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วนัแรก   กรุงเทพฯ – ซิดนยี ์

 

       

BBWW....  SSYYDDNNEEYY  EEAASSYY  TTOOUURR    55  DDAAYYSS  ((รายการรายการ  AA))  

ซิดนีย ์–บลเูมาทเ์ท่นส ์  5 วนั 3 คืน 
****PPRROOMMOOTTIIOONN****  ((เลือกท า เลือกท า OOppttiioonn  อิสระ อิสระ 1 1 วนัวนั))  

พิเศษ..รบัประทานอาหารไทย 1 มื้อ 
 

ขอเชญิทา่นรว่มเดนิทางสู ่ นครซดินีย ์ ประเทศออสเตรเลยี  น ำท่ำน ล่องเรือ
ส ำรำญ ชมความงามของอ่าวซดินีย ์ ชมโรงละครโอเปร่ำเฮ้ำส ์ ท่ีได้เป็นมรดกโลกแห่ง
ใหม่จำกองคก์ำรยเูนสโก สญัลกัษณ์ของเมืองซิดนีย ์ เคียงคู่กบัสะพำนฮำรเ์บอร ์ เขา้
ชมสตัวพ์ืน้เมอืง Koala Park Sanctury   ชมสตัวพ์ืน้เมอืงของออสเตรเลยี ถ่ายรปูกบัโคอา
ลา่ทีน่่ารกั ป้อนอาหารจงิโจด้ว้ยตวัทา่นเอง อทุยำนแห่งชำติบลเูม้ำทเ์ท่นส ์ ชืน่ชม
ทวิทศัน์อนัสวยงามบนผนืแผน่ดนิกวา้งใหญ่ ชมเขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) ตน้
ก าเนิดต านานความรกัอนัแสนเศรา้ของยกัษส์าวอะบอรจิิน้ ซดินยีใ์หท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้
มากมายจากหา้งดงั Queen Victoria Building และครมีบ ารงุผวิจากหา้ง David Jones 
หรอืจะซือ้สนิคา้ในยา่นไชน่า ทาวน์   
 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง  11 –15  เมษำยน   2563 (สงกรำนต)์ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 น.  คณะเดินทำงพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบินแควนตสั แอรเ์วย ์(QF) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำร

เดินทำง 

18.10 น.  ออกเดินทำงสู่ นครซิดนยี ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – ซิดนยี ์  

2 ซิดนยี ์– ชมนครซิดนยี ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์–ชอ้ปป้ิง  SYDNEY 

3 ซิดนยี ์- อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส-์สวนสตัวพ์ื้ นเมือง   SYDNEY  

4 
ซิดนยี ์– อิสระชอ้ปป้ิง หรือ เลือกซ้ือทวัรน์อกรายการ

ตามใจชอบ 
 SYDNEY  

5 ซิดนยี ์– กรุงเทพฯ  
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วนัทีส่อง  ซิดนยี ์– ชมนครซิดนยี ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์–ชอ้ปป้ิง 

 

 
 
06.30 น  เดินทำงถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์ นครซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่ำนพิธกีำรตรวจ

คนเข้ำเมือง น ำทำ่นชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได  หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซ่ีนิยมมำ

พักผ่อนวันหยุดหรือยำมเยน็ในบรรยำกำศ ทำ่มกลำงสำยลม แสงแดด อนัสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดำน

โต้คล่ืน หำดทรำยแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทำงในกำรว่ิงมำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัด

กฬีำโอลิมปิค ปี 2000  ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ำผำเพ่ือชม

ทศันียภำพอนัสวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชมวิวที่

สวยงำมอกีแห่งที่ทำ่นจะได้ชมท้องทะเลอนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และควำมงำมของปำกอ่ำว

ทำงเข้ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณนี้ ยังเคยเป็นจุดวำงปืนใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำม

สงครำม หินของมิสซิสแม็คควอรี ่ ม้ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้ส ำเรจ็รำชกำรคนแรกของรัฐนิว

เซำทเ์วลส ์ ซ่ึงเป็นม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสดุของสวนสำธำรณะด้ำนหน้ำเป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม  

นอกจำกน้ีด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่ สวยงำมที่ทำ่นจะถ่ำยรูปให้เหน็โรงละครโอเปร่ำ 

เฮ้ำสแ์ละสะพำนฮำร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์   

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

น าท่านเรือชมความงามในอ่าวซิดนยี ์  เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ (OPERA HOUSE) 

สิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่

สร้ำงช่ือเสียงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณ

ในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ   ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และ

องค์กำรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกตโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดง

คอนเสร์ิตห้องแสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือทำ่นยัง

สำมำรถถ่ำยรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์ ที่เช่ือมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำน เหนือกบัตัวเมืองซิดนีย์

เข้ำหำกนั ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท ำให้กำรเดินเข้ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวก

ย่ิงข้ึน  ชมเรือใบที่ชำวออสซ่ีน ำออกมำล่อง อ่ำวอวดควำมงำมในอ่ำวแห่งน้ี  จำกน้ันให้ทำ่น

ได้อสิระช้อปป้ิงที่ย่ำนซิต้ีเซน็เตอร์ หรือช้อปป้ิงสนิค้ำมำกมำยจำกห้ำงดัง Queen Victoria Building 

(Q.V.B) ได้รับกำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็นที่รู้จักกนัทั่วไปในท้องถิ่นว่ำตึก QVB 

ต้ังอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่ำงถนน Market กบั ถนน Park เป็นอำคำรช้อปป้ิงสงูสี่ช้ัน มี

สนิค้ำประเภทแฟช่ัน อญัมณี ของใช้ในบ้ำน หรือแม้แต่ดอกไม้ ทำ่นสำมำรถเดินทำงใต้ดินสู่ย่ำน 

Centre Point เพ่ือซ้ือสนิค้ำย่ีห้อดังมำกมำย 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร    

   น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE   หรือเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่าม  ซิดนยี ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส-์สวนสตัวพ์ื้ นเมือง - ซิดนยี ์

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

   น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ช่ืนชมทวิทศัน์อนัสวยงำมบนผืนแผ่นดินและ

หุบเขำอนักว้ำงใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนำนำชนิด สัตว์ต่ำง ๆ สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและ

เตม็ไปด้วยต้นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกลเป็นสนี ำ้เงินตำมหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ ผ่ำนเมืองเลก็ๆ

กลำงหุบเขำช่ือว่ำ KATOOMBA   

  จำกน้ันชม เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแทน่หินใหญ่สำมก้อนรูปทรงแปลก

ตำที่เกดิจำกฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต ำนำนควำมรักอนัแสนเศร้ำของยักษ์สำวอะบอริจ้ินสำมตนที่

ถูกสำปให้เป็นหินสำมก้อนท ำให้หุบเขำแห่งน้ีมีควำมงำมย่ิงขึ้น จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ SCENIC 

WORLD บริษัทที่บริกำรกระเช้ำและรถรำงลงหุบเขำท ำให้ทำ่นได้ชมเขำสำมอนงค์ได้สวยงำม 

 ย่ิงขึ้นอกีมุม  

    
 

  น ำทำ่นรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินใน

สมัยก่อนมีควำมชันถึง 45 องศำ ว่ิงผ่ำนทะลุหุบเขำอนัสงูชันสู่หุบเขำด้ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้นและ

หวำดเสียว  

  จำกน้ันให้ทำ่นได้เดินชมธรรมชำติตำมทำงไม้ที่จัดไว้อย่ำงสวยงำมใต้หุบเขำ ชมป่ำฝนและหุ่นจ ำลอง

กำรขุดถ่ำนหินในสมัยก่อน จำกน้ันข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จำกใต้หุบเขำสู่ด้ำนบน

พร้อมชมควำมงดงำมเบ้ืองล่ำงของหุบเขำสนี ำ้เงินที่ทำ่นยังสำมำรถชมยอดเขำสำมอนงค์อกีมุมที่

แตกต่ำง  

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารทอ้งถิน่  

 น ำทำ่นเดินทำงสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกบักำรชม

ธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสตัว์พ้ืนเมืองนำนำชนิด อำท ิโคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท ให้ทำ่นได้

สมัผัสและถ่ำยรูปคู่กบัโคอำล่ำตัวน้อยอย่ำงใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของ

ท่านเอง สดช่ืนผ่อนคลำยไปกบับรรยำกำศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่ำ 10 เอเคอร์ของผืนป่ำอนัอุดม
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วนัทีสี่ ่  ซิดนยี ์– อิสระชอ้ปป้ิง หรือ เลือกซ้ือทวัรน์อกรายการตามใจชอบ 

 

 

สมบูรณ์เขตร้อนช้ืน จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้ำนช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำก 

 อำท ิเช่น ครีมบ ำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้  

 

