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แพ็คเกจล่องเรือตัดนํ้าแข็ง Poseidon Sea Spirit 11 วัน 10 คืน 
เส้นทาง อูซัวยา - ช่องแคบเดรก - หมู่เกาะเชตแลนด์ใต้ - คาบสมุทรแอนตาร์กติก 

พักโรงแรม 1 - พักบนเรือ Sea Spirit 9 คืน 
 อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ไป และกลับ - ทิปพนักงานบนเรือ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

- ประกันการเดินทาง และ อุบัติเหตุ 
  
 
 
 
 
 
 

   
กําหนดการเดินทาง วันที่  29พ.ย.-9ธ.ค. 62        ราคาเริ่มต้นที่ 233,900 บาท (พักห้อง Triple Classic) 
 

ITINERARY  
Day 1: Ushuaia, Argentina 
Day 2: Embarkation in Ushuaia 
Day 3-4: Across the Drake Passage 
Day 5-8: South Shetland Islands and the Antarctic Peninsula 
Day 9-10: Back across the Drake Passage 
Day 11: Disembarkation in Ushuaia, Argentina 
 

 
 
 

 
 

 

      

ทัวร์เสริม  - เรือคายัค  ค่าบริการ เริ่มที่ $795  
 

ตั้งแคมป ์ค่าบริการ เริ่มที่ $285 

 
 
 

ช่างภาพมืออาชีพให้คําแนะนําการถ่ายภาพ 
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Day 1: Ushuaia, Argentina 
Welcome to Ushuaia, the world’s southernmost city and starting point of our 
expedition. Your hotel accommodation has been arranged by us and is 
included in the price of the voyage. For the rest of the day you are free to 
explore the city. Take advantage of souvenir shopping and a variety of dining 
options in the city center. 

Day 2: Embarkation in Ushuaia 
In the afternoon we provide a group transfer to the pier and welcome you 
aboard the luxury expedition ship M/V Sea Spirit. Explore the ship and get 
comfortable in your home away from home for the extraordinary adventure 
to come. Savor the anticipation of your Antarctic dreams coming true as we 
slip our moorings and sail toward a true wilderness where wildlife abounds. 
The scenery as we sail through the Beagle Channel on our first evening is 
wonderful and there is already the possibility of marine mammal encounters. 

Day 3-4: Across the Drake Passage 
After transiting the Beagle Channel and passing the islands of Tierra del 
Fuego, we head south across the Drake Passage. Pelagic seabirds including 
the majestic albatross are common in these waters and can readily be 
viewed from panoramic open decks or from exterior stateroom windows and 
balconies. On the way we cross the Antarctic Convergence, the biological 
boundary of the Southern Ocean. The ship’s stabilizing fins provide comfort 
in the event of rough seas. Briefings, orientations, and lectures from our expert staff prepare you for our arrival 
in Antarctica.  
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Day 5-8: South Shetland Islands and the Antarctic Peninsula 
This is expedition cruising at its most authentic. Our route and 
exploration opportunities in Antarctica are heavily dependent on weather 
and ice conditions. Our experienced captain and expedition leader 
decide the itinerary and continually adjust plans as conditions and 
opportunities warrant. We take advantage of long daylight hours to 
exploit every opportunity to experience excellent wildlife viewing, 
amazing scenery, and excursions via Zodiac.    
The Antarctic Peninsula region contains some of the world’s most impressive scenery and some of 
Antarctica’s best wildlife viewing opportunities. Protected bays and narrow channels are surrounded by 
towering mountain peaks covered in permanent snow and immense glaciers. Icebergs of every size and 
description complete an image of incomparable beauty. Waters rich with krill are home to a variety of whale 
and seal species. The whole area is alive with penguins foraging at sea and forming large nesting colonies at 
special places on land. The area is also home to Antarctic research stations of various nationalities. Some 
stations have a gift shop and post office.   The South Shetland Islands are the northernmost islands in 
Antarctica and will likely be our first sighting of land. This wild and beautiful island chain contains numerous 
landing sites with abundant wildlife and historical significance. Among them is Deception Island, where the 
flooded caldera of an active volcano harbors an abandoned whaling station.   Farther south, on the 
Antarctic Peninsula, the vast Gerlache Strait area contains sheltered bays, accessible wildlife, and stunning 
scenery. Places with names like Paradise Bay are the epitome of everything Antarctic: glaciated mountains, 
towering icebergs, feeding whales, seals on ice floes, and bustling penguin colonies.    
At the southern end of Gerlache Strait is the famous Lemaire Channel, also known as “Kodak Gap” because 
of the photogenic way the mountainous sides of the narrow channel are reflected in calm waters strewn with 
icebergs.  Our days in Antarctica are filled with memorable excursions, sumptuous meals, presentations by our 
experts, and enough incredible scenery and wildlife to fill your camera and overwhelm your emotions. 
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Day 9-10: Back across the Drake Passage 
After our amazing time in Antarctica we cross back north through the 
bountiful waters of the Drake Passage. Presentations and workshops by our 
expert staff, as well as our range of onboard recreation facilities, ensure that 
these days at sea are not idly spent. This is also the time for our End of 
Voyage ceremonies including slideshow and farewell dinner. 

