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***ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์***
 ให้อาหารปลาโลมา ณ ทังกาลูม่ารีสอร์ท
 ชมเมืองบริสเบน // โกลด์โคสท์
 ชมเมืองซิดนี ย ์ //ผ่านชมสะพานซิดนี ยฮ์ าเบอร์ (SYDNEY HARBOUR
BRIDGE)
 สวนสัตว์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นัง่ รถรางที่ชนั ที่สดุ
 ชมเมืองเมลเบิรน์ // ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิ ลลิป
 พิเศษ!! กุง้ ลอบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว

กําหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560

1-8 , 18-25
5 – 12 , 19 - 26
3 -10 , 17 - 24
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วันแรกของการเดินทาง
20.00 น.

00.01 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ – บริสเบน

คณะเดิ นทางพร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ สายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG) เจ้าหน้าที่ตอ้ นรับและอํานวยความ
สะดวกก่อนการเดินทาง
** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ ามนําเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ งทุกชนิดเข้ าเมือง)
ออกเดินทางสู่ บริสเบน โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ TG 473

วันทีส่ องของการเดินทาง ชมเมืองบริสเบน - ทังกาลูม่า - ให้ อาหารปลาโลมา - ทังกาลูม่า รีสอร์ ท
11.50 น.
กลางวัน
บ่ าย

คํา่

เดินทางถึงถึงเมืองบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนส์ แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้ องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่ าไทย
3 ชม.) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่ านชม เมื องบริ สเบน รั ฐควีนส์ แลนด์ เมื องใหญ่อนั ดับสามของประเทศออสเตรเลี ย ตั้งอยู่บนแม่ น้ าํ
บริ สเบน ผ่านชมศาลาว่าการประจําเมือง สู่ เม้าท์คูท่า จุดชมวิวเมืองบริ สเบนที่สวยที่สุดบนเนิ นเขา ซึ่ งสมารถชมวิว
ของตัวเมืองบริ สเบน และสายนํ้าสายหลักของเมืองคือแม่น้ าํ บริ สเบนที่ได้ชื่อว่า สเน็คริ เวอร์ ที่ขดคดเคี้ยวคล้ายงู และ
บริ เวณ เซ้าท์แบ้งค์ ริ มฝั่งแม่น้ าํ ชมวิวบริ เวณที่เคยใช้เป็นที่จดั งานเอ็กซ์โป ซึ่ งทําให้บริ สเบนเป็นเมืองที่ชาวโลกรู ้จกั
มากขึ้ น ในฐานะเป็ นเมื อ งใหญ่ อี ก แห่ ง หนึ่ งของประเทสออสเตรเลี ย
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ ทังกาลูม่า รี สอร์ ท นําท่านโดยสารเรื อเฟอร์ รี่สู่
เกาะมอร์ ตนั ทังกาลู ม่า รี สอร์ ท (ก่ อนขึ้นเรื อกรุ ณาแยกชุ ดเล่ นนํ้าหรื อ
กางเกงขาสั่ นใส่ กระเป๋าใบเล็กหิ้วขึน้ บนเรื อหากท่ านต้ องการป้ อนอาหาร
โลมา ส่ วนกระเป๋ าใบใหญ่ เ จ้ า หน้ า ที่ จ ะจั ด ส่ งไปที่ ห้ อ งพั ก ) ระหว่ า ง
เดินทางให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถชมวิวทิวทัศน์จากบนเรื อ เดินทางถึงทัง
กาลูมา ไวล์ดอลฟิ น รี สอร์ ท ตั้งอยูใ่ นเกาะมอร์ ตนั ที่สร้างได้กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างสวยงามและเป็ นรี สอร์ ท
แห่ ง เดี ย วบนเกาะนี้ ที่ มี กิ จ กรรมหลายอย่า งทั้ง ทางนํ้า และทางบก ท่ า นจะได้ใ กล้ชิ ด กับ ธรรมชาติ พ ร้ อ มสั ม ผัส
ประสบการณ์การป้อนอาหารให้กบั ปลาโลมาจมูกขวดที่อยูต่ ามธรรมชาติดว้ ยมือท่านเอง
 รับประทานอาหารคํา่ แบบบุฟเฟต์
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั TANGALOOMA RESORT

