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รหัสโปรแกรมทัวร์   SYDNEY EASY TOUR 5D3N SEP18-QF-W14 

SSYYDDNNEEYY  EEAASSYY  TTOOUURR      55  DDAAYYSS  33  NNIIGGHHTTSS  

  

  

****PPRROOMMOOTTIIOONN****  
  

ซิดนีย์ –บลูเมาท์เท่นส์   5 วัน 3 คืน 
    

บริษัท ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  น าท่าน ล่องเรือส าราญ ชมความ
งามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์
ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ เข้าชมสัตว์พื้นเมือง Koala Park Sanctury   ชมสัตวพ์ืน้เมืองของ
ออสเตรเลีย ถ่ายรูปกับโคอาล่าที่น่ารัก ป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยตัวท่านเอง อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชม
ทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ ชมเขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) ต้นก าเนิดต านานความรักอัน
แสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจ้ิน ซิดนีย์ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building 
และครีมบ ารุงผิวจากห้าง David Jones หรือจะซ้ือสินค้าในย่านไชน่า ทาวน์   

• บินตรงสู่ซิดนีย์แบบไม่ต้องเสียเวลาแวะที่ไหน 

• พักโรงแรมในเมืองใกลแ้หล่งช้อปปิ้งเดินทางได้สะดวก 
 

 ก ำหนดกำรเดินทำง   12-16 (วันแม่) , 26 – 30 สิงหำคม 2561 
      16 – 20, 23 – 27 กันยำยน 2561 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพฯ – ซดินีย ์

2 ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ –ชอ้ปปิ้ง 

3 ซิดนีย์ - อุทยานแหง่ชาติบลูเม้าท์เทน่ส์-สวนสตัวพ์ื้นเมือง  

4 ซิดนีย์ – อิสระช้อปปิง้ หรือ เลือกซือ้ทวัร์นอกรายการตามใจชอบ 

5 ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ 
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วันแรก   กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ 

 

วันที่สอง  ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ –ช้อปปิ้ง- ซิดนีย์ 

 

 
 
 
 
 

15.30 น.  คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N 

เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำร
เดินทำง 

18.25 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์  โดยเที่ยวบินท่ี  QF024 
 
 
 
 

06.40 น    เดินทำงถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลัง 
  ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง น ำท่ำนชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได  

     หำดทรำยท่ีหนุ่มสำวชำวออสซี่นิยมมำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเย็นในบรรยำกำศ
   ท่ำมกลำงสำยลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดำนโต้คลื่น หำดทรำยแห่งนี้
   ยังได้เป็นเส้นทำงในกำรวิ่งมำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกีฬำ 

     โอลิมปิค ปี 2000  ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ำผำ
   เพื่อชมทัศนียภำพอันสวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะ
   ท่ีเดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงำมอีกแห่งที่ท่ำนจะได้ชมท้องทะเลอันงดงำมของ
   มหำสมุทรแปซิฟิก และควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณนี้
   ยังเคยเป็นจุดวำงปืนใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำมสงครำม  

     หินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้ส ำเร็จรำชกำรคนแรก
   ของรัฐนิวเซำท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสุดของสวนสำธำรณะ ด้ำนหน้ำ
   เป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม  นอกจำกนี้ด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่
   สวยงำมที่ท่ำนจะถ่ำยรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่ำ เฮ้ำส์และสะพำนฮำร์เบอร์เป็น
   สัญลักษณ์ของนครซิดนีย์  น าท่านสู่ท่าเรือและล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ต์ อาเซี่ยนบนเรือ 
  ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA 

HOUSE)   สิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบ
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วันที่สาม    ซิดนีย์ -สวนสัตว์พื้นเมือง- อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - 

ซิดนีย์ 

 

   สถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย 
ยอร์น  
  อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ 
  ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 
  มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต  
  ห้องแสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือ
  ท่ำนยังสำมำรถถ่ำยรูปกับสะพานฮาร์เบอร์  ที่เชื่อมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำน
  เหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้ำหำกัน ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท ำ
  ให้กำรเดินเข้ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกย่ิงขึ้น  ชมเรือใบที่ชำวออสซี่น ำออกมำล่อง
  อ่ำวอวดควำมงำมในอ่ำวแห่งนี้  จำกนั้นให้ท่ำนได้อิสระช้อปป้ิงที่ย่ำนซิต้ีเซ็นเตอร์ 
  หรือช้อปป้ิงสินค้ำมำกมำยจำกห้ำงดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับ
  กำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่ำตึก QVB 
  ต้ังอยู่ที่บนถนน George Street  ระหว่ำงถนน Market กับ ถนน Park เป็น 
  อำคำรช้อปป้ิงสูงสี่ชั้น มีสินค้ำประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้ำน หรือแม้แต่
  ดอกไม้ ท่ำนสำมำรถเดินทำงใต้ดินสู่ย่ำน  Centre Point เพื่อซื้อสินค้ำยี่ห้อดัง
  มำกมำย 

ค่ า     รับประทานอาหารค่ า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร    
 น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE / GREAT SOUTHERN 

HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

   น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลิน
   ไปกับกำรชมธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสัตว์พื้นเมืองนำนำชนิด อำทิ  

โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่ำนได้สัมผัสและถ่ำยรูปคู่กับโคอำล่ำตัวน้อยอย่ำง
ใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลำย
ไปกับบรรยำกำศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่ำ 10 เอเคอร์ของผืนป่ำอันอุดมสมบูรณ์เขต    
ร้อนชื้น 
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วันที่สี่    ซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซ้ือทัวร์นอกรายการตามใจชอบ 

 

 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน อาหารท้องถ่ิน 
  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงำม

บน ผืนแผ่นดินและหุบเขำอันกว้ำงใหญ่ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของนกนำนำชนิด สัตว์ตำง ๆ 
 สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและเต็มไปด้วยต้นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกล
 เป็นสีน้ ำเงินตำมหุบเขำอันกว้ำงใหญ่ ผ่ำนเมืองเล็กๆกลำงหุบเขำชื่อว่ำ  
 KATOOMBA   จำกนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็น
 แท่นหินใหญ่สำมก้อนรูปทรงแปลกตำท่ีเกิดจำกฝนและลมพดัจนเกิดเป็นต ำนำน
 ควำมรักอันแสนเศร้ำของยักษ์สำวอะบอริจิ้นสำมตนที่ถูกสำปให้เป็นหินสำมก้อน
 ท ำให้หบุเขำแห่งนี้มีควำมงำมยิ่งขึ้น จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ SCENIC WORLD 
 บริษัทที่บริกำรกระเช้ำและรถรำงลงหุบเขำท ำให้ท่ำนได้ชมเขำสำมอนงค์ได้
สวยงำม ยิ่งขึ้นอีกมุม น ำท่ำนรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) 
ท่ี ดัดแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินในสมัยก่อนมีควำมชันถึง 45 องศำ วิ่งผ่ำนทะลุ 

     หุบเขำอันสูงชันสู่หุบเขำด้ำนล่ำงอย่ำงต่ืนเต้นและหวำดเสียว จำกนั้นให้ท่ำนได้เดิน
   ชมธรรมชำติตำมทำงไม้ที่จัดไว้อย่ำงสวยงำมใต้หุบเขำ ชมป่ำฝนและหุ่นจ ำลองกำร
   ขุดถ่ำนหินในสมัยก่อน จำกนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จำกใต้หุบเขำ
   สู่ด้ำนบนพร้อมชมควำมงดงำมเบื้องล่ำงของหุบเขำสีน้ ำเงินที่ท่ำนยังสำมำรถชม
   ยอดเขำสำมอนงค์อีกมุมที่แตกต่ำง ( ในกรณีที่ RAILWAY ปิดปรับปรุง ก็ 
   สามารถนั่ง SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน ) 
   จำกนั้นเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้ำนช้อปป้ิงสินค้ำพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝำก  
  อำทิเช่นครีมบ ำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้  

ค่ า     รับประทานอาหารค่ า  ณ ร้านอาหารไทย 
 น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE  / GREAT SOUTHERN 

HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 

 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  ( อาหารกลางวัน และอาหารค่ า ตามอธัยาศัย ) 
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 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งขำยสินค้ำรำคำถูก
ทั้งรองเท้ำ เสื้อผ้ำ ชุดว่ำยน้ ำ และชุดชั้นใน และยังเป็นตลำดที่เหมำะแก่กำรมำเลือกซื้อของ
ที่ระลึกและผลไม้สดประจ ำฤดูกำลหรือจะช้อปป้ิงย่ำนซิตี้เซ็นเตอร์ (CENTRE POINT ) 
เพื่อช้อปปิ้งสินค้ำมำกมำยจำกห้ำงดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับกำร
ปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่ำตึก QVB ต้ังอยู่ที่บนถนน 
George Street ระหว่ำงถนน Market กับ ถนน Park เป็นอำคำรช้อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้ำ
ประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้ำน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่ำนสำมำรถเดินทำงใต้ดินสู่ย่ำน 
Centre Point เพื่อซื้อสินค้ำยี่ห้อดังมำกมำย หรือจะซื้อครีมบ ำรุงผิวจำกห้ำง David Jones  

หรือ แนะน าเลือกซื้อทัวร์ ต่างๆ ตามรายละเอียดข้างล่าง  
(สนใจสอบถามราคาที่หัวหน้าทัวร์ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง) 
1. ล่องเรือชมวาฬ   SYDNEY WHALE WATCHING 3HRS (ทัวร์ชมวาฬเริ่ม

กลางเดือนพฤษภาคม – พฤษจิกายน)  
*หมายเหตุ ราคาค่าขึ้นเรือประมาณ ผู้ใหญ่ 80 เหรียญออสเตรเลีย  และเด็ก  
50 เหรียญออสเตรเลีย (ไม่รวมค่าเดินทาง)   
:  น ำท่ำนล่องเรือออกจำกอ่ำวซิดนีย์เพื่อไปชมวำฬในฤดู
อพยพที่เดินทำงหนีหนำวจำกขั้วโลกใต้ผ่ำนมำชำยฝั่งของ
ประเทศออสเตรเลียระหว่ำงเดือน พฤษภำคมถึงเดือน
พฤศจิกำยนของทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นวำฬหลังค่อม 
(Humpback Whales ) เป็นวำฬขนำดใหญ่ที่มีควำมยำว
ประมำณ 12-16 เมตร และมีน้ ำหนักประมำณ 36,000 กิโลกรัม วำฬหลังค่อมจะ
เดินทำงโยกย้ำยเป็นระยะทำงประมำณ 25,000 กิโลเมตรต่อปี นอกจำกน้ียังมี
โอกำสได้เห็นวำฬสีน้ ำเงิน วำฬขวำใต้ และโลมำอีด้วย  ( กรุณำตรวจสอบข้อมูล
เพิ่มเติมจำกหัวหน้ำทัวร์ก่อนจอง ) 

2. สวนสัตว์พื้นเมือง  WILDLIFE Sydney Zoo  
(ราคาค่าเข้าประมาณ ผู้ใหญ่ 40 เหรียญออสเตรเลีย และเดก็ 28เหรียญ
ออสเตรเลีย (ไม่รวมค่าเดินทาง) 
: สวนสัตว์พื้นเมืองที่อยู่ในย่ำนดำร์ลิ่ง ฮำร์เบอร์ ของอ่ำวซิดนีย์ ที่สำมำรถเดิน
ทำงเข้ำชมได้สะดวก ให้ท่ำนได้ชมจิงโจ้ วอมแบท โคอำล่ำ กิ่งก่ำทะเลทรำย จระเข้ 
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วันที่ห้า    ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ 

 

นกต่ำง ๆ ของออสเตรเลีย และผีเสื้อสีสดงดงำมมำกมำย 
ในบรรยำกำศแบบชำวอะบอริจิ้นส์ ชนเผ่ำพื้นเมืองของ
ออสเตรเลีย  

3. ขึ้นหอคอย SYDNEY TOWER EYE + 4D 
EXPERIENCE 

 *(ราคาค่าเข้าประมาณ ผู้ใหญ่ 40 เหรียญ
ออสเตรเลีย  และเด็ก  28 เหรียญ 

ออสเตรเลีย(ไม่รวมค่าเดินทาง) 
: ให้ท่ำนได้ขึ้นชมหอคอยซิดนีย์ที่มีควำมสูงที่สุดย่ำนใจกลำงเมืองท่ำนสำมำรถ
มองเห็นควำมงำมของอ่ำวซิดนีย์ ท่ำเรือ โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ำส์ สะพำนฮำร์เบอร์ 
และตึกสูงระฟ้ำต่ำง ๆ ของเมืองซิดนีย์ ท่ำนสำมำรถเมืองเห็นได้ไกลสู่มหำสมุทรแป
ซิฟิค นอกจำกนี้ยังให้ได้เข้ำขมหนังสี่มิติ (4D Cenema ) ให้ท่ำนได้ชมภำพยนตร์
เรื่องรำวของนครซิดนีย์ผ่ำนจอภำพสี่มิติที่งดงำมของแสง สี เสียงที่ต่ืนตำ ต่ืนใจ  
หรือจะเดินชมวิวของดำร์ลิ่ง ฮำร์เบอร์ ย่ำน Cokle Bay หรือ King Street Wharf  

4. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า    SEA LIFE Sydney Aquarium  
*ราคาค่าเข้าประมาณ ผู้ใหญ่ 40 เหรียญออสเตรเลีย  และเด็ก  28 เหรียญ
ออสเตรเลีย(ไม่รวมค่าเดินทาง) 

 : ชมโลกใต้น้ ำที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเข้ำอุโมงค์ใต้น้ ำ
ชมปลำหลำกสีที่จ ำลองชีวิตควำมอยู่ของปลำจำกใต้
ท้องทะเล ชมปลำกระเบนยักษ์  ปลำฉลำม และควำม
น่ำรักของปลำกำร์ตูน ชมแมวน้ ำที่น่ำรักบำงตัวว่ำยน้ ำ
บำงตัวอำบแดด 

**หมายเหตุ   ค่าเข้าชมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง 
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE/ GREAT SOUTHERN 

HOTEL หรือเทียบเทำ่ 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง 
07.00 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ อำคำรระหว่ำงประเทศ  
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09.50 น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เที่ยวบินที่ QF023 
16.40 น.  เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

**SYDNEY EASY TOUR PROMOTION 5วัน 3คืน ** 
 

อัตราค่าบริการ  
 ก ำหนดกำรเดินทำง   12-16, 26 – 30 สิงหำคม 2561 
      16 – 20, 23 – 27 กันยำยน 2561 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตั๋ว 
12-16/26-30 
ส.ค.61 

ราคารวมตั๋ว 
16-20 / 23-27 

ก.ย.61 
 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินตลอด
การเดินทาง 

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 
39,900.- บาท 41,900.- บาท 21,900.- บาท เด็กพักกับ 1 ผูใ้หญ ่

เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 

เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 37,900.- บาท 39,900.- บาท 19,900.- บาท 
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ 8,900.- บาท 8,900.- บาท 8,900.- บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง ลดใหท้่ำนที่ 3 
(เตียงเสริม)  

1,000.- บาท 1,000.- บาท 1,000.- บาท 

*** ราคาทัวรน้ี์ไม่รวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย  5,300 บาท/ท่าน และ ทิปคนขับ+ไกด์ 1,000 บาท/
ท่าน *** 
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*** บริษัทต้องจ่ำยค่ำโรงแรมและออกตั๋วประมำณ 20 วันก่อนเดินทำง หำกท่ำนยกเลิกไม่สำมำรถคืนเงินได้ไม่ว่ำกรณีไดก็
ตำมรวมถึงกำรที่ไม่ได้รับกำรอนุมติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต หรอื ท่ำนยกเลิกเอง  
*** รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีน้ ำมันและรำคำตั๋วของสำยกำรบินหำกมีกำรเก็บเพิ่มโดย
ไม่ได้แจ้งใหท้รำบล่วงหน้ำหลังจำกออกรำคำนี้ไปแล้ว  
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จ านวน 15 ท่านขึ้นไป หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน บริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ 
*** ส ำหรบัห้องที่เป็นสำมท่ำน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ ำนวนน้อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สำมำรถพักได้ 3 ท่ำน ( 2 Double beds ) หรืออำจจะจัดเป็นห้องที่มีเตียงเสริมมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสริม ( 1 Double+ 1 Extra 
bed ) 
*หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทวัร์
หรือก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสำยกำรบินจะพจิำรณำให้ 
* กรณีลูกค้ำมีวีซ่ำอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้รบัอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพนิิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง   
* หำกจ ำนวนลูกค้ำที่เดินทำง 15 -18 ท่ำน บริษัทฯจะจัดรถขนำด 21-25 ทีน่ั่งในกำรบริกำรตลอดกำรเดินทำง 
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มีคนยกกระเป๋ำ  
อัตราน้ีรวม 

