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27 วัน เจาะลึกขั้วโลกใต (Antarctica Expedition)
MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise
ประสบการณครั้งหนึ่งในชีวิต....เหยียบแผนน้ําแข็งขั้วโลกใต
เซาเปาโล – มอนเตวิดิโอ (อุรุกวัย) – ฟอลคแลนด – เซาทจอรเจีย – แอนตารกติกา

18 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2562
เริ่มตน 588,000 บาท
(จองดวน...... รับเพียง 10 ทานเทานัน้ ….)

27 วัน เจาะลึกขั้วโลกใต (Antarctica Expedition)
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MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise
เซาเปาโล (บราซิล) – มอนเตวิดิโอ (อุรุกวัย) – เกาะฟอรคแลนด – เกาะเซาท จอรเจีย
เกาะเชลทแลนด – เกาะชาง – แอนตารกติกา – ชองแคบเกอรแลช – ชองแคบเลอแมร – พาราไดซเบย
ใหทานสัมผัสประสบการณเหยียบพื้นน้ําแข็งขั้วโลกใต กับการนั่งเรือโซดิแอก (Zodiac)

27 วัน เจาะลึกขั้วโลกใต (Antarctica Expedition)
มอนเตวิดิโอ (อุรุกวัย) – ฟอลคแลนด – เซาทจอรเจีย – แอนตารกติกา
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18 ตุลาคม 2562
20.30 น.
23.45 น.

คณะพบเจาหน าที่ และมั คคุเทศก ไ ดที่ เคาน เตอรเชคอิ น U (แถว U 14-18) ประตู ท างเขาที่ 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอรเชคอินสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใชเวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ําและอาหารเชา

19 ตุลาคม 2562
05.40 น.
09.30 น.

กรุงเทพ – อิสตันบูล

อิสตันบูล – เซาเปาโล (บราซิล)

เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK15 อิสระให ทานไดชอปปงสิน คาปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูล ตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู สนามบินเซาเปาโล (GRU) ประเทศบราซิล
โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (ใชเวลาบินประมาณ 13 ชั่วโมง 40 นาที)

********* บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารเชา และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน
19.10 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ เซาเปาโล (GRU) ประเทศบราซิล
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศสูโรงแรมที่พัก เพื่อใหทานไดพักผอนและปรับเวลา หลังผานการเดินทางขามทวีป
สูประเทศบราซิล ซึ่งเปนประเทศที่ใหญที่สุดในทวีปอเมริกาใต
นําทานเขาสูโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Sao Paulo Airport Hotel**** หรือเทียบเทา

20 ตุลาคม 2562

เซาเปาโล (บราซิล) – มอนเตวิดิโอ (อุรุกกวัย)

เชา
05.00 น.
07.35 น.
10.14 น.

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสูสนามบิน เซาเปาโล เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางสูเมืองมอนเตวิดิโอ (Montevideo) โดยเที่ยวบิน LA8044 (ใชเวลาบินประมาณ 2.40 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินมอนเตวิดิโอ ประเทศอุรุกวัย
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

บาย

นําทานเที่ยวชมเมืองมอนเตวิเดโอ (Montevideo) เมืองหลวง ศูนยกลางความเจริญทางการคา และยังเปนเมืองทา
และเมืองใหญที่สุดของประเทศอุรุกวัย มีผูคนอาศัยอยูหนาแนน เคยอยูภายใตการปกครองของอังกฤษในเวลา
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สั้นๆ ในป ค.ศ. 1807 และมีสวนเกี่ยวของกับยุทธนาวีในสงครามโลกครั้งที่ 2 ในยุทธนาวีแมน้ําพลาตา จากนั้น
นําทานชมสถาปตยกรรม อาคารยุคโบราณในบริเวณจัตุรัสอิสรภาพ (Plaza de Independencies) ซึ่งเปนลานกวาง
เปนจตุรัสที่เปนสถานที่ประกาศอิสรภาพของประเทศอุรุกวัย และยังเปนที่ตั้งของอนุสาวรียโฮเซ เจอรวาซิโอ
อารติกาส (Jos Gervasio Artigas) วีรบุรุษผูประกาศอิสรภาพของอุรุกวัย จากนั้นนําทานแวะถายรูปกับอาคารตึก
สูงทรงโบราณที่ ชื่อวา Palacio Salvo เป น หนึ่ งในตึก สู งที่ สุ ด ในอเมริก าใต ได เวลานํ าท านเขาชมมหาวิห าร
Iglesia de las Carmelitas ซึ่งเป น วิหารสไตล โกธิคตั้งตระหงานในเมืองมอนเตวิเดโอ นั บเปน ศูน ยกลางทาง
ศาสนาคริสตอีกแหงหนึ่งของชาวอุรุกวัย จากนั้นนําทานถายรูปกับศาลาวาการเมือง (Colonial Town Hall) ที่มี
สถาปตยกรรมสไตลโคโลเนียล เปนกลุมอาคารโบราณที่มีความสวยงามอีกแหงหนึ่งของอุรุกวัย

