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

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

 
 

 
 

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

ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์เหยียบพืน้น้้าแข็งขั้วโลกใต้ กับการนั่งเรือโซดิแอก (Zodiac)  

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

 
ก้าหนดการเดนิทางวนัที่  18ต.ค.-13พ.ย. 62               ราคาเริ่มตน้ที่  588,000 บาท 
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สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 18 ต.ค. 62 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมูิ) 

วันที่2 19 ต.ค. 62 แวะเปลี่ยนเครือ่งกรุงอิสตันบลู - บินข้ามเสน้แบ่งเขตเวลาสากล - สนามบินเซาเปาโล บราซิล - พักโรงแรม 

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

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

วันที่5-7 22-24 ต.ค. 62 เรือล่องสู่ หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ - ผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่8-9 
25-26 ต.ค. 62 พอร์ท สแตนลีย์ แห่งหมูเ่กาะฟอล์คแลนด์ - ชมนกเพนกวินพันธุ์เกนตู, นกเพนกวินจักรพรรดิ - อิสระ
พักผ่อนบนเรือ 

วันที่10-11 
27-28 ต.ค. 62 เรือมุ่งหน้าสู่ เกาะเซาท์จอร์เจีย - ผ่านชมแมวน้้า, เพนกวิน, สิงโตทะเล, นกนานาชนิด - อิสระพักผ่อน
บนเรือ 

วันที่12-16 29ต.ค.-2พ.ย. 62 หมู่เกาะเซาท์จอร์เจยี - ชมนกอัลบาโทรส, เพนกวิน, แมวน้้างวงช้าง - อิสระพกัผ่อนบนเรือ 

วันที่17-18 3-4 พ.ย. 62 เรือ MV Sea Spirit มุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้ - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่19-22 

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

วันที่23-24 
9-10 พ.ย. 62 เรือล่องน่านน้้าสากล Drake Passage - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมม่ากมายบนเรือ อาทิ บาร์
และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอนิเตอรเ์นต สระว่ายน้้า ฟิตเนส 

วันที่25 
11 พ.ย. 62 เรือล่องสู่นา่นน้้าแห่งเมืองอูซัวยา - เก็บภาพช่องแคบบีเกิ้ล - อ้าลาเรือตัดน้้าแข็ง - สนามบินอูซัวยา - บิน
ภายในสู่ สนามบินมินสิโตร ปิสตารินี อารเ์จนตินา 

วันที่26 12 พ.ย. 62 เดินทางกลับ - บินข้ามเสน้แบ่งเขตเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตนับลู 

วันที่27 13 พ.ย. 62 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมูิ) 
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MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise 

 

 

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

ผู๎โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
23.45 น. ออกเดินทางสูํนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช๎เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ

ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีสํวนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ําและอาหารเช๎า  
19 ตุลาคม 2562  อิสตันบูล - เซาเปาโล (บราซิล) 
05.40 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK15 อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งสินค๎าปลอดภาษีภายในสนามบิน

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

โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  (ใช๎เวลาบินประมาณ 13 ชั่วโมง 40 นาที) 
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********* บนิข้ามเสน้แบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมบีริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน 
19.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ เซาเปาโล (GRU) ประเทศบราซิล   
  นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร    
  นําทํานขึ้นรถโค๎ชปรับอากาศสูํโรงแรมที่พัก เพื่อให๎ทํานได๎พักผํอนและปรับเวลา หลังผํานการเดินทางข๎ามทวีปสูํ

ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นประเทศที่ใหญํที่สุดในทวีปอเมริกาใต๎  
น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Sao Paulo Airport Hotel**** หรือเทียบเท่า  

 
20 ตุลาคม 2562  เซาเปาโล (บราซิล) - มอนเตวิดิโอ (อุรุกกวัย) 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
05.00 น. นําทํานเดินทางสู ํสนามบิน เซาเปาโล เพื่อเชคอิน   
07.35 น. ออกเดินทางสูํ เมืองมอนเตวิดิโอ (Montevideo) โดยเที่ยวบิน LA8044 (ใช๎เวลาบินประมาณ 2.40 ช.ม.) 
10.14 น. เดินทางถึงสนามบินมอนเตวิดิโอ ประเทศอุรุกวัย  
 นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
บําย  นําทํานเที่ยวชม เมืองมอนเตวิเดโอ (Montevideo) เมืองหลวง ศูนย์กลางความเจริญทางการค๎า และยังเป็นเมือง

