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12 วนั ล่องเรือออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ 

Royal Caribbean… Ovation of the SEAs! 

 

เทีย่วชมความสวยงามของเมืองริมฝ่ังและฟยอร์ดช่ือดงัแห่งนิวซีแลนด์  

1-12 เมษายน 2563 

133,900 บาท 
(พเิศษ!! ราคานีร้วมวซ่ีา, ทิป และ ทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ) 

ซิดนีย์– มิลฟอร์ด ซาวน์ – เดาว์ฟูล ซาวน์ – ดสักีซ้าวน์ – ดนันีดนิ – เวลลิงตนั – พคิตนั 
 ซิดนีย์ (ออสเตรเลยี) พกัค้าง 1 คนื พร้อมลิม้ลองเมนูกุ้งมังกรและหอยเป๋าฮือ้ทะเลใต้ 
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เรือแห่งนวตักรรม Ovation of the SEAs!..... 
เรือขนาด 168,000 ตัน มีทั้งหมด 18 ช้ัน  

จุผู้โดยสารได้ 4,180 คน 

 
 

ประเภทห้องพกั (เตยีงสามารถแยกเป็น เตยีงคู่ได้) 
ห้องพกัมีระเบียงววิทะเล  (Ocean View with Balcony) ห้องพกัแบบ Inside (ห้องพกัช้ันใน ไม่มีหน้าต่างและระเบียง) 
 

                  

 
12 วนั ล่องเรือออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ 
ซิดนีย์ (ออสเตรเลยี) – มิลฟอร์ด ซาวน์ – เดาว์ฟูล ซาวน์ – ดสักีซ้าวน์ – ดนันีดนิ   

เวลลงิตัน – พคิตนั – ซิดนีย์ (ออสเตรเลยี) 
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1 เมษายน 2563  กรุงเทพมหานคร 
 

15.15 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอิน N (แถว N) ประตูทางเขา้ท่ี 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 
4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแควนตสั แอร์เวยส์ (QF) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

18.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย โดยเท่ียวบินท่ี QF 024 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
 สายการบินมีบริการอาหาร 2 ม้ือระหวา่งเท่ียวบินสู่เมืองซิดนีย ์

 

2 เมษายน 2563  ซิดนีย์ ซิตีท้วัร์ – ลงเรือรอยัลแคริบเบีย้น Ovation of the Seas 
 

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองซิดนีย ์(Sydney) เมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ อีกหน่ึงมนตเ์สน่ห์ ท่ีเป็นเสมือนแม่เหล็กท่ี

คอยดึงดูดผูค้นจากต่างถ่ิน ให้แวะเวียนมาเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของออสเตรเลียแห่งน้ี น าท่านถ่ายรูปกบัสะพาน
ซิดนียฮ์าร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สถานท่ีท่ีท่านจะได้สัมผสัความงดงามของเมืองซิดนียใ์นมุมมองท่ี
แตกต่าง ช่ืนชมกบัความยิ่งใหญ่ของส่ิงท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของออสเตรเลีย  จากนั้น
น าท่านแวะถ่ายรูปกบัซิดนียโ์อเปร่าเฮาส์ (Sydney Opera House) เป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างสมยัใหม่ท่ีรู้จกักนัดีทัว่
โลก ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวเดนมาร์ก ยอร์น อุตซอน (Jørn Utzon) โดยโอเปร่าเฮาส์ตั้งอยูบ่ริเวณ
ปากอ่าวซิดนีย ์โดยภายในแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ไม่วา่จะเป็น โรงแสดงคอนเสิร์ต โรงอุปรากร โรงละคร เพล
เฮาส์ และอ่ืนๆอีกมาก   

