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ล่องเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 12 วัน 10 คืน 
                         โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ 

พักบนเรือส าราญ Royal Caribbean Ovation of the SEAs! 9  คืน - พักโรงแรม 4 ดาว 1 คืน 

เที่ยวชมความสวยงามของเมอืงริมฝั่งและฟยอร์ดชื่อดังแห่งนิวซีแลนด์  
 
 
 
 

 
(พิเศษ!! ราคานี้รวมวีซ่า, ทิป และ ทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ) 

ซิดนีย์ - มิลฟอร์ด ซาวน์ - เดาว์ฟูล ซาวน์ - ดัสกี้ซาวน์ - ดันนีดิน - เวลลิงตัน - พิคตัน 
 ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) พักค้าง 1 คืน พร้อมลิ้มลองเมนูกุ้งมังกรและหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้ 

 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ 
ทั้งหมดหลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 

เรือแห่งนวัตกรรม Ovation of the SEAs! เรือขนาด 168,000 ตัน มีทั้งหมด 18 ชั้น  จุผูโ้ดยสารได้ 4,180 คน 

 
ประเภทห้องพัก (เตียงสามารถแยกเปน็ เตียงคู่ได้) 

ห้องพักมีระเบียงวิวทะเล (Ocean View with Balcony)       ห้องพักแบบ Inside (ห้องพักชั้นใน ไม่มีหน้าต่างและระเบียง) 

                                
 

ก าหนดการเดินทาง วันที่ 1-12 เม.ย. 63                    ราคา 133,900.-   (พักบนเรือห้องไม่มีหน้าต่าง) 
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สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
สนามบินเมืองซิดนีย์ - ถ่ายรูปสะพานซิดนยี์ฮาร์เบอร์ - แวะถ่ายรูปซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ - ถ่ายรูปซิดนีย์ เจเนอรลั 
โพสต์ ออฟฟิศ - ลานน้ าพบุนถนน Pitt (ตามรอยหนังเดอะเมทริกซ์) - ท่าเทียบเรือ ซิดนีย์ - เชคอินขึ้นเรือส าราญ
รอยัลแคริบเบีย้น Ovation of the Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 18.45 น. เรือออกจากท่า 

วันที่3 เรือล่องทะเลตลอดวัน At Sea (Cruising) 

วันที่4 เรือล่องทะเลตลอดวัน At Sea (Cruising) 

วันที่5 
08.00 AM เรือล่องเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ (Milford Sound) (มรดกโลก) - ล่องเข้าสู่เดาวฟ์ูล 
ซาวน์ (Doubtful Sound) - ฟยอร์ด ดัสกี้ซาวน์ (Dusky Sound) - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 17.00 น. เรือออก
จากท่า 

วันที่6 
08.00 AM เรือเทียบทา่เมืองดันนีดิน - ถ่ายรูปโบสถ์ First Church of Otago - ถนนบอลด์วิน - ผ่านชม 
มหาวิทยาลัยโอทาโก - ถ่ายรูปสถานีรถไฟแห่งดันนีดนิ - เข้าชมปราสาทลาร์นัค - เข้าชมพพิิธภัณฑ์โอทาโก - 
อิสระพักผ่อนบนเรือ - 17.00 น. เรือออกจากท่า 

วันที่7 
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรอื - 11.00 AM ท่าเรือเมืองเวลลิงตนั - เข้าชมพพิิธภัณฑ์แห่งชาตเิทปาปา - ถ่ายรูป
อาคารรัฐสภา - ช้อปปิ้งถนนคนเดนิ Walking street - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 20.00 PM เรือออกจากท่า 

วันที่8 
08.00 AM ท่าเรือเมืองพิคตัน - ชมเมืองพิคตัน - เข้าชมอนุสรณ์สถานแห่งสงคราม - เข้าชม Edwin For 
Maritime Museum - ช้อปปิ้งของฝากพื้นเมือง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 16.00 น. เรือออกจากท่า 

วันที่9 เรือล่องทะเลตลอดวัน At Sea (Cruising) 

วันที่10 เรือล่องทะเลตลอดวัน At Sea (Cruising) 

วันที่11 
06.30 AM ท่าเรือซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย - สวนสตัว์พื้นเมือง Koala Park Sanctuary พร้อมชมการสาธติ
การตัดขนแกะ - ย่านซิตี้เซน็เตอร์ - ห้าง Queen Victoria Building (QVB) - ห้าง Birkenhead Point Outlet 
Centre - เข้าที่พัก 

