
 

 

 

ซดินยี-์นวิคาสเซิล่-แกลดสตัน้-ซนัชายน ์โคสต ์–บรสิเบน-ซดินยี ์
7-Night Australian Discovery  

27 OCT – 3 NOV / 3-10, 10-17, 17-24 NOV / 1-8 DEC 2019 

 

 
 

8 วนั 7 คนื / 2562

 
27 ตลุาคม - 03 พฤษจกิายน - 2562 

03 - 10 พฤศจกิายน - 2562 

10 - 17 พฤศจกิายน - 2562 



17 - 24 พฤศจกิายน - 2562 

1 - 8 ธันวาคม 2562 

 
\ 
 

 
 
 

 

ซดินยี ์เป็นเมอืงหลวงของรัฐนวิเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลยี มปีระชากรมากวา่ 4 ลา้นคนและ   

เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในออสเตรเลยี ซดินยีถ์กูรูจั้กในออสเตรเลยีวา่เป็นเมอืงอา่ว และมี

ส ิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็นเสมอืนสญัลักษณ์ของเมอืง ไดแ้ก ่โรงอปุรากรซดินยี ์(Sydney Opera House) 

และ สะพานซดินยีฮ์าเบอร ์(Sydney Harbour Bridge) ซดินยีไ์มใ่ชเ่มอืงหลวงของประเทศ แตเ่ป็น

ศนูยก์ลางทางการเงนิของออสเตรเลยี เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญและไดรั้บการยกยอ่งเป็นเมอืง

หนึง่ทีส่วยและน่าอยูท่ีส่ดุในโลก 

 

18.00 น.       เช็คอนิทีท่า่เรอื (Sydney Harbour) White Bay Cruise Terminal 
                   ADDRESS: James Craig Road, Rozelle NSW 2039 

                 จากสนามบนินานาชาต ิคงิส ์ฟอรด์ สมธิ   (Sydney Kingsford Smith International Airport) 

สนามบนิอยูห่า่งจากตัวเมอืงไปทางตอนใต ้8 กโิลเมตร 
- แท็กซี ่ราคาประมาณ $45-55 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท ีนักทอ่งเทีย่วสามารถพบแท็กซี่

ไดท้ีด่า้นหนา้ของทกุเทอรม์นิอล   
(เวลาทอ้งถิน่ออสเตเลยี เร็วกวา่ไทย 4 ชัว่โมง) 

 
 

 
 (กรณุามาถงึทา่เรอืเพือ่เช็คอนิขึน้เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) ทกุทา่นจะตอ้งเขา้ 
รว่มการซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของทา่เรอืตามกฏของการ ลอ่งเรอืสากล 1 
ชัว่โมงกอ่นเรอืออกเดนิทาง หลังจากนัน้ทา่นสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ  

  หอ้งอาหารหลัก จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบัตร Cruise Card ของทา่น หรอืเลอืกรับประทาน 
  ทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่ นานาชาต ิไดต้ามอัธยาศัย หลังจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชว ์
  หลัก(ทา่นทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบโตะ๊ทีB่ox Office) และดนตรสีดตามบาร ์
  ตา่งๆท่ัวทัง้ล าเรอื และพักผอ่นตามอัธยาศัย(หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน ้าสากลแลว้ 
  รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย ) 
  

EXPLORER DREAM เป็นเรอืขนาด 75,338 ตัน ประกอบดว้ย 13 ชัน้รองรับผูโ้ดยสาร 
ไดทั้ง้หมด 1,856 ทา่น มจี านวน 928  หอ้ง มหีอ้งอาหาร และบาร ์มากกวา่ 17 หอ้ง 
สวนน ้าอยูบ่รเิวณชัน้ 12  

 
ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 

 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 12 ของเรอืส าราญ 
 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 
(walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 6 ของเรอื 
 

 

วันที ่1        ตอ้นรับสู ่ ประเทศ ออสเตเลยี  (SYDNEY HARBOUR ) 

 



 

  

 

 

21.00 น เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื (Sydney Harbour) ประเทศ ออสเตเลยี   

 
 

 
 
 
เชา้              รับประทานอาหารเชา้   

 

 

  
  

วันที ่ 2        เมอืง   นวิคาสเซิล่ 

) 



 
06.00 น เรอืจอดที ่เมอืงนวิคาสเซิล่ ประเทศออสเตรเลยี 
 
เชา้  ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบ

บนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  

ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วนัโดยสามารถดู

ไดจ้าก ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น (Weekender) 

