
 

12 วนั ล่องเรือออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด์ 

Royal Caribbean… Ovation of the SEAs! 
 

 

 
 

เที�ยวชมความสวยงามของเมืองริมฝั�งและฟยอร์ดชื�อดงัแห่ง
นิวซีแลนด์  



 

29 มีนาคม – 9 เมษายน 2019 
119,900 บาท 

(พเิศษ!! ราคานี+รวมทัวร์พาเที�ยวทุกประเทศ) 
ซิดนีย์– มิลฟอร์ด ซาวน์ – เดาว์ฟูล ซาวน์ – ดสักี+ซาวน์ – ดนันีดนิ – เวลลิงตนั 
– เนเปียร์ พคิตนั – ซิดนีย์ (ออสเตรเลยี) พร้อมลิ+มลองเมนูกุ้งมังกรและหอย

เป๋าฮื+อทะเลใต้ 

เรือแห่งนวตักรรม Ovation of the SEAs!..... 
เรือขนาด 168,000 ตัน มีทั+งหมด 18 ชั+น  

จุผู้โดยสารได้ 4,180 คน 

 

 
 
 
 



 

 
 

ประเภทห้องพกั (เตยีงสามารถแยกเป็น เตยีงคู่ได้) 
ห้องพกัมีระเบียงววิทะเล  (Ocean View with Balcony) ห้องพกัแบบ Inside (ห้องพกัชั+นใน ไม่มี
หน้าต่างและระเบียง) 
 

                 

 

12 วนั ล่องเรือออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด์ 

ซิดนีย์ (ออสเตรเลยี) – มิลฟอร์ด ซาวน์ – เดาว์ฟูล ซาวน์ – ดสักี+ซาวน์ – ดนันี
ดนิ  เวลลงิตนั – เนเปียร์ – พคิตนั – ซิดนีย์ (ออสเตรเลยี) 

 
29 มีนาคม 2019  กรุงเทพมหานคร 
 



 

16.30 น. คณะพบเจา้หนา้ที�และมคัคุเทศกไ์ดที้� เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเขา้ที� 1- 4 อาคาร
ผูโ้ดยสาร  
สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

19.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินซิดนีย ์ (SYD)โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� 
TG475  

 สายการบินบริการอาหารคํ�าและอาหารเชา้ บนเครื�องบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชั�วโมง) 
 

30 มีนาคม 2019  ซิดนีย์ ซิตี+ทวัร์ – ลงเรือรอยัลแคริบเบี+ยน Ovation of the Seas 
 

07.20 น. เดินทางถึงสนามบินซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร 

 นาํท่านเที�ยวชมเมืองซิดนีย ์(Sydney) เมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ อีกหนึ�งมนตเ์สน่ห์ ที�เป็น
เสมือนแม่เหล็กที�คอยดึงดูดผูค้นจากต่างถิ�น ให้แวะเวียนมาเมืองที�เก่าแก่ที�สุดของออสเตรเลีย
แห่งนีI  นาํท่านถ่ายรูปกบัสะพานซิดนียฮ์าร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สถานที�ที�ท่านจะได้
สัมผสัความงดงามของเมืองซิดนียใ์นมุมมองที�แตกต่าง ชื�นชมกบัความยิ�งใหญ่ของสิ�งที�ไดชื้�อ
วา่เป็นเอกลกัษณ์ที�สําคญัที�สุดแห่งหนึ� งของออสเตรเลีย  จากนัIนนาํท่านแวะถ่ายรูปกบัซิดนีย์
โอเปร่าเฮาส์ (Sydney Opera House) เป็นหนึ�งในสิ�งก่อสร้างสมยัใหม่ที�รู้จกักนัดีทั�วโลก ไดรั้บ
การออกแบบโดยสถาปนิกชาวเดนมาร์ก ยอร์น อุตซอน (Jørn Utzon) โดยโอเปร่าเฮาส์ตัIงอยู่
บริเวณปากอ่าวซิดนีย ์โดยภายในแบ่งออกเป็นหอ้งต่างๆ ไม่วา่จะเป็น โรงแสดงคอนเสิร์ต โรง
อุปรากร โรงละคร เพลเฮาส์ และอื�นๆอีกมาก   