 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสำยกำรบินแควนตสั(QF) และ สำยกำรบนิภำยในแล้ว ตำมที่ระบุใน
รำยกำร 

 ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ 
 ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืมตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร 
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกันกำรเดินทำงเฉพำะอุบัติเหตุเท่ำนั้น คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ส าหรับผู้เดินทางไป
พร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่าน้ัน ประกันกำรเดินทำงจะไม่คุ้มครองผู้ที่อำยุต่ ำกว่ำ 1 ปีหรือเกิน 
85 ปีขึน้ไป (อำยุ 1-15ปี และ 75-84 ปีคุ้มครอง 50 %  รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ )  
*** กรณีต้องกำรท ำประกนักำรเดินทำงรำยดี่ยวเพิ่ม รวมประกันสุขภำพด้วย ช ำระเพิ่มท่ำนละ 500 บำท/ท่ำน 
รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์  

 ค่ำน้ ำมันจำกสำยกำรบิน ณ วันที่  28 กุมภำพันธ ์61 และบรษิัทฯของสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีน้ ำมัน 
หำกสำยกำรบินเปลี่ยนแปลงภำษีน้ ำมันหลังจำกนี้ 

อัตราน้ีไม่รวม 

❑ ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 
❑ ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่ำน) 
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❑ ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เชน่ ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง  
❑ ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท์  ค่ำซักรีด ฯลฯ 
❑ ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
❑ ค่าวีซ่าออสเตรเลีย ส าหรับคนไทย จ่ายเพิ่ม 5,300 บาท/ท่าน (ช าระพร้อมกับมัดจ า) 
❑ ค่าทิปคนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ ต้องจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน (ช าระพร้อมกับยอดส่วนท่ีเหลือ) 
❑ ค่ำทิปคนยกประเป๋ำที่โรงแรมไม่มีเพรำะควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง 

เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนกังำนยกกระเป๋ำเพียงพอ 
❑ ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 
❑ ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเปน็เนต็เป็นชั่วโมง 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการช าระเงิน  

 ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 20,000.- บำท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน  
 ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียก่อน 21 
วันท ำงำน หรือก่อน 3 สัปดำห์  

 หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ำ ไม่ทันก ำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำยกำรบินและ
ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำทั้งหมด 

 ส าหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  20 วันท าการส าหรับท่านที่
รอผล 
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบท้ังหมดก่อน 
วันเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรมและวีซ่าล่วงหน้า 50 วัน ซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หาก
ท่านยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี 

 แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 50 วันท ำกำรคืนค่ำมัดจ ำ 20,000.- บำท. 
 แจ้งล่วงหน้ำ 31– 49 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดจ ำตั๋วท่ำนละ 20,000 บำท  
 แจ้งล่วงหน้ำ 20 - 30 วัน ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมัดจ ำ 20,000.- บำท และมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มดังนี้ 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษัทขอยึดค่ำมัดจ ำทั้งหมดและหักค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทัวร์  
- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคนืค่ำตั๋ว หรือยึดมัดจ ำทั้งหมด 
- กรณียื่นวีซ่ำแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคนืค่ำวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำวีซ่ำ (NON REFUND) 
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสำรไม่พร้อมที่จะยืน่วีซ่ำ ขอยึดมัดจ ำทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้ำ 1 – 20 วัน ก่อนเดินทำง จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  
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 ยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง หรือไม่ใช้บริกำรระหว่ำงทัวร์จะไม่มีกำรคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ำกรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  

 รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พักใน
ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค ำนึงถึงควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทำง
เป็นส ำคัญ และบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำงออก หรือเข้ำประเทศ เนื่องจำกมีสิ่งผิด
กฎหมำยหรือสิ่งต้องห้ำมน ำเข้ำประเทศรวมถึงเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่ำนไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน  บรษิัท
ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำไม่ครบถ้วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนใน
เรื่องกำรเงินและกำรท ำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงด
ออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กับชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
 
เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมคัรทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพื่อ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลยี ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่อสแกน
ลายนิ้วมือ 

1) หนังสือเดินทำง มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน (นับวันเดินทำง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรอืมวีี
ซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคัญมาก) 
*** การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จ าเป็นต้องน าพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ 
ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่
VFS แล้วน ากลับมาพักไว้ที่บรษิัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง *** 