   
นิวคาสเซลิ เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นเป็นอันดับที่ 2 ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ของประเทศ
ออสเตรเลยี อยูห่า่งจากซดินยีท์างตอนเหนอืเป็นระยะทางประมาณ 160 กโิลเมตร 
นวิคาสเซลิ เป็นเมอืงทีน่่าอยู ่และเต็มไปดว้ยความคกึคกัจากรา้นคาเฟ่ชัน้น า อาหาร แหลง่ชอ้ปป้ิง
อกีทัง้ยังโดดเดน่ดว้ยชายหาดทีส่วยงามอกีดว้ย 
 
 

   
 
เย็น   ทา่นสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร หลัก จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise  

Card ของทา่น หรอื เลอืกรับประทานอาหาร บฟุเฟ่ นานาชาต ิไดต้ามอัธยาศัย หลังจากนัน้ หรอืชม
การแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก และดนตรสีดตามบารต์า่งๆท่ัวทัง้ล าเรอื และพักผอ่นตามอัธยาศัย 
(หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน ้าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของ
คาสโินอกีดว้ย) 

 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 12 ของเรอืส าราญ 
 

** หอ้งอาหาร East and West 
Dining (walk-in open 
seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 6 ของเรอื 
 

 
 
16.00 น. เรอืออกจาก เมอืงนวิคาสเซิล่ ประเทศออสเตรเลยี  
 

 



 
 

 
 
 
 
เชา้   รับประทานเชา้ตามทีท่างเรอืจัดให ้  

  วนันีเ้รอืส าราญจะลอ่งผา่นน่านน ้าสากลตลอดทัง้วนั 
  ทา่นสามารถ รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร หลัก จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบัตร Cruise  

Card ของทา่น หรอื เลอืกรับประทานอาหาร บฟุเฟ่ นานาชาต ิชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก และ
ดนตรสีดตามบารต์า่งๆ รา้นคา้ปลอดภาษีและของคาสโิน กจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอด
ทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก ตารางกจิกรรมทีท่่านจะไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
(Weekender) หลังจากนัน้ พักผอ่นตามอัธยาศัย  

 
 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 12 ของเรอืส าราญ 
 

** หอ้งอาหาร East and West 
Dining (walk-in open 
seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 6 ของเรอื 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
เชา้ รับประทานเชา้ตามทีท่างเรอืจัดให ้ 

 

 

วันที ่ 3           ลอ่งผา่นน่านน ้าสากล 

 

วันที ่ 4        เมอืง  แกลดสตัน้ 

) 



  
  

 
06.00 น เรอืจอดที ่เมอืงแกลดสตัน้ ประเทศออสเตรเลยี 
 
เชา้  ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบ

บนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  

ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วนัโดยสามารถดู

ไดจ้าก ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น (Weekender) 

   
 

   
 
เย็น   ทา่นสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร หลัก จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise  

Card ของทา่น หรอื เลอืกรับประทานอาหาร บฟุเฟ่ นานาชาต ิไดต้ามอัธยาศัย หลังจากนัน้ หรอืชม
การแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก และดนตรสีดตามบารต์า่งๆท่ัวทัง้ล าเรอื และพักผอ่นตามอัธยาศัย 
(หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน ้าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของ
คาสโินอกีดว้ย) 

 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 12 ของเรอืส าราญ 
 

** หอ้งอาหาร East and West 
Dining (walk-in open 
seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 6 ของเรอื 
 

 
 
17.00 น. เรอืออกจาก เมอืงแกลดสตัน้ ประเทศออสเตรเลยี  

 
 



 
 
 
 

 
เชา้ รับประทานเชา้ตามทีท่างเรอืจัดให ้ 

 

 

  
  

 
12.00 น เรอืจอดที ่เมอืงซนัชายน ์โคสต ์ประเทศออสเตรเลยี 
 
เชา้  ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบ

บนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  

ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วนัโดยสามารถดู

ไดจ้าก ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น (Weekender) 

