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HIGHLIGHT MEBOURNE 6 DAYS 3 NIGHTS
เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ ท – เกาะฟิ ลลิป
บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบ
สถาปั ตยกรรมยุโรป สวนฟิ ตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่ อมกัปตันคุ้ก
นักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก ผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลีย นาท่านเดินทางสู่ เกาะฟิ ลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่
เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่ รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอนํ้าโบราณ (PUFFING
BILLY STEAM TRAIN) ซึ่ งแต่เดิมเคยใช้เป็ นเส้นทางในการขนถ่ายลาเลียงถ่านหิ นระหว่างเมืองในสมัยก่อนแต่
ปั จจุบนั ดัดแปลงให้เป็ นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง MARU KOALA & ANIMAL
PARK
เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ ารักของเหล่าสัตว์
พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิ งโจ้ วอมแบท
นาท่านเดินทางสู่ เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด ผ่านเมืองจีลองสู่ Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อ
ตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สทิ ธิ์ของศาสนาคริสต์
 เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ท่านละครึง่ ตัว เสิ รฟ์ พร้อมไวน์ รสเยี่ยม
 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 50 %
 บินตรงจากกรุงเทพฯ สู่เมลเบิรน์ ไม่เสียเวลา

กาหนดการเดินทาง
11-16, 20-25,22-27 ตุลาคม 2560 (วันปิ ยะ)

15 – 20, 23-28 พฤศจิกายน 2560
ITINERARY

DAY
1

กรุงเทพ – เมลเบิรน์

2

ถึงเมลเบิรน์ นาท่านชมเมือง

3

เมลเบิรน์ - เกรทโอเชี่ยนโร้ด -พอร์ตแคมเบลล์-เมลเบิรน์

4

เมลเบิรน์ –รถไฟจักรไอน้ าโบราณ -สวนสัตว์พนเมื
ื้ องชมเพนกวินทีเ่ กาะฟิ ลลิป

5

อิสระช็อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

40,900
40,900
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – เมลเบิรน์
21.00 น.
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D
เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
วันทีส่ องของการเดินทาง
00.15 น.
13.05 น.

