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ลอ่งเรอืชมอา่วซดินยี ์   อทุยานแหง่ชาตบิลูเมาทเ์ทน่              น ัง่รถ 4 WD ตะลยุเนทิราย  
 
 

 
 
 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์ B L D  

2 
ซิดนีย ์– อุทยานแห่งชาติบลเูมา้ทเ์ท่นส ์

สวนสตัวพ้ื์นเมือง - ซิดนีย ์

   SYDNEY IBIS WORLD 

SQUARE HOTEL 

3 
ซิดนีย ์– พอรต์ สตเีฟ่นส ์ นัง่รถ 4 WD  

ตะลยุบนเนินทราย - ล่องเรือส าราญชมปลาโลมา 

   SYDNEY IBIS WORLD 

SQUARE HOTEL 

4 ซิดนีย ์– ชมนครซิดนีย ์- ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์  
   SYDNEY IBIS WORLD 

SQUARE HOTEL 

5 ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 
 

   

BW… HIGHLIGHT SYDNEY 5 DAYS 3 NIGHTS 

ซดินยี ์– บลเูมา้ท์เท่นส ์- พอรต์ สตีเฟ่นส ์

 รบัประทานอาหารไทย 1 ม้ือ 

 

ขอเชิญทา่นรว่มเดนิทางสู ่นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย  น าทา่น ล่องเรือ
ส าราญ ชมความงามของอา่วซิดนีย ์ชมโรงละครโอเปรา่เฮา้สท่ี์ไดเ้ป็นมรดก
โลกแหง่ใหมจ่ากองคก์ารยเูนสโก สญัลกัษณข์องเมืองซิดนีย ์เคียงคูก่บัสะพาน
ฮารเ์บอร ์ 
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*** บริษทัทวัร ์ขอสงวนสิทธ์ิ รบัจองทวัร ์ส าหรบัผูท้ีจ่ะเดินทางไดร้บัวคัซีน 

ครบ 2 เข็มแลว้เทา่นั้น *** 

 
 
 

 
 

15.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบินแควนตสั แอรเ์วย ์(QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการ

เดินทาง 
18.10 น.  ออกเดินทางสู่ นครซิดนยี ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ช่ืนชมทวิทศัน์อนัสวยงามบนผืน

แผ่นดินและหุบเขาอนักว้างใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่างๆ สามารถอาศัย

อยู่ตามธรรมชาติและเตม็ไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสนี า้เงินตามหุบ

เขาอนักว้างใหญ่ ผ่านเมืองเลก็ๆกลางหุบเขาช่ือว่า KATOOMBA  จากน้ันชม เขาสาม

ก าหนดการเดินทาง อตัราค่าบริการ / ทา่น 

11-15 พฤษภาคม / 01-05 มิถุนายน      

(วนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี)     

13-17 สิงหาคม 14-18 กนัยายน 2565 

 

เริม่ตน้ 58,900.- 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) ซิดนยี ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์- สวนสตัวพ์ื้ นเมือง - ซิดนยี ์

*** บินตรงสูเ่มืองซิดนีย ์/ มีจอทีวีทุกที่นัง่ / บรกิารเสริฟ์อาหาร *** 
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อนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแทน่หินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกดิ

จากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต านานความรักอนัแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจ้ินสาม

ตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนท าให้หุบเขาแห่งน้ีมีความงามย่ิงข้ึน จากน้ันน าทา่น

เดินทางสู่ SCENIC WORLD  บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท าให้

ทา่นได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามย่ิงขึ้นอกีมุม น าทา่นรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA 

SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 

องศา ว่ิงผ่านทะลุหุบเขาอนัสงูชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสยีว จากน้ัน

ให้ทา่นได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและ

หุ่นจ าลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากน้ันข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จาก

ใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบ้ืองล่างของหุบเขาสนี า้เงินที่ทา่นยังสามารถ

ชมยอดเขาสามอนงค์อกีมุมที่แตกต่าง  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดินทางสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไป

กบัการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิดอาท ิโคอาล่า จิงโจ ้

วอมแบทให้ทา่นได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบั

การใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง สดช่ืนผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน บน

พ้ืนที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอนัอุดมสมบูรณ์เขตร้อนช้ืน  
     

   
      

     หลังจากน้ันน าทา่นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซิดนยี ์

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY IBIS WORLD SQUARE HOTEL  หรือ

