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เจาะลึกขั้วโลกใต้ (Antarctica Expedition) 23 วัน 19 คืน 
Silver Sea Expedition - Silver Explorer 

ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต....เหยียบแผ่นน้้าแข็งขั้วโลกใต้  
อูซัวยา - ฟอล์คแลนด์ - เซาท์จอร์เจีย - แอนตาร์กติกา 

โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ 

 

 
 

 (จองด่วน...พักห้อง Silver Sea Adventure Class ชั้น 3 ... รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น) 
ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์เหยียบพืน้น้้าแข็งขั้วโลกใต้ กับการนั่งเรือโซดิแอก (Zodiac) 

 

 
 

ก้าหนดการเดินทาง วันที่  15ธันวาคม 2561-6มกราคม 2562     ราคา     809,900.- 
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สรุปการเดนิทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตนับูล - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี อาร์เจนติน่า - เข้าที่พัก 

วันที่3 
สนามบิน ฮอรเ์ซ นิวเบรี - บนิภายในสูเ่มืองอูซัวยา ประตูสู่แอนตาร์กติกา - เชคอิน เพื่อขึ้นเรือ Silver Sea Explorer - 
เรือมุ่งหน้าผ่าน ช่องแคบบีเกิ้ล Beagle Channel - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่4 
เรือล่องสู่ หมู่เกาะฟอรค์แลนด์ Falkland Island - ผ่านชมฝูงปลาวาฬ และปลาโลมา แห่งมหาสมุทรแอตแลนติก - 
อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่5-6 
เที่ยวหมูเ่กาะเวสต์ พอยท์ ชมนกเพนกวินพันธุ์ รอคฮอปเปอร์ และ นกเพนกวินจกัรพรรดิ King Penguins - หมู่เกาะ
แซนเดอร์ แหง่ฟอล์คแลนด์ ชมฝูงนกเพนกวินพันธุ์เกนตู Gentoo Penguins และนกเพนกวินจกัรพรรดิ King 
Penguins 

วันที่7-8 เรือสา้ราญมุ่งหน้าสู่ เกาะเซาท์จอร์เจีย ผ่านหน้าผารงันก 

วันที่9-11 เที่ยวหมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย South Georgia - ชมนกอลับาโทรส, เพนกวิน, แมวน้้างวงช้าง 

วันที่12-13 เรือสา้ราญมุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้ - อิสระพักผอ่น หรือท้ากิจกรรมที่ทางเรอืจัดไว้บริการ 

วันที่14 เรือล่องเข้าสู่ เกาะช้าง Elephant Island, Antarctica - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่15-18 

ขึ้นเรือโซดิแอก Zodiac Ship เที่ยว บราวน์ บลัฟ Brown Bluff - ชมรังของนก เพนกวินพันธุ์ อเดลลิ Adelie 
Penguins และนกเพนกวิน เกนตู Gentoo Penguins - ขึ้นเรือโซดิแอก Zodiac Ship ชมเกาะคเูวอร์วิล Cuverville 
Island - ชมอ่าวพาราไดซ์ Paradise Bay - ขึ้นเรือโซดิแอก Zodiac ship สู่พอร์ท ลอคครอย Port Lockroy ชม
สิ่งก่อสร้าง และพพิิธภัณฑ์ - ชมฝูงแพนกวินอเดลลิ Adelies Penguins นับแสนตัว บนเกาะพอยเ์ลต Paulet Island - 
ข้ามช่องแคบเกอร์แลช Gerlache straight, Antarctica - ชมปลาวาฬหลังค่อม บริเวณอ่าวเวลเลอร์ Whalers Bay - 
ชมหมู่บ้าน และโรงงานช้าแหละปลาวาฬ บนเกาะดีเซพชั่น Deception Island 

วันที่19-20 
Drake Passage อิสระพักผอ่นบนเรือ ตลอดวัน หรือเพลิดเพลินกับกจิกรรมบนเรือ อาทิ  บาร์ และเลาจน์ ห้องสมุด ห้อง
อินเตอร์เนต สระว่ายน้้า ฟิตเนส 

วันที่21 
เรือล่องเข้าสู่นา่นน้า้แห่งเมืองอูซัวยา - อ้าลาเรือส้าราญ - เก็บภาพช่องแคบบีเกิ้ล Beagle Channel - สนามบนิอูซัวย่า 
- บินภายในสู่ สนามบินมนิิสโตร ปิสตาริน ี

วันที่22 บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - แวะเปลีย่นเครื่อง นครอิสตนับูล ตรุก ี

