Royal Caribbean Radiance of the Seas
SYDNEY-MELBOURNE 7D4N
ิ นีย ์ – เมลเบิรน
ล่องเรือ ซด
์ 7 ว ัน 4 คืน
นำท่ำนล่องเรือสำรำญสุดหรูจำกซิ
จำกซิดนียส์ เู่ มลเบิรน์ พร้อมชมควำมงำมของทะเลใต้และควำมบันเทิง
มำกมำยในเรือระหว่ำงเดินทำง ห้องอำหำรสุดหรูทม่ี ใี ห้เลือกทัง้ อำหำรเอเชียและตะวันตก ชมโชว์อนั
ตระกำรตำหรือจะออกกำลังกำยสำหรับคนรักสุขภำพ เสีย่ งโชคทีค่ ำสิโนและช้อปปิ้ งสินค้ำปลอดภำษี
บนเรือ ซิดนียน์ ำท่ำนชมหำดบอนไดทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วและชำวซิดนียม์ ำนอนอำบแดดทัง้ หญิงและชำย
ชมเดอะแก๊ปชมวิวมหำสมุทรและปำกอ่ำวซิดนียท์ ส่ี วยงำม ชมโอเปร่ำ เฮ้ำส์ทีทเ่ ี คียงข้ำงอยูก่ บั
สะพำนฮำร์เบอร์ทส่ี วยงำมในอ่ำวซิดนี
ดนียแ์ ละเดินเล่นทีเ่ ดอะร๊อคย่ำนเมืองเก่ำในสมัยก่อน นำท่ำนชม
สวนสัตว์โคอำล่ำ พำร์ค ท่ำนจะได้ป้อนอำหำรจิงโจ้และถ่ำยรูปกับโคอะล่ำอย่ำงใกล้ชดิ ช้อปปิ้ งที่
ย่ำนไชน่ ำ ทำวน์ ให้
ให้ทำ่ นซือ้ ของฝำกก่อนกลับบ้ำน เมลเบิรน์ นำท่ำนขึน้ ชมเมืองทีเ่ ก่ำแก่ชมอำคำร
บ้ำนเรือนในยุควิคตอเรีย สวนฟิ ตซอยทีม่ กี ระท่อมของกับตั
บตันคุก้ นักสำรวจชำวอังกฤษทีส่ ำคัญของ
ญของ
คนออสเตรเลีย ชมอนุ สรณ์สถำนสงครำม อำคำรรัฐสภำแห่งเมลเบิรน์ ชมวิ หำรเซนต์แพทริ คซึง่ เป็ น
วิหำรศำสนำคริสต์นิกำยโรมันคำทอลิคทีใ่ หญ่ทส่ี ุด และให้ทำ่ นได้ชอ้ ปปิ้ งย่ำนใจกลำงเมืองเมลเบิรน์

กำหนดกำรเดินทำง

13 –19 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

วันแรกของการเดินทาง (13 เมษายน 2562) กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์
15.00 น.
คณะเดินทำงพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้ ำหน้ ำที่คอยต้ อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง
18.10 น.
ออกเดินทำงสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่ QF024
วันทีส่ องของการเดินทาง ( 14 เมษายน 2562)
06.20 น
07.30 น

เทีย่ ง

ซิดนียช์ มเมือง หาดบอนได – เดอะแก๊ป –เดอะร๊อค – ขึ้ นเรือ

เดินทำงถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย
นำท่ำนชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำว
ชำวออสซี่นิยมมำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเย็นในบรรยำกำศท่ำมกลำง
สำยลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดำนโต้ คลื่น หำดทรำยแห่ง
นี้ยังได้ เป็ นเส้ นทำงในกำรวิ่ง
มำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำด
ในครำวที่จัดกีฬำโอลิมปิ ก ปี 2000
ผ่านชมบ้านของเศรษฐี
บนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้ ำผำเพื่อชมทัศนียภำพอันสวยงำมของ
อ่ำวซิดนีย์และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแก๊ปจุดชมวิวที่สวยงำมอีกแห่งที่ทำ่ นจะได้
ชมท้องทะเลอันงดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ ำซิดนีย์ในทำงเรือ ใน
บริเวณนี้ยังเคยเป็ นจุดวำงปื นใหญ่ยิงต่อต้ ำนข้ ำศึกที่เข้ ำมำทำงเรือในยำมสงครำม ม้าหินของมิสซิส
แม็คควอรีช่ มม้ ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้สำเร็จรำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำท์เวลส์ซ่ึงเป็ นม้ ำ
หินทรำยอยู่ปลำยสุดของสวนสำธำรณะด้ ำนหน้ ำเป็ นอ่ำวซิดนีย์ท่สี วยงำมนอกจำกนี้ด้ำนบน
สวนสำธำรณะยังเป็ นจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมที่ทำ่ นจะถ่ำยรูปให้ เห็นโรงละครโอเปร่ำเฮ้ ำส์และสะพำน
ฮำร์เบอร์เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจี น
นำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนเดอะร๊อค ที่ทำ่ นสำมำรถ ซิดนีย ์ เพื่อชมโรง
ละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้ ำงที่โดดเด่นด้ วย
หลังคำรูปเรือซ้ อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ในแบบสถำปัตยกรรมร่วม
สมัยที่สร้ ำงชื่อเสียงให้ กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์นอูซอง

