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Code: IH14-SouthPole-24ET-30Oct-22Nov2023-635-A221126 

 

24 วนั มหศัจรรยค์ร ัง้หนึง่ ณ ข ัว้โลกใต ้ 

ประสบการณ์รว่มเดมิทางคร ัง้หนึง่กบัการเดนิบนแผน่ดนิข ัว้โลกใต ้  

อซูวัยา– แอนตารก์ตกิา– หมูเ่กาะเซาทจ์อรเ์จยี – หมูเ่กาะฟอรค์แลนด ์

 

 

 

 

30 ตลุาคม – 22 พฤศจกิายน 2566 

เร ิม่ตน้ 635,000 บาท 

อซูวัยา (อารเ์จนตนิา) – เกาะเซาท ์จอรเ์จยี (อาณาจกัรเพนกวนินบัลา้นตวั) 

เกาะเชลทแ์ลนด ์– เกาะชา้ง – แอนตารก์ตกิา  

ใหท้า่นสมัผสัประสบการณ์เหยยีบพืน้น า้แข็งข ัว้โลกใต ้กบัการน ัง่เรอืโซดแิอก (Zodiac)  
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หอ้งพกัในเรอื Albatross Expeditions – MV Ocean Victory (เรอืใหม)่ 

1) หอ้งพกัแบบ Balcony – Cat. C หอ้งระเบยีงสว่นตวั ช ัน้ 4 และช ัน้ 6 ขนาด 24 ตร.ม.  

 

 

2) หอ้งพกัแบบ State Cabin – Cat D หอ้งหนา้ตา่งแบบ Porthole ช ัน้ 3 ขนาด 22 ตร.ม.  

 

 

3) หอ้งพกัแบบ French Balcony Cabin – Cat E หอ้งหนา้ตา่งใหญ ่ช ัน้ 7 ขนาด 16 ตร.ม. 
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4) หอ้งพกัแบบ Tripple Cabin (พกั 3 ทา่นตอ่หอ้ง) – Cat F หอ้งช ัน้ 3 ขนาด 22 ตร.ม. 

 

 

5) หอ้งพกัเดีย่ว SGL cabin – CAT G หอ้งช ัน้ 3 ขนาด 18 ตร.ม. (มจี ากดัมากตอ้งเชคกบัเรอื) 
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30 ตลุาคม 2566  กรงุเทพ – แอดดสิบาบา 

 

22.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคเุทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเอธโิอเปียน แอรไ์ลนส์ (ET) ณ สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ

 

31 ตลุาคม 2566  แอดดสิบาบา – บวัโนสไอเรส (ประเทศอารเ์จนตนิา) 

 

 

01.50 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิแอดดสิ อาบาบา ประเทศเอธโิอเปีย โดยเทีย่วบนิ ET619 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

8.40 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร

อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิ (เครือ่งบนิ Boeing 787 – Dreamliner) 

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิแอดดสิ อาบาบา  

09.50 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอาดสิ อาบาบา สูส่นามบนิมนิสิโตร ปิสตารนิี (EZE) ประเทศอารเ์จนตนิาโดย

เทีย่วบนิ ET506 บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 16 ช.ม.) 

 

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

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนับนเครือ่งบนิ 

 

19.50 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 

 

1 พฤศจกิายน 2566  บวัโนสไอเรส – อซูวัยา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ฮอรเ์ช นวิเบรี ่  

08.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอซูวัยา (Ushauaia) โดยเทีย่วบนิ AR1888 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.35 ช.ม.) 

