
 

 

16 วัน ล่องเรือส าราญสู่ขั้วโลกใต้ (Antarctica)  

MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise 
ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต.... ฉลองปีใหม่ 2016 ที่ขั้วโลกใต้ 
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26 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559 



 

 

399,900 บาท 

(จองด่วน...ห้องมีจ ากัดมาก... รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น...เรือเต็มถึงปี 2017) 

16 วัน ล่องเรือส าราญสู่ขั้วโลกใต้ (Antarctica)  

บัวโนสไอเรส (อาร์เจนติน่า) – อูซัวยา – แอนตาร์กติกา – หมู่เกาะคิงจอร์จ – เกาะดิเซพช่ัน 
พอร์ทลอคครอย - อ่าวเนโค – ช่องแคบเลอแมร์ – เกาะคูเวอร์วิล – พาราไดซ์เบย ์

ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์เหยียบพื้นน้ าแข็งข้ัวโลกใต้ กับการนั่งเรือโซดิแอก (Zodiac)  
เหยียบแผ่นดินขั้วโลกใตแ้บบจัดเต็ม 

พร้อมสะสมไมล์ กลุ่มพันธมิตร Star Alliance 

 

 



 

 

 

16 วัน ล่องเรือส าราญสู่ขั้วโลกใต้ (Antarctica)  
 

26 ธันวาคม 2558 กรุงเทพ – อิสตันบูล  
 

20.30 น. คณะพบเจ๎าหน๎าที่และมัคคุเทศก์ได๎ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข๎าที่ 9 หรือ 10 อาคาร
ผู๎โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.45 น. ออกเดินทางสูํนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน  TK 69 (ใช๎เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีสํวนตัวทุกที่นั่ง  และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ําและอาหารเช๎า  ระหวําง
เที่ยวบินสูํนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

 

27 ธันวาคม 2558 อิสตันบูล – บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา)  
 

05.40 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเคร่ือง เที่ยวบิน  TK15 อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งสินค๎าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูล ตามอัธยาศัย  

09.30 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินอิสตันบูล (IST) สูํ สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินํา โดยสาย
การบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  สายการบินมีบริการอาหารเช๎าบนเคร่ือง (ใช๎เวลาบินประมาณ 17 ชั่วโมง 35 นาที) 

 

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

 

22.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ มินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา   
  นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร    
  นําทํานขึ้นรถโค๎ชปรับอากาศสูํโรงแรมที่พัก เพื่อให๎ทํานได๎พักผํอนและปรับเวลา หลังผํานการเดินทางข๎ามทวีป

สูํประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศในทวีปอเมริกาใต๎  
 

 น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว Holiday Inn Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 



 

 

28 ธันวาคม 2558 บัวโนสไอเรส – อูซัวยา – นั่งรถไฟสาย End of The World Train  
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
07.00 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบินนานาชาติ มินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา  
09.10 น. ออกเดินทางสูํเมืองอูซัวยา (Ushauaia) โดยเที่ยวบิน AR1852 (ใช๎เวลาบินประมาณ 3.35 ช.ม.) 
12.45 น. เดินทางถึงสนามบินอูซัวยา ประตูสูํ “แอนตาร์กติกา” หรือ “ขั้วโลกใต๎” 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

บําย นําทํานสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟสาย “End of The World Train” ที่จะนําทํานเดินทางจากสถานีอูซัวยา 
(Ushuaia station) มุํงหน๎าสูํ พิโค วัลเลย์ (Pico Valley) จนถึงสถานี คาสคาดา เด ลา มาการีนา (Cascada de la 
Marcarena Station) รถไฟนําทํานเดินทางภายในเส๎นทาง อุทยานแหํงชาติ เตียร์รา เดลฟวยโก  สวนป่า อิสระให๎
ทํานได๎เก็บภาพสองข๎างทางตามอัธยาศัย  

  

 
 

ค่ํา                 รับประทานอาหารค่ํา 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว Ushuaia Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 
29 ธันวาคม 2558 อูซัวยา – เชคอินเรือ MV Sea Spirit  
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
อิสระให๎ทํานได๎เดินเลํนเก็บภาพ ความสวยงามบริเวณทําเรือเมืองอูซัวย า และเดินเลํนภายในตัวเมือง อูซัวยา ซึ่ง
คงบรรยากาศเมืองเล็กๆ แตํแฝงด๎วยเสนํห์แบบตะวันตก ทํานสามารถเลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกได๎ตาม
อัธยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 



 

 

