
        
 

24 วนั มหัศจรรย์คร้ังหน่ึง ณ ขั้วโลกใต้  
ประสบการณ์ร่วมเดิมทางคร้ังหนึ่งกับการเดินบนแผ่นดินขั้วโลกใต้   

อูซัวยา– แอนตาร์กติกา– หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย - หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ 

 

 
 

29 มกราคม – 21 กุมภาพนัธ์ 2566 

เร่ิมต้น 585,000 บาท 

อูซัวยา (อาร์เจนตินา) – เกาะเซาท์ จอร์เจีย (อาณาจักรเพนกวินนับล้านตัว) 
เกาะเชลท์แลนด์ – เกาะช้าง – แอนตาร์กติกา  

ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์เหยยีบพื้นน า้แข็งข้ัวโลกใต้ กับการนัง่เรือโซดิแอก (Zodiac)  



        
 

24 วนั มหัศจรรย์คร้ังหน่ึง ณ ขั้วโลกใต้  

 

ห้องพักในเรือ Albatross Expeditions – MV Ocean Victory (เรือใหม่) 
1) ห้องพักแบบ Balcony – Cat. C ห้องระเบียงส่วนตัว ช้ัน 4 และช้ัน 6 ขนาด 24 ตร.ม.  

 

2) ห้องพักแบบ State Cabin – Cat D ห้องหน้าต่างแบบ Porthole ช้ัน 3 ขนาด 22 ตร.ม.  

 
 



        
 

3) ห้องพักแบบ French Balcony Cabin – Cat E ห้องหน้าต่างใหญ่ ช้ัน 7 ขนาด 16 ตร.ม. 

 
4) ห้องพักแบบ Tripple Cabin (พัก 3 ท่านต่อห้อง) – Cat F ห้องช้ัน 3 ขนาด 22 ตร.ม. 

 
5) ห้องพักเดี่ยว SGL cabin – CAT G ห้องช้ัน 3 ขนาด 18 ตร.ม. (มีจ ากัดมากต้องเชคกับเรือ) 

 



        
 

24 วนั มหัศจรรย์คร้ังหน่ึง ณ ขั้วโลกใต้  
ประสบการณ์ร่วมเดิมทางคร้ังหนึ่งกับการเดินบนแผ่นดินขั้วโลกใต้   

อูซัวยา– แอนตาร์กติกา– หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย – หมู่เกาะฟอล์คแลนด์   
(ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับโปรแกรม หรือ สายการบิน หากมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากทางเรือ หรือ สายการบิน) 

 

29 มกราคม 2566 กรุงเทพ – อิสตันบูล  
 

20.30 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว U ประตูทางเขา้ที่ 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

  หมายเหตุ : ท่านต้องแสดงวัคซีนพาสปอร์ตการได้รับวัคซีน Covid 19 ครบ 2 เข็ม ในขณะเชคอิน  
23.30 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.55 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน

กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที่นัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหว่าง
เที่ยวบิน  

*** หมายเหต ุท่านที่เดินทางในช้ันธุรกิจ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส มีบริการ wifi on board ฟรี ตลอดการเดินทาง,  
ส าหรับช้ันนักท่องเที่ยว มีบริการไวไฟ ฟรี 30 นาท ี*** 

 

30 มกราคม 2566 อิสตันบูล – บัวโนสไอเรส (ประเทศอาร์เจนตินา) 
 

 

06.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เที่ยวบิน  TK15 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูล ตามอธัยาศยั (สนามบินแห่งใหม่ใหญ่กว่าเดิมมาก) 

10.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่ สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนติน่าโดย                
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  สายการบินมีบริการอาหารบนเคร่ือง (ใชเ้วลาบินประมาณ 18.10 ชัว่โมง) 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน 

22.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ มินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา   
   น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร    
  น าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศสู่โรงแรมที่พกั เพื่อให้ท่านไดพ้กัผ่อนและปรับเวลา หลงัผ่านการเดินทางขา้มทวีป