วันที่23 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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15 ธันวาคม 2018 กรุงเทพ - อิสตันบูล  
20.30 น. คณะพบเจ๎าหน๎าที่และมัคคุเทศก์ได๎ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข๎าที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผู๎โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
23.45 น. ออกเดินทางสูํนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช๎เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ

ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีสํวนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ําและอาหารเช๎า ระหวําง
เที่ยวบิน  

16 ธันวาคม 2018 อิสตันบูล - บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา)  
06.05 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK15 อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งสินค๎าปลอดภาษีภายในสนามบิน

อิสตันบูล ตามอัธยาศัย  
10.35 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สูํ สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินําโดยสายการ

บินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  สายการบินมีบริการอาหารเช๎าบนเครื่อง (ใช๎เวลาบินประมาณ 17 ชั่วโมง 35 นาที) 
 

********* บนิข้ามเสน้แบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมบีริการอาหารค่้า และ อาหารเชา้บนเครื่องบิน 

 

22.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ มินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา   
  นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร    
  นําทํานขึ้นรถโค๎ชปรับอากาศสูํโรงแรมที่พัก เพื่อให๎ทํานได๎พักผํอนและปรับเวลา หลังผํานการเดินทางข๎ามทวีปสูํ

ประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศในทวีปอเมริกาใต๎  
 น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว Park Tower Hotel Buenos Aires **** หรือเทียบเท่า 

 
17 ธันวาคม 2018 บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) - อูซัวยา 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
08.00 น. นําทํานเดินทางสู ํสนามบิน ฮอร์เซ นิวเบรี   
10.45 น. ออกเดินทางสูํ เมืองอูซัวยา (Ushauaia) โดยเที่ยวบิน LA7742 (ใช๎เวลาบินประมาณ 3.35 ช.ม.) 
 อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
14.30 น. เดินทางถึงสนามบินอูซัวยา ประตูสูํ “แอนตาร์กติกา” หรือ “ขั้วโลกใต”๎ 

อิสระให๎ทํานได๎เดินเลํนเก็บภาพความสวยงามบริเวณทําเรือเมืองอูซัวยา และเดินเลํนภายในตัวเมืองอูซัวยา ซึ่งคง
บรรยากาศเมืองเล็กๆ แตํแฝงด๎วยเสนํห์แบบตะวันตก ทํานสามารถเลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกได๎ตาม
อัธยาศัย น้าท่านเชคอิน เพื่อขึ้นเรือ Silver Sea Explorer เนื่องจากทําเรือแหํงนี้ต๎องใช๎เวลาในการเชคอิน และ
ขนกระเป๋าเดินทางขึ้นเรือ เพราะเรือจะไมํได๎ทําการจอดเทียบทํา ทางเรือจะอํานวยความสะดวกให๎กับลูกค๎าทุก
ทําน อิสระให๎ทํานได๎พักผํอนบนเรือสําราญ ตามอัธยาศัย ในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรมซ๎อมการเตรียมตัวและ
ความปลอดภัยในการลํองเรือสําราญแบบเอ็กซ์เพนดิชั่น ซึ่งเป็นเรือที่สามารถนําทํานขึ้นเหยียบแผํนน้ําแข็งแหํงขั้ว
โลกใต ๎นอกจากนี้ลูกค๎าทุกทํานจะได๎รับเสื้อกันหนาว (Polar Parkas) เป็นของที่ระลึก เสื้อกันหนาวชนิดนี ้
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ออกแบบพิเศษเพ่ือให๎ความอบอุํนแกํรํางกายสําหรับนักทํองเที่ยวที่ต๎องการบุกตะลุยขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต๎ 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 
 เรือออกจากทําเทียบเรือมุํงหน๎าสูํขั้วโลกใต ๎
 เรือมุํงหน๎าสูํ ชํองแคบบีเกิ้ล (Beagle Channel)  ซึ่งเป็นชํองแคบที่ตั้งอยูํในหมูํเกาะ อาร์ชิพิลาโก (Archipelago 

