
 

 

วนัแรกของการเดินทาง (12 เมษายน 2562)     กรุงเทพฯ – ซิดนยี ์

 

วนัทีส่องของการเดินทาง ( 13 เมษายน 2562)      ซิดนยี ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส-์ ซิดนยี ์ชอ้ปป้ิง 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

 
 
16.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภมิู ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอย

ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

19.20 น.  ออกเดินทางสู่ นครซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่ TG475 

 
 
 

07.20 น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมือง น าทา่นเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ช่ืนชมทวิทศัน์อนัสวยงามบนผืนแผ่นดิน



 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (14 เมษายน 2562) ซิดนีย ์– พอรต์ สตีเฟ่นส ์ นัง่รถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย -  

      ล่องเรือส าราญชมปลาโลมา 

 

และหุบเขาอันกว้างใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและ

เตม็ไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน า้เงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเลก็ๆกลาง

หุบเขาช่ือว่า KATOOMBA  จากน้ันชม เขาสามอนงค ์(THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหิน

ใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นต านานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์

สาวอะบอริจ้ินสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนท าให้หุบเขาแห่งน้ีมีความงามย่ิงข้ึน จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท าให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์

ได้สวยงามย่ิงขึ้นอกีมุม น าทา่นรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจาก

รถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา ว่ิงผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่าง

ต่ืนเต้นและหวาดเสียว จากน้ันให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชม

ป่าฝนและหุ่นจ าลองการ ขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากน้ัน ข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จากใต้

หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบ้ืองล่างของหุบเขาสีน ้าเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสาม

อนงค์อกีมุมที่แตกต่าง ( ในกรณีที ่RAILWAY ปิดปรบัปรุง กส็ามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึ้น

หรือลงหบุเขาแทน ) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

 เดินทางกลับสู่เมืองซิดนีย์ให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงที่ย่านซิต้ีเซน็เตอร์ หรือช้อปป้ิงสินค้ามากมายจากห้าง

ดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกนัทั่วไป

ในท้องถิ่นว่าตึก QVB ต้ังอยู่ที่บน ถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคาร  

ช้อปป้ิงสงูสี่ช้ัน มีสนิค้าประเภทแฟช่ัน อญัมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ทา่นสามารถ เดิ นท า ง

ใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพ่ือซ้ือสนิค้าย่ีห้อดังมากมาย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

   น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

 
 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พอรต์ สตีเฟ่นส  ์โดยน่ังรถข้ึนไปทางเหนือผ่านสะพานฮาร์เบอร์ ข้ามอ่าวซิดนีย์ที่

สวยงามสู่ย่านนอร์ทซิดนีย์ ผ่านเมืองกอ็สฟอร์ดและเมืองนิวคาสเซิล ก่อนจะถึงทางแยกเข้าสู่พอรต์ สตี

เฟ่นส ์ เมืองตากอากาศที่ชาวซิดนีย์เดินทางมาพักผ่อนทางทะเลจึงได้รับสมญานามว่า”Blue Water 

Paradise”จากน้ันน าท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นกับการน่ังรถ 4WD ตะลุยเนินทราย และ

 การเล่นแซนดูนบอรด์ กระดานล่ืนไถลลงจากเนินทรายสูงนับ 10 เมตร พร้อมชมวิวอนังดงามของท้อง

ทะเลและเนินทรายสีทองเพลิดเพลินอารมณ์บนชายหาดที่เยน็เหมาะแก่การพักผ่อน จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ทา่เรือที่ อ่าวเนลสนั (NELSON BAY)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ 

ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารกัในธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด ให้ท่านได้ชมโลมาที่ว่ายน า้

เวียนวนอยู่ใกล้ๆ สนุกสนานตื่นเต้นเมื่อโลมาทักทายด้วยการกระโจนทะยานไปข้างหน้าพร้อมกับเรือ 

นอกจากน้ีทา่นสามารถชมนกนานาชนิดที่บินไปมาในอ่าวน้ี  จากน้ันสมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางกลับ

สู่ นครซิดนยี ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน  

  น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทยีบเทา่ 



 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง   (15 เมษายน 2562)   ซิดนยี ์– เทีย่วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์– บริสเบน 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (16 เมษายน 2562)        บริสเบน -โกลดโ์คสท-์ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน- 

                                              มูฟวีเ่วิลด-์บริสเบน  (พเิศษ..บุฟเฟ่ตซี์ฟู้ด สดๆจากทะเล) 

