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10 วนั ล่องเรือ ออสเตรเลยี แทสมาเนีย 
(Royal Caribbean - Radiance of the Seas!!) 

 

โปรโมช่ันพเิศษ...สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ส 

23 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 
ราคา …. 89,900 บาท  

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ..... ไม่รวมค่าวซ่ีา) 
 

ซิดนีย์ – เมลเบิร์น – โฮบาร์ต (แทสมาเนีย) – วูลลองกอง– ซิดนีย์ 
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ขอสงวนสิทธ์ิหากเรือมีการปรับเปลีย่นท่าเทยีบเรือ ซ่ึงทางทวัร์จะท าการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 

10 วนั ล่องเรือ ออสเตรเลยี แทสมาเนีย 
 

23 ตุลาคม 2559  กรุงเทพมหานคร 
 

15.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอิน N (แถว N) ประตูทางเขา้ท่ี 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแควนตสั แอร์เวยส์ (QF) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

18.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย โดยเท่ียวบินท่ี QF 024 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
 สายการบินมีบริการอาหาร 2 ม้ือระหวา่งเท่ียวบินสู่เมืองซิดนีย ์
 

24 ตุลาคม 2559  ซิดนีย์  
 

07.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองซิดนีย ์(SYD) ประเทศออสเตรเลีย  
น าท่านชมชายหาดบอนได (Bondi beach) หาดทรายสีทองท่ีหนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพกัผอ่น ท่ามกลางสาย
ลม แสงแดด และกล่ินไออนัสดช่ืนของทะเล จากนั้นน าท่านชม มา้นัง่หินของมิสซิสแม็คควอร่ี มา้นัง่หินตวั
โปรดของภริยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ใหท้่านไดถ่้ายรูปทิวทศัน์เป็นท่ีระลึก น าท่าน
ถ่ายรูปกับโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House) ส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็น
เอกลักษณ์ ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยัท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง 
สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ดว้ยงบประมาณในการก่อสร้างกวา่ร้อยลา้นเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 
ปี สัญลกัษณ์ของออสเตรเลีย ไดเ้วลาน าท่านสู่ย่านซิต้ีเซ็นเตอร์เพื่อช้อปป้ิงสินคา้มากมายจากห้างดงั Queen 
Victoria Building (QVB) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในทอ้งถ่ินว่าตึก 
QVB ตั้งอยูท่ี่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กบั ถนน Park เป็นอาคารชอ้ปป้ิงสูงส่ีชั้น มีสินคา้
ประเภทแฟชัน่ อญัมณี ของใชใ้นบา้น หรือแมแ้ต่ดอกไม ้ท่านสามารถเดินทางใตดิ้นสู่ยา่น Centre Point เพื่อ
ซ้ือสินคา้ยีห่อ้ดงัมากมาย หรือจะซ้ือครีมบ ารุงผวิจากหา้ง David Jones (ในการชอ้ปป้ิงท่ีออสเตรเลียควรเตรียม
ถุงไปใส่ของเอง เพราะตามหา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้ไม่มีถุงใหฟ้รี) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มาร์ตินเพลส (Martin Place) ถนนคนเดินซ่ึงตั้งอยูใ่นใจกลางย่านธุรกิจของซิดนีย ์เป็นท่ีตั้ง
ของห้างสรรพสินค้า อาคารท่ีสร้างในรูปแบบนีโอคลาสสิกในแบบต่างๆ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ซิดนีย ์
เจเนอรัล โพสต์ ออฟฟิศ (Sydney General Post Office) ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีปลายดา้นตะวนัตกของมาร์ตินเพลส เป็น
อาคารท่ีออกแบบโดยสถาปนิกยุคอาณานิคม ช่ือ James Barne อาคารท่ีสร้างในลกัษณะซุ้มหินทรายแบบนีโอ
คลาสสิก รอบอาคารถูกหุ้มดว้ยแนวไมอ้ยา่งสวยงาม อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง หรือ เก็บภาพความสวยงามของ
หมู่อาคารเก่าตามอธัยาศยั 

