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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กมุภำพนัธ ์: 1 - 6, 8 - 13, 15 - 20, 22 -27  ก.พ. 

มนีำคม : 1 - 6, 8-13, 15 - 20,22 -27 ม.ีค., 29 ม.ีค. - 3 เม.ย. 

49,900.- 
*ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่* 

 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ  – สงิคโ์ปร ์ - - ✈ - 

2 สงิคโ์ปร ์– ซดินยี ์– ชมนครซดินยี ์– ลอ่งเรอือำ่วซดินีย่ ์ ✈ O O SYDNEY TRAVELODGE 

3 
ซดินยี ์– พอรท์ สตเีฟ่น – 4WD ตะลยุทะเลทรำย – ชม

ปลำโลมำ 
O O O SYDNEY TRAVELODGE 

4 ซดินยี ์– สวนสตัวพ์ืน้เมอืง – อทุยำนแหง่ชำตบิลเูมำเทน่ O O O SYDNEY TRAVELODGE 

5 
ซดินยี ์– ชอ้ปป้ิง Paddy’s Market – Birkenhead Point 

Outlet 
O O  O SYDNEY TRAVELODGE 

Sydney in Love 
 ซดินยี ์– พอรท์ สตเีฟ่น    

6 วนั 4 คนื  

โดยสำยกำรบนิสงิคโ์ปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 
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6 ซดินยี ์– สนำมบนิ  – สงิคโ์ปร ์– กรงุเทพฯ        O ✈ ✈ - 

 

น าท่านล่องเรือชมความงามของอ่าวซดินีย ์ชมโรงละครโอเปรำ่เฮำ้ส ์(Opera House) สัญลักษณ์ของ

เมืองซดินีย์ และ สะพำนฮำรเ์บอร ์(Harbor Bridge) ชมสัตวพ์ื้นเมอืงที่ Koala Park Sanctuary ชม

ทิวทัศน์อันสวยงามที่อุทยำนแห่งชำตบิลูเมำ้ทเ์ท่นส ์(Blue Mountain) ชมเขำสำมอนงค ์(Three 

Sisters) ตน้ก าเนดิต านานความรักอันแสนเศรา้ เทีย่วพอรท์ สตเีฟ่นสน์ ัง่รถ 4WD ตะลุยเนนิทรำย และ

การเลน่แซนดนูบอรด์   

                                            

วนัแรกของกำรเดนิทำง           กรงุเทพฯ  – สงิคโปร ์

15.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์

K สายการบนิสงิคโปร ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

*** คณะทีเ่ดนิทำงวนัที ่29 ม.ีค. - 3 เม.ย. นดัเจอเวลำ 17.00 น. และ

จะออกเดนิทำงสู่สงิคโปร ์เทยีวบนิที ่SQ 983 ออกเดนิทำงเวลำ 20.05 

และจะถงึสงิคโปร ์เวลำ 23.30 น. *** 

 

18.30 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสำยกำรบนิสงิคโ์ปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ979  

22.00 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    สงิคโ์ปร ์– ซดินยี ์– ชมนครซดินยี ์– ลอ่งเรอือำ่วซดินีย่ ์          

00.45 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสำยกำรบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ 231  

11.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานคงิฟอรด์สมทิธ ์นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี (เวลำ

ทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  น าท่าน

ชมนครซดินีย ์โดยผ่านชมหำดบอนได (Bondi Beach) หาดทรายทีห่นุ่มสาว

ชาวออสซีน่ิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรอืยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม 

แสงแดด อนัสดชืน่ ทีน่ยิมเล่นกระดานโตค้ลืน่ หาดทรายแหง่นีย้งัไดเ้ป็นเสน้ทาง

ในการวิง่มาราธอนและวอลเลยบ์อลชายหาดในคราวทีจ่ัดกฬีาโอลมิปิค ปี 2000 

ผ่านชมบา้นของเศรษฐบีนเนนิเขา แวะจุดชมววิบนหนา้ผาเพือ่ชมทัศนียภาพอัน

สวยงามของอา่วซดินยี ์และมหาสมทุรแปซฟิิคทีส่วยงาม แวะทีเ่ดอะแกป๊ (The 

Gap) จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะไดช้มทอ้งทะเลอันงดงามของ

มหาสมทุรแปซฟิิก และความงามของปากอา่วทางเขา้ซดินยีใ์นทางเรอื ในบรเิวณ

นี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยงิต่อตา้นขา้ศกึทีเ่ขา้มาทางเรอืในยามสงคราม ชม

