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Code: IE04-ANTARC ECLIPSE-24TK-NOV-585-MN0205 

 

24 วนั ปรากฏการณ์สรุยิปุราคา ณ ข ัว้โลกใต ้ 

Antarctica Eclipse Phenomena @ Year 2021….One time only!!!!!! 

ประสบการณร์ว่มเดมิทางคร ัง้หนึง่และคร ัง้เดยีว....สรุยิปุราคา ณ ข ัว้โลกใต ้  

อซูวัยา – ฟอลค์แลนด ์– เซาทจ์อรเ์จยี – แอนตารก์ตกิา 

 

 

 21 พฤศจกิายน – 14 ธนัวาคม 2564 

เร ิม่ตน้ 585,000 บาท 

(จองดว่น...... คณะเดยีวเทา่น ัน้...หอ้งจ ากดัมาก….) 

อซูวัยา (อารเ์จนตนิา) – เกาะฟอลค์แลนด ์– เกาะเซาท ์จอรเ์จยี (อาณาจกัรเพนกวนินบัลา้นตวั) 

เกาะเชลทแ์ลนด ์– เกาะชา้ง – แอนตารก์ตกิา – ชอ่งแคบเกอรแ์ลช – ชอ่งแคบเลอแมร ์– พาราไดซเ์บย ์

ใหท้า่นสมัผสัประสบการณ์เหยยีบพืน้น า้แข็งข ัว้โลกใต ้กบัการน ัง่เรอืโซดแิอก (Zodiac)  
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24 วนั ปรากฏการณ์สรุยิปุราคา ณ ข ัว้โลกใต ้

(เกดิในวนัที ่4 ธนัวาคม 2564 เทา่น ัน้....คร ัง้เดยีว ณ ข ัว้โลกใต)้  
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หอ้งพกัในเรอื Albatross Expeditions – MV Ocean Atlantic 

*** ราคาในโปรแกรม เร ิม่ตน้จากหอ้งพกัหอ้งคู ่แบบ Inside – Category E (ม ี2 หอ้งเทา่น ัน้) *** (เต็ม

แลว้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ราคาหอ้งพกั (พกัคู)่ แบบ Porthole – หนา้ตา่งกลม Cat. D (ม ี6 หอ้งเทา่น ัน้)*** เพิม่ทา่นละ 95,000 

บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ราคาหอ้งพกั (พกัคู)่ แบบ Window– หนา้ตา่ง Cat. C (ม ี2 หอ้งเทา่น ัน้)*** เพิม่ทา่นละ 160,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

หอ้งพกัแบบ Premium & Suite (ตอ้งท าการเช็คหอ้งวา่งกบัทางเรอืเทา่น ัน้ จงึจะสามารถคอนเฟิรม์ได)้ 
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***ราคาหอ้งพกั (พกัคู)่ แบบ Panorama Window Suite– หนา้ตา่ง Cat. B ****เพิม่ทา่นละ 195,000 

บาท  

 

 

***ราคาหอ้งพกั (พกัคู)่ แบบ Panorama Window Suite– หนา้ตา่ง Cat. A ****เพิม่ทา่นละ 257,000 

บาท  

***ราคาหอ้งพกั (พกัคู)่ แบบ Premium Suite ****เพิม่ทา่นละ 325,000 บาท   
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***กรณี พกั 3 ทา่นในหอ้งแบบ Inside – Cat F (ไดร้บัสว่นลดทา่นละ 45,000 จากราคาทวัร)์* ตอ้งเช็ค

หอ้งวา่ง 

 

 

***กรณี พกั 1 ทา่นในหอ้งแบบ Inside SGL – Cat G (ไมม่สีว่นเพิม่คา่พกัหอ้งเดีย่ว) ** ตอ้งเช็คหอ้งวา่ง 
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24 วนั ปรากฏการณ์สรุยิปุราคา ณ ข ัว้โลกใต ้ 

Antarctica Eclipse Phenomena @ Year 2021….One time only!!!!!! 

