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ร่วมเดินทางครัง้หนึ่ง และครั้งเดยีว ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา ขั้วโลกใต้ 
อูซัวยา - ฟอล์คแลนด์ - เซาท์จอร์เจีย - แอนตาร์กติกา 24 วัน 20 คืน 

                         โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลนส์ (TK) 

Antarctica Eclipse Phenomena @ Year 2021 One time only 

 

 
 

อูซัวยา (อาร์เจนตินา) - เกาะฟอล์คแลนด์ - เกาะเซาท์ จอร์เจีย (อาณาจักรเพนกวินนับล้านตัว) 
เกาะเชลท์แลนด์ - เกาะช้าง - แอนตาร์กติกา - ช่องแคบเกอร์แลช - ช่องแคบเลอแมร์ - พาราไดซ์เบย์ 

ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์เหยียบพื้นน้้าแข็งขั้วโลกใต้ กับการนั่งเรือโซดิแอก (Zodiac)  

พักบนเรือ Albatros Expedition  MV Ocean Atlantic 19 คืน - พักโรงแรม 1 คืน 
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ณ ขั้วโลกใต้ เกิดในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เท่านั้น 

 
อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปเจ้าหน้าที่เรือ และ Expedition Team คนละประมาณ 500 USD (ทางเรือจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 

 

หลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัตติามเงื่อนไขดังกล่าวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรายการทั้งหมด 

 

ก้าหนดการเดินทาง วันที ่21พ.ย.-14ธ.ค. 64       ราคาเริ่มต้นที่  585,000.- (พักบนเรือ ห้องไม่มีหน้าต่าง) 
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ห้องพักในเรือ Albatross Expeditions - MV Ocean Atlantic 
 

ห้องพักในเรือ Albatross Expeditions - MV Ocean Atlantic 
*** ราคาในโปรแกรม เริ่มต้นจากห้องพักห้องคู่ แบบ Inside - Category E (มี 2 ห้องเท่านั้น) *** (เต็มแล้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***ราคาห้องพัก (พักคู่) แบบ Porthole - หน้าต่างกลม Cat. D (มี 6 ห้องเท่านั้น)*** เพิ่มท่านละ 95,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
***ราคาห้องพัก (พักคู่) แบบ Window– หน้าต่าง Cat. C (มี 2 ห้องเท่านั้น)*** เพิ่มท่านละ 160,000 บาท  
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ห้องพักแบบ Premium & Suite (ต้องท้าการเช็คห้องว่างกับทางเรือเท่านั้น จึงจะสามารถคอนเฟิร์มได้) 
 
***ราคาห้องพัก (พักคู่) แบบ Panorama Window Suite– หน้าต่าง Cat. B ****เพิ่มท่านละ 195,000 บาท  

 
 
***ราคาห้องพัก (พักคู่) แบบ Panorama Window Suite– หน้าต่าง Cat. A ****เพิ่มท่านละ 257,000 บาท  
***ราคาห้องพัก (พักคู่) แบบ Premium Suite ****เพิ่มท่านละ 325,000 บาท   
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***กรณี พัก 3 ท่านในห้องแบบ Inside - Cat F (ได้รับส่วนลดท่านละ 45,000 จากราคาทัวร์)* ต้องเช็คห้องว่าง 

 
 
***กรณี พัก 1 ท่านในห้องแบบ Inside SGL - Cat G (ไม่มีส่วนเพิ่มค่าพักห้องเดี่ยว) ** ต้องเช็คห้องว่าง 
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สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
แวะเปลี่ยนเครื่อง นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี 
ประเทศอาร์เจนตินา - เข้าที่พัก 

วันที่3 
สนามบิน ฮอร์เซ นิวเบรี - บินภายในสู่ เมืองอูซัวยา - เช็คอินขึ้นเรือ Albatross Expedition MV Ocean 
Atlantic - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่4 เรือล่องสู่ หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ - ระหว่างทางชมฝูงปลาวาฬ และปลาโลมา แห่งมหาสมุทรแอตแลนติก 

วันที5่-6 ท่องเที่ยวในหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ - ชมนกเพนกวินพันธุ์เกนตู นกเพนกวินจักรพรรดิ นกอัลบาโทรส 

วันที่7-8 
เรือล่องเข้าสู่ เกาะเซาท์จอร์เจีย หมู่เกาะแห่งสัตว์ขั้วโลก อาทิ แมวน้้า, เพนกวิน, สิงโตทะเล, นกนานาชนิด - ผ่าน
หน้าผารังนก 