   
ซนัไชนโ์คส (Sunshine Coast) อยูใ่นในรัฐควนีสแ์ลนด ์ 

 
ซนัไชนโ์คส หา่งจากทางเหนอืของบรสิเบน เพยีง1ชัว่โมง ซนัไชนโ์คส ตดิกบัชนบทอันเงยีบสงบ 
เชน่ เมอืงมาลนีี ่มอนตว์ลิล ์นูซา่ฮนิเทอรแ์ลนด ์และหบุเขาแมรี ่รวมทัง้ชายหาดอันงดงามทีย่าว
กวา่ 100 กโิลเมตรและผา่นเมอืงชายฝ่ังอยา่งเชน่คาลนูดรา้ มลูลูาบา้ อเล็กซานดรา้ เฮดแลนด ์คัต
ตอนทร ีมารไูคดอร ์หาดคลูมุ นูซา่ และหาดเรนโบว ์ซนัไชนโ์คสเป็นปลายทางทีเ่หมาะส าหรับการ
พักผอ่นของครอบครัวเป็นอยา่งยิง่ 

   
 
เย็น   ทา่นสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร หลัก จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise  

Card ของทา่น หรอื เลอืกรับประทานอาหาร บฟุเฟ่ นานาชาต ิไดต้ามอัธยาศัย หลังจากนัน้ หรอืชม
การแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก และดนตรสีดตามบารต์า่งๆท่ัวทัง้ล าเรอื และพักผอ่นตามอัธยาศัย 
(หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน ้าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของ
คาสโินอกีดว้ย) 

 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 12 ของเรอืส าราญ 
 

** หอ้งอาหาร East and West 
Dining (walk-in open 
seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 6 ของเรอื 
 

วันที ่ 5         ซนัชายน ์โคสต ์

) 



 
 
21.00 น. เรอืออกจาก เมอืงซนัชายน ์โคสตป์ระเทศออสเตรเลยี  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

เชา้, กลางวนั รับประทานเชา้ตามทีท่างเรอืจัดให ้ทา่นสามารถเขา้รับชมโชวท์ีท่างเรอืไดจั้ดเตรยีม
ไว ้หรอืพักผอ่นตาม อัธยาศัย 

 

 

  
  

 
06.00 น เรอืจอดที ่เมอืงบรสิเบน ประเทศออสเตรเลยี 

วันที ่ 6          บรสิเบน 

) 



เชา้  ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบ

บนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  

ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วนัโดยสามารถดู

ไดจ้าก ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น (Weekender) 

บรสิเบน (อังกฤษ: Brisbane) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงที่มปีระชากรหนาแน่นที่สุดของรัฐควนีส์

แลนดป์ระเทศออสเตรเลยี อกีทัง้เป็นเมอืงที่มขีนาดใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศออสเตรเลยี มี
จ านวนประชากรเกอืบ 2.2 ลา้นคน บรสิเบนเป็นเมอืงทีอ่ยู่ตดิกับมหาสมุทรแปซฟิิก และมแีม่น ้า
บรสิเบน (Brisbane River) ไหลผ่านบนที่ราบระหว่างมอร์ทันเบย์ (Moreton Bay) กับเทือกเขา
เกรตดไิวดงิ (Great Dividing Range) สว่นชือ่เมอืงตัง้ข ึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่ เซอรโ์ทมัส บรสิเบน 
(Sir Thomas Brisbane). 
 

   
 
เย็น   ทา่นสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร หลัก จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise  

Card ของทา่น หรอื เลอืกรับประทานอาหาร บฟุเฟ่ นานาชาต ิไดต้ามอัธยาศัย หลังจากนัน้ หรอืชม
การแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก และดนตรสีดตามบารต์า่งๆท่ัวทัง้ล าเรอื และพักผอ่นตามอัธยาศัย 
(หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน ้าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของ
คาสโินอกีดว้ย) 

 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 12 ของเรอืส าราญ 
 

** หอ้งอาหาร East and West 
Dining (walk-in open 
seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 6 ของเรอื 
 

 
 
21.00 น. เรอืออกจาก เมอืงบรสิเบน ประเทศออสเตรเลยี  

 
 
 
 
 

 
เชา้, กลางวนั,เย็น  รับประทานเชา้ตามทีท่างเรอืจัดให ้ทา่นสามารถเขา้รับชมโชวท์ีท่างเรอืไดจั้ดเตรยีม

ไว ้หรอืพักผอ่นตาม อัธยาศัย 
 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 12 ของเรอืส าราญ 
 

วันที ่ 7         ลอ่งผา่นน่านน ้าสากล 

) 



** หอ้งอาหาร East and West 
Dining (walk-in open 
seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 6 ของเรอื 
 

 

   
 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

22.00 น. เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นน ากระเป๋า 
  เดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานน าลงไปที ่ ทา่เรอืในวนัรุง่ข ึน้  (ส ิง่ของทีท่า่น 
  จ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวนัใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื)   
 

** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก ** 
 
 
 