  
 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย 

   น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE หรือเทยีบเทำ่ 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 แนะน าสถานทีท่่องเทีย่วทีย่งัไม่ไดร้วมในค่าทวัรด์งัต่อไปนี้  กรุณาจองหรือแจ้งกบัเจา้หนา้ทีห่รือ

หวัหนา้ทวัรก่์อนล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 

 พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ า    SEA LIFE Sydney Aquarium ราคาค่าเขา้ ผูใ้หญ่ 40 เหรียญ

ออสเตรเลีย  และเด็ก  28 เหรียญออสเตรเลีย(ไม่รวมค่าเดินทาง) 

  ชมโลกใต้น ำ้ที่ใหญ่ที่สดุในออสเตรเลียเข้ำอุโมงค์ใต้น ำ้ชมปลำหลำกสีที่จ ำลองชีวิต 

  ควำมอยู่ของปลำจำกใต้ท้องทะเล ชมปลำกระเบนยักษ์  ปลำฉลำม และควำมน่ำรัก 

  ของปลำกำร์ตูน ชมแมวน ำ้ที่น่ำรักบำงตัวว่ำยน ำ้บำงตัวอำบแดด  

 สวนสตัวพ์ื้ นเมือง  WILDLIFE Sydney Zoo ราคาค่าเขา้ ผูใ้หญ่ 40 เหรียญ

 ออสเตรเลีย  และเด็ก  28 เหรียญออสเตรเลีย(ไม่รวมค่าเดินทาง) 

 สวนสตัว์พ้ืนเมืองที่อยู่ในย่ำนดำร์ล่ิง ฮำร์เบอร์ ของอ่ำวซิดนีย์ ที่สำมำรถเดิน ทำงเข้ำชมได้

สะดวก ให้ทำ่นได้ชมจิงโจ้ วอมแบท โคอำล่ำ กิ่งก่ำทะเลทรำย จระเข้ นกต่ำง ๆ ของ

ออสเตรเลียและผีเสื้อสสีดงดงำมมำกมำยในบรรยำกำศแบบชำวอะบอริจินชนเผ่ำพ้ืนเมือง

ของออสเตรเลีย 

  ( อาหารกลางวันและอาหารค า่ตามอัธยาศัย ) 

  หรือใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือ ชมเมอืงซิดนีย ์ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

    น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE   หรือเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่า้  ซิดนยี ์– กรุงเทพฯ 

 

 
 

เชา้  รบัอาหารเชา้แบบกล่องจากโรงแรม 

06.30 น.            น ำทำ่นเดินทำงสู่ สนามบนิคิงสฟ์อรต์สมิธ ซิดนยี ์เพ่ือเดินทำงกลับ 

09.50 น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ QF023 

16.40 น.  เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ 

 

****************************  
BW.. SYDNEY EASY TOUR  5 DAYS 

 (ซิดนีย ์–บลเูมาทเ์ท่นส ์  5 วนั 3 คืน)  

อตัราค่าบริการ 
 

     ก าหนดการเดินทาง     11 –15 เมษายน   2563 (สงกรานต)์ 
 

คณะผูเ้ดินทาง 
**PROMOTION** 

ราคารวมตัว๋ 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 
46,900.- บาท 23,900.- บาท เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 41,900.- บาท 21,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง ลดใหท้า่นที ่3 (เตยีงเสรมิ)  1,000.- บาท 1.000.- บาท 
*** ราคาทวัร์นีไ้ม่รวมค่าวซ่ีาออสเตรเลยี  5,000 บาท/ท่าน และ ทปิคนขบั+ไกด์ 1,000 บาท/ท่าน *** 
***ควรยืน่วซ่ีาล่วงหน้าและเกบ็เอกสารส าหรับยืน่วซ่ีาได้ตั้งแต่ 15 มกราคม – 10 มนีาคม 2563  
*** รำคำน้ีบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษีน ำ้มันและรำคำตัว๋ของสำยกำรบินหำกมีกำรเกบ็เพ่ิมโดย

ไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำหลังจำกออกรำคำน้ีไปแล้ว  

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จ านวน 15 ท่านข้ึนไป หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน บริษัท

ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

*** ส ำหรับห้องที่เป็นสำมท่ำน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ ำนวนน้อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียง

ที่สำมำรถพักได้ 3 ท่ำน (2 Double beds) หรืออำจจะจัดเป็นห้องที่มีเตียงเสริมมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสริม ( 1 Double+ 1 

Extra bed ) 

*บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้ำซื้อเองเพ่ือต่อเที่ยวบนิหรือค่ำเดนิทำงต่ำง ๆ ที่จะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเที่ยวบนิล่ำช้ำหรือ

จ ำนวนผู้เดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุป๊ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได้ 

*หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือที่น่ังบนเคร่ืองรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจอง

ทวัร์หรือก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมที่ขอหรือไม่ข้ึนอยู่กบัสำยกำรบินจะ

พิจำรณำให้ 
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* กรณลีูกค้ำมีวีซ่ำอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เน่ืองจำกเป็นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง   

* หำกจ ำนวนลูกค้ำที่เดินทำง 15 -18 ท่ำน บริษัทฯ จะจัดรถขนำด 21-25 ที่น่ังในกำรบริกำรตลอดกำรเดินทำง 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มีคนยกกระเป๋ำ  

อตัรานี้ รวม 

1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด  โดยสำยกำรบิน  แควนตสั แอรเ์วย ์ (QF) ตำมเส้นทำง  

2. ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ 

3. ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร,ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่ม,ี ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลีย 

4. ค่ำมัคคุเทศกข์องบริษัทจำกกรงุเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

5. ค่ำประกนักำรเดนิทำงรวมอบุตัเิหตแุละค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  

ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านั้น เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หำกลูกค้ำเดนิทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุ้มครอง ต้องท ำประกนั(รำยเดี่ยว) ลูกค้ำสำมำรถจัดท ำเองได้ 

หรือกรณุำตดิต่อสอบถำมกบัทำงบริษัทฯ    

 อำยุ 1-15ปี และ ต ่ำกว่ำ 75 ปี คุ้มครอง รำยละเอยีดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์  

 กรณลีูกค้ำอำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดินทำงไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องท ำประกนัเดี่ยว

เพ่ิม กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดกบัเจ้ำหน้ำที่  

 ลูกค้ำที่จอยแลนด์ ที่อำศัยอยู่ใหนประเทศน้ันๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ 
6. ค่ำน ำ้มันจำกสำยกำรบิน ณ วันที่  1 ตุลำคม 2561 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีน ำ้มัน หำก

สำยกำรบินเปล่ียนแปลงภำษีน ำ้มันหลังจำกน้ี 

อตัรานี้ ไม่รวม 

1. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 

2. ค่ำน ำ้หนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณทีี่เกนิกว่ำ สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

3. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพ่ิมเอง  

4. ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำซักรีด ฯลฯ 

5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

6. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย ส าหรบัคนไทย จ่ายเพิม่ 5,000 บาท/ท่าน (ช าระพรอ้มกบัมดัจ า) 

7. ค่าทิปคนขบัรถ+หวัหนา้ทวัร ์ตอ้งจ่ายเพิม่ 1,000 บาท/ท่าน (ช าระพรอ้มกบัยอดส่วนท่ีเหลือ) 

8. ค่ำทปิคนยกประเป๋ำที่โรงแรมไม่มีเพรำะควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพ่ือควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดินทำง 

เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ำเพียงพอ 

9. ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

10. ไม่รวมค่ำอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

1. ทำงบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทวัร์หนึ่งท่ำน  

2. ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลีย

ก่อน 21 วันท ำงำน หรือก่อน 3 สปัดำห์  

3. หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ำ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำยกำรบิน

และผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำทั้งหมด 



 

 BW- SYDNEY EASY TOUR (QF)   11-15APR20  Page 7 

4. ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  20 วนัท าการส าหรบัท่านท่ี

รอผล 

5. วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อน 

6. วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

เงื่อนไขการยกเลิก  กรุป๊เทศกาลสงกรานต ์ 

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  

1. แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วันท ำกำรคืนค่ำมัดจ ำ 30,000.- บำท. 

2. แจ้งล่วงหน้ำ 41– 59 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดจ ำตัว๋ท่ำนละ 30,000 บำท  

3. แจ้งล่วงหน้ำ 30 - 40 วัน ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมัดจ ำ 30,000.- บำท และมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมดังนี้  

- กรณทีี่ถูกปฏเิสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษัทขอยึดค่ำมัดจ ำทั้งหมดและหักค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทวัร์  

- กรณอีอกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนค่ำตัว๋ หรือยึดมัดจ ำทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตัว๋โดยส่วน

ใหญ่อย่ำงน้อย 15-20 วันก่อนเดินทำง) 

- กรณยีื่นวีซ่ำแล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนค่ำวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำวีซ่ำ (NON REFUND) 

