
 

 

 
 
 

  

        

วันแรก (11 เมษายน 2563) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

15.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบินแควตัส แอรเ์วย ์(QF) เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและบริการเอกสารการเดินทาง 
18.10 น.  ออกเดนิทางสู ่นครซิดนีย ์ โดยเท่ียวบนิท่ี  QF024 
วันทีส่อง (12 เมษายน 2563) นครซิดนีย ์– เมลเบิรน์ - รถไฟจักรไอน า้โบราณ – ชมนกเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป    
06.25 น. ถงึท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์เพ่ือเปล่ียนเครื่องภายในประเทศสู ่นครเมลเบิรน์ 
09.00 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่นครเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเท่ียวบนิท่ี QF427 



 

 

10.35 น. เดนิทางถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน์ เมืองหลวงของรฐัวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย 
 เมลเบิรน์เป็นเมืองท่ีมีความต่ืนตาต่ืนใจดว้ยการผสมผสานทัง้ความเก่าและความใหมเ่ขา้ดว้ยกนั เป็นเมือง

หลวงท่ีตัง้อยู่บนริมฝ่ังแม่น า้ Yarra River มีสวนสาธารณะริมน า้ มีสถาปัตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมัย
กลางศตวรรษท่ี 18 คละเคลา้กับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบนัท าใหมี้ภูมิทัศนข์องเมืองท่ีไม่เหมือนใคร มี
แมน่  า้ตัง้อยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสนห่ข์องเมลเบริน์ น าทา่นเดนิทางสูย่า่นดนัดีนองสท่ี์ยงัเป็นป่าของตน้ยคูา
ลิปตสัและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภัตตาคาร 
 สูส่ถานีรถไฟจักรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแตเ่ดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการ
เดนิทางระหวา่งเมืองและขนสง่สินคา้เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าท่ีวิ่งระยะสัน้ ๆ ปัจจบุนั
ไดถู้กดดัแปลงน ามาใชใ้นการท่องเท่ียวชมป่า น าท่านนั่ง รถไฟจักรไอน ้าโบราณ เพ่ือชมทศันียภาพอนั
สวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวิ่งของรถไฟและท่านยงัสามารถนั่งหอ้ยขาผ่อนคลายอารมณพ์รอ้มชม
ทศันียภาพตลอดทางท่ีเต็มไปดว้ยหุบเขาและป่าสูงท่ียังคงความสมบูรณ์  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เขต
อนุรกัษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีเต็มไปดว้ยสตัวพื์น้เมืองมากมายท่ีทางการอนุรกัษ์ทัง้
สตัวน์  า้และสตัวป่์าและคงความเป็นธรรมชาติท่ีมีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของเพนกวินตวั
นอ้ย แมวน า้และนก นานาชนิด 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งล๊อบสเตอรค์ร่ึงตัว เสิรฟ์พร้อมไวนร์สเยีย่ม 
น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณอ์ันน่าประทับใจกับการชมความน่ารกั
ของ ฝูงเพนกวินพันธุเ์ล็กที่สุดในโลกท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH 
ในบรรยากาศอนัสวยงามยามพระอาทิตยอ์สัดงซึ่งท่านจะไดเ้ห็นฝูงเพนกวินตวันอ้ยพรอ้มใจกันยกขบวน
พาเหรดขึน้จากทะเลเพ่ือกลับคืนสู่รงัพรอ้มอาหารในปากมาฝากลูกตัวนอ้ยท่ีรออยู่ในรงั เหล่าเพนกวิน
ทัง้หลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินใหท้่านเห็นความน่ารกัอย่างใกลช้ิด เพนกวินน้อยเหล่านีจ้ะออกไป
หาอาหารแตเ่ชา้และจะกลบัมาอีกทีตอนพระอาทิตยต์ก  
(ห้ามถ่ายรูปเพนกวินเพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าให้เพนกวินตกใจ)  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบั เมืองเมลเบิรน์ 
น าทา่นเขา้พกัท่ีโรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเทา่ 

