13 วัน ล่ องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้

Royal Caribbean… Voyager of the SEAs!

เที่ยวหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ ....ดินแดนแถบโอเชียเนีย

4-16 เมษายน 2018
133,900 บาท

(พิเศษ!! ราคานีร้ วมทัวร์ พาเที่ยวทุกประเทศ…กรุ๊ปที่ 2)

ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – เกาะลิฟู (ลอยัลตี้ ไอซ์ แลนด์ ) – ลาโตกา (ฟิ จิ) – ซูวา (ฟิ จิ)

นูเมอา (นิวแคลิโดเนีย) - ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย)
Voyager of the SEAs!.....

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

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

ห้ องพักแบบ Inside (ห้ องพักชั้นใน ไม่ มีหน้ าต่ างและระเบียง)

13 วัน ล่ องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้

ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – เกาะลิฟู (ลอยัลตี้ ไอซ์ แลนด์ ) – ลาโตกา (ฟิ จิ)
ซู วา (ฟิ จิ) – นูเมอา (นิวแคลิโดเนีย) – ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย)
4 เมษายน 2018
16.30 น.
19.20 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 เมษายน 2018

ซิดนีย์ ซิตที้ วั ร์ – ลงเรือรอยัลแคริบเบีย้ น Voyager of the Seas

07.20 น.

เดินทางถึงสนามบินซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเทีย่ วชมเมืองซิดนีย ์ (Sydney) เมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ ที่เป็ นเสมือนแม่เหล็กที่
คอยดึงดูดผูค้ นจากต่างถิ่น ให้แวะเวียนมาเมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของออสเตรเลียแห่งนี้ นําท่าน ถ่ายรู ปกับ สะพาน
ซิดนียฮ์ าร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สถานที่ที่ ท่านจะได้สมั ผัสความงดงามของเมืองซิดนียใ์ นมุมมองที่
แตกต่าง ชื่นชมกับความยิง่ ใหญ่ของสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็ นเอกลักษณ์ที่สาํ คัญที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย จากนั้น
นําท่านแวะถ่ายรู ปกับซิดนียโ์ อเปร่ าเฮาส์ (Sydney Opera House) เป็ นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ที่รู้จกั กันดีทวั่
โลก ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวเดนมาร์ก ยอร์น อุ ตซอน (Jørn Utzon) โดยโอเปร่ าเฮาส์ต้งั อยูบ่ ริ เวณ
ปากอ่าวซิดนีย ์ โดยภายในแบ่งออกเป็ นห้องต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น โรงแสดงคอนเสิร์ต โรงอุ ปรากร โรงละคร เพล
เฮาส์ และอื่นๆอีกมาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกุง้ มังกร)

บ่าย

นําท่านถ่ายรู ปกับ ซิดนีย ์ เจเนอรัล โพสต์ ออฟฟิ ศ (Sydney General Post Office) ซึ่งตั้งอยูท่ ี่ปลายด้านตะวันตก
ของมาร์ตินเพลส เป็ นอาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกยุคอาณานิคม ชื่อ James Barne อาคารที่สร้างในลักษณะซุม้
หินทรายแบบนีโอคลาสสิก รอบอาคารถูกหุม้ ด้วยแนวไม้อย่างส วยงาม ได้เวลานําท่าน ตามรอยภาพยนตร์
เรื่ อง "เดอะเมทริ กซ์ " กันที่ ลานนํ้าพุอนั โดดเด่น บนถนน Pitt โดยลานนํ้าพุแห่งนี้ถือว่าเป็ นสถานที่สุดท้ายของ
การต่อสูร้ ะหว่าง Neo Agent Smith ใน Matrix Revolutions ปั จจุบนั ลานนํ้าพุแห่งนี้ได้มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมา
เยีย่ มชมเป็ นจํานวนมาก

14.30 น.
18.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรื อ ซิดนีย ์ เพือ่ เชคอินขึ้นเรื อสําราญรอยัลแคริ บเบี้ยน Voyager of the Seas
เรื อสําราญออกเดินทางจากท่าเรื อซิดนีย ์ มุ่งหน้าสู่ เกาะลิฟู หมู่เกาะรอยั ลตี้ (Loyalty Island) อาณานิคมของ
ฝรั่งเศสแห่งโอเชียเนีย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

