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23 วนั มหัศจรรย์ครังหนึง ณ ขัวโลกใต้  
ประสบการณ์ร่วมเดิมทางครังหนึงกบัการเดนิบนแผ่นดินขัวโลกใต้ 

ฉลองเทศกาลปีใหม่ และ เคาท์ดาวน์ ณ ขัวโลกใต้   

อูซัวยา– แอนตาร์กติกา– หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย - หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ 
 

 

21 ธันวาคม 2566 – 12 มกราคม 2567 
พกัห้อง Balcony (พกัคู่) + บิน Business Class (long haul) 

เริมต้น 899,900 บาท 

ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์เหยียบพืนนาํแข็งขัวโลกใต้ กับการนังเรือโซดิแอก (Zodiac)  
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23 วนั มหัศจรรย์ครังหนึง ณ ขัวโลกใต้  

 

ห้องพกัในเรือ Albatross Expeditions – MV Ocean Victory (เรือใหม่) 

 
ห้องพกัแบบ Balcony – Cat. C ห้องระเบียงส่วนตัว ชัน 4 และชัน 6 ขนาด 24 ตร.ม.  
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23 วนั มหัศจรรย์ครังหนึง ณ ขัวโลกใต้  
ประสบการณ์ร่วมเดิมทางครังหนึงกบัการเดนิบนแผ่นดินขัวโลกใต้   

อูซัวยา– แอนตาร์กติกา– หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย – หมู่เกาะฟอล์คแลนด์   
(ขอสงวนสิทธิ ในการปรับโปรแกรม หรือ สายการบิน หากมีการแจ้งเปลยีนแปลงจากทางเรือ หรือ สายการบิน) 

 

21 ธ.ค. 2566  กรุงเทพ – แอดดิสบาบา 
 

22.30 น. คณะพบเจา้หน้าทีและมคัคุเทศก์ได้ทีเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET) ณ สนามบิน

สุวรรณภูมิ 
 

22 ธ.ค. 2566  แอดดิสบาบา – บัวโนสไอเรส (ประเทศอาร์เจนตินา) 
 

 

01.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแอดดิส อาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย โดยเทียวบิน ET609 (ใช้เวลาบินประมาณ 8.40 

ชวัโมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวส่ีวนตวัทุกทีนงั และสายการบินฯ มีบริการอาหารคาํและ

อาหารเชา้ ระหว่างเทียวบิน (เครืองบิน Boeing 787 – Dreamliner) 

06.30 น. เดินทางถึงสนามบินแอดดิส อาบาบา  

09.50 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอาดิส อาบาบา สู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินาโดย

เทียวบิน ET506 บริการอาหารเชา้บนเครืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 16 ช.ม.) 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครืองบิน 

 

19.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ มินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา   

  นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร    

  นาํท่านขึนรถโคช้ปรับอากาศสู่โรงแรมทีพกั เพือให้ท่านไดพ้กัผอ่นและปรับเวลา หลงัผา่นการเดินทางขา้มทวีป

สู่ประเทศอาร์เจนตินา ซึงเป็นอีกหนึงประเทศในทวปีอเมริกาใต ้ 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพักระดับ 4 ดาว Dazzler by Wyndham Buenos Aires Palremo Hotel  **** หรือเทียบเท่า 
 

 

23 ธ.ค. 2566  อูซัวยา - เชคอนิเรือ Albatross Expedition MV Ocean Victory 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน ฮอร์เช นิวเบรี  

08.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองอซูวัยา (Ushauaia) โดยเทียวบิน AR1888 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.35 ช.ม.) 

12.25 น. เดินทางถึงสนามบินอซูวัยา ประตสูู่ “แอนตาร์กติกา” หรือ “ขวัโลกใต”้ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

 

บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพความสวยงามบริเวณท่าเรือเมืองอูซัวยา และเดินเล่นภายในตวัเมืองอูซัวยา              

ซึงคงบรรยากาศเมืองเล็กๆ แต่แฝงดว้ยเสน่ห์แบบตะวนัตก ท่านสามารถเลือกซือของฝากหรือของทีระลึกได้

ตามอธัยาศยั  นําท่านเช็คอิน เพือขึนเรือ Albatross Expedition MV Ocean Victory เนืองจากท่าเรือแห่งนีตอ้ง

