
 

 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 12254 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ท ีส่อบถาม) 
       

BBWW....  SSYYDDNNEEYY  EEAASSYY  TTOOUURR    55  DDAAYYSS    

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

พิเศษ..รบัประทานอาหารไทย 1 ม้ือ 
 

ขอเชญิท่านร่วมเดนิทางสู่ นครซดินีย ์ ประเทศออสเตรเลยี  น ำท่ำน ล่องเรือ
ส ำรำญ ชมความงามของอ่าวซดินีย ์ ชมโรงละครโอเปร่ำเฮ้ำส์ ท่ีได้เป็นมรดกโลกแห่ง
ใหม่จำกองคก์ำรยูเนสโก สญัลกัษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กบัสะพำนฮำรเ์บอร ์ เขา้
ชมสตัวพ์ืน้เมอืง Koala Park Sanctury   ชมสตัวพ์ืน้เมอืงของออสเตรเลยี ถ่ายรปูกบัโคอา
ล่าทีน่่ารกั ป้อนอาหารจงิโจด้ว้ยตวัท่านเอง อทุยำนแห่งชำติบลูเม้ำทเ์ท่นส์ ชืน่ชม
ทวิทศัน์อนัสวยงามบนผนืแผน่ดนิกวา้งใหญ่ ชมเขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) ตน้
ก าเนิดต านานความรกัอนัแสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอรจิิน้ ซดินียใ์หท้่านได้ชอ้ปป้ิงสนิคา้
มากมายจากหา้งดงั Queen Victoria Building และครมีบ ารุงผวิจากหา้ง David Jones 
หรอืจะซือ้สนิคา้ในย่านไชน่า ทาวน์   
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  16 – 20 พฤษภำคม 2562 (วันวิสำขบูชำ) 

     06 – 10 มิถุนำยน 2562 

     11 – 15 กันยำยน 2562  
 



 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 แถว K เคานเ์ตอร ์

สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับพร้อมบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

  
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.10 น. เหิรฟ้ำสู่ สิงคโปร ์ โดยเท่ียวบินที ่ SQ 983 

23.30 น. เดินทำงถึง สิงคโปร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองบนิให้ท่ำนได้ช้อปป้ิงสนิค้ำมำกมำยที่สนำมบนิประเทศ

สงิคโปร์ 

 

 

 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์  

2 ซิดนีย ์– ชมนครซิดนีย ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์–ชอ้ปป้ิง at SYDNEY HOTEL 

3 ซิดนีย ์- อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส-์สวนสตัวพ์ื้ นเมือง  at SYDNEY HOTEL 

4 
ซิดนีย ์– อิสระชอ้ปป้ิง หรือ เลือกซ้ือทวัรน์อกรายการ

ตามใจชอบ 
at SYDNEY HOTEL 

5 ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วนัท่ีสอง  ซิดนีย ์– ชมนครซิดนีย ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์–ชอ้ปป้ิง 

 

 

 
 
00.45 น. ออกเดินทำงสู่ ซิดนีย ์โดยเท่ียวบนิท่ี SQ 221 

10.25 น  เดินทำงถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่ำนพิธกีำรตรวจ

คนเข้ำเมือง เดินทางสูย่่านไชนา ทาวน ์ของเมืองซิดนีย ์  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ อาหารจีน  

  น ำท่ำนชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได  หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซ่ีนิยมมำพักผ่อน

วันหยุดหรือยำมเยน็ในบรรยำกำศ ท่ำมกลำงสำยลม แสงแดด อนัสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดำน

โต้คล่ืน หำดทรำยแห่งน้ียงัได้เป็นเส้นทำงในกำรว่ิงมำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวทีจั่ด

กฬีำโอลิมปิค ปี 2000  ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ำผำเพ่ือชม

ทศันียภำพอนัสวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชมวิวที่

สวยงำมอกีแห่งที่ท่ำนจะได้ชมท้องทะเลอนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และควำมงำมของปำกอ่ำว

