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12 วัน ลองเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด
Royal Caribbean… Ovation of the SEAs!

เที่ยวชมความสวยงามของเมืองริมฝงและฟยอรดชื่อดังแหงนิวซีแลนด

29 มีนาคม – 9 เมษายน 2019
119,900 บาท
(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวรพาเที่ยวทุกประเทศ)
ซิดนีย– มิลฟอรด ซาวน – เดาวฟูล ซาวน – ดัสกีซ้ าวน – ดันนีดิน – เวลลิงตัน – เนเปยร
พิคตัน – ซิดนีย (ออสเตรเลีย) พรอมลิม้ ลองเมนูกุงมังกรและหอยเปาฮื้อทะเลใต
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เรือแหงนวัตกรรม Ovation of the SEAs!.....
เรือขนาด 168,000 ตัน มีทั้งหมด 18 ชั้น
จุผูโดยสารได 4,180 คน

ประเภทหองพัก (เตียงสามารถแยกเปน เตียงคูได)
หองพักมีระเบียงวิวทะเล (Ocean View with Balcony)

หองพักแบบ Inside (หองพักชั้นใน ไมมีหนาตางและระเบียง)
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12 วัน ลองเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด
ซิดนีย (ออสเตรเลีย) – มิลฟอรด ซาวน – เดาวฟูล ซาวน – ดัสกี้ซาวน – ดันนีดิน เวลลิงตัน
– เนเปยร – พิคตัน – ซิดนีย (ออสเตรเลีย)
29 มีนาคม 2019
16.30 น.
19.20 น.

กรุงเทพมหานคร

คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่ เคานเตอรเชคอิน D (แถว D) ประตูทางเขาที่ 1- 4 อาคารผูโดยสาร
สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสูสนามบินซิดนีย (SYD)โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475
สายการบินบริการอาหารค่ําและอาหารเชา บนเครื่องบิน (ใชเวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)

30 มีนาคม 2019

ซิดนีย ซิตี้ทัวร – ลงเรือรอยัลแคริบเบี้ยน Ovation of the Seas

07.20 น.

เดินทางถึงสนามบินซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเที่ยวชมเมืองซิดนีย (Sydney) เมืองหลวงของรัฐนิวเซาธเวลส อีกหนึ่งมนตเสนห ที่เปนเสมือนแมเหล็กที่
คอยดึงดูดผูคนจากตางถิ่น ใหแวะเวียนมาเมืองที่เกาแกที่สุดของออสเตรเลียแหงนี้ นําทานถายรูปกับสะพาน
ซิดนียฮารเบอร (Sydney Harbour Bridge) สถานที่ที่ทานจะไดสัมผัสความงดงามของเมืองซิดนียในมุมมองที่
แตกตาง ชื่นชมกับความยิ่งใหญของสิ่งที่ไดชื่อวาเปนเอกลักษณที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของออสเตรเลีย จากนั้น
นําทานแวะถายรูปกับซิดนียโอเปราเฮาส (Sydney Opera House) เปนหนึ่งในสิ่งกอสรางสมัยใหมที่รูจักกันดีทั่ว
โลก ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวเดนมารก ยอรน อุตซอน (Jørn Utzon) โดยโอเปราเฮาสตั้งอยูบริเวณ
ปากอาวซิดนีย โดยภายในแบงออกเปนหองตางๆ ไมวาจะเปน โรงแสดงคอนเสิรต โรงอุปรากร โรงละคร เพล
เฮาส และอื่นๆอีกมาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (พรอมเมนูกุงมังกร)

บาย

นําทานถายรูปกับ ซิดนีย เจเนอรัล โพสต ออฟฟศ (Sydney General Post Office) ซึ่งตั้งอยูที่ปลายดานตะวันตก
ของมารตินเพลส เปนอาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกยุคอาณานิคม ชื่อ James Barne อาคารที่สรางในลักษณะซุม
หิ น ทรายแบบนี โอคลาสสิ ก รอบอาคารถู ก หุ มด วยแนวไม อยางสวยงาม ไดเวลานํ าท านตามรอยภาพยนตร
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14.00 น.
17.00 น.
ค่ํา