สู่ประเทศอาร์เจนตินา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงประเทศในทวีปอเมริกาใต ้ 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Dazzler by Wyndham Buenos Aires Palremo Hotel  **** หรือเทียบเท่า 
 



        
 

31 มกราคม 2566 บัวโนสไอเรส – อูซัวยา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน ฮอร์เช นิวเบร่ี  
08.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองอูซัวยา (Ushauaia) โดยเที่ยวบิน AR1888 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.35 ช.ม.) 
12.25 น. เดินทางถึงสนามบินอูซัวยา ประตูสู่ “แอนตาร์กติกา” หรือ “ขั้วโลกใต”้ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพความสวยงามบริเวณท่าเรือเมืองอูซัวยา และเดินเล่นภายในตวัเมืองอูซัวยา              
ซ่ึงคงบรรยากาศเมืองเล็กๆ แต่แฝงด้วยเสน่ห์แบบตะวนัตก ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากหรือของที่ระลึกได้
ตามอธัยาศยั  น าท่านเช็คอิน เพื่อขึน้เรือ Albatross Expedition MV Ocean Victory เน่ืองจากท่าเรือแห่งน้ีต้อง
ใช้เวลาในการเช็คอิน และขนกระเป๋าเดินทางข้ึนเรือ เพราะเรือจะไม่ได้ท าการจอดเทียบท่า ทางเรือจะอ านวย
ความสะดวกให้กบัลูกคา้ทุกท่าน อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนเรือตามอธัยาศยั ในวนัน้ีทางเรือจะจดักิจกรรมซ้อม
การเตรียมตวัและความปลอดภยัในการล่องเรือแบบเอ็กซ์เพดิชัน่ ซ่ึงเป็นเรือที่สามารถน าท่านข้ึนเหยียบแผ่น
น ้าแข็งแห่งขั้วโลกใต ้ นอกจากน้ีลูกคา้ทุกท่านจะไดร้ับเส้ือกนัหนาว (Polar Parkas) เป็นของที่ระลึก              เส้ือ
กันหนาวชนิดน้ีออกแบบพิเศษเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบุกตะลุยขั้วโลก
เหนือหรือขั้วโลกใต ้

 
 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ภายในห้องอาหารของเรือ 
 เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหนา้สู่ขั้วโลกใต ้
  
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 

1-2 กุมภาพันธ์ 2566 Drake Passage to Antarctica  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในห้องอาหารของเรือ 
เรือ MV Ocean Victory น าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้           
ในระหว่างการล่องเรือ หากอากาศดี ท่านจะไดเ้ห็นฝูงปลาวาฬ ว่ายวนเวียน ในทะเลแห่งน้ี นอกจากน้ีทางเรือยงั
มีกิจกรรมและขอ้มูลส าหรับลูกคา้ที่ตอ้งการรู้รายละเอียด และ เร่ืองราวของขั้วโลกใต้และการเตรียมตวัส าหรับ
การลงเรือ Zodiac เพื่อข้ึนสัมผสัจุดต่างๆตลอดการเดินทางสู่ขั้วโลกใต ้ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือ
จัดข้ึน หรือจะเลือกผ่อนคลายอิริยาบถในคลบัเลาจน์ของทางเรือ เรือล่องผ่านมหาสมุทรแอนตาร์กติก ซ่ึงเร่ิม          
ปกคลุมด้วยธารน ้ าแข็งและทุ่งน ้ าแข็งแห่งขั้วโลกใต้  ท่านจะได้สัมผสักับทศันียภาพอนัแปลกตาอีกแห่งหน่ึง
ของดินแดนขั้วโลกใต ้(Antarctica Zone) 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือ 
 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  แนะน าให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและทัศนียภาพอันน่า
ประทบัใจตามอธัยาศยั หรือจะเลือกร่วมกิจกรรมกบัทางเรือที่จดัโปรแกรมสันทนาการและการส่องสัตวข์ั้วโลก
ต่างๆมากมาย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือ  
 



        
 

3-6 กุมภาพันธ์ 2566 ขั้วโลกใต้ (South Shetland Island) และ เวดเดล ซี (Antarctica and Weddell Sea) 
 