ประสบการณ์รว่มเดมิทางคร ัง้หนึง่และคร ัง้เดยีว....สรุยิปุราคา ณ ข ัว้โลกใต ้  

อซูวัยา – ฟอลค์แลนด ์– เซาทจ์อรเ์จยี – แอนตารก์ตกิา 

(ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัโปรแกรม หรอื สายการบนิ หากมกีารแจง้เปลีย่นแปลงจากทางเรอื หรอื สายการ

บนิ) 

 

21 พฤศจกิายน 2564กรงุเทพ – อสิตนับลู  

 

20.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.45 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.55 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกที่น่ัง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและ

อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิ  

*** หมายเหต ุทา่นทีเ่ดนิทางในช ัน้ธุรกจิ สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ มบีรกิาร wifi on board ฟร ีตลอด

การเดนิทาง,  

ส าหรบัช ัน้นกัทอ่งเทีย่ว มบีรกิารไวไฟ ฟร ี30 นาท*ี** 

 

22 พฤศจกิายน 2564อสิตนับลู – บวัโนสไอเรส (ประเทศอารเ์จนตนิา) 

 

 

06.20 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตันบลูแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK15 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิอสิตันบลู ตามอธัยาศัย (สนามบนิแหง่ใหมใ่หญก่วา่เดมิมาก) 
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10.25 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST) สู ่สนามบนิมนิสิโตร ปิสตารนิี (EZE) ประเทศอารเ์จนตน่ิาโดย

สายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส  สายการบนิมีบรกิารอาหารเชา้บนเครื่อง (ใชเ้วลาบนิประมาณ 18.10 

ชัว่โมง) 

 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนับรกิารบนเครือ่งบนิ 

22.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิมนิสิโตร ปิสตารนิ ี(EZE) ประเทศอารเ์จนตนิา   

  น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร    

  น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศสูโ่รงแรมทีพั่ก เพือ่ใหท้่านไดพั้กผ่อนและปรับเวลา หลังผ่านการเดนิทางขา้ม

ทวปีสูป่ระเทศอารเ์จนตนิา ซึง่เป็นอกีหนึง่ประเทศในทวปีอเมรกิาใต ้ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Dazzler by Wyndham Buenos Aires Palremo Hotel  **** หรอื

เทยีบเทา่ 

23 พฤศจกิายน 2564บวัโนสไอเรส – อชูวัยา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ฮอรเ์ซ นวิเบร ี  

10.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอซูวัยา (Ushauaia) โดยเทีย่วบนิ LA7742 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.35 ช.ม.) 

 อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

14.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิอซูวัยา ประตสูู ่“แอนตารก์ตกิา” หรอื “ขัว้โลกใต”้ 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เก็บภาพความสวยงามบรเิวณทา่เรอืเมอืงอซูวัยา และเดนิเล่นภายในตัวเมอืงอซูวัยา 

ซึง่คงบรรยากาศเมอืงเล็กๆ แต่แฝงดว้ยเสน่หแ์บบตะวันตก ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากหรอืของทีร่ะลกึ

ไดต้ามอัธยาศัย น าทา่นเช็คอนิ เพือ่ข ึน้เรอื Albatross Expedition MV Ocean Atlantic เนื่องจาก

ทา่เรอืแหง่นีต้อ้งใชเ้วลาในการเชค็อนิ และขนกระเป๋าเดนิทางขึน้เรอื เพราะเรอืจะไมไ่ดท้ าการจอดเทยีบท่า 

ทางเรอืจะอ านวยความสะดวกใหก้ับลูกคา้ทุกท่าน อสิระใหท้่านไดพั้กผ่อนบนเรอืส าราญ ตามอัธยาศัย ใน

วันนีท้างเรอืจะจัดกจิกรรมซอ้มการเตรยีมตัวและความปลอดภยัในการลอ่งเรอืส าราญแบบเอ็กซเ์พนดชิัน่ ซึง่

เป็นเรอืทีส่ามารถน าทา่นขึน้เหยยีบแผน่น ้าแข็งแหง่ขัว้โลกใต ้นอกจากนีล้กูคา้ทุกท่านจะไดรั้บเสือ้กันหนาว 

(Polar Parkas) เป็นของทีร่ะลกึ เสือ้กันหนาวชนดินี้ออกแบบพเิศษเพือ่ใหค้วามอบอุน่แกร่่างกายส าหรับ

นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการบกุตะลยุขัว้โลกเหนอืหรอืขัว้โลกใต ้
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ภายในหอ้งอาหารของเรอื 

 เรอืออกจากทา่เทยีบเรอืมุง่หนา้สูข่ัว้โลกใต ้

  