13.00 น.
16.30 น.
คา่

สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้ วยงบประมำณในกำรก่อสร้ ำงกว่ำร้ อยล้ ำนเหรียญใช้ เวลำในกำรก่อสร้ ำง
นำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ ลงทะเบียนขึ้นเป็ นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภำยในประกอบ
ไปด้ วยห้ องแสดงคอนเสิร์ต ห้ องแสดงละคร และห้ องภำพยนตร์ และร้ ำนอำหำรจำนวนมำก
นำท่ำนสู่ทำ่ เรือ ซิดนีย์เพื่อเชคอิน เรือสำรำญ Royal Carribean Rediance of the Seas
เรือสำรำญออกจำกท่ำเรือซิดนีย์ มุ่งหน้ ำสู่เมืองเมลเบิร์นรัฐวิคตอเรีย
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาราญ
ล่องเรือสู่เมลเบิร์น ให้ ทำ่ นพบกับควำมบันเทิงมำกมำยและพักผ่อนตำมอัธยำศัย

วันทีส่ ามของการเดินทาง (15 เมษายน 2562)

ซิดนีย ์ ล่องเรือ สู่เมลเบิรน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
ให้ ทำ่ นได้ อิสระบนเรือสำรำญชมวิวของท้ องทะเลที่สวยงำม ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำร
หรือจะนั่งเล่นในคลับ เลำจน์ หรือ กิจกรรมต่ำงๆ มำกมำยบนเรือตำมใจชอบ หรือจะช้ อปปิ้ งสินค้ ำ
ปลอดภำษีบนเรือ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ
ให้ ทำ่ นได้ อิสระและชมโชว์ต่ำงๆ มำกมำย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (16 เมษายน 2562)
เช้า
08.00 น.