ทําและเมืองใหญํที่สุดของประเทศอุรุกวัย มีผู๎คนอาศัยอยูํหนาแนํน เคยอยูํภายใต๎การปกครองของอังกฤษในเวลา
สั้นๆ ในปี ค.ศ. 1807 และมีสํวนเกี่ยวข๎องกับยุทธนาวีในสงครามโลกครั้งที่ 2 ในยุทธนาวีแมํน้ําพลาตา  

  จากนัน้นําทํานชมสถาปัตยกรรม อาคารยุคโบราณในบริเวณจัตุรัสอิสรภาพ (Plaza de Independencies) ซึ่งเป็น
ลานกว๎างเป็นจตุรัสที่เป็นสถานที่ประกาศอิสรภาพของประเทศอุรุกวัย และยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โฮเซํ เจอร์วา
ซิโอ อาร์ติกาส (Jos Gervasio Artigas) วีรบุรุษผู๎ประกาศอสิรภาพของอุรุกวัย  

  จากนั้นนําทําน แวะถํายรูปกับอาคารตึกสูงทรงโบราณที่ชื่อวํา Palacio Salvo เป็นหนึ่งในตึกสูงที่สุดในอเมริกาใต๎ 
ได๎เวลานําทําน เข๎าชมมหาวิหาร Iglesia de las Carmelitas ซึ่งเป็นวิหารสไตล์โกธิคตั้งตระหงํานในเมือง
มอนเตวิเดโอ นับเป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์อีกแหํงหนึ่งของชาวอุรุกวัย   

  จากนั้นนําทํานถํายรูปกับศาลาวําการเมือง (Colonial Town Hall) ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล เป็นกลุํม
อาคารโบราณที่มีความสวยงามอีกแหํงหน่ึงของอุรุกวัย  
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นําทํานเที่ยวชมและแวะถํายรูปกับอาคารรัฐสภาแหํงอุรุกวัย (Palacio Legislativo) ซึ่งเป็นอาคารที่เป็นเหมือน
สัญลักษณ์แหํงประชาธิปไตยแหํงแรกของทวีปอเมริกาใต๎ อาคารรัฐสภาแหํงนี้สร๎างขึ้นในปี 1925 เพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองการประกาศอิสรภาพครบ 100 ปีของอุรุกวัย 

ค่ํา              รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว **** หรือเทียบเท่า 

 
21 ตุลาคม 2562  มอนเตวิดิโอ - ฟอร์คแลนด์ 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
  นําทํานเชคอิน เพื่อขึ้นเรือ MV Sea Spirit Cruise เนื่องจากทําเรือแหํงนี้ต๎องใช๎เวลาในการเชคอิน และขนกระเป๋า

เดินทางขึ้นเรือ เพราะเรือจะไมํได๎ทําการจอดเทียบทํา ทางเรือจะอํานวยความสะดวกให๎กับลูกค๎าทุกทําน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
  อิสระให๎ทํานได๎พักผํอนบนเรือสําราญ ตามอัธยาศัย ในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรมซ๎อมการเตรียมตัวและความ

ปลอดภัยในการลํองเรือสําราญแบบเอ็กซ์เพนดิชั่น ซึ่งเป็นเรือที่สามารถนําทํานขึ้นเหยียบแผํนน้ําแข็งแหํงขั้วโลกใต๎ 
นอกจากนี้ลูกค๎าทุกทํานจะได๎รับเสื้อกันหนาว (Polar Parkas) เป็นของที่ระลึก เสื้อกันหนาวชนิดนี้ออกแบบพิเศษ
เพื่อให๎ความอบอํุนแกํรํางกายสําหรับนักทํองเที่ยวที่ต๎องการบุกตะลุยขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต๎ 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 
 เรือออกจากทําเทียบเรือมุํงหน๎าสูํ ขัว้โลกใต ๎  
22-24 ตุลาคม 2561  South Atlantic Ocean 
 เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
  เรือลํองสูํ หมูํเกาะฟอร์คแลนด์ (Falkland Island) โดยผํานมหาสมุทรแอตแลนติกใต๎ (South Atlantic Ocean) 

ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง ให๎ทํานได๎พักผํอนและปรับตัวกับอุณหภูมิกํอนเข๎าผืนแผํนดิน แอนตาร์กติกา ทั้งนี้
ระหวํางทางมุํงหน๎าสูํเกาะฟอร์คแลนด์ ทํานจะได๎มีโอกาสเห็นฝูงปลาวาฬและปลาโลมา แหํงมหาสมุทรแอตแลนติก 
อิสระให๎ทํานได๎ผํอนคลายและพักผํอนตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
บําย  อิสระให๎ทํานได๎ผํอนคลายอิริยาบถและพักผํอนตามอัธยาศัย (แนะนําให๎ทํานออกกําลังกายในห๎องยิม ที่มีบริการ

ลูกค๎าทุกทําน เนื่องจากในวันรุํงขึ้นจะเริ่มเข๎าสูํแผํนดินขั้วโลกใต๎ จึงแนะนําให๎ทํานเตรียมความพร๎อมของรํางกาย
กํอนสัมผัสปลายสุดแหํงผืนแผํนดิน)  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
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หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัย 

 
 
25-26 ตุลาคม 2562  พอร์ท สแตนลีย์ (Port Stanley) แห่งหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island) 
  นําทํานทํองเที่ยวใน หมูํเกาะฟอล์คแลนด์ หรือ หมูํเกาะมัลบีนัส เป็นกลุํมเกาะตั้งอยูํในหมูํเกาะแอตแลนติกใต๎บน

ไหลํทวีปปาตาโกเนีย หมูํเกาะหลักอยูํหํางจากชายฝั่งปาตาโกเนีย ไปทางตะวันออกราว 500 กิโลเมตร กลุํมเกาะมี
พื้นที่ 12,173 ตารางกิโลเมตร ประกอบด๎วยเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก ฟอล์คแลนด์ตะวันตก และเกาะที่เล็กกวํา
อื่นอีก 776 เกาะ หมูํเกาะดังกลําวเป็นดินแดนโพ๎นทะเลของสหราชอาณาจักร มีระดับการปกครองตนเองภายใน
สูง เมืองหลวง คือ สแตนลีย์บนเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก นําทํานสัมผัสกับวิถีชีวิตและประวัติความเป็นมาของ
หมูํเกาะฟอร์คแลนด์  

  นําทํานสัมผัส นกเพนกวินพันธุ์เกนตู (Gentoo Penguins) และ นกเพนกวินจักรพรรดิ (King Penguins) ซึ่งมีกวํา
พันตัวในบริเวณนี้ อิสระให๎ทํานได๎สัมผัสและถํายรูปกับฝูงนกเพนกวินนานาพันธ์ุแบบใกล๎ชิด 

  นําทํานสัมผัส วิถีการดํารงชีวิตของนกอัลบาโทรส (Albatross) ซึ่งอาศัยอยูํในเกาะแหํงนี้เป็นจํานวนมาก ให๎ทํานได๎
ใกล๎ชิดกับธรรมชาติของนกอัลบาโทรส พร๎อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  

   

 
(อาหารเช้า, กลางวัน, เยน็, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทาง) 

27-28 ตุลาคม 2562  Southern Ocean 
  เรือ MV Sea Spirit นําทํานเดินทางมุํงหน๎าสูํ เกาะ เซาท์จอร์เจีย หมูํเกาะแหํงสัตว์ขั้วโลกใต๎นานาชนิด และเป็น

แหลํงของแมวน้ํา, เพนกวิน, สิงโตทะเล, นกนานาชนิด โดยระหวํางทางเรือจะลํองผําน มหาสมุทรใต๎ (Southern 
Ocean) และผํานหน๎าผารังนก หรือที่รู๎จักในนาม หินชัค (Shag Rocks) ระหวํางการเดินทางผู๎เชี่ยวชาญในแขนง
ตํางๆจะให๎ความรู๎ความเข๎าใจทํานในเรื่องธรรมชาติและการดํารงชีวิตของสัตว์ขั้วโลกใต๎ 

  (อาหารเช้า, กลางวัน, เยน็, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทางสู่หมูเ่กาะเซาท์จอรเ์จีย) 
 

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)  
 เป็นหมูํเกาะที่อุดมไปด๎วยสัตว์ขั้วโลกใต๎นานาชนิดซึ่งอาศัยอยูํกันเป็นอาณาจักรใหญํและกินพื้นที่หลายเกาะ ดังนั้น

