
 

 

 
วนัแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – ซิดนยี ์

 

 

BW. HIGHLIGHT SYDNEY 5D3N(รายการ B)  
 

ซดินยี ์– บลเูมา้ทเ์ทน่ส ์- พอรต์ สตเีฟ่นส ์ 5 วนั 3 คนื 

พิเศษ..รบัประทานอาหารไทย 1 มื้อ 
 

ขอเชญิท่านรว่มเดนิทางสู่ นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี  น าท่าน ล่องเรือส าราญ ชมความงามของอ่าว
ซดินีย ์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าสท่ี์ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองคก์ารยูเนสโก สญัลกัษณ์ของเมือง
ซิดนีย ์เคียงคู่กบัสะพานฮารเ์บอร ์เขา้ชมสตัวพ์ืน้เมอืง Koala Park Sanctury   ชมสตัวพ์ืน้เมอืงของออสเตรเลยี 
ถ่ายรปูกบัโคอาล่าทีน่่ารกั ป้อนอาหารจงิโจด้ว้ยตวัท่านเอง อทุยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส ์ ชื่นชมทวิทศัน์อนั
สวยงามบนผนืแผ่นดนิกวา้งใหญ่  ชมเขาสามอนงค ์(THREE SISTERS) ตน้ก าเนิดต านานความรกัอนัแสนเศรา้
ของยกัษ์สาวอะบอรจิิน้ ตื่นเตน้สุดระทกึใจกบัการนัง่รถ 4WD ตะลยุเนินทราย และสนุกสนานกบัการเล่นแซน
ดนูบอรด์ ที ่Port Stephens แล้วล่องเรือส าราญ Moonshadow Cruise ชมปลาโลมาแสนน่ารกั ซดินียใ์หท้่าน
ไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้มากมายจากหา้งดงั Queen Victoria Building และครมีบ ารงุผวิจากหา้ง David Jones หรอืจะ
ซือ้สนิคา้ในยา่นไชน่า ทาวน์   

  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  11 –15 เมษำยน   2563 ( สงกรานต)์ 

 

 
 
 

 

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– ซิดนีย ์  

2 ซิดนีย ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส-์สวนสตัวพ์ื้ นเมือง- ซิดนีย ์
IN SYDNEY  

3 
ซิดนีย ์– พอรต์ สตีเฟ่นส ์ นัง่รถ 4 WD -ตะลยุบนเนินทราย-ล่องเรือ

ส าราญชมปลาโลมา 

IN SYDNEY  

4 ซิดนีย ์– ชมนครซิดนีย ์- ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์  IN SYDNEY  

5 ซิดนีย ์ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ  



 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง      ซิดนยี ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส-์ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง- ซิดนยี ์

 

 
  

06.20 น  เดินทำงถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลีย 

   น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ช่ืนชมทวิทศัน์อนัสวยงำมบนผืนแผ่นดินและ

หุบเขำอนักว้ำงใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนำนำชนิดสตัว์ต่ำง ๆ สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและเตม็

ไปด้วยต้นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกลเป็นสนี ำ้เงินตำมหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ ผ่ำนเมืองเลก็ๆกลำง

หุบเขำช่ือว่ำ KATOOMBA    

  จำกน้ันชม เขาสามอนงค ์(THREE SISTERS ROCK) เป็นแทน่หินใหญ่สำมก้อนรูปทรงแปลกตำ

ที่เกดิจำกฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต ำนำนควำมรักอนัแสนเศร้ำของยักษ์สำวอะบอริจ้ินสำมตนที่ถูก

สำปให้เป็นหินสำมก้อนท ำให้หุบเขำแห่งน้ีมีควำมงำมย่ิงขึ้น จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ SCENIC 

WORLD บริษัทที่บริกำรกระเช้ำและรถรำงลงหุบเขำท ำให้ทำ่นได้ชมเขำสำมอนงค์ได้สวยงำม 

 ย่ิงขึ้นอกีมุม  

  น ำทำ่นน่ังรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินใน

สมัยก่อนมีควำมชันถึง 45 องศำ ว่ิงผ่ำนทะลุหุบเขำอนัสงูชันสู่หุบเขำด้ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้นและ

