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RRooyyaall  CCaarriibbbbeeaann  RRaaddiiaannccee  ooff  tthhee  SSeeaass  
SSYYDDNNEEYY--MMEELLBBOOUURRNNEE    77DD44NN      

 

ลอ่งเรอื ลอ่งเรอื ซดินยี ์ซดินยี ์––  เมลเบริน์เมลเบริน์      77  วนัวนั  44  คนืคนื  
น าทา่นน าทา่นล่องเรือส าราญสดุหรูล่องเรือส าราญสดุหรูจากซดินียส์ูเ่มลเบริน์พรอ้มชมความงามของทะเลใตแ้ละความบนัเทงิจากซดินียส์ูเ่มลเบริน์พรอ้มชมความงามของทะเลใตแ้ละความบนัเทงิ
มากมายในเรอืระหวา่งเดนิทาง หอ้งอาหารสุดหรทูีม่ใีหเ้ลอืกทัง้อาหารมากมายในเรอืระหวา่งเดนิทาง หอ้งอาหารสุดหรทูีม่ใีหเ้ลอืกทัง้อาหารเอเชยีและตะวนัตก ชมโชวอ์นัเอเชยีและตะวนัตก ชมโชวอ์นั
ตระการตาหรอืจะออกก าลงักายส าหรบัคนรกัสุขภาพ เสีย่งโชคทีค่าสโินและชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีตระการตาหรอืจะออกก าลงักายส าหรบัคนรกัสุขภาพ เสีย่งโชคทีค่าสโินและชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี
บนเรอื ซดินียน์ าทา่นชมบนเรอื ซดินียน์ าทา่นชมหาดบหาดบออนไดนไดทีม่นีกัทอ่งเทีย่วและชาวซดินียม์านอนอาบแดดทัง้หญงิและชาย ทีม่นีกัทอ่งเทีย่วและชาวซดินียม์านอนอาบแดดทัง้หญงิและชาย 

ชมชมเดอะแกป๊เดอะแกป๊ชมววิชมววิมหาสมุทรและปากอา่วซดินียท์ีส่วยงาม มหาสมุทรและปากอา่วซดินียท์ีส่วยงาม ชมโอเปร่ชมโอเปร่า เฮ้าส์า เฮ้าส์ทีเ่คยีงขา้งอยูก่บัทีเ่คยีงขา้งอยูก่บั
สะพานฮารเ์บอรท์ีส่วยงามในอา่วซิสะพานฮารเ์บอรท์ีส่วยงามในอา่วซิดนียแ์ละเดนิเลน่ทีเ่ดอะร๊อคยา่ดนียแ์ละเดนิเลน่ทีเ่ดอะร๊อคยา่นนเมอืงเก่าในสมยัก่อน น าทา่นชมเมอืงเก่าในสมยัก่อน น าทา่นชม
สวนสตัวโ์คอาล่า สวนสตัวโ์คอาล่า พพารค์ารค์  ทา่นจะไดป้้อนอาหารจงิโจแ้ละถ่ายรปูกบัโคอทา่นจะไดป้้อนอาหารจงิโจแ้ละถ่ายรปูกบัโคอะลา่อยา่งใกลช้ดิ ชอ้ปป้ิงที่ะลา่อยา่งใกลช้ดิ ชอ้ปป้ิงที่
ยา่นยา่นไชน่า ทาวน์ไชน่า ทาวน์ใหท้า่นใหท้า่นซือ้ของฝากก่อนกลบับา้น ซือ้ของฝากก่อนกลบับา้น เมลเมลเบิรน์ เบิรน์ น าทา่นขึน้ชมเมอืงทีเ่ก่าแก่ชมอาคารน าทา่นขึน้ชมเมอืงทีเ่ก่าแก่ชมอาคาร
บา้นเรอืนในยคุวคิตอเรยี บา้นเรอืนในยคุวคิตอเรยี สวนฟิตซอยสวนฟิตซอยทีม่กีระทอ่มของกัทีม่กีระทอ่มของกับตนัคุก้นกัส ารวจชาวองักฤษทีส่ าคับตนัคุก้นกัส ารวจชาวองักฤษทีส่ าคัญของญของ
คนออสเตรเลยี ชมอนุสรณ์สถานสงคราม อาคารรฐัสภาแหง่เมลเบริน์ คนออสเตรเลยี ชมอนุสรณ์สถานสงคราม อาคารรฐัสภาแหง่เมลเบริน์ ชมวิหารเซนตแ์พทริคชมวิหารเซนตแ์พทริคซึง่เป็นซึง่เป็น
วหิารศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลคิทีใ่หญ่ทีสุ่วหิารศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลคิทีใ่หญ่ทีสุ่ด และใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิด และใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงยา่นงยา่นใจกลางเมอืงเมลเบริน์ใจกลางเมอืงเมลเบริน์  

