
 

 
 

 
 
   

ซิดนีย์-นิวคาสเซิ่ล-แกลดสตั้น-ซันชายน์ โคสต์ –
บริสเบน-ซิดนีย์ 



 

 
 

 

เส้นทางเดินเรือ 

วันที่เดินทาง ท่าเรือ เมือง/ประเทศ เวลาเรือเทียบท่า เวลาเรือออกท่า 

วันที่ 1 ซิดนีย์ / Australia - 18.00 

วันที่ 2 นิวคาสเซิล / Australia 06.00 16.00 

วันที่ 3 Cruising / - - 

วันที่ 4 แกลดสโตน Gladstone / Australia 06.00 17.00 

วันที่ 5 ชายฝั่งซันไชน์ Brisbane / Australia 12.00 21.00 

วันที่ 6 บริสเบน Brisbane / Australia 06.00 21.00 

วันที่ 7 Cruising / - - 

วันที่ 8 ซิดนีย์ / Australia 06.00 - 

 

 

 

18.00 🛳️ เช็คอินที่ท่าเรือ (Sydney Harbour) White Bay Cruise Terminal ADDRESS: James Craig Road, 

Rozelle NSW 2039 จากสนามบินนานาชาติ คิงส์ ฟอร์ด สมิธ (Sydney Kingsford Smith International 
Airport) สนามบินอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางตอนใต้ 8 กิโลเมตร - แท็กซี่ ราคาประมาณ $45-55 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 20 นาที นักท่องเที่ยวสามารถพบแท็กซี่ได้ที่ด้านหน้าของทุกเทอร์มินอล (เวลาท้องถิ่นออสเต
เลีย เร็วกว่าไทย 4 ชั่วโมง) (กรุณามาถึงท่าเรือเพ่ือเช็คอินขึ้นเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง) ทุกท่านจะต้องเข้า 
ร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง 
หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ องอาหารหลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของ
ท่าน หรือเลือกรับประทาน ที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์ 
หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องท าการจองรอบโต๊ะที่Box Office) และดนตรีสดตามบาร์ ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ และ
พักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วน
ของคาสิโนอีกด้วย ) EXPLORER DREAM เป็นเรือขนาด 75,338 ตัน ประกอบด้วย 13 ชั้นรองรับผู้โดยสาร ได้
ทั้งหมด 1,856 ท่าน มีจ านวน 928 ห้อง มีห้องอาหาร และบาร์ มากกว่า 17 ห้อง สวนน้ าอยู่บริเวณชั้น 12 
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ ** ห้องอาหาร The Lido 

วันที่ 1   ต้อนรับสู่ ประเทศ ออสเตเลีย (SYDNEY HARBOUR ) 



 

 
 

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 12 ของเรือส าราญ ** ห้องอาหาร Dream Dining (walk-in open 
seating) ** ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ 

21.00  🛳️ เรือล่องออกจากท่าเรือ (Sydney Harbour) ประเทศ ออสเตเลีย 

 

 

 

เช้า  🍴 รับประทานอาหารเช้า 

06.00 🛳️ เรือจอดที่ เมืองนิวคาสเซิ่ล ประเทศออสเตรเลีย ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงาน
จะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือ
หลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ท่านใดท่ีไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้ง
วันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน (Weekender) นิวคาสเซิล 
เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นเป็นอันดับที่ 2 ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ของประเทศออสเตรเลีย อยู่ห่างจากซิดนีย์
ทางตอนเหนือเป็นระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร นิวคาสเซิล เป็นเมืองที่น่าอยู่ และเต็มไปด้วยความคึกคัก
จากร้านคาเฟ่ชั้นน า อาหาร แหล่งช้อปปิ้งอีกท้ังยังโดดเด่นด้วยชายหาดที่สวยงามอีกด้วย 

เย็น 🍴 ท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน 
หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น หรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก 
และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้ว 
ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย) * ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ 
Buffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 12 ของเรือส าราญ ** ห้องอาหาร East and West Dining (walk-in open seating) 
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ 

16.00  🛳️ เรือออกจาก เมืองนิวคาสเซิ่ล ประเทศออสเตรเลีย 

 

 

 

เช้า 🍴 รับประทานเช้าตามที่ทางเรือจัดให้ วันนี้เรือส าราญจะล่องผ่านน่านน้ าสากลตลอดทั้งวัน ท่านสามารถ 
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร หลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือ เลือกรับประทาน
อาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆ ร้านค้าปลอดภาษีและของ