 

15.00 น. น าท่านเชคอินข้ึนเรือส าราญ Royal Caribbean “Radiance of the Seas”  
 

18.30 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือซิดนีย ์สู่ท่าเรือเมลเบิร์น (Melbourne) 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
25 ตุลาคม 2559  Cruising  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment: ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์
คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
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26 ตุลาคม 2559  เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ด 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมลเบิร์น 
 น าท่านเดินทางผ่าน เส้นทางสายเกรทโอเช่ียนโรดส์ (Great Ocean Road) เส้นทางเลียบชายฝ่ังทางตอนใตท่ี้มี

ช่ือเสียงดบัโลกของออสเตรเลีย ผา่นหนาผาอนัสูงชนั ประปรายดว้ยรีสอร์ทส าหรับนกัท่องเท่ียว และเขตป่า
ฝนอนัเขียวขจี ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัววิธรรมชาติอนัสวยงาม พร้อมจุดชมวิวท่ีมีความแปลกตา ไม่วา่จะเป็น 
ทเวลฟ์ อโพสเทิล (Twelve Apostles) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม "หินสาวกทั้ง 12 ของพระคริสต"์ แท่งหินปูนท่ีถูก
ธรรมชาติสลกัให้มีรูปทรงแปลกและแตกต่างกนัไป เรียงรายกระจายอยูบ่ริเวณชายหาด จ านวน 12 ตน้ ซ่ึงมี
การผุกร่อนไปแลว้ 2 ตน้ ปัจจุบนัเป็นอีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกมากท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในออสเตรเลีย นอกจากน้ียงัมี ดิ ลอค อาท จอร์จ (The Loch Ard Gorge) แท่งหินรูปโคง้ขนาดใหญ่กลาง
ทะเลใกล้ชายฝ่ัง ซ่ึงถูกน ้ าทะเลกดัเซาะตรงกลางจนทะลุ ก่อให้เกิดรูปร่าง คล้ายสะพานโคง้ และ ลอนดอน
บริดจ ์(London Bridge) หินกลางทะเลซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยสะพานท่ีขา้มแม่น ้าเทมส์ในกรุงลอนดอน 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเส้นทางอนัสวยงามแห่ง สายเกรทโอเช่ียนโรดส์ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ
เส้นทางถนนสายน้ี จวบจนไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่นครเมลเบิร์น น าท่านผา่นชม ยา่นจตุรัสเฟดเดอเรชัน่ 
สแควร์ (Federation Square) อีกหน่ึงจตุัรัสท่ีตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองเมลเบิร์น และยงัเป็นจุดเช่ือมศูนยก์ลาง
เมืองกบัแม่น ้ายาร์ร่า น าท่านผา่นชม สวนฟิซรอย (Fitzroy Garden) สวนสาธารณะในกลางนครเมลเบิร์น สร้าง
ข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1848 และครอบคลุมพื้นท่ีสีเขียวอาณาเขตกวา่ 64 เอเคอร์ นบัเป็นหน่ึงในกวา่สิบสวนสาธารณะ
ท่ีท าให้เมลเบิร์นได้รับสมญานามว่า เป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ บ้านกัปตนัคุ๊ก 
(Captain Cook Cottage) หรือช่ือเต็ม กัปตัน เจมส์ คุ๊ก ยอดนักเดินเรือชาวอังกฤษ ผูซ่ึ้งเดินเรือส ารวจบน
คาบสมุทรแปซิฟิค และคน้พบเกาะฮาวาย ประเทศนิวซีแลนด ์และประเทศออสเตรเลีย 
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16.00 น. น าท่านกลบัสู่เรือส าราญ 
17.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือเมลเบิร์น (Melbourne) สู่ท่าเทียบเรือโฮบาร์ต (เกาะแทสมาเนีย) 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
27 ตุลาคม 2559  Cruising  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment: ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์
คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
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หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
  
