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เจาะลึกขั้วโลกใต้ (Antarctica Expedition) 27 วัน 23 คืน 
MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise 

ประสบการณ์ครั้งหน่ึงในชีวิต....เหยียบแผ่นน้้าแข็งขั้วโลกใต้  
เซาเปาโล - มอนเตวิดิโอ (อุรุกวัย) - ฟอล์คแลนด์ - เซาท์จอร์เจีย - แอนตาร์กติกา 

 
 

 
 

เซาเปาโล (บราซิล) - มอนเตวิดิโอ (อุรุกวัย) - เกาะฟอร์คแลนด์ - เกาะเซาท์ จอร์เจีย 
เกาะเชลท์แลนด์ - เกาะช้าง - แอนตาร์กติกา - ช่องแคบเกอร์แลช - ช่องแคบเลอแมร์ - พาราไดซ์เบย์ 

ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์เหยียบพื้นน้้าแข็งขั้วโลกใต้ กับการนั่งเรือโซดิแอก (Zodiac)  

 
(จองด่วน...... รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น….) 

 
ก้าหนดการเดินทางวันที่  18ต.ค.-13พ.ย. 62               ราคาเริ่มต้นที่  588,000 บาท 

อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปเจา้หน้าที่เรือ และ Expedition Team คนละประมาณ 500 USD 
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สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 18 ต.ค. 62 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 19 ต.ค. 62 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตันบูล - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - สนามบินเซาเปาโล บราซิล - พักโรงแรม 

วันที่3 
20 ต.ค. 62 สนามบินเซาเปาโล บราซิล - บินภายในสู่ มอนเตวิดิโอ อุรุกกวัย - ชมเมืองมอนเตวิเดโอ - จัตุรัสอิสรภาพ - 
อนุสาวรีย์โฮเซ่ เจอร์วาซิโอ อาร์ติกาส - ถ่ายรูปอาคารตึกสูงทรงโบราณ Palacio Salvo - เข้าชมมหาวิหาร Iglesia de 
las Carmelitas - ถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปอาคารรัฐสภาแห่งอุรุกวัย - พักโรงแรม 

วันที่4 
21 ต.ค. 62 เชคอินขึ้นเรือ MV Sea Spirit Cruise - รับเสื้อกันหนาว (Polar Parkas) เป็นที่ระลึก - อิสระพักผ่อนบน
เรือ 

วันที5่-7 22-24 ต.ค. 62 เรือล่องสู่ หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ - ผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที8่-9 
25-26 ต.ค. 62 พอร์ท สแตนลีย์ แห่งหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ - ชมนกเพนกวินพันธุ์เกนตู, นกเพนกวินจักรพรรดิ - อิสระ
พักผ่อนบนเรือ 

วันที1่0-11 
27-28 ต.ค. 62 เรือมุ่งหน้าสู่ เกาะเซาท์จอร์เจีย - ผ่านชมแมวน้้า, เพนกวิน, สิงโตทะเล, นกนานาชนิด - อิสระพักผ่อน
บนเรือ 

วันที1่2-16 29ต.ค.-2พ.ย. 62 หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย - ชมนกอัลบาโทรส, เพนกวิน, แมวน้้างวงช้าง - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที1่7-18 3-4 พ.ย. 62 เรือ MV Sea Spirit มุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้ - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที1่9-22 

5-8 พ.ย. 62 Half-Moon Island ลงเรือโซดิแอก Zodica - ชมเพนกวินรูคคารี่ แห่งเกาะฮาล์ฟมูน - กลับข้ึนเรือ MV 
Sea Spirit - Deception Island - อ่าวนักล่าปลาวาฬ - เกาะดีเซพชั่น - กลับข้ึนเรือ MV Sea Spirit - Lermaire 
Channel ช่องแคบเลอแมร์ - เก็บภาพธารน้้าแข็ง และก้อนน้้าแข็งขั้วโลกใต้ขนาดใหญ่ - Gerlache straight ช่องแคบ
เกอร์แลช - ทุ่งน้้าแข็งแห่งขั้วโลกใต้ - Neumayer Channel ล่องผ่านช่องแคบนูเมเยอร์ - Paradise Harbor ขึ้นเรือ
โซดิแอก (Zodiac ship) มุ่งหน้าสู่พาราไดซ์ ฮาร์เบอร์ ชมฝูงเพนกวินจักรพรรดิ แมวน้้า และสิงโตทะเล นอนอาบแดด 
- กลับข้ึนเรือ MV Sea Spirit 