นําทานเที่ยวชมและแวะถายรูปกับอาคารรัฐสภาแหงอุรุกวัย (Palacio Legislativo) ซึ่งเปนอาคารที่เปนเหมือน
สัญลักษณแหงประชาธิปไตยแหงแรกของทวีปอเมริกาใต อาคารรัฐสภาแหงนี้สรางขึ้นในป 1925 เพื่อเปนการ
เฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพครบ 100 ปของอุรุกวัย
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม
นําทานเขาสูโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว **** หรือเทียบเทา

21 ตุลาคม 2562

มอนเตวิดิโอ – ฟอรคแลนด

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเชคอิน เพื่อขึ้นเรือ MV Sea Spirit Cruise เนื่องจากทาเรือแหงนี้ตองใชเวลาในการเชคอิน และขนกระเปา
เดินทางขึ้นเรือ เพราะเรือจะไมไดทําการจอดเทียบทา ทางเรือจะอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาทุกทาน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันในหองอาหารภายในเรือสําราญ
อิสระใหทานไดพักผอนบนเรือสําราญ ตามอัธยาศัย ในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรมซอมการเตรียมตัวและความ
ปลอดภัยในการลองเรือสําราญแบบเอ็กซเพนดิชั่น ซึ่งเปนเรือที่สามารถนําทานขึ้นเหยียบแผนน้ําแข็งแหงขั้ว
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โลกใต นอกจากนี้ ลูก คาทุ ก ท านจะได รับ เสื้อกัน หนาว (Polar Parkas) เป น ของที่ ระลึก เสื้ อกั น หนาวชนิ ด นี้
ออกแบบพิเศษเพื่อใหความอบอุนแกรางกายสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการบุกตะลุยขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ภายในหองอาหารของเรือสําราญ
เรือออกจากทาเทียบเรือมุงหนาสูขั้วโลกใต

22-24 ตุลาคม 2561

South Atlantic Ocean

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือลองสูหมูเกาะฟอรคแลนด (Falkland Island) โดยผานมหาสมุทรแอตแลนติกใต (South Atlantic Ocean) ซึ่งมี
ทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง ใหทานไดพักผอนและปรับตัวกับอุณ หภูมิกอนเขาผืนแผน ดิน แอนตารกติกา ทั้งนี้
ระหว างทางมุ งหน าสู เกาะฟอร ค แลนด ท านจะได มี โ อกาสเห็ น ฝู งปลาวาฬและปลาโลมา แห งมหาสมุ ท ร
แอตแลนติก อิสระใหทานไดผอนคลายและพักผอนตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

บาย

อิสระใหทานไดผอนคลายอิริยาบถและพักผอนตามอัธยาศัย (แนะนําใหทานออกกําลังกายในหองยิม ที่มีบริการ
ลูกคาทุ กท าน เนื่ องจากในวัน รุงขึ้นจะเริ่มเขาสู แผน ดิน ขั้วโลกใต จึงแนะนํ าให ทานเตรียมความพรอมของ
รางกายกอนสัมผัสปลายสุดแหงผืนแผนดิน)
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย

ค่ํา
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25 – 26 ตุลาคม 2562

พอรท สแตนลีย (Port Stanley) แหงหมูเกาะฟอลคแลนด (Falkland Island)

