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ลอ่งเรือส ำรำญ Radiance of the seas 6 วัน 4 คืน 
    เส้นทำง ซิดนีย ์- เมลเบิร์น(ออสเตรเลีย)  

                                     โดยสำรกำรบิน ควอนตัส (QF) 

 
 

  ล่องเรือส ำรำญสุดหรู จากซิดนีย์สู่เมลเบิร์นพร้อมชมความงามของทะเลใต้และความบันเทิมากมายใน
เรือระหว่างเดินทาง ห้องอาหารสุดหรูท่ีมีให้เลือกท้ังอาหารเอเชียและตะวันตก ชมโชว์อันตระการตาหรือจะออก
ก าลังกายส าหรับคนรักสุขภาพ เสี่ยงโชคท่ีคาสิโนและช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีบนเรือ ซิดนีย์ 
           น าท่านชมหำดบอนไดท่ีมีนักท่องเท่ียวและชาวซิดนีย์มานอนอาบแดดท้ังหญิงและชาย ชมเดอะแก๊ปชม
วิวมหาสมุทรและปากอ่าวซิดนีย์ท่ีสวยงาม ชมโอเปร่ำ เฮ้ำส์ท่ีเคียงข้างอยู่กับสะพานฮาร์เบอร์ท่ีสวยงามในอ่าว
ซิดนีย์และเดินเล่นท่ีเดอะร๊อคย่านเมืองเก่าในสมัยก่อน น าท่านชมสวนสัตว์โคอำล่ำ พำร์ค ท่านจะได้ป้อนอาหาร
จิงโจ้และถ่ายรูปกับโคอะล่าอย่างใกล้ชิด ช้อปป้ิงท่ีย่านไชน่ำ ทำวน์ให้ท่านซื้อของฝากก่อนกลับบ้าน เมลเบิร์น  
           น าท่านขึ้นชมเมืองท่ีเก่าแก่ชมอาคารบ้านเรือนในยุควิคตอเรีย สวนฟิตซอยท่ีมีกระท่อมของกับตันคุ้กนัก
ส ารวจชาวอังกฤษที่ส าคัญของคนออสเตรเลีย ชมอนุสรณ์สถานสงคราม อาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิร์น  
            ชมวิหำรเซนต์แพทริค ซึ่งเป็นวิหารศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคท่ีใหญ่ท่ีสุด และให้ท่านได้ช้อปปิ้ง
ย่านใจกลางเมืองเมลเบิร์น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่13 -18 เมษำยน 2562 (สงกรำนต์)   รำคำเริ่มทึ่ 81,900 บำท (พักห้องมหีน้ำต่ำง) 
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วันแรกของกำรเดินทำง (13 เมษำยน 2562)      กรุงเทพฯ - ซิดนีย ์

 

วันที่สองของกำรเดินทำง ( 14 เมษำยน 2562)     ซิดนีย์ชมเมือง หำดบอนได - เดอะแก๊ป - เดอะร๊อค - ขึ้นเรือ
เรือ 

 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
สนำมบิน คิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ - หำดบอนได - เดอะแก๊ป - เดอะร๊อค - เชคอินขึ้นเรือส ำรำญ Royal 
Carribean Rediance of the Seas - อิสระพักผ่อน 

วันที่3 อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอดวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่ำงๆ บนเรือมำกมำย 

วันที่4 
เมลเบิร์น - สวนฟิตซรอย (ไม่รวมค่ำเข้ำกระท่อม) - อนุสรณ์สถำนสงครำม - ผ่ำนชมวิหำรเซนต์แพทริค - ช้อปปิ้ง 
สินค้ำพื้นเมืองในไชน่ำทำวน์ 

วันที5่ อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอดวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่ำงๆ บนเรือมำกมำย 

วันที6่ 
สวนสัตว์พ้ืนเมือง - ช้อปปิ้งย่ำนไชน่ำ ทำวน์ - ช้อปปิ้ง ซิต ีเซ็นเตอร์ - สนำมบิน คิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ - 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

 
 
 
 

15.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 6  แถว N 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.10 น.  ออกเดินทางสู ่นครซิดนีย์  โดยเท่ียวบินท่ี  QF024 
 
  

06.20 น  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 
07.30 น น าท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหำดบอนได หาดทรายท่ีหนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อน

วันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ท่ีนิยมเล่นกระดานโต้คลื่น 
หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการว่ิง มาราธอน และวอลเลย์บอลชายหาดในคราวท่ีจัด
กีฬาโอลิมปิก ปี 2000    
ผ่ำนชมบ้ำนของเศรษฐีบนเนินเขำแวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าว
ซิดนียแ์ละมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม  
แวะท่ีเดอะแก๊ปจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งท่ีท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก 
และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้าน
ข้าศึกท่ีเข้ามาทางเรือในยามสงคราม ม้ำหินของมิสซิสแม็คควอรี่ชมม้านั่งหินตัวโปรดของภริยา
ของผู้ส าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ
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วันที่สำม (15 เมษำยน 2562)            ซิดนีย์ ล่องเรือ สู่เมลเบิร์น  
 

ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ท่ีสวยงามนอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปท่ีสวยงามท่ี
ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน 
  น าท่านเดินทางสู่ย่านเดอะร๊อคท่ี ซิดนีย์ ท่านสามารถเพื่อชมโรงละครโอเปร่ำเฮ้ำส์ (OPERA 

HOUSE) สิ่งก่อสร้างท่ีโดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรม
ร่วมสมัยท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์นอูซองสถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วย
งบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การ
ยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปีพ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต 
ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวนมาก 

13.00 น. น ำท่ำนสู่ท่ำเรือ ซิดนีย์ เพื่อเชคอิน เรือส าราญ Royal Carribean Rediance of the Seas 
16.30 น. เรือส าราญออกจากท่าเรอืซิดนีย์ มุ่งหน้าสู่เมืองเมลเบิร์นรัฐวิคตอเรีย 
ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
  ล่องเรือสู่เมลเบิร์น ให้ท่านพบกับความบันเทิงมากมายและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 
  ให้ท่านได้อิสระบนเรือส าราญชมวิวของท้องทะเลท่ีสวยงามท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร

หรือจะนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือ กิจกรรมต่างๆ มากมายบนเรือตามใจชอบ หรือจะช้อปปิ้งสินค้า
ปลอดภาษีบนเรือ    
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วันที่สี่ (16 เมษำยน 2562)      เมลเบิร์นสวนฟิตซรอย - อนุสรณ์สถำนสงครำม - วิหำรเซนต์แพทริค - ช้อปปิ้ง      
 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญให้ท่านได้อิสระและชมโชว์ต่างๆ 
มากมาย 

 
 
 
 
 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 
08.00 น. เดินทำงถึงท่ำเรือเมลเบิร์น น ำท่ำนชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีควำมตื่นตำตื่นใจด้วยกำรผสมผสำน 

