EHC-QF-12D-OVATION-AUSNZ

12 วัน ล่องเรื อออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
Royal Caribbean… Ovation of the SEAs!

เที่ยวชมความสวยงามของเมืองริมฝั่งและฟยอร์ ดชื่ อดังแห่ งนิวซีแลนด์

1-12 เมษายน 2563
133,900 บาท
(พิเศษ!! ราคานีร้ วมวีซ่า, ทิป และ ทัวร์ พาเทีย่ วทุกประเทศ)
ซิดนีย์– มิลฟอร์ ด ซาวน์ – เดาว์ ฟูล ซาวน์ – ดัสกีซ้ าวน์ – ดันนีดิน – เวลลิงตัน – พิคตัน
ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) พักค้ าง 1 คืน พร้ อมลิม้ ลองเมนูก้งุ มังกรและหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้

EHC-QF-12D-OVATION-AUSNZ

เรื อแห่ งนวัตกรรม Ovation of the SEAs!.....
เรื อขนาด 168,000 ตัน มีท้งั หมด 18 ชั้น
จุผ้ ูโดยสารได้ 4,180 คน

ประเภทห้ องพัก (เตียงสามารถแยกเป็ น เตียงคู่ได้ )
ห้ องพักมีระเบียงวิวทะเล (Ocean View with Balcony)

ห้ องพักแบบ Inside (ห้ องพักชั้นใน ไม่ มีหน้ าต่ างและระเบียง)

12 วัน ล่องเรื อออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – มิลฟอร์ ด ซาวน์ – เดาว์ ฟูล ซาวน์ – ดัสกีซ้ าวน์ – ดันนีดิน
เวลลิงตัน – พิคตัน – ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย)
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1 เมษายน 2563
15.15 น.
18.10 น.

กรุงเทพมหานคร

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน N (แถว N) ประตูทางเข้าที่ 7 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น
4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ส (QF) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF 024 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหาร 2 มื้อระหว่างเที่ยวบินสู่ เมืองซิดนีย ์

2 เมษายน 2563

ซิดนีย์ ซิตที้ ัวร์ – ลงเรื อรอยัลแคริบเบีย้ น Ovation of the Seas

07.25 น.

เดินทางถึงสนามบินซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเที่ยวชมเมืองซิดนีย ์ (Sydney) เมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ ที่เป็ นเสมือนแม่เหล็กที่
คอยดึ งดูดผูค้ นจากต่างถิ่น ให้แวะเวียนมาเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลียแห่ งนี้ นาท่านถ่ายรู ปกับสะพาน
ซิ ดนี ยฮ์ าร์ เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สถานที่ที่ท่านจะได้สัมผัสความงดงามของเมืองซิ ดนี ยใ์ นมุมมองที่
แตกต่าง ชื่นชมกับความยิ่งใหญ่ของสิ่ งที่ได้ชื่อว่าเป็ นเอกลักษณ์ที่สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของออสเตรเลีย จากนั้น
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับซิ ดนี ยโ์ อเปร่ าเฮาส์ (Sydney Opera House) เป็ นหนึ่ งในสิ่ งก่อสร้างสมัยใหม่ที่รู้จกั กันดีทวั่
โลก ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิ กชาวเดนมาร์ ก ยอร์ น อุตซอน (Jørn Utzon) โดยโอเปร่ าเฮาส์ต้ งั อยู่บริ เวณ
ปากอ่าวซิ ดนี ย ์ โดยภายในแบ่งออกเป็ นห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น โรงแสดงคอนเสิ ร์ต โรงอุปรากร โรงละคร เพล
เฮาส์ และอื่นๆอีกมาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกงุ้ มังกร)

บ่าย

15.00 น.
18.45 น.

นาท่านถ่ายรู ปกับ ซิ ดนี ย ์ เจเนอรัล โพสต์ ออฟฟิ ศ (Sydney General Post Office) ซึ่ งตั้งอยู่ที่ปลายด้านตะวันตก
ของมาร์ตินเพลส เป็ นอาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกยุคอาณานิคม ชื่อ James Barne อาคารที่สร้างในลักษณะซุม้
หิ น ทรายแบบนี โอคลาสสิ ก รอบอาคารถู ก หุ ้มด้วยแนวไม้อย่างสวยงาม ได้เวลาน าท่ านตามรอยภาพยนตร์
เรื่ อง "เดอะเมทริ กซ์" กันที่ลานน้ าพุอนั โดดเด่น บนถนน Pitt โดยลานน้ าพุแห่ งนี้ ถือว่าเป็ นสถานที่สุดท้ายของ
การต่อสู ้ระหว่าง Neo Agent Smith ใน Matrix Revolutions ปั จจุบนั ลานน้ าพุแห่ งนี้ ได้มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมา
เยีย่ มชมเป็ นจานวนมาก
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อ ซิดนีย ์ เพื่อเชคอินขึ้นเรื อสาราญรอยัลแคริ บเบี้ยน Ovation of the Seas
เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเรื อซิดนีย ์ มุ่งหน้าสู่ มิลฟอร์ด ซาวน์ แห่งนิวซีแลนด์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
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หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
3-4 เมษายน 2563

