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      20 วัน แกรนดชิลี & ลองเรือ Stella Australis 
 (เที่ยว...ชิลีจากเหนือจรดใต ลองเรอืชมธารนํ้าแข็งและเยือนแผนดินสุดขอบโลก)  

 
 
 
 
 

TOUR CODE  :  CL151501AX 
สุดยอด...ทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ) ...ท่ีสุดแหงการทองเที่ยวชลิี เต็มรูปแบบ  

 17 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2557 

399,900 บาท 

ซานเตียโก, พระราชวังโมนดิา, ปราสาทฮิลดาโก, หุบเขาคูลาคาฟว, ชิมไวนชิลี, บัลปาราอิโซ, วินนาเดลมา,  
ทะเลทรายอะตาคามา, หุบเขาดวงจนัทร, หุบเขาดาวอังคาร, แองเกลือ, ทุงน้ําพุรอนตาติโอ, เปอรโตมอนต, เปฮูญา, 

อุทยานวนิเซนต เปเรส โรซาเล, ปุนตาอาเรนัส, อุทยานแหงชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน, เกรยกลาเซียร, แมกเกนแลน, 
สวนเพนกวนิ, ริโอเกรนเด, โกวฮอส, อูชัวยา, เคปฮอรน, อาววูเลยา, เด อะกอสตินิ, อากีลารกลาเซียร, เกาะแมกกาเลนา      
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20 วัน แกรนดชิล ี& ลองเรือ Stella Australis 
 

17 ต.ค. 57 กรุงเทพมหานคร  
 

15.00 น. คณะพบเจาหนาท่ีและมัคคุเทศกไดท่ี เคานเตอรเชคอินแถว N (Row N 6-10) ประตูทางเขาท่ี 7 อาคารผูโดยสารขา
ออก สายการบินแควนตัส (Qantas Airways) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

18.25 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สูสนามบินซิดนีย (SYD) ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินแควนตัส 
เท่ียวบิน QF024 สายการบินบริการอาหารค่ําและอาหารเชาบนเคร่ืองบิน (ใชเวลาบินประมาณ 9.20 ชม.) 

 

18 ต.ค. 57 ซิดนีย, ซานเตียโก (ชิลี), ซิตี้ทัวร, พระราชวังโมนิดา, ปราสาทฮิลดาโก    (พักคางคืนท่ี 1) 
 

07.45 น. เดินทางถึงสนามบินซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย  
 อิสระใหทานไดผอนคลายภายในสนามบินซิดนีย ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษีภายในสนามบินซิดนีย 

หรือ รับประทานอาหารเชา ชา กาแฟ ตามอัธยาศัย ผอนคลายอิริยาบถ กอนเดินทางสูชิลี 
12.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย (SYD) สูสนามบินซานเตียโก (SCL) ประเทศชิลี โดยเท่ียวบิน QF027  

(ใชเวลาบิน 12.40 ช่ัวโมง) 
********* บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน 
หมายเหตุ: เวลาในประเทศชิลี ชากวาในประเทศออสเตรเลีย 15 ช่ัวโมง 

 

11.05 น.  เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก (SCL) ประเทศชิลี นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานเท่ียวชมความยิ่งใหญของเมืองซานเตียโก (Santiago) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ
ชิลี ต้ังอยูท่ีระดับความสูง 520 เมตร (1,700 ฟุต) ในหุบเขาตอนกลางของประเทศ และเปนสวนหน่ึงของแควน
ซานเตียโกเมโทรโพลิแทน กวาสามศตวรรษท่ีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องไดเปล่ียนใหซานเตียโก
เปนเขตนครหลวงที่ทันสมัยท่ีสุดแหงหนึ่งในละตินอเมริกา พรอมๆ กับการพัฒนาเขตชานเมืองอยางกวางขวาง 
ศูนยการคาหลายสิบแหง และสถาปตยกรรมท่ีนาประทับใจ รวมท้ังมีระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีดีท่ีสุดแหงหนึ่ง
ของละตินอเมริกา เชน ซานเตียโกเมโทร (Santiago Metro) และระบบใหม "โกสตาเนรานอรเต”  (Costanera 
Norte)" เปนระบบขนสงของยานกลางกรุง เช่ือมระหวางดานตะวันออกสุดไปดานตะวันตกสุดของเขตเมือง
ภายในเวลา 15 นาที นําทานชมยาน เบอรนาโด โอ ฮิกกิ้น อเวนิว (Bernardo O Higgins Avenue) หรือท่ีชาวชิลี
รูจักในนาม La Alameda หมายถึงถนนท่ีเต็มไปดวยตนปอปลา นับเปนถนนสายหลักของเมืองซานเตียโก และ
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เปนยานเมืองเกาท่ียังคงความคลาสสิค นําทานแวะถายรูปกับศาลาวาการเมือง (Santiago city hall) จากนั้นนําทาน
สูยานจตุรัสพลาซา เดอะ อารม (Plaza De Arm) อันเปนจัตุรัสท่ีต้ังของสถานปตยกรรมโบราณตางๆมากมาย นํา
ทานเขาชมมหาวิหารแหงซานเตียโก (Cathedral of Santiago) เปนมหาวิหารที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอคลาสสิค
สรางต้ังแตป 1748 แลวเสร็จในป 1800 นําทานเขาชมความงดงามภายในมหาวิหารแหงนี้ ไดเวลานําทานเขาชม
บริเวณดานหนาของพระราชวังโมนิดา (La Moneda Palace) ซ่ึงปจจุบันคือ ทําเนียบประธานาธิบดีของประเทศชิลี 
และใชเปนสถานท่ีราชการของกระทรวงตางๆของประเทศชิลี นักทองเท่ียวสามารถเขาชมและถายรูปบริเวณลาน
ดานหนา พระราชวังแหงนี้ออกแบบโดย โจแอนควิน โทเอากา สถาปนิกชาวอิตาเล่ียน สรางข้ึนในป 1784-1805 
ในแบบสถาปตยกรรมนีโอคลาสสิค และมีเสาโรมันขนาดใหญต้ังตระหงานเปนซุมประตู ความสวยงามและ
เกาแกของพระราชวังแหงนี้ไดรับการข้ึนทะเบียนจากองคการยูเนสโก อีกดวย ไดเวลานําทานเดินทางสูเนินเขา
ซานตาลูเซีย (Santa Lucia Hill) ซ่ึงเปนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน และ ทัศนียภาพของเมืองซานเตียโก
ในมุมสูง นําทานแวะถายรูปกับ ปราสาทฮิลดาโก (Hildalgo Castle) เดิมสรางข้ึนเพื่อใชเปนปอมปราการในอดีต
สําหรับเปนจุดเฝาระวังการรุกรานของขาศึก เนื่องจากต้ังอยูบนเนินเขาสูง อิสระใหทานไดเก็บภาพความสวยงาม
ของเมืองซานเตียโก ตามอัธยาศัย 

  

คํ่า รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก PLAZA SANFRANCISCO HOTEL***** หรือเทียบเทา (พักคางคืนท่ี 1) 
 

 
 
19 ต.ค. 57  หุบเขาคูลาคาฟว, ชิมไวนชลีิ, บัลปาราอิโซ, วินนาเดลมา     (พักคางคืนท่ี 2) 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูหุบเขาคูลาคาฟว (Curacavi Valley) อันเปนท่ีต้ังของไรองุนพันธุดีท่ีใชในการผลิตไวนอันเล่ือง