เรื่อง "เดอะเมทริกซ" กันที่ลานน้ําพุอันโดดเดน บนถนน Pitt โดยลานน้ําพุแหงนี้ถือวาเปนสถานที่สุดทายของ
การตอสูระหวาง Neo Agent Smith ใน Matrix Revolutions ปจจุบันลานน้ําพุแหงนี้ไดมีนักทองเที่ยวเดินทางมา
เยี่ยมชมเปนจํานวนมาก
นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือ ซิดนีย เพื่อเชคอินขึ้นเรือสําราญรอยัลแคริบเบี้ยน Ovation of the Seas
เรือสําราญออกเดินทางจากทาเรือซิดนีย มุงหนาสูมิลฟอรด ซาวน แหงนิวซีแลนด
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2019 Cruising
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
อิ ส ระให ท านพั ก ผ อ น บนเรือ สํ าราญหรู ต ามอั ธ ยาศั ย ท านสามารถเลื อ กรับ ประทานอาหารหรือ นั่ งเล น ใน
คลับ เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคา
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทาน
สามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน
Public Room
: บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเนต
Entertainment
: ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโกเธค หองเลนเกม
Sport and Activities : สระวายน้ํา สปอรทคอรท ฟตเนต มินิกอลฟ
Spa and Wellness : หองสปา หองสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
วันนีจ้ ะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ใหทา นไดแตงตัวสวยงามรวมงานเลี้ยงในค่ําคืนนี้
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
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2 เม.ย. 2019 มิลฟอรดซาวน – เดาวฟูล ซาวน – ดัสกีซ้ าวน
เชา
08.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือสําราญลองเขาสูเขตอุทยานแหงชาติมิลฟอรด ซาวน (Milford Sound) ในดินแดนสวนที่เปนฟยอรดแลนด
(Fjord land) ซึ่งองคการยูเนสโกไดประกาศใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติของขั้วโลกใต ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง
2 แหงในโลก กลาวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเปนธารนํ้าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทําใหนํ้าทวมแทนที่
กลายเปนอาวลึก ระหวางทางทานจะไดชมความงามที่สรางโดยธรรมชาติทะเลสาบ Mirror Lake ทะเลสาบที่ใส
ราวกระจก สะทอนภาพภูเขาที่เปนฉากหลังอยางงดงาม อิสระใหทานไดเก็บภาพความสวยงามของมิลฟอรด
ซาวนหนึ่งในฟยอรดสวยของนิวซีแลนดและมีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

13.00 น.

เรือสําราญลองเขาสูเดาวฟูล ซาวน (Doubtful Sound) สําหรับเสนทางการชมเดาวฟูลซาวด นับไดวา เปนที่นยิ ม
โดยเฉพาะการลองทะเลสาบมานาปูรี (Manapouri) เรือสําราญนําทานลองชมความสวยงามของเดาวฟูล ซาวน
ซึ่งนอกเหนือจากทัศนียภาพผาและภูเขารายลอม น้ําตกมากมายไหลเปนแนว สวยงามยิ่ง แตฟยอรดแหงนีย้ ังเปน
ที่อยูของสัตวนานาชนิด ไมวาจะเปนเพนกวิน แมวน้ํา หรือ ปลาโลมา อิสระใหทานไดเก็บภาพความสวยงามของ
เดาวฟูล ซาวน พรอมสองสัตวที่สามารถพบเห็นไดในบริเวณนี้ อยากเพนกวินพันธุแมกกาโรนี
เรือลองเขาสูดัสกี้ซาวน (Dusky Sound) อีกหนึ่งฟยอรดสวยแหง อุทยานแหงชาติฟยอรดแลนด ของนิวซีแลนด
สํ าหรับ ดั ส กี้ ซ าวน ไดชื่ อวาเป น ฟยอร ด อีก แห งที่ มีสั ตวน านาชนิ ด อาศัยอยู ไมวาจะเป น เพนกวิ น ปลาวาฬ
ปลาโลมา และ นกนานาชนิด นอกจากนั้นธรรมชาติของแนวฟยอรดแหงนี้ก็ขึ้นชื่อวาสวยงามไมแพ มิลฟอรด
ซาวน อิสระใหทานไดเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงาม หากโชคดีทานอาจไดพบเห็นทั้งฝูงวาฬ และโลมา รวมถึง
นกเพนกวิน ที่อาศัยอยูในบริเวณนี้
เรือสําราญลองออกจากดัสกีซ้ าวน มุงหนาสูเมืองดันนีดนิ (Dunedin)

16.00 น.

