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วนัแรก   กรุงเทพฯ – ซิดนยี ์

 

 
 
 
 
       

BBWW....  SSYYDDNNEEYY  EEAASSYY  TTOOUURR      55  DDAAYYSS  33  NNIIGGHHTTSS  

****PPRROOMMOOTTIIOONN****  
  

ซิดนีย ์–บลเูมาทเ์ท่นส ์  5 วนั 3 คืน 
    

บริษทั บ๊ิกเวิลด ์ ฮอลิเดย ์ จ ากดั ขอเชญิท่านรว่มเดนิทางสู่ นครซดินีย ์ ประเทศออสเตรเลยี  น าท่าน 
ล่องเรือส าราญ ชมความงามของอ่าวซดินีย ์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์ ท่ีได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จาก
องคก์ารยูเนสโก สญัลกัษณ์ของเมืองซิดนีย ์ เคียงคู่กบัสะพานฮารเ์บอร ์ เขา้ชมสตัวพ์ืน้เมอืง Koala Park 
Sanctury   ชมสตัวพ์ืน้เมอืงของออสเตรเลยี ถ่ายรปูกบัโคอาล่าทีน่่ารกั ป้อนอาหารจงิโจด้ว้ยตวัท่านเอง อทุยาน
แห่งชาติบลูเม้าทเ์ท่นส ์ ชื่นชมทวิทศัน์อนัสวยงามบนผนืแผ่นดนิกวา้งใหญ่ ชมเขาสามอนงค์ (THREE 
SISTERS) ตน้ก าเนิดต านานความรกัอนัแสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอรจิิน้ ซดินียใ์หท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย
จากหา้งดงั Queen Victoria Building และครมีบ ารงุผวิจากหา้ง David Jones หรอืจะซือ้สนิคา้ในย่านไชน่า 
ทาวน์   

 บินตรงสู่ซิดนียแ์บบไม่ต้องเสียเวลาแวะท่ีไหน 

 พกัโรงแรมในเมืองใกล้แหล่งช้อปป้ิงเดินทางได้สะดวก 
 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง  26 – 30 พฤษภำคม 2561  

      09 – 13 มิถุนำยน 2561 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15.30 น.  คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบินแควตสั แอรเ์วย์ (QF) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำร

เดินทำง 

18.25 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนยี ์ โดยเทีย่วบนิที ่ QF024 

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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วนัทีส่อง  ซิดนยี ์– ชมนครซิดนยี ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์–ชอ้ปป้ิง- ซิดนยี ์

 

 
 

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  

  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 
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วนัทีส่าม    ซิดนยี ์-สวนสตัวพ์ื้ นเมือง- อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์- ซิดนยี ์

 

 

 

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

 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 
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วนัทีสี่ ่   ซิดนยี ์– อิสระชอ้ปป้ิง หรือ เลือกซ้ือทวัรน์อกรายการตามใจชอบ 

 

 

 

 

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 เป็นอำคำรช้อปป้ิงสูงสี่ช้ัน มี

สนิค้ำประเภทแฟช่ัน อญัมณี ของใช้ในบ้ำน หรือแม้แต่ดอกไม้ ทำ่นสำมำรถเดินทำงใต้ดิน

สู่ย่ำน Centre Point เพ่ือซ้ือสนิค้ำย่ีห้อดังมำกมำย หรือจะซ้ือครีมบ ำรุงผิวจำกห้ำง David 

Jones  

หรือ แนะน าเลือกซ้ือทวัร ์ต่างๆ ตามรายละเอียดขา้งล่าง  

(สนใจสอบถามราคาท่ีหวัหนา้ทวัร ์กรุณาแจง้ก่อนเดินทาง) 

1. ล่องเรือชมวาฬ   SYDNEY WHALE WATCHING 3HRS (ทวัรช์มวาฬเริม่

กลางเดือนพฤษภาคม – พฤษจิกายน)  

*หมายเหตุ ราคาค่าข้ึนเรือประมาณ ผูใ้หญ่ 100 เหรียญออสเตรเลยี  และ

เด็ก  65 เหรียญออสเตรเลยี (ไม่รวมค่าเดินทาง)   