island) เป็นพรมแดนธรรมชาติที่แบํงแยกประเทศชิลี และ ประเทศอาร์เจนตินา หมูํเกาะ อาร์ชิพิลาโก เป็นอีก
เกาะภายในรัฐเตียร์รา เดลฟวยโก (Tierra del Fuego) หรือชื่อทางการคือ รัฐเตียร์ราเดลฟวยโก แอนตาร์กติกา 
และหมูํเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกใต๎ เป็นรัฐในประเทศอาร์เจนตินาที่แยกออกจากแผํนดินใหญํของ
อาร์เจนตินา ข๎ามชํองแคบมาเจลลัน เมืองหลวงชื่อ อูซัวยา ระหวํางการชมชํองแคบบีเกิ้ล ทํานจะได๎ชื่นชมกับ
ทัศนียภาพของหมูํเกาะน๎อย ใหญํมากมาย ทั้งเกาะซีวูลฟ์ (Sea Wolves island) ซึ่งเป็นเกาะที่อยูํอาศัยของ 
แมวน้ํา และ สิงโตทะเล หรือจะเป็น เกาะนก (Bird Island) ซึ่งเป็นที่อยูํอาศัยของนกนานาพันธุ์  ให๎ทํานได๎เก็บ
ภาพความนํารักของแมวน้ํา และ สิงโตทะเล ที่อาศัย อยูํบนเกาะแหํงนี้  

 
 
 
 
 
18 ธันวาคม 2018 South Atlantic Ocean 
 เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
  เรือลํองสูํ หมูํเกาะฟอร์คแลนด์ (Falkland Island) โดยผํานมหาสมุทรแอตแลนติกใต๎ (South Atlantic Ocean) 

ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง ให๎ทํานได๎พักผํอนและปรับตัวกับอุณหภูมิกํอนเข๎าผืนแผํนดิน แอนตาร์ กติกา ทั้งนี้
ระหวํางทางมุํงหน๎าสูํเกาะฟอร์คแลนด์ ทํานจะได๎มีโอกาสเห็นฝูงปลาวาฬ  และปลาโลมา แหํงมหาสมุทร
แอตแลนติก อิสระให๎ทํานได๎ผํอนคลายและพักผํอนตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
บําย  อิสระให๎ทํานได๎ผํอนคลายอิริยาบถและพักผํอนตามอัธยาศัย (แนะนําให๎ทํานออกกําลังกายในห๎องยิม ที่มีบริการ

ลูกค๎าทุกทําน เนื่องจากในวันรุํงขึ้นจะเริ่มเข๎าสูํแผํนดินขั้วโลกใต๎ จึงแนะนําให๎ทํานเตรียมความพร๎อมของรํางกาย
กํอนสัมผัสปลายสุดแหํงผืนแผํนดิน)  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผอํนตามอัธยาศัย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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19 - 20 ธันวาคม 2018  หมู่เกาะเวสต์ พอยท์, หมู่เกาะแซนเดอร์ แห่งฟอล์คแลนด์ 
  นําทํานทํองเที่ยวใน หมูํเกาะฟอล์คแลนด์ หรือ หมูํเกาะมัลบีนัส เป็นกลุํมเกาะตั้งอยูํในหมูํเกาะแอตแลนติกใต๎บน

ไหลํทวีปปาตาโกเนีย หมูํเกาะหลักอยูํหํางจากชายฝั่งปาตาโกเนีย ไปทางตะวันออกราว 500 กิโลเมตร กลุํมเกาะมี
พื้นที่ 12,173 ตารางกิโลเมตร ประกอบด๎วยเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก ฟอล์คแลนด์ตะวันตก และเกาะที่เล็กกวํา
อื่นอีก 776 เกาะ หมูํเกาะดังกลําวเป็นดินแดนโพ๎นทะเลของสหราชอาณาจักร มีระดับการปกครองตนเองภายใน
สูง เมืองหลวง คือ สแตนลีย์บนเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก นําทํานสัมผัสกับวิถีชีวิตและประวัติความเป็นมาของ
หมูํเกาะฟอร์คแลนด์  

  นําทํานสูํ เกาะเวสต์พอย์ท (West Point Island) อันเป็นที่อยูํของฝูง นกเพนกวินพันธุ์รอคฮอปเปอร์ 
(Rockhopper Penguins) และ นกเพนกวินจักรพรรดิ (King Penguins) ซึ่งมีกวําพันตัวในบริเวณนี้ อิสระให๎ทําน
ได๎สัมผัสและถํายรูปกับฝูงนกเพนกวินนานาพันธุ์แบบใกล๎ชิด นําทํานสัมผัส วิถีการดํารงชีวิตของนกอัลบาโทรสดํา 
(Black browed Albatross) ซึ่งอาศัยอยูํในเกาะแหํงนี้เป็นจํานวนมาก ให๎ทํานได๎ใกล๎ชิดกับธรรมชาติของนกอัลบา
โทรส พร๎อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  