ช่ือของประเทศชิลี ซ่ึงเปนอีกอุตสาหกรรมท่ีทํารายไดมหาศาลใหกับประเทศชิลี ตลอดเสนทางเรียบชายฝงทะเล
มุงสูไรองุนและโรงบมไวนอันเล่ืองช่ือ ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพ ทองทะเลสลับกับชายฝงเทือกเขาสูง 
นับเปนอีกทัศนียภาพท่ีสรางความประทับใจใหนักทองเท่ียวท่ีไดมาเยือน นําทานเดินทางสูหุบเขาคาซาบลังกา 
(Casablanca Valley) ซ่ึงเปนแหลงผลิตไวนช้ันเยี่ยมของชิลี ณ ท่ีแหงนี้ ทานจะไดล้ิมชิมรสไวน หลากหลาย
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รูปแบบท่ีผลิตและสงออกนอกประเทศ ไดเวลานําทานเดินทางสูเมืองบัลปาราอิโซ (Valparaiso) เปนหนึ่งในเมือง
ทาท่ีสําคัญท่ีสุดและศูนยกลางวัฒนธรรมท่ีเร่ิมมีชีวิตชีวาข้ึนเร่ือยๆ ของประเทศชิลี ต้ังอยูทางตอนกลางของ
ประเทศ เปนเมืองหลักของแควนบัลปาราอีโซ ในขณะท่ีซานเตียโกเปนเมืองหลวงของประเทศ ในป ค.ศ. 
2003 รัฐสภาชิลีไดมีมติประกาศใหบัลปาราอีโซเปน "เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของชิลี" และเปนท่ีต้ังของ
สํานักงานกระทรวงวัฒนธรรมแหงใหมของประเทศ บัลปาราอีโซมีบทบาทสําคัญทางภูมิศาสตรการเมืองในคร่ึง
หลังของคริสตศตวรรษท่ี 19 โดยเปนท่ีพักกลางทางของเรือท่ีเดินทางระหวางมหาสมุทรแปซิฟกกับมหาสมุทร
แอตแลนติกผานทางชองแคบแมกเกนแลน ชาวยุโรปไดอพยพเขามาอยางมาก บัลปาราอีโซในขณะน้ันไดรับการ
ขนานนามจากกะลาสีจากชาติตางๆ วาเปน "แซนแฟรนซิสโกนอย" หรือ "อัญมณีแหงแปซิฟก" ซ่ึงชวงนี้เองท่ีถือ
เปนยุคทองของเมือง จนกระท่ังการเปดใชคลองปานามาและความซบเซาของการเดินเรือไดทําใหความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองชะงักลง นําทานเท่ียวชมเมืองบัลปาราอีโซ ซ่ึงเปนเมืองท่ีไดรับการยกยองจาก
องคการยูเนสโก ใหเปนเมืองมรดกโลกในป 2007 เนื่องจากเปนเมืองท่ีสะทอนใหเห็นถึงยุคทองทางการคาในสมัย
ศตวรรษท่ี 19 นําทานเท่ียวชมความแปลกตาของบานเมืองท่ีทาสีสัน สดใสตลอดแนวชายฝงทะเล และหมูอาคารท่ี
สะทอนสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล สมัยศตวรรษท่ี 19       

  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน (SEA Food restaurant)  

 

 นําทานเดนิทางสูเมืองวินนาเดลมา (Vina del Mar) ซ่ึงเปนเมืองหน่ึงท่ีต้ังอยูในเขตเมืองบัลปาราอีโซ เมืองท่ีไดรับ
การขนานนามวา “เมืองแหงสวน” (City of Garden) นอกเหนือจากสวนสวยท่ีเพิ่มภูมิทัศนของเมือง ยังเปนท่ีต้ัง
ของสวนพฤษกศาตรของชิลีอีกดวย นําทานแวะถายรูปกบันาฬิกาดอกไม (Flower Clock) เปรียบไดกับสัญลักษณ
ของเมืองแหงสวนนี้ จากน้ันนําทานเท่ียวชมความนารักของเมืองริมฝงมหาสมุทรแอตแลนติกแหงนี้ ไดเวลานํา
ทานเดินทางกลับสูเมืองซานเตียโก (ระยะทาง 120 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
  

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก PLAZA SANFRANCISCO HOTEL***** หรือเทียบเทา (พักคางคืนท่ี 1) 
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20 ต.ค. 57 คาลามา (เมืองทางตอนเหนือ), ซานเปโดร เดอะ อะตาคามา, แองเกลือ, หุบเขาดวงจันทร, หุบเขาดาวอังคาร  
 

เชา รับประทานอาหารเชาแบบ Breakfast box 
05.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินซานเตียโก เพื่อเชคอิน 
07.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินคาลามา โดยเท่ียวบิน LA342 (ใชเวลาบินประมาณ 2.10 ช.ม.) 
09.10 น. เดินทางถึงสนามบินคาลามา 

นําทานข้ึนรถโคชปรับอากาศมุงหนาสูเมืองซานเปโดร เดอะ อะตาคามา (San Pedro de Atacama) เมืองทองเท่ียว
กลางทะเลทรายอะตาคามา (Atacama Desert) ต้ังอยูในเขตจังหวัดเอล โลอา (El Loa) ของ ภูมิภาคอันโตฟากัสตา 
(Antofagasta)ในภาคเหนือของชิลี ปจจุบันเปนเมืองทองเท่ียวยอดนิยมแหงหนึ่งของประเทศชิลี นําทานสัมผัส
ความงดงามของ "ทะเลทรายอะตาคามา" (Atacama Desert) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางดานการทองเท่ียวของคนท่ี
รักการผจญภัย และช่ืนชอบทะเลทราย ทะเลทรายแหงนี้ต้ังอยูทางตะวันตกของเทือกเขาแอนดีส เปนทะเลทราย
ขนาดใหญ ท่ีประกอบไปดวยพื้นท่ีสวนใหญท่ีเปนทราย แองเกลือ รวมไปถึงหินลาวาเฟลสิก (Felsic lava) นําทาน
เดินทางสู "แองเกลือแหงทะเลทรายอะตาคามา" (Salar de Atacama) แองเกลือท่ีใหญท่ีสุดในชิลี โดยแองเกลือนั้น
อยูหางจากเมืองซานเปโดร เดอะ อะตาคามา ไปทางทิศใต ประมาณ 55 กิโลเมตร แองเกลือแหงนี้ต้ังอยูบริเวณใน
กลางของทะเลทรายอะตาคามา ซ่ึงพื้นท่ีบางสวนของแองเกลือยังเปนท่ีต้ังของ "เขตสงวนนกฟลามิงโก" (Los 
Flamencos National Reserve) ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีกวา 740 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงภายในประกอบไปดวยลากูนาตางๆ 
อาทิเชน Laguna Chaxas ,Laguna Cejar , Laguna Miscanti ซ่ึงสวนใหญลวนแตเปนถ่ินอาศัยของนกฟลามิงโก
สายพันธุแอนเดียน (Andean flamingos)  นอกจากนี้ทะเลทรายอะตาคามา ยังเปนท่ีต้ังของ "หอดูดาวดาราศาสตร" 
ถึงจํานวน 2 แหง คือ หอสังเกตการณพารานัล (Paranal Observatory) และ หอดูดาวลาซีญา (La Silla 
Observatory) เนื่องจากทะเลทรายอะตาคามานั้นมีระยะหางจากตัวเมืองคอนขางมาก และปราศจากมลพิษทางแสง
และสัญญาณรบกวนวิทยุจากเมือง จึงเปนหนึ่งในสถานท่ีสําหรับดูดาวท่ีดีท่ีสุดในโลก  
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานเดินทางสูหุบเขามรณะ (Valle de la Muerte – Valley of Death) หรือเปนท่ีรูจักกันในอีกช่ือวา หุบเขาดาว
อังคาร (Mars Valley) อยูหางจากเมืองซานเปโดร เดอ อะตาคามา เพียง 2 กิโลเมตร มีตนกําเนิดทางธรณีวิทยามา
จากการที่ช้ันตะกอนเกลือ โคลน และหินปูนของทะเลสาบโบราณอายุประมาณ 23 ลานปที่ผานมาถูกผลักข้ึนมา
การกอตัวของเทือกเขาแอนดีสทําใหช้ันตะกอนยื่นข้ึนมาในแนวต้ัง เทือกเขาเกลือท่ีประกอบดวยเนินเกลือยิปซ่ัม
และดินโคลนธรรมชาติไดถูกกัดกรอนจากฝนและสายลมแรงทําใหเกิดรูปรางและสีสันจากแรธาตุท่ีสะสมอยูใน
ช้ันเกลือ กอใหเกิดภูมิทัศนอัศจรรยแปลกตาของเนินหินตลอดแนวเขา จากนั้นนําทานเดินทางสู "ลูนา วัลเลย" 
(Valle de la Luna) หรือ "หุบเขาดวงจันทร" อีกหนึ่งสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีไมควรพลาด ต้ังอยูหางจากตัว
เมืองซานเปโดร เดอะ อะตาคามา ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 13 กิโลเมตร เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความโดด
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เดนทางภูมิทัศนท่ีสวยงาม ซ่ึงสวนใหญมักเกิดจากการกัดกรอนโดยลมและน้ําเปนเวลานาน ความนาประทับใจ
ของลูนา วัลเลย คือความโดดเดนของสีและพ้ืนผิว ท่ีมองดูคลายๆกับพื้นผิวของดวงจันทร รวมไปถึงกําแพงหิน
ขนาดใหญมีลักษณะคลายกับแกรนดแคนยอนในรัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกา ปจจุบันเปนสวนหน่ึงของ 
Reserva Nacional los Flamencos ภายในยังมีซากปรักหักพังของเหมืองเกลือเกาชิลีอีกดวย นําทานแวะชมทิวทัศน
ท่ี Tres Marias หรือ Three Maries เปนแทงหิน 3 แทงอายุกวาลานป ต้ังตระหงาน ซ่ึงกลุมหินนี้เกิดจากการกรอน
พังของภูเขาหรือเนินท่ีประกอบดวย ดิน หิน ควอทซ เกลือ จับตามพื้นเปนเกล็ดขาวและแรธาตุอ่ืนๆ จากนั้นนํา
ทานเดินทางสูจุดชมวิวท่ี Amphitheatre ท่ีจะเห็นทิวทัศนรอบบริเวณเหมือนพื้นผิวโลกพระจันทร และภาพ
เทือกเขาซอนสลับนาอัศจรรยเปนอยางยิ่ง จากนั้นนําทานแวะจุดสุดทายของหุบเขาโลกพระจันทร คือ บริเวณเนิน
ทราย The Great Sand Dune ซ่ึงนักทองเท่ียวนิยมมาชมพระอาทิตยตกท่ีนี่  