วันทีส่าม (13 เมษายน 2563) เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เตม็สาย )  – เมืองอโพโล เบย ์ - พอรต์แคมเบลล ์ -    
      เมลเบิรน์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางจากเมลเบิรน์ตามเสน้ทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย ท่ีสวยงามและเป็นท่ีรูจ้กั
ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีจะพลาดไม่ไดเ้ลยหากมาถึงรฐัวิกตอเรีย ผ่านทางเมืองจีลองท่ีเป็นเมืองแห่งอตุสาหกรรม
ของรฐัวิกตอเรีย จากนัน้น าท่านเขา้สู่เขตเกรทโอเช่ียนโรด้ ใหท้่านไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงามของชายฝ่ัง
มหาสมุทรและหาดทรายต่าง ๆ ตามเสน้ทางท่ีงดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมืองAnglesea 
และเมือง Lorne ท่ีเต็มไปดว้ยธรรมชาติพรอ้มทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเขา้สู่ Apollo Bay ท่ีเป็นอีกเมือง
ยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีสวยงามอีกเมืองและมีน า้ทะเลสีน า้เงินตดักบัป่าอนัเขียวขจีท าใหเ้มืองนีมี้เสน่ห์
สวยงาม นอกจากนีร้ะหวา่งทางผา่นชมโคอาลา่ท่ีอยู่ตามตน้ยคูาลิปตสัตามธรรมชาต ิ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 



 

 

  จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่พอรต์แคมเบลล ์สมัผสักบัทศันียภาพท่ีสวยงามท่ีสดุในโลก คณุจะตอ้งตะลึงกบัภาพ
ทิวทศันอ์นังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใด ๆ ในโลก  น าท่านชม
ปรากฏการณธ์รรมชาตขิองหิน  Twelve Apostles  ซึ่งตัง้ช่ือตาม 12 นกับญุ หรือสิบสองสาวกศกัดิส์ิทธ์ิของ
ศาสนาครสิต ์ซึ่งถือวา่เป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาตท่ีิไมค่วรพลาด  

  (แนะน ำซือ้ทวัร์เพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ใหท้่ำนชมควำมงำมในมุมสูงทีร่บัรองไดว้่ำท่ำนจะตอ้งประทบัใจ 
รำคำทีเ่ร่ิมตน้โดยประมำณ 115 เหรียญออสเตรเลยีโดยใชเ้วลำ 10  นำท ี  ส ำหรบัทำ่นทีส่นใจกรุณำตดิต่อ
หวัหนำ้ทวัร์) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเมลเบิรน์ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  
  น าทา่นเขา้พกัท่ีโรงแรม MEL MERCURE WELCOME  หรือเทียบเทา่ 
วันทีส่ี่ (14 เมษายน 2563)  เมลเบิรน์ – ซิดนีย ์- ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ชมหาดบอนได - ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู่สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน์ 
10.00 น. เดนิทางสูน่ครซิดนีย ์โดยเท่ียวบนิท่ี QF 432 
11.25 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์เมืองเอกแหง่รฐันิวเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลีย  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
  น าท่านชมนครซิดนีย ์โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายท่ีหนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพกัผ่อนวนัหยดุหรือ

ยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อนัสดช่ืน ท่ีนิยมเล่นกระดานโตค้ล่ืน หาดทรายแห่งนีย้งั
ไดเ้ป็นเสน้ทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลยบ์อลชายหาดในคราวท่ีจดักีฬาโอลิมปิค ปี 2000  ผ่านชม
บ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหนา้ผาเพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามของอ่าวซิดนีย ์และ
มหาสมทุรแปซิฟิคท่ีสวยงาม แวะท่ีเดอะแก๊ป จดุชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งท่ีท่านจะไดช้มทอ้งทะเลอนังดงาม
ของมหาสมทุรแปซิฟิก และความงามของปากอา่วทางเขา้ซิดนียใ์นทางเรือ ในบรเิวณนีย้งัเคยเป็นจดุวางปืน
ใหญ่ยิงตอ่ตา้นขา้ศกึท่ีเขา้มาทางเรือในยามสงคราม หินของมิสซิสแม็คควอร่ี มา้นั่งหินตวัโปรดของภรยิา
ของผูส้  าเร็จราชการคนแรกของรฐันิวเซาทเ์วลส ์ซึ่งเป็นมา้หินทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะดา้นหนา้
เป็นอา่วซิดนียท่ี์สวยงาม  นอกจากนีด้า้นบนสวนสาธารณะยงัเป็นจดุถ่ายรูปท่ี สวยง าม ท่ีท่ านจ ะ
ถ่ายรูปใหเ้ห็นโรงละครโอเปรา่ เฮา้สแ์ละสะพานฮารเ์บอรเ์ป็นสญัลกัษณข์องนครซิดนีย ์