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

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เก็บภาพความสวยงามบรเิวณทา่เรอืเมอืงอซูวัยา และเดนิเลน่ภายในตัวเมอืงอซูวัยา              

ซึง่คงบรรยากาศเมอืงเล็กๆ แต่แฝงดว้ยเสน่หแ์บบตะวันตก ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากหรอืของทีร่ะลกึ

ไดต้ามอธัยาศัย   

 

 น าทา่นเช็คอนิ เพือ่ข ึน้เรอื Albatross Expedition MV Ocean Victory เนื่องจากท่าเรอืแห่งนี้ตอ้ง

ใชเ้วลาในการเช็คอนิ และขนกระเป๋าเดนิทางขึน้เรือ เพราะเรอืจะไม่ไดท้ าการจอดเทยีบท่า ทางเรือจะ

อ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ทกุทา่น อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นบนเรอืตามอธัยาศัย  

 ในวันนี้ทางเรอืจะจัดกจิกรรมซอ้มการเตรยีมตัวและความปลอดภัยในการล่องเรอืแบบเอ็กซเ์พดชิัน่ ซึง่เป็น

เรอืทีส่ามารถน าท่านขึน้เหยยีบแผ่นน ้าแข็งแห่งขัว้โลกใต ้ นอกจากนี้ลูกคา้ทุกท่านจะไดรั้บเสือ้กันหนาว 

(Polar Parkas) เป็นของทีร่ะลกึ เสือ้กันหนาวชนดินี้ออกแบบพเิศษเพือ่ใหค้วามอบอุน่แกร่่างกายส าหรับ

นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการบกุตะลยุขัว้โลกเหนอืหรอืขัว้โลกใต ้

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ภายในหอ้งอาหารของเรอื 

 เรอืออกจากทา่เทยีบเรอืมุง่หนา้สูข่ัว้โลกใต ้

 

2-3 พฤศจกิายน 2566 Drake Passage to Antarctica – King George Island 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในหอ้งอาหารของเรอื 

 

เรอื MV Ocean Victory น าทา่นเดนิทางมุง่หนา้สูผ่นืแผน่ดนิ แอนตารก์ตกิา ระหว่างทางมุง่หนา้สูข่ัว้โลกใต ้          

ในระหวา่งการล่องเรอื หากอากาศด ีท่านจะไดเ้ห็นฝูงปลาวาฬ ว่ายวนเวยีน ในทะเลแห่งนี้ นอกจากนี้ทาง

เรอืยงัมกีจิกรรมและขอ้มลูส าหรับลกูคา้ทีต่อ้งการรูร้ายละเอยีด และ เรือ่งราวของขัว้โลกใตแ้ละการเตรยีมตวั

ส าหรับการลงเรอื Zodiac เพือ่ขึน้สัมผัสจุดต่างๆตลอดการเดนิทางสูข่ัว้โลกใต ้ ท่านสามารถร่วมกจิกรรม

ตา่งๆทีท่างเรอืจัดขึน้ หรอืจะเลอืกผอ่นคลายอริยิาบถในคลับเลาจนข์องทางเรอื เรอืลอ่งผา่นมหาสมทุรแอน
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ตารก์ตกิ ซึง่เริม่          ปกคลมุดว้ยธารน ้าแข็งและทุง่น ้าแข็งแหง่ขัว้โลกใต ้ ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทัศนียภาพ

อนัแปลกตาอกีแหง่หนึง่ของดนิแดนขัว้โลกใต ้(Antarctica Zone) 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

 

หลังอาหารอสิระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัย แนะน าใหท้่านเก็บภาพความสวยงามและทัศนียภาพอันน่า

ประทับใจตามอัธยาศัย หรอืจะเลอืกร่วมกจิกรรมกับทางเรอืทีจั่ดโปรแกรมสันทนาการและการส่องสัตวข์ัว้

โลกตา่งๆมากมาย 

หมายเหต ุ: เรอืจะม ีFirst landing หรอื ลงท ากจิกรรมที ่King George Island โดยน าท่านน่ังเรอืโซดแิอก 

เพือ่ขึน้ชมเกาะคงิสจ์อรจ์ (การขึน้เกาะขึน้กบัสภาพอากาศ) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  

 

4-7 พฤศจกิายน 2566 ข ัว้โลกใต ้(South Shetland Island) และ เวดเดล ซ ี(Antarctica and 

Weddell Sea) 

 

(กจิกรรมการลงเรอื Zodiac ระหวา่งวนัที ่4-7 พฤศจกิายน 2566 อาจมกีารปรบัเปลีย่นการขึน้เกาะแตล่ะจดุ