การเดินทางเพื่อให๎ทํานได๎สัมผัสธรรมชาติอยํางเต็มที่จะใช๎เวลาที่นี่หลายวัน โดย Expedition team จะนําทํานขึ้น
สัมผัสธรรมชาติของแตํละเกาะ ซึ่งอุดมไปด๎วยสัตว์ที่อาศัยกันเป็นอาณาจักรไมํวําจะเป็น นกอัลบาโทรส, เพนกวิน, 
แมวน้ํางวงช๎าง, ซึ่งอาศัยอยูํในเกาะนี้กวําแสนตัว นอกจากนี้เกาะแหํงนี้  โดยรอบบริเวณยังเป็นแหลํงอาศัยของ
ปลาวาฬอีกด๎วย 

 

 
 
3-4 พฤศจิกายน 2562  Southern Ocean 
  เรือ MV Sea Spirit นําทํานเดินทางมุํงหน๎าสูํผืนแผํนดิน แอนตาร์กติกา ระหวํางทาง มุํงหน๎าสูํขั้วโลกใต๎ ในระหวําง

การลํองเรือ หากอากาศดี ทํานจะได๎เห็นฝูงปลาวาฬ วํายวนเวียน ในทะเลแหํงนี้ นอกจากนี้ทางเรือยังมีกิจกรรม
และข๎อมูลสําหรับลูกค๎าที่ต๎องการรู๎รายละเอียด และ เรื่องราวของขั้วโลกใต๎และการเตรียมตัวสําหรับการลงเรือ 
Zodica เพื่อขึ้นสัมผัสจุดตํางๆตลอดการเดินทางสูํขั้วโลกใต๎ ทํานสามารถรํวมกิจกรรมตํางๆที่ทางเรือจัดขึ้น หรือ
จะเลือกผํอนคลายอิริยาบถในคลับเลาจน์ของทางเรือ เรือลํองผํานมหาสมุทรแอนตาร์กติก ซึ่งเริ่มปกคลุมด๎วยธาร
น้ําแข็งและทุํงน้ําแข็งแหํงขั้วโลกใต๎ ทํานจะได๎สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตาอีกแหํงหนึ่งของดินแดนขั้วโลกใต๎ 
(Antarctica Zone)   

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

(กิจกรรมการลงเรือ Zodiac ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจกิายน 2019  
อาจมีการปรบัเปลีย่นการขึ้นเกาะแต่ละจุดขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละวัน) 

 
Half-Moon Island นําทําน ลงเรือโซดิแอก (Zodiac ship) เพื่อสัมผัสประสบการณ์เดินเลํนกัน เพนกวินรูคคารี่ 

(Rookery penguin)  แหํงเกาะฮาล์ฟมูน (Half Moon Island) ซึ่งเป็นเกาะที่อยูํอาศัยของเหลํา
เพนกวินรูคคารี่แหํงขั้วโลกใต๎ นําทํานขึ้นฝั่งเพื่อให๎ทํานได๎สัมผัสเพนกวินอยํางใกล๎ชิด นอกจากนี้
บริเวณเกาะแหํงนี้ ยังเป็นที่อยูํของสัตว์ขั้วโลกใต๎อยําง นกขั้วโลกใต๎ ซึ่งมีลําตัวสีขาวและมีปลอกคอสี
ดํา และ นกนางนวลเคลป์ รวมถึงนกนานาชนิด ให๎ทํานได๎เก็บภาพสัตว์ขั้วโลกที่อาศัยอยูํ ณ บริเวณนี้ 
ได๎เวลานําทํานขึ้นเรือโซดิแอกเพื่อนําทํานขึ้นเรือ MV Sea Spirit  

 
Deception Island นําทํานมุํงหน๎าสูํ อําวนักลําปลาวาฬ (Whalers Bay) ซึ่งเป็นแหลํงที่อยูํอาศัยของปลาวาฬหลังคํอม 