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมเมนูกุง้มงักร)  



 
 

บ่าย นาํท่านถ่ายรูปกบั ซิดนีย ์เจเนอรัล โพสต์ ออฟฟิศ (Sydney General Post Office) ซึ� งตัIงอยู่ที�
ปลายด้านตะวนัตกของมาร์ตินเพลส เป็นอาคารที�ออกแบบโดยสถาปนิกยุคอาณานิคม ชื�อ 
James Barne อาคารที�สร้างในลกัษณะซุ้มหินทรายแบบนีโอคลาสสิก รอบอาคารถูกหุ้มดว้ย
แนวไมอ้ยา่งสวยงาม ไดเ้วลานาํท่านตามรอยภาพยนตร์เรื�อง "เดอะเมทริกซ์" กนัที�ลานนํIาพุอนั
โดดเด่น บนถนน Pitt โดยลานนํI าพุแห่งนีI ถือว่าเป็นสถานที�สุดทา้ยของการต่อสู้ระหวา่ง Neo 
Agent Smith ใน Matrix Revolutions ปัจจุบนัลานนํI าพุแห่งนีI ไดมี้นกัท่องเที�ยวเดินทางมาเยี�ยม
ชมเป็นจาํนวนมาก 

14.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ซิดนีย ์ เพื�อเชคอินขึIนเรือสาํราญรอยลัแคริบเบีIยน Ovation of the 
Seas 

17.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางจากท่าเรือซิดนีย ์มุ่งหนา้สู่มิลฟอร์ด ซาวน์ แห่งนิวซีแลนด ์
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2019  Cruising 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือสาํราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นั�งเล่นใน           คลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่
วา่จะเป็นชอ้ปปิI งที�ร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื�นๆอีก
มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที�ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษที�ทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยนํIา สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวตีI  ซาลอน โยคะ และอื�นๆ อีกมากมาย 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  
 วนันีIจะมีการจดังานเลีIยง Gala Dinner ใหท้่านไดแ้ต่งตวัสวยงามร่วมงานเลีIยงในคํ�าคืนนีI  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 



 

 
 

2 เม.ย. 2019 มิลฟอร์ดซาวน์ – เดาว์ฟูล ซาวน์ – ดัสกี+ซาวน์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือสําราญล่องเขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ (Milford Sound) ในดินแดนส่วนที�

เป็นฟยอร์ดแลนด์ (Fjord land) ซึ� งองคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
ของขัIวโลกใต ้ซึ� งมีในลกัษณะนีI เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที�เคยเป็น
ธารนํI าแข็งในยุคโบราณ กดัเซาะหินทาํให้นํI าท่วมแทนที�กลายเป็นอ่าวลึก ระหวา่งทางท่านจะ
ไดช้มความงามที�สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ Mirror Lake ทะเลสาบที�ใสราวกระจก สะทอ้น
ภาพภูเขาที� เป็นฉากหลังอย่างงดงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของมิลฟอร์ด 
ซาวน์หนึ�งในฟยอร์ดสวยของนิวซีแลนดแ์ละมีชื�อเสียงเป็นที�รู้จกัไปทั�วโลก 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

 
 



 

13.00 น. เรือสาํราญล่องเขา้สู่เดาวฟู์ล ซาวน์ (Doubtful Sound) สาํหรับเส้นทางการชมเดาวฟู์ลซาวด ์นบั
ไดว้า่เป็นที�นิยมโดยเฉพาะการล่องทะเลสาบมานาปูรี (Manapouri) เรือสาํราญนาํท่านล่องชม
ความสวยงามของเดาวฟู์ล ซาวน์ ซึ� งนอกเหนือจากทศันียภาพผาและภูเขารายลอ้ม นํIาตก
มากมายไหลเป็นแนว สวยงามยิ�ง แต่ฟยอร์ดแห่งนีIยงัเป็นที�อยูข่องสัตวน์านาชนิด ไม่วา่จะเป็น
เพนกวนิ แมวนํIา หรือ ปลาโลมา อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเดาวฟู์ล ซาวน์ 
พร้อมส่องสัตวที์�สามารถพบเห็นไดใ้นบริเวณนีI  อยากเพนกวนิพนัธ์ุแมกกาโรนี  