เมลเบิรน์ ชมเมือง – สวนฟิ ตซรอย – ผ่านชมอาคารรัฐสภา

ออกเดินทางสู่เมืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 465
ถึงเมืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
นาท่านชมเมลเบิร์นเป็ นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้ วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้ า
ด้ วยกัน เป็ นเมืองหลวงที่ต้งั อยู่บนริมฝั่งแม่นา้ Yarra มีสวนสาธารณะริมนา้ มีสถาปัตยกรรมของยุค
ตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ ากับตึกสูงระฟ้ าในสมัยปัจจุบันทาให้ มีภมู ิทศั น์ของเมือง
ที่ไม่เหมือนใคร มีแม่นา้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็ นเสน่ห์ของเมลเบิร์น
หลังจากนั้นชม สวน
ฟิ ตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่เี ต็มไปด้ วยดอกไม้ นานาพันธุ์ เป็ นที่ต้งั กระท่อมกัปตันคุก้
(**ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม)บ้ านพักของนักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีป
ออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ ถูกย้ ายมเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระ
ครบรอบ 100 ปี ผ่านชม Federation Square เป็ นย่านที่ครึกครื้นของเมืองเมลเบิร์นตรงปลาย
แม่นา้ Yarra River ข้ ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders Street Station ที่น่ีเป็ นศูนย์รวมของแกลเลอรี่ โรง
ภาพยนตร์ ร้ านอาหารภัตตาคารที่ได้ รับรางวัล มีคาเฟ่ และบาร์ มีลานเปิ ดกว้ างสาหรับจัดกิจกรรม
งานแสดงและนิทรรศการที่ล้อมรอบไปด้ วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก มี
ร้ านอาหารมากมายหลายสไตล์ นาท่านชม อนุสรณ์สถานสงคราม(Shrine of remembrance) เป็ น
อนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ท่สี ดุ ในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บริเวณคิงโดเมนส์บนถนนเซนต์
คิวด้ า สถานที่แห่งนี้รัฐบาลออสเตรเลียได้ สร้ างขึ้นเพื่อราลึกถึงชายหญิงที่รับใช้ ชาติและเสียสละใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 ขณะไปรบยังสนามรบกัลลิโปลีประเทศตุรกี ณ.สมรภูมิแห่งนี้จึงเกิดเป็ นวัน”
แอนแซ็ค”(25 เมษายน) ในวันนี้เหล่าชาวออสเตรเลียนได้ จัดพีธรี าลึกถึงผู้รับใช้ ชาติจานวนกว่า
114000 นายและเสียชีวิต 19000 นาย โดยจะนาดอกป๊ อปปี้ สีแดงมาแสดงความเคารพ ณ
สถานที่แห่งนี้ซ่ึงจะจัดเป็ นประจาในทุก ๆ ปี ออกแบบและอานวยการก่อสร้ างโดยสถาปนิกอดีต
ทหารผ่านศึก ในสงครามโลกครั้งที่ 1 “ฟิ ลลิปส์ ฮัดสัน”กับ”เจมส์ วาร์ดร็อบ” สร้ างตามอย่าง
ศิลปะคลาสสิคโดยได้ แรงบันดาลใจจาก สุสานแห่งฮาลิคาแนสสัส และวิหารพาเธนอนในกรุง
เอเธนส์ ส่วนยอดของเหนือหลังคาทรงซิกก้ าเป็ นส่วนที่ได้ มาจาก”Choragic monument of
lysicrates”ในกรุงเอเธนส์ วัสดุท่ใี ช้ ในการก่อสร้ างอนุสรณ์สถานแห่งนี้น้ันเป็ นวัสดุท่อี ยู่ใน
ประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นหินแกรนิตที่เป็ นโครงสร้ างหลัก ๆ ของตัวอาคาร และ
หินอ่อนที่ใช้ ในการตกแต่งภายใน สถานที่สาคัญแห่งนี้ถูกสร้ างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 คือใน
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1918 และแล้ วเสร็จในเดือน มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกันยังใช้ ราลึกถึง
ผู้เสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้ วย ผ่านชมอาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิรน์ (Parliament
House Melbourne) ก่อสร้ างขึ้น ณ.เดือนธันวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929 ออกแบบโดย”ชา
ลี แพสลีย์และปี เตอร์ เคอร”อานวยการก่อสร้ างโดย”จอน คิงส์”ซึ่งใช้ พ้ ืนฐานศิลปะนีโอคลาสสิค
ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทิศตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย สถานที่แห่งนี้เคยถูกใช้ เป็ นทั้ง
รัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 ครั้งในปี 1855-1901และ 1927-ปัจจบัน ทั้งยังเคยถูกใช้ เป็ นอาคาร
รัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหว่างปี 1901-1927 อีกต่างหาก สถานที่แห่งนี้ได้ รับการ
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ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกสาคัญของรัฐวิคตอเรีย และได้ เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ในปี 2006 ที่
ผ่านมา ผ่านชมวิหารเซนต์แพทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourn) เป็ นวิหารในศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ท่สี ดุ ในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้เป็ นบิชอ็ ปท่านแรกแห่ง
เมืองMelbourne ต่อมาได้ เป็ นบิชอ็ ปแห่งออสเตรเลียคนที่ 4 มีดาริให้ William Wardell ผู้เป็ นทั้ง
นักบวชและสถาปนิกที่สาคัญแห่งเมืองนี้เป็ นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้ างทั้งหมดอาศัยศิลปะ
โกธิคระหว่างศตวรรษที่ 14 โดยมีพ้ ืนฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ โดยเริ่ม
วางแผนและก่อสร้ างเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1858-1939 ต่อมาได้ บูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี 1994
เพื่อที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ในอีกสามปี ถัดมา

คา่

รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก MELBOURNE BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