หวำดเสียว  

  จำกน้ันให้ทำ่นได้เดิน ชมธรรมชำติตำมทำงไม้ที่จัดไว้อย่ำงสวยงำมใต้หุบเขำ ชมป่ำฝนและ

หุ่นจ ำลองกำรขุดถ่ำนหินในสมัยก่อน จำกน้ันข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จำกใต้หุบเขำสู่

ด้ำนบนพร้อมชมควำมงดงำมเบ้ืองล่ำงของหุบเขำสนี ำ้เงินที่ทำ่นยังสำมำรถชม  

 ยอดเขำสำมอนงค์อกีมุมที่แตกต่ำง  

  (ในกรณีที ่RAILWAY ปิดปรบัปรุง กส็ามารถนัง่ SCENIC CABELWAY 

ขึ้นหรือลงหบุเขาแทน) 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

 น ำทำ่นเดินทำงสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกบักำรชม

ธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสตัว์พ้ืนเมืองนำนำชนิด อำท ิโคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท ให้ทำ่นได้

สมัผัสและถ่ำยรูปคู่กบัโคอำล่ำตัวน้อยอย่ำงใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของ

ท่านเอง สดช่ืนผ่อนคลำยไปกบับรรยำกำศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่ำ 10 เอเคอร์ของผืนป่ำอนัอุดม

สมบูรณ์เขตร้อนช้ืน จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้ำนช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำก 

 อำท ิเช่นครีมบ ำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้  



 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง         ซิดนยี ์– พอรต์ สตีเฟ่นส ์ นัง่รถ 4 WD ตะลุยบนเนนิทราย – ล่องเรือส าราญชม 

     ปลาโลมา 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

   น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY  TRAVELODGE HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 
 

   
 
 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นเดินทำงสู่ พอรต์ สตีเฟ่นส ์โดยน่ังรถขึ้นไปทำงเหนือผ่ำนสะพำนฮำร์เบอร์ 

   ข้ำมอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำมสู่ย่ำนนอร์ทซิดนีย์ ผ่ำนเมืองกอ็สฟอร์ดและเมือง 

   นิวคำสเซิล ก่อนจะถึงทำงแยกเข้ำสู่พอรต์ สตีเฟ่นส ์ เมืองตำกอำกำศที่ชำวซิดนีย์

   เดินทำงมำพักผ่อนทำงทะเลจึงได้รับสมญำนำมว่ำ”Blue Water Paradise”จำกน้ัน

   น ำทำ่นได้สมัผัสประสบกำรณ์อนัตื่นเต้นกบักำรน่ังรถ 4WD ตะลุยเนนิทราย และ

   กำรเล่นแซนดูนบอรด์ กระดำนล่ืนไถลลงจำกเนินทรำยสงูนับ 10 เมตร พร้อมชม

   วิวอนังดงำมของท้องทะเลและเนินทรำยสีทองเพลิดเพลินอำรมณ์บนชำยหำดที่เยน็             

            สบำยเหมำะแก่กำรพักผ่อน จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ทำ่เรือที่ อ่ำวเนลสนั  

   (NELSON BAY)  

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ 

   ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารกัในธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด ให้ทำ่น

   ได้ชมโลมาที่ว่ำยน ำ้เวียนวนอยู่ใกล้ๆ สนุกสนำนต่ืนเต้นเม่ือโลมำทกัทำยด้วยกำร

   กระโจนทะยำนไปข้ำงหน้ำพร้อมกบัเรือ นอกจำกน้ีทำ่นสำมำรถชมนกนำนำชนิดที่

   บินไปมำในอ่ำวน้ี   

   จำกน้ันสมควรแก่เวลำ น ำทำ่นเดินทำงกลับสู่ นครซิดนยี ์

ค า่     รบัประทานอาหารค า่อาหารจีน ณ รา้นอาหาร  

     น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY  TRAVELODGE HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 



 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง             ซิดนยี ์ชมเมือง หาดบอนได – เดอะแกป๊ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์– ชอ้ปป้ิง  

 

 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซ่ีนิยม

   มำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเยน็ในบรรยำกำศทำ่มกลำงสำยลม แสงแดด  

   อนัสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดำนโต้คล่ืน หำดทรำยแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทำงในกำรว่ิง

   มำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกีฬำโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนนิเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ำผำเพ่ือชมทศันียภำพอนั

   สวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชม

   วิวที่สวยงำมอกีแห่งที่ทำ่นจะได้ชมท้องทะเลอนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และ

   ควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณนี้ ยังเคยเป็นจุดวำงปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำมสงครำม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี ่

   ม้ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้ส ำเรจ็รำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำทเ์วลส ์ ซ่ึงเป็น

   ม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสดุของสวนสำธำรณะ ด้ำนหน้ำเป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม  

   นอกจำกน้ีด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมที่ทำ่นจะถ่ำยรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ำสแ์ละสะพำนฮำร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  

   แวะร้ำนช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำก อำทเิช่นครีมบ ำรุงผิว หรือของที่

   ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  

    น าท่านล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี ์  เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ (OPERA 

   HOUSE) สิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ใน

   แบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงช่ือเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น 

   อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ 

   ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

    มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้อง

   แสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือทำ่น

   ยังสำมำรถถ่ำยรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์  ที่เช่ือมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำนเหนือกบั

   ตัวเมืองซิดนีย์เข้ำหำกนั ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท ำให้กำร

   เดินเข้ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงย่ิงข้ึน  ชมเรือใบที่ชำวออสซ่ีน ำออกมำล่องอ่ำว

   อวดควำมงำมในอ่ำวแห่งน้ี จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์  ให้ทำ่นได้อิสระช้อป

   ป้ิงที่ย่ำนซิต้ีเซน็เตอร์ หรือช้อปป้ิงสนิค้ำมำกมำยจำกห้ำงดัง Queen Victoria 

   Building (Q.V.B) ได้รับกำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็นที่   รู้จักกนั

ทั่วไปในท้องถิ่นว่ำตึก QVB ต้ังอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่ำงถนน Market   



 

 

วนัทีห่า้    ซิดนยี ์– กรุงเทพฯ 

 

 กบั ถนน Park เป็นอำคำรช้อปป้ิงสงูสี่ช้ัน มีสนิค้ำประเภทแฟช่ัน อญัมณี ของใช้  

 ในบ้ำน หรือแม้แต่ดอกไม้ ทำ่นสำมำรถเดินทำงใต้ดินสู่ย่ำน Centre Point เพ่ือซ้ือ  

 สนิค้ำย่ีห้อดังมำกมำย 

 

 

 
 
 
 
 

 
ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย  

     น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY  TRAVELODGE HOTEL  หรือเทยีบเท่ 
 
 
 

เชา้  อาหารเชา้แบบกล่องจากโรงแรม 

06.30 น.                 น ำทำ่นเดินทำงสู่ สนามบินคิงสฟ์อรต์สมิธ ซิดนีย ์เพ่ือเดินทำงกลับ 

09.50 น.         ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ QF023 

16.40 น.         เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ 

************** 
 

*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BW…HIGHLIGHT SYDNEY 5D3N 
(ซิดนีย ์– บลเูม้าทเ์ท่นส ์- พอรต์ สตีเฟ่นส ์ 5 วนั 3 คืน) 

 
อตัราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  11 –15  เมษำยน   2563 
       

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋ 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน

ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 55,900.- บาท 32,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 53,900.- บาท 30,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 52,900.- บาท 28,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 47900.- บาท 26,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง ลดใหท้า่นที ่3 (เตยีงเสรมิ)  1,000.- บาท 1,000.- บาท 

 

***ควรย่ืนวซ่ีาล่วงหน้าและเกบ็เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาได้ตั้งแต่ 15 มกราคม – 15 มนีาคม 2562  
*** รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษีน ำ้มนัและรำคำตัว๋ของสำยกำรบนิหำกมกีำรเกบ็เพ่ิมโดยไม่ได้แจ้ง

ให้ทรำบล่วงหน้ำหลงัจำกออกรำคำนี้ ไปแล้ว  

*** กำรเดนิทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมผีู้โดยสำร จ ำนวน 20 ท่ำน หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

กำรเล่ือนกำรเดนิทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

*** ส ำหรับห้องที่เป็นสำมท่ำน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมจี ำนวนน้อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่สำมำรถ

พักได้ 3 ท่ำน ( 2 Double beds ) หรืออำจจะจัดเป็นห้องที่มเีตยีงเสริมม ี1เตยีงใหญ่ + 1เตยีงเสริม ( 1 Double+ 1 Extra bed ) 

*หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถงึกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบนิ กรณุำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทวัร์หรือ

ก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สำยกำรบนิทรำบแต่จะได้ตำมที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสำยกำรบนิจะพิจำรณำให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณลีูกค้ำมวีีซ่ำอยู่แล้ว หรือ มบีตัรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบหรือคนืค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพินจิของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมอืง   

* หำกจ ำนวนลูกค้ำที่เดนิทำง 15 -18 ท่ำน บริษัทฯจะจัดรถขนำด 21-25 ที่นั่งในกำรบริกำรตลอดกำรเดนิทำง 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มคีนยกกระเป๋ำ  

* กำรรีเควสที่นั่งขึ้นอยู่กบัพิจำรณำของทำงสำยกำรบนิ และ หำกท่ำนใดรีเควส long leg ทำงสำยกำรบนิไม่รับจอง และทำงลูกค้ำต้อง

ชี้แจงเหตผุลกบัทำงเคำทเตอร์เชคอนิด้วยตวัท่ำนเอง) 

* กำรใช้ผ้ำเชด็ตวัในโรงแรม หำกต้องกำรให้เปล่ียนทุกวนัให้ท่ำนวำงผ้ำเชด็ตวัไว้ที่พ้ืน ถ้ำแหวนไว้ทำงโรงแรมจะไม่เปล่ียนให้เพรำะ

ถอืว่ำท่ำนยินดทีี่จะใช้ผ้ำเชด็ตวัผนืเดมิและยินดเีข้ำร่วมรณรงคก์จิกรรมลดโลกร้อน 

 



 

 

อตัรานี้ รวม 

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

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

3. ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร,ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี, 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 2562 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีน ำ้มัน หำก

สำยกำรบินเปล่ียนแปลงภำษีน ำ้มันหลังจำกน้ี 

7. ค่ำวีซ่ำออสเตรเลีย ส ำหรับคนไทย 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

1. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 

2. ค่ำน ำ้หนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณทีี่เกนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด โดยสำยกำรบินไทย (inter) อนุญำตให้โหลด

กระเป๋ำได้ท่ำนละ 30 กโิลกรัม และ บินภำยในสำยกำรบินแควนตัส (domestic) อนุญำตให้โหลดได้ท่ำนละ 23 

กโิลกรัม และ กระเป๋ำเลก็ถือขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

3. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพ่ิมเอง  

4. ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำซักรีด ฯลฯ 

5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 

7. ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 

8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ำ ลูกค้ำควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพ่ือควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดินทำง  

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 ำหนดกำรออกตัว๋กบัทำงสำยกำรบิน

และผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำทั้งหมด 

4. ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัท่านท่ี

รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนั

เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

5. เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำมัดจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้อ่ำนเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลง

ต่ำงๆ ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

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 

- กรณีท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

3. แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลสงกรานต)์  

4. แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มีการ

คืนเงินทั้งหมด  

 

หมายเหตุ  

 1. รำยกำรอำจมกีำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกดิจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบนิหรือโรงแรมที่พักใน

ต่ำงประเทศ เหตกุำรณท์ำงกำรเมอืงและภัยธรรมชำต ิ หรือรถตดิ หรือปิดถนน ระหว่ำงท ำทวัร ์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะค ำนงึถงึควำม

สะดวกและปลอดภัยของผู้เดนิทำงเป็นส ำคญั  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมอืงห้ำมผู้เดนิทำงออกหรือเข้ำประเทศ เนื่องจำกมสีิ่งผดิกฎหมำย

หรือสิ่งต้องห้ำมน ำเข้ำประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบและไม่คนืเงนิไห้ท่ำนไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน  หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมอืงห้ำมผู้

เดนิทำงออกหรือเข้ำประเทศ ดงันี้ 

3.1 เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤตส่ิอไปในทำงเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตผุลใดๆ กต็ำม ตำมที่

เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมอืงพิจำรณำ 



 

 

3.2 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหำกสำยกำรบินไม่ออกบัตรขึ้นเคร่ืองให้ผู้โดยสำรอนัเนื่องจำกหนังสอืเดินทำง

