24 วัน มหัศจรรย์ ครั้งหนึ่ง ณ ขั้วโลกใต้
ประสบการณ์ ร่วมเดิมทางครั้งหนึ่งกับการเดินบนแผ่นดินขั้วโลกใต้

อูซัวยา– แอนตาร์ กติกา– หมู่เกาะเซาท์ จอร์ เจีย - หมู่เกาะฟอร์ คแลนด์

29 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2566
เริ่มต้ น 585,000 บาท
อูซัวยา (อาร์ เจนตินา) – เกาะเซาท์ จอร์ เจีย (อาณาจักรเพนกวินนับล้านตัว)
เกาะเชลท์ แลนด์ – เกาะช้ าง – แอนตาร์ กติกา
ให้ ท่านสัมผัสประสบการณ์เหยียบพื้นน้าแข็งขั้วโลกใต้ กับการนั่งเรื อโซดิแอก (Zodiac)

ห้ องพักในเรื อ Albatross Expeditions – MV Ocean Victory (เรื อใหม่ )
1) ห้ องพักแบบ Balcony – Cat. C ห้ องระเบียงส่ วนตัว ชั้น 4 และชั้น 6 ขนาด 24 ตร.ม.

2) ห้ องพักแบบ State Cabin – Cat D ห้ องหน้ าต่ างแบบ Porthole ชั้น 3 ขนาด 22 ตร.ม.

3) ห้ องพักแบบ French Balcony Cabin – Cat E ห้ องหน้ าต่ างใหญ่ ชั้น 7 ขนาด 16 ตร.ม.

4) ห้ องพักแบบ Tripple Cabin (พัก 3 ท่ านต่ อห้ อง) – Cat F ห้ องชั้น 3 ขนาด 22 ตร.ม.

5) ห้ องพักเดี่ยว SGL cabin – CAT G ห้ องชั้น 3 ขนาด 18 ตร.ม. (มีจากัดมากต้องเชคกับเรื อ)

(ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับโปรแกรม หรื อ สายการบิน หากมีการแจ้ งเปลีย่ นแปลงจากทางเรื อ หรื อ สายการบิน)
29 มกราคม 2566

กรุงเทพ – อิสตันบูล

20.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว U ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
23.30 น. ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.55 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารค่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบิน
*** หมายเหตุ ท่ านที่เดินทางในชั้นธุรกิจ สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส มีบริการ wifi on board ฟรี ตลอดการเดินทาง,
สาหรับชั้นนักท่องเที่ยว มีบริการไวไฟ ฟรี 30 นาที ***
30 มกราคม 2566
06.10 น.
10.20 น.

อิสตันบูล – บัวโนสไอเรส (ประเทศอาร์ เจนตินา)

เดินทางถึงกรุ งอิส ตันบู ล แวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ ยวบิ น TK15 อิส ระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ภายใน
สนามบินอิสตันบูล ตามอัธยาศัย (สนามบินแห่งใหม่ใหญ่กว่าเดิมมาก)
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นอิ ส ตันบู ล (IST) สู่ สนามบิ น มิ นิส โตร ปิ สตาริ นี (EZE) ประเทศอาร์ เจนติ น่า โดย
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส สายการบินมีบริ การอาหารบนเครื่ อง (ใช้เวลาบินประมาณ 18.10 ชัว่ โมง)

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
22.25 น.

สายการบินมีบริการอาหารเช้ า และ อาหารกลางวันบนเครื่ องบิน
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ มินิสโตร ปิ สตาริ นี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสู่ โรงแรมที่พกั เพื่อให้ท่านได้พกั ผ่อนและปรับเวลา หลังผ่านการเดินทางข้ามทวีป
สู่ประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งประเทศในทวีปอเมริ กาใต้

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Dazzler by Wyndham Buenos Aires Palremo Hotel **** หรื อเทียบเท่า
31 มกราคม 2566