วันที่9-13 ชมหมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย 

วันที่14 
ชมปรากฏการณ์ สุริยุปราคา ณ ขั้วโลกใต้ (Eclipse) “ครั้งหนึ่ง และครั้งเดียวในชีวิตนี้ ที่จะเกิดเหตุการณ์

สุริยุปราคา ที่ข้ัวโลกใต้” 

วันที่15 เรือมุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้ - อิสระพักผ่อนบนเรือตลอดวัน 

วันที่16-19 

ลงเรือ Zodiac ชมเพนกวินรูคคารี่ Rookery penguin แห่งเกาะฮาล์ฟมูน - เที่ยวอ่าวนักล่าปลาวาฬ Whalers 
Bay - เกาะดีเซพชั่น - ช่องแคบเลอแมร์ Lermaire Channel - ช่องแคบเกอร์แลช ชมประติมากรรมก้อนน้้าแข็ง
จากธรรมชาติ - เรือล่องผ่านช่องแคบนูเมเยอร์ Neumayer Channel - เห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิ, ปลาวาฬ
นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น วาฬหลังค่อม, วาฬมิงค์, วาฬเพชรฆาต, สิงโตทะเล, วอรัส และสัตว์ขั้วโลกใต้ - พาราไดซ์ 
ฮาร์เบอร์ ชมนกเพนกวินจักรพรรดิ สิงโตทะเล แมวน้้า และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกใต้ 

วันที่20-21 ระหว่างวันที ่20-21 ของการเดินทาง เรือล่องทะเลตลอดวัน 

วันที่22 
เรือล่องเข้าสู่ น่านน้้าแห่งเมืองอูซัวยา - เก็บภาพช่องแคบบีเกิ้ล - อ้าลาเรือส้าราญ - สนามบินอูซัวยา - บินภายใน
สู่ สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี ประเทศอาร์เจนตินา 

วันที่23 บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่อง นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

วันที่24 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 
 
 

21 พฤศจิกายน 2564 กรุงเทพ - อิสตันบูล  
20.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว U ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขา

ออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
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23.45 น. ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.55 ชั่วโมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบิน  

*** หมายเหตุ ท่านที่เดินทางในชั้นธุรกิจ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส มีบริการ wifi on board ฟรี ตลอดการเดินทาง,  
ส้าหรับชั้นนักท่องเที่ยว มีบริการไวไฟ ฟรี 30 นาที *** 

22 พฤศจิกายน 2564 อิสตันบูล - บัวโนสไอเรส (ประเทศอาร์เจนตินา) 
06.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน  TK15 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายใน

สนามบินอิสตันบูล ตามอัธยาศัย (สนามบินแห่งใหม่ใหญ่กว่าเดิมมาก) 
10.25 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนติน่าโดย                

สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  สายการบินมีบริการอาหารบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 18.10 ชั่วโมง) 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน 

22.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ มินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา   
  น่าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร    
  น่าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสู่โรงแรมที่พัก เพ่ือให้ท่านได้พักผ่อนและปรับเวลา หลังผ่านการเดินทางข้ามทวีปสู่

ประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศในทวีปอเมริกาใต้  
น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Dazzler by Wyndham Buenos Aires Palremo Hotel  **** หรือเทียบเท่า 
 
23 พฤศจิกายน 2564 บัวโนสไอเรส - อูซวัยา 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. น่าท่านเดินทางสู่สนามบิน ฮอร์เช นิวเบรี ่  
10.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอูซัวยา (Ushauaia) โดยเที่ยวบิน LA7742 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.35 ช.ม.) 
 อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
14.30 น. เดินทางถึงสนามบินอูซัวยา ประตูสู่ “แอนตาร์กติกา” หรือ “ขั้วโลกใต”้ 

อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพความสวยงามบริเวณท่าเรือเมืองอูซัวยา และเดินเล่นภายในตัวเมืองอูซัวยา              
ซึ่งคงบรรยากาศเมืองเล็กๆ แต่แฝงด้วยเสน่ห์แบบตะวันตก ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกได้ตาม
อัธยาศัย  น้าท่านเช็คอิน เพื่อขึ้นเรือ Albatross Expedition MV Ocean Atlantic เนื่องจากท่าเรือแห่งนี้
ต้องใช้เวลาในการเช็คอิน และขนกระเป๋าเดินทางขึ้นเรือ เพราะเรือจะไม่ได้ท่าการจอดเทียบท่า ทางเรือจะ
อ่านวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่าน อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย ในวันนี้ทางเรือจะจัด
กิจกรรมซ้อมการเตรียมตัวและความปลอดภัยในการล่องเรือแบบเอ็กซ์เพดิชั่น ซึ่งเป็นเรือที่สามารถน่าท่านขึ้น
เหยียบแผ่นน้่าแข็งแห่งขั้วโลกใต้  นอกจากนีลู้กค้าทุกท่านจะได้รับเสื้อกันหนาว (Polar Parkas) เป็นของที่ระลึก              
เสื้อกันหนาวชนิดนี้ออกแบบพิเศษเพ่ือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายส่าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบุกตะลุยขั้วโลก
เหนือหรือข้ัวโลกใต้ 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ภายในห้องอาหารของเรือ 
 เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ขัว้โลกใต้  
24 พฤศจิกายน 2564 South Atlantic Ocean 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ 
  เรือล่องสู่ หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island) โดยผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ (South Atlantic Ocean)             

ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง ให้ท่านได้พักผ่อนและปรับตัวกับอุณหภูมิก่อนเข้าผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา             
ทั้งนี้ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่เกาะฟอล์คแลนด์ ท่านจะได้มีโอกาสเห็นฝูงปลาวาฬและปลาโลมา แห่งมหาสมุทร
แอตแลนติก อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือ  
บ่าย  อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะน่าให้ท่านออกก่าลังกายในห้องยิม ที่มีบริการ

ลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นจะเริ่มเข้าสู่แผ่นดินขั้วโลกใต้ จึงแนะน่าให้ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกาย
ก่อนสัมผัสปลายสุดแห่งผืนแผ่นดิน 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือ 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

25 - 26 พฤศจิกายน 2564 พอร์ท สแตนลีย์ (Port Stanley) แห่งหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island) 
  น่าทา่นท่องเที่ยวในหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ หรือ หมู่เกาะมัลบีนัส เป็นกลุ่มเกาะตั้งอยู่ในหมู่เกาะแอตแลนติกใต้บน

ไหล่ทวีปปาตาโกเนีย หมู่เกาะหลักอยู่ห่างจากชายฝั่งปาตาโกเนีย  ไปทางตะวันออกราว 500 กิโลเมตร             
กลุ่มเกาะมีพ้ืนที่ 12,173 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก ฟอล์คแลนด์ตะวันตก               
และเกาะอ่ืนๆที่เล็กกว่าอีก 776 เกาะ หมู่เกาะดังกล่าวเป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร มีระดับการ
ปกครองตนเองภายในสูง เมืองหลวง คือ สแตนลีย์บนเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก น่าท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตและ
ประวัติความเป็นมาของหมู่เกาะฟอล์คแลนด์  

  น่าท่านสัมผัส นกเพนกวินพันธุ์เกนตู (Gentoo Penguins) และ นกเพนกวินจักรพรรดิ (King Penguins) ซึ่งมี
กว่าพันตัวในบริเวณนี้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปกับฝูงนกเพนกวินนานาพันธุ์แบบใกล้ชิด 

  น่าท่านสัมผัส วิถีการด่ารงชีวิตของนกอัลบาทรอส (Albatross) ซึ่งอาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้เป็นจ่านวนมาก ให้ท่าน
ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติของนกอัลบาทรอสพร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  

  (อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทาง) 

http://www.cruisedomain.com/
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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27 - 28 พฤศจิกายน 2564 Southern Ocean 
  เรือ MV Ocean Atlantic น่าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะ เซาท์จอร์เจีย หมู่เกาะแห่งสัตว์ขั้วโลกใต้นานาชนิด 

และเป็นแหล่งของแมวน้่า, เพนกวิน, สิงโตทะเล, นกนานาชนิด โดยระหว่างทางเรือจะล่องผ่านมหาสมุทรใต้ 
(Southern Ocean) และผ่านหน้าผารังนก หรือที่รู้จักในนาม หินชัค (Shag Rocks) ระหว่างการเดินทาง
ผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆจะให้ความรู้ความเข้าใจท่านในเรื่องธรรมชาติและการด่ารงชีวิตของสัตว์ขั้วโลกใต้ 

   (อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทางสู่หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย) 

 
29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia) กับ เพนกวินนับล้านตัว!!! 
 หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia)  
 เป็นหมู่เกาะที่อุดมไปด้วยสัตว์ขั้วโลกใต้นานาชนิดซึ่งอาศัยอยู่กันเป็นอาณาจักรใหญ่และกินพ้ืนที่หลายเกาะ 

