
Page 1 of 18 

 

 

Code: IH14-SouthPole-24TK-29Jan-21Feb2023-585-A220206 

24 วนั มหศัจรรยค์ร ัง้หนึง่ ณ ข ัว้โลกใต ้ 
ประสบการณ์รว่มเดนิทางคร ัง้หนึง่กบัการเดนิบนแผน่ดนิข ัว้โลกใต ้  

อซูวัยา– แอนตารก์ตกิา– หมูเ่กาะเซาทจ์อรเ์จยี - หมูเ่กาะฟอรค์แลนด ์

 

 
 

29 มกราคม – 21 กมุภาพนัธ ์2566 
เร ิม่ตน้ 585,000 บาท 

อซูวัยา (อารเ์จนตนิา) – เกาะเซาท ์จอรเ์จยี (อาณาจกัรเพนกวนินบัลา้นตวั) 
เกาะเชลทแ์ลนด ์– เกาะชา้ง – แอนตารก์ตกิา  

ใหท้า่นสมัผสัประสบการณ์เหยยีบพืน้นํา้แข็งข ัว้โลกใต ้กบัการน ัง่เรอืโซดแิอก (Zodiac)  
24 วนั มหศัจรรยค์ร ัง้หนึง่ ณ ข ัว้โลกใต ้ 
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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.  
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3) หอ้งพกัแบบ French Balcony Cabin – Cat E หอ้งหนา้ตา่งใหญ ่ช ัน้ 7 ขนาด 16 ตร.ม. 

 
 

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. (มจีํากดัมากตอ้งเชคกบัเรอื) 
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24 วนั มหศัจรรยค์ร ัง้หนึง่ ณ ข ัว้โลกใต ้ 
ประสบการณ์รว่มเดนิทางคร ัง้หนึง่กบัการเดนิบนแผน่ดนิข ัว้โลกใต ้  

อซูวัยา– แอนตารก์ตกิา– หมูเ่กาะเซาทจ์อรเ์จยี – หมูเ่กาะฟอลค์แลนด ์  
(ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรม หรอื สายการบนิ หากมกีารแจง้เปลีย่นแปลงจากทางเรอื หรอื สายการบนิ) 
 
29 มกราคม 2566 กรงุเทพ – อสิตนับลู  
 
20.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี่ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ แถว U ประตทูางเขา้ที ่9 หรอื 10 อาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
  หมายเหต ุ: ทา่นตอ้งแสดงวคัซนีพาสปอรต์การไดร้บัวคัซนี Covid 19 ครบ 2 เข็ม ในขณะ

เช็คอนิ  
23.30 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ  TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.55 ชัว่โมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง  และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารคํ่าและ
อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิ  

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

สําหรบัช ัน้นกัทอ่งเทีย่ว มบีรกิารไวไฟ ฟร ี30 นาท ี*** 
 
30 มกราคม 2566 อสิตนับลู – บวัโนสไอเรส (ประเทศอารเ์จนตนิา) 
 
06.10 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลูแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ  TK15 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิอสิตันบลู ตามอธัยาศัย (สนามบนิแหง่ใหมใ่หญก่วา่เดมิมาก) 
10.20 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST) สู ่สนามบนิมนิสิโตร ปิสตารนิ ี (EZE) ประเทศอารเ์จนตนิา โดย                

สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์  สายการบนิมบีรกิารอาหารบนเครือ่ง (ใชเ้วลาบนิประมาณ 18.10 ชัว่โมง) 
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********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 
สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนับนเครือ่งบนิ 

22.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิมนิสิโตร ปิสตารนิ ี(EZE) ประเทศอารเ์จนตนิา   
  นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร    
  นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศสูโ่รงแรมทีพั่ก เพือ่ใหท้า่นไดพั้กผอ่นและปรับเวลา หลังผา่นการเดนิทางขา้ม

ทวปีสูป่ระเทศอารเ์จนตนิา ซึง่เป็นอกีหนึง่ประเทศในทวปีอเมรกิาใต ้ 
 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Dazzler by Wyndham Buenos Aires Palremo Hotel  **** หรอื