ขึน้กบัสภาพอากาศในแตล่ะวนั) 

 

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

(Rookery penguin)  แหง่เกาะฮาลฟ์มนู (Half Moon Island) ซึง่เป็นเกาะทีอ่ยูอ่าศัยของเหล่า

เพนกวนิรคูคารีแ่หง่ขัว้โลกใต ้ 

น าท่านขึน้ฝ่ังเพือ่ใหท้่านไดส้ัมผัสเพนกวนิอยา่งใกลช้ดิ นอกจากนี้บรเิวณเกาะแห่งนี้ ยังเป็นที่

อยูข่องสัตวข์ัว้โลกใตอ้ยา่ง นกขัว้โลกใต ้ซึง่มลี าตัวสขีาวและมปีลอกคอสดี า และนกนางนวล

เคลป์ รวมถงึนกนานาชนดิ  

ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพสตัวข์ัว้โลกทีอ่าศัยอยู ่ณ บรเิวณนี ้            

ไดเ้วลาน าทา่นขึน้เรอืโซดแิอกเพือ่น าทา่นขึน้เรอื MV Ocean Atlantic  

 

Deception Island น าทา่นมุง่หนา้สูอ่า่วนักล่าวาฬ (Whalers Bay) ซึง่เป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศัยของวาฬหลังค่อม หรอื 

วาฬฮัมแบ็ค (Humpback whales) เป็นวาฬขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทวาฬ

บาลนี  ในวงศว์าฬอกรอ่ง (Balaenopteridae) วาฬหลังคอ่มจัดเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 

ของวาฬทัง้หมด น ้าหนักตัวอาจถงึ 45 ตัน มคีวามยาว 25 เมตร วาฬหลังคอ่มเป็นวาฬทีเ่ป็นรูจ้ัก

กนัเป็นอยา่งดจีากพฤตกิรรมชอบกระโดดตัวขึน้เหนือน ้า ซึง่เป็นภาพทีน่่าประทับใจส าหรับผูพ้บ

เห็น เหตุทีก่ระโดดนัน้มหีลายประการ ทัง้กระโดดเพือ่สลัดเพรยีงทีเ่กาะอยูต่ามตัวใหห้ลุดออก 

หรอื กระโดดเพือ่อวดตัวเมยี เมือ่มตีัวผูต้ัวหนึ่งกระโดดก่อน ตัวอืน่ๆ ก็จะกระโดดตามเหมอืน

แขง่ขนักนั  

ณ อา่วแหง่นีเ้ป็นแหลง่ของวาฬหลังคอ่ม จงึท าใหส้มยัลา่ปลาวาฬ บรเิวณนีจ้ะเต็มไปดว้ยเรอืล่า

วาฬและจะน าวาฬทีล่า่ได ้ไปช าแหละบนเกาะดเีซพชัน่ (Deception Island) ตอ่ไป  

ใหท้า่นไดส้มัผัสและเก็บภาพวาฬหลังคอ่มอยา่งใกลช้ดิ  

 

จากนั้นน าท่านสู่เกาะดีเซพชั่น (Deception Island) เพื่อชมหมู่บา้นและโรงงานช าแหละ

ปลาวาฬ ซึง่สรา้งขึน้ในปี 1905 และไดถู้กท าลายลงจากเหตุดนิถล่มในปี 1967 ท่านจะไดเ้ห็น

ซากวาฬทีส่ามารถพบเห็นไดใ้นบรเิวณนี ้ 

ไดเ้วลาน าทา่นกลับสู ่เรอืโซดแิอก เพือ่กลับสูเ่รอื MV Ocean Atlantic (การขึน้เกาะแต่ละเกาะ 

ขึน้กบัสภาพอากาศ) 

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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Elephant Island เรอืน าทา่นมาถงึเกาะชา้ง (Elephant Island, Antarctica) ลักษณะเกาะคลา้ยภเูขาทีถ่กูปกคลุม