24 พฤศจกิายน 2564South Atlantic Ocean 

 

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

  เรอืล่องสูห่มูเ่กาะฟอลค์แลนด ์(Falkland Island) โดยผ่านมหาสมทุรแอตแลนตกิใต ้(South Atlantic 

Ocean) ซึง่มทีัศนยีภาพทีส่วยงามยิง่ ใหท้า่นไดพั้กผอ่นและปรับตัวกบัอณุหภมูกิอ่นเขา้ผนืแผน่ดนิ แอนตาร์

กตกิา ทัง้นี้ระหว่างทางมุง่หนา้สู่เกาะฟอลค์แลนด ์ท่านจะไดม้โีอกาสเห็นฝูงปลาวาฬและปลาโลมา แห่ง

มหาสมทุรแอตแลนตกิ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายและพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

  

บา่ย  อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอริยิาบถและพักผอ่นตามอธัยาศัย (แนะน าใหท้่านออกก าลังกายในหอ้งยมิ ที่

มบีรกิารลกูคา้ทกุทา่น เนือ่งจากในวันรุง่ขึน้จะเริม่เขา้สูแ่ผน่ดนิขัว้โลกใต ้จงึแนะน าใหท้า่นเตรยีมความพรอ้ม

ของรา่งกายกอ่นสมัผัสปลายสดุแหง่ผนืแผน่ดนิ)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

25-26 พฤศจกิายน 2564  พอรท์ สแตนลยี ์(Port Stanley) แหง่หมูเ่กาะฟอลค์แลนด ์(Falkland 

Island) 

 

  น าทา่นทอ่งเทีย่วในหมูเ่กาะฟอลค์แลนด ์หรอื หมูเ่กาะมลับนัีส เป็นกลุม่เกาะตัง้อยูใ่นหมูเ่กาะแอตแลนตกิใต ้

บนไหลท่วปีปาตาโกเนีย หมู่เกาะหลักอยูห่่างจากชายฝ่ังปาตาโกเนีย ไปทางตะวันออกราว 500 กโิลเมตร 

กลุ่มเกาะมพีืน้ที ่12,173 ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะฟอล์คแลนดต์ะวันออก ฟอลค์แลนดต์ะวันตก 
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และเกาะทีเ่ล็กกวา่อืน่อกี 776 เกาะ หมูเ่กาะดังกลา่วเป็นดนิแดนโพน้ทะเลของสหราชอาณาจักร มรีะดับการ

ปกครองตนเองภายในสงู เมอืงหลวง คอื สแตนลยีบ์นเกาะฟอลค์แลนดต์ะวันออก น าท่านสัมผัสกับวถิชีวีติ

และประวัตคิวามเป็นมาของหมูเ่กาะฟอลค์แลนด ์ 

 

  น าทา่นสมัผัส นกเพนกวนิพันธุเ์กนต ู(Gentoo Penguins) และ นกเพนกวนิจักรพรรด ิ(King Penguins) ซึง่

มกีวา่พันตัวในบรเิวณนี ้อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสและถา่ยรปูกบัฝงูนกเพนกวนินานาพันธุแ์บบใกลช้ดิ 

   

  น าทา่นสมัผัส วถิกีารด ารงชวีติของนกอลับาโทรส (Albatross) ซึง่อาศัยอยูใ่นเกาะแหง่นีเ้ป็นจ านวนมาก ให ้

ทา่นไดใ้กลช้ดิกบัธรรมชาตขิองนกอลับาโทรส พรอ้มเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย  

   

(อาหารเชา้, กลางวนั, เย็น, อาหารวา่ง มบีรกิารบนเรอื ระหวา่งการเดนิทาง) 

 

 

 

 

27-28 พฤศจกิายน 2564  Southern Ocean 

    

  เรอื MV Ocean Atlantic น าท่านเดนิทางมุง่หนา้สูเ่กาะ เซาทจ์อรเ์จยี หมูเ่กาะแห่งสัตวข์ัว้โลกใตน้านา

ชนิด และเป็นแหล่งของแมวน ้า, เพนกวนิ, สงิโตทะเล, นกนานาชนิด โดยระหว่างทางเรือจะล่องผ่าน 

มหาสมทุรใต ้(Southern Ocean) และผ่านหนา้ผารังนก หรอืทีรู่จั้กในนาม หนิชคั (Shag Rocks) ระหว่าง