 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพักผ่อนวันหยุด

หรือยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทราย

แห่งน้ียังได้เป็นเส้นทางในการว่ิงมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000   

ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพ่ือชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าว

ซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้อง

ทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณน้ี

ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี่ 

ม้าน่ังหินตัวโปรดของภริยาของผู้ส าเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ซ่ึงเป็นม้าหินทรายอยู่ปลาย

สุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม นอกจากน้ีด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุด

ถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เหน็โรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของ

นครซิดนีย์  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  

 ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์  เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดด

เด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ใน แบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างช่ือเสียงให้กับ

ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อย

ล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกใน

ปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และ

ร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮารเ์บอร ์  ที่เช่ือมต่อระหว่าง

ซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและท าให้การ

 เดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงย่ิงข้ึน  ชมเรือใบที่ชาวออสซ่ีน าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าว

แห่งน้ี จากน้ันเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝาก อาทเิช่นครีมบ ารุง

ผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย  

  จากน้ันเดินทางสู่ สนามบนิภายในประเทศของเมืองซิดนยี ์

…….น.  เดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมืองบริสเบน เที่ยวบินที่.. 

…….น.  ถึงเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนสแ์ลนด์ 

น าทา่นเข้าพักที่โรงแรม BRISBANE FOUR POINT BY SHERATON HOTELหรือเทยีบเทา่ 

 
 
           

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโกลดโ์คสทเ์มืองตากอากาศชายทะเลที่เป็นที่นิยมมากที่สดุในรัฐควีนส ์แลนด์ที่มี

หาดทรายสทีองทอดยาว 70 กโิลเมตร จึงเป็นเมืองที่ชาวออสซ่ีมาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คล่ืนเป็น

จ านวนมาก นอกจากน้ีโกลด์โคสท์ยังเป็นที่ช่ืนชอบของนักช้อปป้ิงเพราะร้านค้าเปิดให้บริการจนถึง 4 

ทุ่มทุกวัน น าท่านสู่เขตรกัษพ์นัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน  (Currumbin Wildlife Sanctuary) ตั้งอยู่เขต

ชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ที่น่ีเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าพ้ืนเมืองของ

ออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก ซ่ึงท่านจะได้สัมผัสกับสัตว์เหล่าน้ีอย่างใกล้ชิดระหว่างการเที่ยวชม เขตรักษา



 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง    (17 เมษายน 2562)      บริสเบน – กรุงเทพฯ 

 

 

 

พันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบินอยู่ในความดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เนช่ันแนล ทรัสต์ (National 

Trust) ที่มีนกแก้วตัวเลก็สีสวยจ านวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พ้ืนเมืองนานาชนิดชมธรรมชาติ

และความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและ

ถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  

น าท่านเดินทางสู่ มูฟวี่เวิลด ์ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ท่านได้ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่เป็นโลกแห่ง

จินตนาการของผู้มาเยือนจากนานาประเทศ สมัผัสกบัตัวละครของโรงภาพยนตร์ที่มีช่ือเสียง น าทา่น นัง่

รถไฟชมเทคนิคการถ่ายท าภาพยนตรชื์่อดงั เช่น ซุปเปอรแ์มน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้น

แมนในเรือ่งโปลิตจิตไม่ว่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดาราช่ือดัง อาท ิลูนน่ีทูนส ์บ๊ัก บันน่ีกระต่ายแสนกล ชม

แบทแมนภาพยนตร์สามมิติในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวู้ด ล่องแพตามหาบ๊ักบันน่ี และ น่ังรถแบทแมน

บุกเมือง GOTHAM หรือจะน่ังรถไฟเหาะตีลังกาที่ต่ืนเต้นเร้าใจ 

- หา้มพลาดโชวม์าใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER  

เป็นการแสดงที่ต่ืนตาต่ืนใจ การแข่งรถมอเตอร์ไซด์ และ รถยนต์ที่มีการขับอย่างผาดโผน ทะลุก าแพง 

และสิ่งกีดขวาง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็นการจ าลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLY 

WOOD  

- หา้มพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการตู์น WARNER BROTHER เช่นบั๊กบนันี ่สคูปป้ีดู ภายใต้

หลงัคาโปร่งใสไม่ตอ้งรอ้นและเปียกฝน 

- เครื่องเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลังผาดโผนน าท่านไปยังดินแดนในโลกอากาศ พบ