วันที2่3-24 
9-10 พ.ย. 62 เรือล่องน่านน้้าสากล Drake Passage - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมม่ากมายบนเรือ อาทิ บาร์
และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต สระว่ายน้้า ฟิตเนส 

วันที2่5 
11 พ.ย. 62 เรือล่องสู่น่านน้้าแห่งเมืองอูซัวยา - เก็บภาพช่องแคบบีเกิ้ล - อ้าลาเรือตัดน้้าแข็ง - สนามบินอูซัวยา - บิน
ภายในสู่ สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี อาร์เจนตินา 

วันที2่6 12 พ.ย. 62 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล 

วันที2่7 13 พ.ย. 62 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise 

 

 

 
 
18 ตุลาคม 2562  กรุงเทพ - อิสตันบูล  
20.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ

ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่่าและอาหารเช้า  
19 ตุลาคม 2562  อิสตันบูล - เซาเปาโล (บราซิล) 
05.40 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK15 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

อิสตันบูล ตามอัธยาศัย  
09.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินเซาเปาโล (GRU) ประเทศบราซิล  

โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  (ใช้เวลาบินประมาณ 13 ชั่วโมง 40 นาที) 
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
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สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน 
19.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ เซาเปาโล (GRU) ประเทศบราซิล   
  น่าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร    
  น่าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสู่โรงแรมที่พัก เพ่ือให้ท่านได้พักผ่อนและปรับเวลา หลังผ่านการเดินทางข้ามทวีปสู่

ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้  
น้าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว Sao Paulo Airport Hotel**** หรือเทียบเท่า  

 
20 ตุลาคม 2562  เซาเปาโล (บราซิล) - มอนเตวิดิโอ (อุรุกกวัย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
05.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เซาเปาโล เพ่ือเชคอิน   
07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอนเตวิดิโอ (Montevideo) โดยเที่ยวบิน LA8044 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.40 ช.ม.) 
10.14 น. เดินทางถึงสนามบินมอนเตวิดิโอ ประเทศอุรุกวัย  
 น่าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย  น่าท่านเที่ยวชม เมืองมอนเตวิเดโอ (Montevideo) เมืองหลวง ศูนย์กลางความเจริญทางการค้า และยังเป็นเมือง

ท่าและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศอุรุกวัย มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น เคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษในเวลา
สั้นๆ ในปี ค.ศ. 1807 และมีส่วนเกี่ยวข้องกับยุทธนาวีในสงครามโลกครั้งที่ 2 ในยุทธนาวีแม่น้่าพลาตา  

  จากนัน้น่าท่านชมสถาปัตยกรรม อาคารยุคโบราณในบริเวณจัตุรัสอิสรภาพ (Plaza de Independencies) ซึ่งเป็น
ลานกว้างเป็นจตุรัสที่เป็นสถานที่ประกาศอิสรภาพของประเทศอุรุกวัย และยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โฮเซ่ เจอร์วา
ซิโอ อาร์ติกาส (Jos Gervasio Artigas) วีรบุรุษผู้ประกาศอิสรภาพของอุรุกวัย  

  จากนั้นน่าท่าน แวะถ่ายรูปกับอาคารตึกสูงทรงโบราณที่ชื่อว่า Palacio Salvo เป็นหนึ่งในตึกสูงที่สุดในอเมริกาใต้ 
ได้เวลาน่าท่าน เข้าชมมหาวิหาร Iglesia de las Carmelitas ซึ่งเป็นวิหารสไตล์โกธิคตั้งตระหง่านในเมือง
มอนเตวิเดโอ นับเป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์อีกแห่งหนึ่งของชาวอุรุกวัย   

  จากนั้นน่าท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (Colonial Town Hall) ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล เป็นกลุ่ม
อาคารโบราณที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของอุรุกวัย  

 

 
น่าท่านเที่ยวชมและแวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาแห่งอุรุกวัย (Palacio Legislativo) ซึ่งเป็นอาคารที่เป็นเหมือน
สัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยแห่งแรกของทวีปอเมริกาใต้ อาคารรัฐสภาแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1925 เพ่ือเป็นการเฉลิม
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ฉลองการประกาศอิสรภาพครบ 100 ปีของอุรุกวัย 
ค่่า              รับประทานอาหารค่่าในโรงแรม 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว **** หรือเทียบเท่า 
 
