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ล่องเรือส ำรำญออสเตรเลีย - ทัสมำเนีย 10 วัน 8 คืน 
โดยสำยกำรบินไทย 

พักบนเรือส ำรำญ Explorer Dream 7 คืน - พักโรงแรม 1 คืน 
 
 
 
 
 
 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ประมำณ 5,000 บำท - ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ และ เจ้ำหน้ำที่ขับรถ 
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 15-24 ก.พ. 63           รำคำเริ่มต้นที่ 114,000.- (พักบนเรือห้องไมม่ีหน้ำต่ำง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ)  

วันที่2 
สนำมบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พ้ืนเมือง Koala Park Sanctuary - หินของมิสซิสแม็คควอรี่ - มหำ
วิหำรเซนต์แมรี่ - ซิดนีย ์ทำวเวอร์ - ท่ำเรือ Circular - เช็คอินขึ้นเรือส ำรำญ Explorer Dream - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 At Sea (Cruising) ล่องทะเลตลอดวัน อิสระพักผ่อน หรือท ำกิจกรรมบนเรือ 

วันที่4 
ท่ำเรือ Macquarie Wharf Hunter street Horbart - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ทัสมำเนียเดวิล - พอร์ทอำร์เธอร์ - พอร์ตอำร์
เธอร์ - กลับข้ึนเรืออิสระพักผ่อน 

วันที5่ 
ท่ำเรือ Macquarie Wharf Hunter street Horbart - ชมเมืองโฮบำร์ท - จัตุรัสซำลำมังกำ - ฟำร์มหอยนำงรม - 
กลับข้ึนเรืออิสระพักผ่อน 

วันที6่ ท่ำเรือ Burnie Wharf Tasmania - พิพิธภัณฑ์เบอร์นี่ - เมืองเบอร์นี่ - สวนเบอร์นี่ - กลับข้ึนเรืออิสระพักผ่อน 

วันที7่ Arrival 14.00 PM ท่ำเรือ Port Of Eden - พิพิธภัณฑ์วำฬ - อนุสรณ์สถำนชิรำลี - กลับข้ึนเรืออิสระพักผ่อน 

วันที8่ At Sea (Cruising) ล่องทะเลตลอดวัน อิสระพักผ่อน หรือท ำกิจกรรมบนเรือ 

วันที9่ 
ท่ำเรือ Circular Quay - อุทยำนแห่งชำติบลูเม้ำท์เท่นส์ - เขำสำมอนงค์ - ขึ้นกระเช้ำ Scenic World - ขึ้นรถรำง
ไฟฟ้ำ Katoomba Scenic Railway ผ่ำนหุบเหวด้ำนล่ำง - ขึ้นกระเช้ำ Scenic Cableway ผ่ำนหุบเขำสู่ด้ำนบน - ช้
อปปิ้ง Queen Victoria Building (Q.V.B) - พักโรงแรม 

วันที1่0 สนำมบินคิงส์ฟอร์ตสมิธ ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทวัร์แลว้ ทำงบริษัทฯจะถือวำ่ท่ำนเขำ้ใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพือ่ประโยชน์ของ
ผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลกิทัวร์ ทีร่ะบุในรำยกำรทัง้หมด 

 

วันเสำร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2563     กรุงเทพฯ 

14.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2-3 เคำนเ์ตอร์ D โดยมี
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง 

17.50 น.  เดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนคิงฟอร์ดสมิทธ์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสำยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ TG 475 
 

วันอำทิตย์ที่ 16 กุมภำพันธ์ 2563    กรุงเทพฯ - KOALA PARK SANCTUARY - ซิดนีย์ ทำวเวอร์ 

07.10 น เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  
(เวลาท้องถิน่ ออสเตรเลีย เร็วกว่า ไทย 4 ชั่วโมง) 
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านชมนครซิดนีย์  

น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลิน
ไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาทิ โคอา
ล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด 
สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพ้ืนที่กว่า 10 
เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น   

