ล่องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ ดินแดนแถบโอเชียเนีย 13 วัน 10 คืน
Royal Caribbean… Voyager of the SEAs!
โดยสายการบินไทย

ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) - เกาะลิฟู (ลอยัลตี้ ไอซ์แลนด์) - ลาโตกา (ฟิจิ) - ซูวา (ฟิจิ)
นูเมอา (นิวแคลิโดเนีย) - ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย)
(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ…กรุ๊ปเดียวเท่านั้น)

Royal Caribbean… Voyager of the SEAs
เรือขนาด 138,000 ตัน มีทั้งหมด 15 ชั้น จุผู้โดยสารได้ 3,114 คน
ประเภทห้องพัก (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคู่ได้)
ห้องพักมีระเบียงวิวทะเล (Ocean View with Balcony)

ห้องพัก Inside (ห้องพักชั้นใน ไม่มีหน้าต่างและระเบียง)

กาหนดการเดินทาง วันที่ 4-16 เมษายน 2018
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สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ

วันที่2

สนามบินเมืองซิดนีย์ - ชมเมืองซิดนีย์ - ถ่ายรูป สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ - ถ่ายรูป ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ - ถ่ายรูปกับ
ซิดนีย์ เจเนอรัล โพสต์ ออฟฟิศ - เชคอินขึ้นเรือสาราญ รอยัลแคริบเบี้ยน Voyager of the Seas - พักผ่อนบนเรือ

วันที่3-4

อิสระบนเรือสาราญ เต็มวัน เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายบนเรือฯ อาทิ Public Room, Entertainment, Sport
and Activities, Spa and Wellness - ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner บนเรือ

วันที่5

เรือเทียบท่า ลิฟ,ู ประเทศนิวแคลิโดเนีย - หมู่บ้านมูคาแวง - เข้าชมถ้าหินปูน - ชมการแสดง การล่าหมู และการจับปู
มะพร้าว - ผาโจคิน - สวนพฤกษศาสตร์แห่งเกาะลิฟู และไร่วนิลา - กลับขึ้นเรือสาราญ

วันที่6

อิสระบนเรือสาราญ เต็มวัน เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายบนเรือฯ อาทิ Public Room, Entertainment, Sport
and Activities, Spa and Wellness

วันที่7

เรือเทียบท่า เมืองลาโตกา, ประเทศฟิจิ - ลงเรือคาตามาราน มุ่งหน้าสู่ เกาะทะเลใต้ - อิสระดาน้า - ลงเรือกระจก
Semi Submarine - เมืองซูวา, ประเทศฟิจิ

วันที่8

เรือเทียบท่าเมืองซูวา, ประเทศฟิจิ - นาอูวา - ขึ้นเรือแม่น้า Riverboat ชมวิวเกาะซูวา - อิสระเล่นน้าตก - หมู่บ้าน
ชาวฟิจิ - ชมพิธีกรรม และการแสดงของชาวพืน้ เมืองชาวฟิจิ - กลับขึ้น อิสระพักผ่อน

วันที่9

อิสระบนเรือสาราญ เต็มวัน เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายบนเรือฯ อาทิ Public Room, Entertainment, Sport
and Activities, Spa and Wellness - ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner บนเรือ

วันที่10

เรือเทียบท่าเมืองนูเมอา, ประเทศนิวแคลิโดเนีย - ชมเมืองนูเมอา - เก็บภาพ จัตุรสั โคโคนัท, วิหารเซ็นต์โจเซฟ, ไชน่า
ทาวน์, ตลาดนูเมอา และ Quartier Latin - กลับขึ้นเรือ ทานอาหารเที่ยง - ลงเรือคาตามาราน มุ่งหน้าสู่ทะเลสาบ
นิวแคลิโดเนีย - ดาน้า ดูปะการัง และโลกใต้ทะเล - กลับขึ้นเรือ

วันที่11-12 อิสระบนเรือสาราญ เต็มวัน เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายบนเรือฯ
วันที่13

อาลาเรือสาราญ จอดเทียบท่าซิดนีย,์ ออสเตรเลีย - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าซิดนีย์ - สนามบินซิดนีย์ - เดินทางกลับ
- กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ

4 เมษายน 2018
กรุงเทพมหานคร
16.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร
สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
19.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่ สนามบินซิดนีย์ (SYD)โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475
สายการบินบริการอาหารค่ําและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
5 เมษายน 2018
ซิดนีย์ ซิตท้ี วั ร์ - ลงเรือรอยัลแคริบเบี้ยน Voyager of the Seas
07.20 น. เดินทางถึงสนามบินซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
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นําท่านเที่ยวชมเมืองซิดนีย์ (Sydney) เมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ ที่เป็นเสมือนแม่เหล็กที่
คอยดึงดูดผู้คนจากต่างถิ่น ให้แวะเวียนมาเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลียแห่งนี้
นําท่านถ่ายรูปกับสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สถานที่ที่ท่านจะได้สัมผัสความงดงามของ
เมืองซิดนีย์ในมุมมองที่แตกต่าง ชื่นชมกับความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ
ออสเตรเลีย
จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปกับซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ (Sydney Opera House) เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ที่รู้จัก
กันดีทั่วโลก ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวเดนมาร์ก ยอร์น อุตซอน (Jørn Utzon) โดยโอเปร่าเฮาส์ตั้งอยู่
บริเวณปากอ่าวซิดนีย์ โดยภายในแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแสดงคอนเสิร์ต โรงอุปรากร โรงละคร
เพลเฮาส์ และอื่นๆอีกมาก

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกงุ้ มังกร)
นําท่านถ่ายรูปกับ ซิดนีย์ เจเนอรัล โพสต์ ออฟฟิศ (Sydney General Post Office) ซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายด้านตะวันตก
ของมาร์ตินเพลส เป็นอาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกยุคอาณานิคม ชื่อ James Barne อาคารที่สร้างในลักษณะซุ้ม
หินทรายแบบนีโอคลาสสิก รอบอาคารถูกหุ้มด้วยแนวไม้อย่างสวยงาม
ได้เวลานําท่านตามรอยภาพยนตร์เรื่อง "เดอะเมทริกซ์" กันที่ลานน้ําพุอันโดดเด่น บนถนน Pitt โดยลานน้ําพุแห่งนี้
ถือว่าเป็นสถานที่สุดท้ายของการต่อสู้ระหว่าง Neo Agent Smith ใน Matrix Revolutions ปัจจุบันลานน้ําพุแห่ง
นี้ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจํานวนมาก
14.30 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ซิดนีย์ เพื่อเชคอินขึ้นเรือสําราญรอยัลแคริบเบี้ยน Voyager of the Seas
18.30 น. เรือสําราญออกเดินทางจากท่าเรือซิดนีย์ มุ่งหน้าสู่ เกาะลิฟู หมู่เกาะรอยัลตี้ (Loyalty Island) อาณานิคมของ
ฝรั่งเศสแห่งโอเชียเนีย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
6 -7 เมษายน 2018 Cruising
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
อิ ส ระให้ ท่ า นพั ก ผ่ อ น บนเรื อ สํ า ราญหรู ต ามอั ธ ยาศั ย ท่ า นสามารถเลื อ กรั บ ประทานอาหารหรื อ นั่ ง เล่ น ใน
คลับ เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถ
เลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น
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Public Room
: บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities
: สระว่ายน้ํา สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness
: ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ําคืนนี้
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
8 เมษายน 2018
เกาะลิฟู (ประเทศนิวแคลิโดเนีย)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
10.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือลิฟู แห่งเกาะลอยัลตี้ไอซ์แลนด์ (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย)
นําท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และธรรมชาติของเกาะลิฟู ซึ่งเรียกได้ว่ายังเป็นเกาะที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์
สวยงามอีกแห่งหนึ่งของทะเลใต้
นําท่านชม หมู่บ้านมูคาแวง (Mucaweng) อันเป็นหมู่บ้านของชาวพื้นเมือง
นําท่านเข้าชมถ้ําหินปูน (Limestone Cavern) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นถ้ําหินปูนที่มีหินงอกหินย้ายนับล้านปี นําท่านชม
ความงดงามของถ้ําที่โอบล้อมด้วยแหล่งน้ําจืด
จากนั้นนําท่านชมการแสดงการล่าหมู และการจับปูมะพร้าว (Coconut Crab) อันเป็นวิถีการดําเนินชีวิตของชาว
เมลานีเชียน (Melanesian) ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองแห่งเกาะลิฟู อิสระให้ท่านได้เก็บภาพธรรมชาติตามอัธยาศัย ได้
เวลานําท่านกลับสู่เรือสําราญ