เมลเบิรน์ สวนฟิ ตซรอย-อนุสรณ์สถานสงคราม–
วิหารเซนต์แพทริค–ช้อปปิ้ ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
เดินทางถึงท่าเรือเมลเบิรน์ นาท่านชมเมลเบิรน์ เป็ นเมืองทีม่ ีความตื่นตาตืน่ ใจด้วยการผสมผสาน
ทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้ วยกัน เป็ นเมืองหลวงที่ต้งั อยู่บนริมฝั่งแม่นำ้ Yarra มีสวนสำธำรณะ
ริมนำ้ มีสถำปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลำงศตวรรษที่ 18 คละเคล้ ำกับตึกสูงระฟ้ ำในสมัย
ปัจจุบันทำให้ มีภมู ิทศั น์ของเมืองที่ไม่เหมือนใครมีแม่นำ้ ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองอันเป็ นเสน่ห์ของเมลเบิร์น
หลังจำกนั้นชม สวนฟิ ตซรอย สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ท่เี ต็มไปด้ วยดอกไม้ นำนำพันธุ์ เป็ นที่ต้ัง
กระท่อมกัปตันคุก้ (**ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม) บ้ ำนพักของนักสำรวจชำวอังกฤษคนสำคัญ
ของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ ถูกย้ ำยมำเพื่อเป็ นกำรเฉลิมฉลอง
นครเมลเบิร์นในวำระครบรอบ 100 ปี ผ่านชม Federation Square เป็ นย่ำนที่ครึกครื้นของเมือง
เมลเบิร์นตรงปลำยแม่นำ้ Yarra River ข้ ำมฝั่งถนนจำกสถำนี Flinders Street Station ที่น่ีเป็ นศูนย์
รวมของแกลอรี่ โรงภำพยนตร์ ร้ ำนอำหำรภัตตำคำรที่ได้ รับรำงวัล มีคำเฟ่ และบำร์ มีลำนเปิ ดกว้ ำง
สำหรับจัดกิจกรรมงำนแสดงและนิทรรศกำรที่ล้อมรอบไปด้ วยอำคำรสถำปัตยกรรมที่สวยที่สดุ แห่ง
หนึ่งของโลก มีร้ำนอำหำรมำกมำยหลำยสไตล์ นำท่ำนชม อนุสรณ์สถานสงคราม(Shrine of
remembrance) เป็ นอนุสรณ์สถำนสงครำมที่ใหญ่ท่สี ุดในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บริเวณคิง
โดเมนส์บนถนนเซนต์คิวด้ ำ สถำนที่แห่งนี้รัฐบำลออสเตรเลียได้ สร้ ำงขึ้นเพื่อรำลึกถึงชำยหญิงที่รับ
ใช้ ชำติและเสียสละในสงครำมโลกครั้งที่ 1 ขณะไปรบยังสนำมรบกัลลิโปลีประเทศตุรกี ณ.สมรภูมิ
แห่งนี้จึงเกิดเป็ นวัน “แอนแซ็ค” (25 เมษำยน) ในวันนี้เหล่ำชำวออสเตรเลียนได้ จัดพิธรี ำลึกถึงผู้รับ
ใช้ ชำติจำนวนกว่ำ 114,000 นำย และเสียชีวิต 19,000 นำย โดยจะนำดอกป๊ อปปี้ สีแดงมำแสดง
ควำมเคำรพ ณ สถำนที่แห่งนี้ซ่ึงจะจัดเป็ นประจำในทุกๆปี ออกแบบและอำนวยกำรก่อสร้ ำงโดย
สถำปนิกอดีตทหำรผ่ำนศึก ในสงครำมโลกครั้งที่ 1 “ฟิ ลลิปส์ ฮัดสัน” กับ “เจมส์ วำร์ดร็อบ” สร้ ำง
ตำมอย่ำงศิลปะคลำสสิคโดยได้ แรงบันดำลใจจำก สุสำนแห่งฮำลิคำแนสสัส และวิหำรพำเธนอนใน
กรุงเอเธนส์
ส่วนยอดของเหนือหลังคำทรงซิกก้ ำเป็ นส่วนที่ได้ มำจำก “Choragic monument of
lysicrates” ในกรุงเอเธนส์
วัสดุท่ใี ช้ ในกำรก่อสร้ ำงอนุสรณ์สถำนแห่งนี้ นั้นเป็ นวัสดุท่อี ยู่ใน
ประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็ นหินแกรนิตที่เป็ นโครงสร้ ำงหลักๆ ของตัวอำคำร และหิน
อ่อนที่ใช้ ในกำรตกแต่งภำยใน สถำนที่สำคัญแห่งนี้ถูกสร้ ำงขึ้นหลังสงครำมโลกครั้งที่ 1 คือในเดือน
พฤศจิกำยน ค.ศ.1918 และแล้ วเสร็จในเดือน มีนำคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกันยังใช้ รำลึกถึงผู้
เสียสละในสงครำมโลกครั้งที่ 2 อีกด้ วย ผ่ำนชมอาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิรน์ (Parliament House
Melbourne) ก่อสร้ ำงขึ้น ณ เดือนธันวำคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929 ออกแบบโดย “ชำลี แพส
ลีย์และปี เตอร์ เคอร” อำนวยกำรก่อสร้ ำงโดย” “จอน คิงส์” ซึ่งใช้ พ้ ืนฐำนศิลปะนีโอคลำสสิค

ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทิศตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย สถำนที่แห่งนี้เคยถูกใช้ เป็ นทั้ง
รัฐสภำแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 ครั้งในปี 1855-1901และ 1927-ปัจจุบัน ทั้งยังเคยถูกใช้ เป็ นอำคำร
รัฐสภำกลำงของประเทศออสเตรเลียระหว่ำงปี 1901-1927 อีกต่ำงหำก สถำนที่แห่งนี้ได้ รับกำร
ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกสำคัญของรัฐวิคตอเรีย และได้ เฉลิมฉลองครบรอบ 150ปี ในปี 2006 ที่ผ่ำน
มำ ผ่ำนชมวิหารเซนต์แพทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourne) เป็ นวิหำรในศำสนำคริสต์
นิกำยโรมันคำทอลิคที่ใหญ่ท่สี ดุ ในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้เป็ นบิชอ็ ปท่ำนแรกแห่งเมือง
Melbourne ต่อมำได้ เป็ นบิชอ็ ปแห่งออสเตรเลียคนที่ 4 มีดำริให้ William Wardell ผู้เป็ นทั้งนักบวช
และสถำปนิกที่สำคัญแห่งเมืองนี้เป็ นผู้ออกแบบและควบคุมกำรก่อสร้ ำงทั้งหมดอำศัยศิลปะโกธิค
ระหว่ำงศตวรรษที่ 14 โดยมีพ้ ืนฐำนมำจำกมหำวิหำรยุคกลำงในประเทศอังกฤษ โดยเริ่มวำงแผน
และก่อสร้ ำงเมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 1858-1939 ต่อมำได้ บูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี 1994 เพื่อที่จะเฉลิม
ฉลองครบรอบ 100 ปี ในอีกสำมปี ถัดมำ

เทีย่ ง

18.00 น.
คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระตำมอัธยำศัย หรือจะเดินช้ อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมืองในไชน่ำทำวน์หรือจะเลือกซื้อสินค้ ำแบรนแนม
มำกมำยในย่ำนใจกลำงเมืองที่มีอำคำรบ้ ำนเก่ำสร้ ำงตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้ วยบรรยำกำศแบบ
ชำวจีนและชำวเอเซียหรือจะช้ อปปิ้ งห้ ำงสรรพสินค้ ำชื่อดัง อำทิ ห้ ำงเดวิด โจน์ ห้ ำงมำยเออร์ ใน
ย่ำนถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปด้ วยร้ ำนเสื้อผ้ ำแฟชั่น หลำกหลำย
สำหรับบุรุษและสตรี
เรือออกเดินทำงจำกเมลเบิร์น สู่ ซิดนีย์
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (17 เมษายน 2562)
ล่องเรือจากเมลเบิรน์ สู่ซิดนีย ์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
ให้ ทำ่ นได้ อิสระบนเรือสำรำญชมวิวของท้ องทะเลที่สวยงำม ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำร
หรือจะนั่งเล่นในคลับ เลำจน์ หรือ กิจกรรมต่ำงๆ มำกมำยบินเรือตำมใจชอบ หรือจะช้ อปปิ้ งสินค้ ำ
ปลอดภำษีบนเรือ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ
ให้ ทำ่ นได้ อิสระและชมโชว์ต่ำงๆ มำกมำย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ

วันทีห่ กของการเดินทาง (18 เมาษายน 2562) สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง – ช้อปปิ้ งย่านไชน่า ทาวน์ – ซิตี เซ็นเตอร์ –
สนามบินซิดนีย ์
เช้า
06.30 น
08.00 น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
เรือเข้ ำเทียบท่ำที่ทำ่ เรือซิดนีย์
จากขึ้ นจากเรือ นำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลิน
ไปกับกำรชมธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสัตว์พ้ ืนเมืองนำนำชนิด อำทิ โคอาล่า จิ งโจ้ วอม
แบท ให้ ทำ่ นได้ สัมผัสและถ่ำยรูปคู่กบั โคอำล่ำตัวน้ อยอย่ำงใกล้ ชิด สนุ กสนานกับการให้อาหาร
จิ งโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลำยไปกับบรรยำกำศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่ำ 10 เอเคอร์ของ
ผืนป่ ำอันอุดมสมบูรณ์เขตร้ อนชื้น จำกนั้นเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้ ำนช้ อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมื องเพื่อ
เป็ นของฝำก อำทิ เช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บคี ิว ณ ห้องอาหารของสวนสัตว์
จำกนั้นเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ ให้ ทำ่ นได้ อิสระช้ อปปิ้ งที่ย่ำนซิต้ เี ซ็นเตอร์ หรือปปิ้ งสินค้ ำมำกมำยจำก
ห้ ำงดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้ รับกำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็ นที่
รู้จักกัน ทั่วไปในท้องถิ่นว่ำตึก QVB ตั้งอยู่ท่บี นถนน George Street ระหว่ำงถนน Marketกับ
ถนน Park เป็ นอำคำรช้ อปปิ้ งสูงสี่ช้ัน มีสนิ ค้ ำประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ ในบ้ ำน หรือแม้ แต่
ดอกไม้ ท่ำนสำมำรถเดินทำงใต้ ดินสู่ย่ำน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ ำยี่ห้อดังมำกมำย

16.00 น.
19.20 น.

นำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินคิงส์ฟอร์ตสมิธ ซิดนีย ์ เพื่อเดินทำงกลับ
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK419

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (19 เมษายน 2562) สนามบินสุวรรณภูมิฯ (กรุงเทพฯ)
01.45 น.(19 เมษายน 2562)

เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ

**************
อัตรำค่ำบริกำร
13 –19 เมษำยน 2562

กำหนดกำรเดินทำง
คณะผู้เดิ นทำง

ห้องหน้ ำต่ำง

ห้องระเบียง

ผูใ้ หญ่ พัก 2 ท่ำน (ห้องหน้ ำต่ำง)

81,900.- บำท
91,900.- บำท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่มีเตียง
81,900.- บำท
91,900.- บำท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่ มท่ำนละ
29,900.- บำท
38,900.- บำท
***ควรยื่นวีซ่าล่วงหน้ าและเก็บเอกสารสาหรับยื่นวีซ่าได้ ต้ังแต่ 15 มกราคม –10 มีนาคม 2562
*** รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีนำ้ มันและรำคำตัว๋ ของสำยกำรบินหำกมีกำรเก็บเพิ่มโดยไม่ได้ แจ้ ง
ให้ ทรำบล่วงหน้ ำหลังจำกออกรำคำนี้ไปแล้ ว
*** กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสำร จำนวน 16 ท่ำน หำกผู้โดยสำรที่เป็ นผู้ใหญ่ต่ำกว่ำ 16 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
กำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
*หำกท่ำนต้ องกำรอำหำรพิเศษหรือที่น่งั บนเครื่องรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้ งให้ เรำทรำบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทำงอย่ำงน้ อย 10 วัน เพื่อแจ้ งให้ สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ ตำมที่ขอหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั สำยกำรบินจะพิจำรณำให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ ำมีวีซ่ำอยู่แล้ ว หรือ มีบตั รอนุญำตให้ เข้ ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้ รับอนุญำตเข้ ำประเทศ เนื่องจำกเป็ นดุลพินจิ ของเจ้ ำหน้ ำตรวจคนเข้ ำเมือง
* หำกจำนวนลูกค้ ำที่เดินทำง 15 -18 ท่ำน บริษัทฯจะจัดรถขนำด 21-25 ที่น่งั ในกำรบริกำรตลอดกำรเดินทำง
* กำรรีเควสที่น่งั ขึ้นอยู่กบั พิจำรณำของทำงสำยกำรบิน และ หำกท่ำนใดรีเควส long leg ทำงสำยกำรบินไม่รับจอง และทำงลูกค้ ำต้ อง
ชี้แจงเหตุผลกับทำงเคำทเตอร์เชคอินด้ วยตัวท่ำนเอง)

อัตรานี้ รวม
ค่ำตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสำยกำรบินแควนตัส(QF) และ สำยกำรบินภำยในแล้ ว ตำมที่ระบุใน
รำยกำร
ค่ำที่พักบนเรือ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้ อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเที่ยว, ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ งที่มี, ค่ำวีซ่ำเข้ ำประเทศ
ออสเตรเลีย
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบตั ิเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุม้ ครอง
ค่ำนำ้ มันจำกสำยกำรบิน ณ วันที่ 14 พฤศจิกำยน 61 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีนำ้ มัน
หำกสำยกำรบินเปลี่ยนแปลงภำษีนำ้ มันหลังจำกนี้
ค่ำวีซ่ำท่องเที่ยวเข้ ำออสเตรเลีย
ค่ำภำษีท่ำเรือ (Port fee)ที่ซิดนีย์ ค่ำบริกำรบนเรือ
ค่ำไกด์บริกำรตลอดกำรเดินทำง
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ ำว
 ค่ำนำ้ หนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีท่เี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด อนุญำตให้ โหลดกระเป๋ ำได้ ท่ำนละ 30 กิโลกรัม
และ กระเป๋ ำเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่ น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่ส่งั เพิ่มเอง
 ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่ าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน
ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทำง 60 วัน หรือหำกจองภำยใน 60 วันต้ องจ่ำยค่ำทัวร์ท้งั หมด
ท่ำนต้ องเตรียมเอกสำรให้ ทำงบริษัทฯ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับท่ำนในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
สำมำรถยื่นวีซ่ำก่อนเดินทำง 3 เดือนก่อนเดินทำง (ระหว่ำง 15 มกรำคม – 10 มีนำคม 2562)
หำกท่ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ ำ ไม่ทนั กำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินและ
ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทั้งหมด
เมื่อท่ำนตกลงชำระค่ำมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ ยอมรับเงื่อนไขและยอมรับข้ อตกลง
ต่ำงๆ ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ ายค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าห้องพักและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 120 วัน คืนมัดจาทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 90-119 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท

แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60-89 วัน หักหมัดจาเต็มจานวน 30,000 บาท
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หัก 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าทัวร์
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง วันเดินทาง – 29 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษทั ฯจะไม่มี
การคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกิดจำกควำมล่ำช้ ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พักใน
ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้
เดินทำงเป็ นสำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ ำเมืองห้ ำมผู้เดินทำงออก หรือเข้ ำประเทศ
เนื่องจำกมีส่งิ ผิดกฎหมำยหรือสิ่งต้ องห้ ำมนำเข้ ำประเทศรวมถึงเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้ องหรือควำมประพฤติส่อไป
ในทำงเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ ำเมืองพิจำรณำแล้ ว
2. ทำงบริษัทฯ ไม่คืนเงินไห้ ท่ำนไม่ว่ำจำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่สี ถำนทูตงดออกวีซ่ำอัน
สืบเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำไม่ครบถ้ วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนในเรื่องกำรเงินและกำรทำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง
3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ ำเมืองให้ กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ
คนต่ำงด้ ำวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำตัว๋ เครื่องบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตัว๋ เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่สี ำยกำรบินระหว่ำง
ประเทศล่ำช้ ำ
เอกสารในการขอวีซ่า
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย เริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ทีส่ มัครขอวีซ่า เพือ่ เดินทางไป
ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้ ผูย้ ืน่ ขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติ ดต่อ ทีศ่ ูนย์ยืน่ วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพือ่ สแกนลายนิ้วมือ
และต้องจองคิ ววีซ่าก่อนยืน่ เท่านัน้
1) หนังสือเดินทำง มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน (นับวันเดินทำง) และถ่ายสาเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวี
ซ่ าติดมาทั้งหมด (สาคัญมาก)
***การยืน่ วีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็ นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่
VFS แล้วนากลับมาพักไว้ทีบ่ ริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคื นอี กทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ำยสี จำนวน 2 รูป (ขนำด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สำเนำทะเบียนบ้ ำน, สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
4) สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ ำมี), สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ ำมี)
5) หนังสือรับรองการทางานของบริษทั ที่ทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่) หรือสำเนำ
ทะเบียนกำรค้ ำถ้ ำเป็ นเจ้ ำของกิจกำร
6) ข้ ำรำชกำรจะต้ องมีหนังสือรับรองกำรทำงำน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่)
7) ข้ ำรำชกำรเกษียณอำยุ ขอสำเนำบัตรข้ ำรำชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาตัวจริง (จะได้คืนเพือ่ ได้รบั
พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลีย
ไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยนื่ วีซ่า

9) เด็กขอหนังสือรับรองจำกโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้ บัตรนักเรียน
10) ขอสำเนำสูติบัตร เด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี
11) เด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี หำกไม่ได้ เดินทำงกับบิดำ หรือ มำรดำ