หนิของมสิซสิแม็คควอรี ่มา้น่ังหนิตัวโปรดของภรยิาของผูส้ าเร็จราชการคนแรก
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ของรัฐนวิเซาทเ์วลส ์ซึง่เป็นมา้หนิทรายอยูป่ลายสดุของสวนสาธารณะ ดา้นหนา้

เป็นอ่าวซดินีย์ที่สวยงาม นอกจากนี้ดา้นบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่

สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปใหเ้ห็นโรงละครโอเปร่า เฮา้สแ์ละสะพานฮารเ์บอรเ์ป็น

สญัลักษณ์ของนครซดินยี ์ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บำ่ย น าทา่นเปลีย่นอรยิาบทโดยการลอ่งเรอืส ำรำญในอำ่วซดินยี ์ เพือ่ชมโรงละคร

โอเปรำ่เฮำ้ส ์(OPERA HOUSE) สิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเด่นดว้ยหลังคารูปเรอืซอ้น

กันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สรา้งชื่อเสียงใหก้ับ

ออสเตรเลยี ออกแบบโดย ยอรน์ อซูอง สถาปนกิชาวเดนมารก์ ดว้ยงบประมาณ

ในการก่อสรา้งกว่ารอ้ยลา้นเหรียญ ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ 14 ปี และ

องคก์ารยเูนสโกไดล้งทะเบยีนขึน้เป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบ

ไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสริต์ หอ้งแสดงละคร และหอ้งภาพยนตร ์และรา้นอาหาร

จ านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพำนฮำรเ์บอร  ์ ที่

เชือ่มต่อระหว่างซดินียท์างดา้นเหนือกับตัวเมอืงซดินียเ์ขา้หากัน ทอดยาวกลาง

อา่วซดินียไ์ดอ้ยา่งสวยงามและท าใหก้ารเดนิเขา้สูต่ัวเมอืงซดินียไ์ดส้ะดวกยิง่ขึน้  

ชมเรอืใบทีช่าวออสซีน่ าออกมาลอ่งอา่วอวดความงามในอา่วแหง่นี ้  

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  SYDNEY TRAVELODGE HOTEL   หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง   ซดินยี ์– พอรท์ สตเีฟ่น – 4WD ตะลยุทะเลทรำย – ชมปลำโลมำ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ พอรท์ สตเีฟ่นส  ์(Port Stephens) โดยน่ังรถขึน้ไปทาง

เหนอืผ่านสะพานฮารเ์บอร ์ขา้มอา่วซดินยีท์ีส่วยงามสูย่า่นนอรท์ซดินีย ์ผา่นเมอืง

ก็อสฟอรด์และเมอืงนวิคาสเซลิ กอ่นจะถงึทางแยกเขา้สูพ่อรท์ สตเีฟ่นส ์ เมอืง

ตากอากาศทีช่าวซดินียเ์ดนิทางมาพักผ่อนทางทะเลจงึไดรั้บสมญานามว่า”Blue 

Water Paradise”จากนั้นน าท่านไดส้ัมผัสประสบการณ์อันตื่นเตน้กับการน่ังรถ 

4WD ตะลุยเนนิทรำย และการเลน่แซนดูนบอรด์ กระดานลืน่ไถลลงจากเนนิ

ทรายสูงนับ 10 เมตร พรอ้มชมววิอันงดงามของทอ้งทะเลและเนนิทรายสทีอง

เพลดิเพลนิอารมณ์บนชายหาดทีเ่ย็นสบายเหมาะแกก่ารพักผ่อน จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสูท่า่เรอืที ่อำ่วเนลสนั (NELSON BAY)   

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัแบบบฟุเฟตบ์นเรอื  

บำ่ย ลอ่งเรอืชมชวีติของเหลา่ปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ ใหท้่านได ้  
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ชมโลมาที่ว่ายน ้าเวียนวนอยู่ใกล ้ๆ  สนุกสนานตื่นเตน้เมือ่โลมาทักทายดว้ยการ

กระโจนทะยานไปขา้งหนา้พรอ้มกบัเรอื นอกจากนี้ทา่นสามารถชมนกนานาชนดิที่

บนิไปมาในอา่วนีจ้ากนัน้สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลับสู ่นครซดินยี ์ 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง     ซดินยี ์– สวนสตัวพ์ ืน้เมอืง – อทุยำนแหง่ชำตบิลเูมำเทน่ 

เชำ้ 
 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ สวนสตัวพ์ื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิด 

เพลนิไปกบัการชมธรรมชาตแิละความน่ารักของเหลา่สตัวพ์ืน้เมอืงนานาชนดิ อาท ิ

โคอาล่า จงิโจ ้วอมแบท ใหท้่านไดส้ัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวนอ้ยอย่าง