นําทานทองเที่ยวในหมูเกาะฟอลคแลนด หรือ หมูเกาะมัลบีนัส เปนกลุมเกาะตั้งอยูในหมูเกาะแอตแลนติกใต
บนไหลทวีปปาตาโกเนีย หมูเกาะหลักอยูหางจากชายฝงปาตาโกเนีย ไปทางตะวันออกราว 500 กิโลเมตร กลุม
เกาะมีพื้นที่ 12,173 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยเกาะฟอลคแลนดตะวันออก ฟอลคแลนดตะวันตก และเกาะที่
เล็กกวาอื่นอีก 776 เกาะ หมูเกาะดังกลาวเปนดินแดนโพนทะเลของสหราชอาณาจักร มีระดับการปกครองตนเอง
ภายในสูง เมืองหลวง คือ สแตนลียบนเกาะฟอลคแลนดตะวันออก นําทานสัมผัสกับวิถีชีวิตและประวัติความ
เปนมาของหมูเกาะฟอรคแลนด
นําทานสัมผัส นกเพนกวินพันธุเกนตู (Gentoo Penguins) และ นกเพนกวินจักรพรรดิ (King Penguins) ซึ่งมีกวา
พันตัวในบริเวณนี้ อิสระใหทานไดสัมผัสและถายรูปกับฝูงนกเพนกวินนานาพันธุแบบใกลชิด
นําทานสัมผัส วิถีการดํารงชีวิตของนกอัลบาโทรส (Albatross) ซึ่งอาศัยอยูในเกาะแหงนี้เปนจํานวนมาก ใหทาน
ไดใกลชิดกับธรรมชาติของนกอัลบาโทรส พรอมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

(อาหารเชา, กลางวัน, เย็น, อาหารวาง มีบริการบนเรือ ระหวางการเดินทาง)
27-28 ตุลาคม 2562

Southern Ocean

เรือ MV Sea Spirit นําทานเดินทางมุงหนาสูเกาะ เซาทจอรเจีย หมูเกาะแหงสัตวขั้วโลกใตนานาชนิด และเปน
แหลงของแมวน้ํา, เพนกวิน, สิงโตทะเล, นกนานาชนิด โดยระหวางทางเรือจะลองผาน มหาสมุทรใต (Southern
Ocean) และผานหนาผารังนก หรือที่รูจักในนาม หินชัค (Shag Rocks) ระหวางการเดินทางผูเชี่ยวชาญในแขนง
ตางๆจะใหความรูความเขาใจทานในเรื่องธรรมชาติและการดํารงชีวิตของสัตวขั้วโลกใต

(อาหารเชา, กลางวัน, เย็น, อาหารวาง มีบริการบนเรือ ระหวางการเดินทางสูหมูเกาะเซาทจอรเจีย)
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29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562

หมูเกาะเซาทจอรเจีย (South Georgia)

หมูเกาะเซาทจอรเจีย (South Georgia)
เปนหมูเกาะที่อุดมไปดวยสัตวขั้วโลกใตนานาชนิดซึ่งอาศัยอยูกันเปนอาณาจักรใหญและกินพื้นที่หลายเกาะ
ดังนั้นการเดินทางเพื่อใหทานไดสัมผัสธรรมชาติอยางเต็มที่จะใชเวลาที่นี่หลายวัน โดย Expedition team จะนํา
ทานขึ้นสัมผัสธรรมชาติของแตละเกาะ ซึ่งอุดมไปดวยสัตวที่อาศัยกันเปนอาณาจักรไมวาจะเปน นกอัลบาโทรส
, เพนกวิน, แมวน้ํางวงชาง, ซึ่งอาศัยอยูในเกาะนี้กวาแสนตัว นอกจากนี้เกาะแหงนี้ โดยรอบบริเวณยังเปนแหลง
อาศัยของปลาวาฬอีกดวย