28 ตุลาคม 2559  โฮบาร์ต (แทสมาเนีย) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือโฮบาร์ต (แทสมาเนีย) 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโฮบาร์ต (Hobart) เมืองหลวงของรัฐแทสมาเนีย ท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เป็น

เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดล าดับท่ี 2 รองลงมาจากซิดนีย์ จากการก่อตั้ งเมืองในออสเตรเลียเม่ือปี ค.ศ.1803 เมือง
โฮบ าร์ต ตั้ งอ ยู่ ค ร่อมส อง ฝ่ั งข อ ง  ป าก แม่ น ้ า เด อ ร์ เวนท์  (Derwent River) โดย มี  ภู เข า เวล ลิ งตัน                         
(Mt. Wellington) เป็นฉากหลงั ทั้งน้ีโฮบาร์ตอุดมไปดว้ยมรดกจากยุคอาณานิคม ความงามของธรรมชาติ และ
บรรยากาศของเมืองเก่าท่ีเต็มไปดว้ยความร่ืนเริงของบาร์และร้านอาหารในเมืองยามค ่าคืน น าท่านเดินทางสู่           
อลิซาเบธสตรีท (Elizabeth St Mall) ศูนยข์้อมูลนักท่องเท่ียว ธนาคาร และท่ีท าการไปรษณียห์ลกับนถนน             
อลิซาเบธ แวะชม ซาลาแมนกาเพลส (Salamanca Place) ชุมชนเล็กๆของชาวแทสมาเนีย ท่ีเรียงรายไปด้วย            
ตึกเก่าและอาคารโบราณในยุคอาณานิคมองักฤษ ซ่ึงตลาดนัดแห่งน้ีจะเปิดขายของเฉพาะวนัเสาร์เท่านั้ น           
จดัว่าเป็นย่านสินคา้ประเภทงานฝีมือและงานออกแบบศิลปะแห่งใหญ่ท่ีสุดของออสเตรเลียทีเดียว มีสินคา้
เคร่ืองใช้ทั้ งของมือหน่ึงและมือสองสภาพดีราคาถูกมาวางขายมากมาย ทั้งเส้ือผา้ ของท่ีระลึก เคร่ืองหนัง 
เซรามิค รวมทั้งพืชผกัผลไมแ้ละดอกไมล้ว้นแลว้แต่น่าซ้ือไปหมด (***ตลาดซาลามังก้า เปิดให้บริการเฉพาะ
วันเสาร์) เดินลดัเลาะเขา้สู่ ยา่นแบตเตอร่ีพอ้ยน์ท (Battery Point) ซ่ึงเป็นเขตชุมชนโบราณสมยัอาณานิคมยุค
ตน้ๆท่ีได้รับการรักษาสภาพไวเ้ป็นอย่างดี ผ่านชมหมู่อาคารโบราณท่ีสง่างาม เช่น Arthur Circus Cottages, 
โบสถ์เซนต ์และพิพิธภณัฑ์ Van Diemen's Land Folk Museum อาคารสมยัจอร์เจียนท่ีตั้งอยูบ่นพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บ
การจดัแต่งภูมิทศัน์ไวอ้ยา่งงดงาม  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (เมนูกุ้งมังกร และหอยเป๋าฮือ้) 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองริชมอนด์ (Richmond) (ระยะทาง 26 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเล็กๆ
ทางตอนเหนือของนครหลวงโฮบาร์ต ท่ีเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ยุคศตวรรษท่ี 19 บ้านเรือนทรง
โบราณจดัวางตามผงัเมืองท่ามกลางภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม น าท่านผา่นชมโบสถ์เซนตจ์อห์น  (St. John’s Church) 
ซ่ึงเป็นโบสถ์นิกายคาทอลิกเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศ แวะถ่ายรูปกับ สะพานริชมอนด์ (Richmond Bridge) 
สะพานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในออสเตรเลีย สร้างจากหินทรายโดยนกัโทษเม่ือ   ปี ค.ศ.1823  

 

