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ล่องเรือออสเตรเลีย - นิวซีแลนด ์12 วัน 8 คืน 
พักบนเรือส าราญ Royal Caribbean Ovation of the SEAs! 

                                    โดยสายการบินไทย 
 

 
 
 

เที่ยวชมความสวยงามของเมอืงริมฝั่ง และฟยอร์ดชื่อดงัแห่งนิวซีแลนด์  
ซิดนีย์ - มิลฟอร์ด ซาวน์  - เดาว์ฟลู ซาวน์  - ดัสกี้ซาวน์  - ดันนีดิน  - เวลลิงตัน  - เนเปียร์ พิคตัน  - ซิดนีย์  

พร้อมลิ้มลองเมนูกุ้งมังกรและหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้ 
เรือแห่งนวัตกรรม Ovation of the SEAs!..... 

เรือขนาด 168,000 ตัน มีทั้งหมด 18 ชั้น  จุผู้โดยสารได้ 4,180 คน 

 
ประเภทห้องพัก (เตียงสามารถแยกเป็น เตยีงคู่ได้) 

ห้องพักมีระเบียงวิวทะเล (Ocean View with Balcony)    ห้องพักแบบ Inside (ห้องพักชั้นใน ไม่มีหน้าต่าง และระเบียง) 
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ก าหนดการเดินทางวันที่  29มี.ค.-9เม.ย. 62          ราคา  119,900 บาท 

(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ) 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

วันที่2 
สนามบินซิดนีย ์- ชมเมืองซิดนีย ์- ถ่ายรูปสะพานซิดนียฮ์าร์เบอร์ - แวะถ่ายรูปกับซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ - ถ่ายรูปกับ
ซิดนีย์ เจเนอรัล โพสต ์ออฟฟิศ - ตามรอยภาพยนตรเ์รื่อง เดอะเมทริกซ์ ที่ลานน้ าพุอันโดดเด่น บนถนน Pitt - ท่า
เทียบเรือ ซิดนีย์ - เชคอนิขึ้นเรือส าราญ รอยัลแคริบเบีย้น Ovation of the Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3-4 
Cruising เรือล่องนา่นน้ าลากล ตลอดวัน - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาท ิPublic Room, 
Entertainment , Sport and Activities, Spa and Wellness - เย็นร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner บนเรือ 

วันที่5 
เรือส าราญล่องเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาตมิิลฟอร์ด ซาวน์ - เรือล่องเข้าสู่ เดาว์ฟลู ซาวน์ - ดัสกี้ซาวน์ อุทยาน
แห่งชาติฟยอร์ดแลนด ์

วันที่6 
เรือเทยีบทา่ เมืองดันนีดิน - ถ่ายรูปโบสถ์ First Church of Otago - ถนนบอลด์วิน - ผ่านชมมหาวิทยาลัยโอทา
โก - ถ่ายรูป สถานีรถไฟแห่งดันนีดิน - เข้าชมปราสาทลาร์นคั - เข้าชมพิพิธภัณฑ์โอทาโก - กลับขึ้นเรือ อิสระ
พักผ่อน 

วันที่7 
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือสนุกกบักิจกรรมบนเรือ อาทิ Public Room, Entertainment , Sport and 
Activities, Spa and Wellness - ช่วงบ่าย เรือเทียบท่า เมืองเวลลิงตัน - เข้าชมพิพิธภณัฑ์แห่งชาติเทปาปา - 
ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา - ถนนคนเดิน 

วันที่8 
เรือเทยีบทา่ เมืองเนเปียร์ - อ่าวฮอว์ค เบย ์- แวะถ่ายรูป Cape Kidnappers - ไร่ไวน ์- ชิมไวน ์- ชมเมืองเนเปียร ์
- ถ่ายรูปอาคาร Public Trust Office - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่9 
เรือเทยีบทา่ เมืองพิคตัน - เข้าชมอนสุรณส์ถานแห่งสงคราม - เข้าชม Edwin For Maritime Museum - กลับ
ขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่10-11 
Cruising เรือล่องน่านน้ าลากล ตลอดวัน - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาท ิPublic Room, 
Entertainment , Sport and Activities, Spa and Wellness 

วันที่12 อ าลาเรือส าราญ จอดเทียบท่าซิดนีย์ ออสเตรเลีย - สนามบนิซิดนีย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ 
 