ดว้ยน ้าแข็ง ตัง้อยูท่างชายฝ่ังของผนืแผน่ดนิแอนตารก์ตกิา ทางตอนใตข้องหมูเ่กาะเซาทเ์ชวท์

แลนด ์(Shetland Island) หมูเ่กาะแหง่นีไ้ดรั้บการขนานนามจากผูค้นพบยคุแรก เนื่องจากเกาะ

ในพืน้ทีแ่อนตารก์ตกิาแห่งนี้เป็นทีอ่ยูข่องแมวน ้าชา้ง หรอื Elephant seals เกาะแห่งนี้ยังเป็น

ทีต่ัง้ของธารน ้าแข็งขัว้โลกใตอ้กีแหง่ “Elephant Glacier”  

  ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพและธารน ้าแข็งแห่งขัว้โลกใต ้หากโชคดีอาจสามารถพบเห็น 

แมวน ้าชา้ง หรอื Elephant seals ทีอ่าจขึน้มานอนอาบแดดบนเกาะแหง่นี ้

 

Gerlache Straight  ชอ่งแคบเกอรแ์ลช (Gerlache straight, Antarctica) เสน้ทางทีเ่รยีกไดว้่า ประตมิากรรมกอ้น

น ้าแข็ง ซึง่สรรสรา้งโดยธรรมชาต ิอยา่งแทจ้รงิ  

ท่านจะไดส้ัมผัสกับความสวยงามของกอ้นน ้าแข็งขนาดใหญ่ที่สลักเสลาโดยธรรมชาต ิเป็น

รูปร่างแปลกตามากมาย เสน้ทางช่องแคบเกอร์แลชเป็นเสน้ทางที่เรียกไดว้่า เสน้ทางแห่ง

ประตมิากรรมที่สวยงามเสน้ทางหนึ่งในการสัมผัสถงึความงามของทุ่งน ้าแข็งแห่งขัว้โลกใต ้

พลาดไมไ่ดก้บัการเก็บภาพความงามสองฝ่ังทีรั่งสรรคแ์ตกตา่งกนัในทกุปี 

 

ขอ้ดขีองการลอ่งเรอื Expedition Cruise คอื เรอืสามารถเขา้ใกลธ้ารน า้แข็งและชายฝั่งในระยะใกล ้ทา่น

สามารถสมัผสัและเก็บภาพความสวยงามไดอ้ยา่งใกลช้ดิ 
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8-13 พฤศจกิายน 2566 At Sea – หมูเ่กาะเซาทจ์อรเ์จยี (South Georgia) กบั เพนกวนินบัลา้นตวั!!! 

 

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

   

  เรอื MV Ocean Victory น าท่านเดนิทางมุง่หนา้สูเ่กาะ เซาทจ์อรเ์จยี หมูเ่กาะแห่งสัตวข์ัว้โลกใตน้านา

ชนิด และเป็นแหล่งของแมวน ้า, เพนกวนิ, สงิโตทะเล, นกนานาชนิด โดยระหว่างทางเรือจะล่องผ่าน

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

การเดนิทางผูเ้ชีย่วชาญในแขนงต่างๆจะใหค้วามรูค้วามเขา้ใจท่านในเรือ่งธรรมชาตแิละการด ารงชวีติของ

สตัวข์ัว้โลกใต ้

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

  

บา่ย อสิระใหท้่านไดผ้่อนคลายอริยิาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะน าใหท้่านออกก าลังกายในหอ้งยมิ ทีม่ี

บรกิารลกูคา้ทกุทา่น เนือ่งจากในวันรุง่ขึน้จะเริม่เขา้สูแ่ผ่นดนิขัว้โลกใต ้จงึแนะน าใหท้่านเตรยีมความพรอ้ม

ของรา่งกายกอ่นสมัผัสปลายสดุแหง่ผนืแผน่ดนิ 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอธัยาศัย 
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หมูเ่กาะเซาทจ์อรเ์จยี (South Georgia)  