วันที่12 สนามบินซิดนีย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 

1 เมษายน 2563  กรุงเทพมหานคร 
15.15 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ทีเ่คาน์เตอร์เชคอิน N (แถว N) ประตูทางเข้าที่ 7 อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 

เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ส (QF) ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
18.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF 024 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) 
 สายการบินมีบริการอาหาร 2 มื้อระหว่างเที่ยวบินสู่เมืองซิดนีย์ 
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2 เมษายน 2563  ซิดนีย์ ซิตี้ทัวร์ - ลงเรือรอยลัแคริบเบี้ยน Ovation of the Seas 
07.25 น. เดินทางถึงสนามบินซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
 น าท่านเที่ยวชมเมืองซิดนีย์ (Sydney) เมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ ที่เป็นเสมือนแม่เหล็กที่คอย

ดึงดูดผู้คนจากต่างถิ่น ให้แวะเวียนมาเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลียแห่งนี้  
น าท่านถ่ายรูปกับสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สถานที่ที่ท่านจะได้สัมผัสความงดงามของเมือง
ซิดนีย์ในมุมมองที่แตกต่าง ชื่นชมกับความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ
ออสเตรเลีย  จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ (Sydney Opera House) เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้าง
สมัยใหม่ที่รู้จักกันดีทั่วโลก ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวเดนมาร์ก ยอร์น อุตซอน (Jørn Utzon) โดยโอเปร่า
เฮาส์ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซิดนีย์ โดยภายในแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแสดงคอนเสิร์ต โรงอุปรากร โรง
ละคร เพลเฮาส์ และอื่นๆอีกมาก   

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกุง้มังกร)  
บ่าย น าท่านถ่ายรูปกับ ซิดนีย์ เจเนอรัล โพสต์ ออฟฟิศ (Sydney General Post Office) ซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายด้านตะวันตก

ของมาร์ตินเพลส เป็นอาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกยุคอาณานิคม ชื่อ James Barne อาคารที่สร้างในลักษณะซุ้มหิน
ทรายแบบนีโอคลาสสิก รอบอาคารถูกหุ้มด้วยแนวไม้อย่างสวยงาม  
ได้เวลาน าท่านตามรอยภาพยนตร์เรื่อง "เดอะเมทริกซ์" กันที่ลานน้ าพุอันโดดเด่น บนถนน Pitt โดยลานน้ าพุแห่งนี้ถือ
ว่าเป็นสถานที่สุดท้ายของการต่อสู้ระหว่าง Neo Agent Smith ใน Matrix Revolutions ปัจจุบันลานน้ าพุแห่งนี้ได้มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ซิดนีย์ เพื่อเชคอินขึ้นเรือส าราญรอยัลแครบิเบี้ยน Ovation of the Seas 
18.45 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือซิดนีย์ มุ่งหน้าสู่ มิลฟอร์ด ซาวน์ แห่งนิวซีแลนด์ 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
3-4 เมษายน 2563  Cruising 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน คลับ เลาจน์ 
หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ 
(Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการ
บนเรือส าราญ เช่น 
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Public Room  : บาร์และเลาจน ์ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ าคนืนี ้

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 

5 เมษายน 2563  มิลฟอร์ดซาวน์ - เดาว์ฟูล ซาวน์ - ดัสกีซ้าวน ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญล่องเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ (Milford Sound) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (Fjord 

land) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของขั้วโลกใต้ ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก 
กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน ้าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินท าให้น ้าท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึ ก 
ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ Mirror Lake ทะเลสาบที่ใสราวกระจก สะท้อนภาพ
ภูเขาที่เป็นฉากหลังอย่างงดงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของมิลฟอร์ด ซาวน์หนึ่งในฟยอร์ดสวยของ
นิวซีแลนด์และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

 
13.00 น. เรือส าราญ ล่องเข้าสู่เดาว์ฟูล ซาวน์ (Doubtful Sound) ส าหรับเส้นทางการชมเดาว์ฟูลซาวด์ นับได้ว่าเป็นที่นิยม