วันทีส่ ามของการเดินทาง ทังกาลูม่า รีสอร์ ท - อิสระทํากิจกรรม - นั่งรถ4WD - บริสเบน - โกลด์ โคสท์
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

 รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
อิสระท่านทํากิจกรรมบนเกาะได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการเล่นนํ้า เล่นเทนนิส วอลเล่ยบ์ อลชายหาด ชมการให้อาหาร
นกพีลีแกน ตื่นตากับบรรดานกพีลีแกนที่จะบินโฉบมารอรับอาหารที่ท่าเรื อซึ่ งท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์อนั
แปลกใหม่ หรื อจะชื้อทัวร์ นอกรายการที่ตอ้ งติดต่อหัวหน้าทัวร์ ในการจองล่วงหน้าคือ ATV QUAD BIKE TOURS,
WHALE WATCHING, HELICOPTER JOY FLIGHT, MARINE DISCOVERY CRUISE
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์
นําท่านสนุกสนานกับการนั่งรถ 4WD (มีหลายขนาดที่สามารถจุนักท่ องเที่ยวได้ เริ่มจาก 6 ท่ าน ไปจนถึง 22 คนต่ อ
คันและอาจจะนั่งรวมกับทัวร์ อื่น ๆ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ ละวัน ) ผ่านป่ าและพุ่มไม้สู่เนิ นทรายอันกว้าง
ใหญ่ที่จะให้ท่านได้ตะลุยเนิ นทรายที่ SAND DUNES ให้ท่านได้ลองเล่นกระดานทรายจากยอดเนิ นทรายสู งชันสู่
ด้านล่างอย่างตื่นเต้นเร้าใจ จนได้เวลาเดินทางกลับโดยเรื อเฟอร์ รี่จากเกาะมอร์ ตนั ไปยังท่าเรื อเมืองบริ สเบน จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ โกลด์ โคสต์ เจ้าของฉายา HAWAII OF AUSTRALIA ทีมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลกในเรื่ องของชายหาดที่
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คํา่

ยาวถึง 70 กิโลเมตร ดังนั้นชายหาด ที่นี่จึงถูกขนานนามว่าเป็ นชายหาดที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด นอกจากนี้ยงั มีป่าอุดมสมบูรณ์
ที่มีชื่อเสี ยงและการพักผ่อนที่สะดวกสบายชมความงามของชายหาดที่ยาวสุ ดลูกหูลูกตาของ SURFER PARADISE
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั NOVOTEL SURFER PARADISE **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํา่

โกลด์ โคสต์ – ดรีมเวิล์ด – ถ่ ายรู ปกับหมีโคอาล่ า พร้ อมรับรู ปทีร่ ะลึก - ฮาร์ เบอร์ ทาวน์ เอ้ าท์ เล็ต

 รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ ดรี ม เวิ ล์ ด สวนสนุ ก ที่ เ ป็ นดิ น แดนแห่ ง ความฝั น ของชาวออสซี่
สนุกสนานกับเครื่ องเล่นชนิ ดต่างๆ อาทิ RUNAWAY REPTAR ROLLERCOASTER
หรื อให้ท่านได้ตื่นเต้นสุ ดขีดกับ GIANT DROP ที่เป็นเครื่ องเล่นที่ได้รับการบันทึกใน
หนังสื อ กิ นเนสบุ๊คว่าเป็ นเครื่ องเล่ นที่ มีความสู งที่ สุดและเร็ วที่ สุดในโลก และท่านยัง
สามารถชมชีวิตสัตว์พ้ืนเมืองที่มีเฉพาะในแถวประเทศออสเตรเลียเท่านั้น ที่มีอยูม่ ากมาย
กว่า 100 ชนิด อาทิ จิงโจ้ โคอาล่า วอมแบท ดิงโก้ พอสซัม เป็ นต้น
 อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนและเพลิดเพลินกับการให้อาหารจิงโจ้ โคอาล่า หรื อวัลลาบี รวมทั้งชมการแสดงโชว์การตัด
ขนแกะ และสุ นขั ต้อนแกะ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย
พิเศษ!!!! ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปกับหมีโคอาล่ าอย่ างใกล้ ชิด พร้ อมได้ รับรู ปเป็ นทีร่ ะลึกกลับบ้ านกันอีกด้ วย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ฮาร์ เบอร์ ทาวน์ เอ้าท์เล็ต ศูนย์รวมแบรนด์ช้ นั นํา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อิสระ ท่าน
เลื อ กซื้ อ และช้อ ปสิ น ค้า ต่ า งๆมากมาย สนุ ก สนานกับ การช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า แบรนด์ใ นประเทศ อาทิ เ ช่ น ROXY,
BILLABONG, RIPCURL, QUICKSILVER เป็ นต้น หรื อสิ นค้ากีฬา เช่น SPEEDO, NIKE,ADIDAS, THE NORTH
FACE… ฯลฯ จากนั้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้า แบรนด์ดงั ต่างๆ เช่น KATIES, LILI, LISAHO,MARCO
POLO, CALVIN KLEIN JEANS, DIESEL, ESPRIT, LACOSTE, TOMMY HILFIGER เป็ นต้น
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั NOVOTEL SURFER PARADISE HOTEL **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง โกลด์ โคสต์ – ซิดนีย์ – ชมเมือง –บอนได บีช– ม้ าหินมิสซิสแม็คควอรี่-อิสระช้ อปปิ้ งย่ านไชน่ าทาวน์
เช้ า
11.50 น.
13.20 น.
บ่ าย

 รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองโกลด์โคสต์ เพื่อเดินทางสู่ เมืองซิดนีย ์
ออกเดินทางสู่ เมืองซิดนีย ์ โดยสายการบินแควนตัส แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QF 863
ถึงเมืองซิดนีย์ หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้ อยแล้ ว
นําท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็ นหาดทรายสี ทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ นิยมมาพักผ่อนท่ามกลาง
สายลม แสงแดด เสี ย งคลื่ น กระทบฝั่ ง และกลิ่ น อายอัน สดชื่ น ของทะเล พร้ อ มชมบ้า นของเศรษฐี บ นเนิ น เขา
DUDLEY PAGE กับทิวทัศน์ของอ่าวซิ ดนี ย ์ และท้องทะเลสี ครามของมหาสมุทรแปซิ ฟิค จากนั้นนําท่านชมย่าน
เดอะแก็ป THE GAP นําท่านชม ม้ าหินมิสซิสแม็คควอรี่(MRS MACQUARIE'S CHAIR) อยูใ่ นโบทานิกการ์ เด้น
เป็ นม้าหิ นตัวโปรดของภรรยาของผูส้ าํ เร็ จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ที่ชอบมานัง่ ชมวิวของอ่าวซิ ดนีย ์ และ
โอเปร่ าเฮ้าส์ ตรงนี้ถือเป็ นจุดชมวิวที่สวยมากและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปมากที่สุด อิสระช้ อปปิ้ งย่ านไชน่ าทาวน์
เป็ นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นขนมจีบ ซาลาเปา
หมูแดง เป็ดย่าง ที่นี่ มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้านขายเสื้ อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่
ระลึกต่างๆ ร้านสิ นค้าปลอดภาษี สิ นค้าที่ทาํ ในฮ่องกงหรื อจีนในราคาย่อมเยาว์มากมาย เป็ นแหล่งขายสิ นค้าราคาถูก
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ทั้ง รองเท้า เสื้ อผ้า ชุ ดว่ายนํ้า และชุ ดชั้นใน และยังเป็ นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้ อ
ของที่ระลึกและผลไม้สดประจําฤดูกาล
คํา่
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั NOVOTEL OR RYDGES WORLD SQUARE
SYDNEY**** หรื อเทียบเท่ า
วันทีห่ กของการเดินทาง สวนสั ตว์ KOALA PARK- อุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ นส์ – หุบเขาสามพีน่ ้ อง - นั่งรถราง + กระเช้ า
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํา่

 รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ สวนสั ตว์ KOALA PARK เที่ยวชมสวนสัตว์พ้ืนเมือง เพลิดเพลินไปกับการชมชี วิต
ธรรมชาติและความน่ ารักของเหล่าสัตว์พ้ืนเมืองนานาชนิ ดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ ให้ท่าน
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก ตาม อัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์ บีควิ
นําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ น เจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่ งออสเตรเลีย หุ บเขาสี น้ าํ เงินที่เกิด
ทัศ นี ย ภาพอัน งดงามหุ บ เขาแห่ ง นี้ มี ภู มิ ท ัศน์ ค ล้า ยคลึ ง กับแกรนด์แ คนยอนที่ อ เมริ ก า เพี ย งแต่ ป ระกายสี น้ ํา เงิ น
ครอบคลุมหุบเหว เกิดจากนํ้ามันจากต้นยูคาลิปตัส ปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทําให้เกิดประกายสี น้ าํ เงิน
ดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดิ นอันกว้าง
ใหญ่ จากนั้นเที่ยวชม หุบเขาสามพีน่ ้ อง (THREE’S SISTER) ซึ่ งเป็ นยอดเขา
3 ลูก เรี ยงติดกัน ตามตํานานเก่าแก่ของชาวอะบอริ จิ้น จากนั้นนําท่านสู่ สถานี
รถรางไฟฟ้ า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนัง่ รถรางไฟฟ้าที่
ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหิ นในสมัยก่ อน วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสู งชันถึง 52
องศา จากนั้นขึ้น กระเช้ า SCENIC CENDER เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์
เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน ECHO POINT หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ ตวั เมืองซิ ดนีย ์ และให้
ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั NOVOTEL OR RYDGES WORLD SQUARE SYDNEY**** หรื อเทียบเท่ า

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง ซิดนีย์ – เมลเบิร์น - ชมเมือง – กระท่ อมกัปตันคุ้ก - เกาะฟิ ลลิป– ดูนกเพนกวิน – เมนูพเิ ศษกุ้งลอบส์ เตอร์
เช้ า
10.00 น.
11.35 น.
กลางวัน

 รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น
ออกเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบินแควนตัส เทีย่ วบินที่ QF423
ถึงเมืองเมลเบิร์น หลังรับกระเป๋าเรียบร้ อยแล้ ว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยว ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรี ยมีชื่อเสี ยง โก้หรู สะดวกสบาย สวยงาม มีผคู ้ นหลาย
ชาติหลายภาษาในเรื่ องการพักผ่อนและท่องเที่ยว และเหมาะสมกับการพักผ่อนเป็ นอย่างยิง่ ผสมผสานสิ่ งที่เก่าแก่ที่ดี
ที่สุดในโลกเข้ากับสิ่ งใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว มีสถานที่เด่นๆ ที่เป็ นมรดกตกทอดรักษากันมาแต่โบราณ เช่ น ทิวทัศน์
ถนนโอลเดอร์ ฟลีท และเมลเบิร์น ออบเซอร์ เวชัน่ เดค บนถนนคอลลินส์ มีศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดแห่ ง
หนึ่ ง ของประเทศ สิ น ค้า แบรนด์เ นมชั้น นํา ร้ า นจํา หน่ า ยสิ น ค้า ให้เ ลื อ กมากมาย นํา ท่ า นผ่า น ชมอาคารรั ฐสภา
เมลเบิร์น (MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็นอาคารรัฐสภาแห่ งแรกของออสเตรเลีย ตั้งอยูร่ ิ มถนน
SPRING STREET ซึ่ งด้านหน้าของอาคารรัฐสภานี้ คือปลายสุ ดของถนน BOURKE STREET ก่อสร้างตามแบบ