- กรณตีิดธุระส่วนตัว หรือ เอกสำรไม่พร้อมที่จะย่ืนวีซ่ำ ขอยึดมัดจ ำทั้งหมด 

4. แจ้งล่วงหน้ำ 1 – 30 วัน ก่อนเดินทำง จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏเิสธกำรเข้ำเมือง หรือไม่ใช้บริกำรระหว่ำงทวัร์ จะไม่มีกำรคืนเงินไม่ว่ำกรณไีด ๆ

ทั้งสิ้น 

หมายเหต ุ 
 1. รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกดิจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณท์ำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่ำงท ำทวัร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะค ำนึงถึง

ควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศ เน่ืองจำกมีสิ่งผิด

กฎหมำยหรือสิ่งต้องห้ำมน ำเข้ำประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่ำนไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน  หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ

เมืองห้ำมผู้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศ ดังนี้  

3.1 เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ำม ตำมที่

เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำ 

3.2 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหำกสำยกำรบินไม่ออกบัตรขึ้นเคร่ืองให้ผู้โดยสำรอนัเนื่องจำกหนังสอื

เดินทำงช ำรุดหรือมีกำรประทบัตรำอื่นๆ ที่ไม่ใช่กำรเข้ำ-ออกประเทศ รวมถึงพำสปอร์ตที่มีอำยุไม่เกนิ 6 

เดือนในวันเดินทำง 

3.3  กรณลูีกค้ำลืมพำสปอร์ต ณ วันเดินทำง เจ้ำหน้ำที่สำยกำรบินไม่อนุญำตให้เดินทำง 

3.4 กรณทีี่สถำนทูตงดออกวีซ่ำอนัสบืเน่ืองมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำไม่ครบถ้วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำน

ในเร่ืองกำรเงินและกำรท ำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่ำ 

3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมือง

ให้กบัชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย  

3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่

สำยกำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ เน่ืองจำกอยู่นอกเหนือจำกควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 
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เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทริกซ ์จากผูส้มคัรทุกท่าน ทีส่มคัรขอวซ่ีา เพือ่เดินทางไป 

ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวซ่ีาทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ทีศู่นยยื์น่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิวมือ 

และตอ้งจองคิววซ่ีาก่อนยืน่เท่านัน้ 

1) หนังสอืเดินทำง มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน (นับวันเดินทำง) และถ่ายส าเนาหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวี

ซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคญัมาก) 

***การยืน่วซ่ีาออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดินทาง (ถา้มี) หรือ 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบริษทัฯ มา จะดีกวา่เนือ่งจากทางบริษทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรูดเล่มที ่

VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ำยส ีจ ำนวน 2 รูป (ขนำด 1 นิ้ วคร่ึง หรือ 2 นิ้ ว) 

3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

4) ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล (ถ้ำม)ี, ส ำเนำทะเบียนสมรส  (ถ้ำมี)  

5) หนงัสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือส ำเนำทะเบียน

กำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกจิกำร 

6) ข้ำรำชกำรจะต้องมีหนังสอืรับรองกำรท ำงำน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ ขอส ำเนำบัตรข้ำรำชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะไดคื้นเพือ่ไดร้บั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยี

ไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจำกโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียนหรือกรณปิีดเทอมใช้บัตรนักเรียน  

10) ขอส ำเนำสตูิบัตร เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี 

11) เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี หำกไม่ได้เดินทำงกบับิดำ หรือ มำรดำ  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านั้น จำกบิดำและ

มำรดำให้อนุญำตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุต า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัท่ีตวัแทนยื่นวีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย จะต้องมหีนังสอืยินยอมจำกทำงอ ำเภอจำกบดิำและมำรดำอนุญำต

ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดินทางจริง 

บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วซ่ีาก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน

เดินทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซ่ีาไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดินทางทีผ่่านแลว้จะยกเลิกเดินทางเนืองจาก

มีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวซ่ีา

ออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีท่ียืนยนัจะใหยื้่นวีซ่า  เน่ืองจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำเป็นเวลำนำน และมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมในกำรท ำ

ประกนัสขุภำพซึ่งลูกค้ำจะต้องจ่ำยเองพร้อมกบัตอนยื่นวีซ่ำ  (รำคำข้ึนอยู่กบับริษัทฯ ประกนันั้นๆ หรือ ลูกค้ำ