ใช้เวลาในการเช็คอิน และขนกระเป๋าเดินทางขึนเรือ เพราะเรือจะไม่ได้ทาํการจอดเทียบท่า ทางเรือจะอาํนวย

ความสะดวกให้กบัลูกคา้ทุกท่าน อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนเรือตามอธัยาศยั ในวนันีทางเรือจะจดักิจกรรม

ซ้อมการเตรียมตวัและความปลอดภยัในการล่องเรือแบบเอ็กซ์เพดิชนั ซึงเป็นเรือทีสามารถนําท่านขึนเหยียบ

แผ่นนําแข็งแห่งขัวโลกใต้  นอกจากนีลูกค้าทุกท่านจะได้รับเสือกันหนาว (Polar Parkas) เป็นของทีระลึก              

เสือกนัหนาวชนิดนีออกแบบพิเศษเพือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายสําหรับนักท่องเทียวทีตอ้งการบุกตะลุยขวัโลก

เหนือหรือขวัโลกใต ้

 
 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ภายในหอ้งอาหารของเรือ 

 เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหนา้สู่ขวัโลกใต ้
  

24-25 ธันวาคม 2566 Drake Passage to Antarctica – King George Island 
 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในหอ้งอาหารของเรือ 

เรือ MV Ocean Victory นําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่ขวัโลกใต ้          

ในระหวา่งการล่องเรือ หากอากาศดี ท่านจะไดเ้ห็นฝูงปลาวาฬ ว่ายวนเวียน ในทะเลแห่งนี นอกจากนีทางเรือยงั

มีกิจกรรมและขอ้มูลสําหรับลูกคา้ทีตอ้งการรู้รายละเอียด และ เรืองราวของขวัโลกใตแ้ละการเตรียมตวัสําหรับ

การลงเรือ Zodiac เพือขึนสัมผสัจุดต่างๆตลอดการเดินทางสู่ขวัโลกใต ้ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆทีทางเรือ

จดัขึน หรือจะเลือกผ่อนคลายอิริยาบถในคลบัเลาจน์ของทางเรือ เรือล่องผ่านมหาสมุทรแอนตาร์กติก ซึงเริม          

ปกคลุมดว้ยธารนาํแข็งและทุ่งนาํแข็งแห่งขวัโลกใต ้ ท่านจะได้สัมผสักบัทศันียภาพอนัแปลกตาอีกแห่งหนึง

ของดินแดนขวัโลกใต ้(Antarctica Zone) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือ 
 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย แนะนําให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและทัศนียภาพอันน่า

ประทบัใจตามอธัยาศยั หรือจะเลือกร่วมกิจกรรมกบัทางเรือทีจดัโปรแกรมสันทนาการและการส่องสัตวข์วัโลก

ต่างๆมากมาย 

หมายเหตุ : เรือจะมี First landing หรือ ลงทาํกิจกรรมที King George Island โดยนาํท่านนงัเรือโซดิแอก เพือขึน

ชมเกาะคิงส์จอร์จ (การขนึเกาะขนึกบัสภาพอากาศ) 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารภายในเรือ  

 

26-29 ธันวาคม 2566 ขัวโลกใต้ (South Shetland Island) และ เวดเดล ซี (Antarctica and Weddell Sea) 
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(กจิกรรมการลงเรือ Zodiac ระหว่างวนัที 26-29 ธันวาคม 2566 อาจมีการปรับเปลียนการ

ขึนเกาะแต่ละจุดขึนกบัสภาพอากาศในแต่ละวนั) 
 

Half-Moon Island นําท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac ship) เพือสัมผัสประสบการณ์ เดินเล่นกับ เพ นกวินรูคคารี  

(Rookery penguin)  แห่งเกาะฮาลฟ์มูน (Half Moon Island) ซึงเป็นเกาะทีอยู่อาศยัของเหล่าเพนกวิน

รูคคารีแห่งขวัโลกใต ้นําท่านขึนฝังเพือให้ท่านไดส้ัมผสัเพนกวินอย่างใกลชิ้ด นอกจากนีบริเวณ

เกาะแห่งนี ยงัเป็นทีอยู่ของสัตว์ขวัโลกใตอ้ย่าง นกขวัโลกใต ้ซึงมีลาํตัวสีขาวและมีปลอกคอสีดาํ 

