แพ็คเกจล่องเรือสาราญทัวร์ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ Norwegian 13 วัน 12 คืน
เส้นทาง ซิดนีย์ ออสเตรเลีย - โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ - ตูรังก้า โรโตรัว - เนเปียร์ - เวลลิงตัน อาคาโรอา - ดะนีดิน - มิลฟอร์ด ซาวด์
โปรโมชั่นพิเศษ!! ลด 50% สาหรับท่านที่ 2 เมื่อเข้าพักห้องมีหน้าต่าง, ห้องมีระเบียง และห้อง Suite
อัตรานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน

กาหนดการเดินทาง วันที่ 18-30 ม.ค. 62 (พักบนเรือ Norwegian Jewel ห้องไม่มีหน้าต่าง) ราคาเริ่มต้นที่ 36,900 .สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ (ซิดนีย,์ ออสเตรเลีย) - อิสระเที่ยวชมเมืองด้วย
ตัวเอง - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ ด้วยตัวเองในช่วงบ่าย (ก่อน 16:00 pm)

วันที่2

เรือล่องน่านน้าสากล ตลอดวัน - อิสระทากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ

วันที่3

เรือล่องน่านน้าสากล ตลอดวัน - อิสระทากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ

วันที่4

เรือเทียบท่า โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการบน
เรือเพิ่มเติม) - อิสระพักผ่อนบนเรือ

วันที่5

เรือเทียบท่าที่ ตูรังก้า (โรโตรัว), นิวซีแลนด์ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถาม
ค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - อิสระพักผ่อนบนเรือ

วันที่6

เรือเทียบท่าที่ เนเปียร์, นิวซีแลนด์ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการบน
เรือเพิ่มเติม) - อิสระพักผ่อนบนเรือ

วันที่7

เรือเทียบท่าที่ เมืองเวลลิงตัน, นิวซีแลนด์ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย แนะนา นั่ง Cable Car ชมวิว - เที่ยวชม
สถานที่ ถ่ายทาเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ - เลือกทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - อิสระพักผ่อน
บนเรือ (ไม่รวมค่าทัวร์เสริม)

วันที่8

เรือเทียบท่าที่เมืองอาคาโรอา, นิวซีแลนด์ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกทัวร์เสริมบนฝัง่ (สอบถาม
ค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
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สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่9

เรือเทียบท่าที่เมืองดะนีดิน, นิวซีแลนด์ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถาม
ค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - อิสระพักผ่อนบนเรือ

วันที่10 เรือล่องในทะเลตลอดวัน - เรือล่องเข้าสู่ มิลฟอร์ดซาวด์ - ผ่านชมวิวตลอดสองข้างทาง - อิสระพักผ่อนบนเรือ
วันที่11 เรือล่องน่านน้าสากล ตลอดวัน - อิสระทากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
วันที่12 เรือล่องน่านน้าสากล ตลอดวัน - อิสระทากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
วันที่13 เรือเทียบท่าที่เมืองซิดนีย,์ ออสเตรเลีย - อาลาเรือสาราญ - สิ้นสุดการเดินทาง (อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ)

ประเภทห้องพักบนเรือ Jewel By Norwegian
ห้องพักแบบ Inside

ห้องพักแบบ Oceanview

ห้องพักแบบ Mini-Suite

ห้องพักแบบ Suite
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โปรโมชั่นพิเศษ ลด 50% สาหรับท่านที่ 2 เมื่อเข้าพักห้องมีหน้าต่าง, ห้องมีระเบียง และห้อง Suite
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน พัก 2 ท่าน รวมกัน 1 ห้อง วันที่ 18-30 ม.ค. 62 (งดแถมกระเป๋า)
(โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้กับการเข้าพัก ห้องไม่มีหน้าต่าง Inside)
ห้องพักแบบ Inside
ราคาเริ่มต้นที่
ห้องพักแบบ Oceanview ราคาเริ่มต้นที่
ห้องพักแบบ Balcony ราคาเริ่มต้นที่
ห้องพักแบบ Mini-Suite ราคาเริ่มต้นที่
ห้องพักแบบ Suite
ราคาเริ่มต้นที่
ห้องพักแบบ The Haven ราคาเริ่มต้นที่

36,900 บาท ต่อท่าน
45,900 บาท ต่อท่าน – ท่านที่สอง ราคา 23,900 บาท
65,900 บาท ต่อท่าน – ท่านที่สอง ราคา 33,900 บาท
84,900 บาท ต่อท่าน – ท่านที่สอง ราคา 42,900 บาท
190,900 บาท ต่อท่าน – ท่านที่สอง ราคา 95,900 บาท
269,900 บาท ต่อท่าน – ท่านที่สอง ราคา 135,900 บาท

อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารกรุงเทพ คานวน ณ วันที่ 9 ก.ค. 61

g

อัตรานี้ไม่รวม ค่าภาษีเรือ ท่านละ 301.83 USD ต่อท่าน
และไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ(โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท,
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก

etravelway.com/airticket

อัตรานี้รวม
- ห้องพักบนเรือ 12 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงิน)
- อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย)
- กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสําราญ
อัตรานี้ไม่รวม
- ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ (ซิดนีย)์ , ออสเตรเลีย / ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ พร้อมภาษี
สนามบิน และภาษีน้ํามัน
- ภาษีท่าเรือและค่าทิปพนักบนเรือ
- รถ รับ-ส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน
- ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion)
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย
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- ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์
- อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
- ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสําราญ / ค่า WIFI
- ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
* โปรดชาระค่าทัวร์ยอดเต็มจานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอน
เงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด
ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
หมายเหตุ
- สําหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะนําให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันทําการก่อนการเดินทางขึ้นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวีซ่า
โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันทําการ ต่อสถานฑูต)
- ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพื่อประกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ)
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ
เซอร์ชาร์จ เพิ่มเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยัน
ห้องพักว่างแล้ว
- แพ็คเกจนี้ เหมาะสําหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูงสามารถ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวั ร์เช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า
- กรณีที่ผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยวซิดนีย์ ก่อนเริ่มทริป ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียด
ของแพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้
* เมื่อชําระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี
* หากมีการปรับเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอื่นทดแทนเสมอ
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีที่ผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ
* ผู้โดยสารที่ตงั้ ครรภ์จะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกแก่ทา่ น
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพื่อใช้ในหาร
ประทับตรา
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* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ชําระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องทําการจองใหม่
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์ สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว

เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชาระค่าบริการยอดเต็มจานวนแล้ว
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จํานวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่

BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @CruiseDomain

Emergency call only : 0853642449
Contact@th.cruisedomanin.com
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