ทำงเข้ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณน้ียังเคยเป็นจุดวำงปืนใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำม

สงครำม หินของมิสซิสแม็คควอรี ่ ม้ำน่ังหินตวัโปรดของภริยำของผู้ส ำเรจ็รำชกำรคนแรกของรัฐนิว

เซำทเ์วลส ์ ซ่ึงเป็นม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสดุของสวนสำธำรณะด้ำนหน้ำเป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม  

นอกจำกน้ีด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่ สวยงำมที่ท่ำนจะถ่ำยรูปให้เหน็โรงละครโอเปร่ำ 

เฮ้ำสแ์ละสะพำนฮำร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  

 

 

 

 

 

 
 

  น าท่านสู่ท่าเรือและล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์

  ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์  เพ่ือชมโรงละครโอเปรา่เฮา้ส ์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้ำงที่  

โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงชื่อเสยีง

ให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำร

ก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถงึ 14 ปี และองคก์ำรยูเนสโกได้ลงทะเบยีน

ขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิตห้องแสดงละคร 

และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือท่ำนยังสำมำรถถ่ำยรูปกบัสะพาน

ฮารเ์บอร ์ ที่เชื่อมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำน เหนือกบัตวัเมืองซิดนียเ์ข้ำหำกนั ทอดยำวกลำง

อ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท ำให้กำรเดินเข้ำสู่ตวัเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชำวออส

ซ่ีน ำออกมำล่องให้เป็นสสีนัของเมืองอย่ำงสวยงำม   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ แบบตะวนัตก บนเรือพรอ้มวิวอนัสวยงามของอ่าวซิดนีย ์   

   น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE / GREAT SOUTHERN    หรือเทยีบเท่ำ 

 



 

วนัท่ีสาม  ซิดนีย ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง -  อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์-  ซิดนีย ์

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกบักำรชม

ธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสตัว์พ้ืนเมืองนำนำชนิด อำท ิโคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท ให้ท่ำนได้

สมัผัสและถ่ำยรูปคู่กบัโคอำล่ำตัวน้อยอย่ำงใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของ

ท่านเอง สดชื่นผ่อนคลำยไปกบับรรยำกำศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่ำ 10 เอเคอร์ของผนืป่ำอนัอดุม

สมบูรณ์เขตร้อนชื้น จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้ำนช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำก 

 อำท ิเช่น ครีมบ ำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกญุแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้  

 

  
 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารทอ้งถิน่ 

  น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ชื่นชมทวิทศัน์อนัสวยงำมบนผนืแผ่นดนิและ

หุบเขำอนักว้ำงใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนำนำชนิด สตัว์ตำง ๆ สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและ

เตม็ไปด้วยต้นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกลเป็นสนี ำ้เงนิตำมหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ ผ่ำนเมืองเลก็ๆ

กลำงหุบเขำชื่อว่ำ KATOOMBA   

  จำกน้ันชม เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สำมก้อนรูปทรงแปลก

ตำที่เกดิจำกฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต ำนำนควำมรักอนัแสนเศร้ำของยักษ์สำวอะบอริจ้ินสำมตนที่

ถูกสำปให้เป็นหินสำมก้อนท ำให้หุบเขำแห่งน้ีมีควำมงำมยิ่งขึ้น จำกน้ันน ำท่ำนเดนิทำงสู่ SCENIC 

WORLD บริษัทที่บริกำรกระเช้ำและรถรำงลงหุบเขำท ำให้ท่ำนได้ชมเขำสำมอนงค์ได้สวยงำม 

 ยิ่งขึ้นอกีมุม  

    
  น ำท่ำนรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ทดีัดแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินใน

สมัยก่อนมีควำมชันถึง 45 องศำ ว่ิงผ่ำนทะลุหุบเขำอนัสงูชันสู่หุบเขำด้ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้นและ

หวำดเสยีว  



 

