12 วัน ล่ องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (วานูอาตู)
Royal Caribbean… Voyager of the SEAs!

เที่ยวหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ ....ดินแดนแถบโอเชียเนีย

4-15 กุมภาพันธ์ 2018
122,900 บาท

(พิเศษ!! ราคานีร้ วมทัวร์ พาเที่ยวทุกประเทศ…กรุ๊ปเดียวเท่ านั้น)

ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – เกาะลิฟู (ลอยัลตี้ ไอซ์ แลนด์ ) – วิลา (ประเทศวานูอาตู)
มิสทรี ไอซ์ แลนด์ (วานูอาตู) – มาเร่ (นิวแคลิโดเนีย) – นูเมอา (นิวแคลิโดเนีย)
Voyager of the SEAs!.....

เรือขนาด 138,000 ตัน มีท้งั หมด 15 ชั้น
จุผ้ โู ดยสารได้ 3,114 คน

ประเภทห้ องพัก (เตียงสามารถแยกเป็ น เตียงคู่ได้ )
ห้ องพักแบบ Inside (ห้ องพักชั้นใน ไม่ มีหน้ าต่ างและระเบียง)

12 วัน ล่ องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (วานูอาตู)

ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – เกาะลิฟู (ลอยัลตี้ ไอซ์ แลนด์ ) – วิลา (ประเทศวานูอาตู)
มิสทรี ไอซ์ แลนด์ (วานูอาตู) – มาเร่ (นิวแคลิโดเนีย) - นูเมอา (นิวแคลิโดเนีย)
4 กุมภาพันธ์ 2018
15.00 น.
17.50 น.

กรุงเทพมหานคร

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผูโ้ ดยสาร
สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินซิดนีย ์ (SYD)โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475
สายการบินบริ การอาหารคํ่าและอาหารเช้า บนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)

5 กุมภาพันธ์ 2018

เกาะค็อกคาทู (เกาะมรดกโลกแห่ งซิดนีย์) – ลงเรือรอยัลแคริบเบีย้ น Voyager of the Seas

07.10 น.

เดินทางถึงสนามบินซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่าน นัง่ เรื อเฟอร์ร่ี สู่เกาะค็อกคาทู (Cockatoo Island) เกาะมรดกโลก แห่ง แดนจิงโจ้ จากเกาะยังสามารถ
มองเห็นสะพานฮาเบอร์บริ ดจ์ ซึ่งอยูไ่ ม่ไกลจากตัวเมืองซิดนีย ์ เกาะแห่งนี้ องค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้เป็ น
มรดกโลก เป็ นเกาะที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลก อีกทั้งเคยเป็ นเรื อนจํา ที่คุมขังนักโทษสมัยก่อน
และเป็ นอู่ซ่อมเรื อ ต่อเรื อรบ จึงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งหนึ่ง ทั้งนี้ในอดีต เกาะแห่งนี้มี แต่ เพียง
ชาวอะบอริ จิ้น ชนพื้นเมืองเข้ามาทําการประมง ต่อมาในปี 1839-1850 รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ได้เลือกให้เกาะ
แห่งนี้เป็ นที่จาํ คุกนักโทษอีกแห่ง เนื่องจากคุกที่มีอยูน่ ้ นั เริ่ มแออัดด้วยจํานวนนักโทษที่เพิม่ ขึ้น และปี 1900 มีการ
เปลี่ยนเกาะนี้ให้กลายเป็ นอู่ต่อเรื อแทน เพือ่ ใช้สร้างเรื อรบของออสเตรเลียในช่วงสงครามโลกครั้งทีส่ อง
จนกระทัง่ ปี 1965-1992 ก็มีการปิ ดอู่ต่อเรื อแห่งนี้ โดยเครื่ องจักรต่างๆ ก็ถูกขายทิ้งไป อาคารหลายๆ แห่งและ
ท่าเรื อหลายท่าก็ถูกทําลายไป ทิง้ ไว้เป็ นตํานาน นําท่านเทีย่ วชม เรื่ องราวประวัตศิ าสตร์ ของซิดนียผ์ า่ นโบราณ
สถานทีย่ งั คงหลงเหลือให้เห็นบนเกาะแห่งนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกุง้ มังกร)

บ่าย

นําท่านถ่ายรู ปกับสะพานซิดนียฮ์ าร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สถานที่ที่ ทา่ นจะได้สมั ผัสความงดงามของ
เมืองซิดนียใ์ นมุมมองที่แตกต่าง ชื่นชมกับความยิง่ ใหญ่ของสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็ นเอกลักษณ์ ที่สาํ คัญที่สุดแห่งหนึ่ง
ของออสเตรเลีย จากนั้นนําท่าน แวะถ่ายรู ปกับ ซิดนียโ์ อเปร่ าเฮาส์ (Sydney Opera House) เป็ นหนึ่งใน