ดังนั้นการเดินทางเพ่ือให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่จะใช้เวลาที่นี่หลายวัน โดย Expedition team              
จะน่าท่านขึ้นสัมผัสธรรมชาติของแต่ละเกาะ ซึ่งอุดมไปด้วยสัตว์ที่อาศัยกันเป็นอาณาจักรไม่ว่าจะเป็น             
นกอัลบาทรอส, เพนกวิน, แมวน้่างวงช้าง, ซึ่งอาศัยอยู่ในเกาะนี้กว่าแสนตัว  นอกจากนี้เกาะแห่งนี้ บริเวณ
โดยรอบยังเป็นแหล่งอาศัยของปลาวาฬอีกด้วย 

 

http://www.cruisedomain.com/
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4 ธันวาคม 2564 ปรากฏการณ์ สุริยุปราคา ณ ขั้วโลกใต้ (Eclipse) 
  วันนี้เป็นวันที่จะเกิดสุริยุปราคาพาดผ่านแนวขั้วโลกใต้ โดยการเกิดปรากฏการณ์นี้ จะเกิดในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 

4 ธันวาคม 2564 เริ่มจากหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ โดยเงาของดวงจันทร์จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10,000 ก.ม. ต่อ
ชั่วโมง พาดผ่านหมู่เกาะเซาท์โอคนีย์ ซึ่งเรือ Ocean Atlantic จะท่าการจอดบริเวณหมู่เกาะเซาท์โอคนีย์ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวทุกท่านได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันแสนมหัศจรรย์ ที่เรียกได้ว่า “ครั้งหนึ่งและครั้งเดียวใน
ชีวิตนี้ ที่จะเกิดเหตุการณ์สุริยุปราคา ที่ขั้วโลกใต้” 
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5 ธันวาคม 2564 Southern Ocean to Antarctic 
  เรือ MV Ocean Atlantic น่าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้           

ในระหว่างการล่องเรือ หากอากาศดี ท่านจะได้เห็นฝูงปลาวาฬ ว่ายวนเวียน ในทะเลแห่งนี้ นอกจากนี้ทางเรือยัง
มีกิจกรรมและข้อมูลส่าหรับลูกค้าที่ต้องการรู้รายละเอียด และ เรื่องราวของขั้วโลกใต้และการเตรียมตัวส่าหรับ
การลงเรือ Zodiac เพ่ือขึ้นสัมผัสจุดต่างๆตลอดการเดินทางสู่ขั้วโลกใต้  ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือ
จัดขึ้น หรือจะเลือกผ่อนคลายอิริยาบถในคลับเลาจน์ของทางเรือ เรือล่องผ่านมหาสมุทรแอนตาร์กติก ซึ่งเริ่ม          
ปกคลุมด้วยธารน้่าแข็งและทุ่งน้่าแข็งแห่งขั้วโลกใต้  ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตาอีกแห่งหนึ่งของ
ดินแดนขั้วโลกใต้ (Antarctica Zone)   

 (อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทางสู่แอนตาร์กติกา) 

 
 
6 - 9 ธันวาคม 2564 หมู่เกาะเชลท์แลนด์ใต้ (South Shetland Island) และ แอนตาร์กติกา  
 
(กิจกรรมการลงเรือ Zodiac ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2564 อาจมีการปรับเปลี่ยนการขึ้นเกาะแต่ละจุดขึ้นกับสภาพ

อากาศในแต่ละวัน) 
Half-Moon Island น่าท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac ship) เพ่ือสัมผัสประสบการณ์เดินเล่นกับ เพนกวินรูคคารี่  

