
 

24 วนั มหัศจรรย์คร้ังหน่ึง ณ ขั้วโลกใต้  
ประสบการณ์ร่วมเดิมทางคร้ังหน่ึงกบัการเดนิบนแผ่นดินขั้วโลกใต้   

อูซัวยา– แอนตาร์กติกา– หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย - หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ 

 

 
 

29 มกราคม – 21 กมุภาพนัธ์ 2566 

เร่ิมต้น 585,000 บาท 

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

ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์เหยียบพ้ืนน ้าแข็งข้ัวโลกใต้ กบัการนั่งเรือโซดิแอก (Zodiac)  



 

 

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

 
 

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

 
 

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



 

 
 

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

 
 

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

 

  



 

(ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับโปรแกรม หรือ สายการบิน หากมีการแจ้งเปลีย่นแปลงจากทางเรือ หรือ สายการบิน) 
 

29 มกราคม 2566 กรุงเทพ – อสิตันบูล  
 

20.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว U ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชค็อินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.55 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่ง
เท่ียวบิน  

*** หมายเหตุ ท่านท่ีเดินทางในช้ันธุรกจิ สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส มีบริการ wifi on board ฟรี ตลอดการเดินทาง,  
ส าหรับช้ันนักท่องเท่ียว มีบริการไวไฟ ฟรี 30 นาที *** 

 

30 มกราคม 2566 อสิตันบูล – บัวโนสไอเรส (ประเทศอาร์เจนตินา) 
 

 

06.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน  TK15 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูล ตามอธัยาศยั (สนามบินแห่งใหม่ใหญ่กวา่เดิมมาก) 

10.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (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 าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร    
  น าท่านขึ้นรถโคช้ปรับอากาศสู่โรงแรมท่ีพกั เพื่อใหท้่านไดพ้กัผ่อนและปรับเวลา หลงัผา่นการเดินทางขา้มทวีป

สู่ประเทศอาร์เจนตินา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงประเทศในทวีปอเมริกาใต ้ 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 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. ออกเดินทางสู่เมืองอูซวัยา (Ushauaia) โดยเท่ียวบิน AR1888 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.35 ช.ม.) 
12.25 น. เดินทางถึงสนามบินอูซวัยา ประตูสู่ “แอนตาร์กติกา” หรือ “ขั้วโลกใต”้ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 



 

บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพความสวยงามบริเวณท่าเรือเมืองอูซัวยา และเดินเล่นภายในตวัเมืองอูซัวยา              
ซ่ึงคงบรรยากาศเมืองเล็กๆ แต่แฝงดว้ยเสน่ห์แบบตะวนัตก ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากหรือของท่ีระลึกได้
ตามอธัยาศยั  น าท่านเช็คอิน เพ่ือขึน้เรือ Albatross Expedition MV Ocean Victory เน่ืองจากท่าเรือแห่งน้ีตอ้ง
ใช้เวลาในการเช็คอิน และขนกระเป๋าเดินทางขึ้นเรือ เพราะเรือจะไม่ได้ท าการจอดเทียบท่า ทางเรือจะอ านวย
ความสะดวกให้กบัลูกคา้ทุกท่าน อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนเรือตามอธัยาศยั ในวนัน้ีทางเรือจะจดักิจกรรม
ซ้อมการเตรียมตวัและความปลอดภยัในการล่องเรือแบบเอ็กซ์เพดิชัน่ ซ่ึงเป็นเรือท่ีสามารถน าท่านขึ้นเหยียบ
แผ่นน ้ าแข็งแห่งขั้วโลกใต้  นอกจากน้ีลูกค้าทุกท่านจะได้รับเส้ือกันหนาว (Polar Parkas) เป็นของท่ีระลึก              
เส้ือกนัหนาวชนิดน้ีออกแบบพิเศษเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการบุกตะลุยขั้วโลก
เหนือหรือขั้วโลกใต ้

 
 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ภายในหอ้งอาหารของเรือ 
 เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหนา้สู่ขั้วโลกใต ้
  

1-2 กุมภาพนัธ์ 2566 Drake Passage to Antarctica  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในหอ้งอาหารของเรือ 

