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RRooyyaall  CCaarriibbbbeeaann  RRaaddiiaannccee  ooff  tthhee  SSeeaass  
SSYYDDNNEEYY--MMEELLBBOOUURRNNEE    66DD44NN      

 

ลอ่งเรอื ลอ่งเรอื ซดินยี ์ซดินยี ์––  เมลเบริน์เมลเบริน์      66  วนัวนั  44  คนืคนื  
น ำทำ่นน ำทำ่นล่องเรือส ำรำญสดุหรูล่องเรือส ำรำญสดุหรูจำกซดินียส์ูเ่มลเบริน์พรอ้มชมควำมงำมของทะเลใตแ้ละควำมบนัเทงิจำกซดินียส์ูเ่มลเบริน์พรอ้มชมควำมงำมของทะเลใตแ้ละควำมบนัเทงิ
มำกมำยในเรอืระหวำ่งเดนิทำง หอ้งอำหำรสุดหรทูีม่ใีหเ้ลอืกทัง้อำหำรมำกมำยในเรอืระหวำ่งเดนิทำง หอ้งอำหำรสุดหรทูีม่ใีหเ้ลอืกทัง้อำหำรเอเชยีและตะวนัตก ชมโชวอ์นัเอเชยีและตะวนัตก ชมโชวอ์นั
ตระกำรตำหรอืจะออกก ำลงักำยส ำหรบัคนรกัสุขภำพ เสีย่งโชคทีค่ำสโินและชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษีตระกำรตำหรอืจะออกก ำลงักำยส ำหรบัคนรกัสุขภำพ เสีย่งโชคทีค่ำสโินและชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษี
บนเรอื ซดินียน์ ำทำ่นชมบนเรอื ซดินียน์ ำทำ่นชมหำดบหำดบออนไดนไดทีม่นีกัทอ่งเทีย่วและชำวซดินียม์ำนอนอำบแดดทัง้หญงิและชำย ทีม่นีกัทอ่งเทีย่วและชำวซดินียม์ำนอนอำบแดดทัง้หญงิและชำย 

ชมชมเดอะแกป๊เดอะแกป๊ชมววิชมววิมหำสมุทรและปำกอำ่วซดินียท์ีส่วยงำม มหำสมุทรและปำกอำ่วซดินียท์ีส่วยงำม ชมโอเปร่ชมโอเปร่ำ เฮ้ำส์ำ เฮ้ำส์ทีเ่คยีงขำ้งอยูก่บัทีเ่คยีงขำ้งอยูก่บั
สะพำนฮำรเ์บอรท์ีส่วยงำมในอำ่วซิสะพำนฮำรเ์บอรท์ีส่วยงำมในอำ่วซิดนียแ์ละเดนิเลน่ทีเ่ดอะร๊อคยำ่ดนียแ์ละเดนิเลน่ทีเ่ดอะร๊อคยำ่นนเมอืงเก่ำในสมยัก่อน น ำทำ่นชมเมอืงเก่ำในสมยัก่อน น ำทำ่นชม
สวนสตัวโ์คอำล่ำ สวนสตัวโ์คอำล่ำ พพำรค์ำรค์  ทำ่นจะไดป้้อนอำหำรจงิโจแ้ละถ่ำยรปูกบัโคอทำ่นจะไดป้้อนอำหำรจงิโจแ้ละถ่ำยรปูกบัโคอะลำ่อยำ่งใกลช้ดิ ชอ้ปป้ิงที่ะลำ่อยำ่งใกลช้ดิ ชอ้ปป้ิงที่
ยำ่นยำ่นไชน่ำ ทำวน์ไชน่ำ ทำวน์ใหท้ำ่นใหท้ำ่นซือ้ของฝำกก่อนกลบับำ้น ซือ้ของฝำกก่อนกลบับำ้น เมลเมลเบิรน์ เบิรน์ น ำทำ่นขึน้ชมเมอืงทีเ่ก่ำแก่ชมอำคำรน ำทำ่นขึน้ชมเมอืงทีเ่ก่ำแก่ชมอำคำร
บำ้นเรอืนในยคุวคิตอเรยี บำ้นเรอืนในยคุวคิตอเรยี สวนฟิตซอยสวนฟิตซอยทีม่กีระทอ่มของกัทีม่กีระทอ่มของกับตนัคุก้นกัส ำรวจชำวองักฤษทีส่ ำคับตนัคุก้นกัส ำรวจชำวองักฤษทีส่ ำคัญของญของ
คนออสเตรเลยี ชมอนุสรณ์สถำนสงครำม อำคำรรฐัสภำแหง่เมลเบริน์ คนออสเตรเลยี ชมอนุสรณ์สถำนสงครำม อำคำรรฐัสภำแหง่เมลเบริน์ ชมวิหำรเซนตแ์พทริคชมวิหำรเซนตแ์พทริคซึง่เป็นซึง่เป็น
วหิำรศำสนำครสิตนิ์กำยโรมนัคำทอลคิทีใ่หญ่ทีสุ่วหิำรศำสนำครสิตนิ์กำยโรมนัคำทอลคิทีใ่หญ่ทีสุ่ด และใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิด และใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงยำ่นงยำ่นใจกลำงเมอืงเมลเบริน์ใจกลำงเมอืงเมลเบริน์  

