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รหสัโปรแกรมทวัร ์  SYDNEY EASY TOUR PRO 5D3N SEP17-QF-W14 

       

....  SSYYDDNNEEYY  EEAASSYY  TTOOUURR      55  DDAAYYSS  33  NNIIGGHHTTSS  

****PPRROOMMOOTTIIOONN****  
  

ซิดนยี ์–บลูเมาท์เท่นส์   5 วนั 3 คืน 
                                        สายการบิน 

    

 ขอเชญิท่านรว่มเดนิทางสู่ นครซดินีย ์ ประเทศออสเตรเลยี  น าท่าน ล่องเรือส าราญ ชมความงามของ
อ่าวซดินีย ์ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์ ท่ีได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองคก์ารยูเนสโก สญัลกัษณ์ของเมือง
ซิดนีย ์ เคียงคู่กบัสะพานฮารเ์บอร ์ เขา้ชมสตัวพ์ืน้เมอืง Koala Park Sanctury   ชมสตัวพ์ืน้เมอืงของ
ออสเตรเลยี ถ่ายรปูกบัโคอาล่าทีน่่ารกั ป้อนอาหารจงิโจด้ว้ยตวัท่านเอง อทุยานแห่งชาติบลเูม้าทเ์ท่นส ์ ชื่นชม
ทวิทศัน์อนัสวยงามบนผนืแผ่นดนิกวา้งใหญ่ ชมเขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) ตน้ก าเนิดต านานความรกัอนั
แสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอรจิิน้ ซดินียใ์หท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้มากมายจากหา้งดงั Queen Victoria Building 
และครมีบ ารุงผวิจากหา้ง David Jones หรอืจะซือ้สนิคา้ในย่านไชน่า ทาวน์   

 บินตรงสู่ซิดนียแ์บบไม่ต้องเสียเวลาแวะท่ีไหน 

 พกัโรงแรมในเมืองใกล้แหล่งช้อปป้ิงเดินทางได้สะดวก 
 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง  7 – 11 กรกฎำคม 2560 (วันเข้ำพรรษำ ) 

      13-17 / 19 -23 สงิหำคม 2560  

      9 -13 / 23 - 27กนัยำยน 2560 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์

2 ซิดนีย ์– ชมนครซิดนีย ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์–ชอ้ปป้ิง 

3 ซิดนีย ์- อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส-์สวนสตัวพ์ื้ นเมือง  

4 ซิดนีย ์– อิสระชอ้ปป้ิง หรือ เลือกซ้ือทวัรน์อกรายการตามใจชอบ 

5 ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 
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วนัแรก   กรุงเทพฯ – ซิดนยี ์

 

วนัทีส่อง  ซิดนยี ์– ชมนครซิดนยี ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์–ชอ้ปป้ิง- ซิดนยี ์

 

 
 

 
 

15.30 น.  คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบินแควตัส แอรเ์วย์ (QF) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำร

เดินทำง 

18.25 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนยี ์ โดยเทีย่วบนิที ่ QF024 

 

 

 
 
06.40 น    เดินทำงถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์ นครซิดนยี ์ ประเทศออสเตรเลีย หลัง

   ผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมือง น ำทำ่นชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได  

     หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซ่ีนิยมมำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเยน็ในบรรยำกำศ

   ทำ่มกลำงสำยลม แสงแดด อนัสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดำนโต้คล่ืน หำดทรำยแห่งน้ี

   ยังได้เป็นเส้นทำงในกำรว่ิงมำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกฬีำ 

     โอลิมปิค ปี 2000  ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ำผำ

   เพ่ือชมทศันียภำพอนัสวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะ

   ที่เดอะแกป๊ จุดชมวิวที่สวยงำมอกีแห่งที่ทำ่นจะได้ชมท้องทะเลอนังดงำมของ

   มหำสมุทรแปซิฟิก และควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณนี้

   ยังเคยเป็นจุดวำงปืนใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำมสงครำม  

     หินของมิสซิสแม็คควอรี ่ ม้ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้ส ำเรจ็รำชกำรคนแรก

   ของรัฐนิวเซำทเ์วลส์ ซ่ึงเป็นม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสดุของสวนสำธำรณะ ด้ำนหน้ำ

   เป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม  นอกจำกน้ีด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่

   สวยงำมที่ทำ่นจะถ่ำยรูปให้เหน็โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ำสแ์ละสะพำนฮำร์เบอร์เป็น

   สญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  น าท่านสู่ท่าเรือและล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ต ์อาเซ่ียนบนเรือ 

  ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA HOUSE) 

  สิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ในแบบ 

  สถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงช่ือเสียงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น  

  อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ 

  ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

  มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต  
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วนัทีส่าม    ซิดนยี ์-สวนสตัวพ์ื้ นเมือง- อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์- ซิดนยี ์

 

  ห้องแสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือ

  ทำ่นยังสำมำรถถ่ำยรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์  ที่เช่ือมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำน

  เหนือกบัตัวเมืองซิดนีย์เข้ำหำกนั ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท ำ

  ให้กำรเดินเข้ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกย่ิงข้ึน  ชมเรือใบที่ชำวออสซ่ีน ำออกมำล่อง

  อ่ำวอวดควำมงำมในอ่ำวแห่งน้ี  จำกน้ันให้ทำ่นได้อสิระช้อปป้ิงที่ย่ำนซิต้ีเซน็เตอร์ 

  หรือช้อปป้ิงสนิค้ำมำกมำยจำกห้ำงดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับ

  กำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็นที่รู้จักกนัทั่วไปในท้องถิ่นว่ำตึก QVB 

  ต้ังอยู่ที่บนถนน George Street  ระหว่ำงถนน Market กบั ถนน Park เป็น 

  อำคำรช้อปป้ิงสงูสี่ช้ัน มีสนิค้ำประเภทแฟช่ัน อญัมณี ของใช้ในบ้ำน หรือแม้แต่

  ดอกไม้ ทำ่นสำมำรถเดินทำงใต้ดินสู่ย่ำน  Centre Point เพ่ือซ้ือสินค้ำย่ีห้อดัง

  มำกมำย 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร    

 น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE / GREAT SOUTHERN 

HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

   น ำทำ่นเดินทำงสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลิน

   ไปกบักำรชมธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสตัว์พ้ืนเมืองนำนำชนิด อำท ิ 

โคอาล่า จิงโจ ้ วอมแบท ให้ทำ่นได้สัมผัสและถ่ำยรูปคู่กบัโคอำล่ำตัวน้อยอย่ำง

ใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง สดช่ืนผ่อนคลำยไป

กบับรรยำกำศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่ำ 10 เอเคอร์ของผืนป่ำอนัอุดมสมบูรณ์เขต    

ร้อนช้ืน 

 
เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารทอ้งถิน่ 

  น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ช่ืนชมทวิทศัน์อนัสวยงำมบน

 ผืนแผ่นดินและหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนำนำชนิด สตัว์ตำง ๆ 

 สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและเตม็ไปด้วยต้นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกล

 เป็นสนี ำ้เงินตำมหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ ผ่ำนเมืองเลก็ๆกลำงหุบเขำช่ือว่ำ  

 KATOOMBA   จำกน้ันชม เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็น

 แทน่หินใหญ่สำมก้อนรูปทรงแปลกตำที่เกิดจำกฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต ำนำน

 ควำมรักอนัแสนเศร้ำของยักษ์สำวอะบอริจ้ินสำมตนที่ถูกสำปให้เป็นหินสำมก้อน
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วนัทีสี่ ่   ซิดนยี ์– อิสระชอ้ปป้ิง หรือ เลือกซ้ือทวัรน์อกรายการตามใจชอบ 

 

 

 ท ำให้หุบเขำแห่งน้ีมีควำมงำมย่ิงขึ้น จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ SCENIC WORLD 

 บริษัทที่บริกำรกระเช้ำและรถรำงลงหุบเขำท ำให้ทำ่นได้ชมเขำสำมอนงค์ได้สวยงำม

 ย่ิงขึ้นอกีมุม น ำทำ่นรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่

 ดัดแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินในสมัยก่อนมีควำมชันถึง 45 องศำ ว่ิงผ่ำนทะลุ 

     หุบเขำอนัสงูชันสู่หุบเขำด้ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้นและหวำดเสียว จำกน้ันให้ทำ่นได้เดิน

   ชมธรรมชำติตำมทำงไม้ที่จัดไว้อย่ำงสวยงำมใต้หุบเขำ ชมป่ำฝนและหุ่นจ ำลองกำร

   ขุดถ่ำนหินในสมัยก่อน จำกน้ันข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จำกใต้หุบเขำ

   สู่ด้ำนบนพร้อมชมควำมงดงำมเบ้ืองล่ำงของหุบเขำสนี ำ้เงินที่ทำ่นยังสำมำรถชม

   ยอดเขำสำมอนงค์อกีมุมที่แตกต่ำง ( ในกรณีที ่RAILWAY ปิดปรบัปรุง ก ็

   สามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหบุเขาแทน ) 

   จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้ำนช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำก 