ทั้งควำมเก่ำและควำมใหม่เข้ำด้วยกัน เป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ า Yarra มีสวนสาธารณะ
ริมน้ า มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษท่ี 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัย
ปัจจุบันท าให้มีภูมิทัศน์ของเมืองท่ีไม่เหมือนใครมีแม่น้ าตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  
หลังจากนั้นชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ เป็นท่ีตั้ง 
กระท่อมกัปตันคุ้ก (**ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม) บ้านพักของนักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของ
โลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนคร
เมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี  ผ่ำนชม Federation Square เป็นย่านท่ีครึกครื้นของเมือง
เมลเบิร์นตรงปลายแม่น้ า Yarra River ข้ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders Street Station ท่ีนี่เป็น
ศูนย์รวมของแกลอร่ี โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารภัตตาคารท่ีได้รับรางวัล มีคาเฟ่และบาร์ มีลานเปิด
กว้างส าหรับจัดกิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการท่ีล้อมรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมท่ีสวย
ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก มีร้านอาหารมากมายหลายสไตล์ 
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น าท่านชม อนุสรณ์สถำนสงครำม(Shrine of remembrance) เป็นอนุสรณ์สถานสงครามท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บริเวณคิงโดเมนส์บนถนนเซนต์คิวด้า  สถานท่ีแห่งนี้รัฐบาล
ออสเตรเลียได้สร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงชายหญิงท่ีรับใช้ชาติและเสียสละในสงครามโลกครั้งท่ี 1 ขณะ
ไปรบยังสนามรบกัลลิโปลีประเทศตุรกี  ณ.สมรภูมิแห่งนี้จึงเกิดเป็นวัน “แอนแซ็ค” (25 เมษายน) 
ในวันนี้เหล่าชาวออสเตรเลียนได้จัดพิธีร าลึกถึงผู้รับใช้ชาติจ านวนกว่า 114,000 นาย และเสียชีวิต 
19,000 นาย โดยจะน าดอกป๊อปปี้สีแดงมาแสดงความเคารพ ณ สถานท่ีแห่งนี้ซึ่งจะจัดเป็นประจ า
ในทุกๆปี  ออกแบบและอ านวยการก่อสร้างโดยสถาปนิกอดีตทหารผ่านศึก ในสงครามโลกครั้งท่ี 1 
“ฟิลลิปส์ ฮัดสัน” กับ “เจมส์ วาร์ดร็อบ” สร้างตามอย่างศิลปะคลาสสิคโดยได้แรงบันดาลใจจาก  
สุสานแห่งฮาลิคาแนสสัส และวิหารพาเธนอนในกรุงเอเธนส์    ส่วนยอดของเหนือหลังคาทรงซิกก้า
เป็นส่วนท่ีได้มาจาก “Choragic monument of lysicrates” ในกรุงเอเธนส์     วัสดุท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้  นั้นเป็นวัสดุท่ีอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ท้ังหมด  ไม่ว่าจะเป็น
หินแกรนิตท่ีเป็นโครงสร้างหลักๆ ของตัวอาคาร และหินอ่อนท่ีใช้ในการตกแต่งภายใน สถานท่ี
ส าคัญแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 คือในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1918 และแล้วเสร็จ
ในเดือน มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกันยังใช้ร าลึกถึงผู้เสียสละในสงครามโลกครั้งท่ี 2 อีกด้วย   
ผ่านชมอำคำรรัฐสภำแห่งเมลเบิร์น (Parliament House Melbourne) ก่อสร้างขึ้น ณ เดือน
ธันวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929  ออกแบบโดย “ชาลี แพสลีย์และปีเตอร์ เคอร” อ านวยการ
ก่อสร้างโดย”  “จอน คิงส์” ซึ่งใช้พื้นฐานศิลปะนีโอคลาสสิค  ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทิศ
ตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย   สถานท่ีแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นท้ังรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 
ครั้งในปี 1855-1901และ 1927-ปัจจุบัน ท้ังยังเคยถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภากลางของประเทศ
ออสเตรเลียระหว่างปี 1901-1927 อีกต่างหาก   สถานท่ีแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ส าคัญของรัฐวิคตอเรีย  และได้เฉลิมฉลองครบรอบ 150ปี ในปี 2006 ท่ีผ่านมา  
ผ่านชมวิหำรเซนต์แพทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourne) เป็นวิหารในศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้เป็นบิช็อปท่านแรกแห่งเมือง
Melbourne ต่อมาได้เป็นบิช็อปแห่งออสเตรเลียคนท่ี 4   มีด าริให้ William Wardell ผู้เป็นท้ัง
นักบวชและสถาปนิกที่ส าคัญแห่งเมืองนี้เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างท้ังหมดอาศัยศิลปะ
โกธิค 
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วันที่ห้ำ (17 เมษำยน 2562) ล่องเรือจำกเมลเบิร์นสู่ซิดนีย ์
 

ระหว่างศตวรรษท่ี 14  โดยมีพื้นฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ โดยเริ่มวางแผน
และก่อสร้างเมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 1858-1939 ต่อมาได้บูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี 1994 เพื่อท่ีจะเฉลิม
ฉลองครบรอบ 100 ปี ในอีกสามปีถัดมา   
 
 
 

 
 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
  อิสระตามอัธยาศัย หรือจะเดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองในไชน่าทาวน์ หรือจะเลือกซื้อสินค้าแบรน

แนม    มากมายในย่านใจกลางเมืองท่ีมีอาคารบ้านเก่าสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วย
บรรยากาศแบบชาวจีนและชาวเอเซียหรือจะช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ ห้างเดวิด โจน์ 
ห้างมายเออร์  ในย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ท่ีเต็มไปด้วยร้านเส้ือผ้า
แฟชั่น หลากหลายส าหรับบุรุษ และสตรี   