วนัท่ีสี ่  ซิดนีย ์– อิสระชอ้ปป้ิง หรือ เลือกซ้ือทวัรน์อกรายการตามใจชอบ 

 

 

  จำกน้ันให้ท่ำนได้เดินชมธรรมชำติตำมทำงไม้ที่จัดไว้อย่ำงสวยงำมใต้หุบเขำ ชมป่ำฝนและหุ่นจ ำลอง

กำรขุดถ่ำนหินในสมัยก่อน จำกน้ันข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จำกใต้หุบเขำสูด้่ำนบน

พร้อมชมควำมงดงำมเบื้องล่ำงของหุบเขำสนี ำ้เงนิที่ท่ำนยงัสำมำรถชมยอดเขำสำมอนงค์อกีมุมที่

แตกต่ำง  

 

 

 

 

 

 

 

หลังจำกน้ันเดนิทำงกลับสู่ เมืองซิดนีย ์ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย 

   น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE/GREAT SOUTHERN  หรือเทยีบเท่ำ 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 แนะน าสถานท่ีท่องเทีย่วท่ียงัไม่ไดร้วมในค่าทวัรด์งัต่อไปนี้  กรุณาจองหรือแจง้กบัเจา้หนา้ท่ีหรือ

หวัหนา้ทวัรก่์อนล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 

 พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ า    SEA LIFE Sydney Aquarium ราคาค่าเขา้ ผูใ้หญ่ 40 เหรียญ

ออสเตรเลีย  และเด็ก  28 เหรียญออสเตรเลยี(ไม่รวมค่าเดินทาง) 

  ชมโลกใต้น ำ้ที่ใหญ่ที่สดุในออสเตรเลียเข้ำอุโมงค์ใต้น ำ้ชมปลำหลำกสทีี่จ ำลองชีวิต 

  ควำมอยู่ของปลำจำกใต้ท้องทะเล ชมปลำกระเบนยักษ์  ปลำฉลำม และควำมน่ำรัก 

  ของปลำกำร์ตูน ชมแมวน ำ้ทีน่่ำรักบำงตวัว่ำยน ำ้บำงตวัอำบแดด  

 สวนสตัวพ์ื้ นเมือง  WILDLIFE Sydney Zoo ราคาค่าเขา้ ผูใ้หญ่ 40 เหรียญ

 ออสเตรเลีย  และเด็ก  28 เหรียญออสเตรเลยี(ไม่รวมค่าเดินทาง) 

 สวนสตัว์พ้ืนเมืองที่อยู่ในย่ำนดำร์ล่ิง ฮำร์เบอร์ ของอำ่วซิดนีย์ ที่สำมำรถเดนิ ทำงเข้ำชมได้

สะดวก ให้ท่ำนได้ชมจิงโจ้ วอมแบท โคอำล่ำ กิง่ก่ำทะเลทรำย จระเข้ นกต่ำง ๆ ของ

ออสเตรเลียและผีเสื้อสสีดงดงำมมำกมำยในบรรยำกำศแบบชำวอะบอริจ้ินสช์นเผ่ำพ้ืนเมือง

ของออสเตรเลีย 

  ( อาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอัธยาศัย ) 

  หรือใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือ ชมเมืองซิดนีย ์ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 



 

วนัท่ีหา้  ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

จำกน้ันให้ท่ำนได้อสิระช้อปป้ิงที่ย่ำนซิตี้ เซน็เตอร์ หรือช้อปป้ิงสนิค้ำมำกมำยจำกห้ำงดัง Queen  

Victoria Building (Q.V.B) ได้รับกำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็นที่รู้จักกนัทั่วไปใน

ท้องถิ่นว่ำตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่ำงถนน Market กบั ถนน Park เป็น

อำคำรช้อปป้ิงสงูสี่ชั้น มีสนิค้ำประเภทแฟชั่น อญัมณ ี ของใช้ในบ้ำน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่ำน

