
 

 

24 วนั เจาะลกึขั้วโลกใต้ (Antarctica Expedition)  

MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise 
ประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวติ....เหยยีบแผ่นน า้แข็งขั้วโลกใต้  
อูซัวยา – ฟอล์คแลนด์ – เซาท์จอร์เจีย – แอนตาร์กติกา 
บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตน่ิา) – อูซัวยา– เกาะฟอร์คแลนด์ – เกาะเซาท์ จอร์เจยี 

เกาะเชลท์แลนด์ – เกาะช้าง – แอนตาร์กตกิา – ช่องแคบเกอร์แลช – ช่องแคบเลอแมร์ – พาราไดซ์เบย์ 

 

 

5 - 28 พฤศจิกายน 2017 649,900 บาท 

(จองด่วน...พกัห้อง ช้ัน 5 Deluxe Suite Balcony ... รับเพยีง 15 ท่านเท่าน้ัน...เรือเต็มถึงปี 2018) 

TOURCODE : CR151502TZ 



 

 

ให้ท่านสัมผสัประสบการณ์เหยยีบพืน้น า้แขง็ขั้วโลกใต้ กบัการน่ังเรือโซดแิอก (Zodiac)  
 

 

 

 
 

5 พฤศจิกายน 2017 กรุงเทพ – ปารีส – บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา)    
08.40 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเขา้ท่ี 7-8 

อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10.50 น. ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดย สายการบินแอร์ฟร้านซ์ เท่ียวบิน  AF165 (ใชเ้วลาบินประมาณ 

12.20 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบัจอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ สายการบินฯ  มีบริการ อาหารกลางวนั 
และอาหารคํ่า บนเคร่ืองบิน 

17.10 น. เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG) นครปารีส  ประเทศฝร่ังเศส  แวะเปล่ียนเคร่ือง เป็นเท่ียวบิน AF394 อิสระ
ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี และ ผอ่นคลายอิริยาบถ ภายในสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG)  



 

 

23.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชาลส์เดอโกว ์ (CDG) สู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนติน า สัมผสั
ประสบการณ์บินขา้มเส้นแบ่งเขตเวลาสากล (ใชเ้วลาบินประมาณ 13.45 ชัว่โมง) 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 

 

6 พฤศจิกายน 2017 บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) – อูซัวยา 
09.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ มินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา   
  นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

  นาํท่านชมกรุงบวัโนสไอเรส (Buenos Aires) เมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตินา ซ่ึงนบัเป็นเมื องใหญ่อนัดบัสอง
ของอเมริกาใต ้รองจาก  นครเซาเปาโลของบราซิล ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทางใตข้องแม่นํ้าริโอเดอลาพลาตา (Rio de la 
Plata) บวัโนสไอเรส ถือวา่เป็นอีกเมืองท่ีไดรั้บวฒันธรรมยโุรปเอาไวเ้ป็นจาํนวน  นกัท่องเท่ียวหลายๆคนท่ีเคยมา
เท่ียวเมืองน้ี ต่างก็ขนานนามให ้บวัโนสไอเรส เป็น  "ปารีสแห่งอเมริกาใต้ " เมืองน้ีมีความเจริญเติบโตและมีความ
สมยัใหม่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในแถบประเทศลาตินอเมริกา อาร์เจนตินา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
13.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน ฮอร์เซ นิวเบรี   
15.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองอูซวัยา (Ushauaia) โดยเท่ียวบิน AR1890 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.35 ช.ม.) 
19.05 น. เดินทางถึงสนามบินอูซวัยา ประตูสู่ “แอนตาร์กติกา” หรือ “ขั้วโลกใต”้ 
คํ่า                 รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Ushuaia Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 

7 พฤศจิกายน 2017 อูซัวยา – เชคอนิเรือ MV Sea Spirit  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นเก็บภาพ ความสวยงามบริเวณท่าเรือเมืองอูซวัย า และเดินเล่นภายในตวัเมือง อูซวัยา ซ่ึงคง
บรรยากาศเมืองเล็กๆ แต่แฝงดว้ยเสน่ห์แบบตะวนัตก ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากหรือของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  นาํท่านเชคอิน เพื่อข้ึนเรือ MV Sea Spirit Cruise เน่ืองจากท่าเรือแห่งน้ีตอ้งใชเ้วลาในการเชคอิน และขนกระเป๋า