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
ชมหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้ส าเร็จราชการคนแรก
ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะด้านหน้าเป็น
อ่าวซิดนีย์ที่สวยงามนอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่
ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของ
นครซิดนีย์ ชื่นชมความสวยงามของ มหำวิหำรเซนต์แมรี่ อันยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง
อายุกว่า 100ปี ภายในเป็นห้องโถงสูงโปร่งขนาดใหญ่ประดับประดาไปด้วยกระจกสี
และรูปภาพมากมาย 
ขึ้นชมเมืองซิดนีย์ในมุมสูง ที่ซิดนีย์ ทำวเวอร์ ตื่นตาตื่นใจกับการชมวิวเหนือมหา
นครซิดนีย์แบบ 360 องศา ซึ่งสามารถมองเห็นในทุก ๆรายละเอียดของเมืองโดยใช้
กล้องส่องทางไกลที่มีให้บริการในชั้น Observation Deck 

16.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินไปยังท่ำเรือ Circular เพ่ือขึ้นเรือ EXPLORER DREAM 
สร้างขนโดยบริษัท Meyer Werft ประเทศเยอรมัน เป็นเรือขนาด 75,338 ตัน 
ประกอบด้วย 13 ชั้น รองรับผู้โดยสารได้ท้ังหมด 1,852 ท่าน มีจ านวน 926 ห้อง มีห้องอาหาร และบาร์ มากกว่า 17 
ห้อง และมีสวนน้ าอยู่บริเวณชั้น 12 เข้าร่วมฟังกำรสำธิต ระบบควำมปลอดภัย ตามจุดนัดพบของ Safety Drill  
Remark : ถือเป็นกฎความปลอดภัยที่ทุกท่านต้องเข้าฟัง โดยห้องแต่ละห้อง มีจุดนัดที่ต่างกัน ท่านสามารถดูจาก 
Cruise Card ส่วนตัวของท่าน ที่ได้รับตอนลงทะเบียนเรือ.พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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ค่ ำ        รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 
         พักค้ำงคืนบนเรือ คืนที่ 1 

วันจันทร์ที่ 17  กุมภำพันธ์ 2563   ล่องเรือผ่ำนน่ำนน้ ำสำกล 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 
  วันนี้เรือ ส ำรำญจะล่องผ่ำนน่ำนน้ ำสำกลตลอดทั้งวัน 

ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆที่มีบนเรือ สามารถสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอด
ทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน (Weekender) ท่านสามารถ
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือได้ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกรับประทานอาหารในห้องอาหารหลักที่ระบุอยู่
ใน Cruise Card ของท่าน  
พักค้ำงคืนบนเรือ คืนที่ 2 
ออกเดินทางต่อสู่ ท่ำเรือ Macquarie Wharf Hunter street Horbart 
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วันอังคำรที่ 18  กุมภำพันธ์ 2563   ท่ำเรือโฮบำท - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ทัสมำเนียเดวิล - พอร์ทอำร์เธอร์ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 
09.00 น. รถโคชรับคณะท่ีท่ำเรือ Macquarie Wharf Hunter street Horbart 

เที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์พันธ์ทัสมำเนียเดวิล ซึ่งเป็นสัตว์แห่งสัญลักษณ์ของเกาะทัสมาเนีย
แห่งนี้ (TASMANIAN DEVIL UNZOO) ชมการให้อาหารแก่ตัวทัสมาเนียนเดวิล ซึ่งฟัน
ของมันแหลมคมมากสามารถกัดกระดูกแข็งๆให้ฉีกขาดได้ ให้ท่านได้ป้อนอาหารจิงโจ้
ด้วยมือของท่านเอง. ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์ท้องถิ่น ซึ่งไม่สามารถหาชมได้จาก
ดินแดนประเทศอ่ืน  

จากนั้นเดินทางผ่านข้ามสะพำน ริชมอนด์ (Richmond Bridge) เมืองนี้ดู
สวยงามด้วยบ้านเรือนแบบโบราณท่ามกลางภูมิทัศน์ธรรมชาติสวยงาม ที่นี่ได้รับ
การอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง มีแม่น้ าโคล (Coal River) สาย
เล็กๆ ไหลผ่าน ระหว่างสองฝั่งแม่น้ ามีสะพานทอดข้ามไปสู่โบสถ์คาทอลิกเก่า ๆ สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นจากหินทรายมา
นานกว่าร้อยปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานนักโทษจากต่างแดนที่ส่งตัวมาคุมขังบนเกาะนี้ ใครมาก็ต้องไปถ่ายรูปสะพานนี้
กลับไปทุกคน เพราะนี่เป็นสะพานหินทรายแห่งแรกของเกาะแทสเมเนียนั่นเอง  

 
 
 
 
 