(กิจกรรมการลงเรือ Zodiac ระหว่างวันท่ี 3-6 กุมภาพันธ์ 2566 อาจมีการปรับเปลี่ยนการ
ขึน้เกาะแต่ละจุดขึน้กับสภาพอากาศในแต่ละวัน) 

 

Half-Moon Island น าท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac ship) เพื่อสัมผสัประสบการณ์เดินเล่นกบั เพนกวินรูคคาร่ี  (Rookery 
penguin)  แห่งเกาะฮาล์ฟมูน (Half Moon Island) ซ่ึงเป็นเกาะที่อยู่อาศยัของเหล่าเพนกวินรูคคาร่ี
แห่งขั้วโลกใต ้น าท่านข้ึนฝ่ังเพื่อให้ท่านไดสั้มผสัเพนกวินอย่างใกลชิ้ด นอกจากน้ีบริเวณเกาะแห่งน้ี 
ยงัเป็นที่อยู่ของสัตว์ขั้วโลกใต้อย่าง นกขั้วโลกใต้ ซ่ึงมีล าตัวสีขาวและมีปลอกคอสีด า และนก
นางนวลเคลป์ รวมถึงนกนานาชนิด ให้ท่านไดเ้ก็บภาพสัตวข์ั้วโลกที่อาศยัอยู่ ณ บริเวณน้ี            ได้
เวลาน าท่านข้ึนเรือโซดิแอกเพื่อน าท่านข้ึนเรือ MV Ocean Atlantic  

 

Deception Island น าท่านมุ่งหน้าสู่อ่าวนักล่าปลาวาฬ (Whalers Bay) ซ่ึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของปลาวาฬหลังค่อม  
หรือ วาฬฮมัแบ็ค (Humpback whales) เป็นวาฬขนาดใหญ่ชนิดหน่ึง จดัอยู่ในประเภทวาฬบาลีน  ใน
วงศว์าฬอกร่อง (Balaenopteridae) วาฬหลงัค่อมจดัเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของวาฬทั้งหมด 
น ้ าหนักตวัอาจถึง 45 ตนั มีความยาว 25 เมตร วาฬหลงัค่อมเป็นวาฬที่เป็นรู้จักกันเป็นอย่างดีจาก
พฤติกรรมชอบกระโดดตวัข้ึนเหนือน ้ า ซ่ึงเป็นภาพที่น่าประทบัใจส าหรับผูพ้บเห็น              เหตุที่
กระโดดนั้นมีหลายประการ ทั้งกระโดดเพื่อสลดัเพรียงที่เกาะอยู่ตามตวัให้หลุดออก หรือ กระโดด
เพื่ออวดตวัเมีย เมื่อมีตัวผูต้วัหน่ึงกระโดดก่อน ตวัอ่ืนๆ ก็จะกระโดดตามเหมือนแข่งขนักัน ณ อ่าว
แห่งน้ีเป็นแหล่งของวาฬหลงัค่อม จึงท าให้สมยัล่าปลาวาฬ บริเวณน้ีจะเต็มไปด้วยเรือล่าปลาวาฬ
และจะน าวาฬที่ล่าได ้ไปช าแหละบนเกาะดีเซพชั่น (Deception Island) ต่อไป ให้ท่านไดส้ัมผสัและ
เก็บภาพวาฬหลังค่อมอย่างใกล้ชิด จากนั้นน าท่านสู่เกาะดีเซพชั่น (Deception Island) เพื่อชม
หมู่บา้นและโรงงานช าแหละปลาวาฬ ซ่ึงสร้างข้ึนในปี 1905 และไดถู้กท าลายลงจากเหตุ              ดิน
ถล่มในปี 1967 ท่านจะได้เห็นซากวาฬที่สามารถพบเห็นได้ในบริเวณน้ี ได้เวลาน าท่านกลบัสู่ เรือ
โซดิแอก เพื่อกลบัสู่เรือ MV Ocean Atlantic (การข้ึนเกาะแต่ละเกาะ ข้ึนกบัสภาพอากาศ) 