วันที่ 2   เมือง นิวคาสเซิ่ล 

วันที่ 3   ล่องผ่านน่านน้้าสากล 



 

 
 

คาสิโน กิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่
ละวันที่ห้องพักของท่าน (Weekender) หลังจากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย * ห้องอาหาร The Lido 
ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 12 ของเรือส าราญ ** ห้องอาหาร East and West Dining (walk-in 
open seating)ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ 

 

 

 

เช้า  🍴 รับประทานเช้าตามที่ทางเรือจัดให้ 

06.00 🛳️ เรือจอดที่ เมืองแกลดสตั้น ประเทศออสเตรเลีย ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงาน

จะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือ
หลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ท่านใดท่ีไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้ง
วันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน (Weekender) 

เย็น 🍴 ท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน 
หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น หรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก 
และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้ว 
ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย) * ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ 
Buffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 12 ของเรือส าราญ ** ห้องอาหาร East and West Dining (walk-in open seating)
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ 

   🛳️ เรือออกจาก เมืองแกลดสตั้น ประเทศออสเตรเลีย 
 

 

 

 

 

 

เช้า  🍴 รับประทานเช้าตามที่ทางเรือจัดให้ 

12.00 🛳️ เรือจอดที่ เมืองซันชายน์ โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ 
พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลง
จากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ท่านใดท่ีไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้
ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน (Weekender) 
ซันไชน์โคส (Sunshine Coast) อยู่ในในรัฐควีนส์แลนด์ ซันไชน์โคส ห่างจากทางเหนือของบริสเบน เพียง1

วันที่ 4   เมือง แกลดสตั้น 

วันที่ 5   ซันชายน์ โคสต์ 



 

 
 

ชั่วโมง ซันไชน์โคส ติดกับชนบทอันเงียบสงบ เช่น เมืองมาลีนี่ มอนต์วิลล์ นูซ่าฮินเทอร์แลนด์ และหุบเขาแมรี่ 
รวมทั้งชายหาดอันงดงามท่ียาวกว่า 100 กิโลเมตรและผ่านเมืองชายฝั่งอย่างเช่นคาลูนดร้า มูลูลาบ้า อเล็ก
ซานดร้า เฮดแลนด์ คัตตอนทรี มารูไคดอร์ หาดคูลุม นูซ่า และหาดเรนโบว์ ซันไชน์โคสเป็นปลายทางท่ีเหมาะ
ส าหรับการพักผ่อนของครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง 

เย็น 🍴 ท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน 
หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น หรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก 
และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้ว 
ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย) * ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ 
Buffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 12 ของเรือส าราญ ** ห้องอาหาร East and West Dining (walk-in open seating) 
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ 

21.00  🛳️ เรือออกจาก เมืองซันชายน์ โคสต์ประเทศออสเตรเลีย 

 

 

 

เช้า,กลางวัน 🍴 รับประทานเช้าตามที่ทางเรือจัดให้ ท่านสามารถเข้ารับชมโชว์ที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ หรือพักผ่อนตาม 
อัธยาศัย 

06.00 🛳️ เรือจอดที่ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงาน

จะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือ
หลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ท่านใดท่ีไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้ง
วันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน (Weekender) บริสเบน 
(อังกฤษ: Brisbane) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของรัฐควีนส์แลนด์ประเทศ
ออสเตรเลีย อีกท้ังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศออสเตรเลีย มีจ านวนประชากรเกือบ 2.2 
ล้านคน บริสเบนเป็นเมืองที่อยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก และมีแม่น้ าบริสเบน (Brisbane River) ไหลผ่านบนที่
ราบระหว่างมอร์ทันเบย์ (Moreton Bay) กับเทือกเขาเกรตดิไวดิง (Great Dividing Range) ส่วนชื่อเมือง
ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ เซอร์โทมัส บริสเบน (Sir Thomas Brisbane). 