บําย  นําทํานเชคอิน เพื่อขึ้นเรือ MV Sea Spirit Cruise เน่ืองจากทําเรือแหํงนี้ต๎องใช๎เวลาในการเชคอิน และขนกระเป๋า
เดินทางขึ้นเรือ  เพราะเรือจะไมํได๎ทําการจอดเทียบทํา ทางเรือจะอํานวยความสะดวกให๎กับลูกค๎าทุกทําน อิสระ
ให๎ทํ านได๎พักผํอนบนเรือสําราญ ตามอัธยาศัย  ในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรมซ๎อมการเตรียมตัวและความ
ปลอดภัยในการลํองเรือสําราญแบบเอ็กซ์เพนดิชั่น ซึ่งเป็นเรือที่สามารถนําทํานขึ้นเหยียบแผํนน้ําแข็งแหํงขั้ว
โลกใต๎  นอกจากนี้ ลูกค๎าทุกทํานจะได๎รับเสื้อกันหนาว (Polar Parkas) เป็นของที่ระลึก  เสื้อกันหนาวชนิดน้ี
ออกแบบพิเศษเพื่อให๎ความอบอุํนแกํรํางกายสําหรับนักทํองเที่ยวที่ต๎องการบุกตะลุยขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต๎ 

 
 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 
 เรือออกจากทําเทียบเรือมุํงหน๎าสูํขั้วโลกใต๎ 
 เรือมุํงหน๎าสูํชํองแคบบีเกิ้ล (Beagle Channel)  ซึ่งเป็นชํองแคบที่ตั้งอยูํในหมูํเกาะ อาร์ชิพิลาโก (Archipelago 

island) เป็นพรมแดนธรรมชาติที่แบํงแยกประเทศชิลี และ ประเทศอาร์เจนตินา  หมูํเกาะ อาร์ชิพิลาโก เป็นอีก
เกาะภายในรัฐเตียร์รา เดลฟวย โก (Tierra del Fuego) หรือชื่อทางการคือ  รัฐเตียร์ราเดลฟวยโก แอนตาร์กติกา 
และหมูํเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก ใต๎  เป็นรัฐใน ประเทศอาร์เจนตินา ที่แยกออกจากแผํนดินใหญํของ
อาร์เจนตินา ข๎าม ชํองแคบมาเจลลัน  เมืองหลวงชื่อ  อูซัวยา  ระหวํางการชมชํองแคบบีเกิ้ล ทํานจะได๎ชื่นชมกับ
ทัศนียภาพของหมูํเกาะน๎อย ใหญํมากมาย ทั้งเกาะซีวูลฟ์ (Sea Wolves island) ซึ่งเป็นเกาะที่อยูํ อาศัยของ แมวนํ้า 
และ สิงโตทะเล หรือจะเป็น เกาะนก (Bird Island) ซึ่งเป็นที่อยูํอาศัยของนกนานาพันธุ์  ให๎ทํานได๎เก็บภาพความ
นํารักของแมวน้ํา และ สิงโตทะเล ที่อาศัย อยูํบนเกาะแหํงนี้  ระหวํางการลํองเรือ  ทํานจะได๎สัมผัสกับธรรมชาติ
ตลอดเส๎นทาง Beagle Channel  

 
 
 
 
 

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


 

 

 
30 ธันวาคม 2558 Drake Passage 
 

 เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
  ในวันนี้เรือจะนําทุกทํานลํองสูํขั้วโลกใต๎ ผํานทาง  Drake Passage ซึ่งเป็นเส๎นทางที่กระแสน้ําอํุนและกระแสน้ํา

เย็นมาบรรจบกัน เป็นเส๎นทางมุํงหน๎าสูํขั้วโลกใต๎ ในระหวํางการลํองเรือ หากอากาศดี ทํานจะได๎เห็นฝูงปลาวาฬ 
วํายวนเวียน ในทะเลแหํงนี้ นอกจากนี้ทางเรือยังมีกิจกรรมและข๎อมูลสําหรับลูกค๎าที่ต๎องการร๎ูรายละเอียด และ 
เร่ืองราวของขั้วโลกใต๎และการเตรียมตัวสําหรับการลงเรือ Zodica เพื่อขึ้นสัมผัสจุดตํางๆตลอดการเดินทางสูํขั้ว
โลกใต๎ ทํานสามารถรํวมกิจกรรมตํางๆที่ทางเรือจัดขึ้น หรือจะเลือกผํอนคลายอิริยาบถในคลับเลาจน์ของทางเรือ 
เรือลํองผํานมหาสมุทรแอนตาร์กติก ซึ่งเร่ิมปกคลุมด๎วยธารนํ้าแข็งและทุํงน้ําแข็งแหํงขั้วโลกใต๎ ทํานจะได๎
สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตาอีกแหํงหน่ึงของดินแดนขั้วโลกใต ๎(Antarctica Zone) 