   อำทเิช่นครีมบ ำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย 

 น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE  / GREAT SOUTHERN 

HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

 

 
 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  ( อาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ) 
 อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ในย่านไชน่าทาวน ์ เป็นแหล่งขำยสนิค้ำรำคำถูกทั้ง

รองเท้ำ เสื้อผ้ำ ชุดว่ำยน ำ้ และชุดช้ันใน และยังเป็นตลำดที่เหมำะแก่กำรมำเลือกซ้ือของที่

ระลึกและผลไม้สดประจ ำฤดูกำลหรือจะช้อปป้ิงย่ำนซิตี้ เซน็เตอร์ (CENTRE POINT ) 

เพ่ือช้อปป้ิงสนิค้ำมำกมำยจำกห้ำงดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับกำร

ปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็นที่รู้จักกนัทั่วไปในท้องถิ่นว่ำตึก QVB ต้ังอยู่ที่บน

ถนน George Street ระหว่ำงถนน Market กบั ถนน Park เป็นอำคำรช้อปป้ิงสงูสี่ช้ัน มี

สนิค้ำประเภทแฟช่ัน อญัมณี ของใช้ในบ้ำน หรือแม้แต่ดอกไม้ ทำ่นสำมำรถเดินทำงใต้ดิน

สู่ย่ำน Centre Point เพ่ือซ้ือสนิค้ำย่ีห้อดังมำกมำย หรือจะซ้ือครีมบ ำรุงผิวจำกห้ำง David 

Jones  

หรือ แนะน าเลือกซ้ือทวัร ์ต่างๆ ตามรายละเอียดขา้งล่าง  

(สนใจสอบถามราคาท่ีหวัหนา้ทวัร ์กรุณาแจง้ก่อนเดินทาง) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Page 5 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  SYDNEY EASY TOUR PRO 5D3N SEP17-QF-W14 

1. ล่องเรือชมวาฬ   SYDNEY WHALE WATCHING 3HRS (ทวัรช์มวาฬเริม่

กลางเดือนพฤษภาคม – พฤษจิกายน)  

ราคาค่าข้ึนเรือประมาณ ผูใ้หญ่ 100 เหรียญออสเตรเลยี  และเด็ก  65 

เหรียญออสเตรเลยี (ไม่รวมค่าเดินทาง)   

:  น ำทำ่นล่องเรือออกจำกอ่ำวซิดนีย์เพ่ือไปชมวำฬในฤดูอพยพที่เดินทำงหนีหนำว

จำกขั้วโลกใต้ผ่ำนมำชำยฝั่งของประเทศออสเตรเลียระหว่ำงเดือน พฤษภำคมถึง

เดือนพฤศจิกำยนของทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นวำฬหลังค่อม (Humpback Whales ) 

เป็นวำฬขนำดใหญ่ที่มีควำมยำวประมำณ 12-16 เมตร และมีน ำ้หนักประมำณ 

36,000 กโิลกรัม วำฬหลังค่อมจะเดินทำงโยกย้ำยเป็นระยะทำงประมำณ 25,000 

กโิลเมตรต่อปี นอกจำกน้ียังมีโอกำสได้เหน็วำฬสนี ำ้เงิน วำฬขวำใต้ และโลมำอี

ด้วย  ( กรุณำตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมจำกหัวหน้ำทวัร์ก่อนจอง ) 

2. สวนสตัวพ์ื้ นเมือง  WILDLIFE Sydney Zoo  

(ราคาค่าเขา้ประมาณ ผูใ้หญ่ 40 เหรียญออสเตรเลยี และเด็ก 8เหรียญ

ออสเตรเลยี (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

: สวนสตัว์พ้ืนเมืองที่อยู่ในย่ำนดำร์ล่ิง ฮำร์เบอร์ ของอ่ำวซิดนีย์ ที่สำมำรถเดิน

ทำงเข้ำชมได้สะดวก ให้ทำ่นได้ชมจิงโจ้ วอมแบท โคอำล่ำ กิ่งก่ำทะเลทรำย จระเข้ 

นกต่ำง ๆ ของออสเตรเลีย และผีเสื้อสีสดงดงำมมำกมำย ในบรรยำกำศแบบ

ชำวอะบอริจ้ินส ์ชนเผ่ำพ้ืนเมืองของออสเตรเลีย  

3. ข้ึนหอคอย SYDNEY TOWER EYE + 4D EXPERIENCE 

 (ราคาค่าเขา้ประมาณ ผูใ้หญ่ 40 เหรียญออสเตรเลยี  และเด็ก  28 เหรียญ 

ออสเตรเลยี(ไม่รวมค่าเดินทาง) 