บัวโนสไอเรส – อูซัวยา

เช้า
06.00 น.
08.40 น.
12.25 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮอร์เช นิวเบรี่
ออกเดินทางสู่เมืองอูซวั ยา (Ushauaia) โดยเที่ยวบิน AR1888 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.35 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินอูซวั ยา ประตูสู่ “แอนตาร์กติกา” หรื อ “ขั้วโลกใต้”

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

อิส ระให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพความสวยงามบริ เวณท่าเรื อเมืองอูซัวยา และเดินเล่นภายในตัวเมืองอูซัวยา
ซึ่ งคงบรรยากาศเมืองเล็กๆ แต่แฝงด้วยเสน่ห์แบบตะวันตก ท่านสามารถเลือกซื้ อของฝากหรื อของที่ระลึกได้
ตามอัธยาศัย นาท่ านเช็คอิน เพื่อขึน้ เรื อ Albatross Expedition MV Ocean Victory เนื่ องจากท่าเรื อแห่ งนี้ ตอ้ ง
ใช้เวลาในการเช็คอิน และขนกระเป๋ าเดินทางขึ้นเรื อ เพราะเรื อจะไม่ได้ทาการจอดเทียบท่า ทางเรื อจะอานวย
ความสะดวกให้กบั ลูกค้าทุกท่าน อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนบนเรื อตามอัธยาศัย ในวันนี้ ทางเรื อจะจัดกิจกรรม
ซ้อมการเตรี ยมตัวและความปลอดภัยในการล่องเรื อแบบเอ็กซ์เพดิชนั่ ซึ่ งเป็ นเรื อที่สามารถนาท่านขึ้นเหยียบ
แผ่น น้ าแข็ง แห่ งขั้วโลกใต้ นอกจากนี้ ลู ก ค้าทุ ก ท่ านจะได้รับ เสื้ อ กัน หนาว (Polar Parkas) เป็ นของที่ ระลึ ก
เสื้ อกันหนาวชนิดนี้ ออกแบบพิเศษเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายสาหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการบุกตะลุยขั้วโลก
เหนือหรื อขั้วโลกใต้

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ภายในห้องอาหารของเรื อ
เรื อออกจากท่าเทียบเรื อมุ่งหน้าสู่ ข้วั โลกใต้

1-2 กุมภาพันธ์ 2566 Drake Passage to Antarctica
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรื อ
เรื อ MV Ocean Victory นาท่ านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ผืนแผ่นดิ น แอนตาร์ กติกา ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่ ข้ วั โลกใต้
ในระหว่างการล่องเรื อ หากอากาศดี ท่านจะได้เห็นฝูงปลาวาฬ ว่ายวนเวียน ในทะเลแห่ งนี้ นอกจากนี้ทางเรื อยัง
มีกิจกรรมและข้อมูลสาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการรู ้รายละเอียด และ เรื่ องราวของขั้วโลกใต้และการเตรี ยมตัวสาหรับ
การลงเรื อ Zodiac เพื่อขึ้นสัมผัสจุดต่างๆตลอดการเดินทางสู่ ข้วั โลกใต้ ท่านสามารถร่ วมกิจกรรมต่างๆที่ทางเรื อ
จัดขึ้น หรื อจะเลือกผ่อนคลายอิริยาบถในคลับเลาจน์ของทางเรื อ เรื อล่องผ่านมหาสมุทรแอนตาร์ กติก ซึ่ งเริ่ ม
ปกคลุมด้วยธารน้ าแข็งและทุ่งน้ าแข็งแห่ งขั้วโลกใต้ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนี ยภาพอันแปลกตาอีกแห่ ง หนึ่ ง
ของดินแดนขั้วโลกใต้ (Antarctica Zone)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
หลังอาหารอิ ส ระให้ท่ านพัก ผ่อนตามอัธยาศัย แนะน าให้ท่านเก็ บ ภาพความสวยงามและทัศนี ย ภาพอัน น่ า
ประทับใจตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกร่ วมกิจกรรมกับทางเรื อที่จดั โปรแกรมสันทนาการและการส่ องสัตว์ข้ วั โลก
ต่างๆมากมาย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
3-6 กุมภาพันธ์ 2566 ขั้วโลกใต้ (South Shetland Island) และ เวดเดล ซี (Antarctica and Weddell Sea)