หรือ วาฬฮัมแบ็ค (Humpback whales) เป็นวาฬขนาดใหญํชนิดหนึ่ง จัดอยูํในประเภทวาฬ
บาลีน ในวงศ์วาฬอกรํอง (Balaenopteridae) วาฬหลังคํอมจัดเป็นวาฬขนาดใหญํเป็นอันดับ 8 ของ
วาฬทั้งหมด น้ําหนักตัวอาจถึง 45 ตัน มีความยาว 25 เมตร วาฬหลังคํอมเป็นวาฬที่เป็นรู๎จักกันเป็น
อยํางดีจากพฤติกรรมชอบกระโดดตัวขึ้นเหนือน้ํา ซึ่งเป็นภาพที่นําประทับใจสําหรับผู๎พบเห็น เหตุที่
กระโดดนั้นมีหลายประการ ทั้งกระโดดเพื่อสลัดเพรียงที่เกาะอยูํตามตัวให๎หลุดออก หรือ กระโดดเพื่อ
อวดตัวเมีย เมื่อมีตัวผู๎ตัวหนึ่งกระโดดกํอน ตัวอื่นๆ ก็จะกระโดดตามเหมือนแขํงขันกัน ณ อําวแหํงนี้
เป็นแหลํงของวาฬหลังคํอม จึงทําให๎สมัยลําปลาวาฬ บริเวณนี้จะเต็มไปด๎วยเรือลําปลาวาฬและจะนํา
วาฬที่ลําได๎ ไปชําแหละบนเกาะดีเซพชั่น (Deception Island) ตํอไป ให๎ทํานได๎สัมผัสและเก็บภาพ
วาฬหลังคํอมอยํางใกล๎ชิด  
จากนั้นนําทํานสู ํเกาะดีเซพช่ัน (Deception Island) เพื่อชมหมูํบ๎านและโรงงานชําแหละปลาวาฬ ซึ่ง
สร๎างขึ้นในปี 1905 และได๎ถูกทําลายลงจากเหตุดินถลํมในปี 1967 ทํานจะได๎เห็นซากวาฬที่สามารถ
พบเห็นได๎ในบริเวณนี ้ได๎เวลานําทํานกลับสูํเรือโซดิแอก เพื่อกลับสูํเรือ MV Sea Spirit   
(การขึ้นเกาะแตํละเกาะ ขึ้นกับสภาพอากาศ) 

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 เรือสําราญลํองเข๎าสูํนํานน้ํา ชํองแคบเลอแมร์ (Lermaire Channel) อันเป็นชํองแคบแหํงขั้วโลกใต๎ที่

สวยงามมาก หากวันใดฟ้าเปิด ณ บริเวณแหํงนี้ ก๎อนน้ําแข็งจะสะท๎อนกับผืนน้ํา เกิดภาพสะท๎อนที่
สวยงามยิ่ง ชํองแคบแหํงนี้ถูกค๎นพบเป็นครั้งแรกโดยนักเดินเรือชาวเยอรมันในปี 1873 แตํนักเดินเรือ
นาม เอเดรียน เดอ เกอร์แลช ได๎ขึ้นสํารวจในปี 1898 หากอากาศดีทํานจะได๎เห็นสัตว์ขั้วโลกใต๎อยําง 
เพนกวิน วาฬ แมวน้ํา และ สิงโตทะเลที่อาศัยอยูํในบริเวณนี้ โดยเฉพาะ เกนตูเพนกวิน อิสระให๎ทําน
ได๎เก็บภาพธารน้ําแข็ง และก๎อนน้ําแข็งขั้วโลกใต๎ขนาดใหญํ  

 
Gerlache straight  ชํองแคบเกอร์แลช (Gerlache straight, Antarctica) เส๎นทางที่เรียกได๎วํา ประติมากรรมก๎อนน้ําแข็ง 

ซึ่งสรรค์สร๎างโดยธรรมชาติ อยํางแท๎จริง ทํานจะได๎สัมผัสกับความสวยงามของก๎อนน้ําแข็งขนาดใหญํ
ที่สลักเสลาโดยธรรมชาติ เป็นรูปรํางแปลกตามากมาย เส๎นทางชํองแคบเกอร์แลชเป็นเส๎นทางที่เรียก
ได๎วํา เส๎นทางแหํงประติมากรรมที่สวยงามเส๎นทางหนึ่งในการสัมผัสถึงความงามของทุํงน้ําแข็งแหํงขั้ว
โลกใต๎ พลาดไมํได๎กับการเก็บภาพความงามสองฝั่งที่รังสรรค์แตกตํางกันในทุกปี 