สำมำรถเดินทำงใต้ดินสู่ย่ำน Centre Point เพ่ือซ้ือสนิค้ำยี่ห้อดังมำกมำย 

   น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE/GREAT SOUTHERN   หรือเทยีบเท่ำ 

 
 
 

06.30 น.        รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.30 น.  ออกเดินทำงจำกโรงแรมสู่ สนามบินซิดนยี ์ 

11.00 น.  ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี  SQ 232  
17.35 น. เดินทำงถึง สิงคโปร ์แวะเปลีย่นเครือ่งบิน 

18.45 น. ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี SQ 978 

20.00 น. เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพ  

 

****************************  
BW.. SYDNEY EASY TOUR 

 (ซิดนีย ์–บลูเมาท์เท่นส ์  5 วนั 3 คืน)  

อตัราค่าบริการ 
    ก ำหนดกำรเดินทำง  16 – 20 พฤษภำคม 2562 / 06 – 10 มิถุนำยน 2562 

     11 – 15 กันยำยน 2562  
 

คณะผูเ้ดินทาง 
**PROMOTION** 

ราคารวมตัว๋ 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน

ตลอดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 
37,900.- บาท 21,900.- บาท เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 35,900.- บาท 19,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ลดใหท้่านที ่3 
(เตยีงเสรมิ)  

1,000.- บาท 1.000.- บาท 



 

*** ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าวซ่ีาออสเตรเลีย  5,000 บาท/ท่าน และ ทิปคนขับ+ไกด์ 1,000 บาท/ท่าน *** 
จ านวนลูกค้า 15-19 คนใช้รถขนาด 24 ที่น่ังและ 20-25 คนขึน้ไปใช้รถขนาด 33 ที่น่ัง 
*** สามารถย่ืนวซ่ีาได้ระว่าง 1-3 เดือนล่วงหน้าก่อนวนัเดนิทาง 
*** หากออกตัว๋แล้วไม่เดนิทางไม่สามารถคืนเงนิ (NO REFUND) ได้ไม่ว่ากรณีไดทั้งส้ิน 
*** รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีน ำ้มันและรำคำต๋ัวของสำยกำรบินหำกมกีำรเกบ็เพ่ิมโดย

ไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำหลงัจำกออกรำคำนี้ไปแล้ว  

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมผูีโ้ดยสาร จ านวน 15 ท่านข้ึนไป หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต ำ่กว่ำ 15 ท่ำน บริษัท

ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ 

*** ส ำหรับห้องที่เป็นสำมทำ่น (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ ำนวนน้อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียง

ที่สำมำรถพกัได้ 3 ทำ่น (2 Double beds) หรืออำจจะจัดเป็นห้องทีม่ีเตียงเสริมมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสรมิ ( 1 Double+ 1 

Extra bed ) 

*บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตั๋วทีลู่กค้ำซื้อเองเพ่ือต่อเทีย่วบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดินทำงกบัคณะเรำหำกเทีย่วบินล่ำช้ำหรือ

จ ำนวนผู้ เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ 

*หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรอืทีน่ั่งบนเคร่ืองรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจอง

ทวัร์หรอืก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วนั เพื่อแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมที่ขอหรือไม่ข้ึนอยู่กับสำยกำรบินจะ

พิจำรณำให้ 

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

รับผิดชอบหรอืคนืค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพนิิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง   

* หำกจ ำนวนลกูค้ำที่เดนิทำง 15 -18 ท่ำน บริษัทฯ จะจัดรถขนำด 21-25 ที่นั่งในกำรบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง 

* โรงแรมทีอ่อสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มคีนยกกระเป๋ำ  

อตัรานี้ รวม 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด  โดยสำยกำรบิน  สิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) ตำมเส้นทำง  

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

3. ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร,ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่ม,ี ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลีย 

4. ค่ำมัคคเุทศก์ของบริษัทจำกกรงุเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

5. ค่ำประกนักำรเดินทำงรวมอบุัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุ้มครอง ต้องท ำประกนั(รำยเดี่ยว) ลูกค้ำสำมำรถจัดท ำเองได้ 