เทียบเท่า 

 

 
 
 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น าทา่นเดินทางสู่ พอรต์ สตีเฟ่นส ์โดยน่ังรถขึ้นไปทางเหนือผ่านสะพานฮาร์เบอร์ 

   ข้ามอ่าวซิดนีย์ที่สวยงามสู่ย่านนอร์ทซิดนีย์ ผ่านเมืองกอ็สฟอร์ดและเมือง 

วนัที่สามของการเดินทาง (3) ซิดนีย ์– พอรต์ สตเีฟ่นส ์ นัง่รถ 4 WD ตะลยุบนเนินทราย  

– ล่องเรือส าราญชมปลาโลมา 

     ปลาโลมา 

 

 

 



                                                                               

1. BW… HighLight Sydney AUSTRALIA  5D3N IN MAY –  SEP 2022 (QF) PAGE 5 

   นิวคาสเซิล ก่อนจะถึงทางแยกเข้าสู่พอรต์ สตีเฟ่นส ์ เมืองตากอากาศที่ชาวซิดนีย์

   เดินทางมาพักผ่อนทางทะเลจึงได้รับสมญานามว่า”Blue Water Paradise”จากน้ัน

   น าทา่นได้สมัผัสประสบการณ์อนัตื่นเต้นกบัการน่ังรถ 4WD ตะลุยเนินทราย และ

   การเล่นแซนดูนบอรด์ กระดานล่ืนไถลลงจากเนินทรายสงูนับ 10 เมตร พร้อมชม

   วิวอนังดงามของท้องทะเลและเนินทรายสีทองเพลิดเพลินอารมณ์บนชายหาดที่เยน็             

            สบายเหมาะแก่การพักผ่อน จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ทา่เรือที่ อ่าวเนลสนั  

   (NELSON BAY)  

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ 

   ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารกัในธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด ให้ท่าน

   ได้ชมโลมาที่ว่ายน า้เวียนวนอยู่ใกล้ๆ สนุกสนานตื่นเต้นเมื่อโลมาทักทายด้วยการ

   กระโจนทะยานไปข้างหน้าพร้อมกับเรือ นอกจากน้ีท่านสามารถชมนกนานาชนิดที่

   บินไปมาในอ่าวน้ี   

   จากน้ันสมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางกลับสู่ นครซิดนยี ์

ค า่     รบัประทานอาหารค า่อาหารจีน ณ รา้นอาหาร  

  น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY IBIS WORLD SQUARE HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

      

 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น าท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยม

   มาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเยน็ในบรรยากาศทา่มกลางสายลม แสงแดด  

   อันสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทางในการว่ิง

   มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกฬีาโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพ่ือชมทัศนียภาพอัน

   สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชม

   วิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และ

   ความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณน้ียังเคยเป็นจุดวางปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี ่

   ม้าน่ังหินตัวโปรดของภริยาของผู้ส าเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ซ่ึงเป็น

   ม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  

   นอกจากน้ีด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่า เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  

วนัที่สีข่องการเดินทาง (4)  ซิดนีย ์- ชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์-ชอ้ปป้ิง 
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   แวะร้านช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบ ารุงผิว หรือของที่

   ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  

    น าท่านล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA 

   HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ใน

   แบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างช่ือเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น 

   อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ 

   ใช้เวลาในการกอ่สร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

 มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดง

ละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่าน ยัง

สามารถถ่ายรูปกับสะพานฮารเ์บอร ์ ที่เช่ือมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัว

เมืองซิดนีย์เข้าหากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและท าให้การ เ ดิ น

เข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงย่ิงข้ึน  ชมเรือใบที่ชาวออสซ่ีน าออกมาล่องอ่าว อ ว ด

ความงามในอ่าวแห่งน้ี จากน้ันเดินทางกลับสู่ซิดนีย์  ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิง

ที่ย่านซิตี้ เซน็เตอร์ หรือช้อปป้ิงสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building 

(Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่   รู้จักกันทั่วไปใน

ท้องถิ่นว่าตึก QVB ต้ังอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน 

Park เป็นอาคารช้อปป้ิงสูงสี่ช้ัน มีสินค้าประเภทแฟช่ัน อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือ

แม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพ่ือซ้ือสินค้าย่ีห้อดัง

มากมาย 
 

 