18.00 น. เรือออกเดินทางจากเมลเบิร์น สู่ ซิดนีย์  
ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ 
 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 
  ให้ท่านได้อิสระบนเรือส าราญชมวิวของท้องทะเลท่ีสวยงาม ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร

หรือจะนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือ กิจกรรมต่างๆ มากมายบินเรือตามใจชอบ หรือจะช้อปปิ้งสินค้า
ปลอดภาษีบนเรือ    

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ 
  ให้ท่านได้อิสระและชมโชว์ต่างๆ มากมาย 
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วันที่หก (18 เมำษำยน 2562) สวนสัตว์พื้นเมือง - ช้อปปิ้งย่ำนไชน่ำ ทำวน์ - ซิตี เซ็นเตอร์ - กรุงเทพฯ 
 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ 
 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 
06.30 น  เรือเข้าเทียบท่าท่ีท่าเรือซิดนีย์  
08.00 น  จำกขึ้นจำกเรือ น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลิน

ไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอำล่ำ จิงโจ้ วอม
แบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนำนกับกำรให้อำหำร
จิงโจ้จำกมือของท่ำนเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นท่ีกว่า 10 เอเคอร์ของ
ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อ
เป็นของฝาก  อาทิ เช่นครีมบ ารุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้  

 

             
 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบบำร์บีคิว ณ ห้องอำหำรของสวนสัตว์ 
 จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งท่ีย่านซิตี้เซ็นเตอร์ หรือปปิ้งสินค้ามากมายจาก

ห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นท่ีรู้จัก
กันท่ัวไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ท่ีบนถนน George Street ระหว่างถนน Marketกับ ถนน 
Park เป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ 
ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย 

 
 
 
 
 
 

16.00 น.        น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินคิงส์ฟอร์ตสมิธ ซดินีย์ เพื่อเดินทางกลับ 
19.20 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี EK419 
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01.45 น.+1 (19 เมษำยน 2562)      เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ 
ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
       

อัตรำค่ำบริกำร ช ำระต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) วนัที่ 13-18  เม.ย. 62 ห้องหน้ำต่ำง ห้องระเบียง 

ผู้ใหญ่ พัก  2 ท่ำน (หอ้งหน้ำต่ำง) 81,900 บำท 91,900 บำท 
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่มีเตียง 81,900 บำท 91,900 บำท 
ห้องพักเดี่ยวเพ่ิมท่ำนละ 29,900 บำท 38,900 บำท 

***ควรยื่นวีซ่ำล่วงหน้ำและเก็บเอกสำรส ำหรับยื่นวีซ่ำได้ตั้งแต่ 15 มกรำคม –10 มีนำคม 2562 
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันและราคาตั๋วของสายการบินหากมีการเก็บ
เพิ่มโดยไม่ไดแ้จ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว  
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จ านวน 16 ท่าน หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่ต่ ากว่า 16 ท่าน บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือท่ีนั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบใน
ตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะไดต้ามท่ีขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
สายการบินจะพิจารณาให้ 
* มีวีซ่ำออสเตรเลียแล้ว ลดท่ำนละ  4,500 บำท 
* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของ
เจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   
* หากจ านวนลูกค้าท่ีเดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ท่ีนั่งในการบริการตลอดการเดินทาง 
* การรีเควสท่ีนั่งขึ้นอยู่กับพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสายการบินไม่รับ
จอง และทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์เชคอินด้วยตัวท่านเอง) 
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เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

อัตรำนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบินแควนตัส(QF) และ สายการบินภายในแล้ว ตามท่ีระบุ
ในรายการ 

  ค่าท่ีพักบนเรือ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่
ระบ ุ

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศ
ออสเตรเลีย 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 
1,000,000 บาท ส ำหรับผู้เดินทำงไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลำท่องเที่ยวกับทัวร์
เท่ำนั้น เงื่อนไขกำรคุ้มครอง 

 ค่าน้ ามันจากสายการบิน ณ วันท่ี  14 พฤศจิกายน 61 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตาม
ภาษีน้ ามัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ ามันหลังจากนี้ 

 ค่าวีซ่าท่องเท่ียวเข้าออสเตรเลีย   
 ค่าภาษีท่าเรือ (Port fee)ท่ีซิดนีย์ ค่าบริการบนเรือ 
 ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง 