  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  13 –18 เมษายน   2562 (สงกรานต)์ 
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วนัแรกของการเดินทาง (13 เมษายน 2562)     กรุงเทพฯ – ซิดนยี ์

 

วนัทีส่องของการเดินทาง ( 14 เมษายน 2562)     ซิดนยีช์มเมือง หาดบอนได – เดอะแกป๊ –เดอะรอ๊ค – ข้ึนเรือ 

 

 

 
 
 
 
 

15.00 น.  คณะเดินทำงพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบินแควนตสั แอรเ์วย ์(QF) เจ้ำหน้ำที่

คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

18.10 น.  ออกเดินทำงสู่ นครซิดนยี ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024 

 

 
  

06.20 น  เดินทำงถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลีย 

07.30 น น ำทำ่นชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำว

ชำวออสซ่ีนิยมมำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเยน็ในบรรยำกำศทำ่มกลำง

สำยลม แสงแดด อนัสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดำนโต้คล่ืน หำดทรำยแห่ง

น้ียังได้เป็นเส้นทำงในกำรว่ิง มำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำด

ในครำวที่จัดกฬีำโอลิมปิก ปี 2000   ผ่านชมบา้นของเศรษฐี

บนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้ำผำเพ่ือชมทศันียภำพอนัสวยงำมของ

อ่ำวซิดนีย์และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแกป๊จุดชมวิวที่สวยงำมอกีแห่งที่ทำ่นจะได้

ชมท้องทะเลอนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ำซิดนีย์ในทำงเรือ ใน

บริเวณน้ียังเคยเป็นจุดวำงปืนใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำมสงครำม มา้หินของมิสซิส

แม็คควอรีช่มม้ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้ส ำเรจ็รำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำทเ์วลสซ่ึ์งเป็นม้ำ

หินทรำยอยู่ปลำยสดุของสวนสำธำรณะด้ำนหน้ำเป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำมนอกจำกน้ีด้ำนบน

สวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมที่ทำ่นจะถ่ำยรูปให้เหน็โรงละครโอเปร่ำเฮ้ำสแ์ละสะพำน

ฮำร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

  น ำทำ่นเดินทำงสู่ย่ำนเดอะร๊อค ที่ทำ่นสำมำรถ ซิดนยี ์  เพ่ือชมโรง

ละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA  HOUSE) สิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วย

หลังคำรูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถำปัตยกรรมร่วม

สมัยที่สร้ำงช่ือเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์นอูซอง
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วนัทีส่าม (15 เมษายน 2562)            ซิดนยี ์ล่องเรือ สู่เมลเบริน์  

 

สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญใช้เวลำในกำรก่อสร้ำง

นำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปีพ.ศ. 2550 ภำยในประกอบ

ไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้องแสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก 