  นําทํานสูํ เกาะแซนเดอร์ (Saunders Island) อันเป็นที่อยูํของฝูง นกเพนกวินพันธุ์เกนตู (Gentoo Penguins) 
และ นกเพนกวินจักรพรรดิ (King Penguins) ซึ่งมีกวําพันตัวในบริเวณนี้ อิสระให๎ทํานได๎สัมผัสและถํายรูปกับฝูง
นกเพนกวินนานาพันธุ์แบบใกล๎ชิด  

 
(อาหารเช้า, กลางวนั, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทาง) 

21-22 ธันวาคม 2018 มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย 
  เรือ Silversea Silver Explorer นําทํานเดินทางมุํงหน๎าสูํเกาะเซาท์จอร์เจีย หมูํเกาะแหํงสัตว์ขั้วโลกใต๎นานา

ชนิด และเป็นแหลํงของแมวน้ํา, เพนกวิน, สิงโตทะเล, นกนานาชนิด โดยระหวํางทางเรือจะลํองผําน มหาสมุทรใต๎ 
(Southern Ocean) และผํานหน๎าผารังนก หรือที่รู๎จักในนาม หินชัค (Shag Rocks) ระหวํางการเดินทาง
ผู๎เชี่ยวชาญในแขนงตํางๆจะให๎ความรู๎ความเข๎าใจทํานในเรื่องธรรมชาติและการดํารงชีวิตของสัตว์ขั้วโลกใต๎ 

(อาหารเช้า, กลางวัน, เยน็, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทางสู่หมูเ่กาะเซาท์จอรเ์จีย) 
23-25 ธันวาคม 2018 หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia) 
หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia)  
 เป็นหมูํเกาะที่อุดมไปด๎วยสัตว์ขั้วโลกใต๎นานาชนิดซึ่งอาศัยอยํูกันเป็นอาณาจักรใหญํ และกินพื้นที่หลายเกาะ ดังนั้น

การเดินทางเพื่อให๎ทํานได๎สัมผัสธรรมชาติอยํางเต็มที่จะใช๎เวลาที่นี่หลายวัน โดย Expedition team จะนําทํานขึ้น
สัมผัสธรรมชาติของแตํละเกาะ ซึ่งอุดมไปด๎วยสัตว์ที่อาศัยกันเป็นอาณาจักรไมํวําจะเป็น นกอัลบาโทรส, เพนกวิน, 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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แมวน้ํางวงช๎าง ซึ่งอาศัยอยูํในเกาะนี้กวําแสนตัว นอกจากนี้เกาะแหํงนี้ โดยรอบบริเวณยังเป็นแหลํงอาศัยของ
ปลาวาฬอีกด๎วย 
สถานที่ ทีท่างเรือก้าหนดขึ้นฝั่ง Cooper’s Bay (อ่าวคูเปอร์), Gold Harbour (ท่าเรือโกลด์), 

Gryviken (กุทวิทเก้น), Salisbury Plain (ที่ราบซาลิบูรี่) ซึ่งเป็นถิน่ที่อยู่ของ คิงส์เพนกวิน นับล้านๆตัว 
 

 
 

26-27 ธันวาคม 2018  Southern Ocean 
  เรือ Silversea Silver Explorer นําทํานเดินทางมุํงหน๎าสูํผืนแผํนดิน แอนตาร์กติกา ระหวํางทางมุํงหน๎าสูํขั้วโลก

ใต๎ ในระหวํางการลํองเรือ หากอากาศดี ทํานจะได๎เห็นฝูงปลาวาฬ วํายวนเวียน ในทะเลแหํงนี้ นอกจากนี้ทางเรือ
ยังมีกิจกรรมและข๎อมูลสําหรับลูกค๎าที่ต๎องการรู๎รายละเอียด และ เรื่องราวของขั้วโลกใต๎และการเตรียมตัวสําหรับ
การลงเรือ Zodica เพื่อขึ้นสัมผัสจุดตํางๆตลอดการเดินทางสูํขั้วโลกใต๎ ทํานสามารถรํวมกิจกรรมตํางๆที่ทางเรือ
จัดขึ้น หรือจะเลือกผํอนคลายอิริยาบถในคลับเลาจน์ของทางเรือ เรือลํองผํานมหาสมุทรแอนตาร์กติก ซึ่งเริ่มปก
คลุมด๎วยธารน้ําแข็งและทุํงน้ําแข็งแหํงขั้วโลกใต๎ ทํานจะได๎สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตาอีกแหํงหนึ่งของดินแดน
ขั้วโลกใต๎ (Antarctica Zone) 