29 มีนาคม 2019  กรุงเทพมหานคร 
16.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคานเ์ตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร  

สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
19.20 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินสวุรรณภูมิสู่ สนามบินซิดนีย์ (SYD)โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475  
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 สายการบินบริการอาหารค่ําและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) 
30 มีนาคม 2019  ซิดนีย์ ซิต้ีทัวร์ - ลงเรือรอยลัแคริบเบี้ยน Ovation of the Seas 
07.20 น. เดินทางถึงสนามบินซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
 นําท่าน เที่ยวชมเมืองซิดนีย์ (Sydney) เมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ ที่เป็นเสมือนแม่เหล็กที่

คอยดึงดูดผู้คนจากต่างถิ่น ให้แวะเวียนมาเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลียแห่งนี้  
นําท่านถ่ายรูปกับ สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สถานที่ที่ท่านจะได้สัมผัสความงดงามของ
เมืองซิดนีย์ในมุมมองที่แตกต่าง ชื่นชมกับความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ
ออสเตรเลีย   
จากนั้นนําท่าน แวะถ่ายรูปกับซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ (Sydney Opera House) เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ที่รู้จัก
กันดีทั่วโลก ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวเดนมาร์ก ยอร์น อุตซอน (Jørn Utzon) โดยโอเปร่าเฮาส์ตั้งอยู่
บริเวณปากอ่าวซิดนีย์ โดยภายในแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแสดงคอนเสิร์ต โรงอุปรากร โรงละคร 
เพลเฮาส์ และอื่นๆอีกมาก   

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

ของมาร์ตินเพลส เป็นอาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกยุคอาณานิคม ชื่อ James Barne อาคารที่สร้างในลักษณะซุ้ม
หินทรายแบบนีโอคลาสสิก รอบอาคารถูกหุ้มด้วยแนวไม้อย่างสวยงาม  
ได้เวลานําท่าน ตามรอยภาพยนตร์เรื่อง "เดอะเมทริกซ์" กันทีล่านน้ําพุอันโดดเด่น บนถนน Pitt โดยลานน้ําพุแห่งนี้
ถือว่าเป็นสถานที่สุดท้ายของการต่อสู้ระหว่าง Neo Agent Smith ใน Matrix Revolutions ปัจจุบันลานน้ําพุแห่ง
นี้ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจํานวนมาก 

14.00 น. นําท่านเดินทางสู ่ท่าเทียบเรอื ซิดนีย์ เพื่อเชคอินขึ้นเรือสําราญรอยัลแคริบเบี้ยน Ovation of the Seas 
17.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากท่าเรือซิดนีย์ มุ่งหน้าสู่มิลฟอร์ด ซาวน์ แห่งนิวซีแลนด์ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2019  Cruising 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน           
คลับ เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงที่ร้านขายสินค้าปลอด
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ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถ
เลือกใช้บรกิารบนเรือสําราญ เช่น 
 
Public Room  : บาร์และเลาจน ์ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน้ํา สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
 วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านไดแ้ต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ําคนืนี้ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 
2 เม.ย. 2019   มิลฟอร์ดซาวน์ - เดาว์ฟูล ซาวน์ - ดัสกีซ้าวน ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือสําราญ ล่องเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ (Milford Sound) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ 

(Fjord land) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของขั้วโลกใต้ ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 
แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารนํ้าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทํา ให้นํ้าท่วมแทนที่
กลายเป็นอ่าวลึก ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ Mirror Lake ทะเลสาบที่ใสราว
กระจก สะท้อนภาพภูเขาที่เป็นฉากหลังอย่างงดงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของมิลฟอร์ด ซาวน์หนึ่ง
ในฟยอร์ดสวยของนิวซีแลนด์และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
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13.00 น. เรือสําราญ ล่องเข้าสู่เดาว์ฟูล ซาวน์ (Doubtful Sound) สําหรับเส้นทางการชมเดาว์ฟูลซาวด์ นับได้ว่าเป็นที่นิยม
โดยเฉพาะการล่องทะเลสาบมานาปูรี (Manapouri) เรือสําราญนําท่านล่องชมความสวยงามของเดาว์ฟูล ซาวน์ ซึ่ง
นอกเหนือจากทัศนียภาพผาและภูเขารายล้อม น้ําตกมากมายไหลเป็นแนว สวยงามยิ่ง แต่ฟยอร์ดแหง่นี้ยังเป็นที่อยู่
ของสัตว์นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นเพนกวิน แมวน้ํา หรือ ปลาโลมา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเดาว์
ฟูล ซาวน์ พรอ้มส่องสัตว์ที่สามารถพบเห็นได้ในบริเวณนี้ อยากเพนกวินพันธุ์แมกกาโรนี  