เดินทางข้ึนเรือ  เพราะเรือจะไม่ไดท้าํการจอดเทียบท่า ทางเรือจะอาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ทุกท่าน อิสระให้
ท่านไดพ้กัผอ่นบนเรือสาํราญ ตามอธัยาศยั  ในวนัน้ีทางเรือจะจดักิจกรรมซอ้มการเตรียมตวัแ ละความปลอดภยัใน
การล่องเรือสาํราญแบบเอก็ซ์เพนดิชัน่ ซ่ึงเป็นเรือท่ีสามารถนาํท่านข้ึนเหยยีบแผน่นํ้าแขง็แห่งขั้วโลกใต้  นอกจากน้ี
ลูกคา้ทุกท่านจะไดรั้บเส้ือกนัหนาว (Polar Parkas) เป็นของท่ีระลึก  เส้ือกนัหนาวชนิดน้ีออกแบบพิเศษเพื่อใหค้วาม
อบอุ่นแก่ร่างกายสาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการบุกตะลุยขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต ้



 

 

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ภายในหอ้งอาหารของเรือสาํราญ 
 เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหนา้สู่ขั้วโลกใต ้
 เรือมุ่งหนา้สู่ ช่องแคบบีเก้ิล (Beagle Channel)  ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีตั้งอยูใ่นหมู่เกาะ อาร์ชิพิลาโก (Archipelago 

island) เป็นพรมแดนธรรมชาติท่ีแบ่งแยกประเทศชิลี และ ประเทศอาร์เจนตินา  หมู่เกาะ อาร์ชิพิลาโก เป็นอีกเกาะ
ภายในรัฐเตียร์รา เดลฟวย โก (Tierra del Fuego) หรือช่ือทางการคือ  รัฐเตียร์ราเดลฟวยโก แอนตาร์กติกา และหมู่
เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก ใต ้เป็นรัฐในประเทศอาร์เจนตินา ท่ีแยกออกจากแผน่ดินให ญ่ของอาร์เจนตินา ขา้ม
ช่องแคบมาเจลลนั เมืองหลวงช่ือ อูซวัยา ระหวา่งการชมช่องแคบบีเก้ิล ท่านจะไดช่ื้นชมกบัทศันียภาพของหมู่เกาะ
นอ้ย ใหญ่มากมาย ทั้ง เกาะซีวลูฟ์ (Sea Wolves island) ซ่ึงเป็นเกาะท่ีอยูอ่าศยัของ แมวนํ้า และ สิงโตทะเล  หรือจะ
เป็น เกาะนก (Bird Island) ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกนานาพนัธ์ุ  ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความน่ารักของแมวนํ้า และ 
สิงโตทะเล ท่ีอาศยั อยูบ่นเกาะแห่งน้ี  

 
 
 
 
8 พฤศจิกายน 2017 South Atlantic Ocean 
 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
  เรือล่องสู่หมู่เกาะฟอร์คแลนด ์ (Falkland Island) โดยผา่นมหาสมุทรแอตแลนติกใต ้ (South Atlantic Ocean) ซ่ึงมี

ทศันียภาพท่ีสวยงามยิง่ ใหท้่านไดพ้กัผอ่นและปรับตวักบัอุณหภูมิก่อนเขา้ผนืแผน่ดิน แอนตาร์กติกา ทั้งน้ีระหวา่ง
ทางมุ่งหนา้สู่เกาะฟอร์คแลนด ์ท่านจะไดมี้โอกาสเห็นฝงูปลาวาฬและปลาโลมา แห่งมหาสมุทรแอตแลนติก อิสระ
ใหท้่านไดผ้อ่นคลายและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
บ่าย  อิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถและพกัผอ่นตามอธัยาศยั (แนะนาํใหท้่านออกกาํลงักายในหอ้งยมิ ท่ีมีบริการ