และนกนางนวลเคลป์ รวมถึงนกนานาชนิด ให้ท่านไดเ้ก็บภาพสัตวข์วัโลกทีอาศยัอยู่ ณ บริเวณนี            

ไดเ้วลานาํท่านขึนเรือโซดิแอกเพือนาํท่านขึนเรือ MV Ocean Atlantic  
 

Deception Island นําท่านมุ่งหน้าสู่อ่าวนักล่าปลาวาฬ (Whalers Bay) ซึงเป็นแหล่งทีอยู่อาศยัของปลาวาฬหลงัค่อม 

หรือ วาฬฮัมแบ็ค (Humpback whales) เป็นวาฬขนาดให ญ่ชนิดหนึง จัดอยู่ในประเภทวาฬ

บาลีน  ในวงศว์าฬอกร่อง (Balaenopteridae) วาฬหลงัค่อมจดัเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 8 ของ

วาฬทงัหมด นาํหนกัตวัอาจถึง 45 ตนั มีความยาว 25 เมตร วาฬหลงัค่อมเป็นวาฬทีเป็นรู้จกักนัเป็น

อย่างดีจากพฤติกรรมชอบกระโดดตัวขึนเหนือนํา ซึงเป็นภาพทีน่าประทับใจสําหรับผูพ้บเห็น              

เหตุทีกระโดดนันมีหลายประการ ทังกระโดดเพือสลดัเพรียงทีเกาะอยู่ตามตวัให้หลุดออก หรือ 

กระโดดเพืออวดตวัเมีย เมือมีตวัผูต้วัหนึงกระโดดก่อน ตวัอืนๆ ก็จะกระโดดตามเหมือนแข่งขนักนั 

ณ อ่าวแห่งนีเป็นแหล่งของวาฬหลงัค่อม จึงทาํให้สมยัล่าปลาวาฬ บริเวณนีจะเต็มไปด้วยเรือล่า

ปลาวาฬและจะนําวาฬทีล่าได ้ไปชาํแหละบนเกาะดีเซพชนั (Deception Island) ต่อไป ให้ท่านได้

สัมผสัและเก็บภาพวาฬหลงัค่อมอย่างใกล้ชิด จากนันนําท่านสู่เกาะดีเซพชนั (Deception Island) 

เพือชมหมู่บา้นและโรงงานชาํแหละปลาวาฬ ซึงสร้างขึนในปี 1905 และได้ถูกทาํลายลงจากเหตุ              

ดินถล่มในปี 1967 ท่านจะได้เห็นซากวาฬทีสามารถพบเห็นได้ในบริเวณนี ไดเ้วลานาํท่านกลบัสู่ 

เรือโซดิแอก เพือกลบัสู่เรือ MV Ocean Atlantic (การขึนเกาะแต่ละเกาะ ขึนกบัสภาพอากาศ) 
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Elephant Island เรือนําท่านมาถึงเกาะช้าง (Elephant Island, Antarctica) ล ักษณะเกาะคล้ายภูเขาทีถูกปกคลุมด้วย

นาํแข็ง ตงัอยู่ทางชายฝังของผืนแผ่นดินแอนตาร์กติกา ทางตอนใตข้องหมู่เกาะเซาท์เชวท์แลนด ์

(Shetland Island) หมู่เกาะแห่งนีไดรั้บการขนานนามจากผูค้นพบยคุแรก เนืองจากเกาะในพืนทีแอน

ตาร์กติกาแห่งนีเป็นทีอยู่ของแมวนาํช้าง หรือ Elephant seals เกาะแห่งนียงัเป็นทีตงัของธารนาํแข็ง

ขวัโลกใตอี้กแห่ง “Elephant Glacier” ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพและธารนาํแขง็แห่งขวัโลกใต ้

หากโชคดีอาจสามารถพบเห็น แมวนาํช้าง หรือ Elephant seals ทีอาจขึนมานอนอาบแดดบนเกาะ

แห่งนี 
 

Gerlache Straight  ช่องแคบเกอร์แลช (Gerlache straight, Antarctica) เส้นทางทีเรียกได้ว่า ประติมากรรมกอ้นนาํแข็ง 