13.00 น. น ำทำ่นสู่ทำ่เรือ ซิดนีย์เพ่ือเชคอนิ เรือส ำรำญ Royal Carribean Rediance of the Seas 

16.30 น. เรือส ำรำญออกจำกทำ่เรือซิดนีย์ มุ่งหน้ำสู่เมืองเมลเบิร์นรัฐวิคตอเรีย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

  ล่องเรือสู่เมลเบิร์น ให้ทำ่นพบกบัควำมบันเทงิมำกมำยและพักผ่อนตำมอธัยำศัย 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

  ให้ทำ่นได้อิสระบนเรือส ำรำญชมวิวของท้องทะเลที่สวยงำม ทำ่นสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำร

หรือจะน่ังเล่นในคลับ เลำจน์ หรือ กจิกรรมต่ำงๆ มำกมำยบนเรือตำมใจชอบ หรือจะช้อปป้ิงสนิค้ำ

ปลอดภำษีบนเรือ    

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 

  ให้ทำ่นได้อิสระและชมโชว์ต่ำงๆ มำกมำย 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 
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วนัทีสี่ ่(16 เมษายน 2562)      เมลเบิร์นสวนฟิตซรอย-อนุสรณส์ถานสงคราม–วิหารเซนตแ์พทริค–ชอ้ปป้ิง      

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

08.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเมลเบริน์ น าท่านชมเมลเบริน์เป็นเมืองทีม่ีความตื่นตาตืน่ใจดว้ยการผสมผสาน 

ทั้งความเก่าและความใหม่เขา้ด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ต้ังอยู่บนริมฝั่งแม่น ำ้ Yarra มีสวนสำธำรณะ

ริมน ำ้ มีสถำปัตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมัยกลำงศตวรรษที่ 18 คละเคล้ำกบัตึกสงูระฟ้ำในสมัย

ปัจจุบันท ำให้มีภมิูทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใครมีแม่น ำ้ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น 

  

หลังจำกน้ันชม สวนฟิตซรอย สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นำนำพันธุ ์ เป็นที่ต้ัง 

กระท่อมกปัตนัคุก้ (**ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม) บ้ำนพักของนักส ำรวจชำวองักฤษคนส ำคัญ

ของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระทอ่มน้ีได้ถูกย้ำยมำเพ่ือเป็นกำรเฉลิมฉลอง

นครเมลเบิร์นในวำระครบรอบ 100 ปี  ผ่านชม Federation Square เป็นย่ำนที่ครึกคร้ืนของเมือง
เมลเบิร์นตรงปลำยแม่น ำ้ Yarra River ข้ำมฝั่งถนนจำกสถำนี Flinders Street Station ที่น่ีเป็นศูนย์
รวมของแกลอร่ี โรงภำพยนตร์ ร้ำนอำหำรภัตตำคำรที่ได้รับรำงวัล มีคำเฟ่และบำร์ มีลำนเปิดกว้ำง

ส ำหรับจัดกจิกรรมงำนแสดงและนิทรรศกำรที่ล้อมรอบไปด้วยอำคำรสถำปัตยกรรมที่สวยที่สดุแห่ง

หน่ึงของโลก มีร้ำนอำหำรมำกมำยหลำยสไตล์ น ำทำ่นชม อนุสรณส์ถานสงคราม(Shrine of 
remembrance) เป็นอนุสรณ์สถำนสงครำมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ต้ังอยู่บริเวณคิง

โดเมนสบ์นถนนเซนต์คิวด้ำ  สถำนที่แห่งน้ีรัฐบำลออสเตรเลียได้สร้ำงข้ึนเพ่ือร ำลึกถึงชำยหญิงที่รับ

ใช้ชำติและเสียสละในสงครำมโลกคร้ังที่ 1 ขณะไปรบยังสนำมรบกลัลิโปลีประเทศตุรก ี  ณ.สมรภมูิ

แห่งน้ีจึงเกิดเป็นวัน “แอนแซค็” (25 เมษำยน) ในวันนี้ เหล่ำชำวออสเตรเลียนได้จัดพิธรี ำลึกถึงผู้รับ
ใช้ชำติจ ำนวนกว่ำ 114,000 นำย และเสียชีวิต 19,000 นำย โดยจะน ำดอกป๊อปป้ีสแีดงมำแสดง