กลางวัน
บ่าย

18.00 น.
ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
นําท่านเดินทางสู่ ผาโจคิน (Cliff of Jokin) เป็นผาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเกาะลิฟู และท้องทะเลใสสีฟ้า
เทอควอยซ์จากมุมสูง (ใช้เวลาในการทํากิจกรรมประมาณ 2 ชั่วโมง)
นําท่านเที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์แห่งเกาะลิฟู (Botanical Garden) และ ไร่วนิลา ซึ่งเป็นสินค้าที่ทํารายได้หลัก
ให้กับเกาะลิฟู จากนั้นนําท่านเดินสู่ผาโจคินเพื่อเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติแห่งท้องทะเลและสวนป่าของ
เกาะลิฟู (หากท่านต้องการเล่นน้าสามารถเตรียมชุดว่ายน้าได้ โดยระหว่างทางกลับจะต้องนั่งเรือเทนเดอร์โบท ท่าน
ที่ไม่ต้องการกลับขึนเรือ สามารถเล่นน้าทะเลก่อนได้ โดยท่านต้องกลับขึนเรือก่อนเวลา 17.30 น.)
เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ลาโตกา (Lautoka) ประเทศฟิจิ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
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หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
9 เมษายน 2018
Cruising
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
อิ ส ระให้ ท่ า นพั ก ผ่ อ น บนเรื อ สํ า ราญหรู ต ามอั ธ ยาศั ย ท่ า นสามารถเลื อ กรั บ ประทานอาหารหรื อ นั่ ง เล่ น ใน
คลับ เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถ
เลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้าํ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
10 เมษายน 2018
ลาโตกา (ประเทศฟิจิ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ เมือง ลาโตกา ประเทศฟิจิ
09.00 น. นําท่าน ลงเรือคาตามารานมุ่งหน้าสู่เกาะทะเลใต้ (South Sea Island) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาทีซี่งเป็น
เกาะที่มีทัศนียภาพ หาดทรายและปะการังสวยงามที่สมบูรณ์แห่งแปซิฟิกใต้
อิสระให้ท่านได้ดําน้ํา (Snorkeling) ดูความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลตามอัธยาศัย หรือจะเลือกพักผ่อนบน
ชายหาดสวยแห่งเกาะทะเลใต้

