SYDNEY EASY TOUR 5 DAYS

ซิดนี ย์ –บลูเมาท์เท่นส์ 5 วัน 3 คืน

**PROMOTION** (เลือกทา Option อิสระ 1 วัน)
พิเศษ..รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ
ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่ำน ล่องเรือ
สำรำญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่ำเฮ้ำส์ ที่ได้เป็ นมรดกโลกแห่ง
ใหม่จำกองค์กำรยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนี ย์ เคียงคู่กบั สะพำนฮำร์เบอร์ เข้า
ชมสัตว์พน้ื เมือง Koala Park Sanctury ชมสัตว์พน้ื เมืองของออสเตรเลีย ถ่ายรูปกับโคอา
ล่าทีน่ ่ารัก ป้อนอาหารจิงโจ้ดว้ ยตัวท่านเอง อุทยำนแห่งชำติบลูเม้ำท์เท่นส์ ชืน่ ชม
ทิวทัศน์อนั สวยงามบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ ชมเขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) ต้น
กาเนิดตานานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจน้ิ ซิดนียใ์ ห้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้งสินค้า
มากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building และครีมบารุงผิวจากห้าง David Jones
หรือจะซือ้ สินค้าในย่านไชน่า ทาวน์
กำหนดกำรเดินทำง

16 – 20 พฤษภำคม 2562 (วันวิสำขบูชำ)
06 – 10 มิถุนำยน 2562
11 – 15 กันยำยน 2562

DAY

ITINERARY

HOTEL

1

กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์

2

ซิดนีย ์ – ชมนครซิดนีย ์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ –ช้อปปิ้ ง

at SYDNEY HOTEL

3

ซิดนีย ์ - อุทยานแห่ งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง
ซิดนีย ์ – อิสระช้อปปิ้ ง หรือ เลือกซื้ อทัวร์นอกรายการ
ตามใจชอบ

at SYDNEY HOTEL

4
5

at SYDNEY HOTEL

ซิดนีย ์ – กรุงเทพฯ

SYDNEY EASY TOUR (SQ) MAY-SEP19

Page 1

วันแรก
17.00 น.
20.10 น.
23.30 น.

กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์
คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้ ำหน้ ำที่คอยต้ อนรับพร้ อมบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง
เหิรฟ้ ำสู่ สิงคโปร์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 983
เดินทำงถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบินให้ ทำ่ นได้ ช้อปปิ้ งสินค้ ำมำกมำยที่สนำมบินประเทศ
สิงคโปร์

วันทีส่ อง

ซิดนีย ์ – ชมนครซิดนีย ์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ –ช้อปปิ้ ง

00.45 น.
10.25 น

ออกเดินทำงสู่ ซิดนีย ์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 221
เดินทำงถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่ำนพิธกี ำรตรวจ
คนเข้ ำเมือง เดินทางสู่ย่านไชนา ทาวน์ ของเมืองซิ ดนีย ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาหารจี น
นำท่ำนชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซี่นิยมมำพักผ่อน
วันหยุดหรือยำมเย็นในบรรยำกำศ
ท่ำมกลำงสำยลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดำน
โต้ คลื่น หำดทรำยแห่งนี้ยังได้ เป็ นเส้ นทำงในกำรวิ่งมำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัด
กีฬำโอลิมปิ ค ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ ำผำเพื่อชม
ทัศนียภำพอันสวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่
สวยงำมอีกแห่งที่ทำ่ นจะได้ ชมท้ องทะเลอันงดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และควำมงำมของปำกอ่ำว
ทำงเข้ ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็ นจุดวำงปื นใหญ่ยิงต่อต้ ำนข้ ำศึกที่เข้ ำมำทำงเรือในยำม
สงครำม หินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้ ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้สำเร็จรำชกำรคนแรกของรัฐนิว
เซำท์เวลส์
ซึ่งเป็ นม้ ำหินทรำยอยู่ปลำยสุดของสวนสำธำรณะด้ ำนหน้ ำเป็ นอ่ำวซิดนีย์ท่สี วยงำม
นอกจำกนี้ด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็ นจุดถ่ำยรูปที่ สวยงำมที่ทำ่ นจะถ่ำยรูปให้ เห็นโรงละครโอเปร่ำ
เฮ้ ำส์และสะพำนฮำร์เบอร์เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์