 
 
 
 
 

 
ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย  

    น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY  IBIS WORLD SQUARE HOTEL  หรือเทยีบเทา่ 
 

) 

 

เชา้  อาหารเชา้แบบกล่องจากโรงแรม 

06.30 น.                 น าทา่นเดินทางสู่ สนามบินคิงสฟ์อรต์สมิธ ซิดนยี ์เพ่ือเดินทางกลับ 

09.50 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ QF023 
16.40 น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5) ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 
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**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง : 11-16 พฤษภาคม 2565 

01-06 มิถุนายน 2565 (วนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี) 

ราคาต่อท่าน ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ 2 – 3 ท่าน 58,900 34,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 56,900 32,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 52,900 28,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 48,900 26,900 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 8,900 8,900 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ลดท่านท่ี3 1,000 1,000 

ก าหนดการเดินทาง : 13-17 สิงหาคม 2565 

ราคาต่อท่าน ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ 2 – 3 ท่าน 59,900 34,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 57,900 32,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 53,900 28,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 49,900 26,900 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 8,900 8,900 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ลดท่านท่ี3 1,000 1,000 
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ก าหนดการเดินทาง : 14-18 กนัยายน 2565 

ราคาต่อท่าน ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ 2 – 3 ท่าน 61,900 35,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 58,900 33,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 54,900 29,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 50,900 27,900 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 8,900 8,900 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ลดท่านท่ี3 1,000 1,000 

 
***ควรเกบ็เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาได้ตั้งแต่ 1-3 เดือนก่อนเดินทาง  
* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษนี า้มนัของสายการบนิ  

* การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผีู้โดยสารมากกว่า 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเล่ือนการเดนิทาง หรือปรับราคาเพ่ิมขึ้น ส่วนขนาดของกรุป๊จะสรปุได้หลังที่ปิดกรุป๊แล้วประมาณ 3 อาทติย์ก่อนเดนิทาง 

* กรณอีอกตัว๋แล้วมกีารยกเลิกการเดนิทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุป๊ของสายการบนิ 

*ส าหรับห้องที่เป็นสามเตยีง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่

สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตยีงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส าหรับ

ห้องนอน 3 ท่าน 

* บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซื้อเองเพ่ือต่อเที่ยวบนิหรือค่าเดนิทางต่าง ๆ ที่จะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเที่ยวบนิล่าช้าหรือ

จ านวนผู้เดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุป๊ไม่สามารถออกเดนิทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบนิ กรณุาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือก่อน

เดนิทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบนิทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบนิจะพิจารณาให้ 

 

* มีวีซ่าออสเตรเลยีแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณลูีกค้ามวีีซ่าอยู่แล้ว หรือ มบีตัรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบหรือคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมอืง   

* หากจ านวนลูกค้าที่เดนิทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดนิทาง 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  

* ราคาทวัร์ไม่รวมที่นั่ง Long leg หากท่านต้องการจะต้องแจ้งสายการบนิเพ่ือซื้อที่นั่งก่อนเดนิทาง(มจี านวนจ ากดั) 

* การใช้ผ้าเชด็ตวัในโรงแรม หากต้องการให้เปล่ียนทุกวนัให้ท่านวางผ้าเชด็ตวัไว้ที่พ้ืน ถ้าแหวนไว้ทางโรงแรมจะไม่เปล่ียนให้เพราะถอื

ว่าท่านยินดทีี่จะใช้ผ้าเชด็ตวัผนืเดมิและยินดเีข้าร่วมรณรงคก์จิกรรมลดโลกร้อน 
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อตัรานี้ รวม 

 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินแควนตสั แอรเ์วย ์(QF) และ สายการบนิภายในแล้ว ตามที่ระบุใน

รายการ 

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

3. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งที่ม,ี ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

4. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตแุละค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบั

ผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านั้น เงื่อนไขการคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุ้มครอง ต้องท าประกนั(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดท าเองได้ 

หรือกรณุาตดิต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 อายุ 1-15ปี และ ต ่ากว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  

 กรณลีูกค้าอายุต ่ากว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องท าประกนัเดี่ยว

เพ่ิม กรุณาสอบถามรายละเอยีดกบัเจ้าหน้าที่  

 ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศน้ันๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
6. ค่าน า้มนัจากสายการบนิ ณ วันที่  24 มนีาคม 2565 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน า้มนั หากสายการ