เทยีบเทา่ 
 
31 มกราคม 2566 บวัโนสไอเรส – อซูวัยา 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.00 น. นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิ ฮอรเ์ช นวิเบรี ่  
08.40 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงอซูวัยา (Ushauaia) โดยเทีย่วบนิ AR1888 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.35 ชม.) 
12.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิอซูวัยา  ประตสูู ่“แอนตารก์ตกิา” หรอื “ขัว้โลกใต”้ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
บา่ย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เก็บภาพความสวยงามบรเิวณทา่เรอืเมอืงอซูวัยา และเดนิเลน่ภายในตัวเมอืงอซูวัยา              

ซึง่คงบรรยากาศเมอืงเล็กๆ แตแ่ฝงดว้ยเสน่หแ์บบตะวันตก ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากหรอืของทีร่ะลกึ
ไดต้ามอธัยาศัย   

 นําทา่นเช็คอนิ  เพือ่ข ึน้เรอื Albatross Expedition MV Ocean Victory เนือ่งจากทา่เรอืแหง่นีต้อ้ง
ใชเ้วลาในการเชค็อนิ และขนกระเป๋าเดนิทางขึน้เรอื เพราะเรอืจะไมไ่ดทํ้าการจอดเทยีบทา่ ทางเรอืจะ
อํานวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ทกุทา่น  อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นบนเรอืตามอธัยาศัย  ในวันนีท้างเรอืจะจัด
กจิกรรมซอ้มการเตรยีมตัวและความปลอดภยัในการลอ่งเรอืแบบเอ็กซเ์พดชิัน่ ซึง่เป็นเรอืทีส่ามารถนําทา่น
ขึน้เหยยีบแผน่น้ําแข็งแหง่ขัว้โลกใต ้ นอกจากนี้ลกูคา้ทกุทา่นจะไดรั้บเสือ้กนัหนาว (Polar Parkas) เป็น
ของทีร่ะลกึ              เสือ้กนัหนาวชนดินีอ้อกแบบพเิศษเพือ่ใหค้วามอบอุน่แกร่า่งกายสําหรับนักทอ่งเทีย่ว
ทีต่อ้งการบกุตะลยุขัว้โลกเหนอืหรอืขัว้โลกใต ้
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ภายในหอ้งอาหารของเรอื 
 เรอืออกจากทา่เทยีบเรอืมุง่หนา้สู่ ขัว้โลกใต ้
 
1-2 กมุภาพนัธ ์2566  Drake Passage to Antarctica  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในหอ้งอาหารของเรอื  

เรอื MV Ocean Victory นําทา่นเดนิทางมุง่หนา้สูผ่นืแผน่ดนิ แอนตารก์ตกิา ระหวา่งทางมุง่หนา้สูข่ัว้โลกใต ้          
ในระหวา่งการลอ่งเรอื หากอากาศด ีทา่นจะไดเ้ห็นฝงูปลาวาฬ วา่ยวนเวยีน ในทะเลแหง่นี ้นอกจากนีท้าง
เรอืยงัมกีจิกรรมและขอ้มลูสําหรับลกูคา้ทีต่อ้งการรูร้ายละเอยีด และ เรือ่งราวของขัว้โลกใตแ้ละการเตรยีมตัว
สําหรับการลงเรอื Zodiac เพือ่ขึน้สมัผัสจดุตา่งๆตลอดการเดนิทางสูข่ัว้โลกใต ้ ทา่นสามารถรว่มกจิกรรม
ตา่งๆทีท่างเรอืจัดขึน้ หรอืจะเลอืกผอ่นคลายอริยิาบถในคลับเลาจนข์องทางเรอื เรอืลอ่งผา่นมหาสมทุรแอน
ตารก์ตกิ ซึง่เริม่          ปกคลมุดว้ยธารน้ําแข็งและทุง่น้ําแข็งแหง่ขัว้โลกใต ้ ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพ
อนัแปลกตาอกีแหง่หนึง่ของดนิแดนขัว้โลกใต ้(Antarctica Zone) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย แนะนําใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามและทัศนยีภาพอนัน่า
ประทับใจตามอธัยาศัย หรอืจะเลอืกรว่มกจิกรรมกบัทางเรอืทีจั่ดโปรแกรมสนัทนาการและการสอ่งสตัวข์ัว้
โลกตา่งๆมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  
 
3-6 กมุภาพนัธ ์2566  ข ัว้โลกใต ้ (South Shetland Island) และ เวดเดล ซ ี (Antarctica and 

Weddell Sea) 
 