16.00 น. เรือล่องเข้าสู่ ดัสกี้ซาวน์ (Dusky Sound) อีกหนึ่งฟยอร์ดสวยแห่ง อุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ ของนิวซีแลนด์ 
สําหรับดัสกี้ซาวน์ ได้ช่ือว่าเป็นฟยอร์ดอีกแห่งที่มีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็น เพนกวิน ปลาวาฬ ปลาโลมา 
และ นกนานาชนิด นอกจากนั้นธรรมชาติของแนวฟยอร์ดแห่งนี้ก็ขึ้นชื่อว่าสวยงามไม่แพ้ มิลฟอร์ดซาวน์ อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงาม หากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นทั้งฝูงวาฬ และโลมา รวมถึงนกเพนกวิน ที่
อาศัยอยู่ในบริเวณน้ี 

17.00 น.  เรือสําราญล่องออกจากดัสกี้ซาวน์ มุ่งหน้าสู่เมืองดันนีดิน (Dunedin) 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
3 เม.ย. 2019   เมืองดันนีดิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองดันนีดิน 

นําท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเที่ยวชมเมืองดันนีดิน (Dunedin) หรือสกอตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ เมือง
ท่องเที่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ 
คือ มหาวิทยาลัยโอตาโก้ (University of Otago) อีกด้วย ยังถือว่าเป็นหนึ่งในสี่เมืองหลักของประเทศนิวซีแลนด์ใน
ด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม และเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่สําคัญเมืองหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์  
นําท่านแวะถ่ายรูปกับ First Church of Otago โบสถ์เก่าแก่แห่งนิกายเพรสไบเทเรียนแห่งแรกของเมืองดันนีดิน 
ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1848 เมื่อครั้งชาวสกอตมาตั้งรกรากที่ประเทศนิวซีแลนด์  นับเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรม
และแลนด์มาร์คยุคศตวรรษที่ 19 ที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์  
จากนั้นนําท่านสู่ ถนนบอลด์วิน (Baldwin Street) ถนนซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นถนนสายที่ชันที่สุดใน
โลก โดยมีระดับองศาความชันถึง 38 องศา  
นําท่าน ผ่านชม มหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ตัว
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตหุบเขา มีอาณาเขตติดกับทะเล เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในนิวซีแลนด์ที่เปิดสอนคณะ
ทันตแพทย์  
นําท่านถ่ายรูปกับ สถานีรถไฟแห่งดันนีดิน (Dunedin Railway Station) ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สําคัญที่สุดของ
เมือง ตั้งอยู่ในจตุรัสแอนแซค ออกแบบก่อสร้างโดย George Troup มีศิลปะก่อสร้างแบบ Flemish ลักษณะเด่น
คือ หินที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นหินบะซอลต์สีดําที่เกิดจากการระเบิดของภูขาไฟ ทางด้านใต้ของสถานีมีหอนาฬิกา
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สูง 37 เมตร มีรูปแบบการก่อสร้างเหมือนกับอาคารในสกอตแลนด์ที่ต้องมีหอนาฬิกาอยู่ตรงกลางหรือด้านใดด้าน
หนึ่งของอาคาร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน พร้อมเมนู กุ้งมังกร และ หอยเป๋าฮื้อทะเลใต้ 
บ่าย นําท่าน เข้าชมปราสาทลาร์นัค (Larnach Castle) ปราสาทหรือคฤหาสน์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ

นิวซีแลนด์ สร้างขึ้นโดยนักการธนาคารชาวออสเตรเลียน นาม วิลเลียม ลาร์นัค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 ใช้เวลา 3 
ปีจึงสร้างเสร็จ ยังไม่รวมถึงเวลาตกแต่งจนสมบูรณ์อีกราว 12 ปี จากนั้นก็เกิดโศกนาฏกรรมอาถรรพ์ขึ้น จึงถูกขาย
ต่อเป็นทอดๆจนมาถึงมือของครอบครัวบาร์ เกอร์ซึ่ งซื้อขึ้นมาไว้ครอบครองในปีค.ศ. 1967และเปิดให้
บุคคลภายนอกได้เข้าชม  
จากนั้นนําท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์โอทาโก (Otago Museum) พิพิธภัณฑ์เก่าแก่ที่อยู่ติดกับ มหาวิทยาลัยโอทาโก 
ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1868 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ รวมไปถึง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองดันนีดินเป็นจํานวนมาก ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดการได้อย่างยอดเยี่ ยมน่าชม 
ภายในบรรจุเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของธรรมชาติในซีกโลกใต้ไว้ครบถ้วน  สิ่งที่โดดเด่นที่สุดและ
เรียกคนดูได้มากที่สุดก็คือ โครงกระดูกของนกมัว (Moa) นกโบราณขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ ซึ่งปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไป
แล้วจากการถูกล่าของชาวเมารี 

 
16.00 น. นําท่านกลับสู่เรือสําราญ 
17.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองดันนีดิน มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองเวลลิงตัน 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
4 เม.ย. 2019   เมืองเวลลิงตนั 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน           
คลับ เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถ
เลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน ์ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน้ํา สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
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Spa and Wellness  : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
12.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเวลลิงตัน 
 นําท่านเที่ยวชม เมืองเวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ และยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง

ศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย การผสมผสานกันอย่างลงตัวของอาคารที่มีดีไซน์แบบโบราณ พิพิธภัณท์ แกลเลอร์รี่ 
ร้านอาหาร การแสดงและความบันเทิงรูปแบบต่างๆ ทําให้เวลลิงตันเป็นเมืองที่เหมาะจะมาเที่ยวได้ทุกฤดูกาล  
นําท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเทปาปา (Te Papa Museum) ที่เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ
นิวซีแลนด์ ตั้งเด่นสง่าอยู่ริมอ่าว  
จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นที่จัดแสดงสนธิสัญญาไวทังกิฉบับจริง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
ถนนคนเดิน (Walking street) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตมอัธยาศัย 

 
18.00 น. นําท่านเดินทางกลับสู่เรือสําราญ 
19.00 น.  เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเมืองเนเปียร์ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
5 เม.ย. 2019   เมืองเนเปียร ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.30 น. เรือจอดเทียบท่าที่เมืองเนเปียร ์
09.00 น.  นําท่านเดินทางสู่ อ่าวฮอว์ค เบย์ (Hawke’s Bay) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในการทําไร่องุ่นเพื่อผลิตไวน์ชื่อดังแห่ง

นิวซีแลนด์ นําท่านเที่ยวชมทัศนียภาพของไร่องุ่น พร้อมกับ แวะถ่ายรูปกับ Cape Kidnappers เป็นแหลมที่ยื่นไป
ในมหาสมุทร มีหินตั้งตระหง่านเป็นหย่อมๆ สวยงามมาก นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิดอีกด้วย ให้ท่านได้
เก็บภาพความสวยงามของ Cape Kidnappers  
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สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ (Vineyard) เพื่อชิมไวน์ (Wine Tasting) ที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพติดอันดับ
โลกของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งผลิตจากพื้นที่ฮอว์คเบย์ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเนเปียร ์

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 บ่าย นําท่านเที่ยวชมเมืองเนเปียร์ (Napier) เมอืงที่มีความพิเศษมากกว่าเมืองอื่นๆใน นิวซีแลนด ์ ที่มีชือ่เสียงด้วยความ

งดงามของชายฝั่งทะเล และโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล ์"อาร์ตเดคโค" (Art Deco) เมืองเนเปียร์มี
สถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดคโคมากมายเป็นเพราะว่า เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1931 เนเปียร์ได้เกิดแผ่นดินไหว
ขนาด 7.8 ริกเตอร์ ทําลายอาคารบ้านเรือนในเนเปียร์จนหมดสิ้น ชาวเมืองต้องสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ทัง้เมือง  

  นําท่านแวะ ถ่ายรูปกับอาคาร "Public Trust Office" เป็นตึกที่รอดจากแผ่นดินไหวได้อย่างน่าอัศจรรย์  จากนั้น
นําท่านสู่จุดชมวิวของเมืองอย่างที่ "Perfume point" เป็นที่พักตากอากาศของคนเมืองนี้ด้วยจุดที่เป็น
สวนสาธารณะ และมีวิวของทะเลแบบแปซิฟิก และหากวันใดโชคดียังจะมีโอกาสได้เห็นวาฬว่ายให้ชมอีกด้วย 
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย  