ลูกคา้ทุกท่าน เน่ืองจากในวนัรุ่งข้ึนจะเร่ิมเขา้สู่แผน่ดินขั้วโลกใต ้จึงแนะนาํใหท้่านเตรียมความพร้อมของร่างกาย
ก่อนสัมผสัปลายสุดแห่งผนืแผน่ดิน)  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

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


 

 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
9-10 พฤศจิกายน 2017 พอร์ท สแตนลย์ี (Port Stanley) แห่งหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island) 
  นาํท่านท่องเท่ียวใน หมู่เกาะฟอลค์แลนด ์ หรือ หมู่เกาะมลับีนสั  เป็นกลุ่มเกาะตั้งอยูใ่นหมู่เกาะแอตแลนติกใตบ้น

ไหล่ทวปีปาตาโก เนีย หมู่เกาะหลกัอยูห่่างจากชายฝ่ังปาตาโกเนีย  ไปทางตะวนัออกราว 500 กิโลเมตร กลุ่มเกาะมี
พื้นท่ี 12,173 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะฟอล์ คแลนดต์ะวนัออก ฟอล์ คแลนดต์ะวนัตก และเกาะท่ีเล็กกวา่
อ่ืนอีก 776 เกาะ หมู่เกาะดงักล่าวเป็นดินแดนโพน้ทะเลของสหราชอาณาจกัร  มีระดบัการปกครองตนเองภายในสูง 
เมืองหลวง คือ  สแตนลีย์บนเกาะฟอล์คแลนดต์ะวนัออก  นาํท่านสัมผสักบัวถีิชีวติและประวติัความเป็นมาของหมู่
เกาะฟอร์คแลนด ์ 

  นาํท่านสัมผสั นกเพนกวนิพนัธ์ุเกนตู (Gentoo Penguins) และ นกเพนกวนิจกัรพรรดิ (King Penguins) ซ่ึงมีกวา่พนั
ตวัในบริเวณน้ี อิสระใหท้่านไดส้ัมผสัและถ่ายรูปกบัฝงูนกเพนกวนินานาพนัธ์ุแบบใกลชิ้ด 

  นาํท่านสัมผสั วถีิการดาํรงชีวติของนกอลับาโทรส (Albatross) ซ่ึงอาศยัอยูใ่นเกาะแห่งน้ีเป็นจาํนวนมาก ใหท้่านได้
ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติของนกอลับาโทรส พร้อมเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั    

(อาหารเช้า, กลางวนั, เยน็, อาหารว่าง มบีริการบนเรือ ระหว่างการเดินทาง) 

11-12 พฤศจิกายน 2017  Southern Ocean 
  เรือ MV Sea Spirit นาํท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่เกาะ เซาทจ์อร์เจีย หมู่เกาะแห่งสัตวข์ั้วโลกใตน้านาชนิด และเป็นแหล่ง

ของแมวนํ้า , เพนกวนิ, สิงโตทะเล , นกนานาชนิด โดยระหวา่งทางเรือจะล่องผา่น มหาสมุทรใต ้ (Southern Ocean) 
และผา่นหนา้ผารังนก หรือท่ีรู้จกัในนาม หินชคั (Shag Rocks) ระหวา่งการเดินทางผูเ้ช่ียวชาญในแขนงต่างๆจะ ให้
ความรู้ความเขา้ใจท่านในเร่ืองธรรมชาติและการดาํรงชีวติของสัตวข์ั้วโลกใต ้

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


 

 

(อาหารเช้า, กลางวนั, เยน็, อาหารว่าง มบีริการบนเรือ ระหว่างการเดินทางสู่หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย) 
13-17 พฤศจิกายน 2017  หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia) 
 หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia)  
 เป็นหมู่เกาะท่ีอุดมไปดว้ยสัตวข์ั้วโลกใตน้านาชนิดซ่ึงอาศยัอยูก่นัเป็นอาณาจกัรใหญ่และกินพื้นท่ีหลายเกาะ ดงันั้น