: ให้ทำ่นได้ข้ึนชมหอคอยซิดนีย์ที่มีควำมสงูที่สดุย่ำนใจกลำงเมืองทำ่นสำมำรถ

มองเหน็ควำมงำมของอ่ำวซิดนีย์ ทำ่เรือ โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ำส ์ สะพำนฮำร์เบอร์ 

และตึกสูงระฟ้ำต่ำง ๆ ของเมืองซิดนีย์ ทำ่นสำมำรถเมืองเหน็ได้ไกลสู่มหำสมุทร

แปซิฟิค นอกจำกน้ียังให้ได้เข้ำขมหนังสี่มิติ (4D Cenema ) ให้ทำ่นได้ชม

ภำพยนตร์เร่ืองรำวของนครซิดนีย์ผ่ำนจอภำพสี่มิติที่งดงำมของแสง สี เสยีงที่ต่ืน

ตำ ตื่นใจ  หรือจะเดินชมวิวของดำร์ล่ิง ฮำร์เบอร์ ย่ำน Cokle Bay หรือ King 

Street Wharf  

4. พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ า    SEA LIFE Sydney Aquarium  

ราคาค่าเขา้ประมาณ ผูใ้หญ่ 40 เหรียญออสเตรเลยี  และเด็ก  28 เหรียญ

ออสเตรเลยี(ไม่รวมค่าเดินทาง) 
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วนัทีห่า้    ซิดนยี ์– กรุงเทพฯ 

 

 : ชมโลกใต้น ำ้ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเข้ำอุโมงค์ใต้น ำ้ชมปลำหลำกสทีี่จ ำลอง

ชีวิตควำมอยู่ของปลำจำกใต้ท้องทะเล ชมปลำกระเบนยักษ์  ปลำฉลำม และควำม

น่ำรักของปลำกำร์ตูน ชมแมวน ำ้ที่น่ำรักบำงตัวว่ำยน ำ้บำงตัวอำบแดด 

 

**หมายเหตุ   ค่าเขา้ชมอาจจะมีการเปลีย่นแปลงกรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง 

น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE/ GREAT SOUTHERN 

HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 
 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบกล่อง 

07.00 น.  น ำทำ่นเดินทำงสู่ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์อำคำรระหว่ำงประเทศ  

09.50 น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินแควตสั แอรเ์วย ์(QF) เทีย่วบนิที ่QF023 

16.40 น.  เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ… 

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

**..SYDNEY EASY TOUR PROMOTION 5วนั 3คืน ** 

อตัราค่าบริการ 
 

     ก าหนดการเดินทาง     7 – 11 กรกฎาคม 2560 

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 
7-11 ก.ค.60 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
44,900.- บาท 25,900.- บาท เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 42,900.- บาท 23,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 9,900.- บาท 9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง ลดใหท้า่นที ่3 (เตยีงเสรมิ)  1,000.- บาท 1,000.- บาท 
      

 ก าหนดการเดินทาง     13-17 / 19 -23 สิงหาคม 2560  
      9 -13 / 23 - 27กนัยายน 2560 
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คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

สิงหาคม-กนัยายน 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน

ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
38,900.- บาท 21,900.- บาท เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 36,900.- บาท 19,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง ลดใหท้า่นที ่3 (เตยีงเสรมิ)  1,000.- บาท 1,000.- บาท 
 

*** ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย  5,000 บาท/ท่าน และ ทิปคนขบั+ไกด ์1,500 บาท/ท่าน *** 
*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบนิหากมกีารเกบ็เพิม่โดยไม่ได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้  
*** การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสาร จ านวน 15 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
*** ส าหรบัหอ้งทีเ่ป็นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพกัได ้3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรอือาจจะจดัเป็นหอ้งทีม่เีตยีงเสรมิม ี1เตยีงใหญ่ + 1เตยีงเสรมิ ( 1 Double+ 1 Extra bed ) 
*หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
* กรณีลกูคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
* หากจ านวนลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 15 -18 ท่าน บรษิทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ทีน่ัง่ในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
* โรงแรมทีอ่อสเตรเลยีตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) และ สายการบนิภายในแลว้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่,ี ค่าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางเฉพาะอุบตัเิหตุเท่านัน้ คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊
ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้ ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่ากว่า 1 ปีหรอืเกนิ 85 ปีขึน้ไป (อายุ 
1-15ปี และ 75-84 ปีคุม้ครอง 50 %  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์)  
*** กรณีตอ้งการท าประกนัการเดนิทางรายดีย่วเพิม่ รวมประกนัสขุภาพดว้ย ช าระเพิม่ท่านละ 500 บาท/ท่าน 
รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์ 