:  น ำทำ่นล่องเรือออกจำกอ่ำวซิดนีย์เพ่ือไปชมวำฬในฤดู

อพยพที่เดินทำงหนีหนำวจำกข้ัวโลกใต้ผ่ำนมำชำยฝั่งของ

ประเทศออสเตรเลียระหว่ำงเดือน พฤษภำคมถึงเดือน

พฤศจิกำยนของทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นวำฬหลังค่อม 

(Humpback Whales ) เป็นวำฬขนำดใหญ่ที่มีควำมยำว

ประมำณ 12-16 เมตร และมีน ำ้หนักประมำณ 36,000 กโิลกรัม วำฬหลังค่อมจะ

เดินทำงโยกย้ำยเป็นระยะทำงประมำณ 25,000 กโิลเมตรต่อปี นอกจำกน้ียังมี

โอกำสได้เหน็วำฬสนี ำ้เงิน วำฬขวำใต้ และโลมำอด้ีวย  ( กรุณำตรวจสอบข้อมูล

เพ่ิมเติมจำกหัวหน้ำทวัร์ก่อนจอง ) 

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 เหรียญออสเตรเลีย  และเด็ก  28 เหรียญ 
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วนัทีห่า้    ซิดนยี ์– กรุงเทพฯ 

 

ออสเตรเลยี(ไม่รวมค่าเดินทาง) 

: ให้ทำ่นได้ข้ึนชมหอคอยซิดนีย์ที่มีควำมสูงที่สดุย่ำนใจ

กลำงเมืองทำ่นสำมำรถมองเหน็ควำมงำมของอ่ำวซิดนีย์ 

ทำ่เรือ โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ำส ์ สะพำนฮำร์เบอร์ และตึก

สงูระฟ้ำต่ำง ๆ ของเมืองซิดนีย์ ทำ่นสำมำรถเมืองเหน็ได้

ไกลสู่มหำสมุทรแปซิฟิค นอกจำกน้ียังให้ได้เข้ำขมหนังสี่

มิติ (4D Cenema ) ให้ทำ่นได้ชมภำพยนตร์เร่ืองรำว

ของนครซิดนีย์ผ่ำนจอภำพสี่มิติที่งดงำมของแสง ส ีเสยีง

ที่ต่ืนตำ ต่ืนใจ  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) 

 : ชมโลกใต้น ำ้ที่ใหญ่ที่สดุในออสเตรเลียเข้ำอุโมงค์ใต้

น ำ้ชมปลำหลำกสทีี่จ ำลองชีวิตควำมอยู่ของปลำจำกใต้

ท้องทะเล ชมปลำกระเบนยักษ์  ปลำฉลำม และควำม

น่ำรักของปลำกำร์ตูน ชมแมวน ำ้ที่น่ำรักบำงตัวว่ำยน ำ้

บำงตัวอำบแดด 

**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… 

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

อตัราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  26 – 30 พฤษภำคม 2561  / 9 – 13 มิถุนำยน 2561 

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน

ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 
39,900.- บาท 20,900.- บาท เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 37,900.- บาท 18,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง ลดใหท้า่นที ่3 (เตยีงเสรมิ)  1,000.- บาท 1,000.- บาท 