 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

บําย  อิสระให๎ทํานได๎ผํอนคลายอิริยาบถและพักผํอนตามอัธยาศัย (แนะนําให๎ทํานออกกําลังกายในห๎องยิม ที่มีบริการ
ลูกค๎าทุกทําน เน่ืองจากในวันรํุงขึ้นจะเร่ิม เข๎าสูํแผํนดินขั้วโลกใต๎  จึงแนะนําให๎ทํานเตรียมความพร๎อมขอ ง
รํางกายกํอนสัมผัสปลายสุดแหํงผืนแผํนดิน)  

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัย 

 
31 ธันวาคม 2558 Drake Passage – King George Island (South Shetland Islands) 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 
เรือสําราญลํองผํานนํานนํ้าสูํขั้วโลกใต๎และในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรมอบรมและเตรียมพร๎อมให๎กับลูกค๎ากํอน



 

 

การเร่ิมต๎นขึ้น บกในชํวงเย็น ณ เกาะคิงจอร์จ (King George Island) อีกหนึ่งเกาะภายใต๎อาณานิคมของหมูํ
เกาะเชลท์แลนด์ใต๎ โดยในวันนี้ทางเรือมีจัดกิจกรรมเปิดโลกขั้วโลกใต๎ ประวัติความเป็นมาในการค๎นพบขั้วโลก
ใต๎ และสัตว์ที่อาศัยอยูํในขั้วโลกใต๎ พร๎อมวิธีปฎิบัติในการถํายรูปหรือการลงเดินย่ําผืนน้ําแข็งขั้วโลกใต๎  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

บําย นําทํานนั่งเรือโซดิแอก (Zodiac ship) หรือเรือ เล็กเพื่อนําทํานขึ้นสูํ สถานีวิจัยขั้วโลกใต๎ของรัสเซีย  (Russian 
research station Bellingshausen) ตั้งอยูํทางใต๎ของเกาะคิงจอร์จ บริเวณชายฝั่งอาร์ดเลย์ (Ardley Cove) ซึ่งชายฝั่ง
แหํงนี้ต้ังชื่อการค๎นพบของเรือเอ็กซ์เพนดิชั่นของชาวอาร์เจนตินาในปี 1935 นําทํานขึ้นฝั่งเพื่อชมสถานีวิจัยของ
รัสเซียที่ตั้งอยูํบนเกาะแหํงนี้ จากนั้นนําทํานชม โบสถ์รัสเซียออโทดอกซ์  ซึ่งตั้งอบูํบนเกาะแหํงนี้เชํนกัน อิสระ
ให๎ทํานได๎เก็บภาพความแปลกใหมํและความนําประทับใจของผืนแผํนดินแรกที่เราได๎มีโอกาสมาเยือนแหํงขั้ว
โลกใต ๎หากอากาศดีทํานอาจได๎พบฝูงนกเพนกวิน และ แมวน้ําที่อาศัยอยูํในบริเวณนี้ 

 
 

ค่ํา นําทํานนั่งเรือโซดิแอก (Zodiac) เดินทางกลับสูํเรือสําราญ 
  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ พร๎อมกิจกรรมนับถอยหลังต๎อนรับปีใหมํ 2016 

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัย 
(กิจกรรมของเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยทางผู้เชี่ยวชาญจะแจ้งให้ท่านทราบในแต่ละวัน) 

 

1 มกราคม 2559 “Happy New Year 2016”: เกาะฮาล์ฟมูน – อ่าวนักล่าปลาวาฬ (เกาะดิเซฟชั่น)    
 

(กิจกรรมการลงเรือ Zodiac ระหว่างวันที่ 1-5 มกราคม อาจมีการปรับเปลี่ยนการขึ้นเกาะแต่ละจุดขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละวัน) 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 
 นําทํานลงเรือโซดิแอก (Zodiac ship) เพื่อสัมผัสประสบการณ์เดินเลํนกัน  เพนกวินรูคคารี่ (Rookery penguin)  

แหํงเกาะฮาล์ฟมูน (Half Moon Island) ซึ่งเป็นเกาะที่เป็นที่อยูํอาศัยของเหลํ าเพนกวินรูคคารี่แหํงขั้วโลกใต๎ นํา
ทํานขึ้นฝั่งเพื่อให๎ทํานได๎สัมผัสเพนกวินอยํางใกล๎ชิด นอกจากนี้บริเวณเกาะแหํงนี้ ยังเป็นที่อยูํของสัตว์ขั้วโลก



 

 