การเดินทางเพื่อใหท้่านไดส้ัมผสัธรรมชาติอยา่งเตม็ท่ี จะใชเ้วลาท่ีน่ีหลายวนั โดย Expedition team จะนาํท่านข้ึน
สัมผสัธรรมชาติของแต่ละเกาะ ซ่ึงอุดมไปดว้ยสัตวท่ี์อาศยักนัเป็นอาณาจกัรไม่วา่จะเป็น นกอลับาโทรส , เพนกวนิ, 
แมวนํ้างวงชา้ง , ซ่ึงอาศยัอยูใ่นเกาะน้ีกวา่แสนตวั นอกจากน้ีเกาะแห่งน้ี โดยรอบบริเวณยงัเป็นแหล่งอาศยัของ
ปลาวาฬอีกดว้ย 

 
 

18-19 พฤศจิกายน 2017  Southern Ocean 
  เรือ MV Sea Spirit นาํท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ผนืแผน่ดิน แอนตาร์กติกา ระหวา่งทาง มุ่งหนา้สู่ขั้วโลกใต ้ ในระหวา่ง

การล่องเรือ หากอากาศดี ท่านจะไดเ้ห็นฝงูปลาวาฬ วา่ยวนเวยีน ในทะเลแห่งน้ี นอกจากน้ีทางเรือยงัมีกิจกรรมและ
ขอ้มูลสาํหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการรู้รายละเอียด และ เร่ืองราวของขั้วโลกใตแ้ละการเตรียมตวัสาํหรับการลงเรือ Zodica 
เพื่อข้ึนสัมผสัจุดต่างๆตลอดการเดินทางสู่ ขั้วโลกใต ้ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือจดัข้ึน หรือจะเลือก
ผอ่นคลายอิริยาบถในคลบัเลาจน์ของทางเรือ เรือล่องผา่นมหาสมุทรแอนตาร์กติก ซ่ึงเร่ิมปกคลุมดว้ยธารนํ้าแขง็
และทุ่งนํ้าแขง็แห่งขั้วโลกใต ้ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพอนัแปลกตาอีกแห่งหน่ึงของดินแดนขั้ วโลกใต ้
(Antarctica Zone)   

(อาหารเช้า, กลางวนั, เยน็, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทางสู่แอนตาร์กติกา) 

 
20-22 พฤศจิกายน 2017 หมู่เกาะเชลท์แลนด์ใต้ (South Shetland Island) และ แอนตาร์กติกา  

(กจิกรรมการลงเรือ Zodiac ระหว่างวนัที ่20-22 พฤศจกิายน 2017 อาจมกีารปรับเปลีย่นการขึน้เกาะแต่ละจุดขึน้กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั) 



 

 

Half-Moon Island นาํท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac ship) เพื่อสัมผสัปร ะสบการณ์เดินเล่นกนั  เพนกวนิรูคคาร่ี (Rookery 
penguin)  แห่งเกาะฮาลฟ์มูน (Half Moon Island) ซ่ึงเป็นเกาะท่ีอยูอ่าศยัของเหล่าเพนกวนิรูคคาร่ีแห่ง
ขั้วโลกใต ้นาํท่านข้ึนฝ่ังเพื่อใหท้่านไดส้ัมผสัเพนกวนิอยา่งใกลชิ้ด นอกจากน้ีบริเวณเกาะแห่งน้ี ยงัเป็น
ท่ีอยูข่องสัตวข์ั้วโลกใตอ้ยา่ง นกขั้วโลกใต ้ซ่ึงมีลาํตวัสีขาวและมีปลอกคอสีดาํ และ นกนางนวลเคลป์ 
รวมถึงนกนาน าชนิด ใหท้่านไดเ้ก็บภาพสัตวข์ั้วโลก ท่ีอาศยัอยู ่ณ บริเวณน้ี ไดเ้วลานาํท่าน ข้ึนเรือโซดิ
แอกเพื่อนาํท่านข้ึนเรือ MV Sea Spirit  

 
Deception Island นาํท่านมุ่งหนา้สู่อ่าวนกัล่าปลาวาฬ (Whalers Bay) ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของปลาวาฬหลงัค่อม  หรือ 

