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

SILVER CLOUD – USHUAIA TO USHUAIA  
 

 
 
 
 

 

 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

***แนะน ำลูกคำ้เดนิทำงกอ่นวนัเดนิทำง 1 วนั*** 

เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิมนิสิโตร ปิสตำรนิ ี(EZE) ประเทศอำรเ์จนตนิำ   

  น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร    

มเีจา้หนา้ทีน่ าขึน้รถโคช้ปรับอากาศสูโ่รงแรมทีพั่ก เพือ่ใหท้า่นไดพั้กผ่อนและปรับเวลา หลงัผา่นการเดนิทางขา้ม

ทวปีสูป่ระเทศอารเ์จนตนิา ซึง่เป็นอกีหนึง่ประเทศในทวปีอเมรกิาใต ้ 

  เขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดำว Santiago Grande Hotel**** หรอืเทยีบเทำ่ 

 

Day 1               อซุซัวยา่ อารเ์จนตนิา 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ฮอรเ์ซ นวิเบร ี  

10.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอูซวัยำ (Ushauaia) ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.35 ช.ม. 

  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

14.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิอูซวัยำ ประตสูู ่“แอนตำรก์ตกิำ” หรอื “ข ัว้โลกใต”้ 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เก็บภาพความสวยงามบรเิวณทา่เรอืเมอืงอซูัวยา และเดนิเลน่ภายในตวัเมอืงอซูวัยา ทา่น

สามารถเลอืกซือ้ของฝากหรอืของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย น าทา่นเชคอนิ เพือ่ขึน้เรอื Silver Sea Could 

“ในวนันีท้างเรอืจะจัดกจิกรรมซอ้มการเตรยีมตวัและความปลอดภัยในการลอ่งเรอืส าราญแบบเอ็กซเ์พนดชิัน่ ซึง่

เป็นเรอืทีส่ามารถน าทา่นขึน้เหยยีบแผน่น ้าแข็งแหง่ขัว้โลกใต ้นอกจากนีล้กูคา้ทกุทา่นจะไดรั้บเสือ้กนัหนาว (Polar 

Parkas) เป็นของทีร่ะลกึ” 

17.00  เรอืออกจากทา่เทยีบเรอืมุง่หนา้สูข่ ัว้โลกใต ้

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ  

 

Day 2               ชอ่งแคบเดรก 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ  

น าทา่นลอ่งเรอืผ่านเสน้ทางทีก่ระแสน ้ าอุน่และกระแสน ้ าเย็นมาบรรจบกนั  อสิระใหท้า่นพักผ่อน

บนเรอืตามตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหาร และท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอื

ส าราญมากมาย เชน่ บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นต สระวา่ยน ้า ฟิตเนส 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ 

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกับกจิกรรมบนเรอื แนะน าใหท้า่นเก็บภาพความ

สวยงามและทัศนยีภาพอนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะเลอืกร่วมกจิกรรมกบัทางเรอืทีจั่ดโปรแกรมสนัทนาการ

และการสอ่งสตัวข์ัว้โลกตา่งๆมากมาย 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ   

เรอืส ำรำญสดุ Exclusive ระดบั 6 ดำว!!! 



 

Day 3               ชอ่งแคบเดรก 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ  

น าทา่นลอ่งเรอืผ่านเสน้ทางทีก่ระแสน ้ าอุน่และกระแสน ้ าเย็นมาบรรจบกนั  อสิระใหท้า่น

พักผ่อนบนเรอืตามตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหาร และท ากจิกรรมทีม่ี

ภายในเรอืส าราญมากมาย เชน่ บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นต สระวา่ยน ้า ฟิตเนส 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ 

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกับกจิกรรมบนเรอื แนะน าใหท้า่นเก็บภาพความ

สวยงามและทัศนยีภาพอนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะเลอืกร่วมกจิกรรมกบัทางเรอืทีจั่ดโปรแกรมสนัทนาการ

และการสอ่งสตัวข์ัว้โลกตา่งๆมากมาย 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ   

   