*** ราคาทัวร์นีไ้ม่รวมค่าวซ่ีาออสเตรเลยี  5,300 บาท/ท่าน และ ทิปคนขับ+ไกด์ 1,000 บาท/ท่าน *** 
*** ราคาน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบินหากมีการเกบ็เพ่ิมโดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้  
*** การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผีู้โดยสาร จ านวน 15 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต ่ากวา่ 15 ท่าน บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
*** ส าหรับหอ้งท่ีเป็นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนนอ้ยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงท่ี
สามารถพกัได ้3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรืออาจจะจดัเป็นหอ้งท่ีมีเตียงเสริมมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสริม ( 1 Double+ 1 Extra bed ) 
*หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษหรือท่ีนัง่บนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมลข์องสายการบิน กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัร์
หรือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั เพ่ือแจง้ใหส้ายการบินทราบแต่จะไดต้ามท่ีขอหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสายการบินจะพิจารณาให ้
* กรณีลูกคา้มีวีซ่าอยูแ่ลว้ หรือ มีบตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทัฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน หากไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมือง   
* หากจ านวนลูกคา้ท่ีเดินทาง 15 -18 ท่าน บริษทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ท่ีนัง่ในการบริการตลอดการเดินทาง 
* โรงแรมท่ีออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินแควนตสั(QF) และ สายการบินภายในแลว้ ตามท่ีระบุใน
รายการ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัการเดินทางเฉพาะอุบติัเหตุเท่านั้น คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับผู้เดนิทางไปพร้อม
กรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกบัทัวร์เท่าน้ัน ประกนัการเดินทางจะไม่คุม้ครองผูท่ี้อายตุ  ่ากวา่ 1 ปีหรือเกิน 85 ปีข้ึนไป 
(อาย ุ1-15ปี และ 75-84 ปีคุม้ครอง 50 %  รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์)  
*** กรณีตอ้งการท าประกนัการเดินทางรายด่ียวเพ่ิม รวมประกนัสุขภาพดว้ย ช าระเพ่ิมท่านละ 500 บาท/ท่าน 
รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 
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 ค่าน ้ามนัจากสายการบิน ณ วนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ 61 และบริษทัฯของสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาตามภาษีน ้ามนั หาก
สายการบินเปล่ียนแปลงภาษีน ้ามนัหลงัจากน้ี 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง  
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาออสเตรเลยี ส าหรับคนไทย จ่ายเพิม่ 5,300 บาท/ท่าน (ช าระพร้อมกบัมดัจ า) 
 ค่าทิปคนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ ต้องจ่ายเพิม่ 1,000 บาท/ท่าน (ช าระพร้อมกบัยอดส่วนที่เหลือ) 
 ค่าทิปคนยกประเป๋าท่ีโรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะ

โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนกังานยกกระเป๋าเพียงพอ 
 ไม่มีแจกน า้ด่ืมบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจากท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

เง่ือนไขการจองทัวร์และการช าระเงนิ  

 ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หน่ึงท่าน  
 ท่านตอ้งเตรียมเอกสารใหท้างบริษทัฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเขา้ประเทศออสเตรเลียก่อน 21 
วนัท างาน หรือก่อน 3 สปัดาห์  

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศออสเตรเลียล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและ
ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

 ส าหรับส่วนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย  30 วนัท าการส าหรับท่านที่รอผล 
วซ่ีา หรือหากผลวซ่ีาผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รับเงนิครบทั้งหมดก่อน 
วนัเดนิทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ 
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เง่ือนไขการยกเลกิ   

ค่ามดัจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมและวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากท่านยกเลกิหรือไม่
สามารถเดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนัท าการคืนค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหนา้ 31– 49 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 20 - 30 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ า 20,000.- บาท และมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมดงัน้ี 

- กรณีท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมดและหกัค่าใชจ่้าย 50% จากราคาทวัร์  
- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋ หรือยึดมดัจ าทั้งหมด 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND) 
- กรณีติดธุระส่วนตวั หรือ เอกสารไม่พร้อมท่ีจะยื่นวีซ่า ขอยึดมดัจ าทั้งหมด 

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือไม่ใชบ้ริการระหวา่งทวัร์จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน  

หมายเหตุ  

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าชา้ของสายการบินหรือโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั และบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด
กฎหมายหรือส่ิงตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ย
เหตุผลใดๆ กต็ามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯไม่คืนเงินไหท่้านไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษทั
ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่าอนัสืบเน่ืองมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถว้นและไม่ผา่นมาตรฐานใน
เร่ืองการเงินและการท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงด
ออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 
เอกสารในการขอวซ่ีา (update 03-May-2016) 
ตั้งแต่วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเร่ิมการเกบ็ข้อมลูด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมคัรทุกท่าน ท่ีสมคัรขอวีซ่า เพ่ือ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังน้ันผู้ ย่ืนขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่าออสเตรเลยี ด้วยตนเอง เพ่ือสแกน
ลายนิว้มือ 