  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก ALTIPLANICO HOTEL**** หรือเทียบเทา (พักคางคนืท่ี 1) 
 

 
 

21 ต.ค. 57 หมูบานชิว ชิว, คาสปานา, ลาซานา, เหมืองชูคคิามาตา 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
นําทานเดินทางสูหมูบานคาสปานา (Caspana) เรียกไดวาเปนเมืองโอเอซิส เนื่องจากเปนหมูบานท่ีทําการกสิกรรม 
และ เกษตรกรรม ในพื้นท่ีท่ีเรียกไดวาทะเลทรายแหงอะตาคามา ทานจะไดเห็นวิถีชีวิตความเปนอยูแบบดั้งเดิม
ของคนในหมูบาน ตลอดจนบานเรือนท่ีสรางข้ึนจากอิฐและดินแดน สลับกับการทําเกษตรกรรมแบบข้ันบันได
ของคนในพ้ืนท่ี ไดเวลานําทานเดินทางสูหมูบานชิวชิว (Chiu Chiu) หมูบานเล็กๆ ท่ีมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบเรียบ
งาย และมีสถานท่ีสําคัญคือ โบสถอิเกลเซีย ซาน ฟรานซิสโก (Iglesia San Francisco De Chiu Chiu)  โบสถสีขาว
กอดวยอิฐท่ีทําจากดิน  สรางข้ึนในป ค.ศ.1674 ต้ังแตสมัยการลาอาณานิคมของสเปน ถือเปนโบสถเกาท่ีสุดและ
สวยท่ีสุดแหงหนึ่งของชิลี จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองลาซานา พูการา (Lasana Pukara) ซ่ึงเปนเมืองเรียกไดวา 
“เมืองหนาดาน” เนื่องจากเปนเมืองท่ีมีการสรางกําแพงหินลอมรอบตัวเมือง โดยกําแพงหินดังกลาวสรางข้ึนใน
สมัยศตวรรษท่ี 12 อิสระใหทานไดเก็บภาพเมืองโบราณแหงนี้ตามอัธยาศัย   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 



 

7 
 

บาย            นําทานเดนิทางสูเมืองชูคิคามาตา (Chuquicamata) เมืองท่ีเปนแหลงขุดแรและทําเหมืองทองแดงขนาดใหญอีก
แหงของชิลี โดยเฉพาะในภมิูภาคทะเลทรายแหงนี้ เหมืองทองแดงท่ีนี่มีการขุดหาสายแรเปนช้ันๆ ซ่ึงกวางถึง 3 
กม. ยาว 5 กม.และลึกถึง 1 กม. นําทานสัมผัสประสบการณในการเขาชมข้ันตอนการผลิต ท้ังการรอน สกัด จนถึง
การหลอมแรทองแดง (การเขาชมเหมืองข้ึนกับสภาพอากาศ และการอนุมัติจากทางเหมือง ซ่ึงจะไดรับการยืนยัน
อีกคร้ัง โดยทาง Public Relations Department of Codelco Norte จากเปนผูพิจารณา)   

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก ALTIPLANICO HOTEL**** หรือเทียบเทา (พักคางคนืท่ี 2) 
 
22 ต.ค. 57 น้ําพุรอนตาติโอ, ซานเตียโก 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เขตน้ําพุรอนตาติโอ (El Tatio Geysers) เปนแหลงน้ําพุรอนขนาดใหญบนเทือกเขาแอนดีส 
(Andes Mountains) โดยอยูหางจากเมืองซาน เปโดร เดอ อะตาคามา ประมาณ 100 กิโลเมตร เขตน้ําพุรอนตาติโอ 
เปนอีกแหลงน้ําพุรอนท่ีไดรับการยอมรับวาต้ังอยูบนพื้นท่ีท่ีสูงท่ีสุดในโลก เนื่องจากตั้งอยูเหนือระดับน้ําทะเล 
ประมาณ 4,200 เมตร ซ่ึงภายในเขตน้ําพุรอนนั้นมีบอน้ําพุรอน มากกวา 80 แหง จึงสงผลใหตาติโอ เปนเขตน้ําพุ
รอนท่ีใหญท่ีสุดในซีกโลกใตอีกดวย ภายในเขตน้ําพุรอน นักทองเท่ียวจะไดต่ืนตาต่ืนใจไปกับความงดงามของ
เหลาน้ําพุรอนท่ีระเบิดพวยพุงแขงกันอยางสวยงาม ซ่ึงเวลาท่ีจะชมน้ําพุรอนท่ีดีท่ีสุด คือชวงเชาๆเนื่องจากเปน
เวลาท่ีพระอาทิตยข้ึน เม่ือน้ําพุรอนพวยพุงสายน้ํานอยข้ึนมาก็จะเกิดเปนไอน้ําท่ีตัดกับแสงอาทิตยยามเชาอยาง
สวยงาม อิสระใหทานไดเก็บภาพทุงน้ําพุรอนท่ีต้ังอยูสูงท่ีสุดในโลกและใหญท่ีสุดในทวีปอเมริกาใต 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
14.30 น. นําทานเดินทางสูสนามบินคาลามา เพื่อเชคอิน 
17.20 น. ออกเดินทางสูสนามบินซานเตียโก โดยเท่ียวบิน LA 347 (ใชเวลาบินประมาณ 2 ช.ม.) 
19.30 น. เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก  
คํ่า รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก HOLIDAY INN AIRPORT HOTEL**** หรือเทียบเทา 
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23 ต.ค. 57 ซานเตียโก – โปโตมอนต – ฟรูทิลลา – เปอรโต วารัส 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 อิสระใหทานพักผอนภายในโรงแรม กอนนําทานเดินทางสูสนามบินซานเตียโก เพื่อข้ึนเคร่ืองสูเมืองโปโตมอนต 