15.00 น. นําท่านเดินทางกลับสูเ่รือสําราญ 
16.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเมืองเนเปียร์ เพื่อมุ่งหน้าสู ่ท่าเรอืพิคตัน (Picton) 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
6 เม.ย. 2019   เมืองพิคตัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองพิคตัน 
 นําท่านเที่ยวชมเมืองพิคตัน (Picton) อีกเมืองเล็กๆน่ารักๆที่มีทัศนียภาพสวยงาม เมืองพิคตันเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่

ติดกับท่าเรือ ทําให้สามารถเดินเล่นได้ตลอดทั้งวัน  
  นําท่าน เข้าชมอนุสรณ์สถานแห่งสงคราม (War Memorial) แห่งเมืองพิคตัน จากนั้นนําท่าน เข้าชม Edwin For 

Maritime Museum ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมประวัติศาสตร์ทางทะเลของออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นซากเรือ
โบราณ และ การอพยพสู่ดินแดนนิวซีแลนด์ ตลอดจนประวัติศาสตร์ทางทหารสมัยสงครามโลกอีกด้วย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย อิสระให้ท่านซือ้ของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือ เดินเล่นภายในเมืองพิคตัน แต่ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือสําราญก่อน

เวลา 15.30 น.  
16.00 น. เรือสําราญเดินทางออกจากท่าเรือเมืองพิคตัน เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือซิดนีย ์
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
7-8 เมษายน 2019  Cruising 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษี
บนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถ
เลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน ์ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระว่ายน้ํา สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ําวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่
ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปต้ังแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระ
ในวันรุ่งขึ้น สําหรับท่านที่ต้องการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ใน
วันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 
9 เมษายน 2019  ซิดนีย์ - กรุงเทพมหานคร 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
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06.30น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย 
นําท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสําราญโรยัล แคริบเบี้ยน 

08.00 น. นําท่านเดินทางสู ่สนามบนิซิดนีย ์เพื่อเช็คอิน  
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย ์(SYD) สู่ สนามบินสุวรรณภูม ิโดยเที่ยวบินที ่TG476 
 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.20 ชั่วโมง) บริการอาหาร เครื่องด่ืม และพักผ่อน บนเครื่องบิน 
16.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
ค าแนะน า  สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย 29มี.ค.-9เม.ย. 62 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ (มี 6 ห้องเท่านัน้) 119,900 

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

พักเด่ียวเพ่ิม ท่านละ (Based ห้อง Inside)  37,000 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)   119,900 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  109,900 

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

ไม่เอาค่าตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย 23,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที ่ 19 กรกฎาคม 2018) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคนืเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่นวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไม่เกิน 7 กก.  
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โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสําราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ , ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (ตามระบุ), ค่า Service ของทางเรือ 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที ่
 ค่าวีซ่านิวซีแลนด์แบบหมู่คณะ 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทางและค่าทิปต่างๆ 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าออสเตรเลีย (ซึ่งลูกค้าต้องไปสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่นคําร้อง) และสามารถชําระค่าวีซ่าได้ที่ศูนย์ยื่นคําร้อง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 
การช าระเงิน 
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ หรือ หลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออก
เดินทางแน่นอน พร้อมส่งสําเนาหน้า หนังสือเดินทาง(ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่ม
ใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน  โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 70 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร 
หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (ซึ่งเป็นไปตามกฎของเรือสําราญ) (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถูก
ระงับการจา่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จา่ย)  
* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50% 
* ยกเลิก 30-89 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามดัจําเต็มจํานวน 
* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน 
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทําการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณ ีไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 
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หมายเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 

อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

เพื่อทดแทนเป็นลําดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกดิเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 การท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน  ในกรณีที่
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทําการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ มาแล้ว  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนือ่งจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซา่ และไม่คืนทกุกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค้าดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วย

ตัวเอง และต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเทีย่วบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคํายืนยันว่าทัวร์
น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก 
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทําให้
ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได ้
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 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

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

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกนิ 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันใน
ถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้อสนิค้าปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและคา่พนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึน้เครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 
x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักสว่นที่เกิน 

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

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริษัททัวร์ได้จัดทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 