วาฬฮมัแบค็ (Humpback whales) เป็นวาฬขนาดใหญ่ชนิดหน่ึง จดัอยูใ่นประเภท วาฬบาลีน  ในวงศว์าฬ
อกร่อง (Balaenopteridae) วาฬหลงัค่อมจดัเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของวาฬทั้งหมด นํ้าหนกัตวั
อาจถึง 45 ตนั มีความยาว 25 เมตร วาฬหลงัค่อมเป็นวาฬท่ีเป็นรู้จกักนัเป็นอยา่งดีจากพฤติกรรมชอบ
กระโดดตวัข้ึนเหนือนํ้า ซ่ึงเป็นภาพท่ีน่าประทบัใจสาํหรับผูพ้บเห็น เหตุ ท่ีกระโดดนั้นมีหลายประการ 
ทั้งกระโดดเพื่อสลดัเพรียงท่ีเกาะอยูต่ามตวัใหห้ลุดออก หรือ กระโดดเพื่ออวดตวัเมีย เม่ือมีตั วผูต้วัหน่ึง
กระโดดก่อน ตวัอ่ืนๆ ก็จะกระโดดตามเหมือนแข่งขนักนั  ณ อ่าวแห่งน้ีเป็นแหล่งของวา ฬหลงัค่อม จึง
ทาํใหส้มยัล่าปลาวาฬ บริเวณน้ีจะเตม็ไปดว้ยเรือล่าปลาวาฬและจะนาํวาฬท่ีล่าได ้ไปชาํแหละบนเกาะดี
เซพชัน่ (Deception Island) ต่อไป ใหท้่านไดส้ัมผสัและเก็บภาพวาฬหลงัค่อมอยา่งใกลชิ้ด จากนั้นนาํ
ท่านสู่เกาะดีเซพชัน่ (Deception Island) เพื่อชมหมู่บา้นและโรงงานชาํแหละปลาวาฬ ซ่ึงสร้างข้ึนในปี 
1905 และไดถู้กทาํลายลงจากเหตุ ดินถล่มในปี 1967 ท่านจะไดเ้ห็นซากวาฬท่ีสามารถพบเห็นไดใ้น
บริเวณน้ี  ไดเ้วลานาํท่านกลบัสู่เรือโซดิแอก  เพื่อกลบัสู่เรือ MV Sea Spirit  (การข้ึนเกาะแต่ละเกาะ 
ข้ึนกบัสภาพอากาศ) 

 

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


 

 

Lermaire Channel เรือสาํราญล่องเขา้สู่น่านนํ้า ช่องแคบเลอแมร์ (Lermaire Channel) อนัเป็นช่องแคบแห่งขั้วโลกใตท่ี้
สวยงามมาก หากวนัใดฟ้าเปิด ณ บริเวณแห่งน้ี กอ้นนํ้าแขง็จะสะทอ้นกบัผนืนํ้า เกิดภาพสะทอ้นท่ี
สวยงามยิง่ ช่องแคบแห่งน้ีถูกคน้พบเป็นคร้ังแรกโดยนกัเดินเรือชาวเยอรมนัในปี 1873 แต่นกัเดินเรือ
นาม เอเดรียน เดอ เกอร์แลช ไดข้ึ้นสาํรวจในปี 1898 หากอากาศดีท่านจะไดเ้ห็นสัตวข์ั้วโลกใตอ้ยา่ง 
เพนกวนิ วาฬ แมวนํ้า และ สิงโตทะเลท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี โดยเฉพาะ เกนตูเพนกวนิ อิสระใหท้่านได้
เก็บภาพธารนํ้าแขง็ และกอ้นนํ้าแขง็ขั้วโลกใตข้นาดใหญ่  