เมืองทางตอนใตของประเทศชิลี 
11.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินซานเตียโก ทางทัวรจัดคาอาหารกลางวันใหทุกทาน ทานละ 30 USD 
13.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานเตียโกสูสนามบินโปโตมอนต โดยเท่ียวบิน LA273 (ใชเวลาบินประมาณ 1.50 ชม.) 
15.05 น. เดินทางถึงสนามบินโปโตมอนต  

นําทานข้ึนรถโคชปรับอากาศเพ่ือเดินทางสู เมืองฟรูทิลลาร (Frutilla) เมืองริมฝงทะเลทางตอนใตของประเทศชิลี 
เปนเมืองท่ีมีทัศนียภาพสวยงามมากและเปนเมืองท่ีอากาศดีมากอีกเมืองหน่ึงของชิลี เนื่องจากเปนเมืองท่ีต้ังอยูริม
ทะเลสาบลันคิเว (Llanquihue lake) และมีฉากหลังเปนภูเขาโอซอรโน (Osorno Mount) ซ่ึงยอดภูเขาปกคลุมไป
ดวยหิมะขาวโพลน ยอดเขาแหงนี้มีช่ือวา ปุนเตียกูโด เมืองนี้เปนเมืองแรกของชิลีท่ีชาวเยอรมันไดเขามาต้ังถ่ิน
ฐานและกอรางจนกลายเปนชุมชนของชาวเยอรมันในชิลี ดังนั้นส่ิงกอสรางและอาคารสถาปตยกรรมตางๆจึง
ไดรับอิทธิพลในแบบฉบับเยอรมัน (German Colonial) นําทานชมความนารักของเมืองริมทะเลสาบ ไดเวลานํา
ทานชมโรงโอเปรา Anfiteatro del Lago ซ่ึงสรางติดทะเลสาบ เปนสถานท่ีท่ีใชจัดแสดงคอนเสิรตและโอเปราของ
เมืองซ่ึงจัดสรางใหกลมกลืนแบบธรรมชาติ จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภัณฑชาวเยอรมัน (German Colonial 
museum) ซ่ึงเปนพิพิธภัณฑกลางแจงท่ีจัดแสดงบานชาวเยอรมันในสมัยโบราณและวิถีชีวิตชาวเยอรมันท่ีอาศัยอยู
ในประเทศชิลี จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเปอรโต วารัส (Puerto Varas)  

   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก CABANAS DEL LAGO HOTEL**** หรือเทียบเทา (พักคางคนืท่ี 1) 
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24 ต.ค. 57 เปฮูญา, ลองเรือทะเลสาบโทโดส, อุทยานแหงชาติวินเซนต เปเรส โรซาเล, น้ําตกเปโตรเว 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
นําทานเดนิทางสูอุทยานแหงชาติวินเซนต เปเรส โรซาเล (Vicente Perez Rosales National Park) ซ่ึงเปนอุทยาน
แหงชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณและยังเปนอุทยานแหงชาติท่ีเกาแกท่ีสุดในประเทศชิลี มีเนื้อท่ีครอบคลุมผืนปาและ
ผืนน้ํากวา 251,000 เฮคตาร นําทานชมน้ําตกเปโตรเว (Petrohue falls) สะทอนภาพสีเขียวมรกตของนํ้าท่ีตกลงบน
แองหินภูเขาไฟ ภายในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินี้ อิสระใหทานไดเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ   
 

 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานลองเรือในทะเลสาบโทโดส โลส ซานโตส (Todos los Santos Lake) หรือท่ีรูจักในนาม “ทะเลสาบมรกต” 
เนื่องจากน้ําในทะเลสาบแหงนี้สะทอนสีเขียวมรกตไปท่ัวบริเวณ ระหวางลองเรือทานจะไดชมทัศนีภาพของภูเขา
ไฟ 3 ลูกท่ีต้ังตระหงานโอบลอมไปท่ัวบริเวณ ท้ังภูเขาไฟโอซอรโน, ภูเขาไฟพันเตียกูโดและ ภูเขาไฟโทรนาโด 
ทานจะไดสัมผัสทัศนียภาพสองขางทาง เรือลองจนถึงทาเทียบเรือเมืองเปอูญา (Peulla) เมืองท่ีไดรับการขนาน
นามในภาษามาปูเช ซ่ึงเปนชนเผาพื้นเมืองของประเทศชิลี มีความหมายวา “ฤดูใบไมผลิ” เมืองเล็กริมทะเลสาบโท
โดส โลส ซานโตส ซ่ึงเปนเมืองท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศอารเจนตินา ขวางกั้นดวยเทือกเขาแอนดีส เมืองเล็กๆ
ท่ีอบอวนไปดวยธรรมชาติอันบริสุทธ์ิ เมืองนี้เร่ิมมีผูคนอพยพเขามาอาศัยในสมัยศตวรรษท่ี 19   นําทานชมความ
นารักของเมืองริมเชิงเขาแอนดีส 

  

   คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก CABANAS DEL LAGO HOTEL**** หรือเทียบเทา (พักคางคนืท่ี 2) 
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25 ต.ค. 57 เปอรโตมอนต – ปุนตาอาเรนัส - อุทยานแหงชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
08.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินเปอรโตมอนต  
10.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินเปอรโตมอนต สู สนามบินปุนตาอาเรนัสโดยเท่ียวบิน H2 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินปุนตาอาเรนัส 
  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน (Torres del Paine National Park)  อีกหนึ่งสถานท่ี
ทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงของภูมิภาคมากายาเนสและลาอันตารตีกาชีเลนา (Magallanes and Antartica Chilena 
Region) โดยอุทยานแหงนี้อยูหางจากเมืองปอรโต นาตาเลส (Puerto Natales) ไปทางตอนเหนือประมาณ 112 
กิโลเมตร (70 ไมล) และอยูหางจากเมืองปุนตาอาเรนัส (Punta Arenas) ประมาณ 312 กิโลเมตร (194 ไมล) ต้ังอยู
ทางตอนใตของ Patagonia Cordillera del Paine อุทยานแหงชาติมีพื้นท่ีครอบคลุม ภูเขา ธารนํ้าแข็ง ทะเลสาบ 
แมนํ้า รวมไปถึงพื้นท่ีปาอันอุดมสมบูรณของชิเลียนปาตาโกเนีย (Chilean Patagonia) ภูมิทัศนของอุทยานแหงนี้มี
จุดเดนอยูท่ี เทือกเขากอรดิเยรา (Cordillera del Paine) หินแกรนิตท่ีเวลาสะทอนแสงแดด สีสวยจับใจ เปน
ศูนยกลางของอุทยานและมีเขตติดตอกับ Bernardo O'Higgins National Park และ Los Glaciares National Park 
ทางฝงอารเจนตินา และเปนหนึ่งในเทือกเขาท่ีทาทายสําหรับนักปนเขา นอกจากนี้ยังมีธารนํ้าแข็งเกรย Grey 
Glacier ท่ีไหลลงสูทะเลสาบช่ือเดียวกัน อุทยานแหงนี้ไดกอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1959 และองคการยูเนสโก 
(UNESCO) ไดประกาศให เปนมรดกโลก World Biosphere Reserve ในปค.ศ. 1978  อุทยานต้ังอยูปลายสุดทาง
ทิศใตของทุงนํ้าแข็งใต ภูมิทัศนประกอบไปดวยธารนํ้าแข็งหลายแหง ทะเลสาบ ลากูน และมีแมนํ้าสามสายไหล
เขาสูเขตอุทยาน ไดแก แมนํ้าปงโก (Pingo) แมนํ้าไพเน (Paine) และแมนํ้าดิกสัน (Dickson) ท่ีมีเฉดสีของนํ้า
แตกตางกันต้ังแต นํ้าเงินไปจนถึงเขียว และยังกอใหเกิดนํ้าตกสําคัญสามแหงคือ นํ้าตกไพเน (Paine) นํ้าตกซัลโต 
กรานเด (Salto Grande) และน้ําตกซัลโต ชิกโก (Salto Chico)  

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก LAGO GREY HOTEL**** หรือเทียบเทา (พักคางคืนท่ี 1) 
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26 ต.ค. 57 อุทยานแหงชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน, เกรยกลาเซียร 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานลงเรือ Vessel Grey II เพื่อชม ธารนํ้าแข็งเกรย (Grey Glacier) เปนกลาเซียรท่ีขนาบขางตะวันตกของ