(กจิกรรมการลงเรอื Zodiac ระหวา่งวนัที ่3-6 กมุภาพนัธ ์2566 อาจมกีารปรบัเปลีย่นการขึน้เกาะแตล่ะจดุ
ขึน้กบัสภาพอากาศในแตล่ะวนั) 

Half-Moon Island นําทา่นลงเรอืโซดแิอก (Zodiac ship) เพือ่สมัผัสประสบการณ์เดนิเลน่กบั เพนกวนิรคูคารี ่ 
(Rookery penguin)  แหง่เกาะฮาลฟ์มนู (Half Moon Island) ซึง่เป็นเกาะทีอ่ยูอ่าศัยของเหลา่
เพนกวนิรคูคารีแ่หง่ขัว้โลกใต ้ 
นําทา่นขึน้ฝ่ังเพือ่ใหท้า่นไดส้มัผัสเพนกวนิอยา่งใกลช้ดิ นอกจากนีบ้รเิวณเกาะแหง่นี ้ยงัเป็นที่
อยูข่องสตัวข์ัว้โลกใตอ้ยา่ง นกขัว้โลกใต ้ซึง่มลํีาตัวสขีาวและมปีลอกคอสดํีา และนกนางนวล
เคลป์ รวมถงึนกนานาชนดิ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพสตัวข์ัว้โลกทีอ่าศัยอยู ่ณ บรเิวณนี ้            
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ไดเ้วลานําทา่นขึน้เรอืโซดแิอกเพือ่นําทา่นขึน้เรอื MV Ocean Atlantic  
Deception Island นําทา่นมุง่หนา้สูอ่า่วนักลา่วาฬ (Whalers Bay) ซึง่เป็นแหลง่ทีอ่ยูอ่าศัยของวาฬหลังคอ่ม  หรอื 

วาฬฮมัแบ็ค (Humpback whales) เป็น วาฬขนาดใหญช่นดิหนึง่ จัดอยูใ่นประเภท วาฬ
บาลนี  ในวงศว์าฬอกรอ่ง (Balaenopteridae) วาฬหลังคอ่มจัดเป็นวาฬขนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 8 
ของวาฬทัง้หมด น้ําหนักตัวอาจถงึ 45 ตัน มคีวามยาว 25 เมตร วาฬหลังคอ่มเป็นวาฬทีเ่ป็นรูจั้ก
กนัเป็นอยา่งดจีากพฤตกิรรมชอบกระโดดตัวขึน้เหนอืน้ํา ซึง่เป็นภาพทีน่่าประทับใจสําหรับผูพ้บ
เห็น เหตทุีก่ระโดดนัน้มหีลายประการ ทัง้กระโดดเพือ่สลัด เพรยีงทีเ่กาะอยูต่ามตัวใหห้ลดุออก 
หรอื กระโดดเพือ่อวดตัวเมยี เมือ่มตีัวผูต้ัวหนึง่กระโดดกอ่น ตัวอืน่ๆ ก็จะกระโดดตามเหมอืน
แขง่ขนักนั ณ อา่วแหง่นีเ้ป็นแหลง่ของวาฬหลังคอ่ม จงึทําใหส้มยัลา่วาฬ บรเิวณนีจ้ะเต็มไปดว้ย
เรอืลา่วาฬและจะนําวาฬทีล่า่ได ้ไปชําแหละบนเกาะดเีซพชัน่ (Deception Island) ตอ่ไป ให ้
ทา่นไดส้มัผัสและเก็บภาพวาฬหลังคอ่มอยา่งใกลช้ดิ  
จากนัน้นําทา่นสู่ เกาะดเีซพชัน่ (Deception Island) เพือ่ชมหมูบ่า้นและโรงงานชําแหละวาฬ 
ซึง่สรา้งขึน้ในปี 1905 และไดถ้กูทําลายลงจากเหตดุนิถลม่ในปี 1967 ทา่นจะไดเ้ห็นซากวาฬที่
สามารถพบเห็นไดใ้นบรเิวณนี ้ไดเ้วลานําทา่นกลับสู ่เรอืโซดแิอก เพือ่กลับสูเ่รอื MV Ocean 
Atlantic (การขึน้เกาะแตล่ะเกาะ ขึน้กบัสภาพอากาศ) 
 

 

 
 
Elephant Island เรอืนําทา่นมาถงึเกาะชา้ง (Elephant Island, Antarctica) ลักษณะเกาะคลา้ยภเูขาทีถ่กูปกคลมุ