Gerlache straight  ช่องแคบเกอร์แลช  (Gerlache straight, Antarctica) เส้นทางท่ีเรียกไดว้า่ ประติมากรรมกอ้นนํ้าแขง็  ซ่ึง
สรรคส์ร้างโดยธรรมชาติ อยา่งแทจ้ริง ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของกอ้นนํ้าแขง็ขนาดใหญ่ท่ี
สลกัเสลาโดยธรรมชาติ เป็นรูปร่างแปลกตามากมาย เส้นทางช่องแคบเกอร์แลชเป็นเส้นทางท่ีเรียกได้
วา่ เส้นทางแห่งประติมากรรมท่ีสวยงามเส้นทางหน่ึงในการสัมผสัถึงความงามของทุ่งนํ้าแขง็แห่งขั้ว
โลกใต ้พลาดไม่ไดก้บัการเก็บภาพความงามสองฝ่ังท่ีรังสรรคแ์ตกต่างกนัในทุกปี 

 
 ขอ้ดีของการล่องเรือ Expedition Cruise คือ เรือสามารถเขา้ใกลธ้ารนํ้าแขง็และชายฝ่ังในระยะใกล ้ ท่านสามารถสัมผสัและเก็บ

ภาพความสวยงามไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

Neumayer Channel  นาํท่านล่องผา่น ช่องแคบนูเมเยอร์ (Neumayer Channel) ซ่ึงเป็นช่องแคบกวา้งเพียง 16 ไมล ์แยกเกาะ
แอนเจอร์ (Anvers Island) เกาะเวยีนเก (Wiencke Island) และเกาะโดวเ์นอร์ (Dourner Island) ซ่ึง
นบัเป็นไฮไลทท่ี์สวยงามท่ีสุดของช่องแคบเกอร์แลช ใหท้่านไดเ้ตม็อ่ิมกบัประสบการณ์การมาเยอืนขั้ว
โลกใต ้และสัมผสัทศันียภาพสองฝ่ังของเรือ หากอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นฝงูเพนกวนิจกัรพรรดิ , 
ปลาวาฬนานาชนิด ไม่วา่จะเป็น วาฬหลงัค่อม, วาฬมิงค,์ วาฬเพชรฆาต, สิงโตทะเล, วอรัส และสัตวข์ั้ว
โลกใต ้หรือ ท่านจะเลือกทาํกิจกรรมท่ีทางเรือจดัข้ึน เพื่อผอ่นคลายอิริยาบถ 

 



 

 

Paradise Harbor นาํท่านข้ึนเรือโซดิแอก (Zodiac ship) มุ่งหนา้สู่พาราไดซ์  ฮาร์เบอร์  (Paradise Harbor) ถูกคน้พบโดย
นกัล่าปลาวาฬ ภายในอ่าวแห่งน้ีปกคลุมดว้ย ทุ่งนํ้าแขง็ และ กอ้นนาํแขง็ รวมถึงธารนํ้าแขง็ มากมาย มี
ววิ ทิวทศัน์และ ทศันียภาพท่ีสวยงาม และ ยงัเ ป็นท่ีอยูข่องนกเพนกวนิจกัรพรรดิ สิงโตทะเล  แมวนํ้า 
และส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัอยูใ่นแถบขั้วโลกใต ้หากอากาศดีและทศันียภาพแจ่มใส ท่านจะไดเ้ห็นฝงูเพนกวนิ
จกัรพรรดิมากมาย รวมถึง แมวนํ้า และ สิงโตทะเลมานอนอาบแดด บนกอ้นนํ้าแขง็ และ ปลาวาฬมิงค์ , 
ปลาวาฬหลงัค่อม และ ปลาวาฬเพรชฆาต ท่ีจะข้ึนมาเล่นนํ้าในช่วงฤดูน้ี  อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตาม
อธัยาศยั ก่อนนาํท่านกลบัข้ึนเรือ MV Sea Spirit 

 
 

23-24 พฤศจิกายน 2017  Drake Passage 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในหอ้งอาหารของเรือสาํราญ 

อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือสาํราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมท่ีมีภายในเรือสาํราญมากมายไดต้ามใจชอบ  ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษี
บนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถ
เลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต สระวา่ยนํ้า ฟิตเนส 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ  แนะนาํใหท้่านเก็บภาพความ
สวยงามและทศันียภาพอนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั หรือจะเลือกร่วมกิจกรรมกบัทางเรือท่ีจดัโปรแกรมสันทนา
การและการส่องสัตวข์ั้วโลกต่างๆมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  