(กิจกรรมการลงเรื อ Zodiac ระหว่ างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2566 อาจมีการปรับเปลีย่ นการ
ขึน้ เกาะแต่ ละจุดขึน้ กับสภาพอากาศในแต่ ละวัน)
Half-Moon Island

Deception Island

น าท่ า นลงเรื อ โซดิ แ อก (Zodiac ship) เพื่ อ สั ม ผัส ประสบการณ์ เดิ น เล่ น กั บ เพนกวิ น รู ค คารี่
(Rookery penguin) แห่งเกาะฮาล์ฟมูน (Half Moon Island) ซึ่งเป็ นเกาะที่อยูอ่ าศัยของเหล่าเพนกวิน
รู คคารี่ แห่ งขั้วโลกใต้ นาท่านขึ้นฝั่ งเพื่อให้ท่านได้สัมผัสเพนกวินอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริ เวณ
เกาะแห่ งนี้ ยังเป็ นที่อยู่ของสัตว์ข้ วั โลกใต้อย่าง นกขั้วโลกใต้ ซึ่ งมีลาตัวสี ขาวและมีปลอกคอสี ดา
และนกนางนวลเคลป์ รวมถึงนกนานาชนิ ด ให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ข้ วั โลกที่อาศัยอยู่ ณ บริ เวณนี้
ได้เวลานาท่านขึ้นเรื อโซดิแอกเพื่อนาท่านขึ้นเรื อ MV Ocean Atlantic
นาท่านมุ่งหน้าสู่ อ่าวนักล่าปลาวาฬ (Whalers Bay) ซึ่ งเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาวาฬหลังค่อม
หรื อ วาฬฮัม แบ็ ค (Humpback whales) เป็ นวาฬขนาดใหญ่ ช นิ ด หนึ่ ง จัด อยู่ ใ นประเภทวาฬ

บาลีน ในวงศ์วาฬอกร่ อง (Balaenopteridae) วาฬหลังค่อมจัดเป็ นวาฬขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 8 ของ
วาฬทั้งหมด น้ าหนักตัวอาจถึง 45 ตัน มีความยาว 25 เมตร วาฬหลังค่อมเป็ นวาฬที่เป็ นรู ้จกั กันเป็ น
อย่างดี จากพฤติ ก รรมชอบกระโดดตัวขึ้ นเหนื อน้ า ซึ่ งเป็ นภาพที่ น่าประทับ ใจส าหรั บ ผูพ้ บเห็ น
เหตุที่ กระโดดนั้นมี หลายประการ ทั้งกระโดดเพื่อสลัด เพรี ยงที่ เกาะอยู่ตามตัวให้หลุดออก หรื อ
กระโดดเพื่ออวดตัวเมีย เมื่อมีตวั ผูต้ วั หนึ่ งกระโดดก่อน ตัวอื่นๆ ก็จะกระโดดตามเหมือนแข่งขันกัน
ณ อ่าวแห่ งนี้ เป็ นแหล่งของวาฬหลังค่อม จึงทาให้สมัยล่าปลาวาฬ บริ เวณนี้ จะเต็มไปด้วยเรื อล่า
ปลาวาฬและจะนาวาฬที่ล่าได้ ไปชาแหละบนเกาะดีเซพชัน่ (Deception Island) ต่อไป ให้ท่านได้
สัมผัสและเก็บภาพวาฬหลังค่อมอย่างใกล้ชิด จากนั้นนาท่านสู่ เกาะดี เซพชั่น (Deception Island)
เพื่อชมหมู่บา้ นและโรงงานชาแหละปลาวาฬ ซึ่ งสร้างขึ้นในปี 1905 และได้ถูกทาลายลงจากเหตุ
ดินถล่มในปี 1967 ท่านจะได้เห็นซากวาฬที่สามารถพบเห็นได้ในบริ เวณนี้ ได้เวลานาท่านกลับสู่
เรื อโซดิแอก เพื่อกลับสู่เรื อ MV Ocean Atlantic (การขึ้นเกาะแต่ละเกาะ ขึ้นกับสภาพอากาศ)