16.00 น. เรือล่องเขา้สู่ดสักีIซาวน์ (Dusky Sound) อีกหนึ�งฟยอร์ดสวยแห่ง อุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด ์
ของนิวซีแลนด์ สําหรับดสักีIซาวน์ ไดชื้�อวา่เป็นฟยอร์ดอีกแห่งที�มีสัตวน์านาชนิดอาศยัอยู ่ไม่
วา่จะเป็น เพนกวิน ปลาวาฬ ปลาโลมา และ นกนานาชนิด นอกจากนัIนธรรมชาติของแนวฟ
ยอร์ดแห่งนีI ก็ขึIนชื�อวา่สวยงามไม่แพ ้มิลฟอร์ดซาวน์ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพทศันียภาพอนั
สวยงาม หากโชคดีท่านอาจไดพ้บเห็นทัIงฝูงวาฬ และโลมา รวมถึงนกเพนกวิน ที�อาศยัอยูใ่น
บริเวณนีI  

17.00 น.  เรือสาํราญล่องออกจากดสักีIซาวน์ มุ่งหนา้สู่เมืองดนันีดิน (Dunedin) 
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
 

3 เม.ย. 2019  เมืองดันนีดิน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองดนันีดิน 

นําท่านขึI นรถโค้ชปรับอากาศ เพื�อเที�ยวชมเมืองดันนีดิน (Dunedin) หรือสกอตแลนด์แห่ง
นิวซีแลนด์ เมืองท่องเที�ยวที�ใหญ่เป็นอนัดบัสองในเกาะใตข้องนิวซีแลนด์ และเป็นที�ตัIงของ
มหาวิทยาลยัเก่าแก่ที�สุดของนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลยัโอตาโก้ (University of Otago) อีก
ดว้ย ยงัถือวา่เป็นหนึ�งในสี� เมืองหลกัของประเทศนิวซีแลนดใ์นดา้นประวติัศาสตร์, วฒันธรรม 
และเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที�สําคญัเมืองหนึ� งของประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านแวะถ่ายรูปกับ 
First Church of Otago โบสถ์เก่าแก่แห่งนิกายเพรสไบเทเรียนแห่งแรกของเมืองดนันีดิน ถูก
สร้างขึIนในช่วงปี ค.ศ. 1848 เมื�อครัI งชาวสกอตมาตัIงรกรากที�ประเทศนิวซีแลนด ์ นบัเป็นหนึ�ง
ในสถาปัตยกรรมและแลนด์มาร์คยุคศตวรรษที� 19 ที�มีชื�อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ จากนัIน
นาํท่านสู่ ถนนบอลด์วิน (Baldwin Street) ถนนซึ� งไดถู้กบนัทึกไวใ้นกินเนสบุ๊กว่าเป็นถนน
สายที�ชนัที�สุดในโลก โดยมีระดบัองศาความชนัถึง 38 องศา นาํท่านผา่นชม มหาวทิยาลยัโอทา
โก (University of Otago) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ที�สุดของนิวซีแลนด์ ตวัมหาวทิยาลยัตัIงอยูใ่นเขต



 