25 พฤศจิกายน 2017 อูซัวยา – บัวโนสไอเรส 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในหอ้งอาหารของเรือสาํราญ 

เรือล่องเขา้สู่น่านนํ้าแห่งเมืองอูซวัยา หากท่านยงัไม่เตม็อ่ิมกบัการเก็บภาพช่องแคบบีเก้ิล (Beagle Channel) แนะนาํ
ใหท้่านเตรียมกลอ้งใหพ้ร้อมในการเก็บภาพความน่ารักของแมวนํ้ามากมาย และนกประจาํถ่ินจาํนวนมาก ท่ีอาศยั
อยูใ่นบริเวณน้ี หลงัจากเรือเทียบท่านาํท่านเชคเอาท ์รับสัมภาระ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
13.30 น. นาํท่านสู่สนามบินอูซวัยา เพื่อเชคอิน 
15.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินอูซวัยา สู่สนามบินจอช นิวเบอร์ร่ี แอร์พอร์ต (AEP) ประเทศอาร์เจนตินา 



 

 

18.50 น. เดินทางถึงสนามบินจอช นิวเบอร์ร่ี แอร์พอร์ต  (AEP)  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Holiday Inn Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 

26 พฤศจิกายน 2017 บัวโนสไอเรส  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านชมกรุงบวัโนสไอเรส (Buenos Aires) เมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตินา ซ่ึงนบัเป็นเมื องใหญ่อนัดบัสอง
ของอเมริกาใต ้รองจาก  นครเซาเปาโลของบราซิล ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทางใตข้องแม่นํ้าริโอ เดอลาพลาตา (Rio de la 
Plata) บวัโนสไอเรส ถือวา่เป็นอีกเมืองท่ีไดรั้บวฒันธรรมยโุรปเอาไวเ้ป็นจาํนวน  นกัท่องเท่ียวหลายๆคนท่ีเคยมา
เท่ียวเมืองน้ี ต่างก็ขนานนามให ้บวัโนสไอเรส เป็น  "ปารีสแห่งอเมริกาใต"้ เมืองน้ีมีความเจริญเติบโตและมีความ
สมยัใหม่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในแถบประเทศลาตินอเมริกา นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัทาํเนียบประธานาธิบดี หรือท่ีมีช่ือ
เรียกวา่ “คาซา โรซาดา ” (Casa Rosada) แปลวา่บา้นสีชมพหูรือบา้นสีกุหลาบเพราะใชหิ้นสีชมพกู่อสร้าง ตั้ง
ตระหง่านอยูห่นา้ จตุัรัสมาโย (Plaza De Mayo) อิสระใหท้่านเก็บภาพความงามของเมืองและสถาปัตยกรรม อาคาร
สาํนกังานต่างๆท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะยโุรป นาํท่าน เขา้ชมมหาวหิารโรเซอร์เรตตา้ (The Metropolitan 
Cathedral) สร้างข้ึนในปี 1677 และไดพ้งัทลายลงในปี 1753 ต่อมาไดมี้การบูรณะสร้างโบสถแ์ห่งน้ีข้ึนมาใหม่
โบสถแ์ห่งน้ีเป็นท่ีฝังศพของ นายพลโฮเซ่ เดอ  ซานมาร์ติน นกัปฎิวติัผูย้ิง่ใหญ่และผูน้าํอิสรภาพสู่อาร์เจนตินา 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่จตุรัสคองเกรส ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ (Parliament House) นาํท่าน ผา่นชมถนน 
9 กรกฎาคม (Avenida 9 de Julio) ซ่ึงชาวอาร์เจนตินาอา้งวา่ถนนสายน้ีเป็นถนนท่ีกวา้งท่ีสุดในโลก ผา่นชมท่ีตั้งของ
เสาโอบิลิกส์ (Obelisk El Obelisco) สร้างข้ึน ในปี 1936 ณ ส่วนกลางของถนนแห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่ีธงอาร์เจนตินา
ถูกเชิญสู่ยอดเสาเป็นคร้ังแรก เป็นท่ีจดัประชุมทางการเมือง งานดนตรี  และเป็นสถานท่ีฉลองชยัชนะของทีม
ฟุตบอลอาร์เจนตินา  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
13.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) เพื่อเชคอิน  
16.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยเท่ียวบิน AF 393 (ใชเ้วลาบินประมาณ 13 ชัว่โมง) 
27 พฤศจิกายน 2017  บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) – ปารีส 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวนั และ อาหารค ่า บนเคร่ืองบิน 