อัตรำนี้ไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้ท่านละ 30 

กิโลกรัม และ กระเป๋าเล็กถือขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง  
 ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลยี) 
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เงื่อนไขกำรจองทัวร์และกำรช ำระเงิน  

- โปรดช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ 30,000 บำท หลังจากที่ได้รับการย่ืนยันท่ีนั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าท่ีแล้ว ภายใน 1-2 วัน
ท าการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/
หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : 
@cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด 
ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 65 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 75 วันท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินท่ีระบุ 
(การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
- ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 
สามารถยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง 3 เดือนก่อนเดินทาง (ระหว่าง 15 มกราคม – 10 มีนาคม 2562) 
- หากท่านจอง และให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสาย
การบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าท้ังหมด 
- เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและยอมรับ
ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   

ค่ำมัดจ ำทัวร์จะถูกน ำไปจ่ำยค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำห้องพักและค่ำวีซ่ำล่วงหน้ำซึ่งไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได้ หำกผู้
เดินทำงยกเลิกหรือไม่สำมำรถเดินทำงได้ด้วยเหตผุลไดก็ตำมจะเป็นไปตำงเงื่อนไขตำมนี้ 
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 120 วันท าการ คืนมัดจ าท้ังหมด 
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 90-119 วันท าการ หักค่ามัดจ า 20,000 บาท 
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60-89 วันท าการ หักหมัดจ าเต็มจ านวน 30,000 บาท 
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วันท าการ หัก 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าทัวร์ 
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง วันเดินทาง – 29 วันท าการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
 แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่

มีการคืนเงินท้ังหมด  
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หมำยเหตุ  

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกและปลอดภัย
ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือ
เข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือ
ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

2. ทางบริษัทฯ ไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ านวนท้ังหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออก
วีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการย่ืนวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการท างานของตัว
ผู้โดยสารเอง  

3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย  

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศไทยท่ีท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเคร่ืองในกรณีท่ีสายการบิน
ระหว่างประเทศล่าช้า 

 
ผู้เดินทำงที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว ก่อนวันเดินทำง 

จะต้องช ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนฑูตปล่อยเลม่คืนมำแล้วเท่ำนั้น) 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินเสริม ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทาง
กลับประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* ส าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร์ ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อย
กว่ำ 1 สัปดำห์  และกรุณำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน  

หลังจำกส่งรำยช่ือผู้เอำประกันภัยแล้ว 
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เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ  

ทางสถานฑูตออสเตรเลีย  เริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ท่ีสมัครขอวีซ่า เพื่อเดินทาง
ไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ย่ืนขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่อ
สแกนลายนิ้วมือ และต้องจองคิววีซ่าก่อนยื่นเท่านั้น 

1. หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ำยส ำเนำหน้ำที่มีกำรเดินทำงเข้ำ-ออก 
หรือมีวีซ่ำติดมำทัง้หมด (ส ำคัญมำก) 

2. ***การย่ืนวีซ่าออสเตรเลียไม่จ าเป็นต้องน าพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้า
มี) หรือ ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะน า
พาสปอร์ตไปรูดเล่มท่ี VFS แล้วน ากลับมาพักไว้ท่ีบริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง  

3. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
5. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  
6. หนังสือรับรองกำรท ำงำนของบริษัทที่ท ำงำนอยู่ (ภำษำอังกฤษ หรือ ภำษำไทย ใช้ได้ทั้งคู่) หรือส าเนา

ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ 
7. ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการท างาน (ภำษำอังกฤษ หรือ ภำษำไทย ใช้ได้ทั้งคู่)   
8. ข้าราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบัตรข้าราชเกษียณ 
9. หลักฐำนกำรเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝำกประจ ำตัวจริง (จะได้คืนเพ่ือ

ได้รับพิจำรณำวีซ่ำแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจำกธนำคำรเท่ำนั้น หมำยเหต ุ
สถำนทูตออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในกำรใช้ยื่นวีซ่ำ 

10. เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บัตร
นักเรียน  

11. ขอส าเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี 
12. เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทำงด้วยทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกทำงอ ำเภอเท่ำนั้น จากบิดา
และมารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี บิดำหรือมำรดำ ต้องไปโชว์ตัวที่ตวัแทนยื่นวีซำ่ VFS พร้อมกับบุตร   
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11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทำงด้วย จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากทางอ าเภอจากบิดาและมารดา
อนุญาตออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้ำที่มีอำยุเกินกว่ำ 75 ปี ( ยกเว้นกรณีท่ีผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันท่ีจะ
เดินทางจริง บริษัทฯจะด าเนินการให้และแนะน าให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่าย
ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามก าหนดวันเดินทางมีผลท าให้
เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ท้ังสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางท่ี
ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์
ท้ังหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามท่ีผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้) 

a. กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่ำ  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มในการท าประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ 
ประกันนั้นๆ หรอื ลูกค้าสามารถท าเองได้)  หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทาง
สถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามท่ีสถานฑูตก าหนด 
หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพของผู้สูงอายุเองและทาง
สถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมำยเลข
โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้ำน และอีเมล์ (ส ำคัญมำก) ที่สำมำรถติดตอ่ได้ ลงในส าเนาบัตร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการย่ืนวีซ่า  

2. ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า 
VFS แล้วน าเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันก าหนดรับเล่ม หำกมี
กำรใช้เล่มเดินทำงไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เรำทรำบก่อนยื่นวีซ่ำ  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ 
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น --                 

กรณีลูกค้ำใช้บัตรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส าหรับเดินทางเพื่อธุรกิจเท่านั้น ซึ่งการเดินทางกับทัวร์จะต้องยื่น 
วีซ่าท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเท่ียวจะต้องยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค 
(APEC CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น  
หมำยเหตุ  หำกยื่นวีซ่ำท่องเที่ยว(Tourist Visa) ทำงลูกค้ำอำจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดย
อัตโนมัติ เนื่องจำกตำมเงื่อนไขวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่ำล่ำสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่ำอันเก่ำโดย
อัตโนมัติ) ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของลูกค้ำในกำรตัดสินใจ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 
http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 344 6300 

http://www.cruisedomain.com/
http://thailand.embassy.gov.au/
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เงื่อนไขส ำคัญของกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่
สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมี
ความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารท่ีระบุเท่านั้น  

กรณีถูกปฎิเสทวซี่ำ 

1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด หรือ หำกต้องกำรยื่นค ำ
ร้องขอวีซ่ำใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสำรชุดใหม่ทกุคร้ัง 
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว 
และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด  
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือน
ข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 
4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่าน ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 
 

ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่ำ ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ ำประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 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 
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 
เว็บ :www.vfs-au.net 

**ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับย่ืนวีซ่ำ หำกบริษัทฯตรวจดูเอกสำรแล้วพบว่ำ ไม่ตรงตำมเงื่อนไขท่ีจะย่ืน 

กรุณำเตรียมเอกสำรที่ชี้แจงไว้ข้ำงต้นให้ครบตำมที่ก ำหนด เพื่อควำมสะดวกของท่ำนเองในกำรยื่นขอวีซ่ำ 
 

**** เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับ 
เงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด *** 
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โปรดกรอกรำยละเอียดเป็นภำษำอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำน 
 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   
........................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ............................ 
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ 
............................. 
โทรศัพท์ท่ีท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส   (.....) หย่า   (.....) ม่าย   (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่ 
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศัพท์ท่ีบ้าน ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา 
.................................................................................. 
ท่ีอยู่ ................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ ...................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่    ไม่เคย (......)             เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
10. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)        เคย ( ......)  
 
 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 
 

 

 

 

 
 VS111218 

Page 18 of 18  

ข้อมูลส่วนตัวเพ่ิมเติม 
11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
12. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 
14. รีเควสท่ีนั่ง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ)  

 
(ทำงบริษัทฯ จะแจ้งทำงสำยกำรบินฯ ตำมที่รีเควสมำ แต่ไม่สำมำรถกำรันตีได้เลย ขึ้นอยู่กับพิจำรณำของทำง
สำยกำรบิน และ หำกท่ำนใดรีเควส long leg ทำงสำยกำรบินไม่รับจอง ทำงลูกค้ำต้องชี้แจงเหตุผลกับทำง

เคำทเตอร์เชคอินด้วยตัวท่ำนเอง) 
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