อุทยานและไหลลงทะเลสาบเกรยและมีขนาดใหญท่ีสุดในอุทยาน มีความยาวเกือบ 30 ก.ม. และมีพื้นท่ีผิวนํ้าแข็ง
เกือบ 300 ตร.กม. กลาเซียรนี้เปนสวนหนึ่งของทุงนํ้าแข็งปาตาโกเนีย หรือ Patagonian Ice Field ซ่ึงครอบคลุมท้ัง
ชิลีและอารเจนตินา นํ้าแข็งในกลาเซียจะเปนสีฟาเขม บริเวณปลายสุดของกลาเซียร นํ้าแข็งท่ีไหลลงทะเลสาบก็จะ
หักออกเปนช้ินในลักษณะเปนภูเขานํ้าแข็งลอยลงไปในทะเลสาบ ตลอดเสนทางลองเรือ ทานจะไดสัมผัสกับ
ทัศนียภาพภูเขานํ้าแข็งขนาดตางๆที่แตกออกจากธารน้ําแข็ง เรียกไดวาลองเรือในทุงน้ําแข็งท่ีมีหลากหลายขนาด
ลอยใหเห็นตลอดเสนทาง นับเปนอีกทัศนียภาพท่ีนาบันทึกภาพเปนอยางยิ่ง 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานชมทิวทัศนและบันทึกภาพความอัศจรรยทางธรรมชาติ ต้ังแตธารนํ้าแข็ง ทะเลสาบและลากูน ตลอดจน
ธารนํ้าตลอดทางโดยมีจุดหมายสําคัญของการเดินทางชมความงามของอุทยานแหงนี้คือ มิราดอร ลาส ตอรเรส 
(Mirador Las Torres) จุดชมเสาหินแกรนิตยักษสัญลักษณของอุทยานแหงชาติ ทอเรส เดลไพเน ซ่ึงมีความหมาย
วา เสาหินของไพเน ตามช่ือเสาหินสามเสานี้เอง เสาหินแกรนิตแหงนี้ถูกธารนํ้าแข็งแกะสลักไวกวา 12 ลานปท่ี
แลว ยอดหอคอยเสาหินท่ีสูงท่ีสุดคือ ไพเน กรานเด (Paine Grande) สูง 3,050 เมตร (10,000 ฟุต) แตยอดหอคอย
เสาหินท่ีมีช่ือเสียงที่สุดและเปนท่ีนิยมบันทึกภาพมากท่ีสุดคือ คัวนอส เดล ไพเน (Cuernos del Paine หรือท่ีรูจัก
ในนาม แตรไพเน Paine Horns) 

  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก LAGO GREY HOTEL**** หรือเทียบเทา (พักคางคืนท่ี 2) 
 

27 ต.ค. 57 ทริปเรือสําราญ Stella Australis Cruise (6 วัน 5 คืน – โปรแกรมลองเรือ โดยทางเรอืจัดขึ้น) 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองปุนตาอาเรนัส (Punta Arenas) เมืองหลวงแควนมากายาเนสและลาอันตารตีกาชีเลนา แควน

ใตสุดของชิลี เปนเมืองใหญท่ีสุดทางซีกโลกใตบนเสนรุงท่ี 46 เดิมไดเปล่ียนช่ืออยางเปนทางการเปน มากายาเนส 
ในป ค.ศ. 1927 แตเปล่ียนกลับมาใช ปุนตาอาเรนัส เหมือนเดิมในป ค.ศ. 1938 และต้ังแตป ค.ศ. 1977 เปนหนึ่งใน
สองเมืองของชิลีท่ีเปนเมืองทาปลอดภาษี เมืองต้ังอยูขางชองแคบแมกเกนแลน มีความสําคัญดานภูมิศาสตรของ
เมืองทําใหเมืองมีความสําคัญดานการทหารในคาบสมุทรแอนตารกติก ในศตวรรษท่ี 20 และ 21 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานเชคอินเพื่อรวมเดินทางลองเรือสําราญ Stella Australis โดยทางเรือจัดโปรแกรมทองเท่ียว 6 วัน 5 คืน 
แบงเปนทองเท่ียวและนอนพักโรงแรม 2 คืน แรก พักคางบนเรือสําราญท่ีจะทําการลองท้ังหมด 3 คืน  

 นําทานผานกระบวนการลงทะเบียนเพื่อรวมทองเท่ียวกับทางเรือ Stella Australis ณ โรงแรม Cabo de Hornos  
 

 คํ่า รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก CABO DE HORNOS HOTEL**** หรือเทียบเทา (ทางเรือเปนผูดาํเนนิการ) 
 

   

28 ต.ค. 57 ปอรวีเนอร, ชองแคบแมกเกนเลน, เกาะเพนกวิน, ริโอเกรนเด 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
09.00 น. ทางเรือจัดทัวรสําหรับการทองเท่ียวเมืองปอรวีเนอร (Porvenir)  

นําทานเดินทางสูเมืองปอรวีเนอร (Porvenir) โดยนําทานนั่งเรือเฟอรร่ีขามผานชองแคบแมกเกนแลน (Magellan) 
ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมประมาณ 2.30 ชม. ระหวางทางทานจะไดชมทัศนียภาพ และ นกประจําถ่ินอยาง 
Petreles และ Albatros หรือ บางคร้ังทานอาจไดเห็นฝูงปลาโลมา ระหวางการเดินทางขามชองแคบแมกเกนแลน 
นอกจากนี้ทานยังไดสัมผัสถึงทัศนียภาพอันแปลกตาและสวยงามเปนอยางยิ่ง อิสระใหทานไดบันทึกภาพความ
แปลกใหมและจุดเร่ิมตนในการเขาสูการลองเรือชมธารน้ําแข็ง และ ปลายสุดของแหลมเคปฮอรน 

11.45 น. เรือเฟอรร่ีจอดเทียบทาในอาวชิโลตา (Chilota Bay) ซ่ึงเปนทาเรือในการเขาสูเมืองปอรวีเนอร  
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นําทานเขาชมพิพิธภัณฑแหงเมืองปอรวีเนอร (Porvenir Museum) ซ่ึงภายในจัดแสดงขาวของเคร่ืองใชในสมัย
โบราณ และ แสดงนิทรรศการประวัติความเปนมาและการดํารงชีวิตของชาวเมือง ซ่ึงไดมีการคนพบเมืองนี้ในป 
1883 ในยุคต่ืนทอง โดยเมืองนี้เปนเมืองหลวงของชุมชน Chilean Province of Tierra del Fuego ซ่ึงเปนภูมิภาค
แมกเกนแลนและแอนตารติกา (ข้ัวโลกใต) เรียกไดวาเปนเมืองหนาดานในการเดินทางทางเรือสูภูมิภาคข้ัวโลกใต 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันภายใน Croatia Club of Porvenir 
 

14.30 น. นําทานเดนิทางสู บาเอีย อินนูทิล (Bahia Inutil) เพื่อเขาชมสวนเพนกวินจกัรพรรดิ (King Penguines Park) ซ่ึงเปน
ท่ีพักอาศัยของนกเพนกวินจกัรพรรดิ ท่ีอาศัยอยูไมกี่แหงในโลก โดยท่ีบาเอีย อินนูทิล เรียกไดวาเปนอีกแหงใน
โลกน้ีท่ีเปนท่ีอยุของเพนกวนิจักรพรรดิ อิสระใหทานไดเก็บภาพความนารักของฝูงเพนกวินตามอัธยาศัย 

 
 