21 ตุลาคม 2562  มอนเตวิดิโอ - ฟอร์คแลนด์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น่าท่านเชคอิน เพ่ือขึ้นเรือ MV Sea Spirit Cruise เนื่องจากท่าเรือแห่งนี้ต้องใช้เวลาในการเชคอิน และขนกระเป๋า

เดินทางข้ึนเรือ เพราะเรือจะไม่ได้ท่าการจอดเทียบท่า ทางเรือจะอ่านวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่าน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือส่าราญ ตามอัธยาศัย ในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรมซ้อมการเตรียมตัวและความ

ปลอดภัยในการล่องเรือส่าราญแบบเอ็กซ์เพนดิชั่น ซึ่งเป็นเรือที่สามารถน่าท่านขึ้นเหยียบแผ่นน้่าแข็งแห่งขั้วโลกใต้ 
นอกจากนีลู้กค้าทุกท่านจะได้รับเสื้อกันหนาว (Polar Parkas) เป็นของที่ระลึก เสื้อกันหนาวชนิดนี้ออกแบบพิเศษ
เพ่ือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายส่าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบุกตะลุยขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ภายในห้องอาหารของเรือส่าราญ 
 เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ ขัว้โลกใต้  
22-24 ตุลาคม 2561  South Atlantic Ocean 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
  เรือล่องสู่ หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ (Falkland Island) โดยผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ (South Atlantic Ocean) 

ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง ให้ท่านได้พักผ่อนและปรับตัวกับอุณหภูมิก่อนเข้าผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา ทั้งนี้
ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่เกาะฟอร์คแลนด์ ท่านจะได้มีโอกาสเห็นฝูงปลาวาฬและปลาโลมา แห่งมหาสมุทรแอตแลนติก 
อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
บ่าย  อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะน่าให้ท่านออกก่าลังกายในห้องยิม ที่มีบริการ

ลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นจะเริ่มเข้าสู่แผ่นดินขั้วโลกใต้ จึงแนะน่าให้ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกาย
ก่อนสัมผัสปลายสุดแห่งผืนแผ่นดิน)  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
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25-26 ตุลาคม 2562  พอร์ท สแตนลีย์ (Port Stanley) แห่งหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island) 
  น่าท่านท่องเที่ยวใน หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ หรือ หมู่เกาะมัลบีนัส เป็นกลุ่มเกาะตั้งอยู่ในหมู่เกาะแอตแลนติกใต้บน

ไหล่ทวีปปาตาโกเนีย หมู่เกาะหลักอยู่ห่างจากชายฝั่งปาตาโกเนีย ไปทางตะวันออกราว 500 กิโลเมตร กลุ่มเกาะมี
พ้ืนที่ 12,173 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก ฟอล์คแลนด์ตะวันตก และเกาะที่เล็กกว่า
อ่ืนอีก 776 เกาะ หมู่เกาะดังกล่าวเป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร มีระดับการปกครองตนเองภายใน
สูง เมืองหลวง คือ สแตนลีย์บนเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก น่าท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตและประวัติความเป็นมาของ
หมู่เกาะฟอร์คแลนด์  

  น่าท่านสัมผัส นกเพนกวินพันธุ์เกนตู (Gentoo Penguins) และ นกเพนกวินจักรพรรดิ (King Penguins) ซึ่งมีกว่า
พันตัวในบริเวณนี้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปกับฝูงนกเพนกวินนานาพันธุ์แบบใกล้ชิด 

  น่าท่านสัมผัส วิถีการด่ารงชีวิตของนกอัลบาโทรส (Albatross) ซึ่งอาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้เป็นจ่านวนมาก ให้ท่านได้
ใกล้ชิดกับธรรมชาติของนกอัลบาโทรส พร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  

   

 
(อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทาง) 

27-28 ตุลาคม 2562  Southern Ocean 
  เรือ MV Sea Spirit น่าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะ เซาท์จอร์เจีย หมู่เกาะแห่งสัตว์ขั้วโลกใต้นานาชนิด และเป็น