 
 
 

 

 

เชา้  หอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 12 ของเรอืส าราญ 

 

** หอ้งอาหาร East and West 
Dining (walk-in open 
seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 6 ของเรอื 
 

 
06.00 น. เรอืเทยีบท่า ณ ท่าเรอืท่าเรอืซดินีย ์ประเทศ ออสเตเลยี  หลังจากทุกท่านลงจากเรอืจะผ่าน พธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่น หลังจากนัน้ เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

  

วันที ่8    กลบัสู ่ซดินยี ์ประเทศ ออสเตเลยี  (SYDNEY HARBOUR ) 

 



** ราคาหอ้งพักแบบตา่งๆ ราคาตอ่ทา่น** 

27 OCT – 3 NOV / 3-10, 10-17, 17-24 NOV / 1-8 DEC 2019 

ชนดิหอ้งพกั ทา่นที1่  ทา่นที ่2 ฟร ี ทา่นที ่3&4 เด็กต า่กวา่2ขวบ พกัเดีย่ว 

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง 
46,500 ฟร ี 23,250 16,525 36,028 

หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง 
50,300 ฟร ี 25,150 17,474 39,733 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง 
58,000 ฟร ี 29,000 19,400 47,240 

 

  

Inside                                                                                   OCEAN VIEW 

 

Balcony 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 



1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบน

เรอื 

หมายเหต ุ

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลับ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้

เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศ

และฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 7 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทปิ AUD 21 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ AUD 25 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้
ไป 

2. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
3. ตัว๋เครือ่งบนิ  

4. รถรับสง่ ระหวา่ง สนามบนิ-ทา่เรอื-สนามบนิ 

5. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
6. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 

7. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
8. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

9. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ  

10. คา่รถรับสง่จาก  
11. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทวัร ์และรถรับสง่น าเทีย่ว 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์

เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากัด 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารช าระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่

ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 



4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที่

สถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

4.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการ

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง 

ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 

  ลอ่งเรอืส าราญ Explorer Dream 
 



 

 
 

 

หนงัสอืเดนิทาง

และวซีา่ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วนักอ่นการ

เดนิทาง 

• ประเทศทีค่ณุจะเดนิทางอาจตอ้งท าวซีา่เพือ่เขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตัวแทน

วางแผนการทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืส าราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ  AUD   ซึง่สามารถท ารายการ

ผา่นบัตรเครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกับบัตร Cruise card กอ่นเดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นน าเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 

บาท หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะใชจ้า่ยมากกวา่นีต้อ้งแจง้และส าแดงกับเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงทัง้ขาเขา้และขาออก  

ประกนัภยั แนะน าใหซ้ือ้ประกันการเดนิทาง 

อณุหภมู ิ สามารถตรวจสอบไดจ้าก https://www.accuweather.com/ กอ่นการเดนิทาง 

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรอืส าราญจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากทา่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นีอ้าจมกีาร

เปลีย่นแปลงในแตล่ะวนั ตามเขตน่านน ้าแตล่ะประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้าก

หนังสอืพมิพป์ระจ าวนับนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืส าราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ AUD   อัตราเทยีบ 22.65 บาท ตอ่ 1 AUD 

*ตรวจสอบ ณ เมือ่วนัที ่วันที ่28 พ.ค. 62 : อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling Rate 

หากทา่นใชบ้ตัรเครดติในการช าระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทัีง้กระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทัง้แบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดัง

รปู  

(แนะน าใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืส าราญใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น า้ด ืม่ บนเรอืมนี ้าดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวดตอ่วนั 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและ

เวลาเป็นไปตามทีเ่รอืก าหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวนั เย็น ค า่จนถงึดกึ

ใหบ้รกิาร สบัเปลีย่นกันตามมือ้อาหารตลอดทัง้วนั หรอืมือ้อาหารเย็นทา่นอาจเลอืก

รับประทานอาหารมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอาหารหลักทีจ่ะมรีะบไุวใ้น cruise card ของทกุทา่น 

โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์ับการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลัก ทา่นที่

ทานอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดง

รอบหลัง 

https://www.accuweather.com/


** คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งท าการจองเพิม่เตมิบน

เรอืส าราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืก าหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน 

 เตรยีมส าเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนือ่งจากวนัแรกทีท่ าการเช็คอนิหนังสอืเดนิทาง

ตัวจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ ส ารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตั๋วลอ่งเรอื 