จากนั้นเดินทางต่อไปถึงยัง พอร์ตอำร์เธอร์ สถานที่ซึ่งมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมาก เพราะในอดีตเคยเป็น
ที่คุมขังนักโทษจนได้รับฉายาว่า “คุกสุดโหด” สถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษมาตั้งแต่สมัย ค.ศ.1830 ใกล้เคียง
การมาถึงของคนขาวในระยะแรก จนกระทั่ง ค.ศ.1877 ตลอดสี่สิบกว่าปีของความโหดร้ายยังคงอยู่ในความทรงจ า
จนถึงปัจจุบัน  

เที่ยง         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
เข้าสู่ พอร์ตอำร์เธอร์ ที่มีสถานที่ส าคัญหลากหลายแห่ง ทั้งป้อมปราการที่
เหลือเพียงซาก เรือนจ าPenitentiary ที่สร้างเป็นอาคารยาว คุกโมเด็ลพริซัน 
(Model Prison) ที่สร้างขึ้นในปี 1850 ใช้เป็นที่กักขังนักโทษทั้งร่างกายและ
จิตใจ โดยนักโทษที่อยู่ที่นี่ห้ามพูดคุยกับใคร ต้องสวมหน้ากากและล่ามโซ่อยู่ตลอดเวลาและถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆวันละ 
23 ชั่วโมง และยังมีคุมประเภทอ่ืนๆอีกมาก บ้านผู้คุม โรงพยาบาล โบสถ์ ที่เคยใช้งานจริงยังคงหลงเหลือให้เห็น 

16:00 น.  น าคณะเดินทางกลับสู่ท่าเรือ Macquarie Wharf Hunter street Horbart ขึ้นเรือ EXPLORER DREAM เพ่ือให้
ทุกท่านได้พักผ่อน หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรือ 

ค่ ำ         รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 
พักค้ำงคืนบนเรือ คืนที่ 3 
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วันพุธที่ 19  กุมภำพันธ์ 2563    ท่ำเรือโฮบำท - ชมเมือง - ฟำร์มหอยนำงรม   

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 
09.00 น.  รถโคชรับคณะท่ีท่ำเรือ Macquarie Wharf Hunter street Horbart 

น าท่านชม เมืองโฮบำร์ท ที่ขึ้นว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นเมือง
หลวงของ รัฐแทสมาเนีย มีจ านวนประชากรเพียง 127,000 คน เป็นเมือง 
ที่มีบรรยากาศแบบโบราณน่ารักและเป็นเมืองที่มีความรู้สึกผูกพันกับยุค
ประวัติศาสตร์มากกว่าเมืองใหม่ๆ เช่น เมืองบริสเบนและเมืองเพิร์ธ เมือง
โฮบาร์ท ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1804 ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ าเดอร์เวนท์ (Derwent 
River) และมีตึกและอาคารรูปแบบยุคจอร์เจียน ตั้งเรียงราย อยู่ที่บริเวณ
ท่าเรือ มีชายหาดสีขาว สวยงาม อาคารบ้านเรือน เป็นแบบสมัย ยุคเก่าที่
ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างมีเสน่ห์ 
ชมจัตุรัสซำลำมังกำ ในอดีตเคยเป็นย่านที่เต็มไปด้วยโกดังสินค้าที่สร้างจากหินทรายเก่าแก่ ต่อมาถูกใช้เป็น
พ้ืนที่ท างานของศิลปินจนพัฒนากลายเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจทางศิลปะของเมือง 
น าท่านชม ฟำร์มหอยนำงรม (Barilla Bay Oyster) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ให้ท่านชมข้ันตอน
การเลี้ยงหอยนางรม การคัดเลือกหอยที่ได้ขนาดพอเหมาะเพ่ือจัดส่งออกสู่ตลาด ทั้งในและนอก ประเทศ 
เชิญท่านลิ้มลองหอยนางรมสดๆ จากฟาร์มที่เสิร์ฟพร้อมกับเลมอนแล้วเชิญท่านเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลสดใหม่จากฟาร์มได้ตาม อัธยาศัย 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
หลังรับประทานอาหารเดินทางกลับไปยังท่ำเรือ Macquarie Wharf Hunter street Horbart ขึ้นเรือ 
EXPLORER DREAM เพ่ือให้ทุกท่านได้พักผ่อน หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรือ 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 
พักค้ำงคืนบนเรือ คืนที่ 4 

 