Elephant Island

เรื อนาท่ านมาถึง เกาะช้าง (Elephant Island, Antarctica) ลักษณะเกาะคล้ายภูเขาที่ ถูก ปกคลุมด้วย
น้ าแข็ง ตั้งอยู่ทางชายฝั่ งของผืนแผ่นดินแอนตาร์ กติกา ทางตอนใต้ของหมู่เกาะเซาท์เชวท์แลนด์
(Shetland Island) หมู่เกาะแห่งนี้ ได้รับการขนานนามจากผูค้ นพบยุคแรก เนื่องจากเกาะในพื้นที่แอน
ตาร์ กติกาแห่ งนี้ เป็ นที่อยู่ของแมวน้ าช้าง หรื อ Elephant seals เกาะแห่งนี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั ของธารน้ าแข็ง
ขั้วโลกใต้อีกแห่ง “Elephant Glacier” ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนี ยภาพและธารน้ าแข็งแห่ งขั้วโลกใต้
หากโชคดีอาจสามารถพบเห็ น แมวน้ าช้าง หรื อ Elephant seals ที่อาจขึ้นมานอนอาบแดดบนเกาะ
แห่งนี้

Gerlache Straight

ช่องแคบเกอร์ แลช (Gerlache straight, Antarctica) เส้นทางที่เรี ยกได้ว่า ประติมากรรมก้อนน้ าแข็ง
ซึ่ งสรรสร้างโดยธรรมชาติ อย่างแท้จริ ง ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของก้อนน้ าแข็งขนาด
ใหญ่ที่สลักเสลาโดยธรรมชาติ เป็ นรู ปร่ างแปลกตามากมาย เส้นทางช่องแคบเกอร์แลชเป็ นเส้นทาง
ที่ เรี ย กได้ว่า เส้ น ทางแห่ งประติ ม ากรรมที่ ส วยงามเส้ น ทางหนึ่ งในการสัม ผัส ถึ งความงามของ
ทุ่งน้ าแข็งแห่งขั้วโลกใต้ พลาดไม่ได้กบั การเก็บภาพความงามสองฝั่งที่รังสรรค์แตกต่างกันในทุกปี

ข้ อดีของการล่องเรื อ Expedition Cruise คือ เรื อสามารถเข้ าใกล้ธารน้าแข็งและชายฝั่งในระยะใกล้
ท่ านสามารถสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามได้อย่างใกล้ชิด

7-8 กุมภาพันธ์ 2566 At Sea – หมู่เกาะเซาท์จอร์ เจีย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
เรื อ MV Ocean Victory นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะ เซาท์จอร์เจีย หมู่เกาะแห่งสัตว์ข้วั โลกใต้นานาชนิด และ
เป็ นแหล่ งของแมวน้ า, เพนกวิน , สิ งโตทะเล, นกนานาชนิ ด โดยระหว่างทางเรื อจะล่องผ่า นมหาสมุท รใต้
(Southern Ocean) และผ่ า นหน้ า ผารั ง นก หรื อที่ รู้ จัก ในนาม หิ นชั ค (Shag Rocks) ระหว่ า งการเดิ น ทาง
ผูเ้ ชี่ยวชาญในแขนงต่างๆจะให้ความรู ้ความเข้าใจท่านในเรื่ องธรรมชาติและการดารงชีวิตของสัตว์ข้วั โลกใต้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
บ่าย
อิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะนาให้ท่านออกกาลังกายในห้องยิม ที่มีบริ การ
ลูก ค้าทุ ก ท่ าน เนื่ องจากในวันรุ่ งขึ้ นจะเริ่ ม เข้าสู่ แผ่นดิ นขั้วโลกใต้ จึงแนะนาให้ ท่านเตรี ยมความพร้ อมของ
ร่ างกายก่อนสัมผัสปลายสุ ดแห่งผืนแผ่นดิน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