ควำมเคำรพ ณ สถำนที่แห่งน้ีซ่ึงจะจัดเป็นประจ ำในทุกๆปี  ออกแบบและอ ำนวยกำรก่อสร้ำงโดย

สถำปนิกอดีตทหำรผ่ำนศึก ในสงครำมโลกคร้ังที่ 1 “ฟิลลิปส์ ฮัดสนั” กบั “เจมส ์วำร์ดรอ็บ” สร้ำง
ตำมอย่ำงศิลปะคลำสสิคโดยได้แรงบันดำลใจจำก  สุสำนแห่งฮำลิคำแนสสสั และวิหำรพำเธนอนใน

กรุงเอเธนส์    ส่วนยอดของเหนือหลังคำทรงซิกก้ำเป็นส่วนที่ได้มำจำก “Choragic monument of 
lysicrates” ในกรุงเอเธนส ์     วัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงอนุสรณ์สถำนแห่งน้ี น้ันเป็นวัสดุที่อยู่ใน
ประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด  ไม่ว่ำจะเป็นหินแกรนิตที่เป็นโครงสร้ำงหลักๆ ของตัวอำคำร และหิน

อ่อนที่ใช้ในกำรตกแต่งภำยใน สถำนที่ส ำคัญแห่งน้ีถูกสร้ำงข้ึนหลังสงครำมโลกคร้ังที่ 1 คือในเดือน
พฤศจิกำยน ค.ศ.1918 และแล้วเสรจ็ในเดือน มีนำคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกนัยังใช้ร ำลึกถึงผู้
เสยีสละในสงครำมโลกคร้ังที่ 2 อกีด้วย   ผ่ำนชมอาคารรฐัสภาแห่งเมลเบิรน์ (Parliament House 
Melbourne) ก่อสร้ำงขึ้น ณ เดือนธนัวำคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929  ออกแบบโดย “ชำลี แพส
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วนัทีห่า้ (17 เมษายน 2562) ล่องเรือจากเมลเบริน์สู่ซิดนยี ์

 

ลีย์และปีเตอร์ เคอร” อ ำนวยกำรก่อสร้ำงโดย”  “จอน คิงส”์ ซ่ึงใช้พ้ืนฐำนศิลปะนีโอคลำสสคิ  
ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทศิตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย   สถำนที่แห่งน้ีเคยถูกใช้เป็นทั้ง

รัฐสภำแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 คร้ังในปี 1855-1901และ 1927-ปัจจุบัน ทั้งยังเคยถูกใช้เป็นอำคำร

รัฐสภำกลำงของประเทศออสเตรเลียระหว่ำงปี 1901-1927 อกีต่ำงหำก   สถำนที่แห่งน้ีได้รับกำร
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกส ำคัญของรัฐวิคตอเรีย  และได้เฉลิมฉลองครบรอบ 150ปี ในปี 2006 ที่ผ่ำน
มำ  ผ่ำนชมวิหารเซนตแ์พทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourne) เป็นวิหำรในศำสนำคริสต์
นิกำยโรมันคำทอลิคที่ใหญ่ที่สดุในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้เป็นบิชอ็ปทำ่นแรกแห่งเมือง
Melbourne ต่อมำได้เป็นบิชอ็ปแห่งออสเตรเลียคนที่ 4   มีด ำริให้ William Wardell ผู้เป็นทั้งนักบวช
และสถำปนิกที่ส ำคัญแห่งเมืองน้ีเป็นผู้ออกแบบและควบคุมกำรก่อสร้ำงทั้งหมดอำศัยศิลปะโกธคิ 
ระหว่ำงศตวรรษที่ 14  โดยมีพ้ืนฐำนมำจำกมหำวิหำรยุคกลำงในประเทศองักฤษ โดยเร่ิมวำงแผน