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมเมนูกุง้มงักร)  
 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบั ซิดนีย ์เจเนอรัล โพสต์ ออฟฟิศ (Sydney General Post Office) ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีปลายดา้นตะวนัตก
ของมาร์ตินเพลส เป็นอาคารท่ีออกแบบโดยสถาปนิกยคุอาณานิคม ช่ือ James Barne อาคารท่ีสร้างในลกัษณะซุ้ม
หินทรายแบบนีโอคลาสสิก รอบอาคารถูกหุ้มด้วยแนวไม้อย่างสวยงาม ได้เวลาน าท่านตามรอยภาพยนตร์
เร่ือง "เดอะเมทริกซ์" กนัท่ีลานน ้ าพุอนัโดดเด่น บนถนน Pitt โดยลานน ้ าพุแห่งน้ีถือว่าเป็นสถานท่ีสุดทา้ยของ
การต่อสู้ระหวา่ง Neo Agent Smith ใน Matrix Revolutions ปัจจุบนัลานน ้ าพุแห่งน้ีไดมี้นกัท่องเท่ียวเดินทางมา
เยีย่มชมเป็นจ านวนมาก 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ซิดนีย ์เพื่อเชคอินข้ึนเรือส าราญรอยลัแคริบเบ้ียน Ovation of the Seas 
18.45 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือซิดนีย ์มุ่งหนา้สู่มิลฟอร์ด ซาวน์ แห่งนิวซีแลนด ์
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
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3-4 เมษายน 2563  Cruising 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน           
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 วนัน้ีจะมีการจดังานเล้ียง Gala Dinner ใหท้่านไดแ้ต่งตวัสวยงามร่วมงานเล้ียงในค ่าคืนน้ี 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
 

5 เมษายน 2563  มิลฟอร์ดซาวน์ – เดาว์ฟูล ซาวน์ – ดัสกีซ้าวน์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญล่องเขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ (Milford Sound) ในดินแดนส่วนท่ีเป็นฟยอร์ดแลนด ์

(Fjord land) ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของขั้วโลกใต ้ซ่ึงมีในลกัษณะน้ีเพียง 
2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลท่ีเคยเป็นธารน ้ าแข็งในยุคโบราณ กดัเซาะหินท าให้น ้ าท่วมแทนท่ี
กลายเป็นอ่าวลึก ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามท่ีสร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ Mirror Lake ทะเลสาบท่ีใส
ราวกระจก สะทอ้นภาพภูเขาท่ีเป็นฉากหลงัอย่างงดงาม อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของมิลฟอร์ด 
ซาวน์หน่ึงในฟยอร์ดสวยของนิวซีแลนดแ์ละมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
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13.00 น. เรือส าราญล่องเขา้สู่เดาวฟ์ูล ซาวน์ (Doubtful Sound) ส าหรับเส้นทางการชมเดาวฟ์ูลซาวด ์นบัไดว้า่เป็นท่ีนิยม
โดยเฉพาะการล่องทะเลสาบมานาปูรี (Manapouri) เรือส าราญน าท่านล่องชมความสวยงามของเดาวฟ์ูล ซาวน์ 
ซ่ึงนอกเหนือจากทศันียภาพผาและภูเขารายลอ้ม น ้าตกมากมายไหลเป็นแนว สวยงามยิง่ แต่ฟยอร์ดแห่งน้ียงัเป็น
ท่ีอยูข่องสัตวน์านาชนิด ไม่วา่จะเป็นเพนกวิน แมวน ้า หรือ ปลาโลมา อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ
เดาวฟ์ูล ซาวน์ พร้อมส่องสัตวท่ี์สามารถพบเห็นไดใ้นบริเวณน้ี อยากเพนกวินพนัธ์ุแมกกาโรนี  

16.00 น. เรือล่องเขา้สู่ดสัก้ีซาวน์ (Dusky Sound) อีกหน่ึงฟยอร์ดสวยแห่ง อุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ ของนิวซีแลนด ์
ส าหรับดัสก้ีซาวน์ ได้ช่ือว่าเป็นฟยอร์ดอีกแห่งท่ีมีสัตว์นานาชนิดอาศยัอยู่ ไม่ว่าจะเป็น เพนกวิน ปลาวาฬ 
ปลาโลมา และ นกนานาชนิด นอกจากนั้นธรรมชาติของแนวฟยอร์ดแห่งน้ีก็ข้ึนช่ือวา่สวยงามไม่แพ ้มิลฟอร์ด
ซาวน์ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพทศันียภาพอนัสวยงาม หากโชคดีท่านอาจไดพ้บเห็นทั้งฝงูวาฬ และโลมา รวมถึง
นกเพนกวนิ ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี 

17.00 น.  เรือส าราญล่องออกจากดสัก้ีซาวน์ มุ่งหนา้สู่เมืองดนันีดิน (Dunedin) 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

6 เมษายน 2563  เมืองดันนีดิน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองดนันีดิน 