Day 11: Disembarkation in Ushuaia, Argentina 
After breakfast we say farewell in the city of Ushuaia, where we started. 
We provide a group transfer to the airport or to the town center if you 
wish to spend more time here. As you look back on your wonderful 
experience in Antarctica, you may already be looking forward to your 
next incredible adventure to the ice! 

ประเภทห้องพักบนเรือ Sea Spirit 
 

Triple Classic 

Passengers: 3 Size: 21 M² (226 FT²) View: picture window 

Main Deck Suite 

Passengers: 2 Size: 23 M² (248 FT²) View: Portholes 
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Classic Suite 

Passengers: 2 Size: 21 M² (226 FT²) View: picture window 

Superior Suite 

Passengers: 2 Size: 20 M² (215 FT²) View: Picture window 

Deluxe Suite 

Passengers: 2 Size: 24 M² (258 FT²) View: Private balcony 

Premium Suite 

Passengers: 2 Size: 30 M² (323 FT²) View: Private balcony 

Owners Suite 

Passengers: 2 Size: 43 M² (463 FT²) View: PRIVATE DECK 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน พัก 2 ท่าน รวมกัน 1 ห้อง วันที่  29พ.ย.-9ธ.ค. 62                  

Price (บาท) Triple Classic Main Deck Suite Classic Suite Superior Suite Deluxe Suite Premium Suite Owners Suite 

ราคาปกติ 258,900  342,900 367,900 374,900 416,900 447,900 566,900 

ราคา โปรฯ 233,900 308,900 330,900 318,900 353,900 380,900 481,900 

อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารกรุงเทพ คํานวน ณ วันที่ 17 ต.ค. 61 
อัตรานี้ไม่รวมค่าภาษีเรือและไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ  

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท,  

การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

เราสามารถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ท่าน รับประกันราคาถูก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
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อัตรานี้รวม            
- ห้องพักบนเรือ 9 คืน - พักโรงแรม 1 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงิน)    
- บริการอาหารบนเรือ ตลอดการเดินทาง พร้อมชา กาแฟ 24 ชั่วโมง (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
- เจ้าหน้าที่ผู้ชาํนาญของทางเรือ พาสํารวจเส้นทาง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน) 
- รองเท้าบูธ สําหรับเดินเที่ยวบนฝั่ง / ค็อกเทลต้อนรับ และอําลาเรือตัดน้ําแข็ง 
- กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสําราญ   
- ภาษีท่าเรือ 
- บริการรถ รับ-ส่ง สนามบนิ-โรงแรมคืนแรก / โรงแรม-ท่าเรือ / ท่าเรอื-สนามบิน หรือกลางเมือง 
อัตรานี้ไม่รวม  
-  ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติอูซัวยา - มัลวินาส อาร์เจนตินาส (อาร์เจนตินา) / อูซัวยา - กรุงเทพฯ 
พร้อมภาษีสนามบิน และภาษีน้ํามัน 
- ทิปพนักงานบนเรือ (Gratuities) 
- ทัวร์เสรมิบนฝั่ง (Shore Excursion) 
- ค่าแพ็คเกจเครื่องด่ืม และแอลกอฮอล์นอกเหนือจากที่ร่วมไว้บนเรือ 
- ประกันการเดินทาง และ อบุัติเหตุ 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาร์เจนติน่า 
- อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ  
- ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
เงื่อนไขการชาํระคา่บริการ 
- โปรดชําระคา่ทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันทาํการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไมห่มดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ชําระเงินค่า
มัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังการยืนยัน และชําระเงนิแล้ว เก็บค่าใช้จา่ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจอง และจํานวนห้องว่างบนเรือ 
หมายเหตุ  
- สําหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะนําให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันทาํการก่อนการเดินทางขึ้นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวีซ่า 
โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันทําการ ต่อสถานฑูต) 
- ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพื่อประกอบการย่ืนเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มตน้ ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ 
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เซอร์ชาร์จ เพิ่มเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยัน
ห้องพักว่างแล้ว 
- แพ็คเกจนี ้เหมาะสําหรับผูเ้ดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
- กรณทีี่ผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ทีร่ะบุไว้ 

        * เมื่อชําระค่าแพค็เกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคนืค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  
* หากมีการปรบัเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอื่นทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเง่ือนไขต่างๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจา้หน้าที่ของบริษัทในกรณีที่ผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตัง้ครรภ์จะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพื่อใชใ้นหาร
ประทับตรา 
* การเปลี่ยนช่ือผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ชําระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องทําการจองใหม ่
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพค็เกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าที่บริษัทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล 
เปลี่ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 