หรือกรณุำติดต่อสอบถำมกบัทำงบริษัทฯ    

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

 กรณลีกูค้ำอำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ 75 ปีข้ึนไป และ ไม่ได้เดนิทำงไป-กลับ พร้อมกรุป๊ ต้องท ำประกนัเดี่ยว

เพิ่ม กรุณำสอบถำมรำยละเอียดกับเจ้ำหน้ำที่  

 ลูกค้ำที่จอยแลนด ์ทีอ่ำศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ 
6. ค่ำน ำ้มันจำกสำยกำรบิน ณ วันที่  1 ตุลำคม 2561 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีน ำ้มนั หำก

สำยกำรบินเปลี่ยนแปลงภำษีน ำ้มนัหลังจำกนี้ 

อตัรานี้ ไม่รวม 

1. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 

2. ค่ำน ำ้หนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณทีีเ่กนิกว่ำ สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 



 

3. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองดื่มและค่ำอำหำรทีส่ั่งเพิ่มเอง  

4. ค่ำอำหำรทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำซกัรีด ฯลฯ 

5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 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 าระพรอ้มกบัยอดส่วนทีเ่หลอื) 

8. ค่ำทปิคนยกประเป๋ำที่โรงแรมไม่มเีพรำะควรยกกระเป๋ำด้วยตวัเองเพื่อควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดนิทำง 

เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ำเพียงพอ 

9. ไม่มีแจกน ้าดืม่บนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

10. ไม่รวมค่ำอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนื่องจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

1. ทำงบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 20,000.- บำท ต่อกำรจองทวัร์หนึ่งท่ำน  

2. ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลีย

ก่อน 21 วันท ำงำน หรือก่อน 3 สัปดำห์  

3. หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ำ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำยกำรบิน

และผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำทั้งหมด 

4. ส าหรบัส่วนทีเ่หลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  20 วนัท าการส าหรบัท่านที่

รอผล 

5. วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อน 

6. วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

เงื่อนไขการยกเลิก  กรุป๊เทศกาลสงกรานต ์ 

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลกิหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  

1. แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วนัท ำกำรคืนค่ำมัดจ ำ 20,000.- บำท. 

2. แจ้งล่วงหน้ำ 41– 59 วัน ก่อนเดนิทำง หักค่ำมัดจ ำตั๋วท่ำนละ 20,000 บำท  

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

- กรณทีีถู่กปฏเิสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษัทขอยึดค่ำมดัจ ำทั้งหมดและหักค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทวัร์  

- กรณอีอกต๋ัวแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำต๋ัว หรือยึดมัดจ ำทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกต๋ัวโดยส่วน

ใหญ่อย่ำงน้อย 15-20 วันก่อนเดินทำง) 

- กรณย่ืีนวีซ่ำแล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนค่ำวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำวีซ่ำ (NON REFUND) 

- กรณตีิดธุระส่วนตัว หรือ เอกสำรไม่พร้อมที่จะย่ืนวีซ่ำ ขอยึดมัดจ ำทั้งหมด 

4. แจ้งล่วงหน้ำ 1 – 30 วัน ก่อนเดินทำง จะไม่มกีำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลกิในวนัเดนิทำง หรือถูกปฏเิสธกำรเข้ำเมือง หรอืไม่ใช้บริกำรระหว่ำงทวัร์ จะไม่มีกำรคืนเงนิไม่ว่ำกรณไีด ๆ

ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ  

 รำยกำรอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรอืโรงแรมที่พกัใน

ต่ำงประเทศ เหตกุำรณท์ำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค ำนงึถึงควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้เดนิทำง

เป็นส ำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเข้ำเมอืงห้ำมผู้เดินทำงออก หรอืเข้ำประเทศ เนื่องจำกมสีิ่งผิด