  น าท่านสู่ท่าเรือและล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่า
เฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสรา้งท่ี  โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบ
สถาปัตยกรรมรว่มสมยัท่ีสรา้งช่ือเสียงใหก้บัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอรน์ อซูอง สถาปนิกชาวเดนมารก์ 
ดว้ยงบประมาณในการก่อสรา้งกว่ารอ้ยลา้นเหรียญ ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 14 ปี และองคก์าร
ยูเนสโกไดล้งทะเบียนขึน้เป็นมรกตโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสิรต์หอ้ง
แสดงละคร และหอ้งภาพยนตร ์และรา้นอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับ
สะพานฮารเ์บอร ์ ท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่งซิดนียท์างดา้น เหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาว
กลางอา่วซิดนียไ์ดอ้ยา่งสวยงามและท าใหก้ารเดนิเขา้สูต่วัเมืองซิดนียไ์ดส้ะดวกย่ิงขึน้  ชมเรือใบท่ีชาวออสซ่ี
น าออกมาลอ่งใหเ้ป็นสีสนัของเมืองอยา่งสวยงาม  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า แบบตะวันตก บนเรือพร้อมวิวอันสวยงามของอ่าวซิดนีย ์    
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  SYDNEY TRAVELODGE   HOTEL หรือเทียบเทา่ 



 

 

วันทีห้่า (15 เมษายน 2563) พอรต์ สตเีฟ่นส ์4WD ทัวร ์– ล่องเรือชมโลมาหัวขวดอย่างใกล้ชิด –ซิดนีย ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่นส์ โดยนั่ งรถขึน้ไปทางเหนือผ่านสะพานฮารเ์บอร ์ข้ามอ่าวซิดนีย์ท่ี
สวยงามสู่ย่านนอรท์ซิดนีย ์ผ่านเมืองก็อสฟอรด์และเมืองนิวคาสเซิล ก่อนจะถึงทางแยกเขา้สู่พอรต์ สตี
เฟ่นส์  เมืองตากอากาศท่ีชาวซิดนีย์เดินทางมาพักผ่อนทางทะเลจึงได้รับสมญานามว่า ”Blue Water 
Paradise”จากนัน้น าท่านไดส้มัผสัประสบการณอ์นัต่ืนเตน้กับการนั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย และการ
เล่นแซนดูนบอรด์ กระดานล่ืนไถลลงจากเนินทรายสูงนบั 10 เมตร พรอ้มชมวิวอนังดงามของทอ้งทะเล
และเนินทรายสีทองเพลิดเพลินอารมณ์บนชายหาดท่ีเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน  จากนั้นน าท่าน
เดนิทางสูท่า่เรือท่ี อา่วเนลสนั (NELSON BAY)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ 
 ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด  ใหท้่านไดช้มโลมาท่ีว่ายน า้
เวียนวนอยู่ใกล้ๆ สนุกสนานต่ืนเตน้เม่ือโลมาทักทายดว้ยการกระโจนทะยานไปข้างหน้าพรอ้มกับเรือ 
นอกจากนีท้่านสามารถชมนกนานาชนิดท่ีบินไปมาในอ่าวนี ้ จากนัน้สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่ 
นครซิดนีย ์

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารไทย 
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  SYDNEY TRAVELODGE  HOTEL หรือเทียบเทา่  

วันทีห่ก (16 เมษายน 2563) ซิดนีย ์ – กรุงเทพฯ 
  รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องจากโรงแรม 
06.00 น.  น าทา่นเดนิทางสูท่่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์อาคารระหวา่งประเทศ  
09.50 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบนิท่ี QF023 
16.40 น.  เดนิทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดภิาพ… 
 
       ****************************** 
      อัตราค่าบริการ  
ก าหนดการเดนิทาง  11-16  เมษายน 2563 ( สงกรานต ์)  

 
คณะผู้เดนิทาง 

ราคารวมตั๋ว 
 
 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 
 (ลูกค้าต้องจองตั๋วระหว่าง
ประเทศและตั๋วภายในเอง 
) 

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 64,900.- บาท 38,900.- บาท 
เดก็ (อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี) พกักบั 1 ผูใ้หญ่  61,900.- บาท 34,900.- บาท 

เดก็ (อายตุ  ่ากว่า 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 57,900.- บาท 31,900.- บาท 