เรือ MV Ocean Victory น าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต ้          
ในระหว่างการล่องเรือ หากอากาศดี ท่านจะไดเ้ห็นฝูงปลาวาฬ ว่ายวนเวียน ในทะเลแห่งน้ี นอกจากน้ีทางเรือยงั
มีกิจกรรมและขอ้มูลส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการรู้รายละเอียด และ เร่ืองราวของขั้วโลกใตแ้ละการเตรียมตวัส าหรับ
การลงเรือ Zodiac เพื่อขึ้นสัมผสัจุดต่างๆตลอดการเดินทางสู่ขั้วโลกใต ้ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือ
จดัขึ้น หรือจะเลือกผ่อนคลายอิริยาบถในคลบัเลาจน์ของทางเรือ เรือล่องผ่านมหาสมุทรแอนตาร์กติก ซ่ึงเร่ิม          
ปกคลุมดว้ยธารน ้ าแข็งและทุ่งน ้ าแข็งแห่งขั้วโลกใต ้ ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพอนัแปลกตาอีกแห่งหน่ึง
ของดินแดนขั้วโลกใต ้(Antarctica Zone) 



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอัธยาศยั แนะน าให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและทัศนียภาพอันน่า
ประทบัใจตามอธัยาศยั หรือจะเลือกร่วมกิจกรรมกบัทางเรือท่ีจดัโปรแกรมสันทนาการและการส่องสัตวข์ั้วโลก
ต่างๆมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือ  
3-6 กุมภาพนัธ์ 2566 ขั้วโลกใต้ (South Shetland Island) และ เวดเดล ซี (Antarctica and Weddell Sea) 
 

(กจิกรรมการลงเรือ Zodiac ระหว่างวนัที่ 3-6 กุมภาพนัธ์ 2566 อาจมีการปรับเปลีย่นการ
ขึน้เกาะแต่ละจุดขึน้กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั) 

Half-Moon Island น าท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac ship) เพื่อสัมผัสประสบการณ์ เดินเล่นกับ เพนกวินรูคคาร่ี  
(Rookery penguin)  แห่งเกาะฮาลฟ์มูน (Half Moon Island) ซ่ึงเป็นเกาะท่ีอยูอ่าศยัของเหล่าเพนกวิน
รูคคาร่ีแห่งขั้วโลกใต ้น าท่านขึ้นฝ่ังเพื่อให้ท่านไดส้ัมผสัเพนกวินอย่างใกลชิ้ด นอกจากน้ีบริเวณ
เกาะแห่งน้ี ยงัเป็นท่ีอยู่ของสัตวข์ั้วโลกใตอ้ย่าง นกขั้วโลกใต ้ซ่ึงมีล าตวัสีขาวและมีปลอกคอสีด า 
และนกนางนวลเคลป์ รวมถึงนกนานาชนิด ให้ท่านไดเ้ก็บภาพสัตวข์ั้วโลกท่ีอาศยัอยู่ ณ บริเวณน้ี            
ไดเ้วลาน าท่านขึ้นเรือโซดิแอกเพื่อน าท่านขึ้นเรือ MV Ocean Atlantic  

Deception Island น าท่านมุ่งหน้าสู่อ่าวนักล่าปลาวาฬ (Whalers Bay) ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของปลาวาฬหลงัค่อม 
หรือ วาฬฮัมแบ็ค (Humpback whales) เป็นวาฬขนาดใหญ่ชนิดหน่ึง จัดอยู่ในประเภทวาฬ

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


 

บาลีน  ในวงศ์วาฬอกร่อง (Balaenopteridae) วาฬหลงัค่อมจดัเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของ
วาฬทั้งหมด น ้ าหนักตวัอาจถึง 45 ตนั มีความยาว 25 เมตร วาฬหลงัค่อมเป็นวาฬท่ีเป็นรู้จกักนัเป็น
อย่างดีจากพฤติกรรมชอบกระโดดตวัขึ้นเหนือน ้ า ซ่ึงเป็นภาพท่ีน่าประทับใจส าหรับผูพ้บเห็น              
เหตุท่ีกระโดดนั้นมีหลายประการ ทั้งกระโดดเพื่อสลดัเพรียงท่ีเกาะอยู่ตามตวัให้หลุดออก หรือ 
กระโดดเพื่ออวดตวัเมีย เม่ือมีตวัผูต้วัหน่ึงกระโดดก่อน ตวัอ่ืนๆ ก็จะกระโดดตามเหมือนแข่งขนักนั 
ณ อ่าวแห่งน้ีเป็นแหล่งของวาฬหลงัค่อม จึงท าให้สมัยล่าปลาวาฬ บริเวณน้ีจะเต็มไปด้วยเรือล่า
ปลาวาฬและจะน าวาฬท่ีล่าได ้ไปช าแหละบนเกาะดีเซพชัน่ (Deception Island) ต่อไป ให้ท่านได้
สัมผสัและเก็บภาพวาฬหลงัค่อมอย่างใกลชิ้ด จากนั้นน าท่านสู่เกาะดีเซพชั่น (Deception Island) 
เพื่อชมหมู่บา้นและโรงงานช าแหละปลาวาฬ ซ่ึงสร้างขึ้นในปี 1905 และได้ถูกท าลายลงจากเหตุ              
ดินถล่มในปี 1967 ท่านจะไดเ้ห็นซากวาฬท่ีสามารถพบเห็นไดใ้นบริเวณน้ี ได้เวลาน าท่านกลบัสู่ 
เรือโซดิแอก เพื่อกลบัสู่เรือ MV Ocean Atlantic (การขึ้นเกาะแต่ละเกาะ ขึ้นกบัสภาพอากาศ) 