  (อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทางสู่แอนตาร์กติกา) 

 
 
28 ธันวาคม 2018  Elephant Island 
 เรือนําทํานมาถึง เกาะช๎าง (Elephant Island, Antarctica) ลักษณะเกาะคล๎ายภูเขาที่ถูกปกคลุมด๎วยน้ําแข็ง 

ตั้งอยูํทางชายฝั่งของผืนแผํนดินแอนตาร์กติกา ทางตอนใต๎ของหมูํเกาะเซาท์เชวท์แลนด์ (Shetland Island)  
 หมูํเกาะแหํงนี้ได๎รับการขนานนามจากผู๎คนพบยุคแรก เนื่องจากเกาะในพื้นที่แอนตาร์กติกาแหํงนี้เป็นที่อยูํของ

แมวน้ําช๎าง หรือ Elephant seals เกาะแหํงนี้ยังเป็นที่ตั้งของธารน้ําแข็งขั้วโลกใต๎อีกแหํง “Elephant Glacier” 
ทํานจะได๎สัมผัสกับทัศนียภาพและธารน้ําแข็งแหํงขั้วโลกใต๎ หากโชคดีอาจสามารถพบเห็น แมวน้ําช๎าง หรือ 
Elephant seals ที่อาจขึ้นมานอนอาบแดดบนเกาะแหํงนี ้
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29 ธ.ค. 2018- 1 ม.ค. 2019 หมู่เกาะเชลท์แลนด์ใต้ (South Shetland Island) และ แอนตาร์กติกา   
    (New Year 2019 Celebration!!) 
 
(กิจกรรมการลงเรือ Zodiac ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2019 อาจมีการปรบัเปลี่ยนการขึน้เกาะแต่ละจุดขึน้กับสภาพ

อากาศในแต่ละวัน) 
Brown Bluff, Tabarin Peninsular  
 นําทํานขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac Ship) เพื่อเหยียบผืนแผํนดิน แอนตาร์ติกา ณ บราวน์ บลัฟ (Brown 

Bluff)  ซึ่งเป็นแผํนน้ําแข็งขนาดใหญํ นําทํานชมรังของนก เพนกวินพันธุ์ อเดลลิ (Adelie Penguins) 
และ นกเพนกวิน เกนตู (Gentoo Penguins) รวมถึงแมวน้ําเวลเดล ซีล (Weddell Seal) และนก
เคป เพทเทรล (Cape Petreals)  

 
 

Cuverville Island, Errera Channel  
 นําทํานขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac Ship) เพื่อนําทํานขึ้นเกาะคูเวอร์วิล (Cuverville Island) อันเป็น

ที่ตั้งของอาณาจักรแกนตูเพนกวิน (Gentoo Penguin) เรียกได๎วําเป็นเกาะแหํงเพนกวิน เลยก็วําได๎ 
อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพความนํารักของหมูํมวลนกเพนกวินนับพันตัวบนเกาะแหํงนี้  ได๎เวลานําทําน
ขึ้นเรือโซดิแอกเพื่อกลับขึ้นเรือ  

  

อ่าวพาราไดซ์ (Paradise Bay)  ถูกค๎นพบโดยนักลําปลาวาฬ ภายในอําวแหํงนี้ปกคลุมด๎วย ทุํงน้ําแข็ง และ ก๎อนนําแข็ง 
รวมถึงธารน้ําแข็ง มากมาย มีวิว ทิวทัศน์และ ทัศนียภาพที่สวยงาม และ ยังเป็นที่อยูํของนก
เพนกวินจักรพรรดิ, สิงโตทะเล, แมวน้ํา และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูํในแถบขั้วโลกใต๎ หากอากาศ
ดีและทัศนีภาพแจํมใส ทํานจะได๎เห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิมากมาย รวมถึง แมวน้ํา และ 
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สิงโตทะเลมานอนอาบแดด บนก๎อนน้ําแข็ง และ ปลาวาฬมิงค์, ปลาวาฬหลังคํอม และ 
ปลาวาฬเพรชฆาต ที่จะขึ้นมาเลํนน้ําในชํวงฤดูนี ้