น าท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเท่ียวชมเมืองดันนีดิน (Dunedin) หรือสกอตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ เมือง
ท่องเท่ียวท่ีใหญ่เป็นอันดับสองในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ และเป็นท่ีตั้ งของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ท่ีสุดของ
นิวซีแลนด์ คือ มหาวทิยาลยัโอตาโก ้(University of Otago) อีกดว้ย ยงัถือวา่เป็นหน่ึงในส่ีเมืองหลกัของประเทศ
นิวซีแลนดใ์นดา้นประวติัศาสตร์, วฒันธรรม และเหตุผลทางภูมิศาสตร์ท่ีส าคญัเมืองหน่ึงของประเทศนิวซีแลนด์ 
น าท่านแวะถ่ายรูปกบั First Church of Otago โบสถ์เก่าแก่แห่งนิกายเพรสไบเทเรียนแห่งแรกของเมืองดนันีดิน 
ถูกสร้างข้ึนในช่วงปี ค .ศ . 1848 เม่ือคร้ังชาวสกอตมาตั้ งรกรากท่ีประเทศนิวซีแลนด์  นับเป็นหน่ึงใน
สถาปัตยกรรมและแลนดม์าร์คยุคศตวรรษท่ี 19 ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นน าท่านสู่ ถนนบอลด์
วิน (Baldwin Street) ถนนซ่ึงไดถู้กบนัทึกไวใ้นกินเนสบุ๊กว่าเป็นถนนสายท่ีชนัท่ีสุดในโลก โดยมีระดบัองศา
ความชนัถึง 38 องศา น าท่านผ่านชม มหาวิทยาลยัโอทาโก (University of Otago) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีสุดของ
นิวซีแลนด ์ตวัมหาวทิยาลยัตั้งอยูใ่นเขตหุบเขา มีอาณาเขตติดกบัทะเล เป็นมหาวทิยาลยัแห่งเดียวในนิวซีแลนด์ท่ี
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เปิดสอนคณะทนัตแพทย ์น าท่านถ่ายรูปกบั สถานีรถไฟแห่งดนันีดิน (Dunedin Railway Station) ไดช่ื้อว่าเป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญัท่ีสุดของเมือง ตั้งอยูใ่นจตุรัสแอนแซค ออกแบบก่อสร้างโดย George Troup มีศิลปะก่อสร้าง
แบบ Flemish ลักษณะเด่นคือ หินท่ีใช้ในการก่อสร้างเป็นหินบะซอลต์สีด าท่ีเกิดจากการระเบิดของภูขาไฟ 
ทางดา้นใตข้องสถานีมีหอนาฬิกาสูง 37 เมตร มีรูปแบบการก่อสร้างเหมือนกบัอาคารในสกอตแลนด์ท่ีตอ้งมีหอ
นาฬิกาอยูต่รงกลางหรือดา้นใดดา้นหน่ึงของอาคาร 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน พร้อมเมนู กุ้งมงักร และ หอยเป๋าฮือ้ทะเลใต้ 
บ่าย น าท่านเข้าชมปราสาทลาร์นัค (Larnach Castle) ปราสาทหรือคฤหาสน์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ

นิวซีแลนด ์สร้างข้ึนโดยนกัการธนาคารชาวออสเตรเลียน นาม วิลเลียม ลาร์นคั สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1871 ใชเ้วลา 
3 ปีจึงสร้างเสร็จ ยงัไม่รวมถึงเวลาตกแต่งจนสมบูรณ์อีกราว 12 ปี จากนั้นก็เกิดโศกนาฏกรรมอาถรรพข้ึ์น จึงถูก
ขายต่อเป็นทอดๆจนมาถึงมือของครอบครัวบาร์เกอร์ซ่ึงซ้ือข้ึนมาไวค้รอบครองในปีค.ศ. 1967และเปิดให้
บุคคลภายนอกไดเ้ขา้ชม จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑโ์อทาโก (Otago Museum) พิพิธภณัฑ์เก่าแก่ท่ีอยูติ่ดกบั 
มหาวิทยาลยัโอทาโก ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1868 ภายในมีการจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ทางธรรมชาติและ
กลุ่มชาติพนัธ์ุ รวมไปถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินของเมืองดนันีดินเป็นจ านวนมาก ถือเป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีการจดัการ
ได้อย่างยอดเยี่ยมน่าชม ภายในบรรจุเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุของธรรมชาติในซีกโลกใตไ้ว้
ครบถว้น ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดและเรียกคนดูไดม้ากท่ีสุดก็คือ โครงกระดูกของนกมวั (Moa) นกโบราณขนาดใหญ่
กวา่มนุษย ์ซ่ึงปัจจุบนัไดสู้ญพนัธ์ุไปแลว้จากการถูกล่าของชาวเมารี 