เทีย่ ง

นาท่านสู่ท่าเรือและล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์
ล่องเรือสาราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้ ำงที่
โดดเด่นด้ วยหลังคำรูปเรือซ้ อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ในแบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ ำงชื่อเสียง
ให้ กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้ วยงบประมำณในกำร
ก่อสร้ ำงกว่ำร้ อยล้ ำนเหรียญ ใช้ เวลำในกำรก่อสร้ ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ ลงทะเบียน
ขึ้นเป็ นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภำยในประกอบไปด้ วยห้ องแสดงคอนเสิร์ตห้ องแสดงละคร
และห้ องภำพยนตร์ และร้ ำนอำหำรจำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือท่ำนยังสำมำรถถ่ำยรูปกับ สะพาน
ฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ ำน
เหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้ ำหำกัน ทอดยำวกลำง
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คา่

อ่ำวซิดนีย์ได้ อย่ำงสวยงำมและทำให้ กำรเดินเข้ ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้ สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชำวออส
ซี่นำออกมำล่องให้ เป็ นสีสนั ของเมืองอย่ำงสวยงำม
รับประทานอาหารคา่ แบบตะวันตก บนเรือพร้อมวิวอันสวยงามของอ่าวซิดนีย ์
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก SYDNEY TRAVELODGE / GREAT SOUTHERN หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ าม

ซิดนีย ์ – สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับกำรชม
ธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสัตว์พ้ ืนเมืองนำนำชนิด อำทิ โคอาล่า จิ งโจ้ วอมแบท ให้ ทำ่ นได้
สัมผัสและถ่ำยรูปคู่กบั โคอำล่ำตัวน้ อยอย่ำงใกล้ ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิ งโจ้จากมือของ
ท่านเอง สดชื่นผ่อนคลำยไปกับบรรยำกำศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่ำ 10 เอเคอร์ของผืนป่ ำอันอุดม
สมบูรณ์เขตร้ อนชื้น จำกนั้นเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้ ำนช้ อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมืองเพื่อเป็ นของฝำก
อำทิ เช่น ครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารท้องถิน่
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ อุทยานแห่ งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อนั สวยงำมบนผืนแผ่นดินและ
หุบเขำอันกว้ ำงใหญ่ซ่ึงเป็ นที่อยู่ของนกนำนำชนิด สัตว์ตำง ๆ สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและ
เต็มไปด้ วยต้ นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกลเป็ นสีนำ้ เงินตำมหุบเขำอันกว้ ำงใหญ่ ผ่ำนเมืองเล็กๆ
กลำงหุบเขำชื่อว่ำ KATOOMBA
จำกนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็ นแท่นหินใหญ่สำมก้ อนรูปทรงแปลก
ตำที่เกิดจำกฝนและลมพัดจนเกิดเป็ นตำนำนควำมรักอันแสนเศร้ ำของยักษ์สำวอะบอริจ้ ินสำมตนที่
ถูกสำปให้ เป็ นหินสำมก้ อนทำให้ หุบเขำแห่งนี้มีควำมงำมยิ่งขึ้น จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ SCENIC
WORLD บริษัทที่บริกำรกระเช้ ำและรถรำงลงหุบเขำทำให้ ทำ่ นได้ ชมเขำสำมอนงค์ได้ สวยงำม
ยิ่งขึ้นอีกมุม
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นำท่ำนรถรางไฟฟ้ า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ทีดัดแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินใน
สมัยก่อนมีควำมชันถึง 45 องศำ วิ่งผ่ำนทะลุหุบเขำอันสูงชันสู่หุบเขำด้ ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้ นและ
หวำดเสียว
จำกนั้นให้ ทำ่ นได้ เดินชมธรรมชำติตำมทำงไม้ ท่จี ัดไว้ อย่ำงสวยงำมใต้ หุบเขำ ชมป่ ำฝนและหุ่นจำลอง
กำรขุดถ่ำนหินในสมัยก่อน จำกนั้นขึ้ นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จำกใต้ หุบเขำสู่ด้ำนบน
พร้ อมชมควำมงดงำมเบื้องล่ำงของหุบเขำสีนำ้ เงินที่ทำ่ นยังสำมำรถชมยอดเขำสำมอนงค์อกี มุมที่
แตกต่ำง