พอร์ท ลอคครอย (Port Lockroy) 
นําทํานขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac ship) มุํงหน๎าสูํ พอร์ท ลอคครอย (Port Lockroy) ซึ่งเรียกได๎วําเป็นอีกหนึ่ง
สถานีในการขึ้นสูํผืนแผํนดินขั้วโลกใต๎ ณ ที่แหํงนี้ยังเป็นที่ตั้งทางประวัติศาสตร์แหํงขั้วโลกใต๎ เนื่องจากได๎รับการยก
ยํองให๎สิ่งกํอสร๎างและสถานีค๎นคว๎าวิจัยเป็นพิพิธภัณฑ์แหลํงความรู๎แหํงขั้วโลกใต๎ นําทํานชมสิ่งกํอสร๎างและ
พิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดอีกแหํงของขั้วโลกใต๎ อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพทัศนียภาพและธรรมชาติอันบริสุทธิ์แหํงขั้วโลกใต๎
ตามอัธยาศัย ได๎เวลานําทาํนกลับขึ้นเรือโซดิแอก 

 

เกาะพอย์เลต (Paulet Island)  
 เกาะอันเป็นที่อยูํของฝูงแพนกวินอเดลลิ (Adelies Penguins) นับแสนตัว และเป็นเกาะอันเป็นที่วางไขํของแพน

กวินชนิดนี้ นอกจากนี้ยังมีเพนกวินอีกหลายสายพันธุ์อยําง เกนตู เนื่องจากเกาะนี้เป็นที่วางไขํของเพนกวิน
หลากหลายสายพันธ์ุ ทําให๎แมวน้ําเสือ หรือ เลปพาด ซีล จะมาลําเหยื่อ ณ เกาะแหํงนี้ 

 

ช่องแคบเกอร์แลช (Gerlache straight, Antarctica)  
เส๎นทางที่เรียกได๎วํา ประติมากรรมก๎อนน้ําแข็ง ซึ่งสรรค์สร๎างโดยธรรมชาติ อยํางแท๎จริง ทํานจะได๎สัมผัสกับความ
สวยงามของก๎อนน้ําแข็งขนาดใหญํที่สลักเสลาโดยธรรมชาติ เป็นรูปรํางแปลกตามากมาย เส๎นทางชํองแคบเกอร์
แลชเป็นเส๎นทางที่เรียกได๎วํา เส๎นทางแหํงประติมากรรมที่สวยงามเส๎นทางหนึ่งในการสัมผัสถึงความงามของทุํง
น้ําแข็งแหํงขั้วโลกใต๎ พลาดไมํได๎กับการเก็บภาพความงามสองฟากฝั่งที่รังสรรค์แตกตํางกันในทุกป ี

 

 
 

อ่าวเวลเลอร์ (Whalers Bay)   
เป็นแหลํงที่อยูํอาศัยของปลาวาฬหลังคํอม หรือ วาฬฮัมแบ็ค (Humpback whales) เป็นวาฬขนาด
ใหญํชนิดหนึ่ง จัดอยูํในประเภทวาฬบาลีน ในวงศ์วาฬอกรํอง (Balaenopteridae) วาฬหลังคํอม
จัดเป็นวาฬขนาดใหญํเป็นอันดับ 8 ของวาฬทั้งหมด น้ําหนักตัวอาจถึง 45 ตัน มีความยาว 25 เมตร 
วาฬหลังคํอมเป็นวาฬที่เป็นรู๎จักกันเป็นอยํางดีจากพฤติกรรมชอบกระโดดตัวขึ้นเหนือน้ํา ซึ่งเป็นภาพที่
นําประทับใจสําหรับผู๎พบเห็น เหตุที่กระโดดนั้นมีหลายประการ ทั้งกระโดดเพื่อสลัดเพรียงที่เกาะอยูํ
ตามตัวให๎หลุดออก หรือ กระโดดเพื่ออวดตัวเมีย เมื่อมีตัวผู๎ตัวหนึ่งกระโดดกํอน ตัวอื่นๆ ก็จะกระโดด
ตามเหมือนแขํงขันกัน ณ อําวแหํงนี้เป็นแหลํงของวาฬหลังคํอม จึงทําให๎สมัยลําปลาวาฬ บริเวณนี้จะ

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
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เต็มไปด๎วยเรือลําปลาวาฬและจะนําวาฬที่ลําได๎ ไปชําแหละบนเกาะดีเซพชั่น (Deception Island) 
ตํอไป ให๎ทํานได๎สัมผัสและเก็บภาพวาฬหลังคํอมอยํางใกล๎ชิด  

 

