
     

     

 

 
 
 

 

 

ลองเรือหมูเกาะแปซิฟกใต (วานูอาตู) ดินแดนแถบโอเชียเนีย 12 วัน 10 คืน 

Royal Caribbean Voyager of the SEAs! 
                               โดยสายการบินไทย  

 

 

 
 

 (พิเศษ!! ราคาน้ีรวมทัวรพาเที่ยวทุกประเทศ…กรุปเดียวเทาน้ัน) 

ซิดนีย (ออสเตรเลีย) - เกาะลิฟู (ลอยัลตี้ ไอซแลนด) - วิลา (ประเทศวานูอาตู) 

มิสทรี ไอซแลนด (วานูอาตู) - มาเร (นิวแคลิโดเนีย) - นูเมอา (นิวแคลิโดเนีย) 
 

Voyager of the SEAs!.เรือขนาด 138,000 ตัน มีทั้งหมด 15 ช้ัน จุผูโดยสารได 3,114 คน 
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ประเภทหองพกั (เตียงสามารถแยกเปน เตียงคูได) 

หองพักแบบ Inside (หองพกัชั้นใน ไมมีหนาตางและระเบียง) 

 
 

กําหนดการเดินทาง วันท่ี   4-15 กุมภาพันธ 2018        ราคา  122,900 บาท 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
สนามบินเมืองซิดนีย - นั่งเรอืเฟอรรีสู่ เกาะค็อกคาทู (มรดกโลก) - ถายรูปสะพานซดินียฮารเบอร - แวะถายรูปซิดนีย

โอเปราเฮาส - เชคอินขึน้เรอืสําราญ รอยลัแคริบเบี้ยน - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่3-4 
เรือลองนานน้าํสากล - อิสระบนเรือสําราญ เต็มวัน เพลิดเพลนิกับกิจกรรมมากมายบนเรือฯ อาทิ Public Room, 

Entertainment, Sport and Activities, Spa and Wellness - รวมงานเลี้ยง Gala Dinner บนเรอื 

วันที่5 
เรือเทยีบทา ลฟิู, ประเทศนวิแคลิโดเนีย - หมูบานนาธาโล - เขาชมโบสถนาธาโล - นั่งรถเทีย่วชมเกาะลิฟู - ดําน้ําต้ืน

ดูปะการัง และสัตวใตทะเลอันงดงามแหงเกาะลิฟู - กลับขึน้เรือสําราญ อิสระพักผอน 

วันที่6 
เรือเทยีบทา เมืองวิลา (ประเทศวานูอาตู) - เกาะทรานควิิต้ี - ศูนยอนรุักษเตาทะเล - ดําน้ําดูปะการัง - กลับขึน้เรือ

สําราญ อิสระพักผอน 

วันที่7 
เรือเทยีบทา เกาะมิสทร ีไอซแลนด (ประเทศวานูอาตู)  Mystery Island - ชมการแสดงพืน้เมือง - ดําน้าํต้ืน 

(Snorkeling) ดูธรรมชาติ ปะการัง และสัตวใตทะเล - กลับขึ้นเรือสาํราญ อิสระพกัผอน 

วันที่8 
เรือเทยีบทา เกาะมาเร (ประเทศนิวแคลิโดเนีย) - นั่งเรอืเล็ก เที่ยวเกาะมาเร - อิสระดําน้าํดูปะการัง - กลับขึ้นเรือ

สําราญ อิสระพักผอน 

วันที่9 
เรือเทยีบทา เมืองนูเมอา (ประเทศนิวแคลโิดเนีย) - นั่งเรือสปดโบทสู หมูเกาะอะมิเดอิ - ชมสัตวโลกใตทะเลผานเรือ

กระจก - ดําน้ํา Snorkeling ดูธรรมชาติ ปะการัง และสัตวใตทะเล - กลับขึ้นเรือสาํราญ อิสระพกัผอน 