วันพฤหัสที่ 20  กุมภำพันธ์ 2563   ท่ำเรือเบอร์นี่ - พิพิธภัณฑ์ - สวนเบอร์นี่     

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 
10.00 น.  รถโคชรับคณะท่ีท่ำเรือ Burnie Wharf Tasmania 

ชมพิพิธภัณฑ์เบอร์นี่ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของออสเตรเลียแถบตะวันตกเฉียงเหนือ นับตั้งแต่ช่วง
ทศวรรณที่ 1820 ที่กลุ่มชาวยุโรปเดินทางมาถึง โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดเมืองเบอร์นี่จ าลอง ไม่ว่าจะ
เป็นถนนเฟเดอร์เรชั่น ที่จ าลองการใช้ชีวิตของคนในเมืองในปี 1900 ให้ทุกท่านได้ชม พิพิธภัณฑ์นี้ก่อตั้งโดย 
ปีเตอร์ เมอร์เซอร์ ซึ่งรวบรวมของใช้ส่วนตัวให้คนได้เข้าชม  ปัจจุบันเป็นสถาบันมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ
ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของแทสมาเนียและเป็นที่เก็บสะสมที่ใหญ่เป็นอันดับสามของรัฐ 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
น าท่านเข้าสู่ เมืองเบอร์นี่ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐเกาะทัสมาเนีย ศิลปะอาคารบ้านเรือน
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ในเมืองมีลักษณะสไตล์อาร์ตเดคโค 
น าทุกท่านชมสวนเบอร์นี่ที่ตั้งอยู่ในกลางเมือง เป็นหนึ่งใน
สวนสาธารณะที่สวยที่สุดในแทสเมเนียที่มีสนามหญ้าอันเขียวชอุ่ม
ทางเดินที่ร่มรื่นและต้นไม้หลากหลายชนิด แต่เดิมสวนนี้ก่อสร้างในปี 
1927 จากนั้นได้พัฒนาเปลี่ยนให้เป็นสวนสาธารณะของเมือง 

16:00 น.  น าคณะเดินทางกลับสู่ท่าเรือ Burnie Wharf Tasmania ขึ้นเรือ 
EXPLORER DREAM เพ่ือให้ทุกท่านได้พักผ่อน หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรือ 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 
พักค้ำงคืนบนเรือ คืนที่ 5 

วันศุกร์ที่ 21  กุมภำพันธ์ 2563    ท่ำเรืออีเดน - พิพิธภัณฑ์วำฬ - ทัวร์ชมเมือง    

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 
    ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆที่มีบนเรือ 
เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือ 
14.00 น.  รถโคชรับคณะท่ีท่ำเรือ Port Of Eden 

ชมพิพิธภัณฑ์วำฬ เดิมทีถูกสร้างขึ้นเพ่ือจัดแสดงโครงกระดูกของวาฬ
เพชรฆาต "Old Tom" และบอกเล่าเรื่องราวของวาฬเพชฌฆาตตัวอ่ืนๆอีกด้วย อีกทั้งยังจัดแสดงและบอก
เล่าถึงอุตสาหกรรมการล่าวาฬของออสเตรเลีย และการเดินเรือของคนในเมืองอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 

น าทุกท่านชม อนุสรณ์สถำนชิรำลี เพ่ือร าลึกถึงการสูญเสียลูกเรือในปี 1978 ที่ลูกเรือทุกคนที่ล่องเรือ
ออกไปจากเมืองและไม่ได้กลับมา  แวะจุดชมวิวของเมืองอีเดนและสวนสาธารณะโรตารี่ชมวิวของเมืองใน
แบบ360องศา 

16:00 น.  น าคณะเดินทางกลับสู่ท่าเรือ Port Of Eden ขึ้นเรือ EXPLORER DREAM เพ่ือให้ทุกท่านได้พักผ่อน หรือ
ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรือ 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 
พักค้ำงคืนบนเรือ คืนที่ 6 