 

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


        
 

 

Elephant Island เรือน าท่านมาถึงเกาะช้าง (Elephant Island, Antarctica) ลักษณะเกาะคล้ายภูเขาที่ถูกปกคลุมด้วย
น ้ าแข็ง ตั้งอยู่ทางชายฝ่ังของผืนแผ่นดินแอนตาร์กติกา ทางตอนใต้ของหมู่เกาะเซาท์เชวท์แลนด์ 
(Shetland Island) หมู่เกาะแห่งน้ีไดร้ับการขนานนามจากผูค้นพบยุคแรก เน่ืองจากเกาะในพื้นที่แอน
ตาร์กติกาแห่งน้ีเป็นที่อยู่ของแมวน ้ าชา้ง หรือ Elephant seals เกาะแห่งน้ียงัเป็นที่ตั้งของธารน ้าแข็ง
ขั้วโลกใตอี้กแห่ง “Elephant Glacier” ท่านจะไดสั้มผสักับทศันียภาพและธารน ้ าแข็งแห่งขั้วโลกใต้ 
หากโชคดีอาจสามารถพบเห็น แมวน ้ าช้าง หรือ Elephant seals ที่อาจข้ึนมานอนอาบแดดบนเกาะ
แห่งน้ี 

 

Gerlache Straight  ช่องแคบเกอร์แลช (Gerlache straight, Antarctica) เส้นทางที่เรียกได้ว่า ประติมากรรมก้อนน ้ าแข็ง 
ซ่ึงสรรสร้างโดยธรรมชาติ อย่างแท้จริง ท่านจะได้สัมผสักับความสวยงามของก้อนน ้ าแข็งขนาด
ใหญ่ที่สลกัเสลาโดยธรรมชาติ เป็นรูปร่างแปลกตามากมาย เส้นทางช่องแคบเกอร์แลชเป็นเส้นทาง
ที่เรียกได้ว่า เส้นทางแห่งประติมากรรมที่สวยงามเส้นทางหน่ึงในการสัมผสัถึงความงามของ               
ทุ่งน ้าแข็งแห่งขั้วโลกใต ้พลาดไม่ไดก้บัการเก็บภาพความงามสองฝ่ังที่รังสรรคแ์ตกต่างกนัในทุกปี 

 

ข้อดีของการล่องเรือ Expedition Cruise คือ เรือสามารถเข้าใกล้ธารน ้าแข็งและชายฝั่งในระยะใกล้ 
ท่านสามารถสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามได้อย่างใกล้ชิด 

 
 

 
 



        
 

7-8 กุมภาพันธ์ 2566 At Sea – หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย 
 

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือ 
  เรือ MV Ocean Victory น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่เกาะ เซาทจ์อร์เจีย หมู่เกาะแห่งสัตวข์ั้วโลกใต้นานาชนิด และ

เป็นแหล่งของแมวน ้ า, เพนกวิน, สิงโตทะเล, นกนานาชนิด โดยระหว่างทางเรือจะล่องผ่านมหาสมุทรใต้ 
(Southern Ocean) และผ่านหนา้ผารังนก หรือที่รู้จกัในนาม หินชคั (Shag Rocks) ระหว่างการเดินทางผูเ้ช่ียวชาญ
ในแขนงต่างๆจะให้ความรู้ความเขา้ใจท่านในเร่ืองธรรมชาติและการด ารงชีวิตของสัตวข์ั้วโลกใต ้

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือ 
  

บ่าย  อิสระให้ท่านไดผ้่อนคลายอิริยาบถและพกัผ่อนตามอธัยาศยั (แนะน าให้ท่านออกก าลงักายในห้องยิม ที่มีบริการ
ลูกค้าทุกท่าน เน่ืองจากในวนัรุ่งข้ึนจะเร่ิมเข้าสู่แผ่นดินขั้วโลกใต้ จึงแนะน าให้ท่านเตรียมความพร้อมของ
ร่างกายก่อนสัมผสัปลายสุดแห่งผืนแผ่นดิน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือ 
หลงัอาหารอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 
 

9-12 กุมภาพันธ์ 2566 หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia) กับ เพนกวินนับล้านตัว!!! 
 

หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia)  
 เป็นหมู่เกาะที่อุดมไปด้วยสัตว์ขั้วโลกใต้นานาชนิดซ่ึงอาศยัอยู่กันเป็นอาณาจักรใหญ่และกินพื้นที่หลายเกาะ 

ดังนั้นการเดินทางเพื่อให้ท่านได้สัมผสัธรรมชาติอย่างเต็มที่จะใช้เวลาที่น่ีหลายวัน โดย Expedition team              
จะน าท่านข้ึนสัมผัสธรรมชาติของแต่ละเกาะ ซ่ึงอุดมไปด้วยสัตว์ที่อาศัยกันเป็นอาณาจักรไม่ว่าจะเป็น             
นกอลับาทรอส, เพนกวิน, แมวน ้ างวงช้าง, ซ่ึงอาศยัอยู่ในเกาะน้ีกว่าแสนตวั  นอกจากน้ีเกาะแห่งน้ี บริเวณ
โดยรอบยงัเป็นแหล่งอาศยัของปลาวาฬอีกดว้ย 

 



        
 

 

 
 

13-14 กุมภาพันธ์ 2566 เรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ 
   

  เรือล่องสู่หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island) โดยผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ (South Atlantic Ocean)             
ซ่ึงมีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง ให้ท่านได้พักผ่อนและปรับตัวกับอุณหภูมิก่อนเข้าผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา             
ทั้งน้ีระหว่างทางมุ่งหน้าสู่เกาะฟอล์คแลนด์ ท่านจะได้มีโอกาสเห็นฝูงปลาวาฬและปลาโลมา แห่งมหาสมุทร
แอตแลนติก อิสระให้ท่านไดผ้่อนคลายและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือ 
  

บ่าย  อิสระให้ท่านไดผ้่อนคลายอิริยาบถและพกัผ่อนตามอธัยาศยั (แนะน าให้ท่านออกก าลงักายในห้องยิม ที่มีบริการ
ลูกค้าทุกท่าน เน่ืองจากในวนัรุ่งข้ึนจะเร่ิมเข้าสู่แผ่นดินขั้วโลกใต้ จึงแนะน าให้ท่านเตรียมความพร้อมของ
ร่างกายก่อนสัมผสัปลายสุดแห่งผืนแผ่นดิน 

 



        
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือ 
หลงัอาหารอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั    

(อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทางสู่หมู่เกาะฟอร์คแลนด์) 

 
 

15-16 กุมภาพันธ์ 2566 พอร์ท สแตนลีย์ (Port Stanley) แห่งหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island) 
 

  น าท่านท่องเที่ยวในหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ หรือ หมู่เกาะมลับีนัส เป็นกลุ่มเกาะตั้งอยู่ในหมู่เกาะแอตแลนติกใต้
บนไหล่ทวีปปาตาโกเนีย หมู่เกาะหลักอยู่ห่างจากชายฝ่ังปาตาโกเนีย ไปทางตะวันออกราว 500 กิโลเมตร             
กลุ่มเกาะมีพื้นที่ 12,173 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก ฟอล์คแลนด์ตะวันตก               
และเกาะอ่ืนๆที่เล็กกว่าอีก 776 เกาะ หมู่เกาะดังกล่าวเป็นดินแดนโพน้ทะเลของสหราชอาณาจกัร มีระดับการ
ปกครองตนเองภายในสูง เมืองหลวง คือ สแตนลียบ์นเกาะฟอล์คแลนด์ตะวนัออก น าท่านสัมผสักบัวิถีชีวิตและ
ประวตัิความเป็นมาของหมู่เกาะฟอลค์แลนด์  

 

  น าท่านสัมผสั นกเพนกวินพนัธ์ุเกนตู (Gentoo Penguins) และ นกเพนกวินจกัรพรรดิ (King Penguins) ซ่ึงมีกว่า
พนัตวัในบริเวณน้ี อิสระให้ท่านไดสั้มผสัและถ่ายรูปกบัฝูงนกเพนกวินนานาพนัธ์ุแบบใกลชิ้ด 