10.40 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ส เดอร์โกลล ์อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
 อิสระท่านรับประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบิน 
16.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี AF166 (บินตรง) 
 สายการบิน บริการอาหารคํ่าและอาหารเชา้ 



 

 

28 พฤศจิกายน 2017 กรุงเทพมหานคร 
09.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 

ห้องพกัเรือส าราญ MV Sea Spirit Luxury Cruise 

 
รองรับผู้โดยสารได้ 114 คน  

ห้องพกัเป็นแบบ Suite และมีหน้าต่าง (Ocean View) หรือ ระเบียง (Balcony) 
(เตยีงนอนสามารถแยกเป็นเตียง TWN ได้) 

ห้องสวทีแบบมีระเบียง : Premium Suite with private Balcony (ช้ัน 6) 

 
ห้องสวทีแบบมีระเบียง : Deluxe Suite with private Balcony (ช้ัน 5)  

 

ห้องขนาด 30 ตร.ม. เตียง TWN หรือ King Size Bed, มีระเบียง และ Private facilities 



 

 

24 วนั เจาะลกึขั้วโลกใต้ (Antarctica Expedition)  

MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise 
อตัราค่าบริการ 5-28 พฤศจิกายน 2560 

ราคาผูใ้หญ่ หรือ เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)   
(พกัหอ้งคู่แบบมีระเบียงส่วนตวั Deluxe Balcony ชั้น 5 มีเพียง 4 หอ้ง) ท่านละ 

649,900 

พกัเด่ียว (หอ้งพกัแบบ Deluxe Balcony ชั้น 5) เพิ่มเงิน 380,000 

Upgrade หอ้งพกัเป็นแบบ Premium Suite Balcony ชั้น 6 มีเพียง 3 หอ้ง เพิ่มเงินท่านละ  30,000 

Upgrade หอ้งพกัเป็นแบบ Owner Suite Balcony ชั้น 6 มีเพียง 1 หอ้ง เพิ่มเงินท่านละ 185,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-CDG-EZE-CDG-BKK หกัคืน 50,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 180,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2560) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได้  
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือสาํราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน AF (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุในรายการ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



 

 

 

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 200,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน  
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนที่เหลอื 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 180 วนัก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใชจ่้าย (ตามกฎของเรือ)  
* ภายใน 90 – 179 วนัก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายตามจริง (ไดรั้บหนงัสือยืนยนัจากทางเรือ และ แลนดโ์อเปอร์เรเตอร์) 
* ภายใน 60 – 89 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายตามจริง (ไดรั้บหนงัสือยืนยนัจากทางเรือ และ แลนดโ์อเปอร์เรเตอร์) 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผีู้เดนิทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 

30 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดัหยดุ

งาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง
ไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้  หาก
ท่านถกูปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถกูปฎิเส
ธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการ
เดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบิน
สามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ 
ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้  
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม  ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํ
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้



 

 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด  
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ  ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได้ และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบิน
ท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได้ ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตราฐานได้ 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

24 วนั เจาะลกึขั้วโลกใต้ (Antarctica Expedition)  

MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise 
ประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวติ....เหยยีบแผ่นน า้แข็งขั้วโลกใต้  

5-28 พฤศจิกายน 2017 
 
ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 

(SGL/TWN/TRP) 
สะสมไมล ์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง............................................................................................................................................... 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์........................................................ 
โทรศัพท์มอืถือ.......................................................... 

 
*** กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่แฟกซ์ 02 428 2125 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 428 2114 


