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ล่องเรือตัดน ้ำแข็ง คำบสมุทรแอนตำร์กติก 11 วัน 10 คืน Cruise Only 
 

ดินแดนแห่งเพนกวิน และภูเขำน ้ำแข็ง  
อูซัวยำ อำร์เจนตินำ - ชมวำฬ - หมู่เกำะเซำท์เชตแลนด ์และคำบสมุทรแอนตำร์กติก 

- อูซัวยำ อำร์เจนตินำ 
พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือส้ำรำญ M/V Sea Spirit 9 คืน 

 
 

 

เดินทำงเอง ไมม่ีเจ้ำหน้ำท่ีอ้ำนวยควำมสะดวก 
อัตรำนี ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทิปพนักงำนบนเรือ  ต้องช้ำระให้ทำงเรือ ณ วันกลับ 

(ค่ำทิปมีกำรเปลี่ยนแปลง ตำมประกำศของทำงเรือ จะแจ้งให้ทรำบอีกครั ง) 
หลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ

ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 
ก้ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 29พ.ย.-9ธ.ค. 63          รำคำเร่ิมต้นที่   240,000.- (พักบนเรือ ห้อง Triple Suite) 
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หนังสือเดินทำงไทย ไมต่้องขอวีซ่ำ อำร์เจนตนิำ สำมำรถท่องเที่ยวได้ 90 วัน 
Itinerary :  วันที่ 29พ.ย.-9ธ.ค. 63  

Day 1: Arrival in Ushuaia, Argentina (hotel night) 
Welcome to Ushuaia, the world’s southernmost city and starting point of 
our Antarctic expedition! Upon your arrival at the airport, you will be 
greeted by our staff and transferred to a quality hotel, which has been 
arranged by us and is included in the price of the itinerary. For the rest 
of the day, you are free to explore this vibrant port city and adventure 
hub.  
For an introduction to local history and wildlife, the interesting Museo 
del Fin del Mundo is worth a visit. If you have time to spare, a variety of 
nature activities can be arranged to suit all interests and fitness levels, from hiking in nearby Tierra del Fuego National Park 
to wildlife viewing in the Beagle Channel. For dinner, Ushuaia offers a wide range of restaurants featuring Patagonian lamb 
and delectable Fuegian seafood. 

Day 2: Welcome Aboard! 
After breakfast at your hotel, the morning is yours to enjoy Ushuaia. 
Explore the delightful waterfront and savor views of the snowcapped 
Martial Range, the southernmost peaks of the Andes. Take advantage of 
shopping for souvenirs or some last-minute necessities such as cold-
weather gear. Just remember, you will soon receive your very own parka 
to keep and waterproof boots to borrow on board the ship. For lunch, 
the many cafés, parrillas and gelato shops on Avenida San Martín will be 
sure to satisfy any appetite.  
In the afternoon, you will be transferred to the pier where we will 
warmly welcome you aboard the luxury expedition vessel M/V Sea Spirit. Get settled in your spacious suite and explore the 
ship that will be your comfortable home during the extraordinary adventure to come. After getting underway, a full 
schedule of events kicks off with informative briefings and introductions from your expedition staff. After the first of many 
delicious dinners on board, step out onto the open decks to admire the scenery and gorgeous evening light as we pass 
through the Beagle Channel. 
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Day 3-4: Across the Drake Passage 

After passing the islands of Tierra del Fuego, we turn south to begin our 
crossing of the Drake Passage. We watch for humpback and fin whales 
along the way. The majestic wandering albatross and other graceful 
subantarctic seabirds are common in these waters and can readily be 
viewed from panoramic open decks and balconies. We also 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, bio-security procedures and presentations by our lecture staff 
prepare you for our arrival in Antarctica. We hope to arrive in the South Shetland Islands on the evening of our second day 
at sea. 

Day 5-8: South Shetland Islands and Antarctic Peninsula 

 
 
 
 
Day 9-10: Back across the Drake Passage 

It is now time to head back across the Drake Passage toward South  
America, but the adventure is not quite over. Seabirds are our constant 
companions and there is always the possibility of whale encounters in  
these wild waters. This is also the time for festivities such as the  
Captain’s Farewell Cocktail and the end-of-voyage slideshow. Finally,  
as we enter the calm Beagle Channel, we enjoy a night of smooth  
sailing toward Ushuaia. 