กบัการผจญภัยอนัแสนสนุก มัน และประทบัใจ 

- BAT WING เป็นเคร่ืองเล่นที่ มีความสูงถึง60 เมตร โดยน าท่านข้ึนไปชมทิวทัศน์ของ MOVIE 

WORLD ก่อนพบความตื่นเต้นและหวาดเสียวโดยการทิ้ งดิ่งลงมาถึงพ้ืนด้วยความชัน 90 องศาและ

สนุกประทบัใจ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ บุฟเฟ่ตซี์ฟู้ด สดๆจากทะเล 

   น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกัท่ี VOCO GOLD COAST (WATERMARK HOTEL)  หรือเทียบเท่ำ  
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

10.00 น.   น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิของเมืองบริสเบน เพือ่เดินทางกลบั  

14.00 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่ TG 474 

20.20 น.   เดินทางถงึกรุงเทพฯ..โดยสวสัดิภาพ 

***หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 
 

 
*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
 

 

 
 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร 
ก าหนดการเดนิทาง  12 – 17 เมษายน   2562(สงกรานต)์ 

       

คณะผู้เดินทำง รำคำรวมตัว๋ 
รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน

ระหว่ำงประเทศ 
(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่ำน/ห้อง 71,900.- บำท 46,900.- บำท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 66,900.- บำท 41,900.- บำท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 63,900.- บำท 38,900.- บำท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 59,900.- บำท 36,900.- บำท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 9,900.- บำท 9,900.- บำท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง ลดใหท้า่นที ่3 (เตยีงเสรมิ)  1,000.- บำท 1,000.- บำท 

 

***ควรย่ืนวซ่ีาล่วงหน้าและเกบ็เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาได้ตั้งแต่ 15 มกราคม – 15 มนีาคม 2562  
* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน า้มนัของสายการบนิ  

* การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารมากกว่า 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การเล่ือนการเดนิทาง หรือปรับราคาเพ่ิมขึ้น ส่วนขนาดของกรุป๊จะสรปุได้หลังที่ปิดกรุป๊แล้วประมาณ 3 อาทติย์ก่อนเดนิทาง 

* กรณอีอกตัว๋แล้วมกีารยกเลิกการเดนิทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุป๊ของสายการบนิ 

*ส าหรับห้องที่เป็นสามเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สามารถ

พักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตยีงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส าหรบัห้องนอน 3 ท่าน 

* บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซื้อเองเพ่ือต่อเที่ยวบนิหรือค่าเดนิทางต่าง ๆ ที่จะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเที่ยวบนิล่าช้าหรือจ านวน

ผู้เดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุป๊ไม่สามารถออกเดนิทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือก่อน

เดนิทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบนิทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบนิจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณลีูกค้ามวีีซ่าอยู่แล้ว หรือ มบีตัรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ

หรือคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมอืง   

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

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  

* การรีเควสที่นั่งขึ้ นอยู่กับพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสายการบินไม่รับจอง และทางลูกค้าต้อง

ชี้แจงเหตผุลกบัทางเคาทเตอร์เชคอนิด้วยตวัท่านเอง) 

* การใช้ผ้าเชด็ตวัในโรงแรม หากต้องการให้เปล่ียนทุกวันให้ท่านวางผ้าเชด็ตวัไว้ที่พ้ืน ถ้าแหวนไว้ทางโรงแรมจะไม่เปล่ียนให้เพราะถอืว่า

ท่านยินดทีี่จะใช้ผ้าเชด็ตวัผนืเดมิและยินดเีข้าร่วมรณรงคก์จิกรรมลดโลกร้อน 

อตัรานี้ รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลับ ชั้นประหยดั โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบนิภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ 

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

3. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งที่ม,ี ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

4. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตแุละค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านั้น เงื่อนไขการคุม้ครอง 



 

 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท าประกนั(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดท าเองได้ หรือกรุณา

ตดิต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

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

 กรณีลูกค้าอายุต ่ากว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้ นไป และ ไม่ได้เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องท าประกันเดี่ยวเพ่ิม กรุณา

สอบถามรายละเอยีดกบัเจ้าหน้าที่  

 ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศน้ันๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
6. ค่าน า้มันจากสายการบิน ณ วันที่  1 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน า้มัน หากสายการบิน