6 -7 เมษายน 2018
เช้า

กลางวัน
คํ่า

Cruising

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 เมษายน 2018 เกาะลิฟู (ประเทศนิวแคลิโดเนีย)
เช้า
10.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ ลิฟู แห่งเกาะลอยัลตี้ไอซ์แลนด์ (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย)
นําท่านเที่ยวชมวิถีชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละธรรมชาติของเกาะลิฟู ซึ่งเรี ยกได้วา่ ยังเป็ นเกาะที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์
สวยงามอีกแห่งหนึ่งของทะเลใต้ นําท่านชมหมู่บา้ นมูคาแวง (Mucaweng) อันเป็ น หมู่บา้ นของชาวพื้นเมือง นํา
ท่านเข้าชมถํ้าหินปูน (Limestone Cavern) ซึ่งเรี ยกได้วา่ เป็ นถํ้าหินปูนที่มีหินงอกหินย้ายนับล้านปี นําท่านชม
ความงดงามของถํ้าที่โอบล้อมด้วยแหล่งนํ้าจืด จากนั้นนําท่าน ชมการแสดงการล่าหมู และการจับปูมะพร้าว
(Coconut Crab) อันเป็ นวิถีการดําเนินชีวติ ของชาวเมลานีเชียน (Melanesian) ซึ่งเป็ นชาวพื้นเมืองแห่งเกาะลิฟู
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพธรรมชาติตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านกลับสู่เรื อสําราญ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ผาโจคิน (Cliff of Jokin) เป็ นผาทีส่ ามารถมองเห็นทัศนียภาพของเกาะลิฟู และท้องทะเลใสสีฟ้า
เทอควอยซ์จากมุมสูง (ใช้เวลาในการทํากิจกรรมประมาณ 2 ชัว่ โมง) โดยนําท่านเทีย่ วชม สวนพฤกษศาสตร์แห่ง
เกาะลิฟู (Botanical Garden) และ ไร่ วนิลา ซึ่งเป็ นสินค้าที่ทาํ รายได้หลักให้กบั เกาะลิฟู จากนั้นนําท่านเดินสู่ผา
โจคินเพือ่ เก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติแห่งท้องทะเลและสวนป่ าของเกาะลิฟู (หากท่ านต้ องการเล่ นนํา้
สามารถเตรี ยมชุดว่ ายนํา้ ได้ โดยระหว่ างทางกลับจะต้ องนั่งเรื อเทนเดอร์ โบท ท่ านที่ไม่ ต้องก
ารกลับขึน้ เรื อ
สามารถเล่ นนํา้ ทะเลก่ อนได้ โดยท่ านต้ องกลับขึน้ เรื อก่ อนเวลา 17.30 น.)
เรื อออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ลาโตกา (Lautoka) ประเทศฟิ จิ

18.00 น.
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

9 เมษายน 2018 Cruising
เช้า

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 ศษที่ทางเรื 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

10 เมษายน 2018

ลาโตกา (ประเทศฟิ จิ)

เช้า
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่เมือง ลาโตกา ประเทศฟิ จิ
นําท่านลงเรื อคาตามารานมุ่งหน้าสู่เกาะทะเลใต้ (South Sea Island) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาทีซี่งเป็ นเกาะ
ที่มีทศั นียภาพ หาดทรายและปะการังสวยงามที่สมบูรณ์แห่งแปซิฟิกใต้ อิสระให้ท่านได้ดาํ นํ้า (Snorkeling) ดู
ความสวยงามของโลกใต้ทอ้ งทะเลตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกพักผ่อนบนชายหาดสวยแห่งเกาะทะเลใต้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบ BBQ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวฟิ จิ

บ่าย

นําท่านลงเรื อกระจก (Semi Submarine) เพือ่ ดูหมู่ปะการังและโลกใต้ทะเลแห่งเกาะทะเลใต้ หรื อท่านจะเลือกดํา
นํ้าดูปะการังและสัตว์ใต้ทะเล อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ก่อนเรื อคาตามา
ราน จะนําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรื อลิฟู หากมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นได้บริ เวณท่าเรื อ แต่ท่านต้องขึ้ นเรื อก่อน
เวลา 16.30 น.
เรื อออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เมืองซูวา (Suva) ประเทศฟิ จิ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

17.00 น.
คํ่า

11 เมษายน 2018

ซู วา (ประเทศฟิ จิ)

เช้า
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่เมืองซูวา ประเทศฟิ จิ
นําท่านเดินทางสู่นาอูวา เพือ่ ขึ้นเรื อแม่น้ าํ (Riverboat) เพือ่ ล่องชมทัศนียภาพและธรรมชาติแห่งเกาะซูวา เรื อจะ
นําท่านล่องสู่น้ าํ ตก ซึ่งท่านสามารถเล่นนํ้าบริ เวณนํ้าตกได้ (แนะนํา เตรี ยมผ้าเช็ดตัว, ชุดว่ายนํ้าไปด้วย)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านมุ่งหน้าสู่หมู่บา้ นชาวฟิ จิ ซึ่งท่านจะได้ชมพิธีกรรมและการแสดงของชาวพืน้ เมืองชาวฟิ จิ อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรื อ
(โปรแกรมนี้ระยะเวลา 6 ชัว่ โมง อาจมีการปรับเปลี่ยนจากทางเรื อเพือ่ ความเหมาะสมได้)

เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อเกาะซูวา เพือ่ มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อนูเมอา ประเทศนิวแคลิโดเนีย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ
12 เมษายน 2018
Cruising
16.00 น.
คํ่า

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 กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลา ยที่ท่าน
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
วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่ วมงานเลี้ยงในคํ่าคืนนี้
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

13 เมษายน 2560

นูเมอา (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย)