ซึงสรรสร้างโดยธรรมชาติ อย่างแทจ้ริง ท่านจะไดส้ัมผสักับความสวยงามของกอ้นนาํแข็งขนาด

ใหญ่ทีสลกัเสลาโดยธรรมชาติ เป็นรูปร่างแปลกตามากมาย เส้นทางช่องแคบเกอร์แลชเป็นเส้นทาง

ทีเรียกได้ว่า เส้นทางแห่งประติมากรรมทีสวยงามเส้นทางหนึงในการสัมผสัถึงความงามของ              

ทุ่งนาํแขง็แห่งขวัโลกใต ้พลาดไม่ไดก้บัการเก็บภาพความงามสองฝังทีรังสรรคแ์ตกต่างกนัในทุกปี 
 

ข้อดีของการล่องเรือ Expedition Cruise คือ เรือสามารถเข้าใกล้ธารนําแข็งและชายฝังในระยะใกล้ 

ท่านสามารถสัมผัสและเกบ็ภาพความสวยงามได้อย่างใกล้ชิด 

 
 

ฉลอง เทศกาลปีใหม่ 2567………… ณ ขัวโลกใต้ 
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30 ธันวาคม – 4 มกราคม 2567 At Sea – หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia) กบั เพนกวินนับล้านตัว!!! 
 

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือ 

  เรือ MV Ocean Victory นาํท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่เกาะ เซาทจ์อร์เจีย หมู่เกาะแห่งสัตวข์วัโลกใตน้านาชนิด และ

เป็นแหล่งของแมวนํา, เพนกวิน, สิงโตทะเล, นกนานาชนิด โดยระหว่างทางเรือจะล่องผ่านมหาสมุทรใต ้

(Southern Ocean) และผ่านห น้าผารังนก ห รือที รู้จักในนาม หินชัค  (Shag Rocks) ระหว่างการเดินทาง

ผูเ้ชียวชาญในแขนงต่างๆจะให้ความรู้ความเขา้ใจท่านในเรืองธรรมชาติและการดาํรงชีวิตของสัตวข์วัโลกใต ้
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 
  

บ่าย  อิสระให้ท่านไดผ้่อนคลายอิริยาบถและพกัผอ่นตามอธัยาศยั (แนะนาํให้ท่านออกกาํลงักายในหอ้งยมิ ทีมีบริการ

ลูกค้าทุกท่าน เนืองจากในวันรุ่งขึนจะเริมเข้าสู่แผ่นดินขวัโลกใต้ จึงแนะนําให้ท่านเตรียมความพร้อมของ

ร่างกายก่อนสัมผสัปลายสุดแห่งผืนแผ่นดิน 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 

 

หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia)  

 เป็นหมู่เกาะทีอุดมไปดว้ยสัตวข์วัโลกใตน้านาชนิดซึงอาศยัอยู่กนัเป็นอาณาจกัรใหญ่และกินพืนทีหลายเกาะ 

ดังนันการเดินทางเพือให้ท่านได้สัมผสัธรรมชาติอย่างเต็มทีจะใช้เวลาทีนีหลายวัน โดย Expedition team              

จะนําท่านขึนสัมผัสธรรมชาติของแต่ละเกาะ ซึงอุดมไปด้วยสัตว์ทีอาศัยกันเป็นอาณาจักรไม่ว่าจะเป็น             

นกอัลบาทรอส, เพนกวิน, แมวนํางวงช้าง, ซึงอาศยัอยู่ในเกาะนีกว่าแสนตวั  นอกจากนีเกาะแห่งนี บริเวณ

โดยรอบยงัเป็นแหล่งอาศยัของปลาวาฬอีกดว้ย 
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5-6 มกราคม 2567  เรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ 
   

  เรือล่องสู่หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island) โดยผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ (South Atlantic Ocean)             

ซึงมีทัศนียภาพทีสวยงามยิง ให้ท่านได้พักผ่อนและปรับตวักับอุณหภูมิก่อนเข้าผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา             

ทงันีระหว่างทางมุ่งหน้าสู่เกาะฟอล์คแลนด์ ท่านจะได้มีโอกาสเห็นฝูงปลาวาฬและปลาโลมา แห่งมหาสมุทร