แหล่งของแมวน้่า, เพนกวิน, สิงโตทะเล, นกนานาชนิด โดยระหว่างทางเรือจะล่องผ่าน มหาสมุทรใต้ (Southern 
Ocean) และผ่านหน้าผารังนก หรือที่รู้จักในนาม หินชัค (Shag Rocks) ระหว่างการเดินทางผู้เชี่ยวชาญในแขนง
ต่างๆจะให้ความรู้ความเข้าใจท่านในเรื่องธรรมชาติและการด่ารงชีวิตของสัตว์ขั้วโลกใต้ 

  (อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทางสู่หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย) 
 
 

http://www.cruisedomain.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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29ตุลาคม-2พฤศจิกายน 2562  หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia) 
 หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia)  
 เป็นหมู่เกาะที่อุดมไปด้วยสัตว์ขั้วโลกใต้นานาชนิดซึ่งอาศัยอยู่กันเป็นอาณาจักรใหญ่และกินพ้ืนที่หลายเกาะ ดังนั้น

การเดินทางเพ่ือให้ทา่นได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่จะใช้เวลาที่นี่หลายวัน โดย Expedition team จะน่าท่านขึ้น
สัมผัสธรรมชาติของแต่ละเกาะ ซึ่งอุดมไปด้วยสัตว์ที่อาศัยกันเป็นอาณาจักรไม่ว่าจะเป็น นกอัลบาโทรส, เพนกวิน, 
แมวน้่างวงช้าง, ซึ่งอาศัยอยู่ในเกาะนี้กว่าแสนตัว นอกจากนี้เกาะแห่งนี้  โดยรอบบริเวณยังเป็นแหล่งอาศัยของ
ปลาวาฬอีกด้วย 

 

 
 
3-4 พฤศจิกายน 2562  Southern Ocean 
  เรือ MV Sea Spirit น่าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา ระหว่างทาง มุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้ ในระหว่าง

การล่องเรือ หากอากาศดี ท่านจะได้เห็นฝูงปลาวาฬ ว่ายวนเวียน ในทะเลแห่งนี้ นอกจากนี้ทางเรือยังมีกิจกรรม
และข้อมูลส่าหรับลูกค้าที่ต้องการรู้รายละเอียด และ เรื่องราวของขั้วโลกใต้และการเตรียมตัวส่าหรับการลงเรือ 
Zodica เพ่ือขึ้นสัมผัสจุดต่างๆตลอดการเดินทางสู่ขั้วโลกใต้ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดขึ้น หรือ
จะเลือกผ่อนคลายอิริยาบถในคลับเลาจน์ของทางเรือ เรือล่องผ่านมหาสมุทรแอนตาร์กติก ซึ่งเริ่มปกคลุมด้วยธาร
น้่าแข็งและทุ่งน้่าแข็งแห่งขั้วโลกใต้ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตาอีกแห่งหนึ่งของดินแดนขั้วโลกใต้ 
(Antarctica Zone)   

(อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทางสู่แอนตาร์กติกา) 
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5-8 พฤศจิกายน 2562 หมู่เกาะเชลท์แลนด์ใต้ (South Shetland Island) และ แอนตาร์กติกา  

(กิจกรรมการลงเรือ Zodiac ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2019  
อาจมีการปรับเปลี่ยนการขึ้นเกาะแต่ละจุดขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละวัน) 

 
Half-Moon Island น่าท่าน ลงเรือโซดิแอก (Zodiac ship) เพ่ือสัมผัสประสบการณ์เดินเล่นกัน เพนกวินรูคคารี่ 

(Rookery penguin)  แห่งเกาะฮาล์ฟมูน (Half Moon Island) ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่อาศัยของเหล่า
เพนกวินรูคคารี่แห่งขั้วโลกใต้ น่าท่านขึ้นฝั่งเพ่ือให้ท่านได้สัมผัสเพนกวินอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้
บริเวณเกาะแห่งนี้ ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ขั้วโลกใต้อย่าง นกขั้วโลกใต้ ซึ่งมีล่าตัวสีขาวและมีปลอกคอสี
ด่า และ นกนางนวลเคลป์ รวมถึงนกนานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ขั้วโลกที่อาศัยอยู่ ณ บริเวณนี้ 
ได้เวลาน่าท่านขึ้นเรือโซดิแอกเพ่ือน่าท่านขึ้นเรือ MV Sea Spirit  