 เป็นหมูเ่กาะทีอ่ดุมไปดว้ยสตัวข์ัว้โลกใตน้านาชนดิซึง่อาศัยอยูก่นัเป็นอาณาจักรใหญแ่ละกนิพืน้ทีห่ลายเกาะ 

ดังนัน้การเดนิทางเพือ่ใหท้่านไดส้ัมผัสธรรมชาตอิยา่งเต็มทีจ่ะใชเ้วลาทีน่ี่หลายวัน โดย Expedition team              

จะน าท่านขึน้สัมผัสธรรมชาตขิองแต่ละเกาะ ซึง่อุดมไปดว้ยสัตว์ที่อาศัยกันเป็นอาณาจักรไม่ว่าจะเป็น             

นกอลับาทรอส, เพนกวนิ, แมวน ้างวงชา้ง, ซึง่อาศัยอยูใ่นเกาะนี้กว่าแสนตัว  นอกจากนี้เกาะแห่งนี้ บรเิวณ

โดยรอบยงัเป็นแหลง่อาศัยของวาฬอกีดว้ย 
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14-15 พฤศจกิายน 2566  เรอืมุง่หนา้สูห่มูเ่กาะฟอรค์แลนด ์

   

  เรอืล่องสูห่มูเ่กาะฟอลค์แลนด ์(Falkland Island) โดยผ่านมหาสมทุรแอตแลนตกิใต ้(South Atlantic 

Ocean) ซึง่มทีัศนยีภาพทีส่วยงามยิง่ ใหท้า่นไดพั้กผอ่นและปรับตัวกบัอณุหภมูกิอ่นเขา้ผนืแผน่ดนิ แอนตาร์

กตกิา ทัง้นี้ระหว่างทางมุ่งหนา้สู่เกาะฟอล์คแลนด์ ท่านจะไดม้ีโอกาสเห็นฝูงวาฬและปลาโลมา แห่ง

มหาสมทุรแอตแลนตกิ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายและพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

  

บา่ย อสิระใหท้่านไดผ้่อนคลายอริยิาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะน าใหท้่านออกก าลังกายในหอ้งยมิ ทีม่ี

บรกิารลกูคา้ทกุทา่น เนือ่งจากในวันรุง่ขึน้จะเริม่เขา้สูแ่ผ่นดนิขัว้โลกใต ้จงึแนะน าใหท้่านเตรยีมความพรอ้ม

ของรา่งกายกอ่นสมัผัสปลายสดุแหง่ผนืแผน่ดนิ 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

   

(อาหารเชา้, กลางวนั, เย็น, อาหารวา่ง มบีรกิารบนเรอื ระหวา่งการเดนิทางสูห่มูเ่กาะฟอรค์แลนด)์ 

 

 

16-17 พฤศจกิายน 2566 พอรท์ สแตนลยี ์(Port Stanley) แหง่หมูเ่กาะฟอลค์แลนด ์(Falkland Island) 

 

  น าท่านท่องเทีย่วในหมูเ่กาะฟอลค์แลนด ์หรอื หมูเ่กาะมัลบนัีส เป็นกลุ่มเกาะตัง้อยูใ่นหมูเ่กาะแอตแลนตกิ

ใตบ้นไหล่ทวีปปาตาโกเนีย หมู่เกาะหลักอยู่ห่างจากชายฝ่ังปาตาโกเนีย ไปทางตะวันออกราว 500 

กโิลเมตร              

  กลุ่มเกาะมพีืน้ที ่12,173 ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะฟอลค์แลนดต์ะวันออก ฟอลค์แลนดต์ะวันตก               

และเกาะอืน่ๆทีเ่ล็กกว่าอกี 776 เกาะ หมูเ่กาะดังกล่าวเป็นดนิแดนโพน้ทะเลของสหราชอาณาจักร มรีะดับ

การปกครองตนเองภายในสงู เมอืงหลวง คอื สแตนลยีบ์นเกาะฟอลค์แลนดต์ะวันออก  

  น าทา่นสมัผัสกบัวถิชีวีติและประวัตคิวามเป็นมาของหมูเ่กาะฟอลค์แลนด ์ 

 