เปล่ียนแปลงภาษีน า้มนัหลังจากนี้  

7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย ส าหรับคนไทย 
 

อตัรานี้ ไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

2. ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด  ควรจัดเตรียม 23 กิโลกรัม : โดยสายการบินไทย 

(inter) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าไดท่้านละ 30 กิโลกรมั และ บินภายในสายการบินแควนตสั (domestic) อนุญาตใหโ้หลดได้

ท่านละ 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. ค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
7. ค่ำทิปคนขบัรถ ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพ่ือความรวดเรว็และสะดวกในการเดินทาง  

9. ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

10. ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 
 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

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

2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 

วันท างาน หรือก่อน 3 สปัดาห์  

3. หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและผลวี

ซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

4. ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

5. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเง่ือนไขและยอมรับข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ 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 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่)  



 

 

4. แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มีการคืน

เงินทั้งหมด  

หมายเหตุ  

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผล

ใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

2. ทางบริษัทฯ ไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอนั

สบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเร่ืองการเงินและการท างานของตัวผู้โดยสารเอง  

3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณีที่สายการบินระหว่าง

ประเทศล่าช้า 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกท่าน ทีส่มคัรขอวีซ่า เพือ่เดินทางไป ประเทศ

ออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวซ่ีาทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ทีศู่นยยื์น่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิวมือ และตอ้งจอง

คิววซ่ีาก่อนยืน่เท่านัน้ 

1) หนังสอืเดินทาง มีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายส าเนาหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวีซ่า

ติดมาทั้งหมด (ส าคญัมาก) 

***การยืน่วซ่ีาออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดินทาง (ถา้มี) หรือ ส าเนา

หนา้พาสปอร์ต ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบริษัทฯ มา จะดีกวา่เนือ่งจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่VFS แลว้

น ากลบัมาพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายส ีจ านวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 

3) ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

4) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี), ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  

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

การค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสอืรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบัตรข้าราชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะไดคื้นเพื่อไดร้บัพิจารณาวี

ซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank 

Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือกรณปิีดเทอมใช้บัตรนักเรียน  

10) ขอส าเนาสตูิบัตร เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี 

11) เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกบับิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านั้น จากบิดาและมารดา

ให้อนุญาตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุต า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัท่ีตวัแทนยื่นวีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากทางอ าเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออก

นอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  



 

 

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่สู้งอายุ 75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดินทางจริง 

บริษัทฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วีซ่าก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยค่าทวัร์ทัง้หมดก่อนเดินทาง 

15 วนั ในกรณีทีว่ซ่ีาไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบไม่วา่

กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดินทางทีผ่่านแลว้จะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะ

ไม่ผ่าน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวซ่ีาออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะ

กรณีน้ี) 

กรณีท่ียืนยนัจะใหยื้่นวีซ่า  เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการท าประกัน

สขุภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนย่ืนวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้าสามารถท าเอง

ได้)  หลังจากย่ืนแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพ่ือไปตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลตามที่สถานฑูตก าหนด หลังจากน้ันรอผลวีซ่าอีกท ีนอกจากน้ีวีซ่าข้ึนอยู่กับผลของสขุภาพของผู้สงูอายุเอง

และทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ เบอร์

โทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได ้ลงในส าเนาบัตรประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือ

กรอกฟอร์มในการย่ืนวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนังสอืเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ย่ืนเล่มเข้า VFS แล้ว

น าเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันก าหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่มเดินทางไป

ประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  
              
กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส าหรับเดินทางเพ่ือธุรกจิเท่านั้น ซึ่งการเดินทางกบัทวัร์จะต้องยื่น 

วีซ่าท่องเที่ยว เน่ืองจากการท่องเที่ยวจะต้องย่ืนวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC 

CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  หากยื่นวีซ่าท่องเที่ยว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ 

เนื่องจากตามเง่ือนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แลว้จะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัติ) ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับ

ดุลพินิจของลูกคา้ในการตัดสินใจ ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 

344 6300 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น  

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 

1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า

ใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริ ง หรือผิด

วัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 

ข้ึนอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
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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 สถานทูตออสเตรเลีย 

เวลาย่ืนใบสมัคร : 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 *** 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ............................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่....................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์........................................ 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวซ่ีาหรือไม่   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        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

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

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

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

ฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสายการบินไม่

รบัจอง ทางลกูคา้ตอ้งชี้แจงเหตผุลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตวัท่านเอง) 

 

 
 