วันเสำร์ที่ 22  กุมภำพันธ์ 2563    ล่องเรือผ่ำนน่ำนน้ ำสำกล 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 
วันนี้เรือ ส ำรำญจะล่องผ่ำนน่ำนน้ ำสำกลตลอดทั้งวัน 
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ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆที่มีบนเรือ สามารถสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้
ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
(Weekender) ท่านสามารถรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือได้
ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกรับประทานอาหารในห้องอาหารหลักที่ระบุ
อยู่ใน Cruise Card ของท่าน  
พักค้ำงคืนบนเรือ คืนที่ 7 (คืนสุดท้ำยบนเรือ) 
ออกเดินทางต่อสู่ท่ำเรือ Circular Quay 
คืนสุดท้ำยให้ท่านเก็บกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ให้เรียบร้อยพร้อมทั้งติดป้ายแท็กกระเป๋าอันใหม่ที่ได้รับจาก
เจ้าหน้าที่เรือ น ำกระเป๋ำใหญ่วำงที่หน้ำห้องพักของท่ำนก่อนเวลำ 
22:00 น. ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของทางเรือมาเก็บกระเป๋าให้ท่านเพ่ือน าลง
จากเรือให้ในวันรุ่งขึ้น  
(หากท่านไม่ได้วางกระเป๋าหน้าห้องพัก ท่านจะต้องน ากระเป๋าลงจาก
เรือด้วยตัวท่านเอง) 
วิธีกำรผูกแท็กกระเป๋ำ ก่อนวำงกระเป๋ำหน้ำห้องพัก 
   เขียนชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ 
   ปลายแท็กจะมีส่วนเล็กๆ ที่มีรอยปรุ ให้ท่านฉีกเก็บไว้ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการรับกระเป๋า 
   คล้องแท็กที่ทางเรือจัดเตรียมให้เข้ากับกระเป๋าใหญ่ของท่าน และวางไว้หน้าห้องพัก  
  ตรวจเช็คสีแท็กกระเป๋าของท่านจากเอกสารที่เรือแจกให้ว่าวันรุ่งขึ้นท่านจะต้องไปรอลงเรือ เวลา   
และสถานที่ใด และเมื่อลงจากเรือแล้วให้ไปตามจุดของสีแท็กที่ได้รับเพื่อรับกระเป๋าของท่าน 
***บัญชีค่าใช้จ่ายพิเศษต่าง ๆบนเรือ กรุณาตรวจเช็ค และท าการช าระ ณ. Reception ชั้น 7 ส าหรับท่านที่

ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิตทางเรือจะท าการชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของท่านที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่
ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ*** 

ขอให้ทุกท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กแยกของใช้จ าเป็น เช่น ชุดนอน ของใช้เครื่องส า อาง เสื้อผ้าที่จะใส่     
วันรุ่งขึ้น บัตรประจ าตัว หนังสือเดินทาง และเอกสารส าคัญต่าง ๆ รวมถึงยาประจ าตัว เก็บไว้ และติดตัวลงเรือใน
วันรุ่งขึ้น 

 

วันอำทิตย์ที่ 23  กุมภำพันธ์ 2563   บลูเม้ำส์เท่น - เขำสำมอนงค์ - ช้อปปิ้งสินค้ำในใจกลำงมหำนครซิดนีย์ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 
08.00 น. รถโคชรับคณะท่ีท่ำเรือ Circular Quay 

เดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติบลูเม้ำท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืน
แผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ 
สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกล
เป็นสีน้ าเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า 
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KATOOMBA   
จากนั้นชม เขำสำมอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลม
พัดจนเกิดเป็นต านานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนท าให้หุบเขา
แห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นน าท่านขึ้นกระเช้ำ SCENIC WORLD เป็นบริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบ
เขาท าให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม 
น าท่านขึ้นรถรำงไฟฟ้ำ(KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ดัดแปลงมาจากรถ
ขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบ
เขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตาม
ทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจ าลองการขุดถ่านหินใน
สมัยก่อน จากนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบน
พร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ าเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขา
สามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง  
( ในกรณีที่ RAILWAY ปิดปรับปรุง ก็สามารถนั่ง SCENIC CABELWAY ขึ้น
หรือลงหุบเขาแทน )  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ ให้ท่ำนอิสระช้อปปิ้งสินค้ำในใจกลำง
มหำนครซิดนีย์ หรือช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria 
Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกัน
ทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน 
Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ 
ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพ่ือซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พักRYEDGE WORLD SQUARE HOTEL หรือเทียบเท่ำ    

 

วันจันทร์ที่ 24  กุมภำพันธ์ 2563  ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ถึงเวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินคิงส์ฟอร์ตสมิธ ซิดนีย์  
เดินทางถึงสนามบิน ท ำเรื่องขอคืนภำษี ก่อนเช็คอิน 