การเดนิทางผูเ้ชีย่วชาญในแขนงต่างๆจะใหค้วามรูค้วามเขา้ใจท่านในเรือ่งธรรมชาตแิละการด ารงชวีติของ

สตัวข์ัว้โลกใต ้

 

(อาหารเชา้, กลางวนั, เย็น, อาหารวา่ง มบีรกิารบนเรอื ระหวา่งการเดนิทางสูห่มูเ่กาะเซาทจ์อรเ์จยี) 

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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29 พฤศจกิายน – 3 ธนัวาคม 2564  หมูเ่กาะเซาทจ์อรเ์จยี (South Georgia) กบั เพนกวนินบัลา้น

ตวั!!! 

หมูเ่กาะเซาทจ์อรเ์จยี (South Georgia)  

 เป็นหมูเ่กาะทีอ่ดุมไปดว้ยสตัวข์ัว้โลกใตน้านาชนดิซึง่อาศัยอยูก่นัเป็นอาณาจักรใหญแ่ละกนิพืน้ทีห่ลายเกาะ 

ดังนัน้การเดนิทางเพือ่ใหท้่านไดส้ัมผัสธรรมชาตอิยา่งเต็มทีจ่ะใชเ้วลาทีน่ี่หลายวัน โดย Expedition team 

จะน าทา่นขึน้สมัผัสธรรมชาตขิองแตล่ะเกาะ ซึง่อดุมไปดว้ยสตัวท์ีอ่าศัยกนัเป็นอาณาจักรไมว่า่จะเป็น นกอัล

บาโทรสเพนกวนิ, แมวน ้างวงชา้ง, ซึง่อาศัยอยูใ่นเกาะนี้กว่าแสนตัว นอกจากนี้เกาะแห่งนี้ โดยรอบบรเิวณ

ยงัเป็นแหลง่อาศัยของปลาวาฬอกีดว้ย 
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4 ธนัวาคม 2564  ปรากฏการณ์ สรุยิปุราคา ณ ข ัว้โลกใต ้(Eclipse) 

 

  วันนี้เป็นวันทีจ่ะเกดิสุรยิุปราคาพาดผา่นแนวข ัว้โลกใต ้โดยการเกดิปรากฎการณ์นี้ จะเกดิในชว่งเชา้ตรู่

ของวันที ่4 ธันวาคม 2564 เริม่จากหมู่เกาะฟอลค์แลนด ์โดยเงาของดวงจันทรจ์ะเคลือ่นทีด่ว้ยความเร็ว 

10,000 ก.ม. ต่อชัว่โมง พาดผ่านหมูเ่กาะเซาทโ์อคนีย ์ซึง่เรอื Ocean Atlantic จะท าการจอดบรเิวณหมู่

เกาะเซาทโ์อคนยี ์เพือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วทกุทา่นไดช้มปรากฎการณ์ทางธรรมชาตอินัแสนมหัศจรรย ์ทีเ่รยีกได ้

วา่ “คร ัง้หนึง่และคร ัง้เดยีวในชวีตินี ้ทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์สรุยิปุราคา ทีข่ ัว้โลกใต”้ 

 

 

 

 

5 ธนัวาคม 2564  Southern Ocean to Antarctic 

  เรอื MV Ocean Atlantic น าทา่นเดนิทางมุง่หนา้สูผ่นืแผน่ดนิ แอนตารก์ตกิา ระหวา่งทางมุง่หนา้สูข่ัว้โลกใต ้

ในระหว่างการล่องเรอื หากอากาศด ีท่านจะไดเ้ห็นฝูงปลาวาฬ ว่ายวนเวยีน ในทะเลแห่งนี้ นอกจากนี้ทาง

เรอืยงัมกีจิกรรมและขอ้มลูส าหรับลกูคา้ทีต่อ้งการรูร้ายละเอยีด และ เรือ่งราวของขัว้โลกใตแ้ละการเตรยีมตัว

ส าหรับการลงเรอื Zodiac เพือ่ขึน้สัมผัสจุดต่างๆตลอดการเดนิทางสู่ขัว้โลกใต ้ท่านสามารถร่วมกจิกรรม



Page 12 of 21 

 
 

 
 