วันที่10-11 
เรือลองนานน้าํสากล - อิสระบนเรือสําราญ เต็มวัน เพลิดเพลนิกับกิจกรรมมากมายบนเรือฯ อาทิ Public Room, 

Entertainment, Sport and Activities, Spa and Wellness 

วันที่12 อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทาซิดนีย, ออสเตรเลีย - สนามบนิซิดนีย - เดินทางกลบั - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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4 กุมภาพันธ 2018 กรุงเทพมหานคร 

15.00 น. คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่ เคานเตอรเชคอิน D (แถว D) ประตูทางเขาที่ 1- 4 อาคารผูโดยสาร  

สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ

17.50 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสูสนามบินซิดนีย (SYD)โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475  

 สายการบินบริการอาหารค่ําและอาหารเชา บนเครื่องบิน (ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง) 

5 กุมภาพันธ 2018 เกาะค็อกคาท ู(เกาะมรดกโลกแหงซิดนีย) - ลงเรือรอยลัแคริบเบี้ยน Voyager of the Seas 

07.10 น. เดินทางถึงสนามบินซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

 นําทานน่ังเรือเฟอรรี่สูเกาะค็อกคาทู (Cockatoo Island) เกาะมรดกโลกแหงแดนจิงโจ จากเกาะยังสามารถ

มองเห็นสะพานฮาเบอรบริดจ ซึ่งอยูไมไกลจากตัวเมืองซิดนีย เกาะแหงน้ีองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปน

มรดกโลก เปนเกาะที่มีประวัติยาวนานต้ังแตสมัยสงครามโลก อีกทั้งเคยเปนเรือนจํา ที่คุมขังนักโทษสมัยกอน และ

เปนอูซอมเรือ ตอเรือรบ จึงเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแหงหน่ึง ทั้งน้ีในอดีตเกาะแหงน้ีมีแตเพียงชาวอะบอ

ริจิ้น ชนพ้ืนเมืองเขามาทําการประมง ตอมาในป 1839-1850 รัฐบาลรัฐนิวเซาทเวลส ไดเลือกใหเกาะแหงน้ีเปนที่

จําคุกนักโทษอีกแหง เน่ืองจากคุกที่มีอยูน้ันเริ่มแออัดดวยจํานวนนักโทษที่เพ่ิมขึ้น และป 1900 มีการเปลี่ยนเกาะน้ี

ใหกลายเปนอูตอเรือแทน เพ่ือใชสรางเรือรบของออสเตรเลียในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง จนกระทั่งป 1965-1992 

ก็มีการปดอูตอเรือแหงน้ี โดยเครื่องจักรตางๆ ก็ถูกขายทิ้งไป อาคารหลายๆ แหงและทาเรือหลายทาก็ถูกทําลายไป 

ทิ้งไวเปนตํานาน นําทานเที่ยวชมเรื่องราวประวัติศาสตรของซิดนียผานโบราณสถานที่ยังคงหลงเหลือใหเห็นบน

เกาะแหงน้ี  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (พรอมเมนูกุงมังกร)  

บาย นําทาน ถายรูปกับสะพานซิดนียฮารเบอร (Sydney Harbour Bridge) สถานที่ที่ทานจะไดสัมผัสความงดงามของ

เมืองซิดนียในมุมมองที่แตกตาง ช่ืนชมกับความย่ิงใหญของสิ่งที่ไดช่ือวาเปนเอกลักษณที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของ

ออสเตรเลีย  

จากน้ันนําทาน แวะถายรูปกับซิดนียโอเปราเฮาส (Sydney Opera House) เปนหน่ึงในสิ่งกอสรางสมัยใหมที่รูจัก

กันดีทั่วโลก ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวเดนมารก ยอรน อุตซอน (Jørn Utzon) โดยโอเปราเฮาสต้ังอยู

บริเวณปากอาวซิดนีย โดยภายในแบงออกเปนหองตางๆ ไมวาจะเปน โรงแสดงคอนเสิรต โรงอุปรากร โรงละคร 