 
Deception Island น่าท่านมุ่งหน้าสู่ อ่าวนักล่าปลาวาฬ (Whalers Bay) ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาวาฬหลังค่อม 

หรือ วาฬฮัมแบ็ค (Humpback whales) เป็นวาฬขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทวาฬ
บาลีน ในวงศ์วาฬอกร่อง (Balaenopteridae) วาฬหลังค่อมจัดเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของ
วาฬทั้งหมด น้่าหนักตัวอาจถึง 45 ตัน มีความยาว 25 เมตร วาฬหลังค่อมเป็นวาฬที่เป็นรู้จักกันเป็น
อย่างดีจากพฤติกรรมชอบกระโดดตัวขึ้นเหนือน้่า ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจส่าหรับผู้พบเห็น เหตุที่
กระโดดนั้นมีหลายประการ ทั้งกระโดดเพ่ือสลัดเพรียงที่เกาะอยู่ตามตัวให้หลุดออก หรือ กระโดดเพ่ือ
อวดตัวเมีย เมื่อมีตัวผู้ตัวหนึ่งกระโดดก่อน ตัวอ่ืนๆ ก็จะกระโดดตามเหมือนแข่งขันกัน ณ อ่าวแห่งนี้
เป็นแหล่งของวาฬหลังค่อม จึงท่าให้สมัยล่าปลาวาฬ บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยเรือล่าปลาวาฬและจะน่า
วาฬที่ล่าได้ ไปช่าแหละบนเกาะดีเซพชั่น (Deception Island) ต่อไป ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพ
วาฬหลังค่อมอย่างใกล้ชิด  
จากนั้นน่าท่านสู่ เกาะดีเซพชั่น (Deception Island) เพ่ือชมหมู่บ้านและโรงงานช่าแหละปลาวาฬ ซึ่ง
สร้างขึ้นในปี 1905 และได้ถูกท่าลายลงจากเหตุดินถล่มในปี 1967 ท่านจะได้เห็นซากวาฬที่สามารถ
พบเห็นได้ในบริเวณนี้ ได้เวลาน่าท่านกลับสู่เรือโซดิแอก เพ่ือกลับสู่เรือ MV Sea Spirit   
(การขึ้นเกาะแต่ละเกาะ ขึ้นกับสภาพอากาศ) 

http://www.cruisedomain.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AC
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
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Lermaire Channel เรือส่าราญล่องเข้าสู่น่านน้่า ช่องแคบเลอแมร์ (Lermaire Channel) อันเป็นช่องแคบแห่งขั้วโลกใต้ที่

สวยงามมาก หากวันใดฟ้าเปิด ณ บริเวณแห่งนี้ ก้อนน้่าแข็งจะสะท้อนกับผืนน้่า เกิดภาพสะท้อนที่
สวยงามยิ่ง ช่องแคบแห่งนี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกโดยนักเดินเรือชาวเยอรมันในปี 1873 แต่นักเดินเรือ
นาม เอเดรียน เดอ เกอร์แลช ได้ขึ้นส่ารวจในปี 1898 หากอากาศดีท่านจะได้เห็นสัตว์ขั้วโลกใต้อย่าง 
เพนกวิน วาฬ แมวน้่า และ สิงโตทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ โดยเฉพาะ เกนตูเพนกวิน อิสระให้ท่าน
ได้เก็บภาพธารน้่าแข็ง และก้อนน้่าแข็งข้ัวโลกใต้ขนาดใหญ่  

 
Gerlache straight  ช่องแคบเกอร์แลช (Gerlache straight, Antarctica) เส้นทางที่เรียกได้ว่า ประติมากรรมก้อนน้่าแข็ง 

ซึ่งสรรค์สร้างโดยธรรมชาติ อย่างแท้จริง ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของก้อนน้่าแข็งขนาดใหญ่
ที่สลักเสลาโดยธรรมชาติ เป็นรูปร่างแปลกตามากมาย เส้นทางช่องแคบเกอร์แลชเป็นเส้นทางที่เรียก
ได้ว่า เส้นทางแห่งประติมากรรมที่สวยงามเส้นทางหนึ่งในการสัมผัสถึงความงามของทุ่งน้่าแข็งแห่งขั้ว
โลกใต้ พลาดไม่ได้กับการเก็บภาพความงามสองฝั่งที่รังสรรค์แตกต่างกันในทุกปี 