   

  น าท่านสัมผสั วิถีการด ารงชีวิตของนกอลับาทรอส (Albatross) ซ่ึงอาศยัอยู่ในเกาะแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก ให้ท่าน
ไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติของนกอลับาทรอสพร้อมเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

  (อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทาง) 
 

 

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


        
 

17-18 กุมภาพันธ์ 2566 อูซัวยา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในห้องอาหารของเรือ 
เรือล่องเขา้สู่น่านน ้ าแห่งเมืองอูซัวยา หากท่านยงัไม่เต็มอ่ิมกับการเก็บภาพช่องแคบบีเก้ิล (Beagle Channel) 
แนะน าให้ท่านเตรียมกลอ้งให้พร้อมในการเก็บภาพความน่ารักของแมวน ้ ามากมาย และนกประจ าถ่ินจ านวน
มาก ที่อาศยัอยู่ในบริเวณน้ี หลงัจากเรือเทียบท่าน าท่านเช็คเอาท ์รับสัมภาระ  

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

12.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอูซัวยา 
13.45น. ออกเดินทางจากสนามบินอูซัวยา สู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา 
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) 
 น าท่านสู่คลินิคเพื่อท า RT-PCR Test ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Dazzler by Wyndham Buenos Aires Palremo Hotel  **** หรือเทียบเท่า 
 

19 กุมภาพันธ์ 2566 บัวโนสไอเรส 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมกรุงบวัโนสไอเรส (Buenos Aires) เมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตินา ซ่ึงนบัเป็นเมืองใหญ่อนัดบั
สองของอเมริกาใต ้รองจาก นครเซาเปาโลของบราซิล ตั้งอยู่ริมชายฝ่ังทางใตข้องแม่น ้าริโอเดอลาพลาตา (Rio de 
la Plata) บวัโนสไอเรส ถือว่าเป็นอีกเมืองที่ไดร้ับวฒันธรรมยุโรปเอาไวเ้ป็นจ านวน นกัท่องเที่ยวหลายๆคนที่เคย
มาเที่ยวเมืองน้ี ต่างก็ขนานนามให้ บวัโนสไอเรส เป็น "ปารีสแห่งอเมริกาใต"้ เมืองน้ีมีความเจริญเติบโตและมี
ความสมยัใหม่ที่สุดแห่งหน่ึงในแถบประเทศลาตินอเมริกา น าท่านแวะถ่ายรูปกบั ท าเนียบประธานาธิบดี หรือที่
มีช่ือเรียกว่า “คาซา โรซาดา” (Casa Rosada) แปลว่าบา้นสีชมพูหรือบา้นสีกุหลาบเพราะใชหิ้นสีชมพูก่อสร้าง ตั้ง
ตระหง่านอยู่หนา้ จตัุรัสมาโย (Plaza De Mayo) อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามของเมืองและสถาปัตกรรม 
อาคารส านกังานต่างๆที่ไดร้ับอิทธิพลจากศิลปะยุโรป น าท่านเขา้ชมมหาวิหารโรเซอร์เรตตา้ (The Metropolitan 
Cathedral) สร้างข้ึนในปี 1677 และไดพ้งัทลายลงในปี 1753 ต่อมาไดม้ีการบูรณะสร้างโบสถแ์ห่งน้ีข้ึนมาใหม่
โบสถแ์ห่งน้ีเป็นที่ฝังศพของ นายพลโฮเซ่ เดอ ซานมาร์ติน นกัปฎิวตัิผูย้ิ่งใหญ่และผูน้ าอิสรภาพสู่อาร์เจนตินา 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จตุรัสคองเกรส ซ่ึงเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ (Parliament House) น าท่าน ผ่านชม
ถนน 9 กรกฎาคม (Avenida 9 de Julio) ซ่ึงชาวอาร์เจนตินาอา้งว่าถนนสายน้ีเป็นถนนที่กวา้งที่สุดในโลก ผ่านชม
ที่ตั้งของเสาโอบิลิกส ์ (Obelisk El Obelisco) สร้างข้ึน ในปี 1936 ณ ส่วนกลางของถนนแห่งน้ี เป็นสถานที่ที่ธง
อาร์เจนตินาถูกเชิญสู่ยอดเสาเป็นครั้ งแรก เป็นที่จดัประชุมทางการเมือง งานดนตรี และเป็นสถานที่ฉลองชยัชนะ
ของทีมฟุตบอลอาร์เจนตินา 