14.30 น.
18.30 น.
คํ่า

สิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ที่รู้จกั กันดีทวั่ โลก ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวเดนมาร์ก ยอร์น อุตซอน
(Jørn
Utzon) โดยโอเปร่ าเฮาส์ต้งั อยูบ่ ริ เวณปากอ่าวซิดนีย ์ โดยภายในแบ่งออกเป็ นห้องต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น โรงแสดง
คอนเสิร์ต โรงอุปรากร โรงละคร เพลเฮาส์ และอื่นๆอีกมาก
นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรื อ ซิดนีย ์ เพือ่ เชคอินขึ้นเรื อสําราญรอยัลแคริ บเบี้ยน Voyager of the Seas
เรื อสําราญออกเดินทางจากท่าเรื อซิดนีย ์ มุ่งหน้าสู่ เกาะลิฟู หมู่เกาะรอยัลตี้ (Loyalty Island) อาณานิคมของ
ฝรั่งเศสแห่งโอเชียเนีย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

6-7 กุมภาพันธ์ 2018
เช้า

กลางวัน
คํ่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระ ให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ น ช้อปปิ้ งที่ร้านขายสินค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment
: ชมโชว์พเิ ศษทีท่ างเรื อมีจดั แสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายนํ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่ วมงานเลี้ยงในคํ่าคืนนี้
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

8 กุมภาพันธ์ 2018
เช้า
10.00 น.

Cruising

เกาะลิฟู (ประเทศนิวแคลิโดเนีย)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ ลิฟู แห่งเกาะลอยัลตี้ไอซ์แลนด์ (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย)
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นนาธาโล (Nathalo Villages) ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 และยังคง
อนุรักษ์ไว้จนถึงปั จจุบนั นําท่านชมบ้านของหัวหน้าเผ่า (ท่านต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน ) และชมการแสดง
พื้นเมืองตลอดจนสูตรตําหรับการเตรี ยมอาหารของชนพื้นเมืองที่เรี ยกได้วา่ มีสูตรลับในการปรุ งอาหารประจําชน
เผ่า จากนั้นนําท่านเข้าชมโบสถ์นาธาโล (Nathalo Church) ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในปี 1883 โดยมิชชันนารี ชาว

ฝรั่งเศส จากนั้นนําท่านชมการทําอาหารพิน้ เมือ งของชาวนาธาโล ที่เรี ยกว่า โบนายา (Boo-nya) ซึ่งเป็ นอาหาร
พื้นเมืองทีม่ ีส่วนผสมจาก เผือก, มันฝรั่ง, กล้วย, ไก่, ปู และ ลอบสเตอร์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

บ่าย

นําท่านนัง่ รถเทีย่ วชมเกาะลิฟู โดยเริ่ มจากชายหาดลูเอซิลา (Luecila Beach) เรี ยบเลาะริ มฝั่งอันสวยงามของอ่าว
ซานตาเบย์ (Santa Bay) จนถึงเมืองหลวงแห่งเกาะลิฟู นําท่านชมโบสถ์ในสมัยโคโลเนียล และ อาคารโบราณที่
ยังคงอนุรักษ์จนถึงปั จจุบนั จากนั้นนําท่านเดินเล่นแถววอเตอร์ฟร้อนท์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย ได้เวลานําท่านสู่หาดลูเอซิลา เพือ่ ให้ท่านได้ดาํ นํ้าตื้นดูปะการัง (Snorkeling) และสัตว์ใต้ทะเลอันงดงาม
แห่งเกาะลิฟู สมควรแก่เวลานําท่านกลับสู่เรื อสําราญ

18.00 น.

เรื อออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เมืองวิลา ประเทศวานูอาตู

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

9 กุมภาพันธ์ 2018
เช้า
08.00 น.
09.00 น.

วิลา (ประเทศวานูอาตู)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่เมืองวิลา (ประเทศวานูอาตู)
นําท่านเดินทางสู่เกาะทรานคิวติ ้ ี (Tranquility Island) ซึ่งเป็ นบริ เวณพื้นที่ในการอนุรักษ์เต่าทะเล และเป็ นแหล่งดู
ปะการังนํ้าตื้นทีส่ วยงามแห่งประเทศวานูอาตู ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของท้องทะเลทีม่ ีน้ าํ ใส พร้อมชมปะการัง
หลากสีและสัตว์ทะเลขนาดเล็กมากมายที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณปะการังแถบนี้ รวมถึงเต่าทะเลที่ได้มีการอนุรักษ์ไว้บน
เกาะแห่งนี้เช่นกัน ท่านอาจมีโอกาสได้เห็นปลาโลมาที่วนเวียนว่ายอยูใ่ นทะเลแถบนี้เช่นกัน นําท่าน ชมศูนย์
อนุรกั ษ์เต่าทะเล พร้อมชมความน่ารักของลูกเต่าทะเลที่มีการอนุบาลไว้บนเกาะแห่งนี้ ก่อนที่จะทําการปล่อยคืน
สู่ธรรมชาติ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ คนิค