ข๎อดีของการลํองเรือ Expedition Cruise คือ เรือสามารถเข๎าใกล๎ธารน้ําแข็ง และชายฝั่งในระยะใกล ๎ 
ทํานสามารถสมัผัส และเก็บภาพความสวยงามได๎อยํางใกล๎ชิด 

 
 

Neumayer Channel  นําทํานลํองผํานชํองแคบนูเมเยอร์ (Neumayer Channel) ซึ่งเป็นชํองแคบกว๎างเพียง 16 ไมล์ แยก
เกาะแอนเจอร์ (Anvers Island) เกาะเวียนเก (Wiencke Island) และเกาะโดว์เนอร์ (Dourner 
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Island) ซึ่งนับเป็นไฮไลท์ที่สวยงามที่สุดของชํองแคบเกอร์แลช ให๎ทํานได๎เต็มอิ่มกับประสบการณ์การ
มาเยือนขั้วโลกใต๎ และสัมผัสทัศนียภาพสองฝั่งของเรือ หากอากาศเป็นใจ ทํานสามารถเห็นฝูง
เพนกวินจักรพรรดิ, ปลาวาฬนานาชนิด ไมํวําจะเป็น วาฬหลังคํอม, วาฬมิงค์, วาฬเพชรฆาต, 
สิงโตทะเล, วอรัส และสัตว์ขั้วโลกใต๎ หรือ ทํานจะเลือกทํากิจกรรมที่ทางเรือจัดขึ้น เพื่อผํอนคลาย
อิริยาบถ 

 
Paradise Harbor นําทําน ขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac ship) มุํงหน๎าสูํพาราไดซ์ ฮาร์เบอร์ (Paradise Harbor) ถูกค๎นพบ

โดยนักลําปลาวาฬ ภายในอําวแหํงนี้ปกคลุมด๎วย ทุํงน้ําแข็ง และ ก๎อนนําแข็ง รวมถึงธารน้ําแข็ ง 
มากมาย มีวิว ทิวทัศน์และ ทัศนียภาพที่สวยงาม และ ยังเป็นที่อยูํของนกเพนกวินจักรพรรดิ 
สิงโตทะเล แมวน้ํา และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูํในแถบขั้วโลกใต๎ หากอากาศดีและทัศนียภาพแจํมใส ทําน
จะได๎เห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิมากมาย รวมถึง แมวน้ํา และ สิงโตทะเลมานอนอาบแดด บนก๎ อน
น้ําแข็ง และ ปลาวาฬมิงค์, ปลาวาฬหลังคํอม และ ปลาวาฬเพรชฆาต ที่จะขึ้นมาเลํนน้ําในชํวงฤดูนี้  
อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพตามอัธยาศัย กํอนนําทํานกลับขึ้นเรือ MV Sea Spirit 

 
 
9-10 พฤศจิกายน 2562  Drake Passage 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 

อิสระให๎ทํานพักผํอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทํานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลํนในคลับ 
เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได๎ตามใจชอบ ไมํวําจะเป็นช๎อปปิ้งที่ร๎านขายสินค๎าปลอดภาษี
บนเรือ (Duty Free) และสํวนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทํานสามารถ
เลือกใช๎บริการบนเรือสําราญ เชํน บาร์และเลาจน ์ห๎องสมุด ห๎องอินเตอร์เนต สระวํายน้ํา ฟิตเนส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ แนะนําให๎ทํานเก็บภาพความ
สวยงามและทศันียภาพอันนําประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกรํวมกิจกรรมกับทางเรือที่จัดโปรแกรมสันทนา
การและการสอํงสัตว์ขั้วโลกตํางๆมากมาย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
11 พฤศจิกายน 2562 อูซัวยา - บัวโนสไอเรส 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 
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เรือลํองเข๎าสูํนํานน้ําแหํงเมืองอูซัวยา หากทํานยังไมํเต็มอิ่มกับการเก็บภาพชํองแคบบีเกิ้ล (Beagle Channel) 
แนะนําให๎ทํานเตรียมกล๎องให๎พร๎อมในการเก็บภาพความนํารักของแมวน้ํามากมาย และนกประจําถิ่นจํานวนมาก 
ที่อาศัยอยูํในบริเวณน้ี หลังจากเรอืเทียบทํานําทํานเชคเอาท์ รับสัมภาระ  