คา่

วันทีส่ ี่
เช้า

หลังจำกนั้นเดินทำงกลับสู่ เมืองซิ ดนีย ์
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก SYDNEY TRAVELODGE/GREAT SOUTHERN หรือเทียบเท่ำ
ซิดนีย ์ – อิสระช้อปปิ้ ง หรือ เลือกซื้ อทัวร์นอกรายการตามใจชอบ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
แนะนาสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีย่ งั ไม่ได้รวมในค่าทัวร์ดงั ต่อไปนี้ กรุณาจองหรือแจ้งกับเจ้าหน้าทีห่ รื อ
หัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้าก่อนเดินทาง
 พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ า SEA LIFE Sydney Aquarium ราคาค่าเข้า ผูใ้ หญ่ 40 เหรียญ
ออสเตรเลีย และเด็ก 28 เหรียญออสเตรเลีย(ไม่รวมค่าเดินทาง)
ชมโลกใต้ นำ้ ที่ใหญ่ท่สี ดุ ในออสเตรเลียเข้ ำอุโมงค์ใต้ นำ้ ชมปลำหลำกสีท่จี ำลองชีวิต
ควำมอยู่ของปลำจำกใต้ ท้องทะเล ชมปลำกระเบนยักษ์ ปลำฉลำม และควำมน่ำรัก
ของปลำกำร์ตูน ชมแมวนำ้ ที่น่ำรักบำงตัวว่ำยนำ้ บำงตัวอำบแดด
 สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง WILDLIFE Sydney Zoo ราคาค่าเข้า ผูใ้ หญ่ 40 เหรียญ
ออสเตรเลีย และเด็ก 28 เหรียญออสเตรเลีย(ไม่รวมค่าเดินทาง)
สวนสัตว์พ้ ืนเมืองที่อยู่ในย่ำนดำร์ล่ิง ฮำร์เบอร์ ของอ่ำวซิดนีย์ ที่สำมำรถเดิน ทำงเข้ ำชมได้
สะดวก ให้ ทำ่ นได้ ชมจิงโจ้ วอมแบท โคอำล่ำ กิ่งก่ำทะเลทรำย จระเข้ นกต่ำง ๆ ของ
ออสเตรเลียและผีเสื้อสีสดงดงำมมำกมำยในบรรยำกำศแบบชำวอะบอริจ้ นิ ส์ชนเผ่ำพื้นเมือง
ของออสเตรเลีย
( อาหารกลางวันและอาหารคา่ ตามอัธยาศัย )
หรือให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง หรือ ชมเมืองซิดนีย์ ตามอัธยาศัย
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จำกนั้นให้ ทำ่ นได้ อสิ ระช้ อปปิ้ งที่ย่ำนซิต้ เี ซ็นเตอร์ หรือช้ อปปิ้ งสินค้ ำมำกมำยจำกห้ ำงดัง Queen
Victoria Building (Q.V.B) ได้ รับกำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็ นที่ร้ ูจักกันทั่วไปใน
ท้องถิ่นว่ำตึก QVB ตั้งอยู่ท่บี นถนน George Street ระหว่ำงถนน Market กับ ถนน Park เป็ น
อำคำรช้ อปปิ้ งสูงสี่ช้ัน มีสนิ ค้ ำประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ ในบ้ ำน หรือแม้ แต่ดอกไม้ ท่ำน
สำมำรถเดินทำงใต้ ดินสู่ย่ำน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ ำยี่ห้อดังมำกมำย
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก SYDNEY TRAVELODGE/GREAT SOUTHERN หรือเทียบเท่ำ
วันทีห่ า้
06.30 น.
07.30 น.
11.00 น.
17.35 น.
18.45 น.
20.00 น.

ซิดนีย ์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทำงจำกโรงแรมสู่ สนามบินซิดนีย ์
ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 232
เดินทำงถึง สิงคโปร์ แวะเปลีย่ นเครือ่ งบิน
ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 978
เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพ

**************
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SYDNEY EASY TOUR
(ซิ ดนี ย์ –บลูเมาท์เท่นส์ 5 วัน 3 คืน)

อัตราค่าบริการ
กำหนดกำรเดินทำง

16 – 20 พฤษภำคม 2562 / 06 – 10 มิถุนำยน 2562
11 – 15 กันยำยน 2562

คณะผูเ้ ดิ นทาง
**PROMOTION**
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดให้ท่านที่ 3
(เตียงเสริม)