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาเภอเท่านั้น จำกบิดำและ
มำรดำให้ อนุญำตออกนอกประเทศ
** กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตวั ที่ตวั แทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะต้ องมีหนังสือยินยอมจำกทำงอำเภอจำกบิดำและมำรดำอนุญำต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
12) บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทีผ่ สู ้ งู อายุ 75 ปี ขึ้นไปยืนยันทีจ่ ะเดินทาง
จริง บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยืน่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อน
เดินทาง 15 วัน ในกรณีทีว่ ซี ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบไม่วา่ กรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจาก
มีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคื นเงินค่าทัวร์ทงั้ หมดรวมถึงญาติ หรือผูต้ ิดตามทีผ่ ลวีซ่า
ออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ ี)
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจำกต้ องใช้ ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำเป็ นเวลำนำน และมีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มในกำรทำ
ประกันสุขภำพซึ่งลูกค้ ำจะต้ องจ่ำยเองพร้ อมกับตอนยื่นวีซ่ำ (รำคำขึ้นอยู่กบั บริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้ ำ
สำมำรถทำเองได้ ) หลังจำกยื่นแล้ ว รออีกประมำณ 7-10 วัน ทำงสถำนทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภำพโรงพยำบำลตำมที่สถำนฑูตกำหนด หลังจำกนั้นรอผลวีซ่ำอีกที นอกจำกนี้วีซ่ำขึ้นอยู่กบั ผลของสุขภำพ
ของผู้สงู อำยุเองและทำงสถำนทูตพิจำรณำเป็ นรำยบุคคล ส่วนวันรับวีซ่ำไม่สำมำรถระบุได้ กรุณำใส่หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สาคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสำเนำบัตรประชำชนและ
สำเนำทะเบียนบ้ ำน เพื่อกรอกฟอร์มในกำรยื่นวีซ่ำ
13) ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10-15 วัน หนังสือเดินทำง(PASSPORT) หำกมีบำงท่ำนได้ ย่ นื เล่มเข้ ำ VFS
แล้ วนำเข้ ำสถำนทูตแล้ วไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้ จนกว่ำจะถึงวันกำหนดรับเล่ม
หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า
หำกท่ำนไม่แจ้ งให้ ทรำบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น -กรณีลูกค้าใช้บตั รเอเบค
โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ สำหรับเดินทำงเพื่อธุรกิจเท่ำนั้น ซึ่งกำรเดินทำงกับทัวร์จะต้ องยื่น
วีซ่ำท่องเที่ยว เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวจะต้ องยื่นวีซ่ำแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หำกลูกค้ ำจะใช้ บัตรเอเบค (APEC
CARD) แล้ วไม่สำมำรถเข้ ำประเทศออสเตรเลียได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ หากยืน่ วีซ่าท่องเทีย่ ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ
เนื่องจากตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัต)ิ ทัง้ นี้ ขึ้ นอยูก่ ับ
ดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ ต้ องกำรสอบถำมเพิ่มเติมได้ ท่ี : http://thailand.embassy.gov.au/ หรือ โทร. +66 2
344 6300

เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซ่า
กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร
พิจำรณำของสถำนทูตได้
ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ท่จี ะเดินทำงไป
ท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั้น
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวี
ซ่ าใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ ำไม่ทนั กำหนดวันเดินทำง สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ ชำระไปแล้ ว และทำง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
3. หำกทำงสถำนทูตแจ้ งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้ หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้ อเท็จจริง หรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
4. กรณีท่ที ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วีซ่ำแล้ ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน
ขึ้นอยู่กบั ทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
ชั้น 28 อำคำรเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนำ, กรุงเทพฯ 10110
ทำกำร : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้ นวันหยุด ของ สถำนทูตออสเตรเลีย
เวลำยื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลำรับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com
เว็บ :www.vfs-au.net
**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดู เอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่น
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ขา้ งต้นให้ครบตามที่กาหนด เพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อำยุ .................... ปี สถำนที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ตดิ ต่อได้ สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บ้ำน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อำชีพปัจจุบนั .............................................. ตำแหน่ง .....................................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน หรือร้ ำนค้ ำ ......................................................................................................................
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ท่ที ำงำน ................................................ โทรสำร .........................................
6. สถำนภำพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่ำ (.....) ม่ำย (.....) อยู่กนิ ฉันสำมี-ภรรยำ (.....) แยกกันอยู่
ถ้ ำสมรสแล้ ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นำมสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ตดิ ต่อได้ สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ท่บี ้ ำน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้ วยกัน กรุณำระบุ
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ ..................................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์
.......................................
9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธกำรวีซ่ำหรือไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ....................................
10. ท่ำนเคยเดินทำงไปออสเตรเลียหรือไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......)

ข้อมู ลส่วนตัวเพิม่ เติม
11. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............ห้ อง
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้ อง
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้ อง
12. อำหำร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้อหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
ทำนมังสวิรัติ
อื่นๆ............................................................
13. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ำมี) .................................................
14. รีเควสที่น่งั .........................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ ำต่ำง/อื่นๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทางสายการ
บินฯ ตามทีร่ ีเควสมา แต่ไม่สามารถการันตีได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสาย
การบินไม่รบั จอง ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์เชคอินด้วยตัวท่านเอง)