เด็ก (อายุต  ่ากว่า 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มี
เตียง 

53,900.- บาท 29,900.- บาท 

หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มทา่นละ  8,900.- บาท 8,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง  ทา่นท่ี 3 ลด 1,000.- บาท 1,000.- บาท 



 

 

 
***ควรยืน่วีซ่าล่วงหน้าและเก็บเอกสารส าหรับยืน่วีซ่าได้ตั้งแต่ 15 มกราคม – 10 มีนาคม 2563 
*** ราคานีบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน า้มนัและราคาตั๋วของสายการบินหากมีการเก็บเพิ่มโดย
ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หลงัจากออกราคานีไ้ปแลว้  
*** การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จ านวน 20 ท่าน หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต ่ากวา่ 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
*** ส าหรบัหอ้งท่ีเป็นสามทา่น (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนนอ้ยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงท่ี
สามารถพกัได ้3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรืออาจจะจดัเป็นหอ้งท่ีมีเตียงเสริมมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสรมิ ( 1 Double+ 1 Extra 
bed ) 
*หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษหรือท่ีนั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลข์องสายการบิน กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจอง
ทัวรห์รือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามท่ีขอหรือไม่ขึน้อยู่กับสายการบินจะ
พิจารณาให ้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,500 บาท 
* กรณีลกูคา้มีวีซ่าอยูแ่ลว้ หรือ มีบตัรอนญุาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งย่ืนวีซา่ เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบหรือคืนคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ หากไมไ่ดร้บัอนญุาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดลุพินิจของเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมือง   
* หากจ านวนลกูคา้ท่ีเดนิทาง 15 -18 ทา่น บรษิัทฯจะจดัรถขนาด 21-25 ท่ีนั่งในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
* โรงแรมท่ีออสเตรเลียตามรายการไมมี่คนยกกระเป๋า  
*  ราคานีเ้ป็นตั๋วกรุ๊ปไมร่วมคา่ท่ีนั่ง Long leg ซึ่งทางสายการบนิจะเก็บเพิ่มหรือซือ้หนา้เคาทเ์ตอรใ์นการเช็คอิน 
* การใชผ้า้เช็ดตวัในโรงแรม หากตอ้งการใหเ้ปล่ียนทกุวนัใหท้า่นวางผ้าเช็ดตวัไวท่ี้พืน้ ถา้แหวนไวท้างโรงแรมจะไมเ่ปล่ียนให้
เพราะถือวา่ทา่นยินดีท่ีจะใชผ้า้เช็ดตวัผืนเดมิและยินดีเขา้รว่มรณรงคกิ์จกรรมลดโลกรอ้น 
อัตรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั  โดยสายการบนิ  แควนตัส แอรเ์วย ์ (QF) ตามเสน้ทาง  

2. คา่โรงแรมท่ีพกั (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเท่ียว, คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

3. คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีไดร้ะบใุนรายการ,คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี, คา่วีซา่เขา้ประเทศออสเตรเลีย 

4. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

5. คา่ประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศคุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  

ส าหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวรเ์ท่าน้ัน เงื่อนไขการ

คุ้มครอง 

☒ หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไมคุ่ม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเด่ียว) ลกูคา้สามารถจดัท า
เองได ้หรือกรุณาตดิตอ่สอบถามกบัทางบรษิัทฯ    

☑ อาย ุ1-15ปี และ ต ่ากวา่ 75 ปี คุม้ครอง รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 
☒ กรณีลกูคา้อายตุ  ่ากว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึน้ไป และ ไม่ไดเ้ดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป ตอ้งท าประกนัเด่ียวเพิ่ม 

กรุณาสอบถามรายละเอียดกบัเจา้หนา้ท่ี  
☒ ลกูคา้ท่ีจอยแลนด ์ท่ีอาศยัอยูใ่หนประเทศนัน้ๆ อยูแ่ลว้ไมคุ่ม้ครอง ไมต่รงตามเง่ือนไขกรมธรรม ์



 

 

6. คา่น า้มนัจากสายการบิน ณ วนัท่ี  1 ตลุาคม 2562 และบริษัทฯของสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาตามภาษีน า้มนั หาก
สายการบนิเปล่ียนแปลงภาษีน า้มนัหลงัจากนี ้