 ค่าน ้ามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่ 21 เมษายน 60 และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั หากสาย
การบนิเปลีย่นแปลงภาษนี ้ามนัหลงัจากน้ี 
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อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าวีซ่าออสเตรเลีย ส าหรบัคนไทย จ่ายเพ่ิม 5,000 บาท/ท่าน (ช าระพรอ้มกบัมดัจ า) 
 ค่าทิปคนขบัรถ+หวัหน้าทวัร ์ต้องจ่ายเพ่ิม 1,500 บาท/ท่าน (ช าระพรอ้มกบัยอดส่วนท่ีเหลือ) 
 ค่าทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะ

โรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 
 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารให้ทางบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วนั
ท างาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 
วีซ่า หรอืหากผลวีซ่าผา่นแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
ค่ามดัจ าทวัร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมและวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากท่านยกเลกิหรือไม่สามารถ

เดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้
 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 50 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 31– 49 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 20 - 30 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ า 20,000.- บาท และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ดงันี้ 

- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจ าทัง้หมดและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจ าทัง้หมด 
- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไมค่นืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซี่า ขอยดึมดัจ าทัง้หมด 

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไมใ่ชบ้รกิารระหว่างทวัรจ์ะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดๆ 
ทัง้สิน้  
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หมายเหต ุ 
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย
หรอืสิง่ตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไหท้่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวซี่าไมค่รบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการ
ท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 
ต้ังแต่วันที่  3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเร่ิมการเก็บขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ ์จากผูส้มัครทุกทา่น ที่ สมัครขอวซีา่ เพื่ อ

เดนิทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผูย่ื้นขอวซีา่ทุกทา่น จะตอ้งมาติดต่อ ที่ ศูนย์ย่ืนวซีา่ออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพื่ อสแกน

ลายน้ิวมือ 
1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรอืมีวีซ่า

ติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 
*** การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื ส าเนา
หน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่VFS แลว้น า
กลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู ่ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส าเนาทะเบยีน

การคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษยีณอายุ ขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรอื ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพื่อได้รบัพิจารณา

วีซ่าแล้ว) หรอื statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหต ุสถานทูตออสเตรเลียไม่รบั Bank 
Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  
10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายุต ่ากวา่ 18 ปี 
11) เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี หากไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1  กรณีพ่อและแม ่ ไม่ได้เดินทางด้วยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านัน้ จากบดิาและมารดา
ใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายุต า่กว่า 15 ปี บิดาหรอืมารดา ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนยื่นวีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Page 10 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  SYDNEY EASY TOUR PRO 5D3N SEP17-QF-W14 

11.2   กรณีพ่อหรอืแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาตออกนอก
ประเทศ หรอื กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึ้นไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทางจรงิ 
บรษิทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่าก่อนวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนเดนิทาง 15 
วนั ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านหรอืออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไม่ไดบ้รษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบไม่วา่กรณี
ได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผดิชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนืองจากมบีางทา่นในคณะไม่ผ่าน 
บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซี่าเป็นเวลานาน และมคี่าใชจ้่ายเพิม่ในการท าประกนั
สขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยื่นวซี่า  (ราคาขึน้อยู่กบับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้สามารถท าเองได)้  
หลงัจากยื่นแลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพื่อไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาล
ตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากน้ีวซี่าขึน้อยู่กบัผลของสขุภาพของผูส้งูอายุเองและทาง
สถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใสห่มายเลขโทรศพัทม์อืถือ เบอรโ์ทรศพัท์
บ้าน และอีเมล ์ (ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัรประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพื่อกรอกฟอรม์
ในการยื่นวซี่า  

13) ระยะเวลาในการยื่นวซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้ื่นเล่มเขา้ VFS แลว้
น าเขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกวา่จะถงึวนัก าหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไป
ประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --                            

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเทา่นัน้  
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้วา่เหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน ขึน้อยู่
กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

ทีอ่ยู่ ตัวแทนรับย่ืนวซ่ีา ( VFS ) ของ ออสเตรเลยี ประจ าประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยดุ ของ สถานทูตออสเตรเลีย 
เวลายืน่ใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
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อีเมล ์:info.dibpth@vfshelpline.com 
เวบ็ :www.vfs-au.net 

 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนกรุ๊ป*** 
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวซ่ีา  

 

**** 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.................................... 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  SYDNEY EASY TOUR PRO 5D3N SEP17-QF-W14 

 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทำ่น (TWN / DBL) ............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 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี).................................................. 