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

มกีวา่พันตัวในบรเิวณนี ้อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสและถา่ยรปูกบัฝงูนกเพนกวนินานาพันธุแ์บบใกลช้ดิ 

   

  น าทา่นสมัผัส วถิกีารด ารงชวีติของนกอลับาทรอส (Albatross) ซึง่อาศัยอยูใ่นเกาะแหง่นีเ้ป็นจ านวนมาก ให ้

ทา่นไดใ้กลช้ดิกบัธรรมชาตขิองนกอลับาทรอสพรอ้มเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย  

  (อาหารเชา้, กลางวนั, เย็น, อาหารวา่ง มบีรกิารบนเรอื ระหวา่งการเดนิทาง) 

 

 

 

18-19 พฤศจกิายน 2566  อซูวัยา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในหอ้งอาหารของเรอื 

 

เรือล่องเขา้สู่น่านน ้ าแห่งเมืองอูซัวยา หากท่านยังไม่เต็มอิม่กับการเก็บภาพช่องแคบบีเกิล้ (Beagle 

Channel) แนะน าใหท้า่นเตรยีมกลอ้งใหพ้รอ้มในการเก็บภาพความน่ารักของแมวน ้ามากมาย และนกประจ า

ถิน่จ านวนมาก ทีอ่าศัยอยูใ่นบรเิวณนี ้หลังจากเรอืเทยีบทา่น าทา่นเชค็เอาท ์รับสมัภาระ  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นชมเมอืงอชูวัยา (Ushuaia) เมอืงหลวงของรัฐเตยีรร์าเดลฟวยโก ประเทศอารเ์จนตนิา เป็นทีรู่จ้ักใน

ฐานะเมอืงทีอ่ยูใ่ตส้ดุของโลก  

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ในเมอืงซึง่มขีนาดไมใ่หญม่าก โดยเมอืงนีไ้ดถ้กูคน้พบในวันที ่ 12 ตลุาคม ค.ศ. 

1884 โดย Augusto Lasserre เจา้หนา้ทีก่องทัพเรอือารเ์จนตนิา ปัจจบุนัเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญัในภมูภิาค

แอนตารก์ตกิา มพีืน้ทีท่ัง้หมดราว ๆ  9,390 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงตัง้อยูร่มิชอ่งแคบบเีกลิ (Beagle 

Channel) หา่งจากชายฝ่ังแอนตารก์ตกิาราว ๆ 1,100 กโิลเมตร รายลอ้มไปดว้ยแนวเทอืกเขาใหญต่ระการ

ตาของเทอืกเขา Martial Glacier และเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนสไตลย์โุรปสสีนัสวยงาม 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Los Acebos Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

20 พฤศจกิายน 2566 อชูวัยา - บวัโนสไอเรส 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอซูวัยาเพือ่เชคอนิ 

10.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอซูวัยา สู ่สนามบนิ ฮอรเ์ช นวิเบรี ่  

13.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิ ฮอรเ์ช นวิเบรี ่  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าทา่นชมกรงุบวัโนสไอเรส (Buenos Aires) เมอืงหลวงของประเทศอารเ์จนตนิา ซึง่นับเป็นเมอืงใหญ่

อนัดับสองของอเมรกิาใต ้ รองจาก นครเซาเปาโลของบราซลิ ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังทางใตข้องแมน่ ้ารโิอเดอ

ลาพลาตา (Rio de la Plata) บวัโนสไอเรส ถอืวา่เป็นอกีเมอืงทีไ่ดรั้บวัฒนธรรมยโุรปเอาไวเ้ป็นจ านวน 

นักทอ่งเทีย่วหลายๆคนทีเ่คยมาเทีย่วเมอืงนี ้ ตา่งก็ขนานนามให ้ บวัโนสไอเรส เป็น "ปารสีแหง่อเมรกิาใต"้ 

เมอืงนีม้คีวามเจรญิเตบิโตและมคีวามสมยัใหมท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในแถบประเทศลาตนิอเมรกิา  