3-4 พฤศจิกายน 2562
Southern Ocean
เรือ MV Sea Spirit นํ าทานเดิน ทางมุงหน าสูผืน แผน ดิน แอนตารก ติก า ระหวางทางมุงหนาสู ขั้วโลกใต ใน
ระหวางการลองเรือ หากอากาศดี ทานจะไดเห็นฝูงปลาวาฬ วายวนเวียน ในทะเลแหงนี้ นอกจากนี้ทางเรือยังมี
กิจกรรมและขอมูลสําหรับลูกคาที่ตองการรูรายละเอียด และ เรื่องราวของขั้วโลกใตและการเตรียมตัวสําหรับ
การลงเรือ Zodica เพื่อขึ้นสัมผัสจุดตางๆตลอดการเดินทางสูขั้วโลกใต ทานสามารถรวมกิจกรรมตางๆที่ทางเรือ
จัดขึ้น หรือจะเลือกผอนคลายอิริยาบถในคลับเลาจนของทางเรือ เรือลองผานมหาสมุทรแอนตารกติก ซึ่งเริ่มปก
คลุมดวยธารน้ําแข็งและทุงน้ําแข็งแหงขั้วโลกใต ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตาอีกแหงหนึ่งของ
ดินแดนขั้วโลกใต (Antarctica Zone)
(อาหารเชา, กลางวัน, เย็น, อาหารวาง มีบริการบนเรือ ระหวางการเดินทางสูแอนตารกติกา)
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5-8 พฤศจิกายน 2562

หมูเกาะเชลทแลนดใต (South Shetland Island) และ แอนตารกติกา

(กิจกรรมการลงเรือ Zodiac ระหวางวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2019 อาจมีการปรับเปลี่ยนการขึ้นเกาะแตละจุดขึ้นกับสภาพอากาศในแตละวัน)

Half-Moon Island

นําทานลงเรือโซดิแอก (Zodiac ship) เพื่อสัมผัสประสบการณเดินเลนกัน เพนกวินรูคคารี่ (Rookery
penguin) แหงเกาะฮาลฟมูน (Half Moon Island) ซึ่งเปนเกาะที่อยูอาศัยของเหลาเพนกวินรูคคารี่
แหงขั้วโลกใต นําทานขึ้นฝงเพื่อใหทานไดสัมผัสเพนกวินอยางใกลชิด นอกจากนี้บริเวณเกาะแหงนี้
ยังเปน ที่อยูของสัตวขั้วโลกใตอยาง นกขั้วโลกใต ซึ่งมีลําตัวสี ขาวและมีปลอกคอสีดํา และ นก
นางนวลเคลป รวมถึงนกนานาชนิด ใหทานไดเก็บภาพสัตวขั้วโลกที่อาศัยอยู ณ บริเวณนี้ ไดเวลา
นําทานขึ้นเรือโซดิแอกเพื่อนําทานขึ้นเรือ MV Sea Spirit

Deception Island

นําทานมุงหนาสูอาวนักลาปลาวาฬ (Whalers Bay) ซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของปลาวาฬหลังคอม
หรือ วาฬฮัมแบ็ค (Humpback whales) เปนวาฬขนาดใหญชนิดหนึ่ง จัดอยูในประเภทวาฬบาลีน ใน
วงศวาฬอกรอง (Balaenopteridae) วาฬหลังคอมจัดเปนวาฬขนาดใหญเปนอันดับ 8 ของวาฬทั้งหมด
น้ําหนักตัวอาจถึง 45 ตัน มีความยาว 25 เมตร วาฬหลังคอมเปนวาฬที่เปนรูจักกันเปนอยางดีจาก
พฤติกรรมชอบกระโดดตัวขึ้นเหนือน้ํา ซึ่งเปนภาพที่นาประทับใจสําหรับผูพบเห็น เหตุที่กระโดด
นั้นมีหลายประการ ทั้งกระโดดเพื่อสลัดเพรียงที่เกาะอยูตามตัวใหหลุดออก หรือ กระโดดเพื่ออวด
ตัวเมีย เมื่อมีตัวผูตัวหนึ่งกระโดดกอน ตัวอื่นๆ ก็จะกระโดดตามเหมือนแขงขันกัน ณ อาวแหงนี้เปน
แหลงของวาฬหลังคอม จึงทําใหสมัยลาปลาวาฬ บริเวณนี้จะเต็มไปดวยเรือลาปลาวาฬและจะนํา
วาฬที่ลาได ไปชําแหละบนเกาะดีเซพชั่น (Deception Island) ตอไป ใหทานไดสัมผัสและเก็บภาพ
วาฬหลังคอมอยางใกลชิด จากนั้นนําทานสูเกาะดีเซพชั่น (Deception Island) เพื่อชมหมูบานและ
โรงงานชําแหละปลาวาฬ ซึ่งสรางขึ้นในป 1905 และไดถูกทําลายลงจากเหตุดินถลมในป 1967 ทาน
จะไดเห็นซากวาฬที่สามารถพบเห็นไดในบริเวณนี้ ไดเวลานําทานกลับสูเรือโซดิแอก เพื่อกลับสูเรือ
MV Sea Spirit (การขึ้นเกาะแตละเกาะ ขึ้นกับสภาพอากาศ)
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Lermaire Channel