รหัสทัวร์ : THG6-TG-AU-1OCT-17DEC17

จากนั้น

คํา่

สถาปัตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ มีหอ้ งต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้
สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริ จิ้นหลายพันชิ้น จุดเด่น
อยู่ที่เ สาธงขนาดใหญ่ สูง เด่ น เป็ นสง่ า ที่ ใช้เ วลาก่ อ สร้ า งนานถึ ง 8 ปี จากนั้นนําท่ า นเข้า นํา ท่ านเข้า ชม กระท่ อ ม
กัปตันคุ้ก (CAPTAIN COOK'S COTTAGE) กระท่อมนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก เป็ นผูค้ น้ พบทวีป
ออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1770 กระท่อมนี้เป็ นบ้านของกัปตันคุก๊ บ้านกัปตันคุก๊ ต่อมาท่านเซอร์ รัสเซี ย กริ มเวล ได้ซ้ื อมา
จากอังกฤษ โดยรื้ ออิฐออกมาทีละก้อน แล้วถูกลําเลียงมาทางเรื อ และมาประกอบใหม่ที่นี่ นํามาตั้งไว้ที่สวนฟิ ทซ์รอย
เมื่อปี 1934 เพื่อเป็ นของขวัญครบรอบหนึ่ งปี ของรัฐวิคตอเรี ย และเพื่อเป็ นเกรี ยติแก่ กปั ตันคุ๊กที่มาค้นพบประเทศ
ออสเตรเลีย ภายในบ้านบางอย่างเป็นของดั้งเดิม บางอย่างก็เป็นของที่ทาํ เลียนแบบขึ้นมาใหม่ นําท่าน ผ่ านชมโบสถ์
เซนต์ แพททริค (THE CATHEDRAL OF ST. PATRICK ) เป็ นโบสถ์คริ สต์ นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งตระหง่าน
สวยงามและโอ่อ่าเป็ นอย่างมาก สร้างขึ้นด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คใน ค.ศ.1858 จนถึงตอนนี้ มีอายุเกือบ 150 ปี
แล้ว ถื อเป็ นโบสถ์ที่เก่ าแก่ อย่างมากของเมลเบิ ร์น ยอดแหลมๆ สร้ างในแบบโกธิ คที่ สวยงามและใหญ่โตมากๆ
ออกแบบโน WILLIAN WARDAL ลงมือสร้ างในปี 1863 จนถึงปี 1939 จึ งได้แล้วเสร็ จ ตัวโบสถ์สร้ างขึ้นด้วย
BLUESTONE ประดับตกแต่งด้วย STAIN GLASS ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่มีท่อลมถึง 4500 ท่อ
นําท่านเดินทางสู่ สวนธรรมชาติเกาะฟิ ลลิป(PHILLIP ISLAND NATURE PARK) อยูห่ ่ างจากของเมืองเมลเบิร์น
137 กิ โลเมตร ทางตอนใต้ตามเส้นทางสายเซาท์กิปส์แลนด์ นัง่ รถประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยเดิ นทางข้ามมายังเกาะ มี
สะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซึ่งเปิ ดบริ การมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 เชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วย
ทุ่งหญ้าและฟาร์มปศุสตั ว์มีท้ งั วัวเนื้อ, วัวนม, แกะ และม้า เป็ นต้น ซึ่ งบรรยากาศคล้ายกับประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ชม
ฝูงเพนกวินเขตอนุ รักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่ งทะเลใต้ มีอาคารนิ ทรรศการรู ปภาพ และ
เรื่ องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป ถือได้ว่าเป็ นเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดใน
โลก เชิญพบกับความอัฒจรรย์ บริ เวณชายหาดซัมเมอร์ แลนด์ เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เย็น เพนกวินจะเดิน
พาเหรดขึ้นจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแต่เช้า เป็ นวิถีธรรมชาติที่เกิ ดขึ้นทุกวัน สร้ างความประทับใจ
ให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พร้ อมลิม้ รส กุ้งมังกรเลิศรส ขึน้ ชื่ อของออสเตรเลีย ท่ านละ 1 ตัว
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั GRAND CHANCELLOR **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
เช้ า