Day 4               แอนตารก์ตกิ ซาว 

 เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ  

น าทา่นเดนิทางถงึทวปีแอนตำรก์ตกิ ทมีนักส ารวจพาทกุทา่นขึน้เรอืโซดแิอก (Zodiac) เรอื

ส ารวจขนาดเล็กออกเดนิทางเพือ่ส ารวจแอนตารก์ตกิ อา่ว ชอ่งแคบ และน าทา่นขึน้ฝ่ังเพือ่

เยีย่มชมฝงูเพนกวนิ ชมวาฬหลงัคอ่มและปลาวาฬมงิค ์ชมฝูงแมวน ้ารวมถงึแมวน ้าเสอืดาวดว้ย  

กลำงวนั-เย็น รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ  

 

Day 5               คาบสมทุรแอนตารก์ตกิ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ  

พาทกุทา่นขึน้เรอืโซดแิอก (Zodiac) เดนิทางผจญภัยทา่มกลางความเงยีบสงบของทวปีแอน

ตารก์ตกิ  ทมีนักส ารวจจะออกแบบการผจญภัยเพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจและใหค้วามรูแ้กท่กุทา่น 

ณ ทีแ่หง่นีค้อืสถานทีท่ีส่วยงามแหง่หนึง่ทีส่ดุในโลก 

กลำงวนั-เย็น รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ  

  พักคา้งคนืบนเรอืส ำรำญ Silver Cloud 

 

Day 6               คาบสมทุรแอนตารก์ตกิ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ  

พาทกุทา่นขึน้เรอืโซดแิอก (Zodiac) เดนิทางผจญภัยภเูขาน ้าแข็งอนัแวววาว หนา้ผาหนิสงูชนั 

และกอ้นน ้าแข็งทีล่อยตัวในคาบสมุทรแอนตารก์ตกิ ทกุทา่นจะไดส้มัผัสความยิง่ใหญ่ของทกุ

สิง่รอบตวั  สนุกสนานไปกับการชมเพนกวนิพันธุต์า่งๆ การถา่ยภาพสิง่ใหม่ๆ  ทีไ่มไ่ดเ้จอในทกุๆ

วนั การเดนิทางครัง้นีจ้ะมอบประสบการณ์เกนิบรรยาย และเป็นหนึง่ในความฝันสงูสดุของใครหลายคน 

กลำงวนั-เย็น รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ  

  พักคา้งคนืบนเรอืส ำรำญ Silver Cloud 

 

Day 7               คาบสมทุรแอนตารก์ตกิ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ  

สนุกสนานกบัการชมแมวน ้า บางทเีจา้แมวน ้าอาจจะแอบมองทา่นอยู่ก็ได ้การเดนิทางครัง้นีจ้ะ

มอบประสบการณ์อนัมคีา่เกนิบรรยาย และเป็นหนึง่ในความฝันสงูสดุของใครหลายคน 

กลำงวนั-เย็น รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ  

  เรอืออกจากคาบสมุทรแอนตารก์ตกิ 

 

Day 8             หมูเ่กาะเชทแลนดใ์ต ้

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ. 

น าทา่นสูห่มูเ่กำะเชลทแ์ลนดใ์ต ้ สมัผัสประสบการณ์เดนิเลน่ชมเพนกวนิรูคคำรี ่

(Rookery) น าทา่นสูอ่ำ่วนกัลำ่ปลำวำฬ (Whalers Bay) ซึง่เป็นแหลง่ทีอ่ยู่อาศยัของ

ปลำวำฬหลงัคอ่มหรอืวำฬฮมัแบ็ค (Humpback whales) เรอืส าราญลอ่งเขา้สูน่่านน ้า 

ชอ่งแคบเลอแมร(์Lermaire Channel) อนัเป็นชอ่งแคบแหง่ขัว้โลกใตท้ีส่วยงามมาก  ผา่นชอ่งแคบเกอร์

แลช (Gerlache straight, Antarctica) เสน้ทางทีเ่รยีกไดว้า่เป็นประตมิากรรมกอ้นน ้าแข็งซึง่สรรสรา้งโดย

ธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ 

กลำงวนั-เย็น รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ 

 

 

 



 

Day 9             ชอ่งแคบเดรก 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ  

น าทา่นลอ่งเรอืผ่านเสน้ทางทีก่ระแสน ้ าอุน่และกระแสน ้ าเย็นมาบรรจบกนั  อสิระใหท้า่น

พักผ่อนบนเรอืตามตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหาร และท ากจิกรรมทีม่ี

ภายในเรอืส าราญมากมาย เชน่ บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นต สระวา่ยน ้า ฟิตเนส 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ 

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกับกจิกรรมบนเรอื แนะน าใหท้า่นเก็บภาพความ

สวยงามและทัศนยีภาพอนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะเลอืกร่วมกจิกรรมกบัทางเรอืทีจั่ดโปรแกรมสนัทนาการ

และการสอ่งสตัวข์ัว้โลกตา่งๆมากมาย 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ 

Day 10             ชอ่งแคบเดรก 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ  

น าทา่นลอ่งเรอืผ่านเสน้ทางทีก่ระแสน ้ าอุน่และกระแสน ้ าเย็นมาบรรจบกนั  อสิระใหท้า่น

พักผ่อนบนเรอืตามตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหาร และท ากจิกรรมทีม่ี

ภายในเรอืส าราญมากมาย เชน่ บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นต สระวา่ยน ้า ฟิตเนส 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ 

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกับกจิกรรมบนเรอื แนะน าใหท้า่นเก็บภาพความ

สวยงามและทัศนยีภาพอนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะเลอืกร่วมกจิกรรมกบัทางเรอืทีจั่ดโปรแกรมสนัทนาการ

และการสอ่งสตัวข์ัว้โลกตา่งๆมากมาย 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ 

หมายเหต ุ: กอ่นทีท่า่นจะท าการ เชค็-เอา้ท ์ออกจากเรอืในเชา้วนัตอ่มาทา่นตอ้งช าระคา่ใชจ่า่ยทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการลอ่งเรอืได ้

ที ่Reception Desk ทา่นสามารถช าระไดด้ว้ย บตัรเครดติหรอืเงนิสด สกลุเงนิบนเรอืเป็นเรท USD 

 

Day 11             อซุซวัย่า อารเ์จนตนิา 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ 
08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่เรอื เมอืงUshuaia,อารเ์จนตน่ิา 

***หลงัจากนัน้เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ*** 

        
 หนงัสอืเดนิทำงไทย ไมต่อ้งขอวซีำ่ อำรเ์จนตนิำ่ สำมำรถทอ่งเทีย่วได ้90 วนั 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ราคาหอ้งอาจมกีารเปลีย่นกรุณาตรวจสอบราคาอกีครัง้*** 

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

***บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนหอ้งวำ่งบนเรอื*** 
***บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมร่บัช ำระดว้ยเช็ค*** 

 

 

 

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.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ                                                                               

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สัปดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ ่ากว่า 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

3. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัด

หยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิ

เหตสุดุวสิัยในการเดนิทาง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

 

 

 

 

 

 

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), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืส าราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ทปิพนักงานบนเรอื 
5. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / *ค่า WIFI  
6. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังและตามเกาะตา่งๆ รวมถงึคา่นักส ารวจ 
 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 
1. อาหารพเิศษทีท่า่นสั่งเพิม่เตมิกับทางเรอื 
2. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ ค่าซกัรดี คา่โทรศัพท ์ค่าเครือ่งดืม่ ฯลฯ 
4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
5. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 
6.โรงแรม / รถรับสง่ 
 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หัีวหนา้ทัวร ์และรถรับสง่น าเทีย่ว 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่น

ทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาช าระเต็มจ านวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากัด 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารช าระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทาง

ในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

4.2 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

ส าคัญ!! บรษัิท ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการ

ตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละ

มัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 

4.3 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
***บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนหอ้งวำ่งบนเรอื*** 

***บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมร่บัช ำระดว้ยเช็ค*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 



 
 

 

 
 