7. คา่วีซา่ออสเตรเลีย ส าหรบัคนไทย 
อัตรานีไ้ม่รวม 

● คา่ท าหนงัสือเดนิทาง, คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 
● คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าไดท้่านละ 30 กิโลกรมั และ บินภายในสายการบินแควนตสั (domestic) อนุญาตใหโ้หลดไดท้่านละ 23 
กิโลกรมั และ กระเป๋าเล็กถือขึน้เคร่ืองได ้1 ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 

● คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง  
● คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ, คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
● คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
● ค่าทปิหัวหน้าทัวร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
● ค่าทปิคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
● โรงแรมสว่นใหญ่ไมมี่พนกังานยกกระเป๋า ลกูคา้ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพ่ือความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง  
● ไม่มีแจกน า้ดืม่บนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 
● ไมร่วมคา่อินเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง 

เงือ่นไขการจองทัวรแ์ละการช าระเงนิ  

1. ทางบรษิัทฯ จะขอเก็บเงินคา่มดัจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ภายใน1วนัหลงัการจอง ตอ่การจองทวัรห์นึ่งทา่น  
2. ท่านตอ้งเตรียมเอกสารใหท้างบริษัทฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวีซ่าเขา้ประเทศออสเตรเลีย

ก่อน 21 วนัท างาน หรือก่อน 3 สปัดาห ์ 
3. หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการท าวีซา่เขา้ประเทศออสเตรเลียลา่ชา้ ไมท่นัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน

และผลวีซา่ของทา่นไมผ่า่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

4.  ส าหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวรท้ั์งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  30 วันท าการส าหรับ

ท่านที่รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายท้ังหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบ

ท้ังหมดก่อนวันเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 

5. เม่ือท่านตกลงช าระคา่มดัจ า หรือ คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นไดอ้่านเง่ือนไขและยอมรบัขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมดของทางบรษิัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

เงือ่นไขการยกเลิก   

ค่ามัดจ าทัวรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้

เดนิทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี ้

1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดนิทาง 60 วันท าการคืนค่ามัดจ า 30,000.- บาท. 

2. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30-50 วัน ก่อนเดนิทาง ยดึค่ามัดจ าท้ังหมด 30,000.-บาท 

- กรณีทีถู่กปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยดึค่ามัดจ าท้ังหมด  

- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว  



 

 

3. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาล

สงกรานต)์  

4. แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะ

ไม่มีการคืนเงนิท้ังหมด  

หมายเหตุ  

 1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบินหรือโรงแรมท่ีพกั 

                   ในตา่งประเทศ เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิหรือรถตดิ หรือปิดถนน ระหวา่งท าทวัร ์ฯลฯ  

                   โดยบรษิัทฯ จะค านงึถึงความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

2.    บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่ง 

       ผิดกฎหมายหรือสิ่งตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศ  

3.   บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบและไมคื่นเงินไหท้า่นไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น  หากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ 

      เมืองหา้มผูเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศ ดงันี ้

3.1  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตามท่ี

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบตัรขึน้เครื่องใหผู้โ้ดยสารอันเน่ืองจากหนงัสือเดินทาง

ช ารุดหรือมีการประทบัตราอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่การเขา้-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอรต์ท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวัน

เดนิทาง 

3.3  กรณีลกูคา้ลืมพาสปอรต์ ณ วนัเดนิทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบนิไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทาง 

3.4 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่าอนัสืบเน่ืองมาจากเอกสารในการย่ืนวีซ่าไม่ครบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานใน

เรื่องการเงินและการท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง หรือแจง้ขอ้มลูเป็นเท็จ แลว้โดยปฎิเสทวีซา่ 

3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย  

3.6 บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศไทยท่ีท่านออกตั๋วเองเพ่ือตอ่เครื่องในกรณีท่ีสายการ

บนิระหวา่งประเทศลา่ชา้ เน่ืองจากอยูน่อกเหนือจากควบคลมุของบรษิัทฯ ทวัร ์

เอกสารในการขอวีซ่า  
ทำงสถำนฑูตออสเตรเลีย  เร่ิมกำรเก็บขอ้มูลดำ้นไบโอเมตทริกซ์ จำกผูส้มคัรทกุทำ่น ทีส่มคัรขอวซ่ีำ เพือ่เดนิทำงไป ประเทศ
ออสเตรเลีย ดงันัน้ผูย้ืน่ขอวซ่ีำทกุท่ำน จะตอ้งมำติดตอ่ ทีศู่นยย์ืน่วซ่ีำออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลำยนิว้มือ และตอ้ง
จองควิวซ่ีำก่อนยืน่เทำ่นัน้ 