หุบเขา มีอาณาเขตติดกบัทะเล เป็นมหาวิทยาลยัแห่งเดียวในนิวซีแลนด์ที�เปิดสอนคณะทนัต
แพทย ์นําท่านถ่ายรูปกับ สถานีรถไฟแห่งดนันีดิน (Dunedin Railway Station) ได้ชื�อว่าเป็น
สิ� งก่อสร้างที�สําคญัที�สุดของเมือง ตัI งอยู่ในจตุรัสแอนแซค ออกแบบก่อสร้างโดย George 
Troup มีศิลปะก่อสร้างแบบ Flemish ลกัษณะเด่นคือ หินที�ใชใ้นการก่อสร้างเป็นหินบะซอลต์
สีดาํที�เกิดจากการระเบิดของภูขาไฟ ทางดา้นใตข้องสถานีมีหอนาฬิกาสูง }~ เมตร มีรูปแบบ
การก่อสร้างเหมือนกบัอาคารในสกอตแลนด์ที�ตอ้งมีหอนาฬิกาอยู่ตรงกลางหรือดา้นใดดา้น
หนึ�งของอาคาร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน พร้อมเมนู กุ้งมังกร และ หอยเป๋าฮื+อ
ทะเลใต้ 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมปราสาทลาร์นคั (Larnach Castle) ปราสาทหรือคฤหาสน์แห่งแรกและแห่งเดียว
ในประเทศนิวซีแลนด์ สร้างขึIนโดยนักการธนาคารชาวออสเตรเลียน นาม วิลเลียม ลาร์นัค 
สร้างขึIนในปี ค.ศ. 1871 ใช้เวลา 3 ปีจึงสร้างเสร็จ ยงัไม่รวมถึงเวลาตกแต่งจนสมบูรณ์อีกราว 
12 ปี จากนัIนก็เกิดโศกนาฏกรรมอาถรรพขึ์Iน จึงถูกขายต่อเป็นทอดๆจนมาถึงมือของครอบครัว
บาร์เกอร์ซึ� งซืIอขึIนมาไวค้รอบครองในปีค.ศ. 1967และเปิดให้บุคคลภายนอกไดเ้ขา้ชม จากนัIน
นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์โอทาโก (Otago Museum) พิพิธภณัฑ์เก่าแก่ที�อยูติ่ดกบั มหาวิทยาลยั
โอทาโก ถูกสร้างขึIนในปี ค.ศ.1868 ภายในมีการจดัแสดงเกี�ยวกบัประวติัศาสตร์ทางธรรมชาติ
และกลุ่มชาติพนัธ์ุ รวมไปถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�นของเมืองดนันีดินเป็นจาํนวนมาก ถือเป็น
พิพิธภณัฑ์ที�มีการจดัการไดอ้ยา่งยอดเยี�ยมน่าชม ภายในบรรจุเรื�องราวเกี�ยวกบัประวติัศาสตร์
ชาติพนัธ์ุของธรรมชาติในซีกโลกใตไ้วค้รบถว้น สิ�งที�โดดเด่นที�สุดและเรียกคนดูไดม้ากที�สุดก็
คือ โครงกระดูกของนกมวั (Moa) นกโบราณขนาดใหญ่กวา่มนุษย ์ซึ� งปัจจุบนัไดสู้ญพนัธ์ุไป
แลว้จากการถูกล่าของชาวเมารี 

 

 
 

16.00 น. นาํท่านกลบัสู่เรือสาํราญ 
17.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองดนันีดิน มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองเวลลิงตนั 
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  



 

 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
4 เม.ย. 2019  เมืองเวลลงิตัน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือสาํราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นั�งเล่นใน           คลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่
วา่จะเป็นชอ้ปปิI งที�ร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื�นๆอีก
มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที�ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษที�ทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยนํIา สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวตีI  ซาลอน โยคะ และอื�นๆ อีกมากมาย 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

12.�� น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเวลลิงตนั 
 นาํท่านเที�ยวชมเมืองเวลลิงตนั (Wellington) เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ และยงัขึIนชื�อว่าเป็น

เมืองหลวงแห่งศิลปวฒันธรรมอีกดว้ย การผสมผสานกนัอยา่งลงตวัของอาคารที�มีดีไซน์แบบ
โบราณ พิพิธภณัท์ แกลเลอร์รี�  ร้านอาหาร การแสดงและความบนัเทิงรูปแบบต่างๆ ทาํให้



 

เวลลิงตนัเป็นเมืองที�เหมาะจะมาเที�ยวไดทุ้กฤดูกาล นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์แห่งชาติเทปาปา 
(Te Papa Museum) ที�เป็นอีกสถานที�ท่องเที�ยวที�น่าสนใจของนิวซีแลนด์ ตัI งเด่นสง่าอยู่ริม
อ่าว จากนัIนนาํท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภา ซึ� งเป็นที�จดัแสดงสนธิสัญญาไวทงักิฉบบั
จริง จากนัI นนําท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน (Walking street) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิI งตม
อธัยาศยั 