กลางวัน
บ่าย

17.00 น.
ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวันแบบ BBQ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวฟิจิ
นําท่าน ลงเรือกระจก (Semi Submarine) เพื่อดูหมู่ปะการังและโลกใต้ทะเลแห่งเกาะทะเลใต้ หรือท่านจะเลือกดํา
น้ําดูปะการังและสัตว์ใต้ทะเล อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ก่อนเรือคาตามาราน
จะนําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือลิฟู หากมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นได้บริเวณท่าเรือ แต่ท่านต้องขึ้นเรือก่อนเวลา
16.30 น.
เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เมืองซูวา (Suva) ประเทศฟิจิ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
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หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
11 เมษายน 2018
ซูวา (ประเทศฟิจิ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่เมืองซูวา ประเทศฟิจิ
09.00 น. นําท่านเดินทางสู่ นาอูวา เพื่อขึ้นเรือแม่น้ํา (Riverboat) เพื่อล่องชมทัศนียภาพและธรรมชาติแห่งเกาะซูวา เรือจะ
นําท่าน ล่องสู่น้ําตก ซึ่งท่านสามารถเล่นน้าํ บริเวณน้ําตกได้ (แนะนํา เตรียมผ้าเช็ดตัว, ชุดว่ายน้ําไปด้วย)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชาวฟิจิ ซึ่งท่านจะได้ชมพิธีกรรม และการแสดงของชาวพื้นเมืองชาวฟิจิ อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
(โปรแกรมนี้ระยะเวลา 6 ชั่วโมง อาจมีการปรับเปลี่ยนจากทางเรือเพื่อความเหมาะสมได้)
16.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือเกาะซูวา เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือนูเมอา ประเทศนิวแคลิโดเนีย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
12 เมษายน 2018
Cruising
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ
เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษี
บนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถ
เลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities
: สระว่ายน้ํา สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness
: ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
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วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ําคืนนี้
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
13 เมษายน 2560
นูเมอา (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
08.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองนูเมอา ประเทศ นิวแคลิโดเนีย
08.30 น. นําท่าน เที่ยวชมเมืองนูเมอา (Noumea) เป็นเมืองหลวงของประเทศนิวแคลิโดเนีย ซึ่งเป็นดินแดนในเขตโอเชียเนีย
ของประเทศฝรั่งเศส มีพื้นที่ประมาณ 45.7 ตารางกิโลเมตร เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมของนิวแคลิโด
เนีย และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ําลึกนูเมอาซึ่งเป็นท่าเรือหลักของดินแดน
นําท่านเที่ยวชมสถานที่สําคัญๆของเมืองนูเมอา ไม่ว่าจะเป็น จัตุรัสโคโคนัท (Coconut Square), วิหารเซ็นต์โจเซฟ
(St. Joseph Cathedral), ไชน่าทาวน์ (China Town), ตลาดนูเมอา และ Quartier Latin ให้ท่านได้เก็บภาพ
เมืองนูเมอา และ สถานที่สําคัญๆตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดินทางกลับสู่เรือสําราญ

กลางวัน
12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
นําท่านลงเรือคาตามาราน มุ่งหน้าสู่ทะเลสาบนิวแคลิโดเนีย (New Caledonia Lagoon) ซึ่งเป็นสถานที่สวยงาม
อีกแห่งที่มีความสมบูรณ์ของโลกใต้ทะเล
นําท่าน ดําน้ํา (Snorkeling) ดูธรรมชาติ ปะการัง และ สัตว์ใต้ทะเลแห่งทะเลสาบนิวแคลิโดเนีย (เวลาในการทํา
กิจกรรมทั้งหมดประมาณ 3 ชั่วโมง) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับเรือสําราญ หากพอมีเวลาท่านสามารถเดิน
เล่นบริเวณท่าเรือได้ แต่ต้องกลับขึ้นเรือสําราญก่อนเวลา 16.30 น.

17.00 น.
ค่ํา

เรือเดินทางออกจากท่าเรือนูเมอา เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
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14-15 เมษายน 2018 Cruising
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ
เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษี
บนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถ
เลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เช่น
Public Room
: บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities
: สระว่ายน้ํา สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness
: ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
หมายเหตุ ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ําวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่
ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระ
ในวันรุ่งขึ้น สําหรับท่านที่ต้องการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ใน
วันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
16 เมษายน 2018
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าซิดนีย์ - กรุงเทพมหานคร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
06.30น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
นําท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสําราญโรยัล แคริบเบี้ยน
09.00 น. นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําซิดนีย์ (Sydney Aquarium) ตั้งอยู่ในเขตดาร์ลิง ฮาร์เบอร์ จัดแสดงสัตว์น้ํานานา
พันธุ์ มีแทงค์ปลาฉลาม ปลากระเบนราหูยักษ์ และโดมโลกใต้น้ําขนาดใหญ่ที่มีการจําลองแนวปะการังของเกรทบา
ริเออร์ (Great Barrier) แนวปะการังชื่อดังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกมาให้ได้ชมแบบใกล้ๆ อีกด้วย นอกจากนั้นก็
ยังมีการแสดงของแมวน้ําแสนรู้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําแห่งนี้ติดอันดับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่ดีที่สุดในอันดับต้นๆ ของโลก
ให้ท่านได้เข้าชมและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.30 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินซิดนีย์ เพื่อเช็คอิน
16.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย์ (SYD) สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG472
(ใช้เวลาบินประมาณ 9.20 ชั่วโมง) บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน
22.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า / รวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย และวีซ่านิวแคลิโดเนีย
ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ต้องโชว์ตัว เนื่องจากต้องสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวเอง
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ

4-16 เมษายน 2018
129,900

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล (BALCONY SEA VIEW) ท่านละ

20,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (Based ห้อง Inside)

39,000

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

129,900

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องเดียวกัน 3-4 ท่าน) ท่านละ

127,900

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

119,900

เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

19,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000 - 95,000

ไม่เอาค่าตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย

20,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่ นวันเดินทางได้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสําราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ , ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (ตามระบุ), ค่า Service ของทางเรือ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 ค่าวีซ่าออสเตรเลียและวีซ่านิวแคลิโดเนีย
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางและค่าทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
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การชาระเงิน
 กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง(ที่ไม่
หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2748 6246-7
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 65 วันทําการ(ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 75 วันทํา
การ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือ
ชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จา่ ย)
* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-89 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําเต็มจํานวน
* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วันทําการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทําการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าใน
ทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
เพื่อทดแทนเป็นลําดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทําการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ มาแล้ว หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซา่ และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณีลูกค้าดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเทีย่ วบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
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ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านัน้ (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นัน้ ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทําให้
ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอี ุณหภมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้ เครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น
ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันใน
ถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่ วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึน้ เครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5
x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิว้ ” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักส่วนที่เกิน
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS240717

www.etravelway.com/+

Page 11 of 13

Emergency call only : 0853642449

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริษัททัวร์ได้จัดทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชาระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านั้น)
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เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
ใช้เวลาประมาณ 10-15 วันทาการ และ ห้ามดึงเล่มออก ทุกกรณี และ ต้องโชว์ตัวเนื่องจากต้องสแกนลายนิ้วมือ
เอกสารที่ต้องเตรียม ก่อนยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย มีดังนี้
1.
แบบฟอร์มขอยื่นวีซ่า พร้อมลายเซ็นผู้ยื่นขอวีซ่า
(***สถานทูตออสเตรเลีย เคร่งครัดเรื่องลายเซ็นมาก จําเป็นต้องเซ็นให้ตรงกับหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น)
2.
หนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีอายุมากกว่า 6 เดือน และ มีหน้าว่างสําหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าคู่
3.
สําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมหน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด
4.
รูปถ่ายสี 1 รูป เขียนชื่อผู้ขอยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลังรูป

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.



รูปถ่าย อายุไม่เกิน 6 เดือน



ขนาด 4.5 x 3.5 ซม.



ขนาดจากคางถึงขอบผมด ้านบนไม่เกิน 3 ซม.



ภาพส ี พืน
้ หลังเรียบ



ั เจน
หน ้าตรง และใบหน ้าชด

สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนสมรส
สําเนาสูติบัตร หากอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์
** ถ้าเด็กอายุต่ํากว่า 16 ปีเดินทางโดยลําพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอม
จากบิดาและมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้**
หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือมีทุนทรั พย์เกื้อหนุนเพียงพอที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่าน
และสมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางด้วยกับท่าน ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพํานักในประเทศออสเตรเลียเช่น หากแสดง
สมุดบัญชี เงินฝากธนาคารท่านต้องแสดงสมุดตัวจริงพร้อมสําเนาที่มีรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (สมุดเงินฝาก ตัว
จริงจะส่งคืนให้ภายหลังพร้อมจดหมายแจ้งผลวีซ่า)
ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านโปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินของผู้นั้น
รวมถึงหลักฐานการติดต่อระหว่างกัน เช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และ หลักฐาน
การโอนเงินหากได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของสปอนเซอร์
หลักฐานการประกอบอาชีพ ในกรณีที่ผู้สมัครประกอบอาชีพ ให้แสดงหลักฐานปัจจุบันเช่นจดหมายต้นฉบับจากนายจ้าง
ระบุตําแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่อนุ ญาตให้ลาพัก / ผู้มีกิจการของตนเองโปรดแสดงหลักฐาน
การเป็นเจ้าของกิจการ เช่นทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น งบดุลประจําปี ที่แสดงให้เห็นว่ากิจการของท่านยังคงดําเนินอยู่ /
กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ให้ใช้จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา
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