  
 

กาํหนดการเดนิทาง  13 –19 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.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบินแควนตสั แอรเ์วย ์(QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.10 น.  ออกเดินทางสู่ นครซิดนยี ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024 

 

 
  

06.20 น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลีย 

07.30 น นาํทา่นชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาว

ชาวออสซ่ีนิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเยน็ในบรรยากาศทา่มกลาง

สายลม แสงแดด อนัสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่ง

น้ียังได้เป็นเส้นทางในการว่ิง มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาด

ในคราวที่จัดกฬีาโอลิมปิก ปี 2000   ผ่านชมบา้นของเศรษฐี

บนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามของ

อ่าวซิดนีย์และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป๊จุดชมวิวที่สวยงามอกีแห่งที่ทา่นจะได้

ชมท้องทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ใน

บริเวณน้ียังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม มา้หินของมิสซิส

แม็คควอรีช่มม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สาํเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลสซ่ึ์งเป็นม้า

หินทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงามนอกจากน้ีด้านบน

สวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ทา่นจะถ่ายรูปให้เหน็โรงละครโอเปร่าเฮ้าสแ์ละสะพาน

ฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

  นาํทา่นเดินทางสู่ย่านเดอะร๊อค ที่ทา่นสามารถ ซิดนยี ์  เพ่ือชมโรง

ละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA  HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วย

หลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วม

สมัยที่สร้างช่ือเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์นอูซอง

สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญใช้เวลาในการก่อสร้าง

นานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปีพ.ศ. 2550 ภายในประกอบ

ไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจาํนวนมาก 

13.00 น. นาํทา่นสู่ทา่เรือ ซิดนีย์เพ่ือเชคอนิ เรือสาํราญ Royal Carribean Rediance of the Seas 

16.30 น. เรือสาํราญออกจากทา่เรือซิดนีย์ มุ่งหน้าสู่เมืองเมลเบิร์นรัฐวิคตอเรีย 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสําราญ 

  ล่องเรือสู่เมลเบิร์น ให้ทา่นพบกบัความบันเทงิมากมายและพักผ่อนตามอธัยาศัย 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง (15 เมษายน 2562)            ซิดนยี ์ล่องเรือ สู่เมลเบริน์  

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (16 เมษายน 2562)      เมลเบริน์สวนฟิตซรอย-อนุสรณส์ถานสงคราม– 
  วิหารเซนตแ์พทริค–ชอ้ปป้ิง      

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสําราญ 

  ให้ทา่นได้อิสระบนเรือสาํราญชมวิวของท้องทะเลที่สวยงาม ทา่นสามารถเลือกรับประทานอาหาร

หรือจะน่ังเล่นในคลับ เลาจน์ หรือ กจิกรรมต่างๆ มากมายบนเรือตามใจชอบ หรือจะช้อปป้ิงสนิค้า

ปลอดภาษีบนเรือ    

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสําราญ 

  ให้ทา่นได้อิสระและชมโชว์ต่างๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารบนเรือสําราญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสําราญ 
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08.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเมลเบริน์ นาํท่านชมเมลเบริน์เป็นเมืองทีม่ีความตื่นตาตืน่ใจดว้ยการผสมผสาน 

ทั้งความเก่าและความใหม่เขา้ด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ต้ังอยู่บนริมฝั่งแม่นํา้ Yarra มีสวนสาธารณะ

ริมนํา้ มีสถาปัตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากบัตึกสงูระฟ้าในสมัย

ปัจจุบันทาํให้มีภมิูทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใครมีแม่นํา้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น 

  

หลังจากน้ันชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์ เป็นที่ต้ัง 

กระท่อมกปัตนัคุก้ (**ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม) บ้านพักของนักสาํรวจชาวองักฤษคนสาํคัญ

ของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระทอ่มน้ีได้ถูกย้ายมาเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง

นครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี  ผ่านชม Federation Square เป็นย่านที่ครึกคร้ืนของเมือง

เมลเบิร์นตรงปลายแม่นํา้ Yarra River ข้ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders Street Station ที่น่ีเป็นศูนย์

รวมของแกลอร่ี โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารภัตตาคารที่ได้รับรางวัล มีคาเฟ่และบาร์ มีลานเปิดกว้าง

สาํหรับจัดกจิกรรมงานแสดงและนิทรรศการที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สดุแห่ง

หน่ึงของโลก มีร้านอาหารมากมายหลายสไตล์ นาํทา่นชม อนุสรณส์ถานสงคราม(Shrine of 
remembrance) เป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ต้ังอยู่บริเวณคิง

โดเมนสบ์นถนนเซนต์คิวด้า  สถานที่แห่งน้ีรัฐบาลออสเตรเลียได้สร้างข้ึนเพ่ือราํลึกถึงชายหญิงที่รับ

ใช้ชาติและเสียสละในสงครามโลกคร้ังที่ 1 ขณะไปรบยังสนามรบกลัลิโปลีประเทศตุรก ี  ณ.สมรภมูิ

แห่งน้ีจึงเกิดเป็นวัน “แอนแซค็” (25 เมษายน) ในวันนี้ เหล่าชาวออสเตรเลียนได้จัดพิธรีาํลึกถึงผู้รับ

ใช้ชาติจาํนวนกว่า 114,000 นาย และเสยีชีวิต 19,000 นาย โดยจะนาํดอกป๊อปป้ีสแีดงมาแสดง

ความเคารพ ณ สถานที่แห่งน้ีซ่ึงจะจัดเป็นประจาํในทุกๆปี  ออกแบบและอาํนวยการก่อสร้างโดย

สถาปนิกอดีตทหารผ่านศึก ในสงครามโลกคร้ังที่ 1 “ฟิลลิปส ์ฮัดสนั” กบั “เจมส์ วาร์ดรอ็บ” สร้าง

ตามอย่างศิลปะคลาสสิคโดยได้แรงบันดาลใจจาก  สสุานแห่งฮาลิคาแนสสสั และวิหารพาเธนอนใน

กรุงเอเธนส์    ส่วนยอดของเหนือหลังคาทรงซิกก้าเป็นส่วนที่ได้มาจาก “Choragic monument of 
lysicrates” ในกรุงเอเธนส ์     วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งน้ี น้ันเป็นวัสดุที่อยู่ใน

ประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็นหินแกรนิตที่เป็นโครงสร้างหลักๆ ของตัวอาคาร และหิน

อ่อนที่ใช้ในการตกแต่งภายใน สถานที่สาํคัญแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 คือในเดือน

พฤศจิกายน ค.ศ.1918 และแล้วเสรจ็ในเดือน มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกนัยังใช้ราํลึกถึงผู้

เสยีสละในสงครามโลกคร้ังที่ 2 อกีด้วย   ผ่านชมอาคารรฐัสภาแห่งเมลเบิรน์ (Parliament House 
Melbourne) ก่อสร้างขึ้น ณ เดือนธนัวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929  ออกแบบโดย “ชาลี แพส

ลีย์และปีเตอร์ เคอร” อาํนวยการก่อสร้างโดย”  “จอน คิงส”์ ซ่ึงใช้พ้ืนฐานศิลปะนีโอคลาสสคิ  

ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทศิตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย   สถานที่แห่งน้ีเคยถูกใช้เป็นทั้ง

รัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 คร้ังในปี 1855-1901และ 1927-ปัจจุบัน ทั้งยังเคยถูกใช้เป็นอาคาร

รัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหว่างปี 1901-1927 อกีต่างหาก   สถานที่แห่งน้ีได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสาํคัญของรัฐวิคตอเรีย  และได้เฉลิมฉลองครบรอบ 150ปี ในปี 2006 ที่ผ่าน