Day 11: Disembarkation in Ushuaia, Argentina 

After yet another delicious breakfast on board, we bid you a fond  
farewell in Ushuaia. We provide a group transfer to the airport or to the  
city 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 polar adventure! 
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ห้องพักบนเรือส้ำรำญ M/v Sea Spirit 
 

Triple Suite 

 
Averaging 21 square metres/226 square feet, these 
staterooms have two twins and a comfortable sofa 
bed. The twins also convert to a King, if desired. 
Located on Oceanus Deck, these suites have a 
picture window, two wardrobes and en suite 
facilities. Amenities include: in-room safe, refrigerator, 
satellite telephone access, TV/DVD, individual 
temperature control, and hair dryer. 
 

Main Deck Suite 

 
Averaging 23 square metres/248 square feet, Main 
Deck cabins are equipped with either two twins or a 
King Size bed. They are located on the Main Deck 
with a minimum of two portholes for exterior views. 
Amenities include: en suite facilities, in-room safe, 
refrigerator, satellite telephone access, TV/DVD 
individual temperature control and hair dryer. 

สนใจห้องพักบนเรือประเภทอื่นๆ นอกเหนือจำกทีร่ะบุ โปรดสอบถำมค่ำบริกำรเพ่ิมเติมจำกเจ้ำหน้ำที่ 
อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วันที่  29พ.ย.-9ธ.ค. 63       

ประเภทห้องพัก พักคู่ รำคำต่อท่ำน ท่ำนละ 
ห้อง Triple Suite 240,000.- 
ห้อง Main Suite 316,700.- 

 

อัตรำนี เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
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อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
1.ห้องพักโรงแรมส ำหรับวันที่ 1 จ ำนวน 1 คืน  
2.ห้องพักบนเรือส ำรำญ 10 คืน (ตำมแบบห้องพักท่ีท่ำนได้ท ำกำรช ำระเงิน) 
3.รถรับ – ส่ง สนำมบิน ไปยังโรงแรมส ำหรับวันที่ 1 
4.รบรับ – ส่ง โรงแรม ไปยังท่ำเรือ ส ำหรับวันที่ 2 
5.อำหำรบนเรือส ำรำญ และ ชำ กำแฟ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ), กิจกรรมและควำมบันเทิงบนเรือส ำรำญ 
6.ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ (ข้ึนอยู่กับสภำพอำกำศ) 
7.ค่ำหัวหน้ำทัวร์ในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ 
8.รองเท้ำบูทส ำหรับกำรท ำกิจกรรมบนฝั่ง 
9.ค่ำภำษีท่ำเรือ 
10.รถรับ – ส่งไปยัง สนำมบิน ส ำหรับวันสุดท้ำย 
อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
1.ค่ำทิปพนักงำน 
2.ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำวีซ่ำ (ถ้ำมี) 
3.ค่ำรถรับ – ส่งจำกสนำมบิน ไปยัง โรงแรม กรณีเดินทำงมำถึงก่อนล่วงหน้ำ 1 วัน จำกโปรแกรม 
4.ค่ำตั๋วเครื่องบิน (หำกต้องกำรซื้อต๋ัวเครื่องบิน กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือเสนอรำคำอีกครั้ง) 
5.อำหำรและเครื่องดื่มพิเศษที่ท่ำนสั่งเพ่ิมเติมกับทำงเรือ 
6.ค่ำ WIFI และ ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7.ประกันกระเป๋ำ และกำรยกเลิกกำรเดินทำง  
8.ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%  
9.ค่ำประกันภัยกำรเดินทำง 
10.ค่ำกิจกรรมพิเศษ เช่น คำยัค, แคมป์ปิ้ง ฯลฯ  
เงื่อนไขกำรจอง 
- โปรดช้ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ้ำนวน หลังจำกท่ีได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงทันที จำกเจ้ำหน้ำที่แล้ว ภำยใน 1-2 วันท ำกำรนับ 
จำกวันจองทัวร์ พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ที่ไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำง 
เล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย) และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (กำรไม่ช ำระเงินค่ำมัด
จ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัด หรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสำร  ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช้ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ้ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
* เนื่องจำกเป็นทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอ
คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม 
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เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช้ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ้ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