9-12 กุมภาพันธ์ 2566 หมู่เกาะเซาท์ จอร์ เจีย (South Georgia) กับ เพนกวินนับล้านตัว!!!
หมู่เกาะเซาท์จอร์ เจีย (South Georgia)
เป็ นหมู่เกาะที่ อุดมไปด้วยสัตว์ข้ วั โลกใต้นานาชนิ ดซึ่ งอาศัยอยู่กนั เป็ นอาณาจักรใหญ่และกินพื้นที่หลายเกาะ
ดัง นั้ น การเดิ น ทางเพื่ อให้ ท่ านได้สั ม ผัส ธรรมชาติ อย่างเต็ม ที่ จะใช้เวลาที่ นี่ ห ลายวัน โดย Expedition team
จะน าท่ า นขึ้ น สั ม ผัส ธรรมชาติ ข องแต่ ล ะเกาะ ซึ่ งอุ ด มไปด้ว ยสั ต ว์ที่ อ าศัย กัน เป็ นอาณาจัก รไม่ ว่าจะเป็ น
นกอัล บาทรอส, เพนกวิน, แมวน้ างวงช้าง, ซึ่ งอาศัยอยู่ในเกาะนี้ กว่าแสนตัว นอกจากนี้ เกาะแห่ งนี้ บริ เวณ
โดยรอบยังเป็ นแหล่งอาศัยของปลาวาฬอีกด้วย

13-14 กุมภาพันธ์ 2566 เรื อมุ่งหน้ าสู่ หมู่เกาะฟอร์ คแลนด์
เรื อล่องสู่ ห มู่ เกาะฟอล์ค แลนด์ (Falkland Island) โดยผ่านมหาสมุท รแอตแลนติ ก ใต้ (South Atlantic Ocean)
ซึ่ งมี ท ัศ นี ยภาพที่ ส วยงามยิ่ง ให้ท่ านได้พ กั ผ่อนและปรั บ ตัวกับ อุ ณ หภู มิ ก่อนเข้าผืน แผ่นดิ น แอนตาร์ กติ ก า
ทั้งนี้ ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่ เกาะฟอล์คแลนด์ ท่านจะได้มีโอกาสเห็นฝูงปลาวาฬและปลาโลมา แห่ งมหาสมุทร
แอตแลนติก อิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อ

บ่าย

อิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะนาให้ท่านออกกาลังกายในห้องยิม ที่มีบริ การ
ลูก ค้าทุ ก ท่ าน เนื่ องจากในวันรุ่ งขึ้ นจะเริ่ ม เข้าสู่ แผ่นดิ นขั้วโลกใต้ จึ งแนะนาให้ท่ านเตรี ยมความพร้ อมของ
ร่ างกายก่อนสัมผัสปลายสุ ดแห่งผืนแผ่นดิน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(อาหารเช้ า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริ การบนเรื อ ระหว่ างการเดินทางสู่ หมู่เกาะฟอร์ คแลนด์ )

15-16 กุมภาพันธ์ 2566 พอร์ ท สแตนลีย์ (Port Stanley) แห่ งหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island)

นาท่านท่องเที่ยวในหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ หรื อ หมู่เกาะมัลบีนัส เป็ นกลุ่มเกาะตั้งอยู่ในหมู่เกาะแอตแลนติกใต้
บนไหล่ ท วี ป ปาตาโกเนี ย หมู่ เกาะหลัก อยู่ห่ างจากชายฝั่ งปาตาโกเนี ย ไปทางตะวัน ออกราว 500 กิ โลเมตร
กลุ่ ม เกาะมี พ้ื น ที่ 12,173 ตารางกิ โลเมตร ประกอบด้วยเกาะฟอล์ ค แลนด์ตะวัน ออก ฟอล์ค แลนด์ตะวัน ตก
และเกาะอื่นๆที่เล็กกว่าอีก 776 เกาะ หมู่เกาะดังกล่าวเป็ นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร มีระดับการ
ปกครองตนเองภายในสู ง เมืองหลวง คือ สแตนลียบ์ นเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก นาท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตและ
ประวัติความเป็ นมาของหมู่เกาะฟอล์คแลนด์
นาท่านสัมผัส นกเพนกวินพันธุ์เกนตู (Gentoo Penguins) และ นกเพนกวินจักรพรรดิ (King Penguins) ซึ่งมีกว่า
พันตัวในบริ เวณนี้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรู ปกับฝูงนกเพนกวินนานาพันธุ์แบบใกล้ชิด
นาท่านสัมผัส วิถีการดารงชีวิตของนกอัลบาทรอส (Albatross) ซึ่ งอาศัยอยู่ในเกาะแห่ งนี้ เป็ นจานวนมาก ให้
ท่านได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติของนกอัลบาทรอสพร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