16.00 น. น าท่านกลบัสู่เรือส าราญ 
17.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือโฮบาร์ต (เกาะแทสมาเนีย) สู่ ท่าเรือวลูลองกอง 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
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29 ตุลาคม 2559  Cruising  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment: ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์
คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
30 ตุลาคม 2559  วูลลองกอง – เคียม่า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือวลูลองกอง 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองวูลลองกอง (Wollongong) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของรัฐนิวเซาท์เวลส์ เป็นเมืองท่ีมี

ทศันียภาพและบรรยากาศร่มร่ืน เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งเทือกเขาและมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นเมืองตากอากาศ
ริมชายฝ่ังท่ีสวยงามยิ่งอีกแห่งของออสเตรเลีย น าท่านเข้าชมวดัหนานเทียน วดัจีนของศาสนาพุทธนิกาย
มหายานท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในออสเตรเลีย วดัแห่งน้ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมทางสถาปัตยกรรมและการจดัสวน 
นอกจากนั้นยงัได้รับรางวลัชนะเลิศแหล่งท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นและน่าสนใจท่ีสุดของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ในปี 
1999 อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามของวดัและ สวนสวยท่ีตกแต่งไดอ้ยา่งร่มร่ืน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเคียม่า (Kiama) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึง  ใกล้ๆ กบัเมืองวุลลองกอง น า
ท่านถ่ายรูปกับประภาคารแห่งวูลลองกอง (The Wollongong Head Lighthouse) ประภาคารสูงตระหง่าน 
จากนั้นน าท่านชมโบลวโ์ฮล (Blow holes) หน้าผาหินท่ีมีรูขนาดใหญ่ เวลาคล่ืนน ้ าทะเลขนาดใหญ่ซัดมา
กระทบกบัโพรงของแท่งหิน ท าให้เกิดปรากกการณ์กลายเป็นน ้ าพุแตกสูงข้ึนมาเป็นเมตรๆ  ท่านจะได้ชม
ความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีไดส้รรคส์ร้างข้ึนอยา่งลงตวั เรียกกนัว่า “ช่องหายใจของปลาวาฬ” อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพความงามทางธรรมชาติตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

16.00 น. น าท่านกลบัสู่เรือส าราญ 
17.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจาก ท่าเรือวลูลองกอง มุ่งหนา้สู่ท่าเรือซิดนีย ์
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง
จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  เพราะ
เจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ี
ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 
31 ตุลาคม 2559  ซิดนีย์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
06.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือซิดนีย ์
08.00 น. น าท่านเชคเอาทเ์รือส าราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 

น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเมา้ท์เท่นส์ เทือกเขาบลูเมาท์เท่นส์อยูห่่างจากตวัเมืองซิดนียไ์ปทาง
ตะวนัตกประมาณสองชัว่โมง ให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างจากการเท่ียวในเมือง ท่ีบริเวณน้ีเป็นท่ีราบสูงถึง 1,000 
เมตร มีวิวของน ้ าตก หน้าผาหิน และหุบเขาต่างๆ บริเวณเทือกเขาบลูเมาท์เท่นส์ ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็น
มรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ช่ือ บลูเมาท์เท่นส์น้ีไดม้าจากบรรยากาศของหมอกท่ีอยู่ท่ามกลางแสงแดดอนั
สวา่งจา้สะทอ้นกบัละอองของหยดน ้ ามนัท่ีออกมาจากตน้ยคูาลิปตสัในอากาศ และท าให้เกิดเป็นประกายสีฟ้า
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เร่ือๆ ล่องลอยเป็นดงัหมอกควนั ระหว่างทางผ่านชมหมู่บ้านเล็กๆท่ีอยู่รอบบริเวณอุทยานฯ พร้อมชมวิว
ทิวทศัน์สองขา้งทาง  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย น าท่านชมทิวทศัน์อนัสวยงามของ วนอุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส์ จากจุดชมววิท่านสามารถมองเห็นหุบเขา
สามอนงค ์(Three sisters) ตน้ก าเนิดต านานความรักอนัแสนเศร้าของยกัษส์าวอะบอริจ้ิน ชมเทือกเขาท่ีมีขนาด
มหึมา โอบลอ้มขุนเขาบนผนืแผน่ดินท่ีกวา้งใหญ่ จากนั้นน าท่านเก็บเก่ียวประสบการณ์อนัน่าต่ืนเตน้ ดว้ยการ
นัง่ รถรางไฟฟ้า (Scenic Railway) ท่ีมีความชนัท่ีสุดในโลกถึง 52 องศา ท่ีถูกดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหินใน
สมยัก่อน วิ่งทะลุหุบเขาสูงชนัระดบั 52 องศา ลงสู่หุบเหวเบ้ืองล่าง แลว้น าท่านข้ึนกระเช้า Scenic Cableway 
เพื่อชมความงดงามของทิวทศัน์จากมุมสูง ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่เมืองซิดนีย ์