เช้า
08.00 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองนูเมอา ประเทศ นิวแคลิโดเนีย
นําท่าน เทีย่ วชมเมืองนูเมอา (Noumea) เป็ นเมือง หลวงของ ประเทศ นิวแคลิโดเนีย ซึ่งเป็ นดินแดนใน เขตโอ
เชียเนียของประเทศฝรั่งเศส มีพ้นื ที่ประมาณ 45.7 ตารางกิโลเมตร เมืองนี้ เป็ นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมของนิว
แคลิโดเนีย และเป็ นทีต่ ้งั ของท่าเรื อนํ้าลึกนูเมอาซึ่งเป็ นท่าเรื อหลักของดินแดน นําท่า นเที่ยวชมสถานที่สาํ คัญๆ
ของเมืองนูเมอา ไม่วา่ จะเป็ น จัตรุ สั โคโคนัท (Coconut Square), วิหารเซ็นต์โจเซฟ (St. Joseph Cathedral), ไชน่า
ทาวน์ (China Town), ตลาดนูเมอา และ Quartier Latin ให้ท่านได้เก็บภาพเมืองนูเมอา และ สถานที่สาํ คัญๆตาม
อัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดินทางกลับสู่เรื อสําราญ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

12.30 น.

นําท่านลงเรื อคาตามาราน มุ่งหน้าสู่ทะเลสาบนิวแคลิโดเนีย (New Caledonia Lagoon) ซึ่งเป็ นสถานทีส่ วยงามอีก
แห่งที่มีความสมบูรณ์ของโลกใต้ทะเล นําท่าน ดํานํ้า (Snorkeling) ดูธรรมชาติ ปะการัง และ สัตว์ใต้ทะเลแห่ง
ทะเลสาบนิวแคลิโดเนีย (เวลาในการทํากิจกรรมทั้งหมดประมาณ 3 ชัว่ โมง) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับ
เรื อสําราญ หากพอมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นบริ เวณท่าเรื อได้ แต่ตอ้ งกลับขึ้นเรื อสําราญก่อนเวลา 16.30 น.

17.00 น.
คํ่า

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

14-15 เมษายน 2018

Cruising

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์
หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอดภาษีบนเรื อ
(Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริ การบน
เรื อสําราญ เช่น
Public Room
: บาร์ และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์ เนต
Entertainment
: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดง คาสิ โน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายนํ้า สปอร์ ทคอร์ ท 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 าสี ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋ าลงจากเรื อ ท่าน
จะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรื อจะมา
เก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวันรุ่ งขึ้น
สําหรับท่านที่ตอ้ งการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์ จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอิน
โดยอัตโนมัติ

16 เมษายน 2018
พิพิธภัณฑ์ สัตว์ นํ้าซิดนีย์ – กรุงเทพมหานคร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
06.30น. เรื อจอดเทียบท่าที่ท่าเรื อซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย
นําท่านเชคเอาท์ออกจากเรื อสําราญโรยัล แคริ บเบี้ยน
09.00 น.

กลางวัน
13.30 น.
16.00 น.
22.20 น.

นําท่านเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ าํ ซิดนีย ์ (Sydney Aquarium) ตั้งอยูใ่ นเขตดาร์ลิง ฮาร์เบอร์ จัดแสดงสัตว์น้ าํ นานา
พันธุ์ มีแทงค์ปลาฉลาม ปลากระเบนราหูยกั ษ์ และโดมโลกใต้น้ าํ ขนาดใหญ่ที่มีการจําลองแนวปะการังของเกรท
บาริ เออร์ (Great Barrier) แนวปะการังชื่อดังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกมาให้ได้ชมแบบใกล้ๆ อีกด้วย
นอกจากนั้นก็ยงั มีการแสดงของแมวนํ้าแสนรู ้ พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ าํ แห่งนี้ติดอันดับพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ าํ ที่ดีที่สุดใน
อันดับต้นๆ ของโลก ให้ท่านได้เข้าชมและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางสู่สนามบินซิดนีย ์ เพือ่ เช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย ์ (SYD) สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG472
(ใช้เวลาบินประมาณ 9.20 ชัว่ โมง) บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

13 วัน ล่ องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้
อัตราค่ าบริการ

4-16 เมษายน 2018

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ (มี 4 ห้ องเท่ านั้น)

133,900

อัพเกรดเป็ นห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล (BALCONY SEA VIEW) ท่ านละ (มี 6 ห้ องเท่ านั้น)

22,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (Based ห้อง Inside)

45,000

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

133,900

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้อ งเดียวกัน 3-4 ท่าน) ท่านละ

133,900

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

123,900

เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

21,900

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 12 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 ระหว่างนําเทีย่ ว, 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
สะสมทรัพย์ เลขที่ 629-2-22974-5
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทร์
ื่ บัญช ี 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 การยื่นวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิกวีซ่าในทุก
กรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผเู้ ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า อย่าง
น้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อ
ทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัด
หยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้
เดินทางไว้ให้ไ ด้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ท่ีท่านปฎิเสธ
หรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ท่ีท่านชําระ มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเส
ธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิ
เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา

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 เพ ราะหาก
เกิดการสูญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