 

 

Elephant Island เรือน าท่านมาถึงเกาะช้าง (Elephant Island, Antarctica) ลักษณะเกาะคล้ายภูเขาท่ีถูกปกคลุมด้วย
น ้ าแข็ง ตั้งอยู่ทางชายฝ่ังของผืนแผ่นดินแอนตาร์กติกา ทางตอนใตข้องหมู่เกาะเซาท์เชวท์แลนด ์
(Shetland Island) หมู่เกาะแห่งน้ีไดรั้บการขนานนามจากผูค้นพบยคุแรก เน่ืองจากเกาะในพื้นท่ีแอน
ตาร์กติกาแห่งน้ีเป็นท่ีอยู่ของแมวน ้ าชา้ง หรือ Elephant seals เกาะแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของธารน ้ าแข็ง
ขั้วโลกใตอี้กแห่ง “Elephant Glacier” ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพและธารน ้ าแขง็แห่งขั้วโลกใต ้
หากโชคดีอาจสามารถพบเห็น แมวน ้ าช้าง หรือ Elephant seals ท่ีอาจขึ้นมานอนอาบแดดบนเกาะ
แห่งน้ี 

 

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


 

Gerlache Straight  ช่องแคบเกอร์แลช (Gerlache straight, Antarctica) เส้นทางท่ีเรียกไดว้่า ประติมากรรมกอ้นน ้ าแข็ง 
ซ่ึงสรรสร้างโดยธรรมชาติ อย่างแทจ้ริง ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของกอ้นน ้ าแข็งขนาด
ใหญ่ท่ีสลกัเสลาโดยธรรมชาติ เป็นรูปร่างแปลกตามากมาย เส้นทางช่องแคบเกอร์แลชเป็นเส้นทาง
ท่ีเรียกได้ว่า เส้นทางแห่งประติมากรรมท่ีสวยงามเส้นทางหน่ึงในการสัมผสัถึงความงามของ               
ทุ่งน ้าแขง็แห่งขั้วโลกใต ้พลาดไม่ไดก้บัการเก็บภาพความงามสองฝ่ังท่ีรังสรรคแ์ตกต่างกนัในทุกปี 

ข้อดีของการล่องเรือ Expedition Cruise คือ เรือสามารถเข้าใกล้ธารน ้าแข็งและชายฝ่ังในระยะใกล้ 
ท่านสามารถสัมผัสและเกบ็ภาพความสวยงามได้อย่างใกล้ชิด 

 

 
7-8 กุมภาพนัธ์ 2566 At Sea – หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย 
 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 
  เรือ MV Ocean Victory น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่เกาะ เซาทจ์อร์เจีย หมู่เกาะแห่งสัตว์ขั้วโลกใตน้านาชนิด และ

เป็นแหล่งของแมวน ้ า, เพนกวิน, สิงโตทะเล, นกนานาชนิด โดยระหว่างทางเรือจะล่องผ่านมหาสมุทรใต ้
(Southern Ocean) และผ่านหน้าผารังนก หรือท่ี รู้จักในนาม หินชัค (Shag Rocks) ระหว่างการเดินทาง
ผูเ้ช่ียวชาญในแขนงต่างๆจะใหค้วามรู้ความเขา้ใจท่านในเร่ืองธรรมชาติและการด ารงชีวิตของสัตวข์ั้วโลกใต ้

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 
บ่าย  อิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถและพกัผอ่นตามอธัยาศยั (แนะน าให้ท่านออกก าลังกายในหอ้งยมิ ท่ีมีบริการ