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
12.00 น. นําทํานเดนิทางสูํ สนามบินอซูัวยา 
13.45น. ออกเดินทางจากสนามบินอูซวัยา สูํ สนามบนิมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา 
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) 
 อิสระอาหารเย็น ในสนามบินตามอัธยาศัย 
19.30 น. นําทํานเดินทางสูสํนามบินมนิิสโตร ปิสตารินี (EZE) เพื่อเชคอิน  
23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินมนิิสโตร ปิสตารินี (EZE) สูํสนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK16 
 (ใช๎เวลาบินประมาณ 16 ชั่วโมง 40 นาที) 
12 พฤศจิกายน 2562  บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) - อิสตันบูล 

********* บนิข้ามเสน้แบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมบีริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน และ อาหารค่้า บนเครื่องบิน 

 
22.15 น. เดินทางถึงนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี อิสระให๎ทํานช๎อปปิ้งสินค๎าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 
13 พฤศจิกายน 2562 อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร 
01.55 น. ออกเดินทางสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ TK68 (ใช๎เวลาบินประมาณ 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, มีหน๎าตํางและ Private facilities 
 
ห้องสวีทแบบหน้าต่างกลม Main Deck Suite (ชั้น 2) 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 18ต.ค.-13พ.ย. 62 

ราคาผู๎ใหญํ หรือ เด็กอายุตํ่ากวํา 18 ปี (พักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน) 
(พักห๎องคูํแบบม ีMain Deck Suite ห๎องหน๎าตํางกลม ชั้น 2 มีเพียง 2 ห๎อง) ทํานละ 

588,000 

Upgrade ห๎องพักเป็นแบบ Classic Suite / Superior Suite ชั้น 3 & ชั้น 4 มีเพียง 4 ห๎อง (พักคูํ) 
เพิ่มเงินทํานละ 

35,000 

พักเด่ียว (ห๎องพักแบบ Main deck Suite ชั้น 2) เพิ่มเงิน 395,000 

พักเด่ียว (ห๎องพักแบบ Classic Suite / Superior Suite ชั้น 3 & ชั้น 4) เพิ่มเงิน 425,000 

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

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต๎นที่ทํานละ (ราคายืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่นั่ง confirm เทํานั้น) 150,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตํจะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยนืยันเทําน้ัน (คิด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561) ** 

ข๎อแนะนําและแจ๎งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๏ป หากออกตั๋วแล๎ว ไมํสามารถขอคนืเงินได๎ และไมํสามารถเปลีย่นวันเดินทางได๎ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมํเกิน 7 กก.  
 
ค้าแนะน้า  สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎อยูํจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต๎องซื้อตัว๋เครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กํอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวํางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 

หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห๎องพัก ลํวงหน๎ากํอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร ์และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวรท์ี่ทํานจอง ที่แนํนอนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให๎เกิดข๎อผิดพลาดขึ้นกับทํานใน

ภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น หากทํานได๎มีการจองการเดินทางดังกลําวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 
โปรแกรมทํองเที่ยวลํองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไว๎ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทํองเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไมํเกิน 23 กก./ทําน ได๎ 2 ใบ) 
 ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ได๎น้ําหนัก คนละ 20 ก.ก. เทําน้ัน 
 คําภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คําประกันภัยทางอากาศ 
 คําประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คํารักษาพยาบาลในตํางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คํารักษาพยาบาลหลังกลับจากตํางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไมํครอบคลุมผู๎ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 คําภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
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 คําที่พักตลอดการเดินทาง  
 คําอาหารทุกมื้อตามระบุ, คําพาหนะ หรือรถรับ-สํง ระหวํางนําเที่ยว, คําเข๎าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
 เจ๎าหน๎าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตรานีไ้มํรวมถึง 
 คําทิปเจ๎าหน๎าที่เรือ และ Expedition Team คนละประมาณ 500 USD (ทางเรือจะแจ๎งให๎ทราบอีกครั้ง) 
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําซักรีด คําโทรศัพท์-แฟกซ์ และคําใช๎จํายอื่นๆที่ไมํได๎ระบุในรายการ 
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 
การช้าระเงิน  
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 200,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการนบัจากวันจองทัวร์ หรือ หลังได๎รับการยืนยันกรุ๏ปออก
เดินทางแนํนอน พร๎อมสํงสําเนาหน๎า หนังสือเดินทาง(ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํม
ใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐาน  โอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2116 6423 
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 130 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร 

หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (ซึ่งเป็นไปตามกฎของเรือสําราญ) (การไมํชําระเงินคํามัดจํา หรือชําระไมํครบ หรือเชค็ธนาคารถูก

ระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมสีิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  

กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 180 วันทําการกํอนเดินทาง อาจมีคําใช๎จําย ขึ้นอยูํกับทางเรือ โดยต๎องมีหนังสือจากทางเรือยืนยันเทําน้ัน  
* ภายใน 90 - 179 วันทําการกํอนเดินทาง หักคําใช๎จํายตามจริง (ได๎รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
* ภายใน 60 - 89 วันทําการกํอนเดินทาง หักคําใช๎จํายตามจริง (ได๎รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
หมายเหต ุ: 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่้ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ๎งให๎ผู๎เดินทางทราบ

ลํวงหน๎า อยํางน๎อย 30 วัน กํอนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทํองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การลําช๎าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท๎วง  ภัยธรรมชาติ  การกํอจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู๎เดินทางไว๎ให๎ได๎มากที่สุด 

 เนื่องจากการทํองเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจํายกับบริษัทตัวแทนในตํางประเทศ  ทํานไมํสามารถที่จะเรียกร๎องเงินคืน 
ในกรณีที่ทํานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช๎บริการที่ทางทัวร์จัดให๎ ยกเว๎นทํานได๎ทําการตกลง หรือ แจ๎งกํอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฎิเสธการตรวจคนเข๎าเมือง และจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ทํานชําระ
มาแล๎ว  หากทํานถูกปฎิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข๎าเมือง  
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 ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบ หากทําน
ถูกปฎิเสธการเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทํองเที่ยวใช๎หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลํมสี
เลือดหม ู

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมูํคณะผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับ หากทํานต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทาํนจะต๎องชําระ 

คําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และใน
กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทาํนั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ได๎เทํานั้น) 

 ทํานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชํน เชียงใหมํ ภูเก็ต หาดใหญ ํฯลฯ โปรดแจ๎งฝ่ายขายกํอนเพ่ือขอคํายืนยันวํา
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนํนอน หากทํานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมํได๎รับการยืนยันจากพนักงาน แล๎วทัวร์นัน้
ยกเลิก บริษัทฯไมํสามารถรบัผิดชอบคําใช๎จํายใดๆที่เกี่ยวข๎องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได๎ 

 เมื่อทํานจองทัวร์และชําระมัดจําแล๎ว หมายถึงทํานยอมรับในข๎อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ๎งแล๎วข๎างต๎น 
โรงแรมและห้อง 
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคู ํ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของห๎องพักและรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให๎ทํานไมํได๎หอ๎งพักติดกันตามที่ต๎องการ หรือ อาจไมํสามารถจัดห๎องที่พักแบบ 3 เตยีงได ๎

 โรงแรมหลายแหํงในยุโรป จะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มอีุณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให๎บริการ
ในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสใํนกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชํน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต๎น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห๎ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล๎า เป็นต๎น จะถูกทาํการตรวจอยําง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให๎ถือขึ้นเครื่องได๎ไมํเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไมํเกนิ 100 ml. แล๎วใสํรวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร๎อมที่จะสําแดงตํอเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหวํางประเทศ ( ICAO ) 

 หากทํานซื้อสนิค๎าปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต๎องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได๎ และ
ห๎ามมีรํองรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและคา่พนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎โหลดใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู๎โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตํละสายการบิน) การเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ทํานไมํอาจปฎิเสธได๎ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวําที่สายการบินกําหนด 
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 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึน้เครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา๎ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทัวร ์ที่ต๎องบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํากวํามาตราฐานได๎ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระ ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสวํนที่
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกินไป ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 

ด้วยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากขึ้น... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 บรษิัทจะจํายคําใช๎จําย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ได๎เกิดขึ้นในระยะวเลา 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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* สําหรับผู๎เอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เทําของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว๎ในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หลังจากส่งรายชื่อผู้เอาประกันภัยแลว้ 