สำมำรถท ำเองได้)  หลังจำกยื่นแล้ว รออกีประมำณ 7-10 วัน ทำงสถำนทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพ่ือไป

ตรวจสขุภำพโรงพยำบำลตำมที่สถำนฑตูก ำหนด หลังจำกน้ันรอผลวีซ่ำอกีท ี นอกจำกน้ีวีซ่ำข้ึนอยู่กบัผลของสขุภำพ

ของผู้สงูอำยุเองและทำงสถำนทูตพิจำรณำเป็นรำยบุคคล ส่วนวันรับวีซ่ำไม่สำมำรถระบุได้ กรุณำใส่หมายเลข

โทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได ้ลงในส ำเนำบัตรประชำชนและ 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน เพ่ือกรอกฟอร์มในกำรย่ืนวีซ่ำ และต้องท ำประกนักรเดินทำงเดี่ยวเพ่ิมระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำ
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ประมำณ 10-15 วัน   หนังสอืเดินทำง(PASSPORT) หำกมีบำงท่ำนได้ยื่นเล่มเข้ำ VFS แล้วน ำเข้ำสถำนทูตแล้ว

ไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันก ำหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน 

จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --            

กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส ำหรับเดินทำงเพ่ือธุรกจิเท่ำน้ัน ซึ่งกำรเดินทำงกบัทวัร์จะต้องยื่น 

วีซ่ำท่องเที่ยว เน่ืองจำกกำรท่องเที่ยวจะต้องย่ืนวีซ่ำแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หำกลูกค้ำจะใช้บัตรเอเบค (APEC 

CARD) แล้วไม่สำมำรถเข้ำประเทศออสเตรเลียได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

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

เนื่องจากตามเง่ือนไขวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซ่ีาล่าสุด แลว้จะยกเลกิวซ่ีาอันเก่าโดยอัตโนมัติ) ทัง้นี้ ข้ึนอยูกั่บ

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

344 6300 

 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำน้ันขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถ

แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซ่ึงทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะ

เดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำน้ัน  

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยื่นค ารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนัก ำหนดวันเดินทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้ว และทำง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวีซ่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในกำรย่ืนขอวีซ่ำท่องเที่ยว  ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของทำ่น 

ข้ึนอยู่กบัทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

ท่ีอยู่ ตวัแทนรบัยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

ช้ัน 28 อำคำรเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สขุุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนำ, กรุงเทพฯ 10110 

ท ำกำร : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถำนทูตออสเตรเลีย 

เวลำยื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลำรับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยื่นวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า  

ไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีจะยื่นกรุป๊*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารท่ีช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  

**** เม่ือท่ำนตกลงช ำระค่ำมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด *** 

http://thailand.embassy.gov.au/
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการยื่นวซ่ีาของท่าน 
 

1. ช่ือ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.)   .......................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ .......................................  อำยุ .................... ปี   สถำนที่เกดิ ................................... 

3. ช่ือ / นำมสกุลเดิม (หำกม)ี ...................................................................................  

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................ 

......................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ............................ 

โทรศัพทบ้์ำน .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อำชีพปัจจุบัน .............................................. ต ำแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถำนที่ท  ำงำน หรือร้ำนค้ำ ...................................................................  

ที่อยู่ .................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 

โทรศัพทท์ี่ท  ำงำน ...............................................  โทรสำร ......................................... 

6. สถำนภำพ (.....) โสด  (.....) สมรส  (.....) หย่ำ   (.....) ม่ำย  (.....) อยู่กนิฉันสำมี-ภรรยำ (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้ำสมรสแล้ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือ-นำมสกุล .........................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ .................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ............................................................................................................ . 

โทรศัพทท์ี่บ้ำน ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้วยกนั   กรุณำระบุ 

 ช่ือ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสัมพันธ ์............................ 

 ช่ือ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสัมพันธ ์............................ 

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ .................................................................... 

ที่อยู่ ........................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท ์........................... 

9. ทำ่นเคยถูกปฏเิสธกำรวีซ่ำหรือไม่  ไม่เคย (......)       เคย ( ......) ประเทศ.................... .......................... 

10. ทำ่นเคยเดินทำงไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเด่ียว) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง     

12. อำหำร         ไม่ทำนเนื้ อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 

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

13. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) ................................................. 

14. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ำต่ำง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทาง

สายการบินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรี

เควส long leg ทางสายการบินไม่รบัจอง ทางลกูคา้ตอ้งชี้แจงเหตุผลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตวัท่านเอง) 