เกาะดีเซพชั่น (Deception Island) เพื่อชมหมูํบ๎านและโรงงานชําแหละปลาวาฬ ซึ่งสร๎างขึ้นในปี 1905 และได๎ถูกทําลายลง
จากเหตุดินถลํมในปี 1967 ทํานจะได๎เห็นซากวาฬที่สามารถพบเห็นได๎ในบริเวณนี้ ได๎เวลานําทํานกลับ
สูํเรือโซดิแอก เพ่ือกลับสูํเรือ  

 
 
2-3 มกราคม 2019 Drake Passage 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 

อิสระให๎ทํานพักผํอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทํานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลํนในคลับ 
เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได๎ตามใจชอบ ไมํวําจะเป็นช๎อปปิ้งที่ร๎านขายสินค๎าปลอดภาษี
บนเรือ (Duty Free) และสํวนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทํานสามารถ
เลือกใช๎บริการบนเรือสําราญ เชํน บาร์และเลาจน ์ห๎องสมุด ห๎องอินเตอร์เนต สระวํายน้ํา ฟิตเนส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ แนะนําให๎ทํานเก็บภาพความ
สวยงามและทศันียภาพอันนําประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกรํวมกิจกรรมกับทางเรือที่จัดโปรแกรมสันทนา
การและการสอํงสัตว์ขั้วโลกตํางๆมากมาย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
4 มกราคม 2019 อูซัวยา - เที่ยวชมเมือง 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 

เรือลํองเข๎าสูํ นํานน้ําแหํงเมืองอูซัวยา หากทํานยังไมํเต็มอิ่มกับการเก็บภาพชํองแคบบีเกิ้ล (Beagle Channel) 
แนะนําให๎ทํานเตรียมกล๎องให๎พร๎อมในการเก็บภาพความนํารักของแมวน้ํามากมาย และนกประจําถิ่นจํานวนมาก 
ที่อาศัยอยูํในบริเวณน้ี หลังจากเรือเทียบทํานําทํานเชคเอาท์ รับสัมภาระ  

12.00 น. นําทํานเดินทางสู ํสนามบินอซูัวยํา 
 อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
13.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินอูซวัยา สูํสนามบนิมินิสโตร ปสิตารินี (EZE) 
17.10 น. เดินทางถึง สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) 
19.00 น. นําทํานเดินทางสู ํเคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลนส์ เพื่อเชคอิน  
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23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินมนิิสโตร ปิสตารินี (EZE) สูํสนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK16 
 (ใช๎เวลาบินประมาณ 16 ชั่วโมง 40 นาที) 
 
5 มกราคม 2019 บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) - อิสตันบูล 

 

********* บนิข้ามเสน้แบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมบีริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน และ อาหารค่้า บนเครื่องบิน 

22.15 น. เดินทางถึงนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี อิสระให๎ทํานช๎อปปิง้สินค๎าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 
 

6 มกราคม 2019  อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร 
01.55 น. ออกเดินทางสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ TK68 (ใช๎เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง) 
14.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... 
 
ค้าแนะน้า  สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎อยูํจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต๎องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กํอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวํางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 

หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห๎องพัก ลํวงหน๎ากํอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร ์และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวร์ที่ทํานจอง ที่แนํนอนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให๎เกิดข๎อผิดพลาดขึ้นกับทํานใน

ภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น หากทํานได๎มีการจองการเดินทางดังกลําวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 
ห้องพัก Adventurer Class ชั้น 3 - Silver Sea Explorer 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 15 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62 

ราคาผู๎ใหญํ หรือ เด็กอายุตํ่ากวํา 18 ปี (พักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน) (พักห๎องคูํ) ทํานละ 809,900 

พักเด่ียว เพิ่มเงิน โปรดสอบถาม 

ไมํเอาตั๋วเครื่องบิน BKK-IST-EZE-IST-BKK หักคืน 50,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต๎นที่ทํานละ (ราคายืนยันได๎กต็ํอเมื่อที่นั่ง confirm เทํานั้น) 120,000-150,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตํจะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยนืยันเทําน้ัน (คิด ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561) ** 