(อาหารเช้ า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรื อ ระหว่างการเดินทาง)

17-18 กุมภาพันธ์ 2566 อูซัวยา
เช้า

รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรื อ
เรื อล่องเข้าสู่ น่านน้ าแห่ งเมื องอูซัวยา หากท่านยังไม่เต็มอิ่ มกับการเก็บภาพช่ องแคบบี เกิ้ ล (Beagle Channel)
แนะนาให้ท่านเตรี ยมกล้องให้พร้อมในการเก็บภาพความน่ ารักของแมวน้ ามากมาย และนกประจาถิ่นจานวน
มาก ที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณนี้ หลังจากเรื อเทียบท่านาท่านเช็คเอาท์ รับสัมภาระ

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

12.00 น.
13.45น.
18.25 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบินอูซวั ยา
ออกเดินทางจากสนามบินอูซัวยา สู่ สนามบินมินิสโตร ปิ สตาริ นี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา
เดินทางถึงสนามบินมินิสโตร ปิ สตาริ นี (EZE)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Dazzler by Wyndham Buenos Aires Palremo Hotel **** หรื อเทียบเท่า
19 กุมภาพันธ์ 2566

บัวโนสไอเรส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมกรุ งบัวโนสไอเรส (Buenos Aires) เมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งนับเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ
สองของอเมริ กาใต้ รองจาก นครเซาเปาโลของบราซิล ตั้งอยูร่ ิ มชายฝั่งทางใต้ของแม่น้ าริ โอเดอลาพลาตา (Rio
de la Plata) บัวโนสไอเรส ถือว่าเป็ นอีกเมืองที่ได้รับวัฒนธรรมยุโรปเอาไว้เป็ นจานวน นักท่องเที่ยวหลายๆคนที่
เคยมาเที่ยวเมืองนี้ ต่างก็ขนานนามให้ บัวโนสไอเรส เป็ น "ปารี สแห่งอเมริ กาใต้" เมืองนี้มีความเจริ ญเติบโตและ
มีความสมัยใหม่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบประเทศลาตินอเมริ กา นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ ทาเนียบประธานาธิบดี หรื อ
ที่มีชื่อเรี ยกว่า “คาซา โรซาดา” (Casa Rosada) แปลว่าบ้านสี ชมพูหรื อบ้านสี กุหลาบเพราะใช้หินสี ชมพูก่อสร้าง
ตั้งตระหง่านอยูห่ น้า จัตุรัสมาโย (Plaza De Mayo) อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามของเมืองและสถาปัตกรรม
อาคารสานักงานต่างๆที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะยุโรป นาท่านเข้าชมมหาวิหารโรเซอร์เรตต้า (The Metropolitan
Cathedral) สร้างขึ้นในปี 1677 และได้พงั ทลายลงในปี 1753 ต่อมาได้มีการบูรณะสร้างโบสถ์แห่งนี้ข้ นึ มาใหม่
โบสถ์แห่งนี้เป็ นที่ฝังศพของ นายพลโฮเซ่ เดอ ซานมาร์ติน นักปฎิวตั ิผยู ้ งิ่ ใหญ่และผูน้ าอิสรภาพสู่อาร์เจนตินา
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จตุรัสคองเกรส ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของรัฐสภาแห่งชาติ (Parliament House) นาท่าน ผ่านชม
ถนน 9 กรกฎาคม (Avenida 9 de Julio) ซึ่งชาวอาร์เจนตินาอ้างว่าถนนสายนี้ เป็ นถนนที่กว้างที่สุดในโลก ผ่าน
ชมที่ต้ งั ของเสาโอบิลิกส์ (Obelisk El Obelisco) สร้างขึ้น ในปี 1936 ณ ส่วนกลางของถนนแห่งนี้ เป็ นสถานที่ที่
ธงอาร์เจนตินาถูกเชิญสู่ยอดเสาเป็ นครั้งแรก เป็ นที่จดั ประชุมทางการเมือง งานดนตรี และเป็ นสถานที่ฉลองชัย
ชนะของทีมฟุตบอลอาร์เจนตินา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านชม ที่ฝังศพของเอวิตา้ เปรอง (Tomb of Evita Peron)หรื อ เอวา เปรอง อดีตสตรี หมายเลขหนึ่งของ
ประเทศอาร์เจนตินา ผูซ้ ่ ึ งมีบทบาทสาคัญในการผลักดันให้นายพลฮวน เปรอง ได้รับตาแหน่งประธานาธิบดี
แห่งอาร์เจนตินา ด้วยคาแนะนาต่างๆของเธอ เอวิตา้ เปรอง เสี ยชีวิตเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ด้วย