10.00 น. ออกเดินทางสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยกำรบินไทย เที่ยวบินที่  TG 476 
15.25 น.   เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 
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อัตรำค่ำบรกิำร ต่อทำ่น พัก 2 ท่ำน รวมกัน 1 ห้อง (งดแถมกระเปำ๋) วันท่ี 15-24 ก.พ. 63 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ทำ่น รำคำท่ำนละ 114,000 บำท 

พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่ำนละ 30,000  บำท 

ชั้นธุรกิจ  เพ่ิมท่ำนละ ตรวจสอบรำคำ ณ วันจอง 

กรณไีม่ใช้ตัว๋เครือ่งบินกรุ๊ป ส่วนลด ลด 20,000 บำท 
***กิจกรรมและสถำนที่ท่องเที่ยวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม*** 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซือ้ตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดทั้งหมดที่ก าหนดในก าหนดการข้างต้น  
2. ค่าน้ าหนักกระเป๋าตามสายการบินก าหนด 
3. ค่าบริการน าเที่ยว และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ    **ตามเงื่อนไขกรมธรรม์** 
5. ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท)   
6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
อัตรำนี้ไม่รวม 
1. ค่าด าเนินการท าวีซ่า  ประมาณ 5,000 บาท 
2. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
3. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด  
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
6.        ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ เจ้าหน้าที่ขับรถ  
7.        ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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เงื่อนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 75 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า
มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 70 วันท ำกำร โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 
หมำยเหตุ : ** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**  
กรณีสายการบิน มีการปรับขึ้นอัตราค่าภาษีน้ ามันตามภาวะน้ ามันโลก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริง** 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
1. แจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันที่ 12 ธ.ค. 62   เก็บค่าเสียหายท่านละ 20,000 บาท 
2. แจ้งยกเลิกระหว่างวันที่ 31ธ.ค.62-1ม.ค.63  เก็บค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งของค่าทัวร์ 
3. แจ้งยกเลิกหลังวันที่ 1 ม.ค. 63    ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการเดินทาง 
4. กรณีท่ีท่านไม่มั่นใจว่าท่านจะสามารถขอวีซ่าผ่านหรือไม่กรุณายื่นวีซ่าให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2562 บริษัทฯจะคืนเงิน 

มัดจ าเต็มจ านวนให้ท่านกรณีที่วีซ่าที่ท่านยื่นก่อนวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ไม่ผ่านหากท่านยื่นวีซ่าล่าช้ากว่านั้น ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บค่าเสียหายตามเงื่อนไขข้างต้น 

5. การพิจารณาอนุมัติวีซ่าการเดินทางเป็นการตัดสินใจของฝ่ายกงศุล ของสถานทูตนั้น ๆ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือความ 
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  

บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่ำว 
1. ผู้โดยสารที่เดินทางล่าช้าไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆได้ 
2. ถูกปฏิเสธมิให้ท่านออกนอกประเทศและเข้าประเทศปลายทาง จากกองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆ  
3. หากท่านไม่สามารถเดินทางได้ด้วยสาเหตุใดก็ตามไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆได้ 
4. บริษัทในฐานะตัวแทนสายการบิน ยานพาหนะอ่ืนๆ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆต่อการบาดเจ็บ และสูญหายของทรัพย์สิน หรือ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากความล่าช้าของท่าน 
5. การยกเลิกเท่ียวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน และ ปัญหาทางการเมือง 
6. กรณีที่ลูกค้าลืมของหรือท าของหล่นหายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ หรือของ บริษัท  ฯ 

หากแต่จะช่วยด าเนินการประสานงานให้อย่างสุดความสามารถ  
7. ส าหรับผู้มีครรภ์ ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองจากแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) 
8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุ

สุดวิสัย ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริก ารและประโยชน์ของท่านเป็น
ส าคัญ 
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9. บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาตารางบิน 
ภัยธรรมชาติ ฯลฯ และการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว 

**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่างๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
หมำยเหตุ : 

 กรณีท่ีท่านได้รับวีซ่าล่าช้าไม่เป็นเหตุให้ท่านช าระเงินล่าช้าตามท่ีก าหนดในเงื่อนไขการช าระเงินข้างต้น 
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 กรณีสายการบิน มีการปรับขึ้นอัตราค่าภาษีน้ ามันตามภาวะน้ ามันโลก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริง** 

เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซ่ึง
ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทีเ่พิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย 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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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลสั (เดินทำงท่ัวโลก / เดินทำงเอเชีย) 

 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่ 
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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