 

 
 

16.00 น. น าท่านกลบัสู่เรือส าราญ 
17.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองดนันีดิน มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองเวลลิงตนั 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
7 เมษายน 2563  เมืองเวลลงิตัน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน           
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
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ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

11.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเวลลิงตนั 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองเวลลิงตนั (Wellington) เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ และยงัข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง

ศิลปวฒันธรรมอีกด้วย การผสมผสานกนัอย่างลงตวัของอาคารท่ีมีดีไซน์แบบโบราณ พิพิธภณัท์ แกลเลอร์ร่ี 
ร้านอาหาร การแสดงและความบนัเทิงรูปแบบต่างๆ ท าให้เวลลิงตนัเป็นเมืองท่ีเหมาะจะมาเท่ียวไดทุ้กฤดูกาล 
น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเทปาปา (Te Papa Museum) ท่ี เป็นอีกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของ
นิวซีแลนด ์ตั้งเด่นสง่าอยูริ่มอ่าว จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภา ซ่ึงเป็นท่ีจดัแสดงสนธิสัญญาไวทงั
กิฉบบัจริง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน (Walking street) อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตมอธัยาศยั 

 
 

18.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
20.00 น.  เรือออกเดินทาง มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองเนเปียร์ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
8 เมษายน 2563  เมืองพคิตัน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
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08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองพิคตนั 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองพิคตนั (Picton) อีกเมืองเล็กๆน่ารักๆท่ีมีทศันียภาพสวยงาม เมืองพิคตนัเป็นเมืองเล็กๆท่ีอยู่

ติดกบัท่าเรือ ท าให้สามารถเดินเล่นไดต้ลอดทั้งวนั น าท่านเขา้ชมอนุสรณ์สถานแห่งสงคราม (War Memorial) 
แห่งเมืองพิ คตัน  จากนั้ นน าท่ าน เข้าชม Edwin For Maritime Museum ซ่ึ ง เป็นพิพิ ธภัณฑ์ ท่ี เก็บสะสม
ประวติัศาสตร์ทางทะเลของออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นซากเรือโบราณ และ การอพยพสู่ดินแดนนิวซีแลนด ์
ตลอดจนประวติัศาสตร์ทางทหารสมยัสงครามโลกอีกดว้ย 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย อิสระใหท้่านซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั หรือ เดินเล่นภายในเมืองพิคตนั แต่ท่านจะตอ้งกลบัข้ึนเรือส าราญก่อน
เวลา 15.30 น.  

 

16.00 น. เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเรือเมืองพิคตนั เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือซิดนีย ์
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
9-10 เมษายน 2563 Cruising 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ  ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะต้องจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าห้อง โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  เพราะ
เจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่าน
ไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 

 
11 เมษายน 2563  ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – ช้อปป้ิง  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
06.30 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย 
 น าท่านเชคเอาทอ์อกจากเรือส าราญโรยลั แคริบเบ้ียน 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พืน้เมือง Koala Park Sanctuary เพลิดเพลินไปกบัการชมธรรมชาติและความน่ารัก
ของเหล่าสัตวพ์ื้นเมืองนานาชนิด อาทิ หมีโคอาล่า จิงโจ ้ วอมแบท ใหท้่านไดส้ัมผสัและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตวั
นอ้ยอยา่งใกลชิ้ด สนุกสนานกบัการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดช่ืนผอ่นคลายไปกบับรรยากาศอนัร่ม
ร่ืน บนพื้นท่ีกวา่ 10 เอเคอร์ของผืนป่าอนัอุดมสมบูรณ์เขตร้อนช้ืน พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ หน่ึงใน
อาชีพท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัชาวออสเตรเลีย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย  
 