โรคมะเร็งมดลูก ด้วยวัยเพียง 33 ปี เท่านั้น ซึ่งสร้างความเศร้าเสี ยใจกับประชาชนขาวอาร์เจนตินาเป็ นอย่างมาก
ประวัติชีวิตของเอวามีคนนาไปทาหนังสื อ ละครเวที และสร้างเป็ นภาพยนตร์หลายเรื่ อง เรื่ องหนึ่งที่ฮอลิวดู ้ ได้
เคยนามาทาเป็ นภาพยนตร์นาแสดงโดยมาร์ดอนน่าและเพลงที่รู้จกั กันทัว่ โลก อย่าง Don’t Cry for me
Argentina
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินมินิสโตร ปิ สตาริ นี (EZE)
อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ในสนามบินตามอัธยาศัย
19.30 น. นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมินิสโตร ปิ สตาริ นี (EZE) เพื่อเช็คอิน
23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปิ สตาริ นี (EZE) สู่สนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK16
(ใช้เวลาบินประมาณ 16 ชัว่ โมง 40 นาที)
20 กุมภาพันธ์ 2566
บัวโนสไอเรส (อาร์ เจนตินา) – อิสตันบูล

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารระหว่างเที่ยวบิน
22.15 น. เดินทางถึงนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
21 กุมภาพันธ์ 2566
อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร
01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ TK68 (ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชัว่ โมง)
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
อัตราค่าบริการ

29 ม.ค. – 21 ก.พ. 2566

ราคาผูใ้ หญ่ หรื อ เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน) ห้องพักคู่ ห้อง D cabin ท่านละ
(CAT D - ห้องหน้าต่างแบบ Porthole ชั้น 3 ขนาด 22 ตร.ม.)
พักเดี่ยว ห้ อง Cat G ห้องหน้าต่างแบบ Porthole ชั้น 3 ขนาด 18 ตร.ม. เพิ่มราคาท่านละ
(ต้องเชคห้องว่าง)
กรณีพกั 3 ท่านในห้องเดียวกัน (Cat F cabin ห้องขนาด 22 ตร.ม. ชั้น 3 Porthole) ราคาทัวร์ท่านละ

585,000

อัพเกรดเป็ นห้องพัก Cat E (French Balcony ห้องขนาด 16 ตร.ม.) ห้องพักคู่ เพิ่มเงินท่านละ

85,000

อัพเกรดเป็ นห้องพัก Cat C (Balcony Cabin ห้องขนาด 24 ตร.ม.) ห้องพักคู่ เพิ่มเงินท่านละ