มา  ผ่านชมวิหารเซนตแ์พทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourne) เป็นวิหารในศาสนาคริสต์
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วนัทีห่า้ของการเดินทาง (17 เมษายน 2562)   ล่องเรือจากเมลเบริน์สู่ซิดนีย ์

 

วนัทีห่กของการเดินทาง (18 เมาษายน 2562)  สวนสตัวพ์ื้ นเมือง – ชอ้ปป้ิงย่านไชน่า ทาวน ์– ซิตี เซ็นเตอร ์–  

  สนามบินซิดนยี ์

นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ที่สดุในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้เป็นบิชอ็ปทา่นแรกแห่งเมือง

Melbourne ต่อมาได้เป็นบิชอ็ปแห่งออสเตรเลียคนที่ 4   มีดาํริให้ William Wardell ผู้เป็นทั้งนักบวช

และสถาปนิกที่สาํคัญแห่งเมืองน้ีเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธคิ 
ระหว่างศตวรรษที่ 14  โดยมีพ้ืนฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศองักฤษ โดยเร่ิมวางแผน

และก่อสร้างเม่ือวันที่ 8 ธนัวาคม 1858-1939 ต่อมาได้บูรณะคร้ังใหญ่เม่ือปี 1994 เพ่ือที่จะเฉลิม

ฉลองครบรอบ 100 ปี ในอีกสามปีถัดมา   
 
 

 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  อสิระตามอธัยาศัย หรือจะเดินช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองในไชน่าทาวน์หรือจะเลือกซ้ือสนิค้าแบรนแนม    

มากมายในย่านใจกลางเมืองที่มีอาคารบ้านเก่าสร้างต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยากาศแบบ

ชาวจีนและชาวเอเซียหรือจะช้อปป้ิงห้างสรรพสนิค้าช่ือดัง อาท ิห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ใน

ย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เตม็ไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟช่ัน หลากหลาย

สาํหรับบุรุษและสตรี   

18.00 น. เรือออกเดินทางจากเมลเบิร์น สู่ ซิดนีย์  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารบนเรือสําราญ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสําราญ 

  ให้ทา่นได้อิสระบนเรือสาํราญชมวิวของท้องทะเลที่สวยงาม ทา่นสามารถเลือกรับประทานอาหาร

หรือจะน่ังเล่นในคลับ เลาจน์ หรือ กจิกรรมต่างๆ มากมายบินเรือตามใจชอบ หรือจะช้อปป้ิงสนิค้า

ปลอดภาษีบนเรือ    

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสําราญ 

  ให้ทา่นได้อิสระและชมโชว์ต่างๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารบนเรือสําราญ 
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วนัทีห่า้ของการเดินทาง (19 เมษายน 2562)    สนามบินสุวรรณภูมิฯ (กรุงเทพฯ) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสําราญ 

06.30 น  เรือเข้าเทยีบทา่ที่ทา่เรือซิดนีย์  

08.00 น  จากข้ึนจากเรือ นาํทา่นเดินทางสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลิน

ไปกบัการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิ โคอาล่า จิงโจ ้ วอม

แบท ให้ทา่นได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหาร

จิงโจจ้ากมือของท่านเอง สดช่ืนผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่า 10 เอเคอร์ของ

ผืนป่าอนัอุดมสมบูรณ์เขตร้อนช้ืน จากน้ันเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองเพ่ือ

เป็นของฝาก  อาท ิเช่นครีมบาํรุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้  
 

   
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบารบ์คิีว ณ หอ้งอาหารของสวนสตัว ์
 

 จากน้ันเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ ให้ทา่นได้อิสระช้อปป้ิงที่ย่านซิต้ีเซน็เตอร์ หรือปป้ิงสนิค้ามากมายจาก

ห้างดัง Queen Victoria  Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่

รู้จักกนั ทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ต้ังอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Marketกบั  

 ถนน Park เป็นอาคารช้อปป้ิงสูงสี่ช้ัน มีสนิค้าประเภทแฟช่ัน อญัมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่

ดอกไม้ ทา่นสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพ่ือซ้ือสนิค้าย่ีห้อดังมากมาย 
 