17.00 น.
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
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3 เม.ย. 2019
เชา
08.00 น.

เมืองดันนีดิน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือเมืองดันนีดิน
นํ าท านขึ้น รถโค ช ปรับ อากาศ เพื่ อเที่ ยวชมเมื องดัน นี ดิ น (Dunedin) หรือสกอตแลนด แห งนิ วซี แ ลนด เมื อ ง
ท อ งเที่ ย วที่ ใ หญ เป น อั น ดั บ สองในเกาะใต ข องนิ ว ซี แ ลนด และเป น ที่ ตั้ งของมหาวิ ท ยาลั ย เก าแก ที่ สุ ด ของ
นิวซีแลนด คือ มหาวิทยาลัยโอตาโก (University of Otago) อีกดวย ยังถือวาเปนหนึ่งในสี่เมืองหลักของประเทศ
นิวซีแลนดในดานประวัติศาสตร, วัฒนธรรม และเหตุผลทางภูมิศาสตรที่สําคัญเมืองหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด
นําทานแวะถายรูปกับ First Church of Otago โบสถเกาแกแหงนิกายเพรสไบเทเรียนแหงแรกของเมืองดันนีดิน
ถู ก สร า งขึ้ น ในช ว งป ค.ศ. 1848 เมื่ อ ครั้ ง ชาวสกอตมาตั้ ง รกรากที่ ป ระเทศนิ ว ซี แ ลนด นั บ เป น หนึ่ ง ใน
สถาปตยกรรมและแลนดมารคยุคศตวรรษที่ 19 ที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด จากนั้นนําทานสู ถนนบอลด
วิน (Baldwin Street) ถนนซึ่งไดถูกบันทึกไวในกินเนสบุกวาเปนถนนสายที่ชันที่สุดในโลก โดยมีระดับองศา
ความชันถึง 38 องศา นําทานผานชม มหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) มหาวิทยาลัยเกาแกที่สุดของ
นิวซีแลนด ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยูในเขตหุบเขา มีอาณาเขตติดกับทะเล เปนมหาวิทยาลัยแหงเดียวในนิวซีแลนดที่
เปดสอนคณะทันตแพทย นําทานถายรูปกับ สถานีรถไฟแหงดันนีดิน (Dunedin Railway Station) ไดชื่อวาเปน
สิ่งกอสรางที่สําคัญที่สุดของเมือง ตั้งอยูในจตุรัสแอนแซค ออกแบบกอสรางโดย George Troup มีศิลปะกอสราง
แบบ Flemish ลั กษณะเดน คือ หิน ที่ใชในการกอสรางเปน หิ น บะซอลตสีดําที่เกิดจากการระเบิด ของภูขาไฟ
ทางดานใตของสถานีมีหอนาฬิกาสูง 37 เมตร มีรูปแบบการกอสรางเหมือนกับอาคารในสกอตแลนดที่ตองมีหอ
นาฬิกาอยูตรงกลางหรือดานใดดานหนึ่งของอาคาร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน พรอมเมนู กุงมังกร และ หอยเปาฮื้อทะเลใต
บาย

นํ าท านเข าชมปราสาทลาร นั ค (Larnach Castle) ปราสาทหรื อ คฤหาสน แ ห ง แรกและแห งเดี ย วในประเทศ
นิวซีแลนด สรางขึ้นโดยนักการธนาคารชาวออสเตรเลียน นาม วิลเลียม ลารนัค สรางขึ้นในป ค.ศ. 1871 ใชเวลา
3 ปจึงสรางเสร็จ ยังไมรวมถึงเวลาตกแตงจนสมบูรณอีกราว 12 ป จากนั้นก็เกิดโศกนาฏกรรมอาถรรพขึ้น จึงถูก
ขายต อเป น ทอดๆจนมาถึ งมื อของครอบครัวบารเกอรซึ่ งซื้ อขึ้ น มาไวครอบครองในป ค.ศ. 1967และเป ดให
บุคคลภายนอกไดเขาชม จากนั้นนําทานเขาชมพิพิธภัณฑโอทาโก (Otago Museum) พิพิธภัณฑเกาแกที่อยูติดกับ
มหาวิทยาลัยโอทาโก ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ.1868 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตรทางธรรมชาติและ
กลุมชาติพันธุ รวมไปถึงประวัติศาสตรทองถิ่นของเมืองดันนีดินเปนจํานวนมาก ถือเปนพิพิธภัณฑที่มีการจัดการ
ไดอยางยอดเยี่ยมนาชม ภายในบรรจุเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรชาติพันธุของธรรมชาติในซีกโลกใตไว
ครบถวน สิ่งที่โดดเดนที่สุดและเรียกคนดูไดมากที่สุดก็คือ โครงกระดูกของนกมัว (Moa) นกโบราณขนาดใหญ
กวามนุษย ซึ่งปจจุบันไดสูญพันธุไปแลวจากการถูกลาของชาวเมารี
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16.00 น.
17.00 น.