ใกลช้ดิ สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจงิโจจ้ากมอืของทา่นเอง สดชืน่ผอ่นคลายไป

กบับรรยากาศอนัรม่รืน่ บนพืน้ทีก่วา่ 10 เอเคอรข์องผนืป่าอนัอดุมสมบรูณ์เขตรอ้น

ชื้น พรอ้มชมการสาธิตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สรา้งรายไดใ้หก้ับชาว

ออสเตรเลีย น าท่านเดินทางเขา้สู่ อุทยำนแห่งชำตบิลูเม้ำทเ์ท่นส  ์(Blue 

Mountain National Park) ชืน่ชมทวิทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดนิและหุบ

เขาอันกวา้งใหญ่ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องนกนานาชนดิ สัตวต์าง ๆ สามารถอาศัยอยูต่าม

ธรรมชาตแิละเต็มไปดว้ยตน้ยคูาลปิตัสเวลามองระยะไกลเป็นสนี ้าเงนิตามหุบเขา

อนักวา้งใหญ ่ผา่นเมอืงเล็กๆกลางหบุเขาชือ่วา่ KATOOMBA    

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บำ่ย จากนัน้ชม เขำสำมอนงค ์(THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหนิใหญ่สาม

กอ้นรูปทรงแปลกตาที่เกดิจากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต านานความรักอันแสน

เศรา้ของยกัษ์สาวอะบอรจิิน้สามตนทีถู่กสาปใหเ้ป็นหนิสามกอ้นท าใหห้บุเขาแห่ง

นี้มคีวามงามยิง่ขึน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่SCENIC WORLD บรษัิททีบ่รกิาร

กระเชา้และรถรางลงหบุเขาท าใหท้า่นไดช้มเขาสามอนงคไ์ดส้วยงามยิง่ขึน้อกีมมุ 

น าท่านขึน้รถรำงไฟฟ้ำ (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ทีด่ัดแปลงมา

จากรถขนถา่นหนิในสมยักอ่นมคีวามชนัถงึ 45 องศา วิง่ผา่นทะลหุบุเขาอนัสงูชนัสู่

หุบเขาดา้นล่างอย่างตืน่เตน้และหวาดเสยีว จากนัน้ใหท้่านไดเ้ดนิชมธรรมชาติ

ตามทางไมท้ีจ่ัดไวอ้ยา่งสวยงามใตหุ้บเขา ชมป่าฝนและหุ่นจ าลองการขดุถา่นหนิ

ในสมัยกอ่น จากนัน้ขึน้กระเชำ้ SCENIC CABLEWAY จากใตหุ้บเขาสูด่า้นบน

พรอ้มชมความงดงามเบือ้งล่างของหุบเขาสนี ้าเงนิที่ท่านยังสามารถชมยอดเขา

สามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง (ในกรณีที่ RAILWAY ปิดปรับปรุง ก็สามารถน่ัง 
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SCENIC CABELWAY ขึน้หรอืลงหุบเขาแทน) จากนัน้เดนิทางกลับสู่ซดินีย ์แวะ

รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงเพือ่เป็นของฝาก อาทเิชน่ครมีบ ารุงผวิ หรอืของทีร่ะลกึ

ตา่ง ๆ เชน่พวงกญุแจโคอาลา่ หรอืจงิโจ ้ 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย (พรอ้มเสรฟิไวน)์  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  SYDNEY TRAVELODGE HOTEL   หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง      ซดินยี ์– ชอ้ปป้ิง Paddy’s Market – Birkenhead Point Outlet 

 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระชอ้ปป้ิงที ่Paddy’s Market หรอืยา่นไชน่าทาวน์เป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

เมอืงซดินยี ์เป็นแหลง่ขายสนิคา้ราคาถกู และยงัเป็นตลาดทีเ่หมาะแกก่ารซือ้ของ

ทีร่ะลกึ และผลไมส้ดตามฤดกูาล  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บำ่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่Birkenhead Point Outlet ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระ

เลือกซื้อสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  CALVIN KLEIN, CAMPER, 

CROCS, NIKE, ESPRIT, HUGO BOSS, NEW BALANCE, POLO ฯลฯ ไดเ้วลา 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลับสูซ่ดินยี ์ 

 

ค ำ่ 
 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง        ซดินยี ์– สนำมบนิ  – สงิคโ์ปร ์– กรงุเทพฯ        

เชำ้ 
 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนครซดินยี ์  

12.15 น. ออกเดนิทางโดยสำยกำรบนิสงิคโ์ปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ232   

17.35 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

18.45 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสำยกำรบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ 978  

20.10 น. ถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 
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หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

โปรแกรม : ออสเตรเลยี (ซดินยี ์–แคนเบอรร์ำ่)  6 วนั 4 คนื  

โดยกำรบนิสงิคโ์ปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 

       ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กมุภำพนัธ ์: 1 - 6, 8 - 13, 15 - 20, 22 -27  ก.พ. 