ตา่งๆทีท่างเรอืจัดขึน้ หรอืจะเลอืกผอ่นคลายอริยิาบถในคลับเลาจนข์องทางเรอื เรอืลอ่งผา่นมหาสมทุรแอน

ตารก์ตกิ ซึง่เริม่ปกคลมุดว้ยธารน ้าแข็งและทุง่น ้าแข็งแหง่ขัว้โลกใต ้ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพอนัแปลก

ตาอกีแหง่หนึง่ของดนิแดนขัว้โลกใต ้(Antarctica Zone) 

   

(อาหารเชา้, กลางวนั, เย็น, อาหารวา่ง มบีรกิารบนเรอื ระหวา่งการเดนิทางสูแ่อนตารก์ตกิา) 

 

 

6-9 ธนัวาคม 2564 หมูเ่กาะเชลทแ์ลนดใ์ต ้(South Shetland Island) และ แอนตารก์ตกิา  

 

(กจิกรรมการลงเรอื Zodiac ระหวา่งวนัที ่6-9 ธนัวาคม 2564 อาจมกีารปรบัเปลีย่นการขึน้เกาะแตล่ะจดุขึน้กบั

สภาพอากาศในแตล่ะวนั) 

 

Half-Moon Island น าท่านลงเรอืโซดแิอก (Zodiac ship) เพือ่สัมผัสประสบการณ์เดนิเล่นกัน เพนกวนิรูคคารี ่

(Rookery penguin)  แหง่เกาะฮาลฟ์มนู (Half Moon Island) ซึง่เป็นเกาะทีอ่ยูอ่าศัยของเหล่า

เพนกวินรูคคารี่แห่งขัว้โลกใต ้น าท่านขึ้นฝ่ังเพื่อใหท้่านไดส้ัมผัสเพนกวินอย่างใกลช้ ิด 

นอกจากนีบ้รเิวณเกาะแหง่นี ้ยงัเป็นทีอ่ยูข่องสัตวข์ัว้โลกใตอ้ยา่ง นกขัว้โลกใต ้ซึง่มลี าตัวสขีาว

และมปีลอกคอสดี า และ           นกนางนวลเคลป์ รวมถงึนกนานาชนดิ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพสัตว์

ขัว้โลกทีอ่าศัยอยู ่ณ บรเิวณนี้            ไดเ้วลาน าท่านขึน้เรอืโซดแิอกเพือ่น าท่านขึน้เรอื MV 

Ocean Atlantic  

 

Deception Island น าท่านมุง่หนา้สูอ่า่วนักล่าปลาวาฬ (Whalers Bay) ซึง่เป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศัยของปลาวาฬหลัง

ค่อม หรอื วาฬฮัมแบ็ค (Humpback whales) เป็นวาฬขนาดใหญ่ชนดิหนึง่ จัดอยู่ในประเภท

วาฬบาลีน  ในวงศ์วาฬอกร่อง (Balaenopteridae) วาฬหลังค่อมจัดเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็น

อนัดับ 8 ของวาฬทัง้หมด น ้าหนักตัวอาจถงึ 45 ตัน มคีวามยาว 25 เมตร วาฬหลังค่อมเป็นวาฬ

ทีเ่ป็นรูจั้กกันเป็นอย่างดจีากพฤตกิรรมชอบกระโดดตัวขึน้เหนือน ้า ซึง่เป็นภาพทีน่่าประทับใจ

ส าหรับผูพ้บเห็น เหตุทีก่ระโดดนัน้มหีลายประการ ทัง้กระโดดเพือ่สลัดเพรยีงทีเ่กาะอยูต่ามตัว

ใหห้ลุดออก หรอื กระโดดเพือ่อวดตัวเมยี เมือ่มตีัวผูต้ัวหนึง่กระโดดกอ่น ตัวอืน่ๆ ก็จะกระโดด

ตามเหมือนแข่งขันกัน ณ อ่าวแห่งนี้เป็นแหล่งของวาฬหลังค่อม จงึท าใหส้มัยล่าปลาวาฬ 

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%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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บรเิวณนี้จะเต็มไปดว้ยเรือล่าปลาวาฬและจะน าวาฬที่ล่าได ้ไปช าแหละบนเกาะดีเซพชั่น 

(Deception Island) ตอ่ไป ใหท้า่นไดส้มัผัสและเก็บภาพวาฬหลังค่อมอยา่งใกลช้ดิ จากนัน้น า