16.15 น.
21.45 น.

อิสระช้ อปปิ้ ง - กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
หลังอาหารเช้ า อิสระเดินเล่ นช้ อปปิ้ ง ตามอัธยาศัย ***** ไม่ มีอาหารเทีย่ ง
เดิ นเล่นช้อปปิ้ งย่าน เฟดเดอเรชัน่ สแควร์ FEDERATION SQUARE อยู่ใจกลางเมือง เมลเบิร์น เป็ นจุ ดเชื่ อม
ศูนย์กลางเมืองกับแม่น้ าํ ยาร์ ร่า เป็ นแหล่งรวมศิลปะสถาปั ตยกรรม งานเทศกาล วัฒนธรรม ที่พกั และมีลานเปิ ดกว้าง
สําหรั บเป็ นที่ สาธารณะ เฟดเดอเรชั่นแสควร์ เป็ นที่ ต้ งั ของศู นย์รวมศิ ลปะของออสเตรเลี ย มี IAN POTTER
CENTRE: NGV AUSTRALIA และแกลลอรี่ อาร์ ต 20 แกลลอรี่ ก็ต้ งั -อยูท่ ี่ เฟดเดอเรชัน่ แสควร์ แห่ งนี้จากนั้นให้ท่าน
อิสระช้อปปิ้ งสําหรับนักช้อปทั้งหลายห้ามพลาดกับแหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงของ เมลเบิร์น ไม่ว่าจะเป็ น DAVID
JONE และ MYER ที่ต้ งั อยูท่ ี่ถนน BOURKE STREET ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมสิ นค้า แบรนด์เนมชั้นนํา ไม่ว่าจะเป็ นครี ม ,
เครื่ องสําอาง กระเป๋ า นอกจากนั้น ใกล้ ๆ กันยังมีร้านค้าชื่อดัง ร้านอาหาร ร้านขายสิ นค้าที่ระลึก อยูบ่ ริ เวณนี้
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางจากสนามบินเมลเบิร์น โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 466
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง
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*** สายการบิน และโปรแกรมทีร่ ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตัว๋ เครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครี่องบิน

ผู้ใหญ่
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( ไม่ มเี ตียง )
พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