 
 

18.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 
�9.�� น.  เรือออกเดินทาง มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองเนเปียร์ 
ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
 
5 เม.ย. 2019  เมืองเนเปียร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
��.3� น. เรือจอดเทียบท่าที�เมืองเนเปียร์ 
09.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่อ่าวฮอวค์ เบย ์(Hawke’s Bay) ซึ� งเป็นพืIนที�ที�มีชื�อเสียงในการทาํไร่องุ่นเพื�อ

ผลิตไวน์ชื�อดงัแห่งนิวซีแลนด์ นาํท่านเที�ยวชมทศันียภาพของไร่องุ่น พร้อมกบัแวะถ่ายรูปกบั 
Cape Kidnappers เป็นแหลมที�ยื�นไปในมหาสมุทร มีหินตัIงตระหง่านเป็นหยอ่มๆ สวยงามมาก 
นอกจากนีI ยงัเป็นที�อยู่ของนกนานาชนิดอีกด้วย ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ Cape 
Kidnappers สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ไร่ไวน์ (Vineyard) เพื�อชิมไวน์ (Wine Tasting) ที�
เรียกไดว้า่มีคุณภาพติดอนัดบัโลกของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ� งผลิตจากพืIนที�ฮอวค์เบย ์สมควร
แก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเนเปียร์ 

 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
  

บ่าย นาํท่านเที�ยวชมเมืองเนเปียร์ (Napier) เมืองที�มีความพิเศษมากกวา่เมืองอื�นๆใน นิวซีแลนด์ ที�มี
ชื�อเสียงด้วยความงดงามของชายฝั�งทะเลและโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ "อาร์ตเดค
โค" (Art Deco) เมืองเนเปียร์มีสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดคโคมากมายเป็นเพราะวา่ เมื�อวนัที� 4 
พฤษภาคม ค.ศ.1931 เนเปียร์ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์ ทาํลายอาคารบา้นเรือน
ในเนเปียร์จนหมดสิIน ชาวเมืองตอ้งสร้างอาคารขึIนมาใหม่ทัI งเมือง นําท่านแวะถ่ายรูปกับ
อาคาร "Public Trust Office" เป็นตึกที�รอดจากแผ่นดินไหวได้อย่างน่าอศัจรรย ์ จากนัIนนํา
ท่านสู่จุดชมวิวของเมืองอย่างที� "Perfume point"  เป็นที�พกัตากอากาศของคนเมืองนีI ดว้ยจุดที�
เป็นสวนสาธารณะและมีวิวของทะเลแบบแปซิฟิก และหากวนัใดโชคดียงัจะมีโอกาสไดเ้ห็น
วาฬวา่ยใหช้มอีกดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั  

15.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 
�6.�� น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเมืองเนเปียร์ เพื�อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือพิคตนั (Picton) 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
6 เม.ย. 2019 เมืองพคิตัน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองพิคตนั 
 นาํท่านเที�ยวชมเมืองพิคตนั (Picton) อีกเมืองเล็กๆน่ารักๆที�มีทศันียภาพสวยงาม เมืองพิคตนั

เป็นเมืองเล็กๆที�อยูติ่ดกบัท่าเรือ ทาํให้สามารถเดินเล่นไดต้ลอดทัIงวนั นาํท่านเขา้ชมอนุสรณ์
สถานแห่งสงคราม (War Memorial) แห่งเมืองพิคตัน จากนัI นนําท่านเข้าชม Edwin For 
Maritime Museum ซึ� งเป็นพิพิธภณัฑ์ที�เก็บสะสมประวติัศาสตร์ทางทะเลของออสเตรเลีย ไม่



 

ว่าจะเป็นซากเรือโบราณ และ การอพยพสู่ดินแดนนิวซีแลนด์ ตลอดจนประวติัศาสตร์ทาง
ทหารสมยัสงครามโลกอีกดว้ย 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย อิสระใหท้่านซืIอของที�ระลึกตามอธัยาศยั หรือ เดินเล่นภายในเมืองพิคตนั แต่ท่านจะตอ้งกลบั
ขึIนเรือสาํราญก่อนเวลา 15.30 น.  