ทา่นสูเ่กาะดเีซพชัน่ (Deception Island) เพือ่ชมหมูบ่า้นและโรงงานช าแหละปลาวาฬ ซึง่สรา้ง

ขึน้ในปี 1905 และไดถ้กูท าลายลงจากเหตุดนิถลม่ในปี 1967 ทา่นจะไดเ้ห็นซากวาฬทีส่ามารถ

พบเห็นไดใ้นบรเิวณนี้ ไดเ้วลาน าท่านกลับสูเ่รอืโซดแิอก เพือ่กลับสู่เรอื MV Ocean Atlantic 

(การขึน้เกาะแตล่ะเกาะ ขึน้กบัสภาพอากาศ) 

 

 

Lermaire Channel เรอืส าราญลอ่งเขา้สูน่่านน ้าชอ่งแคบเลอแมร ์(Lermaire Channel) อนัเป็นชอ่งแคบแห่งขัว้โลก

ใตท้ีส่วยงามมาก หากวันใดฟ้าเปิด ณ บรเิวณแห่งนี้ กอ้นน ้าแข็งจะสะทอ้นกับผนืน ้า เกดิภาพ

สะทอ้นทีส่วยงามยิง่ ชอ่งแคบแหง่นีถ้กูคน้พบเป็นครัง้แรกโดยนักเดนิเรอืชาวเยอรมันในปี 1873 

แตนั่กเดนิเรอืนาม เอเดรยีน เดอ เกอรแ์ลช ไดข้ึน้ส ารวจในปี 1898 หากอากาศดที่านจะไดเ้ห็น

สัตวข์ัว้โลกใตอ้ย่าง เพนกวนิ วาฬ แมวน ้า และ สงิโตทะเลทีอ่าศัยอยู่ในบรเิวณนี้ โดยเฉพาะ 

เกนตเูพนกวนิ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพธารน ้าแข็ง และกอ้นน ้าแข็งขัว้โลกใตข้นาดใหญ ่ 

 

 

Gerlache straight  ชอ่งแคบเกอรแ์ลช (Gerlache straight, Antarctica) เสน้ทางทีเ่รยีกไดว้่า ประตมิากรรมกอ้น

น ้าแข็ง ซึง่สรรสรา้งโดยธรรมชาต ิอย่างแทจ้รงิ ท่านจะไดส้ัมผัสกับความสวยงามของกอ้น

น ้าแข็งขนาดใหญท่ีส่ลักเสลาโดยธรรมชาต ิเป็นรปูรา่งแปลกตามากมาย เสน้ทางชอ่งแคบเกอร์

แลชเป็นเสน้ทางทีเ่รยีกไดว้่า เสน้ทางแห่งประตมิากรรมทีส่วยงามเสน้ทางหนึง่ในการสัมผัสถงึ
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ความงามของทุ่งน ้าแข็งแห่งขัว้โลกใต ้พลาดไมไ่ดก้ับการเก็บภาพความงามสองฝ่ังทีรั่งสรรค์

แตกตา่งกนัในทกุปี 

 

ขอ้ดขีองการลอ่งเรอื Expedition Cruise คอื เรอืสามารถเขา้ใกลธ้ารน า้แข็งและชายฝั่งในระยะใกล ้ทา่น

สามารถสมัผสัและเก็บภาพความสวยงามไดอ้ยา่งใกลช้ดิ 

 

 

Neumayer Channel  น าท่านล่องผ่านชอ่งแคบนูเมเยอร ์(Neumayer Channel) ซึง่เป็นชอ่งแคบกวา้งเพยีง 

16 ไมล ์แยกเกาะแอนเจอร ์(Anvers Island) เกาะเวยีนเก (Wiencke Island) และเกาะโดว์

เนอร ์(Dourner Island) ซึง่นับเป็นไฮไลทท์ีส่วยงามทีส่ดุของชอ่งแคบเกอรแ์ลช ใหท้า่นไดเ้ต็ม

อิม่กบัประสบการณ์การมาเยอืนขัว้โลกใต ้และสัมผัสทัศนียภาพสองฝ่ังของเรอื หากอากาศเป็น

ใจ ทา่นสามารถเห็นฝงูเพนกวนิจักรพรรด,ิ ปลาวาฬนานาชนดิ ไมว่่าจะเป็น วาฬหลังค่อม, วาฬ