ข้อดีของการล่องเรือ Expedition Cruise คือ เรือสามารถเข้าใกล้ธารน้่าแข็ง และชายฝั่งในระยะใกล้  
ท่านสามารถสัมผัส และเก็บภาพความสวยงามได้อย่างใกล้ชิด 

 
 

Neumayer Channel  น่าท่านล่องผ่านช่องแคบนูเมเยอร์ (Neumayer Channel) ซึ่งเป็นช่องแคบกว้างเพียง 16 ไมล์ แยก
เกาะแอนเจอร์ (Anvers Island) เกาะเวียนเก (Wiencke Island) และเกาะโดว์เนอร์ (Dourner 
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Island) ซึ่งนับเป็นไฮไลท์ที่สวยงามที่สุดของช่องแคบเกอร์แลช ให้ท่านได้เต็มอ่ิมกับประสบการณ์การ
มาเยือนขั้วโลกใต้ และสัมผัสทัศนียภาพสองฝั่งของเรือ หากอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นฝูง
เพนกวินจักรพรรดิ, ปลาวาฬนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น วาฬหลังค่อม, วาฬมิงค์, วาฬเพชรฆาต, 
สิงโตทะเล, วอรัส และสัตว์ขั้วโลกใต้ หรือ ท่านจะเลือกท่ากิจกรรมที่ทางเรือจัดขึ้น เพ่ือผ่อนคลาย
อิริยาบถ 

 
Paradise Harbor น่าท่าน ขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac ship) มุ่งหน้าสู่พาราไดซ์ ฮาร์เบอร์ (Paradise Harbor) ถูกค้นพบ

โดยนักล่าปลาวาฬ ภายในอ่าวแห่งนี้ปกคลุมด้วย ทุ่งน้่าแข็ง และ ก้อนน่าแข็ง รวมถึงธารน้่าแข็ ง 
มากมาย มีวิว ทิวทัศน์และ ทัศนียภาพที่สวยงาม และ ยังเป็นที่อยู่ของนกเพนกวินจักรพรรดิ 
สิงโตทะเล แมวน้่า และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกใต้ หากอากาศดีและทัศนียภาพแจ่มใส ท่าน
จะได้เห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิมากมาย รวมถึง แมวน้่า และ สิงโตทะเลมานอนอาบแดด บนก้ อน
น้่าแข็ง และ ปลาวาฬมิงค์, ปลาวาฬหลังค่อม และ ปลาวาฬเพรชฆาต ที่จะขึ้นมาเล่นน้่าในช่วงฤดูนี้  
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ก่อนน่าท่านกลับขึ้นเรือ MV Sea Spirit 

 
 
9-10 พฤศจิกายน 2562  Drake Passage 
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือส่าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส่าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือท่ากิจกรรมที่มีภายในเรือส่าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษี
บนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถ
เลือกใช้บริการบนเรือส่าราญ เช่น บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต สระว่ายน้่า ฟิตเนส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ แนะน่าให้ท่านเก็บภาพความ
สวยงามและทัศนียภาพอันน่าประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกร่วมกิจกรรมกับทางเรือท่ีจัดโปรแกรมสันทนา
การและการส่องสัตว์ขั้วโลกต่างๆมากมาย 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
11 พฤศจิกายน 2562 อูซัวยา - บัวโนสไอเรส 
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือส่าราญ 

เรือล่องเข้าสู่น่านน้่าแห่งเมืองอูซัวยา หากท่านยังไม่เต็มอ่ิมกับการเก็บภาพช่องแคบบีเกิ้ล (Beagle Channel) 
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แนะน่าให้ท่านเตรียมกล้องให้พร้อมในการเก็บภาพความน่ารักของแมวน้่ามากมาย และนกประจ่าถิ่นจ่านวนมาก 
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ หลังจากเรือเทียบท่าน่าท่านเชคเอาท์ รับสัมภาระ  

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
12.00 น. น่าท่านเดนิทางสู่ สนามบินอูซัวยา 
13.45น. ออกเดินทางจากสนามบินอูซัวยา สู่ สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา 
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) 
 อิสระอาหารเย็น ในสนามบินตามอัธยาศัย 
19.30 น. น่าท่านเดินทางสู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) เพ่ือเชคอิน  
23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) สู่สนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK16 
 (ใช้เวลาบินประมาณ 16 ชั่วโมง 40 นาที) 
12 พฤศจิกายน 2562  บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) - อิสตันบูล 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน และ อาหารค่้า บนเครื่องบิน 