2) รูปถ่ำยสี จ ำนวน 2 รปู (ขนำด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  
4) ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมี), ส ำเนำทะเบียนสมรส  (ถ้ำมี)  
5) หนังสือรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)  หรือส ำเนำ

ทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกิจกำร 
6) ข้ำรำชกำรจะต้องมหีนังสือรับรองกำรท ำงำน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ังคู่)   
7) ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ ขอส ำเนำบัตรข้ำรำชเกษียณ 
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ าตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รับ

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดอืน ออกจากธนาคารเท่าน้ัน หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า 

9) เด็กขอหนังสือรับรองจำกโรงเรยีน(ตัวจริง)หรือสมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Page 11 

รหัสโปรแกรมทัวร์   SYDNEY EASY TOUR 5D3N SEP18-QF-W14 

10) ขอส ำเนำสูติบัตร เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี 
11) เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี หำกไม่ได้เดินทำงกับบิดำ หรือ มำรดำ  

11.1  กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่าน้ัน จำกบิดำและ
มำรดำให้อนุญำตออกนอกประเทศ  
** กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ป ีบิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตัวที่ตัวแทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกทำงอ ำเภอจำกบิดำและมำรดำอนุญำต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปขีึ้นไปยืนยันที่จะเดินทาง
จริง บริษัทฯจะด าเนินการให้และแนะน าให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อน
เดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามก าหนดวันเดินทางมีผลท าให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณเีพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจาก
มีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่า
ออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยันจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำเป็นเวลำนำน และมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรท ำ
ประกันสุขภำพซึ่งลูกค้ำจะต้องจ่ำยเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่ำ  (รำคำขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้ำ
สำมำรถท ำเองได้)  หลังจำกยื่นแล้ว รออีกประมำณ 7-10 วัน ทำงสถำนทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภำพโรงพยำบำลตำมที่สถำนฑูตก ำหนด หลังจำกนัน้รอผลวีซ่ำอีกที นอกจำกนี้วีซำ่ขึ้นอยู่กับผลของสุขภำพ
ของผู้สูงอำยุเองและทำงสถำนทูตพิจำรณำเป็นรำยบุคคล ส่วนวันรับวีซ่ำไม่สำมำรถระบไุด้ กรุณำใส่หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (ส าคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในส ำเนำบัตรประชำชน
และ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน เพื่อกรอกฟอร์มในกำรยื่นวีซ่ำ  

13) ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10-15 วัน   หนังสือเดินทำง(PASSPORT) หำกมีบำงท่ำนได้ยื่นเล่มเข้ำ VFS 
แล้วน ำเข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันก ำหนดรับเลม่ หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิน้ --        

เงื่อนไขส าคัญของการพิจารณาวีซ่า 

 กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถ
แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรบัพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะ
เดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั้น  
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นค าร้องขอวี
ซ่าใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 
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2. หำกทำงสถำนทูตพจิำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทันก ำหนดวันเดินทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้ว และทำง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด  
3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเที่ยว  ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคนืเงินค่ำทัวร์ทัง้หมด 
4. กรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน 
ขึ้นอยู่กับทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคนืเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด 
 
ท่ีอยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 
เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล์ : info.auth@vfshelpline.com 
เว็บ : http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/index.html 
 

 

**** ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับยืน่วีซ่า หากบรษิทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไมต่รงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุ๊ป*** 
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไวข้้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  

 

**** เม่ือท่านตกลงช าระคา่มัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับ 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.auth@vfshelpline.com
http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/index.html
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน 
 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ................................................ 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ............................ 
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ที่ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่ 
 ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
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8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .................................................................................. 
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ ........................................ 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ ่2 ท่าน (TWN) ............ห้อง   หรือ ( DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้หญ…่…..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ…่….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ…่….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ ่3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก 
 ทานมังสาวิรัส 
      อ่ืนๆ
............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้า
มี).................................................. 
13. รีเควสท่ีน่ัง
.........................................................(ริมทางเดิน/
ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษัทฯ จะแจ้งทางสายการบินฯ ตามที่รีเควสมา แต่ไม่สามารถการันตีได้เลย ขึน้อยู่กับพิจารณาของทาง
สายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสายการบินไม่รับจอง ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตผุลกับทางเคาทเตอร์เชคอิน
ด้วยตัวท่านเอง) 