เพลเฮาส และอ่ืนๆอีกมาก 

14.30 น. นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรอื ซิดนีย เพ่ือเชคอินขึ้นเรือสําราญรอยัลแคริบเบ้ียน Voyager of the Seas 

18.30 น. เรือสําราญออกเดินทางจากทาเรือซิดนีย มุงหนาสูเกาะลิฟู หมูเกาะรอยัลต้ี (Loyalty Island) อาณานิคมของ

ฝรั่งเศสแหงโอเชียเนีย 
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ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

6-7 กุมภาพันธ 2018  Cruising 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนใน           

คลับ เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทานสามารถ

เลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room  : บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเนต 

Entertainment  : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโกเธค หองเลนเกม 

Sport and Activities  : สระวายนํ้า สปอรทคอรท ฟตเนต มินิกอลฟ 

Spa and Wellness  : หองสปา หองสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

 วันน้ีจะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ใหทานไดแตงตัวสวยงามรวมงานเลี้ยงในค่ําคนืน้ี 

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

8 กุมภาพันธ 2018 เกาะลิฟู (ประเทศนิวแคลิโดเนีย) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

10.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรอืลิฟู แหงเกาะลอยัลต้ีไอซแลนด (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย) 

 นําทานเดินทางสู หมูบานนาธาโล (Nathalo Villages) ซึ่งเปนหมูบานที่สรางขึ้นต้ังแตศตวรรษที่ 19 และยังคง

อนุรักษไวจนถึงปจจุบัน นําทานชมบานของหัวหนาเผา (ทานตองถอดรองเทากอนเขาบาน) และชมการแสดง

พ้ืนเมืองตลอดจนสูตรตําหรับการเตรียมอาหารของชนพ้ืนเมืองที่เรียกไดวามีสูตรลับในการปรุงอาหารประจําชนเผา 

จากน้ันนําทาน เขาชมโบสถนาธาโล (Nathalo Church) ซึ่งเปนโบสถที่สรางขึ้นในป 1883 โดยมิชชันนารีชาว

ฝรั่งเศส จากน้ันนําทานชมการทําอาหารพ้ินเมืองของชาวนาธาโล ที่เรียกวา โบนายา (Boo-nya) ซึ่งเปนอาหาร

พ้ืนเมืองที่มีสวนผสมจาก เผือก, มันฝรั่ง, กลวย, ไก, ปู และ ลอบสเตอร 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

บาย นําทาน น่ังรถเที่ยวชมเกาะลิฟู โดยเริ่มจากชายหาดลูเอซิลา (Luecila Beach) เรียบเลาะริมฝงอันสวยงามของอาว

ซานตาเบย (Santa Bay) จนถึงเมืองหลวงแหงเกาะลิฟู  

นําทานชมโบสถในสมัยโคโลเนียล และ อาคารโบราณที่ยังคงอนุรักษจนถึงปจจุบัน จากน้ันนําทานเดินเลนแถววอ

เตอรฟรอนท ใหทานไดเลือกชอปปงของที่ระลึกตามอัธยาศัย ไดเวลานําทานสูหาดลูเอซิลา เพ่ือใหทานไดดํานํ้าต้ืน

ดูปะการัง (Snorkeling) และสัตวใตทะเลอันงดงามแหงเกาะลฟูิ สมควรแกเวลานําทานกลับสูเรือสําราญ 

 18.00 น.  เรือออกเดินทาง มุงหนาสู เมืองวิลา ประเทศวานูอาตู 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

 หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

9 กุมภาพันธ 2018 วิลา (ประเทศวานูอาตู) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ เมืองวิลา (ประเทศวานูอาตู) 

09.00 น. นําทานเดินทางสู เกาะทรานคิวิต้ี (Tranquility Island) ซึ่งเปนบริเวณพ้ืนที่ในการอนุรักษเตาทะเล และเปนแหลง