 

16.00 น. เรือสาํราญเดินทางออกจากท่าเรือเมืองพิคตนั เพื�อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือซิดนีย ์
ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
7-8 เมษายน 2019 Cruising 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือสําราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร
หรือนั�งเล่นในคลบั เลาจน์ หรือทาํกิจกรรมที�มีภายในเรือสําราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่า
จะเป็นช้อปปิI งที�ร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื�นๆอีก
มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที�ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือสาํราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษที�ทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยนํIา สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวตีI  ซาลอน โยคะ และอื�นๆ อีกมากมาย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 



 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในคํ�าวนันีI ท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ� งเป็นตวักาํหนดลาํดบั
การนาํกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเครื�องใชที้�จาํเป็นไว้
ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หน้าที�ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัIงแต่กลางดึก และ
บญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาํการชาํระในวนัรุ่งขึIน สําหรับท่านที�ตอ้งการชาํระ
ผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตที�ท่านไดใ้ห้หมายเลขไวใ้นวนัที�ท่านเช็คอิน
โดยอตัโนมติั 
 
 
 
 

9 เมษายน 2019  ซิดนีย์ – กรุงเทพมหานคร 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
06.30น. เรือจอดเทียบท่าที�ท่าเรือซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย 

นาํท่านเชคเอาทอ์อกจากเรือสาํราญโรยลั แคริบเบีIยน 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินซิดนีย ์เพื�อเช็คอิน  
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย ์(SYD) สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที�ยวบินที� TG476 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.20 ชั�วโมง) บริการอาหาร เครื�องดื�ม และพกัผอ่น บนเครื�องบิน 
16.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 



 

12 วนั ล่องเรือออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด์ 
อตัราค่าบริการ 29 ม.ีค. – 9 เม.ย. 2019 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่ INSIDE) ท่านละ (ม ี6 ห้องเท่านั+น) 119,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงวิวทะเล (BALCONY SEA VIEW) ท่านละ  (ม ี10 ห้องเท่านั+น) 10,000 

พกัเดี�ยวเพิ�ม ท่านละ (Based หอ้ง Inside)  37,000 

เดก็อายตุํ�ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)   119,900 

เดก็อายตุํ�ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  109,900 

ชัIนธุรกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร์ เริ�มตน้ที�ท่านละ (ราคายืนยนัไดก้ต่็อเมื�อที�นั�ง confirm เท่านัIน) 80,000 - 95,000 

ไม่เอาค่าตั�วเครื�องบินหกัค่าใชจ่้าย 23,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึIน – ลง ตามราคานํIามนัที�ปรับขึIนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ที�สายการบินประกาศปรับ และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านัIน (คิด ณ วนัที�  19 กรกฎาคม 2018) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 
� กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้
� กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ท่านละ 2 ใบ นํIาหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึIนเครื�อง (Hand carry) 

นํIาหนกัไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเที�ยวล่องเรือสาํราญ (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีIรวมถึง 
� ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชัIนนกัท่องเที�ยวโดยสายการบินไทย (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
� ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํIามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
� ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน �,5��,��� บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

2,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผู ้

ที�อายเุกิน 85 ปี) 
� ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ , ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (ตามระบุ), ค่า Service ของทางเรือ 
� ค่าอาหารทุกมืIอตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 
� ค่าวซ่ีานิวซีแลนดแ์บบหมู่คณะ 



 

� เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและค่าทิปต่างๆ 
อตัรานีIไม่รวมถึง 
� ค่าวซ่ีาออสเตรเลีย (ซึ� งลูกคา้ตอ้งไปสแกนลายนิIวมือที�ศูนยย์ื�นคาํร้อง) และสามารถชาํระค่าวซ่ีาไดที้�ศูนย์

ยื�นคาํร้อง 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดที� 1 : สาํรองที�นั�งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออก
เดินทางแน่นอน 
  งวดที� 2 : ชาํระส่วนที�เหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50% 
* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํเตม็จาํนวน 
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จาํนวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยื�นวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการนาํเล่ม
พาสปอร์ตไปยกเลิก 