Cruising

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิ ส ระให้ ท่ านพัก ผ่อ น บนเรื อ ส าราญหรู ต ามอัธ ยาศัย ท่ านสามารถเลื อ กรั บ ประทานอาหารหรื อ นั่งเล่ น ใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง คาสิ โน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่ วมงานเลี้ยงในค่าคืนนี้
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

5 เมษายน 2563
เช้า
08.00 น.

มิลฟอร์ ดซาวน์ – เดาว์ ฟูล ซาวน์ – ดัสกีซ้ าวน์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญล่องเข้าสู่ เขตอุทยานแห่ งชาติมิลฟอร์ ด ซาวน์ (Milford Sound) ในดินแดนส่ วนที่เป็ นฟยอร์ ดแลนด์
(Fjord land) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติของขั้วโลกใต้ ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง
2 แห่ งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็ นธารน้ าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหิ นทาให้น้ าท่วมแทนที่
กลายเป็ นอ่าวลึก ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ Mirror Lake ทะเลสาบที่ใส
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ราวกระจก สะท้อนภาพภูเขาที่เป็ นฉากหลังอย่างงดงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของมิลฟอร์ ด
ซาวน์หนึ่งในฟยอร์ดสวยของนิวซีแลนด์และมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

13.00 น.

เรื อสาราญล่องเข้าสู่ เดาว์ฟูล ซาวน์ (Doubtful Sound) สาหรับเส้นทางการชมเดาว์ฟูลซาวด์ นับได้วา่ เป็ นที่นิยม
โดยเฉพาะการล่องทะเลสาบมานาปูรี (Manapouri) เรื อสาราญนาท่านล่องชมความสวยงามของเดาว์ฟูล ซาวน์
ซึ่งนอกเหนือจากทัศนียภาพผาและภูเขารายล้อม น้ าตกมากมายไหลเป็ นแนว สวยงามยิง่ แต่ฟยอร์ดแห่งนี้ยงั เป็ น
ที่อยูข่ องสัตว์นานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ นเพนกวิน แมวน้ า หรื อ ปลาโลมา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ
เดาว์ฟูล ซาวน์ พร้อมส่ องสัตว์ที่สามารถพบเห็นได้ในบริ เวณนี้ อยากเพนกวินพันธุ์แมกกาโรนี
เรื อล่องเข้าสู่ ดสั กี้ซาวน์ (Dusky Sound) อีกหนึ่ งฟยอร์ ดสวยแห่ ง อุทยานแห่ งชาติฟยอร์ ดแลนด์ ของนิ วซี แลนด์
ส าหรั บ ดัส กี้ ซ าวน์ ได้ชื่ อว่าเป็ นฟยอร์ ด อี ก แห่ งที่ มีสั ตว์น านาชนิ ด อาศัยอยู่ ไม่ ว่าจะเป็ น เพนกวิน ปลาวาฬ
ปลาโลมา และ นกนานาชนิ ด นอกจากนั้นธรรมชาติของแนวฟยอร์ ดแห่ งนี้ ก็ข้ ึนชื่อว่าสวยงามไม่แพ้ มิลฟอร์ ด
ซาวน์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงาม หากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นทั้งฝูงวาฬ และโลมา รวมถึง
นกเพนกวิน ที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณนี้
เรื อสาราญล่องออกจากดัสกี้ซาวน์ มุ่งหน้าสู่ เมืองดันนีดิน (Dunedin)

16.00 น.

17.00 น.
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

6 เมษายน 2563
เช้า
08.00 น.

เมืองดันนีดิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อเมืองดันนีดิน
น าท่ านขึ้ น รถโค้ชปรั บ อากาศ เพื่ อเที่ ยวชมเมื องดัน นี ดิน (Dunedin) หรื อสกอตแลนด์แห่ งนิ วซี แ ลนด์ เมื อ ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ ใ หญ่ เป็ นอัน ดับ สองในเกาะใต้ข องนิ ว ซี แ ลนด์ และเป็ นที่ ต้ ังของมหาวิ ท ยาลัย เก่ าแก่ ที่ สุ ด ของ
นิวซี แลนด์ คือ มหาวิทยาลัยโอตาโก้ (University of Otago) อีกด้วย ยังถือว่าเป็ นหนึ่ งในสี่ เมืองหลักของประเทศ
นิวซีแลนด์ในด้านประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรม และเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่สาคัญเมืองหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ First Church of Otago โบสถ์เก่าแก่แห่ งนิ กายเพรสไบเทเรี ยนแห่ งแรกของเมืองดันนี ดิน
ถู ก สร้ า งขึ้ นในช่ ว งปี ค.ศ. 1848 เมื่ อ ครั้ งชาวสกอตมาตั้ง รกรากที่ ป ระเทศนิ ว ซี แ ลนด์ นั บ เป็ นหนึ่ งใน
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สถาปัตยกรรมและแลนด์มาร์คยุคศตวรรษที่ 19 ที่มีชื่อเสี ยงของประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นนาท่านสู่ ถนนบอลด์
วิน (Baldwin Street) ถนนซึ่ งได้ถูกบันทึกไว้ในกิ นเนสบุ๊กว่าเป็ นถนนสายที่ชนั ที่สุดในโลก โดยมีระดับองศา
ความชันถึง 38 องศา นาท่านผ่านชม มหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของ
นิวซีแลนด์ ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยูใ่ นเขตหุบเขา มีอาณาเขตติดกับทะเล เป็ นมหาวิทยาลัยแห่ งเดียวในนิวซีแลนด์ที่
เปิ ดสอนคณะทันตแพทย์ นาท่านถ่ายรู ปกับ สถานี รถไฟแห่ งดันนี ดิน (Dunedin Railway Station) ได้ชื่อว่าเป็ น
สิ่ งก่อสร้างที่สาคัญที่สุดของเมือง ตั้งอยูใ่ นจตุรัสแอนแซค ออกแบบก่อสร้างโดย George Troup มีศิลปะก่อสร้าง
แบบ Flemish ลักษณะเด่ น คื อ หิ น ที่ ใช้ในการก่ อสร้ างเป็ นหิ น บะซอลต์สีดาที่ เกิ ดจากการระเบิ ด ของภู ขาไฟ
ทางด้านใต้ของสถานี มีหอนาฬิกาสู ง 37 เมตร มีรูปแบบการก่อสร้างเหมือนกับอาคารในสกอตแลนด์ที่ตอ้ งมีหอ
นาฬิกาอยูต่ รงกลางหรื อด้านใดด้านหนึ่งของอาคาร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน พร้ อมเมนู กุ้งมังกร และ หอยเป๋าฮื้อทะเลใต้
บ่าย

น าท่ านเข้าชมปราสาทลาร์ นัค (Larnach Castle) ปราสาทหรื อ คฤหาสน์ แ ห่ ง แรกและแห่ งเดี ย วในประเทศ
นิวซี แลนด์ สร้างขึ้นโดยนักการธนาคารชาวออสเตรเลียน นาม วิลเลียม ลาร์นคั สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 ใช้เวลา
3 ปี จึงสร้างเสร็ จ ยังไม่รวมถึงเวลาตกแต่งจนสมบูรณ์อีกราว 12 ปี จากนั้นก็เกิดโศกนาฏกรรมอาถรรพ์ข้ ึน จึงถูก
ขายต่ อเป็ นทอดๆจนมาถึ งมื อของครอบครั วบาร์ เกอร์ ซ่ ึ งซื้ อ ขึ้ น มาไว้ครอบครองในปี ค.ศ. 1967และเปิ ดให้
บุคคลภายนอกได้เข้าชม จากนั้นนาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โอทาโก (Otago Museum) พิพิธภัณฑ์เก่าแก่ที่อยูต่ ิดกับ
มหาวิทยาลัยโอทาโก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1868 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทางธรรมชาติและ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นของเมืองดันนีดินเป็ นจานวนมาก ถือเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดการ
ได้อย่างยอดเยี่ยมน่ าชม ภายในบรรจุเรื่ องราวเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ของธรรมชาติในซี กโลกใต้ไว้
ครบถ้วน สิ่ งที่โดดเด่นที่สุดและเรี ยกคนดูได้มากที่สุดก็คือ โครงกระดูกของนกมัว (Moa) นกโบราณขนาดใหญ่
กว่ามนุษย์ ซึ่งปัจจุบนั ได้สูญพันธุ์ไปแล้วจากการถูกล่าของชาวเมารี

16.00 น.
17.00 น.