แอตแลนติก อิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 
  

บ่าย  อิสระใหท้่านไดผ้่อนคลายอิริยาบถและพกัผ่อนตามอธัยาศยั (แนะนาํให้ท่านออกกาํลงักายในหอ้งยิม ทีมีบริการ

ลูกค้าทุกท่าน เนืองจากในวันรุ่งขึนจะเริมเข้าสู่แผ่นดินขวัโลกใต้ จึงแนะนําให้ท่านเตรียมความพร้อมของ

ร่างกายก่อนสัมผสัปลายสุดแห่งผืนแผ่นดิน 

 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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(อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทางสู่หมู่เกาะฟอร์คแลนด์) 

 
 

7-8 มกราคม 2567 พอร์ท สแตนลีย์ (Port Stanley) แห่งหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island) 
 

  นาํท่านท่องเทียวในหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ หรือ หมู่เกาะมลับีนัส เป็นกลุ่มเกาะตงัอยู่ในหมู่เกาะแอตแลนติกใต้

บนไหล่ทวีปปาตาโกเนีย หมู่ เกาะหลักอยู่ห่างจากชายฝังปาตาโกเนีย ไปทางตะวนัออกราว 500 กิโลเมตร             

กลุ่มเกาะมีพืนที 12,173 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะฟอล์คแลนด์ตะวนัออก ฟอล์คแลนด์ตะวนัตก               

และเกาะอืนๆทีเล็กกว่าอีก 776 เกาะ หมู่เกาะดังกล่าวเป็นดินแดนโพน้ทะเลของสหราชอาณาจกัร มีระดบัการ

ปกครองตนเองภายในสูง เมืองหลวง คือ สแตนลียบ์นเกาะฟอลค์แลนด์ตะวนัออก นาํท่านสัมผสักบัวิถีชีวิตและ

ประวตัิความเป็นมาของหมู่เกาะฟอล์คแลนด ์ 
 

  นาํท่านสัมผสั นกเพนกวินพนัธุ์เกนตู (Gentoo Penguins) และ นกเพนกวินจกัรพรรดิ (King Penguins) ซึงมีกว่า

พนัตวัในบริเวณนี อิสระใหท้่านไดส้ัมผสัและถ่ายรูปกบัฝูงนกเพนกวินนานาพนัธุ์แบบใกลชิ้ด 
   

  นาํท่านสัมผสั วิถีการดาํรงชีวิตของนกอลับาทรอส (Albatross) ซึงอาศยัอยูใ่นเกาะแห่งนีเป็นจาํนวนมาก ใหท้่าน

ไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติของนกอลับาทรอสพร้อมเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

  (อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทาง) 
 

 
 

9-10 มกราคม 2567 อูซัวยา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในหอ้งอาหารของเรือ 
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เรือล่องเข้าสู่น่านนําแห่งเมืองอูซัวยา หากท่านยงัไม่เต็มอิมกับการเก็บภาพช่องแคบบีเกิล (Beagle Channel) 

แนะนาํให้ท่านเตรียมกลอ้งให้พร้อมในการเก็บภาพความน่ารักของแมวนาํมากมาย และนกประจาํถินจาํนวน

มาก ทีอาศยัอยูใ่นบริเวณนี หลงัจากเรือเทียบท่านาํท่านเช็คเอาท ์รับสัมภาระ  

11.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินอูซัวยาเพือเชคอิน 

13.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินอูซัวยา สู่ สนามบิน ฮอร์เช นิวเบรี  

16.40 น. เดินทางถึงสนามบิน ฮอร์เช นิวเบรี  

17.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) เพือเช็คอิน  

 อิสระใหท้่านรับประทานอาหารเยน็ ในสนามบินตามอธัยาศยั 

21.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) สู่สนามบินแอดดิส บาบา โดยเทียวบิน ET507 

 (ใช้เวลาบินประมาณ 16 ชวัโมง 15 นาที) 
 

11 มกราคม 2567  บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) – แอดดิส บาบา 

********* บนิข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารระหว่างเทียวบิน 

19.45 น. เดินทางถึงกรุงแอดดิสบาบา ประเทศเอธิโอเปีย แวะเปลียนเทียวบิน 

23.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส เทียวบินที ET608 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 

ชวัโมง) 
 