บ่าย

อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อน หรื อจะเลือกดํานํ้าดูปะการังที่ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งดํานํ้าดูปะการังนํ้าตื้นที่สวยงามอีกแห่ง
หนึ่งของประเทศวานูอาตู หรื อท่านจะเลือกพักผ่อนริ มหาดที่สามารถเล่นนํ้าทะเลสีเทอควอยส์ สมควรแก่เวลานํา
ท่านกลับสู่เรื อสําราญ หากพอมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นบริ เวณท่าเรื อเมืองวิลา แห่งประเทศวานูอาตู อิสระให้
ท่านเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามน่ารักและเลือกซื้อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย (ท่านต้องขึ้นเรื อสําราญก่อน
เวลา 17.30 น.)

18.00 น. เรื อออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เกาะมิสทรี ไอซ์แลนด์ (ประเทศ วานูอาตู)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
10 กุมภาพันธ์ 2018
มิสทรี ไอซ์ แลนด์ (ประเทศวานูอาตู)
เช้า
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ ณ เกาะ มิสทรี ไอซ์แลนด์ (Mystery Island) ประเทศวานูอาตู
นําท่านลงเรื อเล็กเพือ่ เดินทางสู่ หมู่บา้ นบนเกาะมิสทรี ไอซ์แลนด์ (Mystery Island) ให้ท่านได้ชมการแสดง
พื้นเมืองของชนเผ่าท้องถิ่นแห่งเกาะมิสทรี ไอซ์แลนด์ ท่านจะได้ชมการจําลองพิธีการแต่งงานของชาวเผ่าใน
อดีต จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับการทําอาหารกับชาวเผ่าพื้นเมือง ตลอดจนนําท่านชมสวนผักผลไม้ และ
พืชใช้เป็ นยาของผูค้ นที่อาศัยอยูบ่ นเกาะแห่งนี้ สนุกสนานกับการเที่ยวชมวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวเกาะมิสทรี
รวมถึงชมการดํารงชีพ และ วัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อสําราญ

บ่าย

นําท่านดํานํ้าตื้น (Snorkeling) ดูธรรมชาติ ปะการัง และ สัตว์ใต้ทะเลแห่งหมู่เกาะมิสทรี ไอซ์แลนด์ (เวลาในการ
ทํากิจกรรมทั้งหมดประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับเรื อสําราญ หากพอมีเวลาท่าน
สามารถเดินเล่นบริ เวณท่าเรื อได้ แต่ตอ้ งกลับขึ้นเรื อสําราญก่อนเวลา 16.30 น.
เรื อออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เมืองมาเร่ ประเทศนิวแคลิโดเนีย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

17.00 น.
คํ่า

11 กุมภาพันธ์ 2018

มาเร่ (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย)

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่เกาะมาเร่ ประเทศนิวแคลิโดเนีย
นําท่านนัง่ เรื อเล็กเพือ่ เดินทางไปยังเกาะมาเร่ ซึ่งเป็ นอีกเกาะเล็กทีส่ วยงามแห่งประเทศนิวแคลิโดเนีย เป็ นเกาะที่
มีปะการังเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นจึงเป็ นอีกแหล่งท่องเที่ยวสําหรับดํานํ้าดูปะการังนํ้าตื่นหรื อเล่นนํ้าทะเล
เนื่องจากเป็ นเกาะทีม่ ีน้ าํ ใส และ อยูใ่ นมหาสมุทร จึงทําให้ทอ้ งทะเลบริ เวณนี้ สวยงามและนํ้าทะเลใสมาก อิสระ
ให้ท่านได้เดินเล่นบนเกาะที่ได้ชื่อว่าเกาะปะการังที่สวยงามอีกแห่งของโอเชียเนีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันภายในเรื อสําราญ

บ่าย

ให้ท่านได้พกั ผ่อนเต็มที่กบั การดํานํ้าดูปะการังหรื อเล่นนํ้าทะเลพร้อมหาดทรายสวยแห่งเกาะมาเร่ (กิจกรรมอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นกับกิจกรรมของเรื อสําราญที่จะจัดให้ท่านได้เที่ยวชม)

17.00 น.
คํ่า

เรื อออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เมืองนูเมอา ประเทศนิวแคลิโดเนีย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

12 กุมภาพันธ์ 2018
09.00 น.
09.30 น.