มงิค,์ วาฬเพชรฆาต, สงิโตทะเล, วอรัส และสตัวข์ัว้โลกใต ้หรอื ท่านจะเลอืกท ากจิกรรมทีท่าง

เรอืจัดขึน้  

Paradise Harbor น าท่านขึน้เรอืโซดแิอก (Zodiac ship) มุง่หนา้สูพ่าราไดซ ์ฮารเ์บอร ์(Paradise Harbor) ถูก

คน้พบโดยนักลา่ปลาวาฬ ภายในอา่วแหง่นีป้กคลมุดว้ย ทุ่งน ้าแข็ง และ กอ้นน าแข็ง รวมถงึธาร

น ้าแข็ง มากมาย มวีวิ ทวิทัศน์และ ทัศนียภาพที่สวยงาม และ ยังเป็นที่อยู่ของนกเพนกวนิ

จักรพรรด ิสงิโตทะเล แมวน ้า และสิง่มีชวีติที่อาศัยอยู่ในแถบขัว้โลกใต ้หากอากาศดีและ

ทัศนยีภาพแจม่ใส ทา่นจะไดเ้ห็นฝงูเพนกวนิจักรพรรดมิากมาย รวมถงึ แมวน ้า และ สงิโตทะเล

มานอนอาบแดด บนกอ้นน ้าแข็ง และ ปลาวาฬมงิค,์ ปลาวาฬหลังค่อม และ ปลาวาฬเพรชฆาต 

ทีจ่ะขึน้มาเลน่น ้าในชว่งฤดนูี ้อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอัธยาศัย กอ่นน าท่านกลับขึน้เรอื MV 

Ocean Atlantic 
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10-11 ธนัวาคม 2564Drake Passage 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในหอ้งอาหารของเรอื 

อสิระใหท้่านพักผ่อน บนเรือตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรือน่ังเล่น หรือท า

กจิกรรมทีม่ภีายในเรอืไดต้ามใจชอบ ไมว่่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้บนเรอื และสว่นสันทนาการอืน่ๆ 

เชน่ บาร ์สระวา่ยน ้า ฟิตเนส 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

หลังอาหารอสิระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัย แนะน าใหท้่านเก็บภาพความสวยงามและทัศนียภาพอันน่า

ประทับใจตามอัธยาศัย หรอืจะเลอืกร่วมกจิกรรมกับทางเรอืทีจั่ดโปรแกรมสันทนาการและการส่องสัตวข์ัว้

โลกตา่งๆมากมาย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  

 

12 ธนัวาคม 2564 อซูวัยา – บวัโนสไอเรส 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในหอ้งอาหารของเรอื 

เรือล่องเขา้สู่น่านน ้ าแห่งเมืองอูซัวยา หากท่านยังไม่เต็มอิม่กับการเก็บภาพช่องแคบบีเกิล้ (Beagle 

Channel) แนะน าใหท้า่นเตรยีมกลอ้งใหพ้รอ้มในการเก็บภาพความน่ารักของแมวน ้ามากมาย และนกประจ า

ถิน่จ านวนมาก ทีอ่าศัยอยูใ่นบรเิวณนี ้หลังจากเรอืเทยีบทา่น าทา่นเชค็เอาท ์รับสมัภาระ  

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

12.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอซูวัยา 



Page 16 of 21 

 
 

 
 

13.45น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอซูวัยา สูส่นามบนิมนิสิโตร ปิสตารนิ ี(EZE) ประเทศอารเ์จนตนิา 

18.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสนามบนิมนิสิโตร ปิสตารนิ ี(EZE) 

 อสิระอาหารเย็น ในสนามบนิตามอธัยาศัย 

19.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมนิสิโตร ปิสตารนิ ี(EZE) เพือ่เชค็อนิ  

23.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมนิสิโตร ปิสตารนิ ี(EZE) สูส่นามบนิอสิตันบลู (IST) โดยเทีย่วบนิ TK16 

 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 16 ชัว่โมง 40 นาท)ี 

 

13 ธนัวาคม 2564  บวัโนสไอเรส (อารเ์จนตนิา) – อสิตนับลู 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนั และ อาหารค า่ บนเครือ่งบนิ 

22.15 น. เดนิทางถงึนครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิตามอธัยาศัย 

 

14 ธนัวาคม 2564 อสิตนับลู – กรงุเทพมหานคร 

 

01.55 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ส เทีย่วบนิที่  TK68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 8 

ชัว่โมง) 

14.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ.... 