ดูปะการังนํ้าต้ืนที่สวยงามแหงประเทศวานูอาตู ใหทานไดชมทัศนียภาพของทองทะเลที่มีนํ้าใส พรอมชมปะการัง

หลากสีและสัตวทะเลขนาดเล็กมากมายที่อาศัยอยูบริเวณปะการังแถบน้ี รวมถึงเตาทะเลที่ไดมีการอนุรักษไวบน

เกาะแหงน้ีเชนกัน ทานอาจมีโอกาสไดเห็นปลาโลมาที่วนเวียนวายอยูในทะเลแถบน้ีเชนกัน  

นําทานชมศูนยอนุรักษเตาทะเล พรอมชมความนารักของลูกเตาทะเลที่มีการอนุบาลไวบนเกาะแหงน้ี กอนที่จะทํา

การปลอยคืนสูธรรมชาติ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปคนิค 

บาย อิสระใหทานไดพักผอน หรือจะเลือกดํานํ้าดูปะการังที่ไดช่ือวาเปนแหลงดํานํ้าดูปะการังนํ้าต้ืนที่สวยงามอีกแหงหน่ึง

ของประเทศวานูอาตู หรือทานจะเลือกพักผอนริมหาดที่สามารถเลนนํ้าทะเลสีเทอควอยส สมควรแกเวลานําทาน

กลับสูเรือสําราญ หากพอมีเวลาทานสามารถเดินเลนบริเวณทาเรือเมืองวิลา แหงประเทศวานูอาตู อิสระใหทานเดิน

เลนเก็บภาพความสวยงามนารักและเลือกซื้อของที่ระลึกไดตามอัธยาศัย  

(ทานตองขึ้นเรือสําราญกอนเวลา 17.30 น.) 
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18.00 น. เรือออกเดินทาง มุงหนาสูเกาะมิสทรี ไอซแลนด (ประเทศ วานูอาตู) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

10 กุมภาพันธ 2018 มิสทรี ไอซแลนด (ประเทศวานูอาตู)  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ ณ เกาะ มิสทรี ไอซแลนด (Mystery Island) ประเทศวานูอาตู 

09.00 น. นําทานลงเรือเล็กเพ่ือเดินทางสูหมูบานบนเกาะมิสทรี ไอซแลนด (Mystery Island) ใหทานไดชมการแสดงพ้ืนเมือง

ของชนเผาทองถิ่นแหงเกาะมิสทรี ไอซแลนด ทานจะไดชมการจําลองพิธีการแตงงานของชาวเผาในอดีต จากน้ันให

ทานไดสนุกสนานกับการทําอาหารกับชาวเผาพ้ืนเมือง ตลอดจนนําทานชมสวนผักผลไม และ พืชใชเปนยาของ

ผูคนที่อาศัยอยูบนเกาะแหงน้ี สนุกสนานกับการเที่ยวชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเกาะมิสทรี รวมถึงชมการ

ดํารงชีพ และ วัฒนธรรมของชนเผาพ้ืนเมือง 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสําราญ 

บาย นําทาน ดํานํ้าต้ืน (Snorkeling) ดูธรรมชาติ ปะการัง และ สัตวใตทะเลแหงหมูเกาะมิสทรีไอซแลนด (เวลาในการ

ทํากิจกรรมทั้งหมดประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับเรือสําราญ หากพอมีเวลาทาน

สามารถเดินเลนบริเวณทาเรือได แตตองกลับขึ้นเรือสําราญกอนเวลา 16.30 น. 