        
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านชม ที่ฝังศพของเอวิตา้ เปรอง (Tomb of  Evita Peron)หรือ เอวา เปรอง อดีตสตรีหมายเลขหน่ึงของ

ประเทศอาร์เจนตินา ผูซ่ึ้งมีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัให้นายพลฮวน เปรอง  ไดร้บัต าแหน่งประธานาธิบดี
แห่งอาร์เจนตินา ดว้ยค าแนะน าต่างๆของเธอ เอวิตา้ เปรอง เสียชีวิตเมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ดว้ย
โรคมะเร็งมดลูก ดว้ยวยัเพียง 33 ปีเท่านั้น ซ่ึงสร้างความเศร้าเสียใจกบัประชาชนขาวอาร์เจนตินาเป็นอย่างมาก 
ประวตัิชีวิตของเอวามีคนน าไปท าหนังสือ ละครเวที และสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเร่ือง เร่ืองหน่ึงที่ฮอลิวูด้ได้
เคยน ามาท าเป็นภาพยนตร์น าแสดงโดยมาร์ดอนน่าและเพลงที่รู้จกักนัทัว่โลก อย่าง Don’t Cry for me Argentina 

18.25 น. เดินทางถึงสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) 
 อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเยน็ ในสนามบินตามอธัยาศยั 
19.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) เพื่อเช็คอิน  
23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) สู่สนามบินอิสตนับูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK16 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 16 ชัว่โมง 40 นาที) 
20 กุมภาพันธ์ 2566  บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) – อิสตันบูล 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารระหว่างเที่ยวบิน 

22.15 น. เดินทางถึงนครอิสตนับูล ประเทศตุรกี อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
 
 

21 กุมภาพันธ์ 2566 อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร 
01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ TK68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 8 ชัว่โมง) 
15.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 

 



        
 

24 วนั มหัศจรรย์คร้ังหน่ึง ณ ขั้วโลกใต้  
ประสบการณ์ร่วมเดิมทางคร้ังหนึ่งกับการเดินบนแผ่นดินขั้วโลกใต้   

อูซัวยา– แอนตาร์กติกา– หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย – หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ 
 

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

ราคาผูใ้หญ่ หรือ เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)  ห้องพกัคู่ ห้อง D cabin ท่านละ 
(CAT D - ห้องหนา้ต่างแบบ Porthole ชั้น 3 ขนาด 22 ตร.ม.) 

585,000 

พกัเดี่ยว ห้อง Cat G ห้องหนา้ต่างแบบ Porthole ชั้น 3 ขนาด 18 ตร.ม. เพิ่มราคาท่านละ 
 (ตอ้งเชคห้องว่าง) 

175,000 

กรณีพกั 3 ท่านในห้องเดียวกนั (Cat F cabin ห้องขนาด 22 ตร.ม. ชั้น 3 Porthole) ราคาทวัร์ท่านละ  525,000 

อพัเกรดเป็นห้องพกั Cat E (French Balcony ห้องขนาด 16 ตร.ม.) ห้องพกัคู่  เพิ่มเงินท่านละ 85,000 

อพัเกรดเป็นห้องพกั Cat C (Balcony Cabin ห้องขนาด 24 ตร.ม.) ห้องพกัคู่ เพิ่มเงินท่านละ 110,000 

อพัเกรดเป็นห้องพกั Cat B2 (Balcony Suite ห้องขนาด 28 ตร.ม.) ห้องพกัคู่ เพิ่มเงินท่านละ 253,000 