ใต๎อยําง นกขั้วโลกใต๎ ซึ่งมีลําตัวสีขาวและมีปลอกคอสีดํา และ นกนางนวลเคลป์ รวมถึงนกนานาชนิด  ให๎ทําน
ได๎เก็บภาพสัตว์ขั้วโลกที่อาศัยอยูํ ณ บริเวณนี้ ได๎เวลานําทํานขึ้นเรือโซดิแอกเพื่อนําทํานขึ้นเรือ MV Sea Spirit  

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 
 

บําย นําทํานลงเรือโซดิแอก  มุํงหน๎าสูํ อําวนักลําปลาวาฬ (Whalers Bay) ซึ่งเป็นแหลํงที่อยูํอาศัยของปลาวาฬหลัง
คํอม หรือ วาฬฮัมแบ็ค (Humpback whales) เป็นวาฬขนาดใหญํชนิดหน่ึง จัดอยูํในประเภท วาฬบาลีน  ในวงศ์
วาฬอกรํอง (Balaenopteridae) วาฬหลังคํอมจัดเป็นวาฬขนาดใหญํเป็นอันดับ 8 ของวาฬทั้งหมด น้ําหนักตัวอาจ
ถึง 45 ตัน มีความยาว 25 เมตร วาฬหลังคํอมเป็นวาฬที่เป็นร๎ูจักกันเป็นอยํางดีจากพฤติกรรมชอบกระโดดตัวขึ้น
เหนือน้ํา ซึ่งเป็นภาพที่นําประทับใจสําหรับผู๎พบเห็น เหตุ ที่กระโดดนั้นมีหลายประการ ทั้ งกระโดดเพื่อสลัด
เพรียงที่เกาะอยูํตามตัวให๎หลุดออก หรือ กระโดดเพื่ออวดตัวเมีย เมื่อมีตั วผู๎ตัวหนึ่งกระโดดกํอน ตัวอ่ืน ๆ ก็จะ
กระโดดตามเหมือนแขํง ขันกัน ณ อําวแหํงนี้เป็นแหลํงของวา ฬหลังคํอม จึงทําให๎สมัยลําปลาวาฬ บริเวณนี้จะ
เต็มไปด๎วยเรือลําปลาวาฬและจะนําวาฬที่ลําได๎ ไปชําแหละบนเกาะดีเซพชั่น (Deception Island) ตํอไป ให๎ทําน
ได๎สัมผัสและเก็บภาพวาฬหลังคํอมอยํางใกล๎ชิด จากนั้นนําทํานสูํ เกาะดีเซพชั่น (Deception Island) เพื่อชม
หมูํบ๎านและโรงงานชําแหละปลาวาฬ ซึ่งสร๎างขึ้นในปี 1905 และได๎ถูกทําลายลงจากเหตุ ดินถลํมในปี 1967 
ทํานจะได๎เห็นซากวาฬที่สามารถพบเห็นได๎ในบริเวณนี้  ได๎เวลานําทํานกลับสูํเรือโซดิแอก  เพื่อกลับสูํเรือ MV 
Sea Spirit   

 
 

(กิจกรรมของเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยทางผู้เชี่ยวชาญจะแจ้งให้ท่านทราบในแต่ละวัน) 
 

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%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


 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญ 
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัย 

 

2 มกราคม 2559  ช่องแคบเลอแมร์ (Lemaire Channel) – ช่องแคบเกอร์แลช (Gerlache Strait) 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 
 เรือสําราญลํองเข๎าสูํนํานนํ้าชํองแคบเลอแมร์ (Lermaire Channel) อันเป็นชํองแคบแหํงขั้วโลกใต๎ที่สวยงามมาก 

หากวันใดฟ้าเปิด ณ บริเวณแหํงนี้ ก๎อนน้ําแข็งจะสะท๎อนกับผืนน้ํา เกิดภาพสะท๎อนที่สวยงามยิ่ง ชํองแคบแหํงนี้
ถูกค๎นพบเป็นคร้ังแรกโดยนักเดินเรื อชาวเยอรมันในปี 1873 แตํนักเดินเรือนาม เอเดรียน เดอ เกอร์แลช ได๎ขึ้น
สํารวจในปี 1898 หากอากาศดีทํานจะได๎เห็นสัตว์ขั้วโลกใต๎อยําง เพนกวิน วาฬ แมวน้ํา และ สิงโตทะเลที่อาศัย
อยูํในบริเวณนี้ โดยเฉพาะ เกนตูเพนกวิน  อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพธารนํ้าแข็ง และก๎อนน้ําแข็งขั้ วโลกใต๎ขนาด
ใหญํ กํอนเรือสําราญนําทํานมุํงสูํชํองแคบเกอร์แลชในชํวงบําย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 
 