17.00 น.  เรือออกเดินทาง มุงหนาสู เมอืงมาเร ประเทศนิวแคลิโดเนีย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

 หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
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11 กุมภาพันธ 2018 มาเร (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

08.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ เกาะมาเร ประเทศนิวแคลิโดเนีย 

 นําทานน่ังเรือเล็กเพ่ือเดินทางไปยังเกาะมาเร ซึ่งเปนอีกเกาะเล็กที่สวยงามแหงประเทศนิวแคลิโดเนีย เปนเกาะที่มี

ปะการังเปนจํานวนมาก ดังน้ันจึงเปนอีกแหลงทองเที่ยวสําหรับดํานํ้าดูปะการังนํ้าต่ืนหรือเลนนํ้าทะเล เน่ืองจาก

เปนเกาะที่มีนํ้าใส และ อยูในมหาสมุทร จึงทําใหทองทะเลบริเวณน้ีสวยงามและนํ้าทะเลใสมาก  

อิสระใหทานไดเดินเลนบนเกาะที่ไดช่ือวาเกาะปะการังที่สวยงามอีกแหงของโอเชียเนีย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือสําราญ 

บาย ใหทานไดพักผอนเต็มที่กับการดํานํ้าดูปะการัง หรือเลนนํ้าทะเลพรอมหาดทรายสวยแหงเกาะมาเร (กิจกรรมอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได ซึ่งขึ้นกับกิจกรรมของเรือสําราญที่จะจัดใหทานไดเที่ยวชม) 

 
17.00 น.  เรือออกเดินทาง มุงหนาสูเมืองนูเมอา ประเทศนิวแคลิโดเนีย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

 หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

12 กุมภาพันธ 2018 นูเมอา, เกาะอะมิเดอิ (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย) 

09.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเรือเมืองนูเมอา ประเทศ นิวแคลิโดเนีย 

09.30 น. นําทานน่ังเรือสปดโบทสูหมูเกาะอะมิเดอิ (Amedee Island) สําหรับการชมหมูเกาะที่สวยอีกแหงของนูเมอา ทาน

จะไดชมสัตวโลกใตทะเลผานเรือกระจก (Glass Bottom Cruise) เพ่ือดูหมูปะการังและโลกใตทะเลแหงเกาะทะเล

ใต หรือทานจะเลือกดํานํ้าดูปะการังและสัตวใตทะเล อิสระใหทานไดพักผอนและเก็บภาพความสวยงามตาม

อัธยาศัย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบ ปกนิก พรอม เบียร, ไวน และ เครื่องด่ืม 
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บาย อิสระใหทานไดดํานํ้า (Snorkeling) ดูธรรมชาติ ปะการัง และ สัตวใตทะเลแหงหมูเกาะอะมิเดอิ แหงประเทศ นิว

แคลิโดเนีย สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับเรือสําราญ หากพอมีเวลาทานสามารถเดินเลนบริเวณทาเรือได แต

ตองกลับขึ้นเรือสําราญกอนเวลา 17.30 น. 

 
18.00 น.  เรือเดินทางออกจาก ทาเรือนูเมอา เพ่ือมุงหนาสู ทาเรือซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

 หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 

13-14 กุมภาพันธ 2018  Cruising 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอดภาษี

บนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทานสามารถ

เลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room  : บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเนต 

Entertainment  : ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโกเธค หองเลนเกม 

Sport and Activities  : สระวายนํ้า สปอรทคอรท ฟตเนต มินิกอลฟ 

Spa and Wellness  : หองสปา หองสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ      กอนเรือกลับเทียบทาในค่ําวันน้ีทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลงจาก

เรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบเล็ก เพราะเจาหนาที่

ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูกสงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระ

ในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวใน 

วันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

15 กุมภาพันธ 2018 ซิดนีย - กรุงเทพมหานคร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 
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06.30 น. เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย 

 นําทานเชคเอาทออกจากเรือสําราญโรยัล แคริบเบ้ียน 

07.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินซิดนีย เพ่ือเช็คอิน  

10.00 น. ออกเดินทางจาก สนามบินซิดนีย (SYD) สู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG476 

 (ใชเวลาบินประมาณ 9.20 ช่ัวโมง) บริการอาหาร เครื่องด่ืม และพักผอน บนเครื่องบิน 

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

คําแนะนํา  สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อต๋ัวรถไฟ 

หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกดิขอผิดพลาดขึ้นกับทานใน

ภายหลัง 

              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 

 