กฎหมำยหรอืสิ่งต้องห้ำมน ำเข้ำประเทศรวมถงึเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรอืควำมประพฤตส่ิอไปในทำงเสื่อมเสียหรอืด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ำมทีก่องตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ทำ่นไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน  



 

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำไม่ครบถ้วนและไม่ผ่ำน

มำตรฐำนในเรื่องกำรเงนิและกำรท ำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเข้ำเมอืงของ

ประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมอืงให้กับชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ค่ำตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศไทยที่ทำ่นออกตั๋วเองเพื่อต่อเคร่ืองในกรณทีี่สำยกำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เริ่ มการเกบ็ขอ้มูลดา้นไบโอเมตทรกิซ์ จากผูส้มคัรทกุท่าน ทีส่มัครขอวซ่ีา เพือ่เดินทางไป 

ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวซ่ีาทกุท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ทีศู่นยยื์น่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิวมือ 

และตอ้งจองคิววซ่ีาก่อนยืน่เท่านัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทำง มอีำยุไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดอืน (นับวันเดินทำง) และถ่ายส าเนาหนา้ทีม่ีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวี

ซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคญัมาก) 

***การยืน่วซ่ีาออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้มี) หรอื 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบริษทัฯ มา จะดีกวา่เนือ่งจากทางบริษทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรูดเลม่ที่ 

VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รูปถ่ำยส ีจ ำนวน 2 รูป (ขนำด 1 นิ้วคร่ึง หรอื 2 นิ้ว) 

3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

4) ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-นำมสกุล (ถ้ำมี), ส ำเนำทะเบียนสมรส  (ถ้ำมี)  

5) หนงัสือรบัรองการท างานของบริษทัทีท่ างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรอืส ำเนำทะเบียน

กำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกิจกำร 

6) ข้ำรำชกำรจะต้องมีหนังสือรับรองกำรท ำงำน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ ขอส ำเนำบัตรข้ำรำชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะไดค้ืนเพือ่ไดร้บั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่าน ั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยี

ไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจำกโรงเรียน(ตัวจริง)หรอืสมุดรำยงำนประจ ำตัวนกัเรียนหรือกรณปิีดเทอมใช้บัตรนกัเรียน  

10) ขอส ำเนำสูติบัตร เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี 

11) เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี หำกไม่ได้เดินทำงกับบิดำ หรอื มำรดำ  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่าน ั้น จำกบิดำและ

มำรดำให้อนุญำตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุต า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัทีต่วัแทนยืน่วีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย จะต้องมหีนงัสอืยินยอมจำกทำงอ ำเภอจำกบิดำและมำรดำอนุญำต

ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ทีม่ีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดนิทางจริง 

บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วซ่ีากอ่นวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยค่าทวัรท์ัง้หมดกอ่น

เดินทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซ่ีาไม่ผา่นหรอืออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิเดินทางเนืองจาก

มีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวซ่ีา

ออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีน้ี) 

กรณีทีย่ืนยนัจะใหย้ืน่วีซ่า  เนื่องจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรย่ืนวีซ่ำเป็นเวลำนำน และมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรท ำ

ประกนัสุขภำพซึ่งลกูค้ำจะต้องจ่ำยเองพร้อมกับตอนย่ืนวีซ่ำ  (รำคำข้ึนอยู่กบับริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรอื ลกูค้ำ

สำมำรถท ำเองได้)  หลังจำกย่ืนแล้ว รออกีประมำณ 7-10 วัน ทำงสถำนทูตจะส่งใบฟอรม์ (Health Form) เพื่อไป



 

ตรวจสุขภำพโรงพยำบำลตำมทีส่ถำนฑูตก ำหนด หลงัจำกนั้นรอผลวีซ่ำอีกท ี นอกจำกนี้ วีซ่ำข้ึนอยู่กับผลของสุขภำพ