(Rookery penguin)  แห่งเกาะฮาล์ฟมูน (Half Moon Island) ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่อาศัยของเหล่า
เพนกวินรูคคารี่แห่งขั้วโลกใต้ น่าท่านขึ้นฝั่งเพ่ือให้ท่านได้สัมผัสเพนกวินอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้
บริเวณเกาะแห่งนี้ ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ขั้วโลกใต้อย่าง นกขั้วโลกใต้ ซึ่งมีล่าตัวสีขาวและมีปลอกคอสี
ด่า และนกนางนวลเคลป์ รวมถึงนกนานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ขั้วโลกที่อาศัยอยู่ ณ บริเวณนี้            
ได้เวลาน่าท่านขึ้นเรือโซดิแอกเพ่ือน่าท่านขึ้นเรือ MV Ocean Atlantic  
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Deception Island น่าท่านมุ่งหน้าสู่ อ่าวนักล่าปลาวาฬ (Whalers Bay) ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาวาฬหลังค่อม 
หรือ วาฬฮัมแบ็ค (Humpback whales) เป็นวาฬขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทวาฬ
บาลีน  ในวงศ์วาฬอกร่อง (Balaenopteridae) วาฬหลังค่อมจัดเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 
ของวาฬทั้งหมด น้่าหนักตัวอาจถึง 45 ตัน มีความยาว 25 เมตร วาฬหลังค่อมเป็นวาฬที่เป็นรู้จักกัน
เป็นอย่างดีจากพฤติกรรมชอบกระโดดตัวขึ้นเหนือน้่า ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจส่าหรับผู้พบเห็น              
เหตุที่กระโดดนั้นมีหลายประการ ทั้งกระโดดเพ่ือสลัดเพรียงที่เกาะอยู่ตามตัวให้หลุดออก หรือ 
กระโดดเพ่ืออวดตัวเมีย เมื่อมีตัวผู้ตัวหนึ่งกระโดดก่อน ตัวอ่ืนๆ ก็จะกระโดดตามเหมือนแข่งขันกัน 
ณ อ่าวแห่งนี้เป็นแหล่งของวาฬหลังค่อม จึงท่าให้สมัยล่าปลาวาฬ บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยเรือล่า
ปลาวาฬและจะน่าวาฬที่ล่าได้ ไปช่าแหละบนเกาะดีเซพชั่น (Deception Island) ต่อไป ให้ท่านได้
สัมผัสและเก็บภาพวาฬหลังค่อมอย่างใกล้ชิด  
จากนั้นน่าท่านสู่ เกาะดีเซพชั่น (Deception Island) เพ่ือชมหมู่บ้านและโรงงานช่าแหละปลาวาฬ 
ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1905 และได้ถูกท่าลายลงจากเหตุ ดินถล่มในปี 1967 ท่านจะได้เห็นซากวาฬที่
สามารถพบเห็นได้ในบริเวณนี้ ได้เวลาน่าท่านกลับสู่  เรือโซดิแอก เพ่ือกลับสู่เรือ MV Ocean 
Atlantic (การขึ้นเกาะแต่ละเกาะ ขึ้นกับสภาพอากาศ) 

 

 
 
Lermaire Channel เรือส่าราญล่องเข้าสู่น่านน้่าช่องแคบเลอแมร์ (Lermaire Channel) อันเป็นช่องแคบแห่งขั้วโลกใต้ที่

สวยงามมาก หากวันใดฟ้าเปิด ณ บริเวณแห่งนี้ ก้อนน้่าแข็งจะสะท้อนกับผืนน้่า เกิดภาพสะท้อนที่
สวยงามยิ่ ง  ช่องแคบแห่งนี้ถูกค้นพบเป็นครั้ งแรกโดยนักเดินเรือชาวเยอรมันในปี 1873                    
แต่นักเดินเรือนาม เอเดรยีน เดอ เกอร์แลช ได้ขึ้นส่ารวจในปี 1898 หากอากาศดีท่านจะได้เห็นสัตว์
ขั้วโลกใต้อย่าง เพนกวิน วาฬ แมวน้่า และ สิงโตทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ โดยเฉพาะ เกนตู

http://www.cruisedomain.com/
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%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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เพนกวิน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพธารน้่าแข็ง และก้อนน้่าแข็งข้ัวโลกใต้ขนาดใหญ่  
Gerlache straight  ช่องแคบเกอร์แลช (Gerlache straight, Antarctica) เส้นทางที่เรียกได้ว่า ประติมากรรมก้อน

น้่าแข็ง ซึ่งสรรสร้างโดยธรรมชาติ อย่างแท้จริง ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของก้อนน้่าแข็ง
ขนาดใหญ่ที่สลักเสลาโดยธรรมชาติ เป็นรูปร่างแปลกตามากมาย เส้นทางช่องแคบเกอร์แลชเป็น
เส้นทางท่ีเรียกได้ว่า เส้นทางแห่งประติมากรรมที่สวยงามเส้นทางหนึ่งในการสัมผัสถึงความงามของ               
ทุ่งน้่าแข็งแห่งข้ัวโลกใต้ พลาดไม่ได้กับการเก็บภาพความงามสองฝั่งที่รังสรรค์แตกต่างกันในทุกปี 

ข้อดีของการล่องเรือ Expedition Cruise คือ เรือสามารถเข้าใกล้ธารน้้าแข็งและชายฝั่งในระยะใกล้ ท่านสามารถสัมผัส
และเก็บภาพความสวยงามได้อย่างใกล้ชิด 

 
Neumayer Channel  น่าท่านล่องผ่านช่องแคบนูเมเยอร์ (Neumayer Channel) ซึ่งเป็นช่องแคบกว้างเพียง 16 ไมล์ แยก