คา่

เมลเบิรน์ –รถไฟจักรไอน้ าโบราณ–สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง -ชมนกเพนกวินที่
เกาะฟิ ลลิป
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นสู่ย่านดันดีนองส์ท่ยี งั เป็ นป่ าของต้ นยูคาลิปตัสที่อดุ มสมบูรณ์เดินทางสู่สถานีรถไฟ
จักรไอน้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้ เป็ นเส้ นทาง
ในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้ าเปิ ดให้ บริการในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟสาย
เก่าที่ว่งิ ระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ ถูกดัดแปลงนามาใช้ ในการท่องเที่ยวชมป่ า นาท่านนั่ง รถไฟ
จักรไอน้ าโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้ นทางวิ่งของรถไฟ
และท่านยัง สามารถนั่งห้ อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้ อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็ม
ไปด้ วยหุบเขาและป่ าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ
นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง MARU KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเ พลิน
ไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้ ืนเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า
จิ งโจ้ วอมแบท ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสและถ่ายรูปคู่กบั โคอาล่าตัวน้ อยอย่างใกล้ ชิด สนุกสนาน
กับการให้อาหารจิ งโจ้จากมือของท่านเองนาท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ล
ลิป ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้ วยสัตว์พ้ ืนเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ท้งั สัตว์นา้ และ
สัตว์ป่าและคงความเป็ นธรรมชาติท่มี ีหาดทรายและป่ าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็ นที่อยู่ของเพนกวิน
ตัวน้ อย แมวนา้ และนก นานาชนิด
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู กงุ ้ ล๊อบสเตอร์ครึง่ ตัว เสิรฟ์ พร้อมไวน์รสเยีย่ ม
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นาท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อนั น่า
ประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุเ์ ล็กทีส่ ุดในโลกที่อยู่รวมกัน
เป็ นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงาม
ยามพระอาทิตย์อสั ดงซึ่งท่านจะได้ เห็นฝูงเพนกวินตัวน้ อยพร้ อมใจกันยกขบวน
พาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้ อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้ อยที่รออยู่
ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ ทา่ นเห็นความน่ารัก
อย่างใกล้ ชิด เพนกวินน้ อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้ าและจะกลับมาอีกที
ตอนพระอาทิตย์ตก ( ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็ นการรบกวนหรืออาจจะทา
ให้เพนกวินตกใจ ) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น
นาท่านเข้ าพักที่โรงแรม MELBOURNE BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีสีข่ องการเดินทาง
เกรทโอเชี่ยนโร้ท – พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิรน์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้ นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ด ที่สวยงามและเป็ นที่ร้ จู ักของ
นักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้ เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรียผ่านทางเมืองจีลองที่เป็ นเมืองแห่ง
อุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สดุ ในโลก คุณจะต้ องตะลึง
กับภาพทิวทัศน์อนั งดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมปิ ระเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ใน
โลกนาชม Loch Ard Groge ที่เกิดจากธรรมชาติของน้ าทะเลคลื่นลมกระทบฝั่งตลอดเวลาทาให้ริม
ทะเลเป็ นส่ วนเว้าแหว่งและหาดทรายเล็กๆที่สวยงาม บางท่านก็เดินลงไปยังริ มหาดถ่ายรู ปกับ
บรรยากาศที่สดชื่น
นาท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสอง
สาวกศักดิ์สทิ ธิ์ของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็ นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติท่ไี ม่ควรพลาด
หมายเหตุ.. แนะนาซื้อทัวร์เพิ่มโดยนัง่ เฮลิคอปเตอร์ ให้ท่านชมความงามในมุมสูงทีร่ บั รองได้วา่
ท่านจะต้องประทับใจ ราคาทีเ่ ริ่มต้นโดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใช้เวลา 10 นาที
สาหรับท่านทีส่ นใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเข้ าพักที่โรงแรม MELBOURNE BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้า

นครเมลเบิรน์ – อิสระช็อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
*** อิสระฟรีชอ้ ปปิ้ งตลอดทั้งวัน หรือ เลือกซื้ อทัวร์เสริมก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
(ไม่มรี ถบริการระหว่างเดินทางไปในแหล่งช้อปปิ้ งหรือซื้ อทัวร์นอกรายการ)
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** ควรเช็คเอ้าท์ก่อน 11.00 น และ ฝากกระเป๋ าใว้ในโรงแรม **
** อาหารกลางวัน และ อาหารคา่ ตามอัธยาศัย **

*** แนะนาสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ***
1. อิสระช้อปปิ้ งย่านไชน่า ทาวน์ ร้ านค้ ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้ าน
เก่าสร้ างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้ วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซียหรือจะช้ อปปิ้ ง
ห้ างสรรพสินค้ าชื่อดัง อาทิ ห้ างเดวิด โจน์ ห้ างมายเออร์ ในหลากหลายสาหรับบุรุษและ
สตรี ช้ อปปิ้ งย่านไชน่า ทาวน์ หรือจะนั่งรถรางรอบเมืองเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น
Queens Victoria Market ตลาดสดที่ทนั สมัยมีสนิ ค้ าให้ เลือกมากมาย อาทิ เช่น
เสื้อผ้ า ของฝาก อาหารต่างๆ ทั้งเอเชียและตะวันตก ตลาดจะปิ ดทุกวันจันทร์และวันพุธ

หรือ เลือกซื้ อทัวร์เข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ (ไม่รวมค่าเข้า)
(ราคาค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ )
2. Eureka Observation Desk จุดชมวิว Eureka Observation Desk อยู่บนชั้นที่ 28 ซึ่งสูง
จากพื้นดินประมาณ 285 เมตร เป็ นจุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในเมลเบิร์น ในออสเตรเลีย และใน
บริเวณซีกโลกใต้ เลยทีเดียว ผู้มาเยือนจะประทับใจกับการชมวิวรอบทิศ 360 องศา จาก
ย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมืองเมลเบิร์นไปถึง Shrine และสวน Botanic Garden และไกล
ออกไปอีกจนถึง Dandenong กับอ่าว Port Phillip Bay บนชั้นเดียวกันมีคาเฟ่ และบริการ
ต่างๆ สาหรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งร้ านขายของขวัญและของที่ระลึก
3. Melbourne River ท่านสามารถนั่งเรือล่องแม่นา้ Melbourne River ที่มีบริการพาชม
ทัศนียภาพและดื่มด่าบรรยากาศ ออกเดินทางจากท่าที่ Southbank และที่สะพาน Princess
Bridge ใกล้ กบั สถานี Flinders Street Station
4. Victoria Art Centre Melbourne River ศูนย์ศิลปะวิคอตเรี ยเป็ นศูนย์กลางความบันเทิง
ในเขต Southbank ของเมลเบิร์น เป็ นสถานที่จดั งานแสดงศิลปะหลายงานรวมทั้งการแสดง
บนเวทีที่มาจากหลายๆ ประเทศ อาคารของศูนย์มียอดแหลมสู งถึง 160 เมตร อยูบ่ นถนน St
Kilda ศูนย์ศิลปะวิคตอเรี ยนี้เปิ ดให้เข้าชมทุกวันสาหรับการเดินทัวร์ ชมนิทรรศการ และชม
การแสดงบนเวทีในตอนค่า ทุกวันอาทิตย์เหล่าศิลปิ นจะมาเปิ ดร้านขายของบริ เวณด้านหน้า
ศูนย์บนถนน St Kilda Road ยาวไปจนถึงลานตรงประตูดา้ นทิศใต้
5. Melbourne Aquarium พิพิธภัณฑ์สตั ว์นา้ Melbourne Aquarium ตั้งอยู่ท่ใี จกลางเมืองบน
ริมฝั่งแม่นา้ Yarra River แสดงพันธุส์ ตั ว์นา้ ทางทะเลจากมหาสมุทรตอนใต้ หลายพันชนิด
19.40 น.
พร้ อมกันที่ลอบบี้โรงแรม เตรียมตัวเดินทางไปสนามบิน
20.00 น.
รถโค้ชมารับตามเวลานัดหมาย นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครเมลเบิรน์
วันทีห่ กของการเดินทาง เมลเบิรน์ – กรุงเทพฯ
00.30 น.
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG462
06.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
*****************************
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ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ

เด็กอายุตํากว่า 12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ (มีเตียง)
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่(ไม่มีเตียง)