นําทานกลับสูเรือสําราญ
เรือสําราญออกเดินทางจากทาเรือเมืองดันนีดิน มุงหนาสูทาเทียบเรือเมืองเวลลิงตัน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

4 เม.ย. 2019

เมืองเวลลิงตัน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
อิ ส ระให ท านพั ก ผ อ น บนเรือ สํ าราญหรู ต ามอั ธ ยาศั ย ท านสามารถเลื อ กรับ ประทานอาหารหรือ นั่ งเล น ใน
คลับ เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคา
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทาน
สามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน
Public Room
: บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเนต
Entertainment
: ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโกเธค หองเลนเกม
Sport and Activities : สระวายน้ํา สปอรทคอรท ฟตเนต มินิกอลฟ
Spa and Wellness : หองสปา หองสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

12.00 น.

เรือจอดเทียบทา ณ ทาเรือเมืองเวลลิงตัน
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นําทานเที่ยวชมเมืองเวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของนิวซีแลนด และยังขึ้น ชื่อวาเปน เมืองหลวงแห ง
ศิลปวัฒนธรรมอีกดวย การผสมผสานกันอยางลงตัวของอาคารที่มีดีไซนแบบโบราณ พิพิธภัณท แกลเลอรรี่
รานอาหาร การแสดงและความบันเทิงรูปแบบตางๆ ทําใหเวลลิงตันเปนเมืองที่เหมาะจะมาเที่ยวไดทุกฤดูกาล
นํ า ท านเข าชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ห ง ชาติ เทปาปา (Te Papa Museum) ที่ เป น อี ก สถานที่ ท อ งเที่ ย วที่ น า สนใจของ
นิวซีแลนด ตั้งเดนสงาอยูริมอาว จากนั้นนําทานแวะถายรูปกับอาคารรัฐสภา ซึ่งเปนที่จัดแสดงสนธิสัญญาไวทัง
กิฉบับจริง จากนั้นนําทานเดินทางสูถนนคนเดิน (Walking street) อิสระใหทานไดชอปปงตมอัธยาศัย

18.00 น.
19.00 น.
ค่ํา

นําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ
เรือออกเดินทาง มุงหนาสูทา เรือเมืองเนเปยร
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
5 เม.ย. 2019 เมืองเนเปยร
เชา
08.30 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือจอดเทียบทาที่เมืองเนเปยร
นําทานเดินทางสูอาวฮอวค เบย (Hawke’s Bay) ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในการทําไรองุนเพื่อผลิตไวนชื่อดังแหง
นิวซีแลนด นําทานเที่ยวชมทัศนียภาพของไรองุน พรอมกับแวะถายรูปกับ Cape Kidnappers เปนแหลมที่ยื่นไป
ในมหาสมุทร มีหินตั้งตระหงานเปนหยอมๆ สวยงามมาก นอกจากนี้ยังเปนที่อยูของนกนานาชนิดอีกดวย ให
ทานไดเก็บภาพความสวยงามของ Cape Kidnappers สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูไรไวน (Vineyard) เพื่อชิม
ไวน (Wine Tasting) ที่เรียกไดวามีคุณ ภาพติดอันดับโลกของประเทศนิวซีแลนด ซึ่งผลิตจากพื้น ที่ฮอวคเบย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูเมืองเนเปยร
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