กลางวัน

นูเมอา, เกาะอะมิเดอิ (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย)

เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองนูเมอา ประเทศ นิวแคลิโดเนีย
นําท่านนัง่ เรื อสปี ดโบทสู่หมู่เกาะอะมิเดอิ (Amedee Island) สําหรับการชมหมู่เกาะที่สวยอีกแห่งของนูเมอา ท่าน
จะได้ชมสัตว์โลกใต้ทะเลผ่านเรื อกระจก (Glass Bottom Cruise) เพือ่ ดูหมู่ปะการังและโลกใต้ทะเลแห่งเกาะ
ทะเลใต้ หรื อท่านจะเลือกดํานํ้าดูปะการังและสัตว์ใต้ทะเล อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนและเก็บภาพความสวยงาม
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน แบบ ปิ กนิก พร้อม เบียร์, ไวน์ และ เครื่ องดื่ม

บ่าย

อิสระให้ท่านได้ดาํ นํ้า (Snorkeling) ดูธรรมชาติ ปะการัง และ สัตว์ใต้ทะเลแห่งหมู่เกาะอะมิเดอิ แห่งประเทศ นิว
แคลิโดเนีย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับเรื อสําราญ หากพอมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นบริ เวณท่าเรื อได้ แต่
ต้องกลับขึ้นเรื อสําราญก่อนเวลา 17.30 น.

18.00 น.
คํ่า

เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อนูเมอา เพือ่ มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

13-14 กุมภาพันธ์ 2018 Cruising
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นใน
คลับ เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็ น ช้อปปิ้ งที่ร้านขายสินค้า
ปลอดภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment
: ชมโชว์พเิ ศษทีท่ างเรื อมีจดั แสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายนํ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
หมายเหตุ ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในคํ่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสีต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋ าลงจาก
เรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนทําการชําระในวันรุ่ งขึ้น สําหรับท่านที่ตอ้ งการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่าน
ได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
15 กุมภาพันธ์ 2018
เช้า
06.30 น.
07.00 น.
10.00 น.
15.25 น.

ซิดนีย์ – กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ท่าเรื อซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย
นําท่านเชคเอาท์ออกจากเรื อสําราญโรยัล แคริ บเบี้ยน
นําท่านเดินทางสู่สนามบินซิดนีย ์ เพือ่ เช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย ์ (SYD) สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG476
(ใช้เวลาบินประมาณ 9.20 ชัว่ โมง) บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

12 วัน ล่ องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (วานูอาตู)
อัตราค่ าบริการ

4-15 กุมภาพันธ์ 2018

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ (มีเฉพาะห้ อง Inside เท่ านั้น)

122,900

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (Based ห้อง Inside)

33,000

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

122,900

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้อ งเดียวกัน 3-4 ท่าน) ท่านละ

122,900

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

112,900

เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

19,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาค่าตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย

80,000 - 95,000
20,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 11 กันยายน 2560) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพือ่ ทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพือ่ โหลด ท่านละ 2 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเทีย่ วล่องเรื อสําราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, 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-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 ค่าวีซ่าออสเตรเลียและวีซ่านิวแคลิโดเนีย
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางและค่าทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%

การชําระเงิน
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 51,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชําระส่วนทีเ่ หลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเลียบคลองสอง (ซาฟารีเวิรด์)
่ื บัญช ี บริษัท อพอลโล่ โอเวอร์ซส
ี ์ ทัวร์ จํากัด
ชอ
สะสมทรัพ ย์ เลขที่ 276-220589-1
ิ รไทย สาขาฟอร์จูนทาวน์
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี นาย วีรยุทธ ชาวหนองแขม
ชอ
สะสมทรัพ ย์ เลขที่ 629-2-22974-5
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทร์
ื่ บัญ ช ี นาย วีรยุทธ ชาวหนองแขม
ชอ
สะสมทรัพ ย์ เลขที่ 036-0-07638-6
โอนผ่านบัญชธี นาคารดังนี้
(*กรุณาแฟกซ ์ ใบนํ าฝาก มาที่ เบอร์แฟกซ ์ 02-108-8852 / ทางอีเมล์มาที่ apollotour01@gmail.com
ื่ ผู ้สง่ และผู ้รับ)
หรือ ทางไลน์ @apollotour ระบุชอ

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําเต็มจํานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวี
ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพือ่ ทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั เิ หตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้ งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ มาแล้ว หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี

 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เทีย่ วบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นทีเ่ ดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (
ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สั มภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า คูณ
ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสูญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