41,900.- บาท

20,900.- บาท

39,900.- บาท

ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

7,900.- บาท
1,000. -บาท

19,900.- บาท
7,900.- บาท
1,000. -บาท

คณะผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง

ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดท่านที่ 3

*** ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย 5,000 บาท/ท่าน และ ทิ ปคนขับ+ไกด์ 1,500 บาท/ท่าน ***
*** ราคานี้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันและราคาตั ๋วของสายการบินหากมีการเก็บเพิม่ โดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว (ปรับราคา ณ วันที่ 21 ส.ค.60)
*** การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโ้ ู ดยสาร จํานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่าํ กว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงราคา
*** สําหรับห้องทีเ่ ป็ นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํ นวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรืออาจจะจัดเป็ นห้องทีม่ เี ตียงเสริมมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสริม ( 1 Double+ 1 Extra bed )
*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพือ่ แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั สายการบินจะพิจารณาให้
* กรณีลกู ค้ามีวซี ่าอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
* หากจํานวนลูกค้าทีเ่ ดินทาง 15 -18 ท่าน บริษทั ฯจะจัดรถขนาด 21-25 ทีน่ งในการบริ
ั่
การตลอดการเดินทาง
* โรงแรมทีอ่ อสเตรเลียตามรายการไม่มคี นยกกระเป๋ า

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าโรงแรมทีพ่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบตั เิ หตุเท่านัน้ คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับผูเ้ ดิ นทางไปพร้อม
กรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน้ ประกันการเดินทางจะไม่คุม้ ครองผูท้ อ่ี ายุต่าํ กว่า 1 ปี หรือเกิน 85 ปี ขน้ึ ไป
(อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปี คุม้ ครอง 50 % รายละเอียดตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ )
*** กรณีตอ้ งการทําประกันการเดินทางรายดีย่ วเพิม่ รวมประกันสุขภาพด้วย ชําระเพิม่ ท่านละ 500 บาท/ท่าน
รายละเอียดตามเงือ่ นไขกรมธรรม์
ค่านํ้ามันจากสายการบิน ณ วันที่ 21 เมษายน 60 และบริษทั ฯของสงวนสิทธิ ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน หากสาย
การบินเปลีย่ นแปลงภาษีน้ํามันหลังจากนี้

อัตรานีไ้ ม่ รวม





ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
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ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สําหรับคนไทย จ่ายเพิ่ ม 5,000 บาท/ท่าน (ชําระพร้อมกับมัดจํา)
ค่าทิ ปคนขับรถ+หัวหน้ าทัวร์ ต้องจ่ายเพิ่ ม 1,500 บาท/ท่าน (ชําระพร้อมกับยอดส่วนที่เหลือ)
ค่าทิปคนยกประเป๋ าทีโ่ รงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋ าด้วยตัวเองเพือ่ ความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะ
โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋ าเพียงพอ
ไม่มีแจกนํ้าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ ระเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชัวโมง
่

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษทั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วัน
ทํางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนั กําหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบิน และผลวี
ซ่าของท่านไม่ผา่ น บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
สําหรับส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 14 วันทําการสําหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชําระยอดค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หากบริ ษทั ฯ ไม่ได้รบั เงิ นครบทัง้ หมดก่อน
วันเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการให้บริ การ

เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ ามัดจําทัวร์ จะถูกนําไปจ่ ายค่ าตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรมและวีซ่าล่ วงหน้ าซึ่งไม่ สามารถเรียกเงินคืนได้ หากท่ านยกเลิกหรื อไม่ สามารถ
เดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
แจ้งล่วงหน้า 31– 49 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําตั ๋วท่านละ 20,000 บาท

แจ้งล่วงหน้า 20 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํา 20,000.- บาท และมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ดังนี้
- กรณีทถ่ี กู ปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจําทัง้ หมดและหักค่าใช้จา่ ย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าตั ๋ว หรือยึดมัดจําทัง้ หมด
- กรณียน่ื วีซ่าแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าวีซ่า (NON REFUND)
- กรณีตดิ ธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมทีจ่ ะยืน่ วีซ่า ขอยึดมัดจําทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มกี ารคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมดไม่ว่ากรณีได ๆ
ทัง้ สิน้