บําย เรือออกเดินทางจาก ชํองแคบเลอแมร์ มุํงหน๎าสูํ ชํองแคบเกอร์แลช  (Gerlache straight, Antarctica) เส๎นทางที่
เรียกได๎วํา ประติมากรรม ก๎อนนํ้าแข็ง  ซึ่งสรรค์สร๎างโดยธรรมชาติ อยํางแท๎จริง ทํานจะได๎สัมผัสกับความ
สวยงามของก๎อนนํ้าแข็งขนาดใหญํที่สลักเสลาโดยธรรมชาติ เป็นรูปรํางแปลกตามากมาย เส๎นทางชํองแคบเกอร์
แลชเป็นเส๎นทางที่เรียกได๎วํา เส๎นทางแหํงประติมากรรมที่สวยงามเส๎นทางหนึ่งในการสัมผัสถึงความงามของทุํง
น้ําแข็งแหํงขั้วโลกใต๎ พลาดไมํได๎กับการเก็บภาพความงามสองฟากฝั่งที่รังสรรค์แตกตํางกันในทุกปี 

 

   

ข๎อดีของการลํองเรือ Expedition Cruise คือ เรือสามารถเข๎าใกล๎ธารนํ้าแข็งและชายฝั่งในระยะใกล๎  
ทํานสามารถสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามได๎อยํางใกล๎ชิด 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญ 
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัย 

 



 

 

3 มกราคม 2559  ช่องแคบนูเมเยอร์ (Neumayer Channel) – เกาะคูเวอร์วิล (Cuverville Island) 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 
เรือสําราญ นําทํานลํองผํานชํองแคบนูเมเยอร์ (Neumayer Channel) ซึ่งเป็นชํองแคบกว๎างเพียง 16 ไมล์ แยกเกาะ
แอนเจอร์ (Anvers Island) เกาะเวียนเก (Wiencke Island) และเกาะโดว์เนอร์ (Dourner Island) ซึ่งนับเป็นไฮไลท์
ที่สวยงามที่สุดของชํองแคบเกอร์แลช ให๎ทํานได๎เต็มอ่ิมกับประสบการณ์การมาเยือนขั้ วโลกใต๎ และสัมผัส
ทัศนียภาพสองฝั่งของเรือ หากอากาศเป็นใจ ทํานสามารถเห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิ , ปลาวาฬนานาชนิด ไมํวํา
จะเป็น วาฬหลังคํอม , วาฬมิงค์ , วาฬเพชรฆาต , สิงโตทะเล , วอรัส และสัตว์ขั้วโลกใต๎  หรือ ทํานจะเลือกทํา
กิจกรรมที่ทางเรือจัดขึ้น เพื่อผํอนคลายอิริยาบถ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 
 

บําย นําทํานขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac Ship) เพื่อนําทํานขึ้น เกาะคูเวอร์วิล (Cuverville Island) อันเป็นที่ตั้งของ
อาณาจักรแกนตูเพนกวิน (Gentoo Penguin) เรียกได๎วําเป็นเกาะแหํงเพนกวิน เลยก็วําได๎ อิสระให๎ ทํานได๎เก็บ
ภาพความนํารักของหมูํมวลนกเพนกวินนับพันตัวบนเกาะแหํงนี้ ได๎เวลานําทํานขึ้นเรือโซดิแอกเพื่อกลับขึ้นเรือ 
MV Sea Spirit  

 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารบนเรือสําราญ  
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัย 

 
 

4 มกราคม 2559  เนโค ฮาร์เบอร์ (Neko Harbor) – พอร์ท ลอคครอย (Port Lockroy) 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 
 นําทํานขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac ship) มุํงหน๎าสูํ เนโค ฮาร์เบอร์ (Neko Harbor) ซึ่งตั้งชื่อตามเรือลําปลาวาฬเนโก

ที่ได๎ทอดสมอ ณ บริเวณนี้เมื่อปี 1900 บริเวณนี้เรียกได๎วําเป็นผืนแผํนดินใหญํแหํงแอนตาร์กติกา (Antarctica 
Mainland) และยังเป็นที่อยูํของสัตว์ขั้วโลกตํางๆไมํวําจะเป็นเกนตูเพนกวิน แมวนํ้า สิงโต ทะเล นกนานาชนิด 



 

 