มนีำคม : 1 - 6, 8-13, 15 - 20,22 -27 ม.ีค., 29 ม.ีค. - 3 เม.ย. 

 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 10,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 49,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 49,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  15,000.- 
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คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่ (ทำ่นละ) 5,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
สอบถำม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

                                           

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

9. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย) 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 
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4. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เขำ้ประเทศออสเตรเลยี ทำ่นละ 5,500 บำท 

5. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 3 ดอลลำ่ ตอ่คน ตอ่วนั 6 x 3 = 18 ) 

6. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

7. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 

 

1. ทำงสถำนทูตมกีำรแจง้เง ือ่นไขกำรเตรยีมเอกสำรในกำรขอยืน่วซี่ำ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสำร

ตำมทีส่ถำนทูตแจง้เง ือ่นไขมำ หำกทำ่นเตรยีมเอกสำรไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสำร จนท ำให้

ไมส่ำมำรถยืน่วซีำ่ไดห้รอืถกูปฏเิสธกำรอนุมตัวิซีำ่ ทำงบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ ำหรอืคำ่

ทวัรท์ ัง้หมด 
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2. กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำ

คำ่ธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หำกท่ำนโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิซี่ำ ทำง

สถำนทตูไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมในกำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

 

 

 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะเดนิทำง

ไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
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8. กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรกรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด. 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบำงโรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว        

แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่ (ออสเตรเลยี) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่  VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 

 

1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามา

ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ  
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- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อก

จากทางธนาคารเทา่นัน้(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ 

คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใชส้ าเนา  Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีน

สมรส เป็นตน้  

              **สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนัและบญัชฝีำกประจ ำ**  

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณเีด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
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พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งมายืน่วซีา่พรอ้มเด็กและลงชือ่รับรองใน

แบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

                                                                               

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่ประเทศออสเตรเลยี 
 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….........….....…..… 

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซีา่ 

……………………………………………………………………………………………………….........…….....…… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………..........…… 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

 …………………………………………………………………………………………………………..................……… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……..............….…… 

14. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา ระบหุลักสตูรทีท่า่นเรยีน...................................................................  

15. กรณีเกษียณ ระบปีุทีท่า่นเกษียณ ............................................................. 

 

16. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีเ่ดนิทางไปออสเตรเลยีพรอ้มกับทา่น 

      1)ชือ่-นามสกลุ.....................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

      2)ชือ่-นามสกลุ.....................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

      3)ชือ่-นามสกลุ.....................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

 

17. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปออสเตรเลยีกับทา่น 

      1)ชือ่-นามสกลุ............................................................................................................... 

         วนั/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่........................................................................................................................ 

      2)ชือ่-นามสกลุ............................................................................................................... 

         วนั/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่........................................................................................................................ 
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      3)ชือ่-นามสกลุ............................................................................................................... 

         วนั/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่........................................................................................................................ 

 

18. ทา่นมญีาตหิรอืเพือ่น อยูท่ีอ่อสเตรเลยีหรอืไม ่             ม ี                 ไมม่ ี

       1)ชือ่-นามสกลุ............................................................................................................... 

         วนั/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่........................................................................................................................ 

         มสีญัชาตหิรอืเป็นพลเมอืงของประเทศออสเตรเลยีหรอืไม ่................................... 

      2)ชือ่-นามสกลุ............................................................................................................... 

         วนั/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่........................................................................................................................ 

        มสีญัชาตหิรอืเป็นพลเมอืงของประเทศออสเตรเลยีหรอืไม ่................................... 

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร/ผูเ้ชญิ)  

        กรณุาระบชุือ่ ..................................................  

                                                                   วนั/เดอืน/ปีเกดิ ..............................................  

                                                             ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น…………………………………. 

                                                             ทีอ่ยู.่............................................................. 

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

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เงนิสด       เงนิสด 

   เช็คเดนิทาง      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

     หนา้ 15 จาก 15 
       

รหัสโปรแกรมทัวร์  SYDNEY IN LOVE 6D4N -SQ-W07 

   บัตรเครดติ      คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ                      อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ                               

   

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

หมำยเหต ุกำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้  

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 