 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์การลงเรอื 

 เงนิสด/ บัตรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกันการเดนิทาง ประกันอบุัตเิหต ุ

 ของมคีา่ / อปุกรณ์ทีจ่ าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจ าตัว 

 ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แวน่ตา, แวน่กันแดด, รม่, หมวก, ครมีกันแดด และเสือ้คลมุกันหนาว เนือ่งจากบน

เรอือาจมลีมแรง 

 ยาประจ าตัว ทีม่รีายละเอยีดก ากับ 

 อปกุรณ์อาบน ้า ของใชส้ว่นตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง 

 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 

 หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพาสว่นตัว  

 ชดุวา่ยน ้า 

สิง่ทีไ่มอ่นญุาต

ใหน้ าข ึน้และลง

เรอื 

• ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกันกับเครือ่งบนิ 

• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

• ตัวส ารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัน้ 

• เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนือ้สตัว ์

• อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย • การแตง่กายทัง้ชายหญงิสามารถแตง่ตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวนัและทีท่า่เรอื

เพือ่รว่มโปรแกรมทรปิกับทางเรอืทีไ่ดท้ ารายการจองไว ้

• หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็นการ

เชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึขอความรว่มมอื

ทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึง่ทางการได ้

• หากเป็นเสน้ทางทีล่อ่งเรอืมากกวา่ 5 คนื จะมวีนักัปตันไนทห์รอืกาลา่ไนท ์เชญิทกุ

ทา่นใหเ้ขา้ร่วมงานแนะน าใหผู้ห้ยงิสวมชดุราตร ีผูช้ายใสส่ธูและเน็คไท 
 
 
 
 
 
 
 



ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก น าพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทา่นจะไดรั้บ Cruise Card 

ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. น าสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับการเดนิทางทีส่นามบนิ โดยตดิป้าย   

Luggage Tag เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืล าเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทา่น หรอืทา่นทีส่ะดวกจะถอื

กระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถท าได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการล าเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. น าพาสปอรต์ ส าเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกับการเดนิทางออก 

โดยสารเครือ่งบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวนัเดนิทางกลับ พรอ้มน าการด์หอ้งพัก

ทา่นรดูกับเครือ่งบันทกึ เพือ่ยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทางในทรปินี ้ของเรอืส าราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพักของทา่นไดทั้นท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืส าราญ กรณุาศกึษา

จดุซอ้มอพยพหนภัียฉุกเฉนิทีอ่ยูด่า้นหลังประตหูอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนภัีย หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดัง

ขึน้ ใหไ้ปตามจดุทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีับผูพั้กในหอ้งพักไว ้

ดว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

 

ข ัน้ตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง น าการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ช าระคา่ใชจ้า่ย ที ่Reception เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอด

คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทา่นสามารถช าระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีช าระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืก าหนด** 

2. กอ่นวนัสดุทา้ยทีเ่รอืส าราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและเวลา

ทีรั่บหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Reception 



เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอื
จะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกับเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอ์ัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาเช็คราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กับเจา้หนา้ทีบ่นเรอื 
(สญัญาณบางพืน้ทีอ่าจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 

 
PACKAGE UNIT GDR- SINGAPORE WDR-NANSHA/ 

HONG KONG 
DESCRIPTION RECOMMENDED 

USE 

STANDARD 

1 NIGHT SGD19 HKD125 -Connect to Internet at basic  • Email 

2 NIGHTS SGD38 HKD198 speeds in an affordable manner. • Chat 

3 NIGHTS SGD57 - -Allow 2 devices simultaneously  • Social 
media 

4 NIGHTS SGD76 - for the whole voyage  

5 NIGHTS SGD95 HKD640   

PREMIUM 

1 NIGHT SGD29 HKD168 -Connect to the Internet at prime • Email 

2 NIGHTS SGD58 HKD268 Speeds.   • Chat 

3 NIGHTS SGD87 - -Allow 2 devices simultaneously  • Social 
media 

4 NIGHTS SGD116 - For the whole voyage. • Light media 
streaming 

5 NIGHTS SGD145 HKD840   

24 HOUR SGD39 HKD228 Connect to the Internet at prime 
speeds. 
Allow 1 device for a continuous 24 
hour period only. 

 

  
กรณีทีท่า่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้าม

ประเทศทีเ่ดนิทาง โดยวนัปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวนัทีเ่รอืลอ่ง
น่านน ้าสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะนีไ้ด ้