นําทํานสัมผัสประสบการณ์เหยียบผืนแผํนดินใหญํแหํงแอนตาร์กติกา พร๎อมรํวม ทัศนศึกษา สัตว์ขั้วโลกที่อาศัย
ในบริเวณนี้ รวมถึงเก็บภาพทัศนียภาพของ ธารนํ้าแข็งเนโค (Nako Harbor Glacier) และเว้ิงอําวแหํงขั้วโลกใต๎  
ได๎เวลานําทํานกลับสูํเรือโซดิแอก เพื่อขึ้นเรือ MV Sea Spirit   

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

บําย นําทํานขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac ship) มุํงหน๎าสูํ พอร์ท ลอคครอย (Port Lockroy) ซึ่งเรียกได๎วําเป็นอีกหนึ่ง
สถานีในการขึ้นสูํผืนแผํนดินขั้วโลกใต๎ ณ ที่แหํงน้ียังเป็นที่ต้ังทางประวัติศาสตร์แหํงขั้วโลกใต๎ เนื่องจากได๎รับ
การยกยํองให๎สิ่งกํอสร๎างและสถานีค๎นคว๎าวิจัยเป็นพิพิธภัณฑ์แหลํงความร๎ูแหํงขั้วโลกใต๎ นําทํานชมสิ่งกํอสร๎าง
และพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดอีกแหํงของขั้วโลกใต๎ อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพทัศนียภาพและธรรมชาติอันบริสุทธิ์แหํง
ขั้วโลกใต๎ตามอัธยาศัย ได๎เวลานําทํานกลับขึ้นเรือโซดิแอก เพื่อขึ้นเรือ MV Sea Spirit 

 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ  

 

5 มกราคม 2559  พาราไดซ์เบย์ (Paradise Bay) – เกาะเมลชอร์ (Melchior Island) 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 
 นําทํานขึ้นเรือโซดิ แอก (Zodiac ship) มุํงหน๎าสูํ พาราไดซ์  ฮาร์เบอร์  (Paradise Harbor) ถูกค๎นพบโดยนักลํา

ปลาวาฬ ภายในอําวแหํงนี้ปกคลุมด๎วย ทุํงน้ําแข็ง และ ก๎อนนําแข็ง รวมถึงธารนํ้าแข็ง มากมาย มีวิว ทิวทัศน์และ 



 

 

ทัศนียภาพที่สวยงาม และ ยังเป็นที่อยูํของนกเพนกวินจักรพรรดิ สิงโตทะเล  แมวน้ํา และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูํใน
แถบขั้วโลกใต๎ หากอากาศดีและทัศนียภาพแจํมใส ทํานจะได๎เห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิมากมาย รวมถึง แมวน้ํา 
และ สิงโตทะเลมานอนอาบแดด บนก๎อนน้ําแ ข็ง และ ปลาวาฬมิงค์ , ปลาวาฬหลังคํอม และ ปลาวาฬเพรชฆาต 
ที่จะขึ้นมาเลํนน้ําในชํวงฤดูนี้ อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพตามอัธยาศัย กํอนนําทํานกลับขึ้นเรือ MV Sea Spirit 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

บําย  นําทํานขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac ship) มุํงหน๎าสูํ เกาะเมลชอร์ (Melchiors Island) ซึ่งเป็นผืนแผํนดินแรกในการ
เข๎าหรือออกจากขั้วโลกใต๎ กํอนลํองสูํ Drake Passage เกาะแหํงนี้เป็นเกาะขนาดเล็กอยูํระหวํางเกาะแอนเจอร์  
(Anvers Island) และเกาะบราแบนท์ (Brabant Island) และเป็นจุดที่ดีที่สุดในการดูปลาวาฬ หากโชคดีทํานจะ
สามารถชมปลาวาฬในแบบใกล๎ชิดเลยทีเดียว อิ สระให๎ทํานได๎เก็บภาพทัศนียภาพขั้วโลกใต๎กํอนเดินทางสูํ 
Drake Passage ในวันรํุงขึ้น ได๎เวลานําทํานกลับขึ้นเรือโซดิแอก เพื่อขึ้นเรือ MV Sea Spirit 

 

 
 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ  
 
6 – 7 มกราคม 2559 Drake Passage 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 
อิสระให๎ทํานพักผํอน บนเรือสํารา ญหรูตามตามอัธยาศัย ทํานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลํนใน
คลับ เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได๎ตามใจชอบ  ไมํวําจะเป็นช๎อปปิ้งที่ร๎านขายสินค๎า



 

 

ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสํวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทําน
สามารถเลือกใช๎บริการบนเรือสําราญ เชํน บาร์และเลาจน ์ห๎องสมุด ห๎องอินเตอร์เนต สระวํายน้ํา ฟิตเนส 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ  แนะนําให๎ทํานเก็บภาพความ
สวยงามและทัศนียภาพอันนําประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกรํวมกิจกรรมกับทางเรือที่จัดโปรแกรมสันทนา
การและการสํองสัตว์ขั้วโลกตํางๆมากมาย 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
8 มกราคม 2559  อูซัวยา – บัวโนสไอเรส 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าภายในห๎องอาหารของเรือสําราญ 
เรือลํองเข๎าสูํนํานนํ้าแหํงเมืองอูซัวยา หากทํานยังไมํเต็มอิ่มกับการเก็บภาพชํองแคบบีเกิ้ล (Beagle Channel) 
แนะนําให๎ทํานเตรียมกล๎องให๎พร๎อมในการเก็บภาพความนํารักของแมวน้ํามากมาย และนกประจําถิ่นจํานวน
มาก ที่อาศัยอยูํในบริเวณนี้ หลังจากเรือเทียบทํานําทํานเชคเอาท์ รับสัมภาระ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

12.30 น. นําทํานสูํสนามบินอูซัวยา เพื่อเชคอิน 
14.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินอูซัวยา สูํสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี  
17.33 น. เดินทางถึงสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี 
 รับกระเป๋าสัมภาระและเชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส อิสระอาหารเย็นภายในสนามบินตามอัธยาศัย  
19.30 น. นําทํานเชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 
23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) สูํสนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK16 
 (ใช๎เวลาบินประมาณ 16 ชั่วโมง 40 นาที) 
 

9 มกราคม 2559   บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) – อิสตันบูล 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน และ อาหารค่ า บนเครื่องบิน 

21.35 น. เดินทางถึงนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี อิสระให๎ทํานช๎อปปิ้งสินค๎าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 
 
 



 

 

10 มกราคม 2559 อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร 
 

00.55 น. ออกเดินทางสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที ่TK68 
  (ใช๎เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง) 
14.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ห้องพักเรือส าราญ MV Sea Spirit Luxury Cruise 

 
รองรับผู้โดยสารได้ 114 คน  

ห้องพักเป็นแบบ Suite และมีหน้าต่าง (Ocean View) หรือ ระเบียง (Balcony) 
(เตียงนอนสามารถแยกเป็นเตียง TWN ได้) 

ห้องสวีทแบบมีระเบียง : Premium Suite / Deluxe Suite 

 
 

ห้องสวีทแบบมีหน้าต่าง : Classic Suite  

 

ห้องขนาด 23 ตร.ม. เตียง TWN หรือ King Size Bed, มีหน๎าตํางและ Private facilities 



 

 

16 วัน ล่องเรือส าราญสู่ขั้วโลกใต้ (Antarctica)  

MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise 
ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต.... ฉลองปีใหม่ 2016 ที่ขั้วโลกใต้ 

TOUR CODE :  CR1515AX 
อัตราค่าบริการ 10-25 กันยายน 2558 

ราคาผู๎ใหญํ หรือ เด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี (พักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน)   
(พักห๎องคูํแบบมหีน๎าตําง Classic Suite มีเพียง 4 ห๎อง) ทํานละ 

399,900 

ราคาผู๎ใหญํพักด๎วยกัน 3 ทําน ห๎องมีหน๎าตําง (Triple Classic Suite มีเพียง 1 ห๎องเทํานั้น) ราคาทํานละ 369,900 

อัพเกรดเป็นห๎องพักแบบมีระเบียง (พักห๎องคูํ Deluxe Suite มีเพียง 2 ห๎อง) เพิ่มเงินทํานละ 62,000 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร ์เริ่มต๎นที่ทํานละ (ราคายืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่นั่ง confirm เทํานั้น) 
BKK-IST-EZE-IST-BKK (เฉพาะเที่ยวบิน Turkish Airlines เทํานั้น) 

150,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตํจะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทํานั้น (คิด ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558) ** 

ข๎อแนะนําและแจ๎งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๏ป หากออกตั๋วแล๎ว ไมํสามารถขอคืนเงินได๎ และไมํสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได๎  
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักไมํเกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมทํองเที่ยวลํองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไว๎ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับชั้นนักทํองเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (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 ป)ี 
 คําภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 คําที่พักตลอดการเดินทาง  
 คําอาหารทุกมื้อตามระบุ, คําพาหนะ หรือรถรับ-สํง ระหวํางนําเที่ยว, คําเข๎าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
 เจ๎าหน๎าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 



 

 