 
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สำยกำรบิน และ ตัวแทนกำรท่องเที่ยวในต่ำงประเทศ ซ่ึง
ไม่อำจรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยต่ำงๆ  ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ อำท ิกำรนัดหยุดงำน  กำรจลำจล เปลี่ยนแปลง
ก ำหนดเวลำในตำรำงบิน ภัยธรรมชำติ ฯลฯ  หรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมเช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำร
สูญหำย ควำมล่ำช้ำหรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆฯลฯ และกำรตอบปฏิเสธกำรเข้ำ และออกเมืองของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำหรือออกเมือง อัน
เนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 
หลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

 

แนะน้ำทัวร์เสริม (ค่ำบริกำรนี ไม่รวมอยู่ในค่ำแพ็คเกจทัวร์ 
Camping 
 Camping fee $285 - A$385 - £220 - €275 
  If you’re looking for an unforgettable way to expand 
your experience on the White Continent, then Antarctica 
Camping may be the perfect choice for you. This optional 
activity is your unique opportunity to meet Antarctica on its 
own terms by spending a night out on the snow and ice! 
  Camping is a great way to immerse yourself 
in Antarctica. As the sun slowly sets you can unwind and let 
your senses fully absorb the awesome sights and mysterious 
sounds of this legendary wilderness. Spend an hour — or all 
night-simply watching the drama of endlessly changing light 
upon the landscape. Build a snowman or capture that perfect 
photo. Whatever joy Antarctica holds for you, you can take the 
time to experience it fully on your Antarctica Camping night. 
Gain lasting memories, undeniable bragging rights, and a new 
appreciation for your warm bed back on the ship. 
  Please contact our office for availability. 
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Photography 
 Free option 
  The Polar Regions are perhaps the most photogenic on 
earth, with countless beautiful scenes presenting themselves every 
day. Endless expanses of ice, beaches crowded with seals or 
penguins, sunsets over unbroken horizons, starlit skies, and even 
the majestic northern lights – they all present fantastic 
photographic opportunities – and in order to make sure that you 
come home with some spectacular images we offer you the chance 
to learn and practice your photography alongside an experienced 
professional. 
  Our expert Photographer will be on hand to answer your 
questions and give advice, both in the form of on-board lectures 
and workshops on shore. Explore the key elements of photography 
in a fun and relaxed setting, with plenty of opportunities for 
questions and feedback. Learn how to see light in a new way and 
experiment with the techniques of composition and framing. 

  

 

Sea Kayak Club 
 Kayaking fee $795 - A$1075 - £610 - €760 
  Antarctica is a paddlers’ paradise. The White Continent 
boasts some of the world’s most impressive landscapes and 
is home to incredible marine wildlife. Sea Kayak Club members will 
have the opportunity to paddle through tranquil waters filled with 
glittering icebergs and porpoising penguins while surrounded 
by magnificent glaciers and mountains. 
  The protected and picturesque waters of the Antarctic 
Peninsula offer the best sea kayaking opportunities in Antarctica. 
Sea Kayak Club is also offered on selected voyages to South 
Georgia, where members may have the rare opportunity 
to encounter the island’s legendary abundance of wildlife from 
a kayaker’s perspective, if the area’s notoriously inclement weather 
permits. 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทีเ่พิ่มควำมคุ้มครองได้มำกขึ น... 

หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร สิ้นเชิงจำกอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับกำรรักษำพยำบำลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลำ 7 วันแรก จำกกำรเดินทำงกลับ
ประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกนัภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลสั (เดินทำงท่ัวโลก / เดินทำงเอเชีย) 

 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่ 
1 สัปดำห์  และกรณุำชำ้ระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ้ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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