ช ำรุดหรือมีกำรประทบัตรำอื่นๆ ที่ไม่ใช่กำรเข้ำ-ออกประเทศ รวมถึงพำสปอร์ตที่มีอำยุไม่เกนิ 6 เดือนใน

วันเดินทำง 

3.3  กรณลีูกค้ำลืมพำสปอร์ต ณ วันเดนิทำง เจ้ำหน้ำที่สำยกำรบนิไม่อนุญำตให้เดนิทำง 

3.4 กรณทีี่สถำนทูตงดออกวีซ่ำอนัสบืเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำไม่ครบถ้วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนในเร่ือง

กำรเงนิและกำรท ำงำนของตวัผู้โดยสำรเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎเิสทวีซ่ำ 

3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมอืงให้กบั

ชำวต่ำงชำต ิหรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย  

3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำตัว๋เคร่ืองบนิภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สำยกำร

บนิระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ เนื่องจำกอยู่นอกเหนือจำกควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 
 

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 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 

3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

4) ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล (ถ้ำมี), 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 สถานทูตออสเตรเลยีไม่

รับ 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 จะต้องมีหนังสอืยินยอมจำกทำงอ 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 บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวซ่ีา

ออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีท่ียืนยนัจะใหยื้่นวีซ่า  เน่ืองจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำเป็นเวลำนำน และมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมในกำรท ำ

ประกนัสขุภำพซึ่งลูกค้ำจะต้องจ่ำยเองพร้อมกบัตอนยื่นวีซ่ำ  (รำคำขึ้นอยู่กบับริษัทฯ 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  

13) ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10-15 วัน   หนังสอืเดินทำง(PASSPORT) หำกมีบำงท่ำนได้ย่ืนเล่มเข้ำ VFS 

แล้วน ำเข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันก ำหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่ม

เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใด ๆ ทั้งสิ้น --                           

กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส ำหรับเดินทำงเพ่ือธุรกจิเท่ำนั้น ซึ่งกำรเดินทำงกบัทวัร์จะต้องยื่น 

วีซ่ำท่องเที่ยว เน่ืองจำกกำรท่องเที่ยวจะต้องย่ืนวีซ่ำแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หำกลูกค้ำจะใช้บัตรเอเบค (APEC 

CARD) แล้วไม่สำมำรถเข้ำประเทศออสเตรเลียได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

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

เนื่องจากตามเง่ือนไขวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซ่ีาล่าสุด แลว้จะยกเลกิวซ่ีาอันเก่าโดยอัตโนมัต)ิ ทัง้นี้ ข้ึนอยูกั่บ

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

344 6300 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่ำไม่สำมำรถ

แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซ่ึงทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะ

เดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั้น  

 

 

 

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


 

 

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 

เวลำย่ืนใบสมัคร : 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 ไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีจะยื่น 

 กรุณาเตรียมเอกสารท่ีช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  

 

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

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

 
 

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

2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อำยุ .................... ปี   สถำนที่เกดิ ................................................ 

3. ชื่อ / นำมสกุลเดมิ (หำกม)ี ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ตดิต่อได้สะดวก) ..................................................................................................................... 

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

โทรศัพทบ้์ำน .....................................................  มอืถือ ..................................................... 

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

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

ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณยี ์............................. 

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



 

 

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

ถ้ำสมรสแล้ว กรณุำกรอกรำยละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อ-นำมสกุล ......................................................................................  วัน-เดอืน-ปีเกดิ ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ตดิต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................... 

โทรศัพทท์ี่บ้ำน ......................................................  มอืถอื ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดนิทำงไปด้วยกนั   กรณุำระบุ 

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

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

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรณุำระบุสถำบนักำรศึกษำ .................................................................................. 

ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณย์ี ............โทรศัพท ์

....................................... 

9. ท่ำนเคยถูกปฏเิสธกำรวีซ่ำหรอืไม่    ไม่เคย (......)                  เคย ( ......) ประเทศ.................................... 

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

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  (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 ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง    

  

12. อำหำร            ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสตัว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 

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

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

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

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสาย

การบินไม่รบัจอง ทางลกูคา้ตอ้งชี้แจงเหตผุลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตวัท่านเอง) 

 

 