110,000

อัพเกรดเป็ นห้องพัก Cat B2 (Balcony Suite ห้องขนาด 28 ตร.ม.) ห้องพักคู่ เพิ่มเงินท่านละ

253,000

อัดเกรดเป็ นห้องพัก Cat A (Junior Suite ห้องขนาด 42 ตร.ม.) ห้องพักคู่ เพิ่มเงินท่านละ

355,000

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-IST- EZE-IST-BKK หักคืน

40,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

175,000
525,000

110,000 – 130,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 23 มกราคม 2565) **

ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรื อสาราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน ได้ 2 ใบ)
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน AR (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน ได้ 1 ใบ)
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
ประกันครอบคลุมการรักษาหากติดเชื้อ Covid 19
▪ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง
▪ ค่า Port fee ทุกประเทศ
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่รวมถึง
▪ ค่าทิปเจ้าหน้าที่เรื อ และ Expedition Team คนละประมาณ 250 USD (ทางเรื อจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
▪ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่ าย 150,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังการจอง
งวดที่ 2 : ชาระค่าเรื อเต็มจานวน ท่านละ 300,000 บาท ในวันที่ 31 สิ งหาคม 2565
งวดที่ 3 : ชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

กรณียกเลิก (อิงตามเงื่อนไขของเรื อเป็ นหลัก)

* ยกเลิก การเดินทางก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ไม่มีค่าใช้จ่ายและ ค่าชาร์ตในการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกการเดินระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565 หักค่าใช้จ่าย 120,000 บาทต่อท่าน
* ยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 1 สิ งหาคม 2565 เรื อจะชาร์ตค่าเรื อเต็มจานวน (เว้นแต่สามารถหาผูเ้ ดินทางแทนได้)
สาคัญมาก!!!! กรุ ณาอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดทุกอย่าง เพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ท่านผูเ้ ดินทาง หากท่านได้ทาการ
จองและช าระเงิ น แล้ว ทางบริ ษ ัท ฯ ถื อ ว่าท่ านยอมรั บ เงื่ อ นไขดัง กล่ าวข้างต้น โดยเงื่ อ นไขดัง กล่ าวไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรื อสลับรายการ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า อันเนื่ องมาจากการปรับเปลี่ ยนโปรแกรมของทางเรื อ ซึ่ งเป็ นเรื อแบบ Expedition Cruise การลง Zodiac
ขึ้นกับสภาพอากาศ โดยทางเรื อจะคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก

หมายเหตุ :
▪ บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก การเดิ นทางในกรณี ที่มี ผ้ ู เดิ นทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้าและจะคืนมัดจาให้ท่านเต็มจานวน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง หากมีการยกเลิกทัวร์ ซ่ ึ งไม่ใช่ความผิดหรื ออยู่เหนื อการควบคุม
ของบริ ษทั ฯ เช่น การประกาศปิ ดประเทศหรื อห้ามเข้าประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนั้นๆ
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ ท่ านปฎิเสธหรื อสละสิ ท ธิ์ ในการใช้ บ ริ การที่ ท างทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่ านได้ท าการตกลง หรื อ แจ้งก่ อน
เดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ ท่ านจะใช้หนังสื อเดิน ทางราชการ (เล่ม สี น้ าเงิ น ) เดิ นทางกับคณะ บริ ษ ัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่รับ ผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่ เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชั่น น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอี ยดอี ก ครั้ ง โดยจะอนุ ญ าตให้ ถื อขึ้ น เครื่ องได้ไ ม่เกิ น 10 ชิ้ น ในบรรจุ ภัณ ฑ์ล ะไม่เกิ น 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่ จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบิ นพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถรั บ ผิ ดชอบชดเชยค่ าเสี ย หายให้ท่ านได้ รวมถึ งกรณี ก ระเป๋ าใบใหญ่ เกิ ด การสู ญ หายระหว่างการท่ องเที่ ย ว
(ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ ครอบคลุมค่าชดเชย
ในกรณีกระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้ งแล้วข้างต้น