และก่อสร้ำงเม่ือวันที่ 8 ธนัวำคม 1858-1939 ต่อมำได้บูรณะคร้ังใหญ่เม่ือปี 1994 เพ่ือที่จะเฉลิม

ฉลองครบรอบ 100 ปี ในอีกสำมปีถัดมำ   
 
 

 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  อสิระตำมอธัยำศัย หรือจะเดินช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองในไชน่ำทำวน์หรือจะเลือกซ้ือสนิค้ำแบรนแนม    

มำกมำยในย่ำนใจกลำงเมืองที่มีอำคำรบ้ำนเก่ำสร้ำงต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยำกำศแบบ

ชำวจีนและชำวเอเซียหรือจะช้อปป้ิงห้ำงสรรพสนิค้ำช่ือดัง อำท ิห้ำงเดวิด โจน์ ห้ำงมำยเออร์  ใน

ย่ำนถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เตม็ไปด้วยร้ำนเสื้อผ้ำแฟช่ัน หลำกหลำย

ส ำหรับบุรุษและสตรี   

18.00 น. เรือออกเดินทำงจำกเมลเบิร์น สู่ ซิดนีย์  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

  ให้ทำ่นได้อิสระบนเรือส ำรำญชมวิวของท้องทะเลที่สวยงำม ทำ่นสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำร

หรือจะน่ังเล่นในคลับ เลำจน์ หรือ กจิกรรมต่ำงๆ มำกมำยบินเรือตำมใจชอบ หรือจะช้อปป้ิงสนิค้ำ

ปลอดภำษีบนเรือ    
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วนัทีห่ก (18 เมาษายน 2562) สวนสตัวพ์ื้ นเมือง – ชอ้ปป้ิงย่านไชน่า ทาวน ์– ซิตี เซ็นเตอร ์– กรุงเทพฯ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 

  ให้ทำ่นได้อิสระและชมโชว์ต่ำงๆ มำกมำย 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

06.30 น  เรือเข้ำเทยีบทำ่ที่ทำ่เรือซิดนีย์  

08.00 น  จากข้ึนจากเรือ น ำทำ่นเดินทำงสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลิน

ไปกบักำรชมธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสตัว์พ้ืนเมืองนำนำชนิด อำท ิ โคอาล่า จิงโจ ้ วอม

แบท ให้ทำ่นได้สัมผัสและถ่ำยรูปคู่กบัโคอำล่ำตัวน้อยอย่ำงใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหาร

จิงโจจ้ากมือของท่านเอง สดช่ืนผ่อนคลำยไปกบับรรยำกำศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่ำ 10 เอเคอร์ของ

ผืนป่ำอนัอุดมสมบูรณ์เขตร้อนช้ืน จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้ำนช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองเพ่ือ

เป็นของฝำก  อำท ิเช่นครีมบ ำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้  
 

   
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบารบ์คิีว ณ หอ้งอาหารของสวนสตัว ์
 

 จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ ให้ทำ่นได้อิสระช้อปป้ิงที่ย่ำนซิต้ีเซน็เตอร์ หรือปป้ิงสนิค้ำมำกมำยจำก

ห้ำงดัง Queen Victoria  Building (Q.V.B) ได้รับกำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็นที่

รู้จักกนั ทั่วไปในท้องถิ่นว่ำตึก QVB ต้ังอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่ำงถนน Marketกบั  

 ถนน Park เป็นอำคำรช้อปป้ิงสูงสี่ช้ัน มีสนิค้ำประเภทแฟช่ัน อญัมณี ของใช้ในบ้ำน หรือแม้แต่

ดอกไม้ ทำ่นสำมำรถเดินทำงใต้ดินสู่ย่ำน Centre Point เพ่ือซ้ือสนิค้ำย่ีห้อดังมำกมำย 
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16.00 น.        น ำทำ่นเดินทำงสู่ สนามบินคิงสฟ์อรต์สมิธ ซิดนีย ์เพ่ือเดินทำงกลับ 

19.20 น.    ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ EK419 

01.45 น.(19 เมษายน 2562)      เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ 