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ และบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือสิง่ ต้องห้ามนําเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่คนื เงินไห้ท่านไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบ
ในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยืน่ วีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผา่ นมาตรฐานในเรื่องการเงินและการ
ทํางานของตัวผูโ้ ดยสารเอง บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
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เอกสารในการขอวีซา่ (update 03-May-2016)
ตั้งแต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป จะเริ่มการเก็บข้อมู ลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู ส้ มัครทุกท่าน ที่ สมัครขอวีซา่ เพื่ อ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู ย้ ื่ นขอวีซา่ ทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ ศู นย์ยื่นวีซา่ ออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่ อสแกน
ลายนิ้วมือ
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสําเนาหน้ าที่มีการเดิ นทางเข้า-ออก

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)

หรือมีวีซ่าติ ดมาทัง้ หมด (สําคัญมาก)
***การยืน่ วีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่
VFS แล้วนากลับมาพักไว้ทบี ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
รูปถ่ายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว)
สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบเปลีย่ นชือ่ -นามสกุล (ถ้ามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการทํางานของบริ ษทั ที่ทาํ งานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่) หรือสําเนา
ทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่)
ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรข้าราชเกษียณ
หลักฐานการเงิ น โดยใช้สมุดบัญชีเงิ นฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจําตัวจริ ง (จะได้คืนเพื่อได้รบั
พิ จารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยนื ่ วีซ่า
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บตั รนักเรียน
ขอสําเนาสูตบิ ตั ร เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี
เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 กรณี พ่อและแม่ ไม่ได้เดิ นทางด้วยทัง้ คู่ จะต้องมีหนังสือยิ นยอมจากทางอําเภอเท่านัน้ จากบิดาและ
มารดาให้อนุ ญาตออกนอกประเทศ
** กรณี เด็กอายุตาํ่ กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตวั ที่ตวั แทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณี พ่อหรือแม่ ไม่ได้เดิ นทางด้วย จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอจากบิดาและมารดาอนุ ญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ลูกค้าที่มีอายุเกิ นกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทผี ่ สู้ งู อายุ 75 ปีขน้ึ ไปยืนยันทีจ่ ะ
เดินทางจริง บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื ่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์
ทัง้ หมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีทวี ่ ซี ่าไม่ผา่ นหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบไม่วา่ กรณีได ๆ ทัง้ สิน้ และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ า่ นแล้วจะยกเลิก
เดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผา่ น บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญาติหรือ
ผูต้ ดิ ตามทีผ่ ลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี)
กรณี ที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าเป็ นเวลานาน และมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ในการ
ทําประกันสุขภาพซึง่ ลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยืน่ วีซ่า (ราคาขึน้ อยูก่ บั บริษทั ฯ ประกันนัน้ ๆ หรือ ลูกค้า
สามารถทําเองได้) หลังจากยืน่ แล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ ถานฑูตกําหนด หลังจากนัน้ รอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วซี ่าขึน้ อยูก่ บั ผลของ
สุขภาพของผูส้ งู อายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สําคัญมาก) ที่สามารถติ ดต่อได้ ลงในสําเนาบัตร
ประชาชนและ สําเนาทะเบียนบ้าน เพือ่ กรอกฟอร์มในการยืน่ วีซ่า
ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยน่ื เล่มเข้า VFS
แล้วนําเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่ม
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เดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ --

หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่

เงื่อนไขสําคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยืน่ วีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้
ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะ
เดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคําร้องขอวีซ่า
ใหม่กต็ ้องชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทกุ ครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4. กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
ขึน้ อยูก่ บั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด

ทีอ่ ยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุ ขมุ วิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุ งเทพฯ 10110
ทาการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายืน่ ใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com
เว็บ :www.vfs-au.net
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ ะยื่นกรุ๊ ป***
 กรุ ณาเตรียมเอกสารทีช่ ี้แจงไว้ ข้างต้ นให้ ครบตามทีก่ าํ หนด เพื่อความสะดวกของท่ านเองในการยื่นขอวีซ่า 

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

รหัสทัวร์ : THB2-TG-AU-11OCT-23NOV17
โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่ าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรื อร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู.่ ......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ....................................
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้ อง
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้ อง
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มเี ตียง)
10.4 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี)..................................................
13. ต้ องการเลือกที่น่งั
ริมทางเดิน
ริมหน้ าต่าง อื่นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้ เลย)