เกาะแอนเจอร์ (Anvers Island) เกาะเวียนเก (Wiencke Island) และเกาะโดว์เนอร์ (Dourner 
Island) ซึ่งนับเป็นไฮไลท์ที่สวยงามที่สุดของช่องแคบเกอร์แลช ให้ท่านได้เต็มอ่ิมกับประสบการณ์                   
การมาเยือนขั้วโลกใต้ และสัมผัสทัศนียภาพสองฝั่งของเรือ หากอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นฝูง
เพนกวินจักรพรรดิ, ปลาวาฬนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น วาฬหลังค่อม, วาฬมิงค์, วาฬเพชฌฆาต, 
สิงโตทะเล, วอรัส และสัตว์ขั้วโลกใต้ หรือ ท่านจะเลือกท่ากิจกรรมที่ทางเรือจัดขึ้น  

Paradise Harbor น่าท่านขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac ship) มุ่งหน้าสู่ พาราไดซ์ ฮาร์เบอร์ (Paradise Harbor) ถูกค้นพบ
โดยนักล่าปลาวาฬ ภายในอ่าวแห่งนี้ปกคลุมด้วย ทุ่งน้่าแข็ง และ ก้อนน้่าแข็ง รวมถึงธารน้่าแข็ง 
มากมาย มีวิว ทิวทัศน์และ ทัศนียภาพที่สวยงาม และ ยังเป็นที่อยู่ของนกเพนกวินจักรพรรดิ 
สิงโตทะเล แมวน้่า และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกใต้ หากอากาศดีและทัศนียภาพแจ่มใส 
ท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิมากมาย รวมถึง แมวน้่า และ สิงโตทะเลมานอนอาบแดด         
บนก้อนน้่าแข็ง และ ปลาวาฬมิงค์, ปลาวาฬหลังค่อม และ ปลาวาฬเพชฌฆาตที่จะขึ้นมาเล่นน้่า
ในช่วงฤดูนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ก่อนน่าท่านกลับขึ้นเรือ MV Ocean Atlantic 

10 - 11 ธันวาคม 2564  Drake Passage 
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่น หรือท่ากิจกรรม
ที่มีภายในเรือได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าบนเรือ และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ เช่น               
บาร์ สระว่ายน้่า ฟิตเนส 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือ 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย แนะน่าให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและทัศนียภาพอันน่า
ประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกร่วมกิจกรรมกับทางเรือที่จัดโปรแกรมสันทนาการและการส่องสัตว์ขั้วโลก
ต่างๆมากมาย 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือ  
12 ธันวาคม 2564 อูซัวยา - บัวโนสไอเรส 
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือ 

เรือล่องเข้าสู่น่านน้่าแห่งเมืองอูซัวยา หากท่านยังไม่เต็มอ่ิมกับการเก็บภาพช่องแคบบีเกิ้ล (Beagle Channel) 
แนะน่าให้ท่านเตรียมกล้องให้พร้อมในการเก็บภาพความน่ารักของแมวน้่ามากมาย และนกประจ่าถิ่นจ่านวนมาก 
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ หลังจากเรือเทียบท่าน่าท่านเช็คเอาท์ รับสัมภาระ  

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
12.00 น. น่าท่านเดนิทางสู่สนามบินอูซัวยา 
13.45น. ออกเดินทางจากสนามบินอูซัวยา สู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา 
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) 

 อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ในสนามบินตามอัธยาศัย 
19.30 น. น่าท่านเดินทางสู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) เพ่ือเช็คอิน  
23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) สู่สนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK16 

 (ใช้เวลาบินประมาณ 16 ชั่วโมง 40 นาท)ี 
13 ธันวาคม 2564  บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) - อิสตันบูล 

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

22.15 น. เดินทางถึงนครอิสตันบูล ประเทศตุรก ีอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 
14 ธันวาคม 2564 อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร 
01.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ TK68 (ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง) 
14.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... 
ค้าแนะน้า  ส่าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ่าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่าน
ในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน (งดแถมกระเป๋า) 21 พ.ย.-14 ธ.ค. 2564 

ราคาผู้ใหญ ่หรือ เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) ห้องพักคู่ Inside ชั้น 5 ท่านละ 585,000 

พักเดี่ยว ห้องพักแบบ Category G ชั้น 4 (SGL cabin) ไม่มีชาร์ตเพ่ิม ต้องเช็คห้อง ราคาท่านละ 585,000 

อัพเกรดห้องพักเป็นหน้าต่างกลม Porthole Category D ชั้น 4 (พักคู่) เพ่ิมราคาห้องท่านละ 95,000 

อัพเกรดห้องพักเป็นห้องหน้าต่าง Window Category C ชั้น 5 (พักคู่) เพ่ิมราคาห้องท่านละ 160,000 

อัพเกรดห้องพักเป็นห้อง Panorama Window Suite Category B ชั้น 8 (พักคู่) เพ่ิมราคาห้อง
ท่านละ 