 

 

24 วนั ปรากฏการณ์สรุยิปุราคา ณ ข ัว้โลกใต ้ 

Antarctica Eclipse Phenomena @ Year 2021….One time only!!!!!! 

ประสบการณ์รว่มเดมิทางคร ัง้หนึง่และคร ัง้เดยีว....สรุยิปุราคา ณ ข ัว้โลกใต ้  

อซูวัยา – ฟอลค์แลนด ์– เซาทจ์อรเ์จยี – แอนตารก์ตกิา 

อตัราคา่บรกิาร 21 พ.ย. – 14 ธ.ค. 

2564 

ราคาผูใ้หญ ่หรอื เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น)  หอ้งพักคู ่Inside ชัน้ 5 

ทา่นละ 

585,000 

พักเดีย่ว หอ้งพักแบบ Category G ชัน้ 4 (SGL cabin) ไมม่ชีารต์เพิม่ ตอ้งเชคหอ้ง ราคาทา่น

ละ 

585,000 

อพัเกรดหอ้งพักเป็นหนา้ตา่งกลม Porthole Category D ชัน้ 4 (พักคู)่ เพิม่ราคาหอ้งทา่นละ 95,000 

อพัเกรดหอ้งพักเป็นหอ้งหนา้ตา่ง Window Category C ชัน้ 5 (พักคู)่ เพิม่ราคาหอ้งทา่นละ 160,000 

อพัเกรดหอ้งพักเป็นหอ้ง Panorama Window Suite Category B ชัน้ 8 (พักคู)่ เพิม่ราคาหอ้ง 195,000 
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ทา่นละ 

อพัเกรดหอ้งพักเป็นหอ้ง Panorama Window Suite Category A ชัน้ 5 (พักคู)่ เพิม่ราคาหอ้ง

ทา่นละ 

257,000 

อพัเกรดหอ้งพักเป็นหอ้ง Premium Suite ชัน้ 5 (พักคู)่ เพิม่ราคาหอ้งทา่นละ 325,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-IST- EZE-IST-BKK หักคนื 45,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคายนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) สอบถาม 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่3 สงิหาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืส าราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น ได ้2 ใบ) 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ LATAM (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น ได ้1 ใบ) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ  

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบใุนรายการ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

  

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิเจา้หนา้ทีเ่รอื และ Expedition Team คนละประมาณ 500 USD (ทางเรอืจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัไดร้บัการยนืยนักรุป๊ออก

เดนิทางแนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระมดัจ าสว่นเพิม่ทา่นละ 101,000 บาทตอ่ทา่น ในวนัที ่31 มนีาคม 2564 
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  งวดที ่3 : ช าระคา่เรอืเต็มจ านวน ทา่นละ 301,000 บาท ในวนัที ่20 มถินุายน 2564 

  งวดที ่4 : ช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด ในวนัที ่1 ตลุาคม 2564 

กรณียกเลกิ 

* ยกเลกิ การเดนิทางกอ่นวนัที ่31 มนีาคม 2564 หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น   

* ยกเลกิการเดนิระหวา่งวันที ่1 เมษายน 2564 – 30 มถินุายน 2564 หักคา่ใชจ้า่ย 101,000 บาทตอ่ทา่น 

* ยกเลกิการเดนิทางหลังวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 เรอืจะชารต์คา่เรอืเต็มจ านวน (เวน้แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางแทนได)้  

 

ส าคญัมาก!!!! กรุณาอา่นเงือ่นไขและรายละเอยีดทุกอยา่ง เพือ่ประโยชน์สงูสดุแก่ท่านผูเ้ดนิทาง หากท่านไดท้ าการ

จองและช าระเงินแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวขา้งตน้ โดยเงื่อนไขดังกล่าวไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรม หรอืสลับรายการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

อันเนื่องมาจากการปรับเปลีย่นโปรแกรมของทางเรอื ซึง่เป็นเรอืแบบ Expedition Cruise การลง Zodiac ขึน้กับสภาพ

อากาศ โดยทางเรอืจะค านงึถงึความปลอดภยัเป็นหลัก  

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้กอ่น

เดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป
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แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 
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 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก
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ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