ลูกค้าทุกท่าน เน่ืองจากในวนัรุ่งขึ้นจะเร่ิมเข้าสู่แผ่นดินขั้วโลกใต้ จึงแนะน าให้ท่านเตรียมความพร้อมของ
ร่างกายก่อนสัมผสัปลายสุดแห่งผืนแผน่ดิน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 



 

 
 

9-12 กุมภาพนัธ์ 2566 หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia) กบั เพนกวินนับล้านตัว!!! 
หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia)  
 เป็นหมู่เกาะท่ีอุดมไปดว้ยสัตวข์ั้วโลกใตน้านาชนิดซ่ึงอาศยัอยู่กนัเป็นอาณาจักรใหญ่และกินพื้นท่ีหลายเกาะ 

ดังนั้ นการเดินทางเพื่อให้ท่านได้สัมผสัธรรมชาติอย่างเต็มท่ีจะใช้เวลาท่ีน่ีหลายวนั โดย Expedition team              
จะน าท่านขึ้นสัมผัสธรรมชาติของแต่ละเกาะ ซ่ึงอุดมไปด้วยสัตว์ท่ีอาศัยกันเป็นอาณาจักรไม่ว่าจะเป็น             
นกอลับาทรอส, เพนกวิน, แมวน ้ างวงช้าง, ซ่ึงอาศัยอยู่ในเกาะน้ีกว่าแสนตวั  นอกจากน้ีเกาะแห่งน้ี บริเวณ
โดยรอบยงัเป็นแหล่งอาศยัของปลาวาฬอีกดว้ย 

 

 



 

 
 

13-14 กุมภาพนัธ์ 2566 เรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ 
   

  เรือล่องสู่หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island) โดยผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ (South Atlantic Ocean)             
ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีสวยงามยิ่ง ให้ท่านได้พกัผ่อนและปรับตัวกับอุณหภูมิก่อนเขา้ผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา             
ทั้งน้ีระหว่างทางมุ่งหน้าสู่เกาะฟอล์คแลนด์ ท่านจะไดมี้โอกาสเห็นฝูงปลาวาฬและปลาโลมา แห่งมหาสมุทร
แอตแลนติก อิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 
  

บ่าย  อิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถและพกัผอ่นตามอธัยาศยั (แนะน าให้ท่านออกก าลงักายในหอ้งยมิ ท่ีมีบริการ
ลูกค้าทุกท่าน เน่ืองจากในวนัรุ่งขึ้นจะเร่ิมเข้าสู่แผ่นดินขั้วโลกใต้ จึงแนะน าให้ท่านเตรียมความพร้อมของ
ร่างกายก่อนสัมผสัปลายสุดแห่งผืนแผน่ดิน 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั    

(อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทางสู่หมู่เกาะฟอร์คแลนด์) 

 
 

15-16 กุมภาพนัธ์ 2566 พอร์ท สแตนลย์ี (Port Stanley) แห่งหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island) 
 



 

  น าท่านท่องเท่ียวในหมู่เกาะฟอลค์แลนด์ หรือ หมู่เกาะมลับีนัส เป็นกลุ่มเกาะตั้งอยู่ในหมู่เกาะแอตแลนติกใต้
บนไหล่ทวีปปาตาโกเนีย หมู่เกาะหลักอยู่ห่างจากชายฝ่ังปาตาโกเนีย ไปทางตะวนัออกราว 500 กิโลเมตร             
กลุ่มเกาะมีพื้นท่ี 12,173 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะฟอล์คแลนด์ตะวนัออก ฟอล์คแลนด์ตะวนัตก               
และเกาะอ่ืนๆท่ีเล็กกว่าอีก 776 เกาะ หมู่เกาะดงักล่าวเป็นดินแดนโพน้ทะเลของสหราชอาณาจกัร มีระดบัการ
ปกครองตนเองภายในสูง เมืองหลวง คือ สแตนลียบ์นเกาะฟอลค์แลนดต์ะวนัออก น าท่านสัมผสักบัวิถีชีวิตและ
ประวติัความเป็นมาของหมู่เกาะฟอลค์แลนด ์ 

 

  น าท่านสัมผสั นกเพนกวินพนัธุ์เกนตู (Gentoo Penguins) และ นกเพนกวินจกัรพรรดิ (King Penguins) ซ่ึงมีกว่า
พนัตวัในบริเวณน้ี อิสระใหท้่านไดส้ัมผสัและถ่ายรูปกบัฝงูนกเพนกวินนานาพนัธุ์แบบใกลชิ้ด 

   