ดว้ยน้ําแข็ง ตัง้อยูท่างชายฝ่ังของผนืแผน่ดนิแอนตารก์ตกิา ทางตอนใตข้องหมูเ่กาะเซาทเ์ชวท์
แลนด ์(Shetland Island) หมูเ่กาะแหง่นีไ้ดรั้บการขนานนามจากผูค้นพบยคุแรก เนือ่งจากเกาะ

 

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%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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ในพืน้ทีแ่อนตารก์ตกิาแหง่นีเ้ป็นทีอ่ยูข่อง แมวน้ําชา้ง หรอื Elephant seals เกาะแหง่นีย้งัเป็น
ทีต่ัง้ของธารน้ําแข็งขัว้โลกใตอ้กีแหง่ “Elephant Glacier” ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพและ
ธารน้ําแข็งแหง่ขัว้โลกใต ้หากโชคดอีาจสามารถพบเห็น แมวน้ําชา้ง หรอื Elephant seals ที่
อาจขึน้มานอนอาบแดดบนเกาะแหง่นี ้

Gerlache Straight  ชอ่งแคบเกอรแ์ลช  (Gerlache straight, Antarctica) เสน้ทางทีเ่รยีกไดว้า่ ประตมิากรรมกอ้น
น้ําแข็ง  ซึง่สรรสรา้งโดยธรรมชาต ิอยา่งแทจ้รงิ ทา่นจะไดส้มัผัสกบัความสวยงามของกอ้น
น้ําแข็งขนาดใหญท่ีส่ลักเสลาโดยธรรมชาต ิเป็นรปูรา่งแปลกตามากมาย เสน้ทางชอ่งแคบเกอร์
แลชเป็นเสน้ทางทีเ่รยีกไดว้า่ เสน้ทางแหง่ประตมิากรรมทีส่วยงามเสน้ทางหนึง่ในการสมัผัสถงึ
ความงามของทุง่น้ําแข็งแหง่ขัว้โลกใต ้พลาดไมไ่ดก้บัการเก็บภาพความงามสองฝ่ังทีรั่งสรรค์
แตกตา่งกนัในทกุปี 

ขอ้ดขีองการลอ่งเรอื Expedition Cruise คอื เรอืสามารถเขา้ใกลธ้ารนํา้แข็งและชายฝั่งในระยะใกล ้ทา่น
สามารถสมัผสัและเก็บภาพความสวยงามไดอ้ยา่งใกลช้ดิ 

 

 
 
7-8 กมุภาพนัธ ์2566  At Sea – หมูเ่กาะเซาทจ์อรเ์จยี 
 
 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  
  เรอื MV Ocean Victory นําทา่นเดนิทางมุง่หนา้สูเ่กาะ เซาทจ์อรเ์จยี หมูเ่กาะแหง่สตัวข์ัว้โลกใตน้านา

ชนดิ และเป็นแหลง่ของแมวน้ํา, เพนกวนิ, สงิโตทะเล, นกนานาชนดิ โดยระหวา่งทางเรอืจะลอ่งผา่น
มหาสมทุรใต ้(Southern Ocean) และผา่นหนา้ผารังนก หรอืทีรู่จั้กในนาม หนิชคั (Shag Rocks) ระหวา่ง
การเดนิทางผูเ้ชีย่วชาญในแขนงตา่งๆจะใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทา่นในเรือ่งธรรมชาตแิละการดํารงชวีติของ
สตัวข์ัว้โลกใต ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  
บา่ย อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอริยิาบถและพักผอ่นตามอธัยาศัย (แนะนําใหท้า่นออกกําลังกายในหอ้งยมิ ทีม่ี

บรกิารลกูคา้ทกุทา่น เนือ่งจากในวันรุง่ขึน้จะเริม่เขา้สูแ่ผน่ดนิขัว้โลกใต ้จงึแนะนําใหท้า่นเตรยีมความพรอ้ม
ของรา่งกายกอ่นสมัผัสปลายสดุแหง่ผนืแผน่ดนิ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  
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หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

 
 

9-12 กมุภาพนัธ ์2566 หมูเ่กาะเซาทจ์อรเ์จยี (South Georgia) กบั เพนกวนินบัลา้นตวั!!! 
 