195,000 

อัพเกรดห้องพักเป็นห้อง Panorama Window Suite Category A ชั้น 5 (พักคู่) เพ่ิมราคาห้อง
ท่านละ 

257,000 

อัพเกรดห้องพักเป็นห้อง Premium Suite ชั้น 5 (พักคู่) เพ่ิมราคาห้องท่านละ 325,000 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน BKK-IST- EZE-IST-BKK หักคืน 45,000 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) สอบถาม 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563) ** 

ข้อแนะน่าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563) ** 

 

ข้อแนะน่าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส่าราญ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน ได้ 2 ใบ) 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน LATAM (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน ได้ 1 ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้่ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน่าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VS240320 

Page 16 of 20  

 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าทิปเจ้าหน้าที่เรือ และ Expedition Team คนละประมาณ 500 USD (ทางเรือจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 
1. กรุณาช่าระค่ามัดจ่าทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท่าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส่าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ท่ี
ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ 
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ช้าระมัดจ้าส่วนเพิ่มท่านละ 100,000 บาทต่อท่าน ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 พร้อมส่งส่าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
3. Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
3. ช้าระค่าเรือเต็มจ้านวน ท่านละ 300,000 บาท ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 พร้อมส่งส่าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช่าระภายใน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 พร้อมส่งส่าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับ
จากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
(การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือ
ยกเลิกการเดินทาง) 
กรณียกเลิก (อิงตามเงื่อนไขของเรือเป็นหลัก) 
* ยกเลิก การเดินทางก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564 ไม่มีค่าใช้จ่ายและ ค่าชาร์ตในการยกเลิกการเดินทาง   
* ยกเลิกการเดินระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 หักค่าใช้จ่าย 100,000 บาทต่อท่าน 
* ยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรือจะชาร์ตค่าเรือเต็มจ่านวน (เว้นแต่สามารถหาผู้เดินทางแทนได้)  
 

ส้าคัญมาก!!!! กรุณาอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดทุกอย่าง เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ท่านผู้เดินทาง หากท่านได้ท่าการจองและ
ช่าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น โดยเงื่อนไขดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือสลับรายการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยน
โปรแกรมของทางเรือ ซึ่งเป็นเรือแบบ Expedition Cruise การลง Zodiac ขึ้นกับสภาพอากาศ โดยทางเรือจะค่านึงถึงความ
ปลอดภัยเป็นหลัก  

หมายเหตุ : 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่้ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าและจะคืนมัดจ่าให้ท่านเต็มจ่านวน ยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านวีซ่าที่จะหักจากค่ามัดจ่าทัวร์หากท่านได้ยื่นวีซ่าแล้ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หากมีการยกเลิกทัวร์ซึ่งไม่ใช่ความผิดหรืออยู่เหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ เช่น การประกาศปิดประเทศหรือห้ามเข้าประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนั้นๆ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ่าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค่านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ท่าการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระ
มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท่าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้่าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ                
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช่าระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก่าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถท่าการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค่ายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้น
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช่าระมัดจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
 

โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อก่าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท่า
ให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องท่ีพักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่่า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดน่าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน่าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้่าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท่าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะส่าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  ( 
ICAO ) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน่าขึ้นเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส่าหรับน้่าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส่าหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้่าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้่าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก่าหนด 

 ส่าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น่าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส่าหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส่าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้่าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก่าหนดให้ต่่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อก่าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้่าหนักส่วนที่
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน้าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  รวมถึงกรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่าง
ทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดท่าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี
กระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 
 

เมื่อท่านจองทัวร์และช้าระมัดจ้าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
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เพ่ือการเดินทางอย่างอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก..ด้วยประกันการเดินทางเสริมที่เพ่ิมความคุ้มครองได้มากขึ้น... 

ความคุ้มครอง / Coverage 
จ้านวนเงินความคุ้มครอง / Sum Insured 

เดินทางท่ัวโลก / Worldwide Plus เดินทางในเอเชีย / Asia Plus 
Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 

1. การประกนัภัยอุบัติเหตสุ่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident 
Benefit 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุและสขุภาพ / Medical 
Expenses 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนือ่งในประเทศไทย** / Follow-up 
treatment in Thailand 

50,000 200,000 300,000 500,000 50,000 200,000 300,000 500,000 

2.2 การรับการรกัษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย*** / Medical 
treatment in Thailand 

100,000 200,000 300,000 500,000 100,000 200,000 300,000 500,000 

3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินและการส่งศพกลบัประเทศ / Evacuation 
and repatriation 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