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดิ นทาง

37,900.- บาท

21,900.- บาท

35,900.- บาท
7,900.- บาท

19,900.- บาท
7,900.- บาท

1,000.- บาท

1.000.- บาท

*** ราคาทัวร์ นีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่าออสเตรเลีย 5,000 บาท/ท่ าน และ ทิปคนขับ+ไกด์ 1,000 บาท/ท่ าน ***
จานวนลูกค้ า 15-19 คนใช้ รถขนาด 24 ทีน่ ั่งและ 20-25 คนขึน้ ไปใช้ รถขนาด 33 ทีน่ ั่ง
*** สามารถยืน่ วีซ่าได้ ระว่ าง 1-3 เดือนล่วงหน้ าก่อนวันเดินทาง
*** หากออกตั๋วแล้วไม่ เดินทางไม่ สามารถคืนเงิน (NO REFUND) ได้ ไม่ ว่ากรณีไดทั้งสิ้น
*** รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีนำ้ มันและรำคำตัว๋ ของสำยกำรบินหำกมีกำรเก็บเพิ่มโดย
ไม่ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำหลังจำกออกรำคำนี้ไปแล้ ว
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสาร จานวน 15 ท่านขึ้ นไป หำกผู้โดยสำรที่เป็ นผู้ใหญ่ต่ำกว่ำ 15 ท่ำน บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
*** สำหรับห้ องที่เป็ นสำมท่ำน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้ อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียง
ที่สำมำรถพักได้ 3 ท่ำน (2 Double beds) หรืออำจจะจัดเป็ นห้ องที่มีเตียงเสริมมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสริม ( 1 Double+ 1
Extra bed )
*บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในเรื่องตัว๋ ที่ลูกค้ ำซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ที่จะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเที่ยวบินล่ำช้ ำหรือ
จำนวนผู้เดินทำงไม่ครบตำมจำนวน กรุป๊ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้

*หำกท่ำนต้ องกำรอำหำรพิเศษหรือที่น่งั บนเครื่องรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้ งให้ เรำทรำบในตอนจอง
ทัวร์หรือก่อนเดินทำงอย่ำงน้ อย 10 วัน เพื่อแจ้ งให้ สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ ตำมที่ขอหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั สำยกำรบินจะ
พิจำรณำให้
* กรณีลูกค้ ำมีวีซ่ำอยู่แล้ ว หรือ มีบัตรอนุญำตให้ เข้ ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้ รับอนุญำตเข้ ำประเทศ เนื่องจำกเป็ นดุลพินิจของเจ้ ำหน้ ำตรวจคนเข้ ำเมือง
* หำกจำนวนลูกค้ ำที่เดินทำง 15 -18 ท่ำน บริษัทฯ จะจัดรถขนำด 21-25 ที่น่งั ในกำรบริกำรตลอดกำรเดินทำง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มีคนยกกระเป๋ ำ
SYDNEY EASY TOUR (SQ) MAY-SEP19
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อัตรานี้ รวม
1. ค่ำตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสำยกำรบิน สิคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) ตำมเส้ นทำง
2. ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหนึ่งห้ อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเที่ยว, ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
3. ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ ระบุในรำยกำร,ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ งที่มี, ค่ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
4. ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
5. ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบตั เิ หตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงือ่ นไขการคุม้ ครอง
 หำกลูกค้ ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ มุ ครอง ต้ องทำประกัน(รำยเดี่ยว) ลูกค้ ำสำมำรถจัดทำเองได้
หรือกรุณำติดต่อสอบถำมกับทำงบริษัทฯ
 อำยุ 1-15ปี และ ต่ำกว่ำ 75 ปี คุ้มครอง รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์