หมูเ่กาะเซาทจ์อรเ์จยี (South Georgia)  
 เป็นหมูเ่กาะทีอ่ดุมไปดว้ยสตัวข์ัว้โลกใตน้านาชนดิซึง่อาศัยอยูก่นัเป็นอาณาจักรใหญแ่ละกนิพืน้ทีห่ลายเกาะ 

ดังนัน้การเดนิทางเพือ่ใหท้า่นไดส้มัผัสธรรมชาตอิยา่งเต็มทีจ่ะใชเ้วลาทีน่ีห่ลายวัน โดย Expedition team              
จะนําทา่นขึน้สมัผัสธรรมชาตขิองแตล่ะเกาะ ซึง่อดุมไปดว้ยสตัวท์ีอ่าศัยกนัเป็นอาณาจักรไมว่า่จะเป็น             
นกอลับาทรอส, เพนกวนิ, แมวน้ํางวงชา้ง, ซึง่อาศัยอยูใ่นเกาะนีก้วา่แสนตัว  นอกจากนีเ้กาะแหง่นี ้บรเิวณ
โดยรอบยงัเป็นแหลง่อาศัยของวาฬอกีดว้ย 
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13-14 กมุภาพนัธ ์2566 เรอืมุง่หนา้สูห่มูเ่กาะฟอรค์แลนด ์
   
  เรอืลอ่งสู่ หมูเ่กาะฟอลค์แลนด ์(Falkland Island) โดยผา่นมหาสมทุรแอตแลนตกิใต ้(South Atlantic 

Ocean) ซึง่มทีัศนยีภาพทีส่วยงามยิง่ ใหท้า่นไดพั้กผอ่นและปรับตัวกบัอณุหภมูกิอ่นเขา้ผนืแผน่ดนิ แอนตาร์
กตกิา ทัง้นีร้ะหวา่งทางมุง่หนา้สูเ่กาะฟอลค์แลนด ์ทา่นจะไดม้โีอกาสเห็นฝงูวาฬและปลาโลมา แหง่
มหาสมทุรแอตแลนตกิ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายและพักผอ่นตามอธัยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  
บา่ย อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอริยิาบถและพักผอ่นตามอธัยาศัย (แนะนําใหท้า่นออกกําลังกายในหอ้งยมิ ทีม่ี

บรกิารลกูคา้ทกุทา่น เนือ่งจากในวันรุง่ขึน้จะเริม่เขา้สูแ่ผน่ดนิขัว้โลกใต ้จงึแนะนําใหท้า่นเตรยีมความพรอ้ม
ของรา่งกายกอ่นสมัผัสปลายสดุแหง่ผนืแผน่ดนิ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  
หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

  (อาหารเชา้, กลางวนั, เย็น, อาหารวา่ง มบีรกิารบนเรอื ระหวา่งการเดนิทางสูห่มูเ่กาะฟอรค์แลนด)์ 
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15-16 กมุภาพนัธ ์2566 พอรท์ สแตนลยี ์(Port Stanley) แหง่หมูเ่กาะฟอลค์แลนด ์(Falkland Island) 
 
  นําทา่นทอ่งเทีย่วใน หมูเ่กาะฟอลค์แลนด ์ หรอื หมูเ่กาะมลับนัีส  เป็นกลุม่เกาะตัง้อยูใ่นหมูเ่กาะแอตแลนตกิ

ใตบ้นไหลท่วปีปาตาโกเนยี หมูเ่กาะหลักอยูห่า่งจากชายฝ่ังปาตาโกเนยี  ไปทางตะวันออกราว 500 
กโิลเมตร             กลุม่เกาะมพีืน้ที ่ 12,173 ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะฟอลค์แลนดต์ะวันออก 
ฟอลค์แลนดต์ะวันตก               และเกาะอืน่ๆทีเ่ล็กกวา่อกี 776 เกาะ หมูเ่กาะดังกลา่วเป็น ดนิแดนโพน้
ทะเลของสหราชอาณาจักร  มรีะดับการปกครองตนเองภายในสงู เมอืงหลวง คอื  สแตนลยี์ บนเกาะ
ฟอลค์แลนดต์ะวันออก นําทา่นสมัผัสกบัวถิชีวีติและประวัตคิวามเป็นมาของหมูเ่กาะฟอลค์แลนด ์ 

  นําทา่นสมัผัส นกเพนกวนิพันธุเ์กนต ู(Gentoo Penguins) และ นกเพนกวนิจักรพรรด ิ(King Penguins) ซึง่
มกีวา่พันตัวในบรเิวณนี ้อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสและถา่ยรปูกบัฝงูนกเพนกวนินานาพันธุแ์บบใกลช้ดิ 