 
 
 
 
 
16.00 น.        นาํทา่นเดินทางสู่ สนามบินคิงสฟ์อรต์สมิธ ซิดนีย ์เพ่ือเดินทางกลับ 

19.20 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ EK419 

 

 
 

01.45 น.(19 เมษายน 2562)      เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ 
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****************************  
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดนิทาง   13 –19  เมษายน   2562 
       

คณะผู้เดินทาง ห้องหน้าต่าง ห้องระเบียง 

ผูใ้หญ่ พกั  2 ท่าน (ห้องหน้าต่าง) 81,900.- บาท 91,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผู้ใหญ่มีเตียง 81,900.- บาท 91,900.- บาท 
ห้องพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 29,900.- บาท 38,900.- บาท 

***ควรยืน่วซ่ีาล่วงหน้าและเกบ็เอกสารส าหรับยืน่วซ่ีาได้ตั้งแต่ 15 มกราคม –10 มนีาคม 2562  
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีนํา้มนัและราคาตัว๋ของสายการบนิหากมกีารเกบ็เพ่ิมโดยไม่ได้แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคานี้ ไปแล้ว  

*** การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผีู้โดยสาร จาํนวน 16 ท่าน หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ตํ่ากว่า 16 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การเล่ือนการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบนิ กรณุาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือ

ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบนิทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบนิจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณลีูกค้ามวีีซ่าอยู่แล้ว หรือ มบีตัรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบหรือคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมอืง   

* หากจาํนวนลูกค้าที่เดนิทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดนิทาง 

* การรีเควสที่นั่งขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบนิ และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสายการบนิไม่รับจอง และทางลูกค้าต้อง

ชี้แจงเหตผุลกบัทางเคาทเตอร์เชคอนิด้วยตวัท่านเอง) 

 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดโดยสายการบินแควนตัส(QF) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุใน

รายการ 

  ค่าที่พักบนเรือ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
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 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศ

ออสเตรเลีย 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดินทางรวมอุบตัิเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

สําหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านั้น เงื่อนไขการคุม้ครอง 

 ค่านํา้มันจากสายการบิน ณ วันที่  14 พฤศจิกายน 61 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนํา้มัน 

หากสายการบินเปล่ียนแปลงภาษีนํา้มันหลังจากน้ี 

 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าออสเตรเลีย   

 ค่าภาษีท่าเรือ (Port fee)ที่ซิดนีย์ ค่าบริการบนเรือ 

 ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินกาํหนด อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้ท่านละ 30 กโิลกรัม 

และ กระเป๋าเลก็ถือขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน  

 ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือชาํระก่อนเดินทาง 60 วัน หรือหากจองภายใน 60 วันต้องจ่ายค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพ่ืออาํนวยความสะดวกสาํหรับท่านในการทาํวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

สามารถยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง 3 เดือนก่อนเดินทาง (ระหว่าง 15 มกราคม – 10 มีนาคม 2562) 

  หากท่านจองและให้เอกสารในการทาํวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและ

ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาํทั้งหมด 

 เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามัดจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจําทวัรจ์ะถูกนาํไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้งพกัและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 120 วนั คืนมดัจําทั้งหมด 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90-119 วนั หกัค่ามดัจํา 20,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60-89 วนั หกัหมดัจําเต็มจํานวน 30,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกั 50 เปอรเ์ซ็นตข์องค่าทวัร ์

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง วนัเดินทาง – 29 วนั ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  
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หมายเหตุ  

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้

เดินทางเป็นสาํคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดนิทางออก หรือเข้าประเทศ 

เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนาํเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไป

ในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

2. ทางบริษัทฯ ไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่าอนั

สบืเน่ืองมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเร่ืองการเงินและการทาํงานของตัวผู้โดยสารเอง  

3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย  

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สายการบินระหว่าง

ประเทศล่าช้า 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทริกซ ์จากผูส้มคัรทุกท่าน ทีส่มคัรขอวซ่ีา เพือ่เดินทางไป 

ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวซ่ีาทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ทีศู่นยยื์น่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิวมือ 