เย็น 🍴 ท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน 
หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น หรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก 
และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้ว 
ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย) * ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ 

วันที่ 6   บริสเบน 



 

 
 

Buffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 12 ของเรือส าราญ ** ห้องอาหาร East and West Dining (walk-in open seating) 
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ 

21.00   🛳️ เรือออกจาก เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย 
 
 

 

เช้า,กลางวัน,เย็น 🍴 รับประทานเช้าตามที่ทางเรือจัดให้ ท่านสามารถเข้ารับชมโชว์ที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ หรือพักผ่อนตาม 
อัธยาศัย * ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 12 ของเรือส าราญ ** ห้องอาหาร 
East and West Dining (walk-in open seating)ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 
ของเรือ เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพ่ือให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน 

22.00 🛳️ เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน ากระเป๋า เดินทางของ
ท่านวางไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานน าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่าน จ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่าน
แยกใส่ในกระเป๋าถือ) ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องวางไว้ที่
หน้าห้องพัก ** 

 

 

 

เช้า 🍴 ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ * ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 12 
ของเรือส าราญ ** ห้องอาหาร East and West Dining (walk-in open seating) ห้องอาหารแบบ A La Cart 
นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของเรือ 

06.00 🛳️ เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือท่าเรือซิดนีย์ ประเทศ ออสเตเลีย หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่าน หลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ **กรุณาตรวจสอบ
สัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 

 

วันที่ 7   ล่องผ่านน่านน้้าสากล 

วันที่ 8   กลับสู่ ซิดนีย์ ประเทศ ออสเตเลีย (SYDNEY HARBOUR ) 



 

 
 

รายละเอียดห้องพักของ SuperStar Aquarius : Star Cruises 

Inside Cabin 

พักได้สูงสุด : 4 ท่าน 
ขนาด : 12 ตรม. 
รายละเอียด : รายละเอียด : (ไม่มีหน้าต่าง) มีชั้น 
4/5/6/8/9/10/11 -ส าหรับ 3-4 ท่าน สิ่งอ านวยความสะดวก 
-เตียงนอนเดี่ยว 1 เตียง/ โซฟาเบดพร้อมผ้าปูที่นอน
ระดับพรีเมียม 1 เตียง -เตียงเดี่ยว 2 เตียง/ Pullman 
(อุปกรณ์เสริม) สามารถใช้ได้กับท่ีนอนที่สาม 1 เตียง 

 
 

Ocean view Cabin 

พักได้สูงสุด : 4 ท่าน 
ขนาด : 13 ตรม. 
รายละเอียด : รายละเอียด : (ห้องมีหน้าต่าง) มีชั้น 
4/5/6/8/9/10 -ส าหรับ 2-4 ท่าน สิ่งอานวยความสะดวก -
เตียงเดี่ยว 2 เตียง -เตียงเสริม -เตียงนอนโซฟาเดี่ยว / เตียงคู่ 
 

 
 

Balcony Cabin 

พักได้สูงสุด : 4 ท่าน 
ขนาด : 18 ตรม. 
รายละเอียด : รายละเอียด : (ห้องมีหน้าต่าง) มีชั้น 9/10/11 
-ส าหรับ 2-4 คน สิ่งอานวยความสะดวก -เตียงขนาดควีน
ไซส์เตียงหรูหรา -เตียงโซฟานอนเดี่ยว/ (อุปกรณ์เสริม) -
ระเบียงส่วนตัว 
 

 
 



 

 
 

 
อัตราค่าบริการ 
 

 

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน 

Inside Cabin ( เข้าพักสูงสุด 4 ท่าน ) 46,500 

Ocean view Cabin ( เข้าพักสูงสุด 4 ท่าน ) 50,300 

Balcony Cabin ( เข้าพักสูงสุด 4 ท่าน ) 58,000 

 

 

ก้าหนดการเดินทาง 

 

วันเดินทาง ราคา 

27 ต.ค – 03 พ.ย 62 46,500 

03 – 10 พ.ย 62 46,500 

10 – 17 พ.ย 62 46,500 

17 – 24 พ.ย 62 46,500 

01 – 08 ธ.ค 62 46,500 

 
เงื่อนไขการจอง 
 

1. ช าระเต็มจ านวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก 
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและช าระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระยะเวลาในการจองและจ านวนห้องว่างบนเรือ 



 

 
 

หมายเหตุ 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.ค่าทิป AUD 21 ต่อคนต่อคืน ส าหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ AUD 25 ต่อคนต่อคืน ส าหรับห้อง Suite 
หรือสูงขึ้นไป 
2.ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3.ตั๋วเครื่องบิน 
4.รถรับส่ง ระหว่าง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน 
5.อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
6.ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
7.ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
8.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
9.ค่าตั๋วเครื่องบิน 
10.ค่ารถรับส่งจาก 
11.ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



 

 
 

 
เงื่อนไขการใช้บริการ 
 

1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน าเที่ยว 

2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ

คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3. การช าระค่าบริการ 

3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 