เรือสําราญลองเขาสูนานน้ําชองแคบเลอแมร (Lermaire Channel) อันเปนชองแคบแหงขั้วโลกใตที่
สวยงามมาก หากวันใดฟาเปด ณ บริเวณแหงนี้ กอนน้ําแข็งจะสะทอนกับผืนน้ํา เกิดภาพสะทอนที่
สวยงามยิ่ง ช องแคบแห งนี้ ถูก คน พบเป น ครั้งแรกโดยนั ก เดิ น เรือชาวเยอรมั น ในป 1873 แตนั ก
เดินเรือนาม เอเดรียน เดอ เกอรแลช ไดขึ้นสํารวจในป 1898 หากอากาศดีทานจะไดเห็นสัตวขั้วโลก
ใตอยาง เพนกวิน วาฬ แมวน้ํา และ สิงโตทะเลที่อาศัยอยูในบริเวณนี้ โดยเฉพาะ เกนตูเพนกวิน
อิสระใหทานไดเก็บภาพธารน้ําแข็ง และกอนน้ําแข็งขั้วโลกใตขนาดใหญ

Gerlache straight

ชองแคบเกอรแลช (Gerlache straight, Antarctica) เสนทางที่เรียกไดวา ประติมากรรมกอนน้ําแข็ง
ซึ่งสรรคสรางโดยธรรมชาติ อยางแทจริง ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของกอนน้ําแข็งขนาด
ใหญที่สลักเสลาโดยธรรมชาติ เปนรูปรางแปลกตามากมาย เสนทางชองแคบเกอรแลชเปนเสนทาง
ที่เรียกไดวา เสนทางแหงประติมากรรมที่สวยงามเสนทางหนึ่งในการสัมผัสถึงความงามของทุง
น้ําแข็งแหงขั้วโลกใต พลาดไมไดกับการเก็บภาพความงามสองฝงที่รังสรรคแตกตางกันในทุกป

ขอดีของการลองเรือ Expedition Cruise คือ เรือสามารถเขาใกลธารน้ําแข็งและชายฝงในระยะใกล ทานสามารถสัมผัสและเก็บ
ภาพความสวยงามไดอยางใกลชิด
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Neumayer Channel

นําทานลองผานชองแคบนูเมเยอร (Neumayer Channel) ซึ่งเปนชองแคบกวางเพียง 16 ไมล แยก
เกาะแอนเจอร (Anvers Island) เกาะเวียนเก (Wiencke Island) และเกาะโดวเนอร (Dourner Island)
ซึ่งนับเปนไฮไลทที่สวยงามที่สุดของชองแคบเกอรแลช ใหทานไดเต็มอิ่มกับประสบการณการมา
เยื อ นขั้ ว โลกใต และสั ม ผั ส ทั ศ นี ย ภาพสองฝ งของเรื อ หากอากาศเป น ใจ ท านสามารถเห็ น ฝู ง
เพนกวิ น จัก รพรรดิ , ปลาวาฬนานาชนิ ด ไม ว าจะเป น วาฬหลั งค อ ม, วาฬมิ งค , วาฬเพชรฆาต,
สิงโตทะเล, วอรัส และสัตวขั้วโลกใต หรือ ทานจะเลือกทํากิจกรรมที่ทางเรือจัดขึ้น เพื่อผอนคลาย
อิริยาบถ