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื�นวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ :  
� บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที�มีผูเ้ดินทางตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผู ้

เดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
� บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทาํการ โดยจะจดัหา

สถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆเพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้

ของสายการบิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหา
การจราจร ฯลฯ   ทัIงนีIจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

� การท่องเที�ยวนีI เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีที�ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ�  การใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ ท่านไดท้าํการตกลงหรือ
แจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 



 

� บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึIน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชาํระ 
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ 
หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

� สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
� ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํIาเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธิ� ที�จะ ไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�งเพราะโดยปกตินกัท่องเที�ยว
ใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตัaวเครื�องบินเอง (Land Only) 
� ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื�องบินเองและมาเที�ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการ

มาพบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหาก
กรณีเที�ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัaวเครื�องบิน 
� ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ 
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไป
แลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัIน (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ 
Refund ไดเ้ท่านัIน) 

� ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อน
เพื�อขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์นัIนๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บ
การยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นัIนยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�ว
เครื�องบินภายในประเทศได ้

� เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้
ขา้งตน้ 

 

 
โรงแรมและห้อง 
� หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 

3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึIนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม 
ซึ� งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ� งอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดั
หอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

� โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภมิตํ�า 
เครื�องปรับอากาศที�มีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัIน 



 

� ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึIน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิ� ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ+นเครื�องบิน 
� กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึIนเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุก

ขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึIนบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 
� วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํIาหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํ

การตรวจอยา่งละเอียดอีกครัI ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึIนเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิIน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 
100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใสพร้อมที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตาม
มาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

� หากท่านซืIอสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถ
นาํขึIนเครื�องได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
� สาํหรับนํIาหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม 

(สาํหรับผูโ้ดยสารชัIนประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึIนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่า
ระวางนํIาหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํIาหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่
ที�สายการบินกาํหนด 

� สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึIนเครื�องได ้ตอ้งมีนํIาหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม
และมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิIว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วย
วดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

� ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํIาหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�า
กวา่มาตรฐานได ้ทัIงนีI ขึIนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํIาหนกัส่วนที�เกิน 

� กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึIนเครื�องบิน 
(Hand carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
� ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกับเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญ

หาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัIน ซึ� งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD 
คูณดว้ยนํI าหนกักระเป๋าจริง ทัIงนีI จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชัIนธรรมดา (Economy) หรือ 



 

USD 600 กรณีเดินทางชัIนธุรกิจ (Business) ดงันัIนจึงไม่แนะนาํให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋า
ใบใหญ่ 

� กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที�ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติ
ประกนัภยัการเดินทางที�บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่
สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบิน
เท่านัIน นั�นหมายถึงจะชดเชยตามนํI าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านัIน ดงันัIน
ท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ� การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านัIน  

� กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายให้
ท่านได ้ดงันัIนท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง 

12 วนั ล่องเรือออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด์ 

Royal Caribbean… Ovation of the SEAs! 

ซิดนีย์– มิลฟอร์ด ซาวน์ – เดาว์ฟูล ซาวน์ – ดสักี+ซาวน์ – ดนันีดนิ – เวลลิงตนั 
– เนเปียร์ พคิตนั – ซิดนีย์ (ออสเตรเลยี) พร้อมลิ+มลองเมนูกุ้งมังกรและหอย

เป๋าฮื+อทะเลใต้ 
 

ราคา 119,900 บาท    29 มีนาคม – 9 เมษายน 2019 
 
ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 

(INSIDE/ 
BALCONY) 

เลขที� 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตที�ท่านเคยสแกน
ลายนิIวมือในการยื�น

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ)
(หลงัวนัที� 14 พ.ย. 2556)

       

       

       

       

       

 (รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เนื�องจากต้องกรอกข้อมูลในการยื�นวซ่ีา) 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง............................................................... เอเย่นต์
........................................................................ 



 

โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์
............................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 
 