****************************  
อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   13 –18  เมษำยน   2562 
       

คณะผู้เดินทำง ห้องหน้ำต่ำง ห้องระเบียง 

ผูใ้หญ่ พกั  2 ท่ำน (ห้องหน้ำต่ำง) 81,900.- บำท 91,900.- บำท 
เดก็พกักบั 1 ผู้ใหญ่มีเตียง 81,900.- บำท 91,900.- บำท 
ห้องพกัเด่ียวเพ่ิมท่ำนละ 29,900.- บำท 38,900.- บำท 

***ควรย่ืนวซ่ีาล่วงหน้าและเกบ็เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาได้ตั้งแต่ 15 มกราคม –10 มนีาคม 2562  
*** รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษีน ำ้มนัและรำคำตัว๋ของสำยกำรบนิหำกมกีำรเกบ็เพ่ิมโดยไม่ได้แจ้ง

ให้ทรำบล่วงหน้ำหลงัจำกออกรำคำนี้ ไปแล้ว  

*** กำรเดนิทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมผีู้โดยสำร จ ำนวน 16 ท่ำน หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ำกว่ำ 16 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

กำรเล่ือนกำรเดนิทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

*หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถงึกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบนิ กรณุำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทวัร์หรือ

ก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สำยกำรบนิทรำบแต่จะได้ตำมที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสำยกำรบนิจะพิจำรณำให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณลีูกค้ำมวีีซ่ำอยู่แล้ว หรือ มบีตัรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบหรือคนืค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพินจิของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมอืง   

* หำกจ ำนวนลูกค้ำที่เดนิทำง 15 -18 ท่ำน บริษัทฯจะจัดรถขนำด 21-25 ที่นั่งในกำรบริกำรตลอดกำรเดนิทำง 

* กำรรีเควสที่นั่งขึ้นอยู่กบัพิจำรณำของทำงสำยกำรบนิ และ หำกท่ำนใดรีเควส long leg ทำงสำยกำรบนิไม่รับจอง และทำงลูกค้ำต้อง

ชี้แจงเหตผุลกบัทำงเคำทเตอร์เชคอนิด้วยตวัท่ำนเอง 
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อตัรานี้ รวม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดโดยสำยกำรบินแควนตัส(QF) และ สำยกำรบินภำยในแล้ว ตำมที่ระบุใน

รำยกำร 

  ค่ำที่พักบนเรือ (สองท่ำนต่อหน่ึงห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ 

 ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี, ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศ

ออสเตรเลีย 

 ค่ำมัคคุเทศกข์องบริษัทจำกกรงุเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

 ค่ำประกนักำรเดินทำงรวมอุบตัิเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านั้น เงื่อนไขการคุม้ครอง 

 ค่ำน ำ้มันจำกสำยกำรบิน ณ วันที่  14 พฤศจิกำยน 61 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีน ำ้มัน 

หำกสำยกำรบินเปล่ียนแปลงภำษีน ำ้มันหลังจำกน้ี 

 ค่ำวีซ่ำท่องเที่ยวเข้ำออสเตรเลีย   

 ค่ำภำษีท่ำเรือ (Port fee)ที่ซิดนีย์ ค่ำบริกำรบนเรือ 

 ค่ำไกด์บริกำรตลอดกำรเดินทำง 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 

 ค่ำน ำ้หนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณทีี่เกนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด อนุญำตให้โหลดกระเป๋ำได้ท่ำนละ 30 กโิลกรัม 

และ กระเป๋ำเลก็ถือขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพ่ิมเอง  

 ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำซักรีด ฯลฯ 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทำงบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทวัร์หนึ่งท่ำน  

 ค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนเดินทำง 60 วัน หรือหำกจองภำยใน 60 วันต้องจ่ำยค่ำทวัร์ทั้งหมด 

 ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลีย 

สำมำรถย่ืนวีซ่ำก่อนเดินทำง 3 เดือนก่อนเดินทำง (ระหว่ำง 15 มกรำคม – 10 มีนำคม 2562) 

  หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ำ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตัว๋กบัทำงสำยกำรบินและ

ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำทั้งหมด 

 เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำมัดจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลง

ต่ำงๆ ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้งพกัและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 120 วนั คืนมดัจ าทั้งหมด 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90-119 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60-89 วนั หกัหมดัจ าเต็มจ านวน 30,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกั 50 เปอรเ์ซ็นตข์องค่าทวัร ์

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง วนัเดินทาง – 29 วนั ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

หมายเหตุ  

1. รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกดิจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณท์ำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค ำนึงถึงควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้

เดินทำงเป็นส ำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดนิทำงออก หรือเข้ำประเทศ 

เน่ืองจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรือสิ่งต้องห้ำมน ำเข้ำประเทศรวมถึงเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไป

ในทำงเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ำมที่กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว  

2. ทำงบริษัทฯ ไม่คืนเงินไห้ท่ำนไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถำนทูตงดออกวีซ่ำอนั

สบืเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำไม่ครบถ้วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนในเร่ืองกำรเงินและกำรท ำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง  

3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบัชำวต่ำงชำติ หรือ 

คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย  

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สำยกำรบินระหว่ำง

ประเทศล่ำช้ำ 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทริกซ ์จากผูส้มคัรทุกท่าน ทีส่มคัรขอวซ่ีา เพือ่เดินทางไป 

ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวซ่ีาทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ทีศู่นยยื์น่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิวมือ 

และตอ้งจองคิววซ่ีาก่อนยืน่เท่านัน้ 

1) หนังสอืเดินทำง มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน (นับวันเดินทำง) และถ่ายส าเนาหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวี

ซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคญัมาก) 

***การยืน่วซ่ีาออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดินทาง (ถา้มี) หรือ 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบริษทัฯ มา จะดีกวา่เนือ่งจากทางบริษทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรูดเล่มที ่

VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ำยส ีจ ำนวน 2 รูป (ขนำด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 

3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

4) ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล (ถ้ำมี), ส ำเนำทะเบียนสมรส  (ถ้ำมี)  
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5) หนงัสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือส ำเนำ

ทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกจิกำร 

6) ข้ำรำชกำรจะต้องมีหนังสอืรับรองกำรท ำงำน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ ขอส ำเนำบัตรข้ำรำชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะไดคื้นเพือ่ไดร้บั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยี

ไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจำกโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียนหรือกรณปิีดเทอมใช้บัตรนักเรียน  

10) ขอส ำเนำสตูิบัตร เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี 

11) เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี หำกไม่ได้เดินทำงกบับิดำ หรือ มำรดำ  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านั้น จำกบิดำและ

มำรดำให้อนุญำตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุต า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัท่ีตวัแทนยื่นวีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย จะต้องมหีนังสอืยินยอมจำกทำงอ ำเภอจำกบดิำและมำรดำอนุญำต

ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดินทาง

จริง บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วซ่ีาก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน

เดินทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซ่ีาไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดินทางทีผ่่านแลว้จะยกเลิกเดินทางเนืองจาก

มีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวซ่ีา

ออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีท่ียืนยนัจะใหยื้่นวีซ่า  เน่ืองจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำเป็นเวลำนำน และมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมในกำรท ำ

ประกนัสขุภำพซึ่งลูกค้ำจะต้องจ่ำยเองพร้อมกบัตอนยื่นวีซ่ำ  (รำคำขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันั้นๆ หรือ ลูกค้ำ

สำมำรถท ำเองได้)  หลังจำกยื่นแล้ว รออกีประมำณ 7-10 วัน ทำงสถำนทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพ่ือไป

ตรวจสขุภำพโรงพยำบำลตำมที่สถำนฑตูก ำหนด หลังจำกน้ันรอผลวีซ่ำอกีท ี นอกจำกน้ีวีซ่ำข้ึนอยู่กบัผลของสขุภำพ

ของผู้สงูอำยุเองและทำงสถำนทูตพิจำรณำเป็นรำยบุคคล ส่วนวันรับวีซ่ำไม่สำมำรถระบุได้ กรุณำใส่หมายเลข

โทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได ้ลงในส ำเนำบัตรประชำชนและ 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน เพ่ือกรอกฟอร์มในกำรย่ืนวีซ่ำ  

13) ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10-15 วัน   หนังสอืเดินทำง(PASSPORT) หำกมีบำงท่ำนได้ย่ืนเล่มเข้ำ VFS 

แล้วน ำเข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันก ำหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่ม

เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --            

กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส ำหรับเดินทำงเพ่ือธุรกจิเท่ำนั้น ซึ่งกำรเดินทำงกบัทวัร์จะต้องยื่น 
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วีซ่ำท่องเที่ยว เน่ืองจำกกำรท่องเที่ยวจะต้องย่ืนวีซ่ำแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หำกลูกค้ำจะใช้บัตรเอเบค (APEC 

CARD) แล้วไม่สำมำรถเข้ำประเทศออสเตรเลียได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  หากยืน่วซ่ีาท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลกูคา้อาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมตั ิ

เนื่องจากตามเง่ือนไขวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซ่ีาล่าสุด แลว้จะยกเลกิวซ่ีาอันเก่าโดยอัตโนมัต)ิ ทัง้นี้ ข้ึนอยูกั่บ

ดุลพนิิจของลกูคา้ในการตัดสนิใจ ต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเตมิได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 

344 6300 

 

 

 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่ำไม่สำมำรถ

แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซ่ึงทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะ

เดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำน้ัน  

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 

1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยื่นค ารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนัก ำหนดวันเดินทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้ว และทำง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวีซ่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในกำรย่ืนขอวีซ่ำท่องเที่ยว  ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของทำ่น 

ข้ึนอยู่กบัทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

ท่ีอยู่ ตวัแทนรบัยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

ช้ัน 28 อำคำรเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สขุุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนำ, กรุงเทพฯ 10110 

ท ำกำร : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถำนทูตออสเตรเลีย 

เวลำย่ืนใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลำรับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยื่นวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีจะยื่น 

 กรุณาเตรียมเอกสารท่ีช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  

 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 

http://thailand.embassy.gov.au/
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เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

 
 

1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 

2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อำยุ .................... ปี   สถำนที่เกดิ ................................................ 

3. ชื่อ / นำมสกุลเดมิ (หำกม)ี ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ตดิต่อได้สะดวก) ..................................................................................................................... 

......................................................................................................................... รหัสไปรษณยี์  ............................ 

โทรศัพทบ้์ำน .....................................................  มอืถือ ..................................................... 

5. อำชีพปัจจุบนั .............................................. ต ำแหน่ง ..................................................... 

ชื่อสถำนที่ท ำงำน หรือร้ำนค้ำ ...................................................................................................................... 

ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี ............................. 

โทรศัพทท์ี่ท  ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 

6. สถำนภำพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่ำ     (.....) ม่ำย     (.....) อยู่กนิฉันสำมี-ภรรยำ   (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้ำสมรสแล้ว กรณุำกรอกรำยละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อ-นำมสกุล ......................................................................................  วัน-เดอืน-ปีเกดิ ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ตดิต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................... 

โทรศัพทท์ี่บ้ำน ......................................................  มอืถอื ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดนิทำงไปด้วยกนั   กรณุำระบุ 

 ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 

 ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรณุำระบุสถำบนักำรศึกษำ .................................................................................. 

ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณย์ี ............โทรศัพท ์

....................................... 

9. ท่ำนเคยถูกปฏเิสธกำรวีซ่ำหรอืไม่    ไม่เคย (......)                  เคย ( ......) ประเทศ.................................... 

10. ท่ำนเคยเดนิทำงไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)        เคย ( ......)  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง     

12. อำหำร        ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสตัว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
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      อื่นๆ............................................................ 

13. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) ................................................. 

14. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ำต่ำง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสาย

การบินไม่รบัจอง ทางลกูคา้ตอ้งชี้แจงเหตผุลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตวัท่านเอง) 

 

 


