
 

 

. 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง:  วนัที ่ก ำหนดกำรเดนิทำง : วนัที ่20 – 30 ม.ค. 2564 

SILVER CLOUD – USHUAIA TO USHUAIA  
 

 
 
 
 

 

 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

Day 1               อซุซัวยา่ อารเ์จนตนิา 

15.30 น. เชค็-อนิสมัภาระ ที ่ทำ่เรอืเมอืงอูซวัยำ(Ushuaia),อารเ์จนตน่ิา 

***ควรมาถงึทา่เรอืกอ่นเวลาเรอืออกประมาณ 3 ชัว่โมง*** 

หลงัจากเชค็-อนิ ขึน้บนเรอืแลว้ หลงัจากนัน้ลงทะเบยีนบตัรเครดติการด์ของทา่นกบัทางเรอืที ่Reception Desk 

17.00 น.    เรอืออกเดนิทางจากทำ่เรอืเมอืงอูซวัยำ(Ushuaia) Argentina 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ที ่The Grill หรอื The Restaurant 

Day 2               ชอ่งแคบเดรก  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

  ลอ่งเรอืชม Drake Passage 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  

 

Day 3              ชอ่งแคบเดรก 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

  ลอ่งเรอืชม Drake Passage  

ค า่  รับประทานอาหารค า่  

 

Day 4               แอนตารก์ตกิ ซาว 

 เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

ลอ่งเรอืชม Antarctic Sound  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ 

 

Day 5               คาบสมทุรแอนตารก์ตกิ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

  ลอ่งเรอืชม Antarctic Peninsula 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  

เรอืส ำรำญสดุ Exclusive ระดบั 6 ดำว!!! 



 

Day 6               คาบสมทุรแอนตารก์ตกิ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

  ลอ่งเรอืชม Antarctic Peninsula 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  

 

Day 7               คาบสมทุรแอนตารก์ตกิ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

  ลอ่งเรอืชม Antarctic Peninsula 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  
 

Day 8             หมูเ่กาะเชทแลนดใ์ต ้

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

  ลอ่งเรอืชม South Shetland Islands  

ค า่  รับประทานอาหารค า่  

 

Day 9             ชอ่งแคบเดรก 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

  ลอ่งเรอืชม Drake Passage  

ค า่  รับประทานอาหารค า่  

 

Day 10             ชอ่งแคบเดรก 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

  ลอ่งเรอืชม Drake Passage  

ค า่  รับประทานอาหารค า่  

 

หมายเหต ุ: กอ่นทีท่า่นจะท าการ เชค็-เอา้ท ์ออกจากเรอืในเชา้วนัตอ่มาทา่นตอ้งช าระคา่ใชจ่า่ยทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการลอ่งเรอืได ้

ที ่Reception Desk ทา่นสามารถช าระไดด้ว้ย บตัรเครดติหรอืเงนิสด สกลุเงนิบนเรอืเป็นเรท USD 

 

Day 11             อซุซวัย่า อารเ์จนตนิา 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่เรอืเมอืงอุซซวัยำ่ อำรเ์จนตนิำ(Ushuaia) Argentina  
***หลงัจากนัน้เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ*** 

 

 
 

         ** ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่น ตอ่หอ้ง ** 
ก ำหนดกำรเดนิทำง : วนัที ่20 – 30 ม.ค. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ราคาหอ้งอาจมกีารเปลีย่นกรุณาตรวจสอบราคาอกีครัง้*** 
 
 
 
 
 
 
 

แบบหอ้งพกั       ราคาตอ่ทา่น 

Vista Suite 502,900.- 

Veranda Suite 571,900.- 

Deluxe Veranda Suite 666,900.- 

Medallion Suite WAITLIST 

Silver Suite 1,019,900.- 

Royal Suite WAITLIST 

Grand Suite 1,414,900.- 

Owner's Suite 1,599,900.- 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ (เมือ่ท ำกำรจอง)  
1. ช ำระเงนิเต็มจ ำนวน หลงัจำกทีท่ำ่นไดท้ ำกำรจองและไดร้บักำรยนืยนัจำกทำงเรอื  
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในกำรยกเลกิทกุกรณี 
3. ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนหอ้งวำ่งบนเรอื 

หมายเหต ุ                                                                              

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

3. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวันเดนิทางกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ

ทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

 
 
 

***บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื*** 
***บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บช าระดว้ยเชค็*** 

Vista Suite Veranda Suite Deluxe Veranda Suite 

Medallion Suite Silver Suite Royal Suite 

Grand Suite Owner's Suite 



อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 10 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ทปิพนักงานบนเรอื 
5. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / *คา่ WIFI  
6. คา่ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังและตามเกาะตา่งๆ รวมถงึคา่นักส ารวจ 
 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
2. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ 
 

***บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนหอ้งวำ่งบน
เรอื*** 

***บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมร่บัช ำระดว้ยเช็ค*** 