  นําทา่นสมัผัส วถิกีารดํารงชวีติของ นกอลับาทรอส (Albatross) ซึง่อาศัยอยูใ่นเกาะแหง่นีเ้ป็นจํานวนมาก ให ้
ทา่นไดใ้กลช้ดิกบัธรรมชาตขิองนกอลับาทรอสพรอ้มเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย  

  (อาหารเชา้, กลางวนั, เย็น, อาหารวา่ง มบีรกิารบนเรอื ระหวา่งการเดนิทาง) 
 

 
 
17-18 กมุภาพนัธ ์2566 อซูวัยา  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในหอ้งอาหารของเรอื  

เรอืลอ่งเขา้สูน่่านน้ําแหง่เมอืงอซูวัยา หากทา่นยงัไมเ่ต็มอิม่กบัการเก็บภาพชอ่งแคบบเีกิล้ (Beagle 
Channel) แนะนําใหท้า่นเตรยีมกลอ้งใหพ้รอ้มในการเก็บภาพความน่ารักของแมวน้ํามากมาย และนกประจํา
ถิน่จํานวนมาก ทีอ่าศัยอยูใ่นบรเิวณนี ้หลังจากเรอืเทยีบทา่นําทา่นเชค็เอาท ์รับสมัภาระ  

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
12.00 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอซูวัยา  
13.45น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอซูวัยา สู่ สนามบนิมนิสิโตร ปิสตารนิ ี(EZE) ประเทศอารเ์จนตนิา 
18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมนิสิโตร ปิสตารนิ ี(EZE) 

 

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%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%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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 นําทา่นสูค่ลนิคิเพือ่ทํา RT-PCR Test คา่ใชจ้า่ยไมร่วมในคา่ทวัร ์
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Dazzler by Wyndham Buenos Aires Palremo Hotel  **** หรอื

เทยีบเทา่ 
 
19 กมุภาพนัธ ์2566 บวัโนสไอเรส 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นชมกรงุบวัโนสไอเรส (Buenos Aires) เมอืงหลวงของประเทศอารเ์จนตนิา ซึง่นับเป็นเมอืงใหญ่
อนัดับสองของอเมรกิาใต ้รองจาก  นครเซาเปาโลของบราซลิ ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังทางใตข้องแมน้ํ่ารโิอเดอ
ลาพลาตา ( Rio de la Plata) บวัโนสไอเรส ถอืวา่เป็นอกีเมอืงทีไ่ดรั้บวัฒนธรรมยโุรปเอาไวเ้ป็นจํานวน  
นักทอ่งเทีย่วหลายๆคนทีเ่คยมาเทีย่วเมอืงนี ้ตา่งก็ขนานนามให ้บวัโนสไอเรส เป็น  "ปารสีแหง่อเมรกิาใต"้ 
เมอืงนีม้คีวามเจรญิเตบิโตและมคีวามสมยัใหมท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในแถบประเทศลาตนิอเมรกิา  
นําทา่นแวะถา่ยรปูกบั ทําเนยีบประธานาธบิด ีหรอืทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “คาซา โรซาดา” (Casa Rosada) แปลวา่
บา้นสชีมพหูรอืบา้นสกีหุลาบเพราะใชห้นิสชีมพกูอ่สรา้ง ตัง้ตระหงา่นอยูห่นา้ จัตรัุสมาโย (Plaza De Mayo) 
อสิระใหท้า่นเก็บภาพความงามของเมอืงและสถาปัตกรรม อาคารสํานักงานตา่งๆทีไ่ดรั้บอทิธพิลจากศลิปะ
ยโุรป  
นําทา่นเขา้ชมมหาวหิารโรเซอรเ์รตตา้ (The Metropolitan Cathedral) สรา้งขึน้ในปี 1677 และไดพั้งทลาย
ลงในปี 1753 ตอ่มาไดม้กีารบรูณะสรา้งโบสถแ์หง่นีข้ ึน้มาใหมโ่บสถแ์หง่นีเ้ป็นทีฝั่งศพของ นายพลโฮเซ ่
เดอ ซานมารต์นิ นักปฎวิัตผิูย้ ิง่ใหญแ่ละผูนํ้าอสิรภาพสูอ่ารเ์จนตนิา  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูจ่ตรัุสคองเกรส ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาแหง่ชาต ิ(Parliament House) นําทา่น ผา่น
ชมถนน 9 กรกฎาคม (Avenida 9 de Julio) ซึง่ชาวอารเ์จนตนิาอา้งวา่ถนนสายนีเ้ป็นถนนทีก่วา้งทีส่ดุใน
โลก ผา่นชมทีต่ัง้ของเสาโอบลิกิส ์(Obelisk El Obelisco) สรา้งขึน้ ในปี 1936 ณ สว่นกลางของถนนแหง่นี ้
เป็นสถานทีท่ีธ่งอารเ์จนตนิาถกูเชญิสูย่อดเสาเป็นครัง้แรก เป็นทีจั่ดประชมุทางการเมอืง งานดนตรี และเป็น
สถานทีฉ่ลองชยัชนะของทมีฟตุบอลอารเ์จนตนิา 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี  
บา่ย นําทา่นชม ทีฝั่งศพของเอวติา้ เปรอง (Tomb of  Evita Peron)หรอื เอวา เปรอง  อดตีสตรหีมายเลขหนึง่