อัตรานี้ไมํรวมถึง 
 คําวัคซีนฉีดไข๎เหลือง (การฉีด  1 ครั้ง ครอบคลุมได๎ 10 ปี และ ต๎องฉีดลํวงหน๎าอยํางน๎อย 15 วัน กํอนการเดินทาง) 
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําซักรีด คําโทรศัพท-์แฟกซ์ และคําใช๎จํายอื่นๆท่ีไมํได๎ระบุในรายการ 
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
 

การชําระเงิน งวดท่ี 1 : สํารองที่น่ังจําย 100,000 บาท/ทําน ภายใน 3 วันหลังได๎รับการยืนยันกรุ๏ปออกเดินทางแนํนอน  
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 90 วัน ลํวงหน๎ากํอนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 121 วันกํอนเดินทาง ไมํมีคําใช๎จําย (ตามกฎของเรือ)  
* ภายใน 90 – 120 วันกํอนเดินทาง หักคําใช๎จํายตามจริง (ได๎รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
* ภายใน 60 – 89 วัน กํอนเดินทาง หักคําใช๎จํายตามจริง (ได๎รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ๎งให๎ผู๎เดินทางทราบลํวงหน๎า อยําง

น๎อย 30 วัน กํอนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทํองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การลําช๎าของสายการบิน  การนัด

หยุดงาน  การประท๎วง  ภัยธรรมชาติ  การกํอจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผู๎
เดินทางไว๎ให๎ได๎มากที่สุด 

 เน่ืองจากการทํองเที่ยวน้ีเป็นการชําระแบบเหมาจํายกับบริษัทตัวแทนในตํางประเทศ  ทํานไมํสามารถท่ีจะเรียกร๎องเงินคืน ใน
กรณีที่ทํานปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช๎บริการที่ทางทัวร์จัดให๎ ยกเว๎นทํานได๎ทําการตกลง หรือ แจ๎งกํอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฎิเสธการตรวจคนเข๎าเมือง และจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ทํานชําระมาแล๎ว  
หากทํานถูกปฎิเสธการเข๎าเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข๎าเมือง  

 ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมํรับผิดชอบ หากทํานถูกปฎิ
เสธการเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทํองเที่ยวใช๎หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลํมสีเลือดหมู 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมํูคณะผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับ หากทํานต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระ  คําใช๎จําย

สํวนตํางท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และในกรณีที่ยกเลิก
การเดินทาง ถ๎าทางบริษัทได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทําน้ัน (ในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถทําการ Refund ได๎เทําน้ัน) 

 ทํานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชํน เชียงใหมํ ภูเก็ต หาดใหญํ ฯลฯ โปรดแจ๎งฝ่ายขายกํอนเพื่อขอคํายืนยันวําทัวร์น้ันๆ 
ยืนยันการเดินทาง แนํนอน หากทํานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมํได๎รับการยืนยันจากพนักงาน แล๎วทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไมํ
สามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆท่ีเก่ียวข๎องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได๎ 

 เม่ือทํานจองทัวร์และชําระมัดจําแล๎ว หมายถึงทํานยอมรับในข๎อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ๎งแล๎วข๎างต๎น  



 

 

โรงแรมและห้อง 
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของห๎องพักและรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม  ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องพักติดกันตามที่ต๎องการ หรือ อาจไมํสามารถจัดห๎องที่พักแบบ 3 เตียงได๎ 

 โรงแรมหลายแหํงในยุโรป จะไมํมีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให๎บริการ
ในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสํในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เชํน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นต๎น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห๎ามนําติดตัวขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด  
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล๎า เป็นต๎น จะถูกทําการตรวจอยําง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให๎ถือขึ้นเคร่ืองได๎ไมํเกิน  10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไมํเกิน 100 ml. แล๎วใสํรวมเป็นที่
เดียวกันในถุงใสพร๎อมที่จะสําแดงตํอเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหวําง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทํานซื้อสินค๎าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต๎องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเคร่ืองได๎ 
และห๎ามมีรํองรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎โหลดใต๎ท๎องเคร่ืองบิน  คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู๎โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตํละสายการบิน) การเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ทํานไมํอาจปฎิเสธได๎ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวําที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเคร่ืองได๎  ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว๎าง  
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ตํ่ากวํามาตราฐานได๎ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระ ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสํวน
ที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกินไป ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 



 

 

16 วัน ล่องเรือส าราญสู่ขั้วโลกใต้ (Antarctica)  

MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise 
ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต.... ฉลองปีใหม่ 2016 ที่ขั้วโลกใต้ 

26 ธันวาคม 2015 – 10 มกราคม 2016 
TOUR CODE :  CR1515AX 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ห๎องพัก 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล์ อาหาร 
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