 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั ท าเนยีบประธานาธบิด ีหรอืทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “คาซา โรซาดา” (Casa Rosada) แปลวา่

บา้นสชีมพหูรอืบา้นสกีหุลาบเพราะใชห้นิสชีมพกูอ่สรา้ง ตัง้ตระหงา่นอยูห่นา้ จตัรัุสมาโย (Plaza De Mayo) 

อสิระใหท้า่นเก็บภาพความงามของเมอืงและสถาปัตกรรม อาคารส านักงานตา่งๆทีไ่ดรั้บอทิธพิลจากศลิปะ

ยโุรป  

 

น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารโรเซอรเ์รตตา้ (The Metropolitan Cathedral) สรา้งขึน้ในปี 1677 และไดพ้ังทลาย

ลงในปี 1753 ตอ่มาไดม้กีารบรูณะสรา้งโบสถแ์หง่นีข้ ึน้มาใหมโ่บสถแ์หง่นีเ้ป็นทีฝั่งศพของ นายพลโฮเซ ่

เดอ ซานมารต์นิ นักปฎวิัตผิูย้ ิง่ใหญแ่ละผูน้ าอสิรภาพสูอ่ารเ์จนตนิา  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจ่ตรัุสคองเกรส ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาแหง่ชาต ิ(Parliament House)  

 

น าทา่น ผา่นชมถนน 9 กรกฎาคม (Avenida 9 de Julio) ซึง่ชาวอารเ์จนตนิาอา้งวา่ถนนสายนีเ้ป็นถนนที่

กวา้งทีส่ดุในโลก ผา่นชมทีต่ัง้ของเสาโอบลิกิส ์ (Obelisk El Obelisco) สรา้งขึน้ ในปี 1936 ณ สน่กลาง

ของถนนแหง่นี ้เป็นสถานทีท่ีธ่งอารเ์จนตนิาถกูเชญิสูย่อดเสาเป็นครัง้แรก เป็นทีจ่ดัประชมุทางการเมอืง งาน

ดนตร ีและเป็นสถานทีฉ่ลองชยัชนะของทมีฟตุบอลอารเ์จนตนิา 

 

 

 

17.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมนิสิโตร ปิสตารนิ ี(EZE) เพือ่เชค็อนิ  
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 อสิระใหท้า่นรับประทานอาหารเย็น ในสนามบนิตามอธัยาศัย 

21.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมนิสิโตร ปิสตารนิ ี(EZE) สูส่นามบนิแอดดสิ บาบา โดยเทีย่วบนิ ET507 

 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 16 ชัว่โมง 15 นาท)ี 

 

21 พฤศจกิายน 2566  บวัโนสไอเรส (อารเ์จนตนิา) – แอดดสิ บาบา 

 

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

สายการบนิมบีรกิารอาหารระหวา่งเทีย่วบนิ 

19.45 น. เดนิทางถงึกรงุแอดดสิบาบา ประเทศเอธโิอเปีย แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

23.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอธโิอเปียน แอรไ์ลน์ส เทีย่วบนิที ่ ET608 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 

ชัว่โมง) 

 

22 พฤศจกิายน 2566 แอดดสิ บาบา – กรงุเทพมหานคร 

 

13.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ.... 

 

24 วนั มหศัจรรยค์ร ัง้หนึง่ ณ ข ัว้โลกใต ้ 

ประสบการณ์รว่มเดมิทางคร ัง้หนึง่กบัการเดนิบนแผน่ดนิข ัว้โลกใต ้  

อซูวัยา– แอนตารก์ตกิา– หมูเ่กาะเซาทจ์อรเ์จยี – หมูเ่กาะฟอรค์แลนด ์

 

อตัราคา่บรกิาร 30 ต.ค. – 22 

พ.ย. 2566 

ราคาผูใ้หญ ่หรอื เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น)  หอ้งพักคู ่หอ้ง D cabin 

ทา่นละ 

(CAT D - หอ้งหนา้ตา่งแบบ Porthole ชัน้ 3 ขนาด 22 ตร.ม.) 