และตอ้งจองคิววซ่ีาก่อนยืน่เท่านัน้ 

1) หนังสอืเดินทาง มีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสําเนาหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวี

ซ่าติดมาทั้งหมด (สําคญัมาก) 

***การยืน่วซ่ีาออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดินทาง (ถา้มี) หรือ 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบริษทัฯ มา จะดีกวา่เนือ่งจากทางบริษทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรูดเล่มที ่

VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวที้บ่ริษัทฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายส ีจาํนวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 นิ้ ว) 

3) สาํเนาทะเบียนบ้าน, สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  

4) สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี), สาํเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  

5) หนงัสือรบัรองการทํางานของบริษทัท่ีทํางานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือสาํเนา

ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสอืรับรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาํเนาบัตรข้าราชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจําตวัจริง (จะไดคื้นเพือ่ไดร้บั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยี

ไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจาํตัวนักเรียนหรือกรณปิีดเทอมใช้บัตรนักเรียน  

10) ขอสาํเนาสตูิบัตร เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี 

11) เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกบับิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอําเภอเท่านั้น จากบิดาและ

มารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัท่ีตวัแทนยื่นวีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   
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11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากทางอาํเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต

ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดินทาง

จริง บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วซ่ีาก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน

เดินทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดินทางทีผ่่านแลว้จะยกเลิกเดินทางเนืองจาก

มีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวซ่ีา

ออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีท่ียืนยนัจะใหยื้่นวีซ่า  เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการทาํ

ประกนัสขุภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันั้นๆ หรือ ลูกค้า

สามารถทาํเองได้)  หลังจากยื่นแล้ว รออกีประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพ่ือไป

ตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑตูกาํหนด หลังจากน้ันรอผลวีซ่าอกีท ี นอกจากน้ีวีซ่าข้ึนอยู่กบัผลของสขุภาพ

ของผู้สงูอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลข

โทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์(สําคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได ้ลงในสาํเนาบัตรประชาชนและ 

สาํเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือกรอกฟอร์มในการย่ืนวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนังสอืเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS 

แล้วนาํเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาํหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่ม

เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --             

กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้สาํหรับเดินทางเพ่ือธุรกจิเท่าน้ัน ซึ่งการเดินทางกบัทวัร์จะต้องยื่น 

วีซ่าท่องเที่ยว เน่ืองจากการท่องเที่ยวจะต้องย่ืนวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC 

CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

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

เนื่องจากตามเง่ือนไขวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซ่ีาล่าสุด แลว้จะยกเลกิวซ่ีาอันเก่าโดยอัตโนมัต)ิ ทัง้นี้ ข้ึนอยูกั่บ

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

344 6300 

เงื่อนไขสําคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่าน้ันขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน  

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยื่นคํารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนักาํหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

http://thailand.embassy.gov.au/
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3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของทา่น 

ข้ึนอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

ท่ีอยู่ ตวัแทนรบัยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย 

ช้ัน 28 อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สขุุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

ทาํการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 

เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยื่นวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีจะยื่น 

 กรุณาเตรียมเอกสารท่ีช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีกําหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  

 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการยื่นวซ่ีาของท่าน 

 
 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 

2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ................................................ 

3. ชื่อ / นามสกุลเดมิ (หากม)ี ................................................................................... 

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

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

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มอืถือ ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ชื่อสถานที่ทาํงาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณยี ์............................. 

โทรศัพทท์ี่ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรณุากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดอืน-ปีเกดิ ........................................ 

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

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถอื ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดนิทางไปด้วยกนั   กรณุาระบุ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรณุาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 



 

 BW- Royal caribbean Sydney- Melbourne  13-18 APR19  Page 12 

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

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

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรอืไม่    ไม่เคย (......)                  เคย ( ......) ประเทศ.................................... 

10. ท่านเคยเดนิทางไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)        เคย ( ......)  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (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 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

12. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสวิรัต ิ

      อื่นๆ............................................................ 

13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 

14. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสาย

การบินไม่รบัจอง ทางลกูคา้ตอ้งชี้แจงเหตผุลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตวัท่านเอง) 