 กรณีลูกค้ ำอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี หรือ 75 ปี ขึ้นไป และ ไม่ได้ เดินทำงไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป ต้ องทำประกันเดี่ยว
เพิ่ม กรุณำสอบถำมรำยละเอียดกับเจ้ ำหน้ ำที่
 ลูกค้ ำที่จอยแลนด์ ที่อำศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ วไม่ค้ ุมครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
6. ค่ำนำ้ มันจำกสำยกำรบิน ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2561 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีนำ้ มัน หำก
สำยกำรบินเปลี่ยนแปลงภำษีนำ้ มันหลังจำกนี้
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ ำว
2. ค่ำนำ้ หนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีท่เี กินกว่ำ สายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
3. ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่ส่งั เพิ่มเอง
4. ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
6. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สาหรับคนไทย จ่ ายเพิม่ 5,000 บาท/ท่าน (ชาระพร้อมกับมัดจา)
7. ค่าทิปคนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ ต้องจ่ ายเพิม่ 1,000 บาท/ท่าน (ชาระพร้อมกับยอดส่วนที่เหลือ)
8. ค่ำทิปคนยกประเป๋ ำที่โรงแรมไม่มีเพรำะควรยกกระเป๋ ำด้ วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง
เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ ำเพียงพอ
9. ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋ า
10. ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็ นเน็ตเป็ นชั่วโมง
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
1. ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000.- บำท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน
2. ท่ำนต้ องเตรียมเอกสำรให้ ทำงบริษัทฯ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับท่ำนในกำรทำวีซ่ ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
ก่อน 21 วันทำงำน หรือก่อน 3 สัปดำห์
3. หำกท่ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ ำ ไม่ทนั กำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำยกำรบิน
และผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทั้งหมด
4. สาหรับส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันทาการสาหรับท่านที่
รอผล
5. วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อน
6. วันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
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เงื่อนไขการยกเลิก กรุป๊ เทศกาลสงกรานต์
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ ายค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
1. แจ้ งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วันทำกำรคืนค่ำมัดจำ 20,000.- บำท.
2. แจ้ งล่วงหน้ ำ 41– 59 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดจำตัว๋ ท่ำนละ 20,000 บำท
3. แจ้ งล่วงหน้ ำ 30 - 40 วัน ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมัดจำ 30,000.- บำท และมีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มดังนี้
- กรณีท่ถี ูกปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษัทขอยึดค่ำมัดจำทั้งหมดและหักค่ำใช้ จ่ำย 50% จำกรำคำทัวร์
- กรณีออกตัว๋ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำตัว๋ หรือยึดมัดจำทั้งหมด (บริษัทฯ ต้ องออกตัว๋ โดยส่วน
ใหญ่อย่ำงน้ อย 15-20 วันก่อนเดินทำง)
- กรณีย่ นื วีซ่ำแล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำวีซ่ำ (NON REFUND)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสำรไม่พร้ อมที่จะยื่นวีซ่ำ ขอยึดมัดจำทั้งหมด
4. แจ้ งล่วงหน้ ำ 1 – 30 วัน ก่อนเดินทำง จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ ำเมือง หรือไม่ใช้ บริกำรระหว่ำงทัวร์ จะไม่มีกำรคืนเงินไม่ว่ำกรณีได ๆ
ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกิดจำกควำมล่ำช้ ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พักใน
ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทำง
เป็ นสำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ ำเมืองห้ ำมผู้เดินทำงออก หรือเข้ ำประเทศ เนื่องจำกมีส่งิ ผิด
กฎหมำยหรือสิ่งต้ องห้ ำมนำเข้ ำประเทศรวมถึงเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้ องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้ วย
เหตุผลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ ำเมืองพิจำรณำแล้ ว ทำงบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ ท่ำนไม่ว่ำจำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่สี ถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำไม่ครบถ้ วนและไม่ผ่ำน
มำตรฐำนในเรื่องกำรเงินและกำรทำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ ำเมืองของ
ประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ ำเมืองให้ กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ ำงด้ ำวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่ำตัว๋ เครื่องบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตัว๋ เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่สี ำยกำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ 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 ริษทั ฯ 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 ) หรือสำเนำทะเบียน
กำรค้ ำถ้ ำเป็ นเจ้ ำของกิจกำร
6) ข้ ำรำชกำรจะต้ องมีหนังสือรับรองกำรทำงำน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่)
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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 ข้ ึนไปยืนยันทีจ่ ะเดินทางจริง
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 ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคื 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 และต้ องทำประกันกรเดินทำงเดี่ยวเพิ่ม
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
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เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซ่า
กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถ
แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ท่จี ะ
เดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั้น
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
ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุป๊ ***
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ขา้ งต้นให้ครบตามที่กาหนด เพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**** เมื่อท่ำนตกลงชำระค่ำมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทัง้ หมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.) ..........................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... อำยุ .................... ปี สถำนที่เกิด ...................................
3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ........................................................................................................
......................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บ้ำน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อำชีพปัจจุบัน .............................................. 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 ....................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ 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 ( ......)
ข้อมูลส่วนตัวเพิม่ 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
ทำนมังสำวิรัส
อื่นๆ............................................................
13. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ำมี) .................................................
14. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ ำต่ำง/อื่นๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทาง
สายการบินฯ ตามทีร่ ีเควสมา แต่ไม่สามารถการันตีได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรี
เควส long leg ทางสายการบินไม่รบั จอง ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์เชคอินด้วยตัวท่านเอง)
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