635,000 

พักเดีย่ว หอ้ง Cat G หอ้งหนา้ตา่งแบบ Porthole ชัน้ 3 ขนาด 18 ตร.ม. เพิม่ราคาทา่นละ 

 (ม ี2 หอ้งเทา่นัน้) 

170,000 

กรณีพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนั (Cat F cabin หอ้งขนาด 22 ตร.ม. ชัน้ 3 Porthole) ราคาทวัร์

ทา่นละ  

555,000 

อพัเกรดเป็นหอ้งพัก Cat E (French Balcony หอ้งขนาด 16 ตร.ม.) หอ้งพกัคู ่ เพิม่เงนิทา่นละ 75,000 

อพัเกรดเป็นหอ้งพัก Cat C (Balcony Cabin หอ้งขนาด 24 ตร.ม.) หอ้งพักคู ่เพิม่เงนิทา่นละ 110,000 

อพัเกรดเป็นหอ้งพัก Cat B2 (Balcony Suite หอ้งขนาด 28 ตร.ม.) หอ้งพักคู ่เพิม่เงนิทา่นละ 253,000 

อดัเกรดเป็นหอ้งพัก Cat A (Junior Suite หอ้งขนาด 42 ตร.ม.) หอ้งพกัคู ่เพิม่เงนิทา่นละ 355,000 
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ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-ADD- EZE-ADD-BKK หักคนื 47,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคายนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 110,000 – 

140,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่15/10/2022) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืส าราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ ET (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น ได ้2 ใบ) 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ AR (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 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 

80 ปี) ประกนัครอบคลมุการรักษาหากตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง  

 คา่ Port fee ทกุประเทศ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบใุนรายการ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิเจา้หนา้ทีเ่รอื และ Expedition Team คนละประมาณ 270 USD (ทางเรอืจะแจง้ใหท้ราบอกีคร ัง้) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 101,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัไดร้บัการยนืยนักรุป๊ออก

เดนิทางแนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระคา่เรอืเต็มจ านวน ทา่นละ 300,000 บาท ในวนัที ่30 เมษายน 2566 

  งวดที ่3 : ช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด ในวนัที ่ 1 กรกฎาคม 2566 หรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด 
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กรณียกเลกิ (องิตามเงือ่นไขของเรอืเป็นหลกั) 

* ยกเลกิ การเดนิทางกอ่นวนัที ่28 กมุภาพันธ ์2566 คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

* ยกเลกิการเดนิระหวา่งวันที ่1-30 เมษายน 2566 หักคา่ใชจ้า่ย 101,000 บาทตอ่ทา่น 

* ยกเลกิการเดนิทางหลังวนัที ่30 เมษายน 2566 เรอืจะชารต์คา่เรอืเต็มจ านวน (เวน้แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางแทนได)้  

 

ส าคญัมาก!!!! กรุณาอา่นเงือ่นไขและรายละเอยีดทุกอยา่ง เพือ่ประโยชน์สงูสดุแกท่่านผูเ้ดนิทาง หากท่านไดท้ าการ

จองและช าระเงินแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวขา้งตน้ โดยเงื่อนไขดังกล่าวไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรม หรอืสลับรายการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อันเนื่องมาจากการปรับเปลีย่นโปรแกรมของทางเรอื ซึง่เป็นเรอืแบบ Expedition Cruise การลง Zodiac ขึน้กับสภาพ

อากาศ โดยทางเรอืจะค านงึถงึความปลอดภยัเป็นหลัก  

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้และจะคนืมดัจ าใหท้า่นเต็มจ านวน  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ หากมกีารยกเลกิทัวร์ซ ึง่ไม่ใช่ความผดิหรืออยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เชน่ การประกาศปิดประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนัน้ๆ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช 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                

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
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 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน 

แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

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

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

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

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่าง

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) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 
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 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ รวมถงึกรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการ

ท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่บรษัิททัวร์ไดจ้ัดท าใหลู้กคา้จะไม่

ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
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13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