โดยเฉพาะการล่องทะเลสาบมานาปูรี (Manapouri) เรือส าราญน าท่านล่องชมความสวยงามของเดาว์ฟูล ซาวน์ ซึ่ง
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นอกเหนือจากทัศนียภาพผาและภูเขารายล้อม น้ าตกมากมายไหลเป็นแนว สวยงามยิ่ง แต่ฟยอร์ดแหง่นี้ยังเป็นที่อยู่
ของสัตว์นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นเพนกวิน แมวน้ า หรือ ปลาโลมา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเดาว์ฟูล 
ซาวน์ พร้อมส่องสัตว์ที่สามารถพบเห็นได้ในบริเวณนี้ อยากเพนกวินพันธุ์แมกกาโรนี  

16.00 น. เรือล่องเข้าสู่ ดัสกี้ซาวน์ (Dusky Sound) อีกหนึ่งฟยอร์ดสวยแห่ง อุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ ของนิวซีแลนด์ 
ส าหรับดัสกี้ซาวน์ ได้ชื่อว่าเป็นฟยอร์ดอีกแห่งที่มีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็น เพนกวิน ปลาวาฬ ปลาโลมา 
และ นกนานาชนิด นอกจากนั้นธรรมชาติของแนวฟยอร์ดแห่งนี้ก็ขึ้นชื่อว่าสวยงามไม่แพ้ มิลฟอร์ดซาวน์ อิสระให้ท่าน
ได้เก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงาม หากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นทั้งฝูงวาฬ และโลมา รวมถึงนกเพนกวิน ที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณนี ้

17.00 น.  เรือส าราญล่องออกจาก ดัสกี้ซาวน์ มุ่งหน้าสู ่เมืองดันนีดิน (Dunedin) 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
6 เมษายน 2563  เมืองดันนีดิน 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบทา่ ณ ท่าเทียบเรือเมืองดันนีดิน 

น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเที่ยวชม เมืองดันนีดิน (Dunedin) หรือสกอตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่
ใหญ่เป็นอันดับสองในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ 
มหาวิทยาลัยโอตาโก้ (University of Otago) อีกด้วย ยังถือว่าเป็นหนึ่งในสี่เมืองหลักของประเทศนิวซีแลนด์ในด้าน
ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม และเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่ส าคัญเมืองหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ 
น าท่านแวะถ่ายรูปกับ First Church of Otago โบสถ์เก่าแก่แห่งนิกายเพรสไบเทเรียนแห่งแรกของเมืองดันนีดิน ถูก
สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1848 เมื่อครั้งชาวสกอตมาตั้งรกรากที่ประเทศนิวซีแลนด์  นับเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมและ
แลนด์มาร์คยุคศตวรรษที่ 19 ที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์  
จากนั้นน าท่านสู่ ถนนบอลด์วิน (Baldwin Street) ถนนซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นถนนสายที่ชันที่สุดในโลก 
โดยมีระดับองศาความชันถึง 38 องศา  
น าท่านผ่านชม มหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ตัว
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตหุบเขา มีอาณาเขตติดกับทะเล เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในนิวซีแลนดท์ี่เปิดสอน 
คณะทันตแพทย์  
น าท่านถ่ายรูปกับ สถานีรถไฟแห่งดันนีดิน (Dunedin Railway Station) ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญที่สุดของ
เมือง ตั้งอยู่ในจตุรัสแอนแซค ออกแบบก่อสร้างโดย George Troup มีศิลปะก่อสร้างแบบ Flemish ลักษณะเด่นคือ 
หินที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นหินบะซอลต์สีด าที่เกิดจากการระเบิดของภูขาไฟ ทางด้านใต้ของสถานีมีหอนาฬิกาสูง 37 
เมตร มีรูปแบบการก่อสร้างเหมือนกับอาคารในสกอตแลนด์ที่ต้องมีหอนาฬิกาอยู่ตรงกลางหรือด้านใดด้านหนึ่งของ
อาคาร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน พร้อมเมนู กุ้งมังกร และ หอยเป๋าฮื้อทะเลใต้ 
บ่าย น าท่าน เข้าชมปราสาทลาร์นัค (Larnach Castle) ปราสาทหรือคฤหาสน์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ 
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สร้างขึ้นโดยนักการธนาคารชาวออสเตรเลียน นาม วิลเลียม ลาร์นัค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 ใช้เวลา 3 ปีจึงสร้าง
เสร็จ ยังไม่รวมถึงเวลาตกแต่งจนสมบูรณ์อีกราว 12 ปี จากนั้นก็เกิดโศกนาฏกรรมอาถรรพ์ขึ้น จึงถูกขายต่อเป็นทอดๆ
จนมาถึงมือของครอบครัวบาร์เกอร์ซึ่งซื้อขึ้นมาไว้ครอบครองในปีค.ศ. 1967และเปิดให้บุคคลภายนอกได้เข้าชม 
จากนั้นน าท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์โอทาโก (Otago Museum) พิพิธภัณฑ์เก่าแก่ที่อยู่ติดกับ มหาวิทยาลัยโอทาโก ถูก
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1868 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ รวมไปถึง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองดันนีดินเป็นจ านวนมาก ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดการได้อย่างยอดเยี่ยมน่าชม 
ภายในบรรจุเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของธรรมชาติในซีกโลกใต้ไว้ครบถ้วน สิ่งที่โดดเด่นที่สุดและเรียก
คนดูได้มากที่สุดก็คือ โครงกระดูกของนกมัว (Moa) นกโบราณขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ ซึ่งปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปแล้วจาก
การถูกล่าของชาวเมารี 