 
22.15 น. เดินทางถึงนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 
13 พฤศจิกายน 2562 อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร 
01.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ TK68 (ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง) 
14.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... 
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ห้องพักเรือส้าราญ MV Sea Spirit Luxury Cruise 

 
รองรับผู้โดยสารได้ 114 คน  

ห้องพักเป็นแบบ Suite และมีหน้าต่าง (Ocean View) หรือ ระเบียง (Balcony) 
(เตียงนอนสามารถแยกเป็นเตียง TWN ได้) 

 
ห้องสวีทแบบมีหน้าต่าง : Classic Suite (ชั้น 3) / Superior Suite (ชั้น 4) 

 
ห้องขนาด 23 ตร.ม. เตียง TWN หรือ King Size Bed, มีหน้าต่างและ Private facilities 
 
ห้องสวีทแบบหน้าต่างกลม Main Deck Suite (ชั้น 2) 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 18ต.ค.-13พ.ย. 62 

ราคาผู้ใหญ่ หรือ เด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 
(พักห้องคู่แบบมี Main Deck Suite ห้องหน้าต่างกลม ชั้น 2 มีเพียง 2 ห้อง) ท่านละ 

588,000 

Upgrade ห้องพักเป็นแบบ Classic Suite / Superior Suite ชั้น 3 & ชั้น 4 มีเพียง 4 ห้อง (พักคู่) 
เพ่ิมเงินท่านละ 

35,000 

พักเดี่ยว (ห้องพักแบบ Main deck Suite ชั้น 2) เพ่ิมเงิน 395,000 

พักเดี่ยว (ห้องพักแบบ Classic Suite / Superior Suite ชัน้ 3 & ชั้น 4) เพ่ิมเงิน 425,000 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน BKK-IST-GRU//EZE-IST-BKK หักคืน 50,000 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 150,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้่ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561) ** 

ข้อแนะน่าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น้่าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้่าหนักไม่เกิน 7 กก.  
 
ค้าแนะน้า  ส่าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ่าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 

หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน

ภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส่าราญ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน ได้ 2 ใบ) 
 ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ได้น้่าหนัก คนละ 20 ก.ก. เท่านั้น 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้่ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
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 ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน่าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าทิปเจ้าหน้าที่เรือ และ Expedition Team คนละประมาณ 500 USD (ทางเรือจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 
การช้าระเงิน  
1. กรุณาช่าระค่ามัดจ่าทัวร์ 200,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท่าการนับจากวันจองทัวร์ หรือ หลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออก
เดินทางแน่นอน พร้อมส่งส่าเนาหน้า หนังสือเดินทาง(ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่ม
ใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน  โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 130 วันท่าการ (ในช่วงปกติ) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร 

หรือตามวันเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (ซึ่งเป็นไปตามกฎของเรือส่าราญ) (การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูก

ระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  

กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 180 วันท่าการก่อนเดินทาง อาจมีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับทางเรือ โดยต้องมีหนังสือจากทางเรือยืนยันเท่านั้น  
* ภายใน 90 - 179 วันท่าการก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
* ภายใน 60 - 89 วันท่าการก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่้ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ่าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค่านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ท่าการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระ
มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท่าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  
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 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้่าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช่าระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก่าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถท่าการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค่ายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้น
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช่าระมัดจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE 

ROOM) ขึ้นอยู่กับข้อก่าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท่าให้
ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตยีงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่่า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดน่าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน่าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้่าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท่าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะส่าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน่าข้ึนเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส่าหรับน้่าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส่าหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้่าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้่าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก่าหนด 

 ส่าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น่าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง  
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( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้่าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก่าหนดให้ต่่ากว่ามาตราฐานได้ 

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อก่าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้่าหนักส่วนที่
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 

ด้วยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากข้ึน... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส่าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทาง

กลับประเทศไทย / 

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* ส่าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อย
กว่า 1 สัปดาห์  และกรุณาช้าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ้านวน  

หลังจากส่งรายช่ือผู้เอาประกันภัยแล้ว 

http://www.cruisedomain.com/