อัตราคาบรกิาร ตอทาน งดแถมกระเปา รวมคาธรรมเนยีมวีซาแลว 4-15 กุมภาพันธ 2018 

ราคาผูใหญ (พักหองคู INSIDE) ทานละ (มีเฉพาะหอง Inside เทานั้น) 122,900 

พักเด่ียวเพ่ิม ทานละ (Based หอง Inside)  33,000 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 1 ทาน)   122,900 

ราคาผูใหญ (พักหองเดียวกัน 3-4 ทาน) ทานละ 122,900 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  112,900 

เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  19,900 

ช้ันธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ (ราคายืนยันไดก็ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000 - 95,000 

ไมเอาคาต๋ัวเครื่องบินหักคาใชจาย 20,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริง 

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทาน้ัน (คิด ณ วันที ่ 11 กันยายน 2560) ** 

ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคนืเงินได และไมสามารถเปลีย่นวันเดินทางได 

 กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 2 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) นํ้าหนักไมเกิน 7 กก.  

โปรแกรมทองเที่ยวลองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตราน้ีรวมถึง 

 ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับช้ันนักทองเที่ยวโดยสายการบินไทย (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 23 กก./ทาน) 

 คาภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามัน, คาประกันภัยทางอากาศ 
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 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป) 

 คาภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ , คาที่พักตลอดการเดินทาง (ตามระบุ), คา Service ของทางเรือ 

 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที ่

 คาวีซาออสเตรเลีย และวีซานิวแคลิโดเนีย 

 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางและคาทิปตางๆ 

อัตราน้ีไมรวมถึง 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบุในรายการ 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เพ่ือประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเง่ือนไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ที่ระบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว 

 

การชําระเงิน  

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 50,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร  พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่

ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย)  และหลักฐานโอนเงินมาไดที่  

Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 65 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 75 วัน

ทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือ

ชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

กรณียกเลิก 

* ยกเลิก 120 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง (ไมมีคาใชจาย)  

* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจํา 50% 

* ยกเลิก 30-89 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามดัจําเต็มจํานวน 

* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

* ยกเลิก นอยกวา 7 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว บรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซาใน

ทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการย่ืนวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงให ผูเดินทางทราบลวงหนา 

อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกดิเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคํานึงและรักษา

ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด 

 การทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่

ทานปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวน ทานไดทําการตกลงหรือแจงใหทราบกอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธวีซาและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ มาแลว  หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา และไมคืนทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธ์ิที่จะ ไมรับผิดชอบ หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  

กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการต๋ัวเครื่องบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องต๋ัวเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวรดวย

ตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกิดความลาชา

หรือยกเลิกเทีย่วบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ต๋ัวเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และใน

กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เทาน้ัน (ในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทาน้ัน) 

 ทานที่จะออกต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวร

น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกต๋ัวภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรน้ันยกเลิก 

บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศได 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน 

โรงแรมและหอง 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณทีี่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําให

ทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่อุีณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบรกิาร

ในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีทีม่ีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
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กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปน

ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลช่ัน นํ้าหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทาํการตรวจอยาง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑละไมเกนิ 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันใน

ถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO ) 

 หากทานซื้อสนิคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และ

หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ัน

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพ่ิมเปนสิทธ์ิของสาย

การบินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก นํ้าหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไมเกิน 7.5 

x 13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกิน 

 กระเปาและสมัภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 

การชดเชยคากระเปาในกรณเีกิดการสูญหาย 

 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทาน้ัน ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยนํ้าหนักกระเปาจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางช้ันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางช้ันธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง

ไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 

 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่

บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา

ชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทาน้ัน น่ันหมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเปา คูณ ดวย

คาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทาน้ัน ดังน้ันทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการ

สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทาน้ัน  

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บรษิทัฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังน้ันทาน

ตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 

 

ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพิจารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง 

จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคืนมาแลวเทานั้น) 
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เอกสารที่ใชยื่นวีซาทองเที่ยวออสเตรเลีย 

ใชเวลาประมาณ 10-15 วันทําการ และ หามดึงเลมออก ทุกกรณี และ ตองโชวตัวเนื่องจากตองสแกนลายนิ้วมือ 

เอกสารท่ีตองเตรียม กอนยื่นวีซาทองเที่ยวออสเตรเลีย มีดังนี้ 

1. แบบฟอรมขอยื่นวีซา พรอมลายเซ็นผูยื่นขอวีซา  

(***สถานทูตออสเตรเลีย เครงครัดเรื่องลายเซ็นมาก จําเปนตองเซ็นใหตรงกับหนาหนังสือเดินทางเทาน้ัน) 

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีอายุมากกวา 6 เดือน และ มีหนาวางสําหรับติดวีซาอยางนอย 2 หนาคู 

3. สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมหนาที่แสดงรายละเอียดของผูสมัครและหนาที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด 

4. รูปถายสี 1 รูป เขียนชื่อผูขอยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษไวดานหลังรูป 

 
5. สําเนาทะเบียนบาน 

6. สําเนาบัตรประชาชน 

7. สําเนาทะเบียนสมรส 

8. สําเนาสูติบัตร หากอายุนอยกวา 20 ปบริบูรณ  

** ถาเด็กอายุต่าํกวา 16 ปเดินทางโดยลําพัง หรือไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอม

จากบิดาและมารดาอนุญาตใหบุตรเดินทางได** 

9. หลักฐานซ่ึงแสดงวา ทานมีทุนทรัพยสวนตัวที่เพียงพอ หรือมีทุนทรัพยเกื้อหนุนเพียงพอที่ครอบคลุมคาใชจายของตัวทาน 

และสมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางดวยกับทาน ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพํานักในประเทศออสเตรเลียเชน หากแสดง 

สมุดบัญชี เงินฝากธนาคารทานตองแสดงสมุดตัวจริงพรอมสําเนาที่มีรายการอยางนอย 6 เดือนยอนหลัง (สมุดเงินฝาก ตัว

จริงจะสงคืนใหภายหลังพรอมจดหมายแจงผลวีซา)  

10. ในกรณีที่มีผูสนับสนุน/รับรองใบสมัครของทานโปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธและสถานภาพทางการเงินของผูน้ัน 

รวมถึงหลักฐานการติดตอระหวางกัน เชน จดหมายเชิญ อีเมล คาใชจายจากการติดตอทางโทรศัพท รูปถาย และ หลักฐาน

การโอนเงินหากไดใหการดูแลดานการเงิน และหลักฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของสปอนเซอร   

11. หลักฐานการประกอบอาชีพ ในกรณีที่ผูสมัครประกอบอาชีพ ใหแสดงหลักฐานปจจุบันเชนจดหมายตนฉบับจากนายจาง 

ระบุตําแหนงหนาที่การงาน เงินเดือนรายได และระยะเวลาที่อนุญาตใหลาพัก / ผูมีกิจการของตนเองโปรดแสดงหลักฐาน 

การเปนเจาของกิจการ เชนทะเบียนการคา ทะเบียนหุน งบดุลประจําป ที่แสดงใหเห็นวากิจการของทานยังคงดําเนินอยู / 

กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา ใหใชจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา  

 

 

• รปูถา่ย อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 

• ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. 

• ขนาดจากคางถงึขอบผมดา้นบนไมเ่กนิ 3 ซม. 

• ภาพส ีพืน้หลังเรยีบ 
• หนา้ตรง และใบหนา้ชดัเจน 
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