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั The Grace Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 
1 พฤศจิกายน 2559 ซิดนีย์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซิดนีย ์เพื่อเชคอิน 
09.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแควนตสั แอร์เวยส์ เท่ียวบิน QF023  
 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 09.40 ชัว่โมง) 
16.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ (Bon Voyage) 
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10 วนั ล่องเรือ ออสเตรเลยี แทสมาเนีย 
23 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 

อตัราค่าบริการ 23 ต.ค.-1 พ.ย. 2559 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 89,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบ OCEAN VIEW เพิ่มท่านละ 7,000 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียง SEAVIEW BALCONY เพิ่มท่านละ 17,000 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (คิดท่ีหอ้งพกัแบบ INSIDE ซ่ึงเป็นราคาเร่ิม) 30,000 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 17 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หอ้งพกัแบบ INSIDE)   89,900 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งเดียวกนั 3-4 ท่าน) ท่านละ 87,900 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 17  ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  86,900 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  83,900 

เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี (นบัอายจุนถึงวนัเดินทางกลบั) 19,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายนืยนัได้กต่็อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 85,000 

ราคาทวัร์ ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – Land only (ไม่รวมตัว๋ BKK-SYD-BKK) 65,900 

กรณีมีวซ่ีาแลว้หรือไม่ตอ้งยื่นวซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมวซ่ีา 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  7 พฤษภาคม 2559) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวทวัร์ออสเตรเลีย (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินแควนตสั แอร์เวยส์ (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่า Service fee 
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 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

 อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 AUD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 9 วนั เท่ากบั 27 AUD) 
 ค่าวซ่ีาออสเตรเลีย (เขา้-ออกคร้ังเดียว)  ประมาณ 4,500 บาท ตอ้งโชวต์วัเน่ืองจากตอ้งสแกนลายน้ิวมือ 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้่านดูแลกระเป๋าเดินทางดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
* ยกเลิก 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน 
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ :  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปกิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปกิเสธการตรวจคนเขา้เมืองและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปกิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกกหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง  
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 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หาก
ท่านถูกปกิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยู่กับขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกัน ซ่ึง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปกิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผดิชอบชดใชต้ามกกไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกกของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนกักระเป๋า 
คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารทีใ่ช้ยืน่วซ่ีาท่องเทีย่วออสเตรเลยี 
ใช้เวลาประมาณ 10 วันท าการ และ ห้ามดึงเล่มออก ทุกกรณี และ ต้องโชว์ตัวเน่ืองจากต้องสแกนลายนิว้มอื 

 
เอกสารทีต้่องเตรียม ก่อนยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวออสเตรเลยี มีดังนี ้

1. แบบฟอร์มขอยืน่วซ่ีา พร้อมลายเซ็นผูย้ืน่ขอวซ่ีา  
(***สถานทูตออสเตรเลีย เคร่งครัดเร่ืองลายเซ็นมาก จ าเป็นตอ้งเซ็นใหต้รงกบัหนา้หนงัสือเดินทางเท่านั้น) 