 
16.00 น. น าท่านกลับสู่เรือส าราญ 
17.00 น. เรอืส าราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองดันนีดิน มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองเวลลิงตัน 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
7 เมษายน 2563  เมืองเวลลิงตนั 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน คลับ เลาจน์ 
หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ 
(Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการ
บนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน ์ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities : สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
11.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเวลลิงตัน 
 น าท่านเที่ยวชมเมืองเวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ และยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง

ศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย การผสมผสานกันอย่างลงตัวของอาคารที่มีดีไซน์แบบโบราณ พิพิธภัณท์ แกลเลอร์รี่ 
ร้านอาหาร การแสดงและความบันเทิงรูปแบบต่างๆ ท าให้เวลลิงตันเป็นเมืองที่เหมาะจะมาเที่ยวได้ทุกฤดูกาล  
น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเทปาปา (Te Papa Museum) ที่เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนิวซีแลนด์ 
ตั้งเด่นสง่าอยู่ริมอ่าว  
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นที่จัดแสดงสนธิสัญญาไวทังกิฉบับจริง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
ถนนคนเดิน (Walking street) อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตมอัธยาศัย 

 
18.30 น. น าท่านเดินทางกลับสู่เรือส าราญ 
20.00 น.  เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองเนเปียร์ 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
8 เมษายน 2563  เมืองพิคตัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองพิคตัน 
 น าท่านเที่ยว ชมเมืองพิคตัน (Picton) อีกเมืองเล็กๆน่ารักๆที่มีทัศนียภาพสวยงาม เมืองพิคตันเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ติด

กับท่าเรือ ท าให้สามารถเดินเล่นได้ตลอดทั้งวัน  
  น าท่าน เข้าชมอนุสรณ์สถานแห่งสงคราม (War Memorial) แห่งเมืองพิคตัน  
 จากนั้นน าท่าน เข้าชม Edwin For Maritime Museum ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมประวัติศาสตร์ทางทะเลของ

ออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นซากเรือโบราณ และ การอพยพสู่ดินแดนนิวซีแลนด์ ตลอดจนประวัติศาสตร์ทางทหารสมัย
สงครามโลกอีกด้วย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย อิสระให้ท่านซือ้ของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือ เดินเล่นภายในเมืองพิคตัน แต่ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือส าราญก่อนเวลา 

15.30 น.  
16.00 น. เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเรือเมืองพิคตัน เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือซิดนีย ์
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
9-10 เมษายน 2563 Cruising 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบน
เรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้
บริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน ์ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผอ่นตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ 
ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือ
จะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระใน
วันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่
ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัต ิ
11 เมษายน 2563  ซิดนีย์ - โคอาล่า ปาร์ค - ช้อปปิ้ง  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
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06.30 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 
 น าท่านเชคเอาท์ออกจากเรือส าราญโรยัล แคริบเบี้ยน 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตวพ์ื้นเมือง Koala Park Sanctuary เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของ
เหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ หมีโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถา่ยรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่าง
ใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผอ่นคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่
กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนช้ืน พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สร้างรายได้
ให้กับชาวออสเตรเลีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย  
บ่าย น าท่านสู่ ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ เพื่อช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (QVB) ได้รับการ

ปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street 
ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช้อปป้ิงสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือ
แม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย หรือจะซื้อครีมบ ารุง
ผิวจากห้าง David Jones( ในการช้อปปิ้งที่ออสเตรเลียควรเตรียมถุงไปใส่ของเอง เพราะห้างสรรพสินค้าหรือ
ร้านค้าไม่มีถุงให้ฟรี ) หรือจะช้อปปิ้งที่ตลาดแพ๊ดดี้ (Paddy Market เปิดวันพุธ - อาทิตย์ 9.00น-17.00น) เป็น
ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย เป็นแหล่งขายสินค้าราคาถูกทั้งรองเท้า เสื้อผ้า ชุดว่ายน้ า และชุดชั้นใน และยังเป็น
ตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจ าฤดูกาล  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Birkenhead Point Outlet Centre จัดเป็นห้างที่น่าสนใจอย่างมากด้วยความใหญ่โต 
สวยงาม และตั้งอยู่ติดอ่าวทะเล Sydney Harbour จึงจัดมุมร้านอาหารที่สามารถชมวิวทะเลมีท่าเรือเล็กๆ ได้อีก
ด้วย ส่วนห้างร้านต่างๆ มีหลายประเภททั้งสินค้าแฟชั่น ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น เรียกว่า ได้มาช้อปปิ้ง หรือมา
เดินเที่ยวเล่น และจ่ายตลาดซื้อของกินกลับบ้านได้พร้อมกัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งแบบจัดเต็ม 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน พร้อมเมนูกุ้งมังกร และหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้ 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว**** 

 
12 เมษายน 2563     ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซิดนีย์ เพื่อเช็คอิน  
09.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย์ (SYD) สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ QF023 
 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.20 ชั่วโมง) บริการอาหาร เครื่องด่ืม และพักผ่อน บนเครื่องบิน 
16.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
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ค าแนะน า  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมกีารจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณอ์ักษร เพื่อเป็นการปอ้งกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 1-12 เม.ย. 2563 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ (มี 6 ห้องเท่านัน้) 133,900 

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล (BALCONY SEA VIEW) ท่านละ  (มี 10 ห้องเท่านั้น) 20,000 

พักเด่ียวเพ่ิม ท่านละ (Based ห้อง Inside)  60,000 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)   129,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  125,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร ์เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 80,000 - 95,000 

ไม่เอาค่าตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย 23,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบนิประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่  5 กรกฎาคม 2562) ** 

 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเง่ือนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ 

ทั้งหมดหลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 
 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคนืเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่นวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส าราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน QF  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกนิ 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ทีอ่ายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ , ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (ตามระบุ), ค่า Service ของทางเรือ 
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 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที ่
 ค่าวีซ่าออสเตรเลีย 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางและค่าทิปต่างๆ 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
การช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหมส่ามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 65 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 75 วัน
ท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ
ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วันท าการ โปรดช าระคา่ทัวร์ยอดเต็มจ านวน 

กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จา่ย)  
* ยกเลิก 90-119 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ า 50% 
* ยกเลิก 30-89 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามดัจ าเต็มจ านวน 
* ยกเลิก 08-29 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วันท าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ท าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณ ีไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 

อย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาท ิ การล่าช้าของสายการบิน  การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 การท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิ
เสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ท าการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 
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 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระ มาแล้ว  หากท่าน 
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซา่ และไม่คืนทกุกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงนิ) เดินทางกับคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธิ์ทีจ่ะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา  
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วย

ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเทีย่วบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทา่นจะต้องช าระ ค่าใช้จ่าย

ส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลิก
การเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์
น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัท
ฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้
ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภมิต่ า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น 

กรุณาใส่ในกระเปา๋เดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 
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 หากท่านซื้อสนิค้าปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถน าขึ้นเครื่องได้ และห้าม
มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและคา่พนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน้ าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
การชดเชยคา่กระเปา๋ในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะน า
ให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริษัททัวร์ได้จัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้อง
ระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 
ผู้เดินทางท่ีประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง 

จะต้องช าระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านั้น) 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 

ด้วยประกันการเดินทางเสริมทั่วโลก ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากขึ้น... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ  

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บรษิัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับ

ประเทศไทย / 

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* ส าหรับผู้เอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 1 
สัปดาห์  และกรุณาช าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ านวน หลังจากส่งรายช่ือผู้เอาประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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