Paradise Harbor

นําทานขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac ship) มุงหนาสูพ าราไดซ ฮารเบอร (Paradise Harbor) ถูกคน พบ
โดยนักลาปลาวาฬ ภายในอาวแหงนี้ปกคลุมดวย ทุงน้ําแข็ง และ กอนนําแข็ง รวมถึงธารน้ําแข็ง
มากมาย มี วิ ว ทิ ว ทั ศ น แ ละ ทั ศ นี ย ภาพที่ ส วยงาม และ ยั งเป น ที่ อ ยู ข องนกเพนกวิ น จั ก รพรรดิ
สิงโตทะเล แมวน้ํา และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแถบขั้วโลกใต หากอากาศดีและทัศนียภาพแจมใส
ทานจะไดเห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิมากมาย รวมถึง แมวน้ํา และ สิงโตทะเลมานอนอาบแดด บน
กอนน้ําแข็ง และ ปลาวาฬมิงค, ปลาวาฬหลังคอม และ ปลาวาฬเพรชฆาต ที่จะขึ้นมาเลนน้ําในชวง
ฤดูนี้ อิสระใหทานไดเก็บภาพตามอัธยาศัย กอนนําทานกลับขึ้นเรือ MV Sea Spirit
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9-10 พฤศจิกายน 2562 Drake Passage
เชา

รับประทานอาหารเชาภายในหองอาหารของเรือสําราญ
อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลนใน
คลับ เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคา
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทาน
สามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเนต สระวายน้ํา ฟตเนส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ แนะนําใหทานเก็บภาพความ
สวยงามและทัศนียภาพอันนาประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกรวมกิจกรรมกับทางเรือที่จัดโปรแกรมสันทนา
การและการสองสัตวขั้วโลกตางๆมากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

11 พฤศจิกายน 2562

อูซัวยา – บัวโนสไอเรส

เชา

รับประทานอาหารเชาภายในหองอาหารของเรือสําราญ
เรือลองเขาสูน านน้ําแหงเมืองอูซัวยา หากทานยังไมเต็มอิ่มกับการเก็บภาพชองแคบบีเกิ้ล (Beagle Channel)
แนะนําใหทานเตรียมกลองใหพรอมในการเก็บภาพความนารักของแมวน้ํามากมาย และนกประจําถิ่นจํานวน
มาก ที่อาศัยอยูในบริเวณนี้ หลังจากเรือเทียบทานําทานเชคเอาท รับสัมภาระ

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

12.00 น.
13.45น.
18.25 น.

นําทานเดินทางสูสนามบินอูซัวยา
ออกเดินทางจากสนามบินอูซัวยา สูสนามบินมินิสโตร ปสตารินี (EZE) ประเทศอารเจนตินา
เดินทางถึงสนามบินสนามบินมินิสโตร ปสตารินี (EZE)
อิสระอาหารเย็น ในสนามบินตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสูสนามบินมินิสโตร ปสตารินี (EZE) เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปสตารินี (EZE) สูสนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK16
(ใชเวลาบินประมาณ 16 ชั่วโมง 40 นาที)

19.30 น.
23.55 น.
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12 พฤศจิกายน 2562

บัวโนสไอเรส (อารเจนตินา) – อิสตันบูล

********* บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล *******
22.15 น.

สายการบินมีบริการอาหารเชา และ อาหารกลางวัน และ อาหารค่ํา บนเครื่องบิน
เดินทางถึงนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี อิสระใหทานชอปปงสินคาปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย

13 พฤศจิกายน 2562
01.55 น.
14.50 น.

อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร

ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลนส เที่ยวบินที่ TK68 (ใชเวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....