18.00 น. นําทานเขาชมเมืองโบราณทางประวัติศาสตร เอสตานเซีย โจเซฟนา (Estancia Josefina) ซ่ึงมีท่ีต้ังของสุสาน
โบราณของชาวตางชาติท่ีเขามาอาศัยอยูในเมือง Tiera del Fuego ในชวงศตวรรษท่ี19 ไดเวลานําทานเดินทางสู
โรงแรมท่ีพัก โดยทางเรือจัดบริการ 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก GRAND HOTEL**** หรือเทียบเทา (ทางเรือเปนผูดาํเนนิการ) 
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29 ต.ค. 57 สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองโกวโชว – อูซัวยา 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเดนิทางสูหมูบาน Estancia Las Hijas หรือ ท่ีรูจักในนาม “Fueguino” ซ่ึงเปนหมูบานท่ีชมพื้นเมืองของ

ลาตินอเมริกาอาศัยอยู หรือท่ีรูจักในนาม “โกวโชว” ซ่ึงเปรียบไดกับ “เมืองคาวบอย” ในอเมริกานัน่เอง ท่ีนี่ทาน
จะไดสัมผัสวิถีชิวิตความเปนอยูของชาวพืน้เมืองลาตินอเมริกา และชมการแสดงวิถีการดําเนนิชีวติประจําวนั เชน
การข่ีมาตอนฝูงแกะ สาธิตการทําอาหารพื้นเมือง พรอมลองล้ิมชิมรส เคร่ืองดื่มพื้นเมืองของชาวโกวโชว นําทาน
ชมความเปนอยูของชาวพืน้เมืองและเก็บภาพความนาประทับใจของชนเผาพื้นเมืองลาตินอเมริกา 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานเดนิทางสูเมืองอูซัวยา (Ushuaia) เปนเมืองหลวงของรัฐเตียรราเดลฟวยโก ประเทศอารเจนตินา เปนท่ีรูจกั
ในฐานะเมืองท่ีอยูใตสุดของโลก อูซัวยาตัง้อยูบนชายฝงทางทิศใตของเกาะเตียรราเดลฟวยโกมีพื้นท่ี 9,390 ตร.กม 

16.00 น. นําทานเชคอินลงเรือสําราญ Stella Australis 
 

เรือสําราญ Stella Austria เปนเรือท่ีสรางขึ้นในป ค.ศ.2010  มีท้ังหมด 5 ชั้น รองรับผูโดยสารเพียง 210 คน  จากหองพักท้ังหมด  
100 หอง  แบงเปน 6 ประเภท  (สําหรับทริปน้ีลูกคาไดเขาพักในหองแบบ AA)  

 

 

 
17.30 น. นําทานรวมสังสรรคในงาน “Welcome Cocktail” กับ กัปตันและลูกเรือ Stella Australis 
20.00 น. เรือสําราญออกจากทาเทียบเรือ ลองสูธารนํ้าแข็งปาตาโกเนียและเตียรราเดลฟวยโก ผานทางชองแคบแมกเกนแลน

และชองแคบบีเกิล (Beagle Channel) 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่าบนเรือสําราญ 
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พักคางคืนบนเรือสําราญ Stella Australis (คืนท่ี 1) 
30 ต.ค. 57 เยือน“แผนดินสุดขอบโลก” End of the Earth ณ อุทยานแหงชาติเคปฮอรน  – อาววูเลยา 
 

เชา รับประทานอาหารเชาภายในเรือสําราญ 
 เรือสําราญลองผานทางชองแคบเมอรเรย Murray Channel และ อาวนาสเซา (Nassau Bay) เพื่อมุงหนาจุดท่ีเรียกวา 

“แผนดินสุดขอบโลก” Enf of the Earth ณ อุทยานแหงชาติเคปฮอรน (Cape Horn National Park) ซ่ึงไดรับการ
ขนานนามวาเปนจุดส้ินสุดหรือจุดใตสุดของแผนดินบนผืนโลกแหงนี้ โดยเคปฮอรนแหงนี้ไดถูกคนพบเปนคร้ัง
แรกในป ค.ศ. 1616 ซ่ึงมีลักษณะภูมิประเทศเปนแหลมผายื่นออกไปในมหาสมุทรในระดับความสูง 425 เมตร 
หรือ 1,394 ฟุตเหนือระดับน้ําทะเล ซ่ึงนับไดวาเปนเหมือนเข็มทิศท่ีชวยในการเดินเรือขามระหวางมหาสมุทร
แปซิฟกและมหาสมุทรแอตแลนติก อิสระใหทุกทานไดดื่มด่ํากับเสนทางมุงสูผืนแผนดินสุดขอบโลกแหงนี้ ท่ีคร้ัง
หนึ่งในชีวิตไมควรพลาด นับไดวาเปนอีกเสนทางของนักทองเที่ยวท่ีคร้ังหนึ่งตองมาเยือน “จุดส้ินสุดของผืน
แผนดินโลก” นอกจากนี้องคการยูเนสโกไดประกาศให อุทยานแหงชาติเคปฮอรน เปนพื้นท่ีอนุรักษแหงหนึ่งของ
โลก World Bio Sphere Reserve ในป 2005 

 

 
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียงภายในเรือสําราญ 
 

บาย เรือสําราญลองสูอาววูเลยา (Wulaia Bay) ซ่ึงคร้ังหนึ่ง ชารลส ดารวินไดเคยเทียบทาในผืนแผนดินนี้ในป ค.ศ 1833 
ระหวางท่ีเดินทางโดยเรือ HMS Beagle ผืนแผนดินบนเกาะน้ีเปนท่ีอาศัยของชนเผาพื้นเมืองยามานา (Yamana) 
เรือจะทําการเทียบทาบริเวณอาว และนําทานเดินข้ึนสูฝงเพื่อชมเกาะท่ีไดช่ือวา อุดมสมบูรณดวยพันธุไมนานา
ชนิด และเรียกไดวาเปนแผนดินสุดขอบของประเทศชิลี นําทานเดินสูปาแมกเกนแลน (Magellan Forest) เพื่อมุง
หนาสูจุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดของเกาะแหงนี้ ใหทานไดสัมผัสผืนแผนดินใตสุดของประเทศชิลี   

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าบนเรือสําราญ 
 

พักคางคืนบนเรือสําราญ Stella Australis (คืนท่ี 2) 
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31 ต.ค. 57 เด อะกอสตินิ, อากีลารกลาเซียร (สัมผัสธารน้ําแขง็แบบเต็มๆ...เดินเลนบนธารน้าํแข็งสุดขอบดนิแดนอเมริกาใต) 
 

เชา รับประทานอาหารเชาภายในเรือสําราญ 
เรือสําราญลองผานชองแคบ เบรคนอค, ออคเคช่ัน, คอคเบิรน และ แมกดาเลนา มุงหนาสู เด อะกอสตินี ซาวน 
(De Agostini Sound) หัวใจแหงเทือกเขาดารวิน (Heart of Darwin Mountain) เสนทางท่ีมุงสูทุงน้ําแข็งขนาดใหญ 
ท่ีต้ังตระหงาน ลดหล่ันกันจากช้ันเขาท้ิงตัวลงสูทะเล นับวาเปนความมหัศจรรยท่ีโลกไดสรรสรางข้ึน ระหวางทาง
ทานจะไดสัมผัสกับความงดงามทางธรรมชาติท่ีไดรังสรรคใหดินแดนปลายโลกแหงนี้ มีมนตเสนหดึงดูดให
นักทองเท่ียวตองมาเยือนความยิ่งใหญของทุงน้ําแข็งท่ีเรียกไดวา “ธรรมชาติสรางไวเกือบสุดขอบโลก” เลยทีเดียว 

 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียงภายในเรือสําราญ 
 

บาย นําทานลงเรือเล็กเพื่อมุงหนาสู อากีลารกลาเซียร (Aquila glacier) ซ่ึงเปนธารน้ําแข็งกลาเซียรสวนหนึ่งของทุง
น้ําแข็งปาตาโกเนีย (Patagonia) นําทานสัมผัสประสบการณในการเดนิเลนบนทุงน้าํแข็งอากีลาร กลาเซียรแหงทุง
น้ําแข็งปาตาโกเนีย (พิเศษ..คร้ังหนึ่งในชีวติท่ีทานจะไดเดินเลนบนธารน้ําแข็ง แหงทุงน้ําแข็งปาตาโกเนีย ทุง
น้ําแข็งขนาดใหญ อายุนับลานป ซ่ึงเปนจุดท่ีใกลข้ัวโลกใตมากท่ีสุด) 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าบนเรือสําราญ 
 