4. การบริการความชว่ยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency 
Medical Assistance         
4.1 การเย่ียมผูเ้อาประกนัภัยในต่างประเทศ / Compassionate 
visit 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 การส่งตวัผู้เยาวก์ลับประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 การคน้หา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and 
recovery 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

5. การยกเลกิการเดนิทาง / Trip cancellation 10,000 10,000 100,000 100,000 10,000 10,000 100,000 100,000 

6. การลดจ่านวนวนัเดินทาง / Trip curtailment X X 100,000 100,000 X X 100,000 100,000 

7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสมัภาระในการเดินทาง / 
Loss or damage of personal baggage 

10,000 10,000 50,000 50,000 10,000 10,000 50,000 50,000 

8. การล่าช้าของการเดนิทาง / Cover of delay 
        

8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delays in means of 
public transport 

X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

8.2 การล่าช้าของสมัภาระ / Delayed collection of baggage X 2,000 20,000 20,000 X 2,000 20,000 20,000 

8.3 การจีโ้ดยสลัดอากาศ / Hijack X X 50,000 50,000 X X 50,000 50,000 

8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน / Missed connection - flight X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

9. การสญูหายของหนังสือเดินทาง / Loss of passport X X 5,000 5,000 X X 5,000 5,000 

10. ความรับผิดตอ่บุคคลภายนอก / Personal legal liability X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 

11. ความรับผิดส่วนแรกส่าหรับรถเช่า / Rental car excess X X 10,000 20,000 X X 10,000 20,000 

12. ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ / Golf extension X X X 20,000 X X X 20,000 

13. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตวัในโรงพยาบาลต่างประเทศ / 
Overseas hospitalization benefit 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

หมายเหต ุ

        * อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิน้เชงิจากอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.  
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จา่ย ส่าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such costs 
incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส (เดินทางทัว่โลก / เดินทางเอเชีย) 

จ้านวนวันเดินทาง (วัน) Trip Duration (Days) 
เดินทางทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทางในเอเชยี / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 
แผนรายเที่ยว / Single-Trip 

        1-4 300 334 600 990 200 290 470 688 
5-6 350 450 715 1,290 240 300 595 999 
7-8 370 500 990 1,772 280 427 690 13,000 
9-10 399 600 1,230 1,996 340 597 850 1,600 
11-15 600 790 1,590 2,750 450 767 1,150 2,150 
16-22 849 1,275 2,210 3,370 524 937 1,650 2,795 
23-31 9,999 1,600 2,680 3,993 628 1,108 2,030 3,300 
32-45 1,530 2,090 3,200 5,674 770 1,364 2,450 4,325 
46-60 1,950 2,500 3,850 6,180 907 1,620 2,995 5,226 
61-75 2,300 3,340 4,900 7,910 1,220 2,215 3,775 6,450 
76-94 2,500 3,843 5,500 9,390 1,475 2,641 4,200 7,500 
95-105 3,500 4,467 7,490 11,145 1,975 2,962 5,720 9,990 
106-121 4,100 5,090 8,400 12,900 2,350 3,371 6,450 11,100 
122-151 5,200 6,345 10,250 15,895 2,775 4,016 7,950 13,740 
152-182 6,500 7,599 12,530 18,890 3,260 4,922 9,775 15,975 

แผนรายป ีเดินทางไม่จ้ากัดคร้ัง แตล่ะคร้ังไม่เกินจ้านวนวนัที่ระบุ / Annual Multi-Trip, max length per trip ass per pland Selected 
Annual (max 31 dats) 2000 2450 4000 5700 1200 1992 2850 4400 
Annual (max 60 dats) 2500 3120 4800 7400 1600 2591 3700 6400 
Annual (max 90 dats) 3600 4225 5800 10000 1900 3200 5000 8700 
Annual (max 120 dats) 5750 6427 9000 13990 2650 4038 7100 12210 
Annual (max 365 dats) 15500 19000 26200 44000 5925 10785 22000 35150 

* เบี้ยประกันภัยข้างต้น ส่าหรับผู้เอาประกันอายุไม่เกิน 75 ปี รวมภาษีอากรแสตมป์แล้ว / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax and stamp. 

* ส่าหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76 ปีข้ึนไป เบีย้ประกันภัยจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ระบุในตาราง / For insured 76 yrs and above, premium will  be two times the amount shown 
in the table. 

ความคุ้มครองพิเศษ / Special Coverages 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         
         

         

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจา้หน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร ์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อยกวา่ 
1 สัปดาห์  และกรณุาชา้ระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ้านวน หลังจากส่งรายชื่อผูเ้อาประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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