2. หนงัสือเดินทาง (Passport) ซ่ึงมีอายมุากกวา่ 6 เดือน และ มีหนา้วา่งส าหรับติดวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้คู ่
3. ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมหนา้ท่ีแสดงรายละเอียดของผูส้มคัรและหนา้ท่ีแสดงประวติัการเดินทางทั้งหมด 
4. รูปถ่ายสี 1 รูป เขียนช่ือผูข้อยืน่วซ่ีาเป็นภาษาองักฤษไวด้า้นหลงัรูป 

 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาบตัรประชาชน 
7. ส าเนาทะเบียนสมรส 
8. ส าเนาสูติบตัร หากอายนุอ้ยกวา่ 20 ปีบริบูรณ์  

** ถา้เด็กอายตุ  ่ากวา่ 16 ปีเดินทางโดยล าพงั หรือไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีหนงัสือแสดงความยนิยอมจากบิดา
และมารดาอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางได*้* 

9. หลกัฐานซ่ึงแสดงวา่ ท่านมีทุนทรัพยส่์วนตวัท่ีเพียงพอ หรือมีทุนทรัพยเ์ก้ือหนุนเพียงพอท่ีครอบคลุมค่าใชจ่้ายของตวัท่าน และ
สมาชิกในครอบครัวท่ีจะเดินทางดว้ยกบัท่าน ท่ีครอบคลุมระยะเวลาท่ีจะพ านกัในประเทศออสเตรเลียเช่น หากแสดง สมุดบญัชี เงิน
ฝากธนาคารท่านตอ้งแสดงสมุดตวัจริงพร้อมส าเนาท่ีมีรายการอยา่งนอ้ย 6 เดือนยอ้นหลงั (สมุดเงินฝาก ตวัจริงจะส่งคืนใหภ้ายหลงั
พร้อมจดหมายแจง้ผลวซ่ีา)  

10. ในกรณีท่ีมีผูส้นบัสนุน/รับรองใบสมคัรของท่านโปรดแสดงหลกัฐานของความสมัพนัธ์และสถานภาพทางการเงินของผูน้ั้น รวมถึง
หลกัฐานการติดต่อระหวา่งกนั เช่น จดหมายเชิญ อีเมล ์ค่าใชจ่้ายจากการติดต่อทางโทรศพัท ์รูปถ่าย และ หลกัฐานการโอนเงินหาก
ไดใ้หก้ารดูแลดา้นการเงิน และหลกัฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของสปอนเซอร์   

11. หลกัฐานการประกอบอาชีพ ในกรณีท่ีผูส้มคัรประกอบอาชีพ ให้แสดงหลกัฐานปัจจุบนัเช่นจดหมายตน้ฉบับจากนายจา้ง ระบุ
ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ลาพกั / ผูมี้กิจการของตนเองโปรดแสดงหลกัฐาน การเป็น
เจา้ของกิจการ เช่นทะเบียนการคา้ ทะเบียนหุ้น งบดุลประจ าปี ท่ีแสดงให้เห็นวา่กิจการของท่านยงัคงด าเนินอยู ่/ กรณีเป็นนกัเรียน 
นกัศึกษา ใหใ้ชจ้ดหมายรับรองจากสถาบนัการศึกษา  

 รูปถ่าย อายไุม่เกิน 6 เดือน 

 ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. 

 ขนาดจากคางถึงขอบผมดา้นบนไม่เกิน 3 ซม. 

 ภาพสี พ้ืนหลงัเรียบ 

 หนา้ตรง และใบหนา้ชดัเจน 

http://www.educatepark.com/visa/newzealand-visa.html
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 

10 วนั ล่องเรือ ออสเตรเลยี แทสมาเนีย 
 

ราคา 89,900 :         23 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 

 
ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์............................................................ 
โทรศัพท์มอืถือ.......................................................... 

 

 

ล าดบัที่ ช่ือ – สกลุ (ภาษาอังกฤษ) เบอร์โทรศัพท์ ห้องพัก 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขที่ 
สะสมไมล์ 

อาหาร 
(หากแพ้อาหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      