อดัเกรดเป็นห้องพกั Cat A (Junior Suite ห้องขนาด 42 ตร.ม.) ห้องพกัคู่ เพิ่มเงินท่านละ 355,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-IST- EZE-IST-BKK หักคืน 40,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ที่ท่านละ (ราคายืนยนัไดก็้ต่อเมื่อที่นัง่ confirm เท่านั้น) 110,000 – 130,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ ามนัที่ปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที ่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 23 มกราคม 2565) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได  ้

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส าราญ (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไมเ่กิน 20 กก./ท่าน ได ้2 ใบ) 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเที่ยวโดยสายการบิน AR (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไมเ่กิน 20 กก./ท่าน ได ้1 ใบ) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายุเกิน 85 ปี) 
ประกนัครอบคลุมการรักษาหากติดเช้ือ Covid 19 



        
 

▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง  
▪ ค่า Port fee ทุกประเทศ 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกด์ไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อัตราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปเจา้หน้าที่เรือ และ Expedition Team คนละประมาณ 250 USD (ทางเรือจะแจง้ให้ทราบอีกครั้ ง) 
▪ ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีที่สายการบินมีขอ้ก าหนดให้มีผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่น่ังจ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระค่าเรือเต็มจ านวน ท่านละ 300,000 บาท ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
  งวดที่ 3 : ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
 
กรณียกเลิก (อิงตามเง่ือนไขของเรือเป็นหลัก) 

* ยกเลิก การเดินทางก่อนวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 ไม่มีค่าใชจ้่ายและ ค่าชาร์ตในการยกเลิกการเดินทาง   
* ยกเลิกการเดินระหว่างวนัที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565 หักค่าใชจ้่าย 100,000 บาทต่อท่าน 
* ยกเลิกการเดินทางหลงัวนัที่ 1 สิงหาคม 2565 เรือจะชาร์ตค่าเรือเต็มจ านวน (เวน้แต่สามารถหาผูเ้ดินทางแทนได)้  
 

ส าคัญมาก!!!! กรุณาอ่านเง่ือนไขและรายละเอียดทุกอย่าง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ท่านผูเ้ดินทาง หากท่านได้ท าการ
จองและช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวข้างต้น โดยเง่ือนไขดังกล่าวไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือสลบัรายการ โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า อันเน่ืองมาจากการปรับเปลี่ยนโปรแกรมของทางเรือ ซ่ึงเป็นเรือแบบ Expedition Cruise การลง Zodiac 
ข้ึนกบัสภาพอากาศ โดยทางเรือจะค านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั  
 

หมายเหต ุ: 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง  ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู ้เดินทางทราบ

ล่วงหนา้และจะคืนมดัจ าให้ท่านเต็มจ านวน  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง หากมีการยกเลิกทวัร์ซ่ึงไม่ใช่ความผิดหรืออยู่เหนือการควบคุม

ของบริษทัฯ เช่น การประกาศปิดประเทศหรือห้ามเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนั้นๆ 



        
 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ                
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
 



        
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ ง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได้ 
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วน
ที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  รวมถึงกรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว 
(ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชย
ในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น



        
 

24 วนั มหัศจรรย์คร้ังหน่ึง ณ ขั้วโลกใต้  
ประสบการณ์ร่วมเดิมทางคร้ังหนึ่งกับการเดินบนแผ่นดินขั้วโลกใต้   

อูซัวยา– แอนตาร์กติกา– หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย - หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ 

 

ราคาทัวร์เร่ิม 585,000 บาท    29 มกราคม – 21 กุมภาพนัธ์ 2566 
 

ล าดบัที่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) ห้องพกั สะสมไมล ์ อาหาร 

     

     

     

     
 

 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง...............................................................  
โทรศัพท์............................................ อีเมล........................................................โทรศัพท์มือถือ........................  

 
กรุณาส่ง แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ต มาที่ Line ID : @vacationzone 

หรือ อีเมล์ webmaster@vacationzone.co.th 