ของประเทศอารเ์จนตนิา ผูซ้ ึง่มบีทบาทสําคัญในการผลักดันใหน้ายพลฮวน เปรอง   ไดรั้บตําแหน่ง
ประธานาธบิดแีหง่อารเ์จนตนิา ดว้ยคําแนะนําตา่งๆของเธอ เอวติา้ เปรอง เสยีชวีติเมือ่วันที ่ 26 กรกฎาคม 
พ.ศ.2495 ดว้ยโรคมะเร็งมดลกู ดว้ยวัยเพยีง 33 ปีเทา่นัน้ ซึง่สรา้งความเศรา้เสยีใจกบัประชาชนขาว
อารเ์จนตนิาเป็นอยา่งมาก ประวัตชิวีติของเอวามคีนนําไปทําหนังสอื ละครเวท ีและสรา้งเป็นภาพยนตร์
หลายเรือ่ง เรือ่งหนึง่ทีฮ่อลวิูด้ไดเ้คยนํามาทําเป็นภาพยนตรนํ์าแสดงโดยมารด์อนน่าและเพลงทีรู่จั้กกนัทั่ว
โลก อยา่ง Don’t Cry for me Argentina 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมนิสิโตร ปิสตารนิ ี(EZE) 
 อสิระใหท้า่นรับประทานอาหารเย็น ในสนามบนิตามอธัยาศัย 
19.30 น. นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิมนิสิโตร ปิสตารนิ ี(EZE) เพือ่เชค็อนิ  
23.55 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิมนิสิโตร ปิสตารนิ ี(EZE) สูส่นามบนิอสิตันบลู (IST) โดยเทีย่วบนิ TK16 
 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 16 ชัว่โมง 40 นาท)ี 
 
20 กมุภาพนัธ ์2566  บวัโนสไอเรส (อารเ์จนตนิา) – อสิตนับลู 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 
สายการบนิมบีรกิารอาหารระหวา่งเทีย่วบนิ 

22.15 น. เดนิทางถงึนครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิตามอธัยาศัย 
 
 
21 กมุภาพนัธ ์2566 อสิตนับลู – กรงุเทพมหานคร 
 
01.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ เทีย่วบนิที่  TK68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ  8 

ชัว่โมง) 
15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ....  

 

อตัราคา่บรกิาร 29 ม.ค. – 21 
ก.พ. 2566 

ราคาผูใ้หญ ่หรอื เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น)  หอ้งพักคู ่หอ้ง D cabin 
ทา่นละ 
(CAT D - หอ้งหนา้ตา่งแบบ Porthole ชัน้ 3 ขนาด 22 ตร.ม.) 