บนิเปล่ียนแปลงภาษีน า้มนัหลังจากนี้ 

7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย ส าหรับคนไทย 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

2. ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด ควรจัดเตรียม 23 กโิลกรัม 

: โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าไดท่้านละ 30 กิโลกรมั และ บินภายในสายการบินแควนตสั 

(domestic) อนุญาตใหโ้หลดไดท่้านละ 23 กิโลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถือข้ึนเครือ่งได ้1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจา่ย  3  เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย  18 เหรียญออสเตรเลีย) 
7. ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจา่ย  3 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 18 เหรียญออสเตรเลีย) 
8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพ่ือความรวดเรว็และสะดวกในการเดินทาง  

9. ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

10. ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 
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เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

1. ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน  

2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 

วันท างาน หรือก่อน 3 สปัดาห์  

3. หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและ

ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

4. ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

5. เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับ

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

 
ค่ามัดจ าทวัร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิก

หรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ า 30,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลสงกรานต)์  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มีการ

คืนเงินทั้งหมด  

 

หมายเหต ุ 
 1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่างท าทวัร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึง

ความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ดังนี้  

3.1  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม ตามที่

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเคร่ืองให้ผู้โดยสารอนัเนื่องจากหนังสอืเดินทาง

ช ารุดหรือที่ลูกค้าได้ประทบัตราอื่นๆลงในหนังสอืเดินทาง ที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศจากกองตรวจคนเข้า

เมือง รวมถึงพาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกนิ 6 เดือนในวันเดินทาง 

3.3  กรณีลูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง 
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3.4 กรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่าอนัสบืเน่ืองมาจากเอกสารในการย่ืนวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเร่ือง

การเงินและการท างานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า 

3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สาย

การบินระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง 

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  

1. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ า 30,000.- บาท. 

2. แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทั้งหมด 30,000.-บาท 

1. กรณีท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมด  

2. กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

3. แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค  

4. แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

 
 

เอกสารในการขอวซี่า  
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ข้อมลูด้านไบโอเมตทริกซ ์จากผู้สมคัรทุกท่าน ท่ีสมคัรขอวีซ่า เพ่ือ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผู้ย่ืนขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ท่ีศนูยย่ื์นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วย
ตนเอง เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ และต้องจองคิววีซ่าก่อนย่ืนเท่านัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือ
มีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 
***การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส าเนา

ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษยีณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหต ุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  
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10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี 
11) เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านัน้ จากบดิาและ
มารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่า VFS พร้อมกบับตุร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง
จรงิ บรษิทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่ากอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่น
เดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไมท่นัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบไมว่่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนือง
จากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทีผ่ลวี
ซ่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการท า
ประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไป
ตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์ (ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางทา่นไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --            
                 

กรณีลูกค้าใช้บตัรเอเบค  
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่ 

วซี่าทอ่งเทีย่ว เนื่องจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซี่าแบบท่องเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 
CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหต ุ หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมติั 
เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสดุ แล้วจะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดยอตัโนมติั) ทัง้น้ี
ข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของลูกค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื 
โทร. +66 2 344 6300 
 
เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่าน้ันขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น 

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

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยื่นค ารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 

ขึ้นอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

ท่ีอยู่ ตวัแทนรบัยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

ช้ัน 28 อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สขุุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลยี 

เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยื่นวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีจะยื่น 

 กรุณาเตรียมเอกสารท่ีช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  

 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

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

.................................................................................................................. รหัสไปรษณยี์  ............................ 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ท  างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณยี์ ............................. 

โทรศัพทท์ี่ท  างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส   (.....) หย่า    (.....) ม่าย   (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล ..............................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) ....................................................................................................................... 

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ............................................................................... 

ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณยี์ ............โทรศพัท ์....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)              เคย ( ......) ประเทศ.................................... 

10. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่  ไม่เคย (......)              เคย ( ......)  

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............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 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

12. อาหาร           ไม่ทานเนื้ อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

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

13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 

14. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสายการ

บินไม่รบัจอง ทางลกูคา้ตอ้งชี้แจงเหตผุลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตวัท่านเอง) 
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 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
 

 
 
 
 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