1) หนงัสือเดินทาง มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน (นบัวนัเดินทาง) และถ่ายส าเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวี
ซ่าตดิมาท้ังหมด (ส าคัญมาก) 
***กำรยื่นวีซ่ำออสเตรเลียไม่จ ำเป็นตอ้งน ำพำสปอร์ตเขำ้สถำนทูต สำมำรถใชเ้รคคอร์ดกำรเดินทำง (ถำ้มี) หรือ 
ส ำเนำหนำ้พำสปอร์ต ยืน่ได ้แต่หำกใหท้ำงบริษัทฯ มำ จะดีกว่ำเนือ่งจำกทำงบริษัทฯ จะน ำพำสปอร์ตไปรูดเล่มที่ 
VFS แลว้น ำกลบัมำพกัไวท้ีบ่ริษัทฯ ทำงลูกคำ้จะรบัคนือกีทสีนำมบนิ ณ วนัเดนิทำง *** 



 

 

2) รูปถ่ายสี จ  านวน 2 รูป (ขนาด 1 นิว้ครึง่ หรือ 2 นิว้) 
3) ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ถา้มี), ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  
5) หนังสือรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ังคู่)  หรือส าเนา

ทะเบียนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกิจการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมีหนงัสือรบัรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ังคู่)   
7) ขา้ราชการเกษียณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์หรือ ฝากประจ าตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รับ

พิจารณาวีซ่าแล้ว ) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่าน้ัน หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนงัสือรบัรองจากโรงเรียน(ตวัจรงิ)หรือสมดุรายงานประจ าตวันกัเรียนหรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรียน  
10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 
11) เดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรือ มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยท้ังคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่าน้ัน จากบิดาและ
มารดาใหอ้นญุาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์ัวทีต่ัวแทนยืน่วีซ่า VFS พร้อมกับบุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอ าเภอจากบิดาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีที่ผูสู้งอำย ุ75 ปีขึน้ไปยืนยนัทีจ่ะเดินทำง
จริง บริษัทฯจะด ำเนินกำรใหแ้ละแนะน ำใหย้ืน่วีซ่ำก่อนวนัเดนิทำงมำกกว่ำ 45 วนั และตอ้งจ่ำยค่ำทวัร์ทัง้หมดก่อน
เดินทำง 15 วนั ในกรณีที่วีซ่ำไม่ผ่ำนหรือออกไม่ทนัตำมก ำหนดวนัเดินทำงมีผลท ำใหเ้ดินทำงไม่ไดบ้ริษัทฯจะไม่
รบัผดิชอบไม่วำ่กรณีได ๆ ทัง้สิน้ และ จะไม่รบัผดิชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทำงทีผ่่ำนแลว้จะยกเลกิเดินทำงเนอืงจำก
มีบำงท่ำนในคณะไม่ผ่ำน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทัง้หมดรวมถึงญำติหรือผูต้ิดตำมที่ผลวีซ่ำ
ออกแลว้แตย่กเลกิเพรำะกรณีนี)้ 
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า  เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการย่ืนวีซ่าเป็นเวลานาน และมีคา่ใชจ้่ายเพิ่มในการท า

ประกันสุขภาพซึ่งลูกคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกับตอนย่ืนวีซ่า  (ราคาขึน้อยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกคา้

สามารถท าเองได)้  หลงัจากย่ืนแลว้ รออีกประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอรม์ (Health Form) เพ่ือไป

ตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามท่ีสถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวีซ่าอีกที นอกจากนีวี้ซ่าขึน้อยู่กบัผลของสขุภาพ

ของผูสู้งอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรบัวีซ่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่หมายเลข

โทรศัพทม์ือถือ เบอรโ์ทรศัพทบ้์าน และอีเมล ์(ส าคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัรประชาชน

และ ส าเนาทะเบียนบา้น เพ่ือกรอกฟอรม์ในการย่ืนวีซา่  

13) ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางทา่นไดย่ื้นเลม่เขา้ VFS แลว้

น าเขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถึงวนัก าหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่มเดนิทาง

ไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ 

ทัง้สิน้ --                          



 

 

กรณีลูกค้าใช้บัตรเอเบค  
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้  าหรบัเดนิทางเพื่อธุรกิจเทา่นัน้ ซึ่งการเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งย่ืน 

วีซ่าท่องเท่ียว เน่ืองจากการท่องเท่ียวจะตอ้งย่ืนวีซ่าแบบท่องเท่ียว (Tourist Visa) แต่หากลูกคา้จะใช้บตัรเอเบค (APEC 
CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลียได ้ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหตุ  หากยื่นวีซ่าท่องเที่ยว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ 
เน่ืองจากตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัติ) ทัง้นีขึ้น้อยู่
กับดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิ่มเตมิไดท่ี้ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 
2 344 6300 
เงือ่นไขส าคัญของการพจิารณาวีซ่า 
         การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึน้อยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทตูได ้ซึ่งทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะ
เดนิทางไปทอ่งเท่ียวยงัประเทศออสเตรเลียตามเอกสารท่ีระบเุทา่นัน้  
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 
1. หากท่านถกูปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด หรือ หากต้องการยื่นค าร้องขอวี
ซ่าใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกคร้ัง 
2. หากทางสถานทตูพิจารณาผลวีซา่ล่าชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และทาง
บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตผุลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบือนขอ้เท็จจรงิ หรือ
ผิดวตัถปุระสงคใ์นการย่ืนขอวีซา่ท่องเท่ียว  ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตูยกเลิกวีซา่ของท่าน 
ขึน้อยูก่บัทางบรษัิทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
ทีอ่ยู่ ตัวแทนรับยืน่วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 
ชัน้ 28 อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ซ.สขุมุวิท 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร ์ถึง วนัศกุร ์ยกเวน้วนัหยดุ ของ สถานทตูออสเตรเลีย 
เวลาย่ืนใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารบัผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล ์:info.dibpth@vfshelpline.com 
เว็บ :www.vfs-au.net 
**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะ
ยืน่ 
⊗ กรุณาเตรียมเอกสารที่ชีแ้จงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก าหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
⊗ 
 

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับ 
เงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด *** 

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


 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วีซ่าของท่าน 
1. ช่ือ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกลุเดมิ (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจบุนั (ท่ีตดิตอ่ไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ............................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจบุนั .............................................. ต าแหนง่ ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือรา้นคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) มา่ย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่มรส 
ช่ือ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจบุนั (ท่ีตดิตอ่ไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บคุคลท่ีจะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบ ุ
 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศกึษา กรุณาระบสุถาบนัการศกึษา .................................................................................. 
ท่ี อ ยู่  ....................................................................................... ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย์  ............โ ท ร ศั พ ท์  
....................................... 
9. ทา่นเคยถกูปฏิเสธการวีซา่หรือไม ่   ไมเ่คย (......)                  เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
10. ทา่นเคยเดนิทางไปออสเตรเลียหรือไม ่  ไมเ่คย (......)        เคย ( ......)  
ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เตมิ 
11. ประเภทหอ้งพกั (จดัหอ้งพกั) 
 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ทา่น  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเด่ียว) ............หอ้ง    
 10.2  หอ้งพกั 1 เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 
 10.3  หอ้งพกั 1 เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 10.4  หอ้งพกั 1 เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไมมี่เตียง) 
 10.4 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสรมิ ………..หอ้ง    
 10.5 หอ้งพกั 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง    
  
12. อาหาร            ไมท่านเนือ้ววั  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 
      อ่ืนๆ............................................................ 
13. หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรค์ดิ พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้มี) ................................................. 

    



 

 

14. รีเควสท่ีนั่ง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหนา้ตา่ง/อ่ืนๆ) (ทำงบริษัทฯ จะแจง้ทำงสำยกำรบินฯ 
ตำมทีรี่เควสมำ แต่ไม่สำมำรถกำรนัตีไดเ้ลย ขึน้อยู่กบัพจิำรณำของทำงสำยกำรบิน และ หำกท่ำนใดรีเควส long leg ทำง
สำยกำรบนิไม่รบัจอง ทำงลูกคำ้ตอ้งชีแ้จงเหตผุลกบัทำงเคำทเตอร์เชคอนิดว้ยตวัทำ่นเอง) 
 
 
 