585,000 

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

175,000 

กรณีพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนั (Cat F cabin หอ้งขนาด 22 ตร.ม. ชัน้ 3 Porthole) ราคาทัวร์ 525,000 
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ทา่นละ  

อพัเกรดเป็นหอ้งพัก Cat E (French Balcony หอ้งขนาด 16 ตร.ม.) หอ้งพักคู ่ เพิม่เงนิทา่นละ 85,000 

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.) หอ้งพักคู ่เพิม่เงนิทา่นละ 355,000 

ไมเ่อาตั๋วเครือ่งบนิ BKK-IST- EZE-IST-BKK หักคนื 40,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคายนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 110,000 – 
130,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน้ํามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่
สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่23 มกราคม 2565) ** 

 
ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ 
 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 

 
โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืสาํราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 
 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทางน้ําหนัก ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น ได ้2 ใบ) 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ AR (กระเป๋าเดนิทางน้ําหนัก ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น ได ้1 ใบ) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ 

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

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 
ประกนัครอบคลมุการรักษาหากตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง  

 คา่ Port fee ทกุประเทศ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบใุนรายการ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 
อตัรานีไ้มร่วมถงึ 
 คา่ทปิเจา้หนา้ทีเ่รอื และ Expedition Team คนละประมาณ 250 USD (ทางเรอืจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้) 

 คา่ตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้กําหนดใหม้ผีลตรวจแสดง ณ จดุเชค็อนิ  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์-แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
การชําระเงนิ งวดที ่1 : สํารองทีน่ ัง่จา่ย 101,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัไดร้บัการยนืยนักรุป๊ออกเดนิทาง
แนน่อน หรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
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  งวดที ่2 : ชําระคา่เรอืเต็มจํานวน ทา่นละ 300,000 บาท ในวนัที ่31 สงิหาคม 2565 หรอืตามเจา้หนา้ที่
กําหนด 
  งวดที ่3 : ชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด ในวนัที ่31 ตลุาคม 2565 หรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
 
กรณียกเลกิ (องิตามเงือ่นไขของเรอืเป็นหลกั)  
* ยกเลกิการเดนิทางกอ่นวนัที ่30 มถินุายน 2565 คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 
* ยกเลกิการเดนิระหวา่งวนัที ่1 – 31 กรกฎาคม 2565 หักคา่ใชจ้า่ย 101,000 บาทตอ่ทา่น 
* ยกเลกิการเดนิทางหลงัวนัที ่1 สงิหาคม 2565 เรอืจะชารต์คา่เรอืเต็มจํานวน (เวน้แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางแทนได)้   
 
สําคญัมาก!!!! กรุณาอา่นเงือ่นไขและรายละเอยีดทกุอยา่ง เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกท่า่นผูเ้ดนิทาง หากทา่นไดทํ้าการจองและชาํระ
เงนิแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขดงักลา่วขา้งตน้ โดยเงือ่นไขดงักลา่วไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีบ้รษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรม หรอืสลบัรายการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากการปรับเปลีย่นโปรแกรมของ
ทางเรอื ซึง่เป็นเรอืแบบ Expedition Cruise การลง Zodiac ขึน้กบัสภาพอากาศ โดยทางเรอืจะคํานงึถงึความปลอดภัยเป็นหลกั  
 
หมายเหตุ : 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง  ตํา่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

และจะคนืมัดจําใหท้า่นเต็มจํานวน  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ หากมกีารยกเลกิทวัรซ์ ึง่ไมใ่ชค่วามผดิหรอือยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิท
ฯ เชน่ การประกาศปิดประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนัน้ๆ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด
หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะคํานงึและรักษาผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ใน
กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดทํ้าการตกลง หรอื แจง้กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระมาแลว้  
หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ                
หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา 
เลม่สเีลอืดหม ู

ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชาํระ  คา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูกํ้าหนด  ซึง่ทางบรษัิทฯ  ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณีที่
ยกเลกิการเดนิทาง  ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้  ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ  Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  (ใน
กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทาง  แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน  แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ  บรษัิทฯไม่
สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม  ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ด ้
หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้
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 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง
ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดนําของมคีม  ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ  เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด  ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มนําตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น้ําหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย์ และเหลา้ เป็นตน้  จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกี
ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ  10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่
จะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง  เทีย่วบนิ จงึสามารถนําขึน้เครือ่งได ้  และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
 สาํหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  คอื 20-30 กโิลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่
ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได  ้หาก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด  

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งได  ้ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 
13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้า่กวา่มาตรฐานได  ้ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ  บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิ  

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย  

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง  เพราะหากเกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้  รวมถงึกรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว ( ระหวา่งทวัร ์
ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ) โดยปกตปิระกนัภัยการเดนิทางทีบ่รษัิททวัรไ์ดจั้ดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่
สญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้ง
ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้  
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณลีกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

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

 