หองพักเรือสําราญ MV Sea Spirit Luxury Cruise

รองรับผูโดยสารได 114 คน
หองพักเปนแบบ Suite และมีหนาตาง (Ocean View) หรือ ระเบียง (Balcony)
(เตียงนอนสามารถแยกเปนเตียง TWN ได)
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หองสวีทแบบมีหนาตาง : Classic Suite (ชั้น 3) / Superior Suite (ชั้น 4)

หองขนาด 23 ตร.ม. เตียง TWN หรือ King Size Bed, มีหนาตางและ Private facilities
หองสวีทแบบหนาตางกลม Main Deck Suite (ชัน้ 2)

27 วัน เจาะลึกขั้วโลกใต (Antarctica Expedition)
MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise
อัตราคาบริการ

18 ต.ค. – 13 พ.ย. 2562

ราคาผูใหญ หรือ เด็กอายุต่ํากวา 18 ป (พักกับผูใหญ 1 ทาน)
(พักหองคูแบบมี Main Deck Suite หองหนาตางกลม ชัน้ 2 มีเพียง 2 หอง) ทานละ

588,000

Upgrade หองพักเปนแบบ Classic Suite / Superior Suite ชั้น 3 & ชั้น 4 มีเพียง 4 หอง (พักคู) เพิ่มเงินทานละ

35,000

พักเดีย่ ว (หองพักแบบ Main deck Suite ชั้น 2) เพิ่มเงิน

395,000

พักเดีย่ ว (หองพักแบบ Classic Suite / Superior Suite ชั้น 3 & ชั้น 4) เพิ่มเงิน

425,000

ไมเอาตั๋วเครื่องบิน BKK-IST-GRU//EZE-IST-BKK หักคืน

50,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ (ราคายืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)

150,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561) **
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ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได
 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 กก.
โปรแกรมทองเที่ยวลองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทองเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 23 กก./ทาน ได 2 ใบ)
 ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ไดน้ําหนัก คนละ 20 ก.ก. เทานั้น
 คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ
 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป)
 คาภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 คาที่พักตลอดการเดินทาง
 คาอาหารทุกมือ้ ตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเทีย่ ว, คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไมรวมถึง
 คาทิปเจาหนาที่เรือ และ Expedition Team คนละประมาณ 500 USD (ทางเรือจะแจงใหทราบอีกครั้ง)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอื่นๆที่ไมไดระบุในรายการ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจาย 200,000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังไดรับการยืนยันกรุปออกเดินทางแนนอน
งวดที่ 2 : ชําระสวนที่เหลือ 120 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 180 วันกอนเดินทาง อาจมีคาใชจาย ขึ้นอยูกับทางเรือ โดยตองมีหนังสือจากทางเรือยืนยันเทานั้น
* ภายใน 90 – 179 วันกอนเดินทาง หักคาใชจายตามจริง (ไดรับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนดโอเปอรเรเตอร)
* ภายใน 60 – 89 วัน กอนเดินทาง หักคาใชจายตามจริง (ไดรับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนดโอเปอรเรเตอร)

หมายเหตุ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 10 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา อยาง
นอย 30 วัน กอนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน การนัด
หยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผู
เดินทางไวใหไดมากที่สุด
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 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ใน
กรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงกอนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง
 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิ
เสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหมู

ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ คาใชจาย
สวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณีที่ยกเลิก
การเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น (ในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น)
 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ
ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได
 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน

โรงแรมและหอง
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะ
ทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได
 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนือ่ งจากอยูใ นแถบที่มีอุณหภมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เปนตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยาง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่
เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ ( ICAO )
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 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได
และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิม่ เปนสิทธิ์ของสายการ
บินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิว้ )
 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตราฐานได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้าํ หนักสวน
ที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
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27 วัน เจาะลึกขั้วโลกใต (Antarctica Expedition)
MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise
ประสบการณครั้งหนึ่งในชีวิต....เหยียบแผนน้ําแข็งขั้วโลกใต
เซาเปาโล – มอนเตวิดิโอ (อุรุกวัย) – ฟอลคแลนด – เซาทจอรเจีย – แอนตารกติกา

ราคาทัวร 588,000 บาท
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

18 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2562
หองพัก
(SGL/TWN/TRP)

สะสมไมล

อาหาร

ชื่อผูสํารองที่นั่ง............................................................... เอเยนต................................................................
โทรศัพท............................................ แฟกซ................................. อีเมล........................................................
โทรศัพทมือถือ..........................................................