บาย

นําทานเที่ยวชมเมืองเนเปยร (Napier) เมืองที่มีความพิเศษมากกวาเมืองอื่นๆใน นิวซีแลนด ที่มีชื่อเสียงดวยความ
งดงามของชายฝ ง ทะเลและโดดเด น ด ว ยสถาป ต ยกรรมสไตล "อาร ต เดคโค" (Art Deco) เมื อ งเนเป ย ร มี
สถาปตยกรรมแบบอารตเดคโคมากมายเปนเพราะวา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1931 เนเปยรไดเกิดแผนดินไหว
ขนาด 7.8 ริกเตอร ทําลายอาคารบานเรือนในเนเปยรจนหมดสิ้น ชาวเมืองตองสรางอาคารขึ้นมาใหมทั้งเมือง นํา
ทานแวะถายรูปกับอาคาร "Public Trust Office" เปนตึกที่รอดจากแผนดินไหวไดอยางนาอัศจรรย จากนั้นนํา
ทานสูจุดชมวิวของเมืองอยางที่ "Perfume point" เปนที่พักตากอากาศของคนเมืองนี้ดวยจุดที่เปนสวนสาธารณะ
และมีวิวของทะเลแบบแปซิฟก และหากวันใดโชคดียังจะมีโอกาสไดเห็นวาฬวายใหชมอีกดวย อิสระใหทานได
เก็บภาพตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ

15.00 น.
16.00 น.
ค่ํา

6 เม.ย. 2019
เชา
08.00 น.

เรือเดินทางออกจากทาเรือเมืองเนเปยร เพื่อมุงหนาสู ทาเรือพิคตัน (Picton)
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
เมืองพิคตัน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเรือเมืองพิคตัน
นําทานเที่ยวชมเมืองพิคตัน (Picton) อีกเมืองเล็กๆนารักๆที่มีทัศนียภาพสวยงาม เมืองพิคตันเปนเมืองเล็กๆที่อยู
ติดกับทาเรือ ทําใหสามารถเดินเลนไดตลอดทั้งวัน นําทานเขาชมอนุสรณสถานแหงสงคราม (War Memorial)
แห ง เมื อ งพิ ค ตั น จากนั้ น นํ า ท า นเข า ชม Edwin For Maritime Museum ซึ่ ง เป น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ที่ เ ก็ บ สะสม
ประวั ติศาสตรทางทะเลของออสเตรเลี ย ไมวาจะเป น ซากเรือโบราณ และ การอพยพสู ดิน แดนนิ วซี แลนด
ตลอดจนประวัติศาสตรทางทหารสมัยสงครามโลกอีกดวย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

บาย

อิสระใหทานซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือ เดินเลนภายในเมืองพิคตัน แตทานจะตองกลับขึน้ เรือสําราญกอน
เวลา 15.30 น.

16.00 น.
ค่ํา

เรือสําราญเดินทางออกจากทาเรือเมืองพิคตัน เพื่อมุงหนาสู ทาเรือซิดนีย
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

7-8 เมษายน 2019
เชา

กลางวัน

Cruising

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลนใน
คลับ เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคา
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทาน
สามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน
Public Room
: บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเนต
Entertainment
: ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโกเธค หองเลนเกม
Sport and Activities : สระวายน้ํา สปอรทคอรท ฟตเนต มินิกอลฟ
Spa and Wellness : หองสปา หองสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
หมายเหตุ กอนเรือกลับเทียบทาในค่ําวันนี้ทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลงจาก
เรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญ วางไวห นาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเป นไวในกระเปาเดินทางใบเล็ก เพราะ
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เจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปตั้งแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูกสงมาใหทานตรวจเช็ค
กอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทาน
ไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ
9 เมษายน 2019
เชา
06.30น.
08.00 น.
10.00 น.
16.20 น.

ซิดนีย – กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย
นําทานเชคเอาทออกจากเรือสําราญโรยัล แคริบเบี้ยน
นําทานเดินทางสูสนามบินซิดนีย เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย (SYD) สู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG476
(ใชเวลาบินประมาณ 9.20 ชั่วโมง) บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผอน บนเครื่องบิน
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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12 วัน ลองเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด
อัตราคาบริการ

29 มี.ค. – 9 เม.ย. 2019

ราคาผูใหญ (พักหองคู INSIDE) ทานละ (มี 6 หองเทานั้น)

119,900

อัพเกรดเปนหองพักแบบมีระเบียงวิวทะเล (BALCONY SEA VIEW) ทานละ (มี 10 หองเทานั้น)

10,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ทานละ (Based หอง Inside)