พักคางคืนบนเรือสําราญ Stella Australis (คืนท่ี 3) 
 
1 พ.ย. 57 เกาะแมกดาเลนา – ปุนตาอาเรนัส 
 

เชา รับประทานอาหารเชาภายในเรือสําราญ 
เรือสําราญมุงหนาสูเกาะแมกดาเลนา (Madalena Island) ซ่ึงเปนหมูเกาะต้ังอยูใจกลางชองแคบแมกเกนแลน และ
เปนท่ีอยูอาศัยของนกเพนกวนิสายพันธุแมกเกนแลนกวา 120,000 ตัว เรียกไดวาเปนหมูเกาะท่ีถูกยดึครองโดยนก
เพนกวินเลยกว็าได นําทานเดินทางข้ึนสูเกาะแมกดาเลนา เพื่อชมประภาคารที่สรางข้ึนเพื่อใชบอกทิศทางในการ
เดินเรือผานชองแคบแมกเกนแลน นอกจากนี้ยังใหทานไดสัมผัสกับฝูงนกเพนกวินและเก็บภาพอยางใกลชิด หาก
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โชคดีทานอาจมีโอกาสไดเหน็ สิงโตทะเล (Sea Lions) มานอนอาบแดด บริเวณชายหาดของเกาะเชนกัน อิสระให
ทานไดเก็บภาพความนาประทับใจตามอัธยาศัย กอนนําทานข้ึนเรือเพื่อมุงหนาสูเมืองปุนตาอาเรนัส (Punta 
Arenas) เพื่อเชคเอาทจากเรือสําราญ  

 

11.30 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเรือปุนตาอาเรนัส 
 นําทานเชคเอาทออกจากเรือสําราญ 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานชมเมืองปุนตาอาเรนัส (Puta Arenas) เมืองซ่ึงไดรับอิทธิพลและสถาปตยกรรมในแบบสเปน นําทานชม
จัตุรัสพลาซา เดอรอารม (Plaza de Arm) ซ่ึงเปนจัตุรัสใจกลางเมือง อันเปนท่ีต้ังของอนุสาวรีย Fernando de 
Magellan ซ่ึงชาวเมืองใหการนับถือเปนอยางมาก และมีเร่ืองเลาวา หากไดจุมพิศท่ีนิ้วเทาของรูปปนนี้ ทานจะมี
โอกาสไดกลับมาเยือนเมืองนี้อีกคร้ัง อิสระใหทานไดเดินเลนและเก็บภาพความนาประทับใจกอนนําทานเดินทาง
สูสนามบินปุนตาอาเรนัส 

15.30 น. นําทานเดนิทางสูสนามบินปุนตาอาเรนัสเพื่อเชคอิน 
17.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินปุนตาอาเรนัส สู สนามบินซานเตียโก โดยเท่ียวบิน LA990  
 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) 
21.20 น. เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ในโรงแรม 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก PLAZA SANFRANCISCO HOTEL***** หรือเทียบเทา (พักคางคืนท่ี 1) 
 
2 พ.ย. 57 ซานเตียโก, เบลลา วิสตา, อะราอูโค พารค, ชอปปง 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
นําทานเท่ียวชมยานโบฮีเมียนของชิลี หรือ รูจักในนาม “บาริโอ เบลลา วิสตา” (Barrio Bellavista) ซ่ึงเปนเมืองท่ี
ต้ังอยูระหวางแมน้ํามาโปโค (Mapocho River) และ เนินเขา ซาน คริสโตบอล (San Cristobal Hill) ยานนี้เปนท่ี
เรียกวา “ฮิป” ท่ีสุดในชิลี เนื่องจากเปนยานท่ีเต็มไปดวย รานคา, แกลลอร่ี, รานกาแฟสไตลเกๆ, รวมถึงส่ิงกอสราง
ท่ีคงสถาปตยกรรมหลากสีสันสวยสะดุดตา นอกจากนี้ยังเปนยานท่ีวางขายของท่ีระลึกและสินคาพื้นเมืองมากมาย 
จนกระท่ัง งานศิลปะ ของศิลปนหนาใหม ท่ีตองการโชวงานฝมือ อิสระใหทานไดเดินเลนและเพลินเพลินกับท้ัง
บรรยากาศของเมืองริมแมน้ําและผลงานศิลปท่ีจัดแสดงในแกลลอร่ี หรือรานคาตางๆ และแนนอนส่ิงท่ีไมควร
พลาดคือการเก็บภาพอาคารหลากสีสันท่ีแตงแตมดวยผลงานสีสันแปลกตาและสวยงามมาก 
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เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานเดินทางสู อะรูโค พารค (Aruco Park) ซ่ึงเปนชอปปงคอมเพล็กซขนาดใหญ 1 ใน 3 ของประเทศชิลี ท่ีมิได
มีเพียงอาคารชอปปงมอลลเทานั้น แตยังรายลอมไปดวย รานคาอิสระ และเอนเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ ครบ
ครัน ท้ังโรงภาพยนตร, โบวล่ิง, ลานไอซสเกต ซ่ึงจัดตกแตงไดอยางแปลกตาบนเนื้อท่ีโครงการกวา 2,000 เอเคอร
อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาท้ังสินคาแบรนดเนม และ สินคาพื้นเมืองตางๆมากมาย ท่ีมีวางขายในรานคาตางๆ 
อิสระใหทานไดเลือกชอปปงตามอัธยาศัย 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก PLAZA SANFRANCISCO HOTEL***** หรือเทียบเทา (พักคางคืนท่ี 2) 
 

3 พ.ย. 57 ซานเตียโก – ซิดนีย 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย กอนเดินทางกลับ  
10.30 น. นําทานออกเดนิทางสูสนามบินซานเตียโก เพื่อเชคอิน   
13.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานเตียโก สูสนามบินซิดนยี โดยเท่ียวบิน QF28 (ใชเวลาบินประมาณ 14 ช.ม.) 
 

********* บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่าบนเครื่องบิน 

 

4 พ.ย. 57 ซิดนีย (บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล) พรอมพักคาง 1 คืน เพื่อปรับรางกาย 
 

17.35 น. เดินทางถึงสนามบินซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย (เวลาในประเทศออสเตรเลีย) 
 นําทานผานพธีิการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
  

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว****  
 

5 พ.ย. 57 ซิดนีย - กรุงเทพมหานคร 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
07.00 น. นําทานสูสนามบินซิดนีย เพือ่เชคอิน 
10.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย สู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน QF023 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 9.30 ชม.) 
 สายการบินมีอาหารเชา และ อาหารกลางวนับริการบนเคร่ืองบิน 
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15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 

20 วัน แกรนดชิล ี& ลองเรือ Stella Australis  
TOUR CODE  :  CL151501AX 

17 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2557 
 

อัตราคาบริการ  (บาท) ป 2557 17 ต.ค. – 5 พ.ย. 2557 
ราคาผูใหญพักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน 399,900 
พักเดีย่วเพิ่มทานละ (รวมคาพักเดีย่วท้ังโรงแรม และ เรือสําราญ) 75,000 
เด็กอายุ 6-11 ป (เสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 379,900 
เด็กอายุ 2-5 ป (ไมเสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 375,900 
ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร (เท่ียวบิน QF เทานั้น) เร่ิมตนท่ีทานละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก็ตอเม่ือท่ีนั่ง confirm เทานั้น) 

215,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน้ํามันท่ีปรับข้ึนลง แตจะปรับตามความเปนจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยืนยนัเทานัน้ (คิด ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2557) ** 

 

ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก 
เปน 2 หองจะสะดวกกับทานมากกวา 

 กรณีเดนิทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปล่ียนวนัเดินทางได 
 กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก.  
 กระเปาถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนกัไมเกิน 8 ก.ก.  

