (1435 – 0750+1 / 1605+1 – 0915+1)  (ใชเ้วลาบิน 13.15 / 11.10  ชม.) 

  อาหารและเคร่ืองด่ืม          บริการบนเคร่ือง พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย 

    

 
 

>>>   บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล >>> 
รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีชาร์ลเดอโกลล ์

 

 

 

09.15 น . ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

 

พกัค้างคนืบนเรือส าราญ   คนืที ่14 

 วนัท่ีสิบเจด็ของการเดินทาง 

20 กมุภาพนัธ ์2563 (พฤหสับดี) 
 

บวัโนส ไอเรส (Buenos Aires), ประเทศอาร์เจนติน่า 

 วนัท่ีสิบแปดของการเดินทาง 

21 กมุภาพนัธ ์2563 (ศุกร์) 
 

ปารีส – กรุงเทพฯ 

 วนัท่ีสิบเกา้ของการเดินทาง 

22 กมุภาพนัธ ์2563 (เสาร์) 
 

กรุงเทพฯ 



ใบเสนอราคา 

รายการล่องเรือส าราญ Coral Princess 
เส้นทาง South America  วนัที ่ 05 - 22 กมุภาพนัธ์ 2563 

อัตราค่าบริการ   
 
    ผู้ใหญ่ (ผู้เดินทาง 12 ท่านขึ้นไป)                            ท่านละ 275,000.– บาท  
       พกัห้องภายใน (พกัเดี่ยว)   เพิม่      ท่านละ    75,000.– บาท 
       พกัห้องแบบมีระเบียง   เพิม่      ท่านละ    55,000.– บาท   พเิศษเพยีง 39,000.– บาท 
       พกัห้องแบบมินิสวีท        เพิม่      ท่านละ    65,000.– บาท   พเิศษเพยีง 49,000.– บาท                                                          
       ต๋ัวเคร่ืองบิน Premium Class   เพิม่      ประมาณ 95000.– บาท (สอบถาม)                                                             
       ต๋ัวเคร่ืองบิน Business Class   เพิม่      ประมาณ 150,000.– บาท (สอบถาม)   

เส้นทาง : กรุงเทพ – ซานตเิอโก้ / บัวโนสไอเรส – กรุงเทพ โดยสายการบิน แอร์ฟรานส์ (AF) 
** หมายเหตุ     ราคาตัว๋เคร่ืองบินและค่าบริการ อาจมีการปรับเปล่ียนได ้ ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน  
              ราคานํ้ามนัดิบท่ีมีผลต่อสายการบินและเรือสาํราญ 
 
  ค่าบริการรวม 

  ค่าหอ้งพกับนเรือแบบหอ้งพกัภายใน (Inside) (พกั 2 ท่าน/หอ้ง จาํนวน 14  คืน) / ภาษีท่าเรือ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัสายการบินแอร์ฟรานส์ รวมภาษีนํ้ามนั 21,850 บาทแลว้  
    ค่าโรงแรมท่ีพกั 1 คืน (พกั 2 ท่าน/หอ้ง) ท่ีซานติเอโก ้
    ค่าทิปบนเรือประมาณ 6,500 บาท (มินิสวีทตอ้งจ่ายส่วนต่างเพ่ิม) / ค่าทิปคนขบัรถ  
    ค่าทวัร์บนฝ่ังท่ีระบุในรายการ 
    มีหวัหนา้ทวัร์คอยบริการ ตลอดรายการตามท่ีระบุ 
 
ค่าบริการไม่รวม 

     คา่ใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %  

 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 ชาํระมดัจาํงวดแรก 80,000 บาท / ท่าน     ภายใน 7 วนัหลงัจากการยนืยนัหอ้งพกั 
 ชาํระส่วนท่ีเหลือ                             ภายในวนัศุกร์ท่ี 01 พฤศจิกายน 2562 

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  