37,000

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 1 ทาน)

119,900

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)

109,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ (ราคายืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)
ไมเอาคาตั๋วเครื่องบินหักคาใชจาย

80,000 - 95,000
23,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานัน้ (คิด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2018) **
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได
 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 2 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 กก.
โปรแกรมทองเที่ยวลองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทองเที่ยวโดยสายการบินไทย (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 30 กก./ทาน)
 คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ
 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 , คาที่พกั ตลอดการเดินทาง (ตามระบุ), คา Service ของทางเรือ
 คาอาหารทุกมือ้ ตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเทีย่ ว, คาเขาชมสถานที่
 คาวีซานิวซีแลนดแบบหมูคณะ
 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางและคาทิปตางๆ

อัตรานี้ไมรวมถึง
 คาวีซาออสเตรเลีย (ซึ่งลูกคาตองไปสแกนลายนิว้ มือที่ศูนยยนื่ คํารอง) และสามารถชําระคาวีซาไดที่ศูนยยื่นคํารอง
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอืน่ ๆที่ไมไดระบุในรายการ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
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การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจาย 50,000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังไดรับการยืนยันกรุปออกเดินทางแนนอน
งวดที่ 2 : ชําระสวนที่เหลือ 60 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ลวงหนากอนเดินทาง (ไมมีคาใชจาย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-89 วัน ลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจําเต็มจํานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน
* ยกเลิก นอยกวา 7 วัน ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจา ยเต็มจํานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทาํ การยื่นวีซาเรียบรอยแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิก
วีซาในทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการยืน่ วีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริษั ท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ในการยกเลิก การเดิน ทางใน กรณี ที่ มีผูเดิ น ทางต่ํ ากวา 15 ท าน โดยจะแจงให ผูเดิน ทางทราบ
ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีทเี่ กิดเหตุจาํ เปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากทีส่ ุด
 การทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่
ทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวน ทานไดทําการตกลงหรือแจงใหทราบกอนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธวีซาและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ มาแลว หากทาน
ถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนือ่ งจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา และไมคนื ทุกกรณี
 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไมรับผิดชอบ หาก
ทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวร
ดวยตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดว ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเทีย่ วบินของคณะใหญเกิดความ
ลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม
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ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทานั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น)
 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา
ทัวรนั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรนั้น
ยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกีย่ วของกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได
 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯแจงแลวขางตน
โรงแรมและหอง
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะ
ทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได
 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนือ่ งจากอยูใ นแถบที่มีอุณหภมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ่ ใหเกิดความเหมาะสม
กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เปนตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยาง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกัน
ในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (
ICAO )
 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได
และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิม่ เปนสิทธิ์ของสายการ
บินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด
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 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไมเกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้าํ หนักสวน
ที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปาจริง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ
 กรณี กระเปาใบใหญ เกิดการสู ญ หายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใช ระหวางบิน ) โดยปกติประกัน ภัยการ
เดินทางที่บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะ
พิจารณาชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเปา คูณ
ดวยคาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหาก
เกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทานั้น
 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทั ฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้นทาน
ตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน
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แบบฟอรมการสํารองที่นั่ง

12 วัน ลองเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด
Royal Caribbean… Ovation of the SEAs!
ซิดนีย– มิลฟอรด ซาวน – เดาวฟูล ซาวน – ดัสกีซ้ าวน – ดันนีดิน – เวลลิงตัน – เนเปยร
พิคตัน – ซิดนีย (ออสเตรเลีย) พรอมลิม้ ลองเมนูกุงมังกรและหอยเปาฮื้อทะเลใต
ราคา 119,900 บาท
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

29 มีนาคม – 9 เมษายน 2019
เบอรโทรศัพท

หองพัก
(INSIDE/

BALCONY)

เลขที่
สะสมไมล

อาหาร
(หากแพอาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ทานเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซาเชงเกน (กรุณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

(รบกวนเอเยนตใสเบอรโทรศัพทลูกคาดวยนะคะ เนื่องจากตองกรอกขอมูลในการยืน่ วีซา)

ชื่อผูสํารองที่นั่ง............................................................... เอเยนต........................................................................
โทรศัพท............................................ แฟกซ................................. อีเมล............................................................
โทรศัพทมือถือ..........................................................