 

โปรแกรมทองเท่ียวชิลีและลองเรือสําราญ (ตามท่ีระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับช้ันนกัทองเท่ียวโดยสายการบินแควนตัส (QF)  (กระเปาเดินทาง 1 ใบ น้ําหนกั ไมเกนิ 23 กก./ทาน) 
 คาภาษีสนามบิน, ภาษนี้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ  
 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไมครอบคลุมผูท่ีอายุเกิน 85 ป) 

 คาภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร) 
 คาท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักหองคู) 
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 คาอาหารทุกม้ือตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเท่ียว, คาเขาชมสถานท่ี 
 คาวีซาประเทศออสเตรเลีย, ประเทศชิลีไมตองทําวีซา 
 เจาหนาท่ี (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานี้ไมรวมถึง 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอ่ืนๆท่ีไมไดระบุในรายการ 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาวัคซีนฉีดไขเหลือง 

 

การชําระเงิน งวดท่ี 1 : สํารองท่ีนั่งจาย 100,000 บาท/ทาน ชําระหลังจากสํารองท่ีนั่งภายใน 3 วันหลังยืนยนักรุป 
  งวดท่ี 2 : ชําระสวนท่ีเหลือ 30 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก  
* 60 วันกอนเดินทาง หกัมัดจํา  
* ภายใน 60 วันกอนเดินทาง หักคาใชจายตามจริง (ราคาเรือเก็บเต็ม 100%) 
ผูเดินทางท่ีไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคาใชจาย 100%  
 

หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ท้ังนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากท่ีสุด 

 เนื่องจากการทองเท่ียวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถท่ีจะเรียกรองเงินคืน 
ในกรณีท่ีทานปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอน
เดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระ
มาแลว  หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

 ในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบ หากทาน
ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเท่ียวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลม
สีเลือดหมู 
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ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 
คาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดนิทาง ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทานั้น (ในกรณีท่ีต๋ัวเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

 ทานท่ีจะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายนืยันวาทัวร
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกต๋ัวภายในประเทศโดยไมไดรับการยนืยันจากพนกังาน แลวทัวรนั้นยกเลิก 
บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆท่ีเกี่ยวของกบัต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศได 

 เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจงแลวขางตน 
 
โรงแรมและหอง 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพกัแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกตางกัน ซ่ึงอาจจะทํา
ใหทานไมไดหองพักติดกันตามท่ีตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองท่ีพักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภมิูตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกดิความเหมาะสม 

 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปน
ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 

 วัตถุท่ีเปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยางละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถือข้ึนเคร่ืองไดไมเกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑละไมเกนิ 100 ml. แลวใสรวมเปนท่ีเดยีวกนัในถุงใส
พรอมท่ีจะสําแดงตอเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO ) 

 หากทานซ้ือสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได และ
หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ัน
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิม่เปนสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดนิทางเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 
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 สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนกัไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง  
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทัวร ท่ีตองบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเปาอาจถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตราฐานได 
ท้ังนี้ข้ึนกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนกัสวนเกิน 

 กระเปาและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนาํไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซ่ึงจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนกักระเปาจริง ท้ังนี้จะ
ชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดนิทางช้ันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางช้ันธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม
แนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 

 กรณีกระเปาใบใหญเกดิการสูญหายระหวางการทองเท่ียว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) ซ่ึงอยูในความความรับผิดชอบ
ของหัวหนาทัวร โดยปกติประกันภัยการเดินทางท่ีบริษทัทัวรไดจดัทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณกีระเปาใบ
ใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทานัน้ นั่น
หมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนกักระเปา คูณ ดวยคาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทานจึงไมควรโหลดของมีคา
ทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียด
ขางตนเทานั้น 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดงันั้นทาน
ตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 
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เอกสารประกอบการขอวีซาออสเตรเลีย 
(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 15 วันทําการ) 

1. หนังสือเดินทาง มีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน 
2. รูปถายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วคร่ึง หรือ 2 นิ้ว) 
3. สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
4. สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล, สําเนาทะเบียนสมรส  (ถามี) 
5. หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทท่ีทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทานั้น)  หรือสําเนาทะเบียนการคาถาเปนเจาของกิจการ 
6. ขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษเทานั้น)   
7. ขาราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรขาราชเกษียณ 
8. หลักฐานการเงิน โดยใชสมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพยหรือฝากประจํา ยอนหลัง 6 เดือน ออก

จากธนาคารเทานั้น กรณีท่ีบางทานตองการใช statement ยอนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ตองเปนยอดคงเหลือ
แบบไมติดลบเทานั้น (ควรใช Statement จากธนาคารจะสะดวกกวาการใชสมุดเงินฝากตัวจริง เพราะระหวางยื่นวีซาใช
เวลาประมาณ 10 -15 วัน ทานจะไมสามารถใชสมุดเงินฝากไดจนกวาจะไดรับผลวีซาจากทางสถานทูต)  
หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไมรับ Bank Guarantee ในการใชยื่นวีซา 

9.  เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปดเทอมใชบัตรนักเรียน 
10.  เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป หากไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูท่ีไมได

เดินทางไปดวย โดยใหทางอําเภอออกใหเทานั้น ( หากเดินทางกับบิดาและมารดาพรอมกันไมตองใชหนังสือยินยอม ) 
11. สําหรับผูสูงอายุต้ังแต 75 ปข้ึนไปตองตรวจสุขภาพเพิ่มเติมกับโรงพยาบาลท่ีสถานทูตออสเตรเลียกําหนดเทานั้น โดย

ตองยื่นวีซาเขาไปกอนแลวสถานทูตจะออกแบบฟอรมตรวจสุขภาพใหโดยระบุโรงพยาบาลและหมอไวเทานั้น โดย
ทางโรงพยาบาลจะระบุวา “สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปตางประเทศได” สําหรับผูสูงอายุผลวีซาอาจจะ
ออกลาชากวาบุคคลท่ัวไปควรยื่นมากกวา 30 วันกอนเดินทาง บริษัทฯจะไมรับผิดชอบหากผลวีซาไมผานเพราะบริษัท
ฯเปนเพียงตัวแทนยื่นเอกสารใหเทานั้น การออกวีซาข้ึนอยูกับผลสุขภาพของทานและข้ันตอนการพิจารณาของ
สถานทูต 

12. หากทานตองการใชหนังสือเดินทางไปประเทศอ่ืนกอนเดินทางกับเรา กรุณาแจงเจาหนาท่ีกอนท่ีจะยื่นวีซาเพราะหาก
ยื่นหนังสือเดินทางเขาไปในสถานทูตแลวไมสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจนกวาจะถึงกําหนดวันออกวีซา 

13.  กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานเพื่อกรอกฟอรมใน
การยื่นวีซา 

14. ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ 12 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ท่ียื่นเขาสถานทูตแลวไมสามารถดึงออกมา
จากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม หากมีการใชเลมเดินทางไปประเทศอ่ืนกอน จําเปนตองแจงใหบริษัท
ทราบกอนยื่นวีซา   
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แบบฟอรมการสํารองท่ีนั่ง  
20 วัน แกรนดชิล ี& ลองเรือ Stella Australis 

TOUR CODE  :  CL151501AX 

17 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2557 
 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) เบอรโทรศัพท หองพัก 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล 

อาหาร 
(หากแพอาหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีทานเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยื่น 

วีซาเชงเกน (กรุณาระบุ) 
(หลังวันท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       

 
 (รบกวนใสเบอรโทรศัพทดวยคะ เน่ืองจากตองกรอกขอมูลในการย่ืนวีซา) 

 
ชื่อผูสํารองท่ีนั่ง........................................................................................ โทรศัพทมือถือ.......................................................... 
โทรศัพท.................................... แฟกซ............................................................. อีเมล......................................................... 

 
*** กรุณาสงแฟกซแบบฟอรมสํารองท่ีนั่ง และ สําเนาพาสปอรต มาท่ี แฟกซ 02 428 2125 *** 

ติดตอเจาหนาท่ี : เส็ง , เอ , กอย , อุ     โทร 02 428 2114 
 