1) หนงัสือเดินทาง มีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นบัวนัเดินทาง) และถ่ายส าเนาหน้าที่มกีารเดินทางเข้า-ออก หรือมวีซ่ีาตดิ
มาทั้งหมด (ส าคัญมาก) 
*** การย่ืนวีซ่าออสเตรเลยีไม่จ าเป็นต้องน าพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ 
ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ย่ืนได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเน่ืองจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูดเล่มท่ี 
VFS แล้วน ากลับมาพักไว้ท่ีบริษัทฯ ทางลกูค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 
3) ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ถา้มี), ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  
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5) หนังสือรับรองการท างานของบริษทัที่ท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)  หรือส าเนาทะเบียน
การคา้ถา้เป็นเจา้ของกิจการ 

6) ขา้ราชการจะตอ้งมีหนงัสือรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)   
7) ขา้ราชการเกษียณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงนิฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รับพจิารณาวซ่ีา

แล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่าน้ัน หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee 
ในการใช้ยื่นวีซ่า 

9) เดก็ขอหนงัสือรับรองจากโรงเรียน(ตวัจริง)หรือสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียนหรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรียน  
10) ขอส าเนาสูติบตัร เดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี 
11) เดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี หากไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา  

11.1  กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดนิทางด้วยทั้งคู่ จะต้องมหีนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่าน้ัน จากบิดาและมารดาให้
อนุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายุต า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตวัที่ตวัแทนย่ืนวซ่ีา VFS พร้อมกบับุตร   

11.2   กรณพ่ีอหรือแม่ ไม่ได้เดนิทางด้วย จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอ าเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออกนอก
ประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลูกค้าที่มอีายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีท่ีผู้สูงอาย ุ 75 ปีขึน้ไปยืนยันท่ีจะเดินทางจริง 
บริษัทฯจะด าเนินการให้และแนะน าให้ย่ืนวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ท้ังหมดก่อน
เดินทาง 15 วัน ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามก าหนดวันเดินทางมผีลท าให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ท้ังส้ิน และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพ่ือนร่วมเดินทางท่ีผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมี
บางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามท่ีผลวีซ่าออก
แล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี)้ 
กรณีที่ยืนยนัจะให้ย่ืนวซ่ีา  เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมในการท า
ประกนัสุขภาพซ่ึงลูกคา้จะตอ้งจ่ายเองพร้อมกบัตอนยื่นวีซ่า  (ราคาข้ึนอยูก่บับริษทัฯ ประกนันั้นๆ หรือ ลูกคา้สามารถ
ท าเองได)้  หลงัจากยื่นแลว้ รออีกประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพ่ือไปตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลตามท่ีสถานฑูตก าหนด หลงัจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากน้ีวีซ่าข้ึนอยูก่บัผลของสุขภาพของผูสู้งอายุ
เองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวีซ่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอเีมล์ (ส าคัญมาก) ที่สามารถตดิต่อได้ ลงในส าเนาบตัรประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบา้น 
เพ่ือกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านไดย้ื่นเล่มเขา้ VFS แลว้
น าเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจ้นกวา่จะถึงวนัก าหนดรับเล่ม หากมกีารใช้เล่มเดินทางไป
ประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวซ่ีา  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน --        
  

เง่ือนไขส าคัญของการพจิารณาวซ่ีา 
 การพิจารณาอนุมติัวีซ่านั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะ
เดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศออสเตรเลียตามเอกสารท่ีระบุเท่านั้น  
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กรณีถูกปฎิเสทวซ่ีา  

1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการย่ืนค าร้องขอวซ่ีา
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกคร้ัง 
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  
3. หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บิดเบือนขอ้เทจ็จริง หรือผิด
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
ข้ึนอยูก่บัทางบริษทัฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
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 
อีเมล ์: info.auth@vfshelpline.com 
เวบ็ : http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/index.html 
 

 

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

 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
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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.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทำ่น (TWN) ............ห้อง   หรือ ( 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).................................................. 
13. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ำต่ำง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสาย

การบินไม่รบัจอง ทางลกูคา้ตอ้งชี้แจงเหตผุลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตวัท่านเอง) 