นาท่านกลับสู่ เรื อสาราญ
เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเรื อเมืองดันนีดิน มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อเมืองเวลลิงตัน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
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7 เมษายน 2563

เมืองเวลลิงตัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิ ส ระให้ ท่ านพัก ผ่อ น บนเรื อ ส าราญหรู ต ามอัธ ยาศัย ท่ านสามารถเลื อ กรั บ ประทานอาหารหรื อ นั่งเล่ น ใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง คาสิ โน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

11.00 น.

เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองเวลลิงตัน
นาท่านเที่ ยวชมเมื องเวลลิงตัน (Wellington) เมื องหลวงของนิ วซี แลนด์ และยังขึ้น ชื่ อว่าเป็ นเมื องหลวงแห่ ง
ศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย การผสมผสานกันอย่างลงตัวของอาคารที่มีดีไซน์แบบโบราณ พิพิธภัณท์ แกลเลอร์ รี่
ร้านอาหาร การแสดงและความบันเทิงรู ปแบบต่างๆ ทาให้เวลลิงตันเป็ นเมืองที่เหมาะจะมาเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
น าท่ านเข้าชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ เทปาปา (Te Papa Museum) ที่ เป็ นอี ก สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจของ
นิวซีแลนด์ ตั้งเด่นสง่าอยูร่ ิ มอ่าว จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็ นที่จดั แสดงสนธิสัญญาไวทัง
กิฉบับจริ ง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน (Walking street) อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตมอัธยาศัย

18.30 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ เรื อสาราญ
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เรื อออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเมืองเนเปี ยร์
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
8 เมษายน 2563
เมืองพิคตัน
20.00 น.
ค่า

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองพิคตัน
นาท่านเที่ยวชมเมืองพิคตัน (Picton) อีกเมืองเล็กๆน่ารักๆที่มีทศั นี ยภาพสวยงาม เมืองพิคตันเป็ นเมืองเล็กๆที่อยู่
ติดกับท่าเรื อ ทาให้สามารถเดินเล่นได้ตลอดทั้งวัน นาท่านเข้าชมอนุ สรณ์สถานแห่ งสงคราม (War Memorial)
แห่ งเมื อ งพิ ค ตั น จากนั้ นน าท่ า นเข้ า ชม Edwin For Maritime Museum ซึ่ งเป็ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ก็ บ สะสม
ประวัติศาสตร์ ท างทะเลของออสเตรเลี ย ไม่ ว่าจะเป็ นซากเรื อโบราณ และ การอพยพสู่ ดิ น แดนนิ วซี แลนด์
ตลอดจนประวัติศาสตร์ทางทหารสมัยสงครามโลกอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

อิสระให้ท่านซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรื อ เดินเล่นภายในเมืองพิคตัน แต่ท่านจะต้องกลับขึ้นเรื อสาราญก่อน
เวลา 15.30 น.

16.00 น.
ค่า

เรื อสาราญเดินทางออกจากท่าเรื อเมืองพิคตัน เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อซิดนีย ์
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

9-10 เมษายน 2563
เช้า

Cruising

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสาราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนั่งเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทากิจกรรมที่มีภายในเรื อสาราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้า
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ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสาราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง คาสิ โน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
หมายเหตุ ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในค่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋ าลงจาก
เรื อ ท่ านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่ วางไว้ห น้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาเป็ นไว้ในกระเป๋ าเดิ นทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชี ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนทาการชาระในวันรุ่ งขึ้น สาหรับท่านที่ตอ้ งการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่าน
ได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
11 เมษายน 2563

ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ ค – ช้ อปปิ้ ง

เช้า
06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ท่าเรื อซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย
นาท่านเชคเอาท์ออกจากเรื อสาราญโรยัล แคริ บเบี้ยน
นาท่านเดินทางสู่ สวนสั ตว์ พืน้ เมือง Koala Park Sanctuary เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารัก
ของเหล่าสัตว์พ้นื เมืองนานาชนิด อาทิ หมีโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สมั ผัสและถ่ายรู ปคู่กบั โคอาล่าตัว
น้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้ อาหารจิงโจ้ จากมือของท่ านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่ ม
รื่ น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่ าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ หนึ่งใน
อาชีพที่สร้างรายได้ให้กบั ชาวออสเตรเลีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย

นาท่านสู่ ย่านซิ ต้ ีเซ็นเตอร์ เพื่อช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (QVB) ได้รับการ
ปรับปรุ งตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยูท่ ี่บนถนน George Street
ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็ นอาคารช้อปปิ้ งสู งสี่ ช้ นั มีสินค้าประเภทแฟชัน่ อัญมณี ของใช้ในบ้าน
หรื อแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ ยา่ น Centre Point เพื่อซื้อสิ นค้ายีห่ อ้ ดังมากมาย หรื อจะซื้อครี ม
บารุ งผิวจากห้าง David Jones( ในการช้ อปปิ ้ งที่ออสเตรเลียควรเตรี ยมถุงไปใส่ ของเอง เพราะห้ างสรรพสิ นค้ า
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หรื อร้ านค้ าไม่ มีถุงให้ ฟรี ) หรื อจะช้อปปิ้ งที่ตลาดแพ๊ดดี้ (Paddy Market เปิ ดวันพุธ – อาทิตย์ 9.00น-17.00น)
เป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย เป็ นแหล่งขายสิ นค้าราคาถูกทั้งรองเท้า เสื้ อผ้า ชุดว่ายน้ า และชุดชั้นใน
และยังเป็ นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้ อของที่ระลึกและผลไม้สดประจาฤดูกาล จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
Birkenhead Point Outlet Centre จัดเป็ นห้างที่น่าสนใจอย่างมากด้วยความใหญ่โต สวยงาม และตั้งอยู่ติดอ่าว
ทะเล Sydney Harbour จึงจัดมุมร้านอาหารที่สามารถชมวิวทะเลมีท่าเรื อเล็กๆ ได้อีกด้วย ส่ วนห้างร้านต่างๆ มี
หลายประเภททั้งสิ นค้าแฟชัน่ ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็ นต้น เรี ยกว่า ได้มาช้อปปิ้ ง หรื อมาเดินเที่ยวเล่น และจ่าย
ตลาดซื้อของกินกลับบ้านได้พร้อมกัน อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งแบบจัดเต็ม
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน พร้อมเมนูกงุ้ มังกร และหอยเป๋ าฮื้อทะเลใต้
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว****

12 เมษายน 2563
เช้า
07.00 น.
09.50 น.
16.40 น.

ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินซิดนีย ์ เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย ์ (SYD) สู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ QF023
(ใช้เวลาบินประมาณ 9.20 ชัว่ โมง) บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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12 วัน ล่องเรื อออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
อัตราค่ าบริการ

1-12 เม.ย. 2563

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ (มี 6 ห้ องเท่ านั้น)

133,900

อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล (BALCONY SEA VIEW) ท่ านละ (มี 10 ห้ องเท่ านั้น)

20,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (Based ห้อง Inside)

60,000

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

129,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

125,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาค่าตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย

80,000 - 95,000
23,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรื อสาราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน QF (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
▪ ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ , ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (ตามระบุ), ค่า Service ของทางเรื อ
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
▪ ค่าวีซ่าออสเตรเลีย
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางและค่าทิปต่างๆ

อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
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งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจา 50%
* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาเต็มจานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
หมายเหตุ :
▪ บริ ษ ทั ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก การเดิ น ทางใน กรณี ที่ มีผูเ้ ดิ น ทางต่ ากว่า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดิ น ทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ การท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาการตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระ มาแล้ว หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
▪ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
▪ ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
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▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (
ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วน
ที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
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การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่ เกิ ดการสู ญ หายระหว่างการท่ องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น ) โดยปกติ ประกัน ภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ
ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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แบบฟอร์ มการสารองที่นั่ง

12 วัน ล่องเรื อออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
Royal Caribbean… Ovation of the SEAs!
ซิดนีย์– มิลฟอร์ ด ซาวน์ – เดาว์ ฟูล ซาวน์ – ดัสกีซ้ าวน์ – ดันนีดิน – เวลลิงตัน – พิคตัน
ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) พักค้ าง 1 คืน พร้ อมลิม้ ลองเมนูก้งุ มังกรและหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้
ราคา 133,900 บาท
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

1 – 12 เมษายน 2563
เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก
(INSIDE/

BALCONY)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยืน่
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

ชื่ อผู้สารองทีน่ ั่ง.................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์............................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................