80,900.78,900.69,900.61,900.12,900.-

52,900.50,900.44,900.39,900.12,900.-

*** โปรแกรมนีร้ วมค่ าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียแล้ ว***
*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจาํ นวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป ***
*** กรณีผ้ ูเดินทางในคณะมีไม่ ถงึ 15 ท่ าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มีแถมกระเป๋าเดินทางให้ นะคะ ***
ราคาไม่ รวมตั๋วคือราคาที่ไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เทีย่ วบินภายในประเทศ
*** รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม **
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ราคานีร้ วมค่ าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
ค่าทําหนังสื อเดินทาง Passport
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม และค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
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ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมนํ้ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชําระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจําเป็ นจํานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
(ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาํ การจองหากลูกค้ามีความจําเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้น
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจํา
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่าออสเตรเลียไม่ ทนั กําหนดและทางบริษัทฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดก่ อนการออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน
จะไม่ เก็บค่ ามัดจํา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจํา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่ าตั๋วได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย ไม่ ทนั กําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของ
ท่ านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ และ มัดจําทั้งหมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษทั ฯ เพื่อทําวีซ่าก่ อน 21 วันทําการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทําการ) ***
เงื่อนไขในการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัตวิ ซี ่ านั้นขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่ านั้น ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่ สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไป
ท่ องเทีย่ วยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีร่ ะบุเท่ านั้น
** กรุณาเตรียมเอกสารให้ ครบตามทีส่ ถานทูตกําหนด **
ตั้งแต่ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้ าเมืองและพิทกั ษ์ เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้ อมูลด้ านไบโอ
เมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่ านทีส่ มัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่ านจะต้ องมาติดต่ อทีศ่ ูนย์ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้ วยตนเองเพื่อสแกนลายนิว้ มือ***
1.สํ าหรับบุคคลทัว่ ไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จํานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยมิ้ , พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
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สําเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทาํ งาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยืน่ ขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต )ใบมรณะบัตร
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงินโดยใช้ สมุดเงินฝากตัวจริง หรื อ Statement ทีอ่ อกจากธนาคาร ย้ อนหลัง 6 เดือน อย่ างใดอย่ างหนึ่ง เท่ านั้น!!! ถ้ า
ให้ สําเนาสมุดเงินฝากไม่ สามารถใช้ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียได้
หนังสื อรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีทเี่ ป็ นพนักงานบริษัททัว่ ไป ใช้หนังสื อรับรองการทํางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาํ ธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาํ หนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาํ เนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ ต่อสถานทูตได้
2. สํ าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ทีเ่ ดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสื อรับรองการเรี ยน (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สํ าหรับเด็ก ทีไ่ ม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาํ จากที่วา่ การอําเภอ
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่าํ กว่า 15 ปี ขอสําเนาสู ติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีทบี่ ิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สํ าหรับผู้ใหญ่ ที่อายุเกิน 75 ปี
ต้ องซื้อใบประกันสุ ขภาพสํ าหรับผู้สูงอายุทเี่ ดินทางไปต่ างประเทศ (จากบริษทั ประกันภัย) จากนั้นยื่นเอกสารทั้งหมดเข้ า
สถานทูตออสเตรเลียไปก่ อนและจากนั้นสถานฑูตจะให้ แบบฟอร์ มการตรวจสุ ขภาพมาเพื่อนําไปตรวจทีโ่ รงพยาบาลทีท่ างสถาน
ฑูตกําหนดเท่ านั้น
5. สํ าหรับบุคคลทีถ่ ือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มีถนิ่ พํานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทําการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทีร่ ะบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกายสุ ภาพ
ทั้งนีท้ างบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั
ใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
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หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นํา้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทท์ ี่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้
พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานฑูต งด
ออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่าง
ด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ เนื่องจากการท่ องเทีย่ วนีเ้ ป็ นการ
ชําระแบบเหมาจ่ ายกับบริษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีทที่ ่ านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ใน
การใช้ บริการนั้นทีท่ างทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผู้เดินทางตํา่ กว่ า 15 ท่ าน โดยทีจ่ ะแจ้ งให้ ผู้เดินทางทราบล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน

รหัสทัวร์ : THG6-TG-AU-1OCT-17DEC17
กรุณากรอกข้ อมูลตามความจริง
เพื่อประโยชน์ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียของท่ าน
1. ชื่ อ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________
สาเหตุในการเปลื่ยนชื่ อ-นามสกุล _____________________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่ งงานจดทะเบียน

แต่ งงานไม่ จดทะเบียน

หย่ า

หม้ าย

3. ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่ อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
วันทีเ่ ริ่มทํางาน / ศึกษา ____________________________________________________________________________
5. ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ทที่ าํ งาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________
7. ตําแหน่ งหน้ าทีก่ ารงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทาํ งาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลทีร่ ่ วมเดินทางไปด้ วย _______________________________________________________________________
ความสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่ อนหรื อไม่

เคย

10. ท่ านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรื อไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