ของผู้สูงอำยุเองและทำงสถำนทูตพิจำรณำเป็นรำยบุคคล ส่วนวันรับวีซ่ำไม่สำมำรถระบุได้ กรุณำใส่หมายเลข

โทรศพัทม์ือถอื เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ทีส่ามารถติดต่อได ้ลงในส ำเนำบัตรประชำชนและ 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน เพื่อกรอกฟอร์มในกำรย่ืนวีซ่ำ และต้องท ำประกันกรเดนิทำงเดี่ยวเพิ่ม 

13) ระยะเวลำในกำรย่ืนวีซ่ำประมำณ 10-15 วัน   หนังสือเดินทำง(PASSPORT) หำกมีบำงทำ่นได้ย่ืนเล่มเข้ำ VFS 

แล้วน ำเข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันก ำหนดรับเล่ม หากมกีารใชเ้ล่ม

เดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะตอ้งแจ้งใหเ้ราทราบก่อนยืน่วีซ่า  หำกทำ่นไม่แจ้งให้ทรำบ บริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --            

กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส ำหรับเดนิทำงเพื่อธุรกิจเท่ำนั้น ซึ่งกำรเดินทำงกับทวัร์จะต้องย่ืน 

วีซ่ำทอ่งเที่ยว เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวจะต้องย่ืนวีซ่ำแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หำกลกูค้ำจะใช้บัตรเอเบค (APEC 

CARD) แล้วไม่สำมำรถเข้ำประเทศออสเตรเลียได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  หากยืน่วซ่ีาท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลกูคา้อาจจะโดยตดับัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมตัิ 

เนือ่งจากตามเงื่อนไขวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซ่ีาล่าสุด แลว้จะยกเลกิวซ่ีาอนัเก่าโดยอัตโนมตัิ) ทัง้นี้ ข้ึนอยูก่บั

ดุลพนิจิของลกูคา้ในการตัดสนิใจ ต้องกำรสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 

344 6300 

 

 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่ำไม่สำมำรถ

แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรบัพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท์ีจ่ะ

เดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั้น  

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

1. หำกทำ่นถูกปฏเิสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงนิค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนยีมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนัก ำหนดวันเดนิทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมทีไ่ด้ช ำระไปแล้ว และทำง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงนิค่ำทวัร์ทั้งหมด  

3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลกัฐำนปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในกำรย่ืนขอวีซ่ำทอ่งเที่ยว  ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัรท์ั้งหมด 

4. กรณทีี่ท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน 

ข้ึนอยู่กับทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

 

 

ทีอ่ยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

ช้ัน 28 อำคำรเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สุขมุวิท 13, แขวงคลองตนัเหนอื, เขตวัฒนำ, กรุงเทพฯ 10110 

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

เวลำย่ืนใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลำรับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

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


 

โทร: 02-118-7100 

อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า  

ไม่ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ะยืน่กรุป๊*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีก่ าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

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

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

3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................ 

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

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

5. อำชีพปัจจุบนั .............................................. ต ำแหน่ง ..................................................... 

ชื่อสถำนที่ท ำงำน หรือร้ำนค้ำ ...................................................................  

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

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

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

ถ้ำสมรสแล้ว กรุณำกรอกรำยละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อ-นำมสกุล .........................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ .................................... 

ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ............................................................................................................. 

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

7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้วยกนั   กรุณำระบุ 

 ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 

 ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบนักำรศึกษำ .................................................................... 



 

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

9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธกำรวีซ่ำหรือไม่  ไม่เคย (......)       เคย ( ......) ประเทศ.................... .......................... 

10. ท่ำนเคยเดนิทำงไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตยีงเดี่ยว) ............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 ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง     

12. อำหำร         ไม่ทำนเน้ือวัว  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสตัว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 

      อืน่ๆ............................................................ 

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

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

สายการบินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรี

เควส long leg ทางสายการบินไม่รบัจอง ทางลกูคา้ตอ้งช้ีแจงเหตผุลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตัวท่านเอง) 