  น าท่านสัมผสั วิถีการด ารงชีวิตของนกอลับาทรอส (Albatross) ซ่ึงอาศยัอยู่ในเกาะแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก ให้
ท่านไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติของนกอลับาทรอสพร้อมเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

  (อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทาง) 
 

 
 

17-18 กุมภาพนัธ์ 2566 อูซัวยา  
 

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

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

12.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอูซวัยา 
13.45น. ออกเดินทางจากสนามบินอูซัวยา สู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา 
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

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


 
 

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

19 กุมภาพนัธ์ 2566 บัวโนสไอเรส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชมกรุงบวัโนสไอเรส (Buenos Aires) เมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตินา ซ่ึงนบัเป็นเมืองใหญ่อนัดบั
สองของอเมริกาใต ้ รองจาก นครเซาเปาโลของบราซิล ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทางใตข้องแม่น ้าริโอเดอลาพลาตา (Rio 
de la Plata) บวัโนสไอเรส ถือวา่เป็นอีกเมืองท่ีไดรั้บวฒันธรรมยโุรปเอาไวเ้ป็นจ านวน นกัท่องเท่ียวหลายๆคนท่ี
เคยมาเท่ียวเมืองน้ี ต่างก็ขนานนามให ้บวัโนสไอเรส เป็น "ปารีสแห่งอเมริกาใต"้ เมืองน้ีมีความเจริญเติบโตและ
มีความสมยัใหม่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในแถบประเทศลาตินอเมริกา น าท่านแวะถ่ายรูปกบั ท าเนียบประธานาธิบดี หรือ
ท่ีมีช่ือเรียกวา่ “คาซา โรซาดา” (Casa Rosada) แปลวา่บา้นสีชมพูหรือบา้นสีกุหลาบเพราะใชหิ้นสีชมพูก่อสร้าง 
ตั้งตระหง่านอยูห่นา้ จตัุรัสมาโย (Plaza De Mayo) อิสระใหท้่านเก็บภาพความงามของเมืองและสถาปัตกรรม 
อาคารส านกังานต่างๆท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะยโุรป น าท่านเขา้ชมมหาวิหารโรเซอร์เรตตา้ (The Metropolitan 
Cathedral) สร้างขึ้นในปี 1677 และไดพ้งัทลายลงในปี 1753 ต่อมาไดมี้การบูรณะสร้างโบสถแ์ห่งน้ีขึ้นมาใหม่
โบสถแ์ห่งน้ีเป็นท่ีฝังศพของ นายพลโฮเซ่ เดอ ซานมาร์ติน นกัปฎิวติัผูย้ิง่ใหญ่และผูน้ าอิสรภาพสู่อาร์เจนตินา 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จตุรัสคองเกรส ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ (Parliament House) น าท่าน ผา่นชม
ถนน 9 กรกฎาคม (Avenida 9 de Julio) ซ่ึงชาวอาร์เจนตินาอา้งวา่ถนนสายน้ีเป็นถนนท่ีกวา้งท่ีสุดในโลก ผา่น
ชมท่ีตั้งของเสาโอบิลิกส์ (Obelisk El Obelisco) สร้างขึ้น ในปี 1936 ณ ส่วนกลางของถนนแห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่ี
ธงอาร์เจนตินาถูกเชิญสู่ยอดเสาเป็นคร้ังแรก เป็นท่ีจดัประชุมทางการเมือง งานดนตรี และเป็นสถานท่ีฉลองชยั
ชนะของทีมฟุตบอลอาร์เจนตินา 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านชม ท่ีฝังศพของเอวิตา้ เปรอง (Tomb of  Evita Peron)หรือ เอวา เปรอง อดีตสตรีหมายเลขหน่ึงของ
ประเทศอาร์เจนตินา ผูซ่ึ้งมีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัใหน้ายพลฮวน เปรอง  ไดรั้บต าแหน่งประธานาธิบดี
แห่งอาร์เจนตินา ดว้ยค าแนะน าต่างๆของเธอ เอวิตา้ เปรอง เสียชีวิตเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ดว้ย



 

โรคมะเร็งมดลูก ดว้ยวยัเพียง 33 ปีเท่านั้น ซ่ึงสร้างความเศร้าเสียใจกบัประชาชนขาวอาร์เจนตินาเป็นอยา่งมาก 
ประวติัชีวิตของเอวามีคนน าไปท าหนงัสือ ละครเวที และสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเร่ือง เร่ืองหน่ึงท่ีฮอลิวูด้ได้
เคยน ามาท าเป็นภาพยนตร์น าแสดงโดยมาร์ดอนน่าและเพลงท่ีรู้จกักนัทัว่โลก อยา่ง Don’t Cry for me 
Argentina 