ข๎อแนะนําและแจ๎งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นต๋ัวกรุ๏ป หากออกต๋ัวแล๎ว ไมํสามารถขอคนืเงินได๎ และไมํสามารถเปลีย่นวันเดินทางได๎ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมํเกิน 7 กก.  
โปรแกรมทํองเที่ยวลํองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไว๎ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทํองเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไมํเกิน 20 กก./ทําน) 
 คําภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คําประกันภัยทางอากาศ 
 คําประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คํารักษาพยาบาลในตํางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คํารักษาพยาบาลหลังกลับจากตํางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไมํครอบคลุมผู๎ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 คําภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 คําที่พักตลอดการเดินทาง  
 คําอาหารทุกมื้อตามระบุ, คําพาหนะ หรือรถรับ-สํง ระหวํางนําเที่ยว, คําเข๎าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
 เจ๎าหน๎าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
อัตรานี้ไมํรวมถึง 
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําซักรีด คําโทรศัพท์-แฟกซ์ และคําใช๎จํายอื่นๆที่ไมํได๎ระบุในรายการ 
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
การชําระเงิน  
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร ์500,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการนบัจากวันจองทัวร์ หรือ หลังได๎รับการยืนยันกรุ๏ปออก
เดินทางแนํนอน พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมหํมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํม
ใหมํสามารถเดินทางได๎เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2116 6423 
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 130 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 140 
วันทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมํชําระเงินคํามัดจํา 
หรือชําระไมคํรบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
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กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 180 วันทําการกํอนเดินทาง ไมํมีคําใช๎จําย (ตามกฎของเรือ)  
* ภายใน 90-179 วันทําการกํอนเดินทาง หักคําใช๎จํายตามจริง (ได๎รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
* ภายใน 60-89 วันทําการ กํอนเดินทาง หักคําใช๎จํายตามจริง (ได๎รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
หมายเหต ุ: 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่้ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ๎งให๎ผู๎เดินทางทราบ

ลํวงหน๎า อยํางน๎อย 30 วัน กํอนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทํองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การลําช๎าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท๎วง  ภัยธรรมชาติ  การกํอจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผู๎เดินทางไว๎ให๎ได๎มากที่สุด 

 เนื่องจากการทํองเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจํายกับบริษัทตัวแทนในตํางประเทศ  ทํานไมํสามารถที่จะเรียกร๎องเงินคืน 
ในกรณีที่ทํานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช๎บริการที่ทางทัวร์จัดให๎ ยกเว๎นทํานได๎ทําการตกลง หรือ แจ๎งกํอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฎิเสธการตรวจคนเข๎าเมือง และจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ทํานชําระ
มาแล๎ว  หากทํานถูกปฎิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข๎าเมือง  

 ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบ หากทําน
ถูกปฎิเสธการเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทํองเที่ยวใช๎หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลํมสี
เลือดหม ู

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมูํคณะผู๎โดยสารจะตอ๎งเดินทางไป-กลับ หากทํานต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระ 

คําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และใน
กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทํานั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ได๎เทํานั้น) 

 ทํานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชํน เชียงใหมํ ภูเก็ต หาดใหญ ํฯลฯ โปรดแจ๎งฝ่ายขายกํอนเพ่ือขอคํายืนยันวํา
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนํนอน หากทํานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมํได๎รับการยืนยันจากพนักงาน แล๎วทัวร์นัน้
ยกเลิก บริษัทฯไมํสามารถรบัผิดชอบคําใช๎จํายใดๆที่เกี่ยวข๎องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได๎ 

 เมื่อทํานจองทัวร์และชําระมัดจําแล๎ว หมายถึงทํานยอมรับในข๎อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ๎งแล๎วข๎างต๎น 
โรงแรมและห้อง 
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคู ํ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของห๎องพักและรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให๎ทํานไมํได๎หอ๎งพักติดกันตามที่ต๎องการ หรือ อาจไมํสามารถจัดห๎องที่พักแบบ 3 เตียงได ๎

 โรงแรมหลายแหํงในยุโรป จะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มอีุณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให๎บริการ
ในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น 
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 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสใํนกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชํน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต๎น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห๎ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล๎า เป็นต๎น จะถูกทาํการตรวจอยําง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให๎ถือขึ้นเครื่องได๎ไมํเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไมํเกนิ 100 ml. แล๎วใสํรวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร๎อมที่จะสําแดงตํอเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหวํางประเทศ ( ICAO ) 

 หากทํานซื้อสนิค๎าปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต๎องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได๎ และ
ห๎ามมีรํองรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎โหลดใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู๎โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตํละสายการบิน) การเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ทํานไมํอาจปฎิเสธได๎ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวําที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึน้เครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา๎ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทัวร ์ที่ต๎องบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํากวํามาตราฐานได๎ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระ ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสวํนที่
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกินไป ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
 
 