บ่าย น าท่านสู่ย่านซิต้ีเซ็นเตอร์เพื่อช้อปป้ิงสินคา้มากมายจากห้างดงั Queen Victoria Building (QVB) ไดรั้บการ
ปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในทอ้งถ่ินวา่ตึก QVB ตั้งอยู่ท่ีบนถนน George Street 
ระหวา่งถนน Market กบั ถนน Park เป็นอาคารชอ้ปป้ิงสูงส่ีชั้น มีสินคา้ประเภทแฟชัน่ อญัมณี ของใชใ้นบา้น 
หรือแมแ้ต่ดอกไม ้ท่านสามารถเดินทางใตดิ้นสู่ยา่น Centre Point เพื่อซ้ือสินคา้ยี่หอ้ดงัมากมาย หรือจะซ้ือครีม
บ ารุงผิวจากห้าง David Jones( ในการช้อปป้ิงท่ีออสเตรเลียควรเตรียมถุงไปใส่ของเอง เพราะห้างสรรพสินค้า
หรือร้านค้าไม่มีถุงให้ฟรี ) หรือจะชอ้ปป้ิงท่ีตลาดแพ๊ดด้ี (Paddy Market เปิดวนัพุธ – อาทิตย ์9.00น-17.00น) 
เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในออสเตรเลีย เป็นแหล่งขายสินคา้ราคาถูกทั้งรองเทา้ เส้ือผา้ ชุดว่ายน ้ า และชุดชั้นใน 
และยงัเป็นตลาดท่ีเหมาะแก่การมาเลือกซ้ือของท่ีระลึกและผลไมส้ดประจ าฤดูกาล จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
Birkenhead Point Outlet Centre จดัเป็นห้างท่ีน่าสนใจอยา่งมากดว้ยความใหญ่โต สวยงาม และตั้งอยู่ติดอ่าว
ทะเล Sydney Harbour จึงจดัมุมร้านอาหารท่ีสามารถชมววิทะเลมีท่าเรือเล็กๆ ไดอี้กดว้ย ส่วนห้างร้านต่างๆ มี
หลายประเภททั้งสินคา้แฟชัน่ หา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นตน้ เรียกวา่ ไดม้าชอ้ปป้ิง หรือมาเดินเท่ียวเล่น และจ่าย
ตลาดซ้ือของกินกลบับา้นไดพ้ร้อมกนั อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงแบบจดัเตม็ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน พร้อมเมนูกุง้มงักร และหอยเป๋าฮ้ือทะเลใต ้
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น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว**** 

 
12 เมษายน 2563  ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซิดนีย ์เพื่อเช็คอิน  
09.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย ์(SYD) สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี QF023 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.20 ชัว่โมง) บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
16.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
12 วนั ล่องเรือออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ 

อตัราค่าบริการ 1-12 เม.ย. 2563 
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่ INSIDE) ท่านละ (ม ี6 ห้องเท่าน้ัน) 133,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงวิวทะเล (BALCONY SEA VIEW) ท่านละ  (ม ี10 ห้องเท่าน้ัน) 20,000 

พกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ (Based หอ้ง Inside)  60,000 

เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)   129,900 

เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  125,900 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายืนยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 80,000 - 95,000 

ไม่เอาค่าตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย 23,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  5 กรกฎาคม 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 
โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน QF  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ , ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (ตามระบุ), ค่า Service ของทางเรือ 
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 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 ค่าวซ่ีาออสเตรเลีย 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางและค่าทิปต่างๆ 
 
 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน 
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้  าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
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กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนั
ในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( 
ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

EHC-QF-12D-OVATION-AUSNZ 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 

12 วนั ล่องเรือออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ 
Royal Caribbean… Ovation of the SEAs! 

ซิดนีย์– มิลฟอร์ด ซาวน์ – เดาว์ฟูล ซาวน์ – ดสักีซ้าวน์ – ดนันีดนิ – เวลลิงตนั – พคิตนั 
 ซิดนีย์ (ออสเตรเลยี) พกัค้าง 1 คนื พร้อมลิม้ลองเมนูกุ้งมังกรและหอยเป๋าฮือ้ทะเลใต้ 

 
ราคา 133,900 บาท    1 – 12 เมษายน 2563 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 

(INSIDE/ 
BALCONY) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

 (รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการยื่นวซ่ีา) 

ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์............................................................ 
โทรศัพท์มอืถือ.......................................................... 

 

*** กรุณาติดต่อส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่02 956 8478 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 087 976 4018 

 