18.25 น. เดินทางถึงสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) 
 อิสระใหท้่านรับประทานอาหารเยน็ ในสนามบินตามอธัยาศยั 
19.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) เพื่อเช็คอิน  
23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) สู่สนามบินอิสตนับูล (IST) โดยเท่ียวบิน TK16 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 16 ชัว่โมง 40 นาที) 
20 กุมภาพนัธ์ 2566  บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) – อสิตันบูล 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารระหว่างเท่ียวบิน 

22.15 น. เดินทางถึงนครอิสตนับูล ประเทศตุรกี อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
21 กุมภาพนัธ์ 2566 อสิตันบูล – กรุงเทพมหานคร 
01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เท่ียวบินท่ี TK68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 8 ชัว่โมง) 
15.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 

 

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

ราคาผูใ้หญ ่หรือ เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)  หอ้งพกัคู่ หอ้ง D cabin ท่านละ 
(CAT D - ห้องหนา้ต่างแบบ Porthole ชั้น 3 ขนาด 22 ตร.ม.) 

585,000 

พกัเด่ียว ห้อง Cat G หอ้งหนา้ต่างแบบ Porthole ชั้น 3 ขนาด 18 ตร.ม. เพิ่มราคาท่านละ 
 (ตอ้งเชคห้องวา่ง) 

175,000 

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

อพัเกรดเป็นหอ้งพกั Cat E (French Balcony หอ้งขนาด 16 ตร.ม.) หอ้งพกัคู่  เพิ่มเงินท่านละ 85,000 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกั Cat C (Balcony Cabin หอ้งขนาด 24 ตร.ม.) หอ้งพกัคู่ เพิ่มเงินท่านละ 110,000 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกั Cat B2 (Balcony Suite หอ้งขนาด 28 ตร.ม.) หอ้งพกัคู่ เพิ่มเงินท่านละ 253,000 

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

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

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 110,000 – 130,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 23 มกราคม 2565) ** 



 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน ได ้2 ใบ) 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน AR (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน ได ้1 ใบ) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
ประกนัครอบคลุมการรักษาหากติดเช้ือ Covid 19 

▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง  
▪ ค่า Port fee ทุกประเทศ 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุในรายการ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปเจา้หนา้ท่ีเรือ และ Expedition Team คนละประมาณ 250 USD (ทางเรือจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง) 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และคา่ใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 150,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัการจอง 
  งวดที่ 2 : ช าระค่าเรือเต็มจ านวน ท่านละ 300,000 บาท ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
  งวดที่ 3 : ช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือท้ังหมด ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
 
กรณียกเลิก (อิงตามเง่ือนไขของเรือเป็นหลัก) 

* ยกเลิก การเดินทางก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ไม่มีค่าใชจ่้ายและ ค่าชาร์ตในการยกเลิกการเดินทาง   
* ยกเลิกการเดินระหวา่งวนัท่ี 1 – 31 กรกฎาคม 2565 หกัค่าใชจ่้าย 120,000 บาทตอ่ท่าน 
* ยกเลิกการเดินทางหลงัวนัท่ี 1 สิงหาคม 2565 เรือจะชาร์ตค่าเรือเตม็จ านวน (เวน้แต่สามารถหาผูเ้ดินทางแทนได)้  
 

ส าคัญมาก!!!! กรุณาอ่านเง่ือนไขและรายละเอียดทุกอยา่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ท่านผูเ้ดินทาง หากท่านไดท้ าการ
จองและช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวข้างต้น โดยเง่ือนไขดังกล่าวไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนโปรแกรม หรือสลบัรายการ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบ
ล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจากการปรับเปล่ียนโปรแกรมของทางเรือ ซ่ึงเ ป็นเรือแบบ Expedition Cruise การลง Zodiac 
ข้ึนกบัสภาพอากาศ โดยทางเรือจะค านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั  
 



 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้และจะคืนมดัจ าใหท้่านเตม็จ านวน  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง หากมีการยกเลิกทวัร์ซ่ึงไม่ใช่ความผิดหรืออยู่เหนือการควบคุม

ของบริษทัฯ เช่น การประกาศปิดประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนั้นๆ 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทัวร์จดัให้ ยกเวน้ท่านได้ท าการตกลง หรือ แจ้งก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ                
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 



 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย  ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้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 ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  รวมถึงกรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว 
(ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชย
ในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 