12 มกราคม 2567 แอดดิส บาบา – กรุงเทพมหานคร 
 

13.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 
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23 วนั มหัศจรรย์ครังหนึง ณ ขัวโลกใต้  
ประสบการณ์ร่วมเดิมทางครังหนึงกบัการเดนิบนแผ่นดินขัวโลกใต้   

อูซัวยา– แอนตาร์กติกา– หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย – หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ 

พกัห้องระเบียงทุกห้อง (Balcony) + บินชันธุรกิจ (BKK-EZE-BKK) 
 

อตัราค่าบริการ 21 ธ.ค. 66– 12 ม.ค. 67 

ราคาผูใ้หญ่ หรือ เด็กอายตุาํกวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)  หอ้งพกัคู ่หอ้ง C cabin ห้องระเบียง

ท่านละ บินชนัธุรกิจ (BKK-ADD-EZE-ADD-BKK) 

899,900 

หากบินชนั Economy class ส่วนลดค่าตวัท่านละ 100,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที 

สายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 6/2/2023) ** 

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพือทราบ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้
 

โปรแกรมท่องเทียวล่องเรือสําราญ (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนัธุรกิจโดยสายการบิน ET (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน ได ้2 ใบ) 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน AR (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน ได ้1 ใบ) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายุเกิน 80 ปี) 

ประกนัครอบคลุมการรักษาหากติดเชือ Covid 19 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง  

 ค่า Port fee ทุกประเทศ 

 ค่าอาหารทกุมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที ตามระบุในรายการ 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัรานไีม่รวมถึง 

 ค่าทิปเจ้าหน้าทีเรือ และ Expedition Team คนละประมาณ 270-300 USD (ทางเรือจะแจ้งให้ทราบอีกครัง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และคา่ใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษหีัก ณ ทีจ่าย 3% 
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การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนงัจ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระค่าเรือเต็มจํานวน ท่านละ 300,000 บาท ในวันที 30 เมษายน 2566 

  งวดที 3 : ชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือทงัหมด ในวันที  1 กรกฎาคม 2566 

 

กรณียกเลิก (อิงตามเงือนไขของเรือเป็นหลัก) 

* ยกเลิก การเดินทางก่อนวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 ไมมี่ค่าใชจ่้ายและ ค่าชาร์ตในการยกเลิกการเดินทาง   

* ยกเลิกการเดินระหวา่งวนัที 1-30 เมษายน 2566 หักค่าใชจ่้าย 100,000 บาทต่อท่าน 

* ยกเลิกการเดินทางหลงัวนัที 30 เมษายน 2566 เรือจะชาร์ตค่าเรือเต็มจาํนวน (เวน้แต่สามารถหาผูเ้ดินทางแทนได)้  
 

สําคัญมาก!!!! กรุณาอ่านเงือนไขและรายละเอียดทุกอย่าง เพือประโยชน์สูงสุดแก่ท่านผูเ้ดินทาง หากท่านได้ทาํการ

จองและชําระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงือนไขดังกล่าวข้างต้น โดยเงือนไขดังกล่าวไม่สามารถ

เปลียนแปลงได ้ทงันีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลียนโปรแกรม หรือสลบัรายการ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบ

ล่วงหน้า อนัเนืองมาจากการปรับเปลียนโปรแกรมของทางเรือ ซึงเป็นเรือแบบ Expedition Cruise การลง Zodiac 

ขึนกบัสภาพอากาศ โดยทางเรือจะคาํนึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั  
 

หมายเหต ุ: 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้และจะคืนมดัจาํใหท้่านเตม็จาํนวน  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง หากมีการยกเลิกทวัร์ซึงไม่ใช่ความผิดหรืออยู่เหนือการควบคุม

ของบริษทัฯ เช่น การประกาศปิดประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนนัๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทที่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ              

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
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ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยืนยนัว่า

ทวัร์นันๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นัน

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั ซึงอาจจะ

ทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทมีีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาํติดตวัขนึบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน นําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหล้า เป็นต้น จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึนเครืองได้ไม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที

เดียวกันในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนําขึนเครืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขนึกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าทีสายการบินกาํหนด 
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 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรบัหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วน

ทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  รวมถึงกรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว 

(ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชย

ในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันันท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

เมือท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 

 


