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HIGHLIGHT MELBOURNE 5D 3N 

เมลเบริน์–เกรทโอเชีย่นโรท้–เกาะฟิลลปิ 
 
บรษิทัฯ ขอเชญิท่านเดนิทางเยอืนประเทศออสเตรเลยี เมลเบริน์ ชมอาคารรฐัสภา อาคารที่ก่อสรา้ง
ตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุ ์
และ กระท่อมกปัตนัคุก้ นักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลีย น าท่าน
เดนิทางสู่ เกาะฟิลลปิ ชมฝูงนกเพนกวนิ ที่เดนิขึน้จากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคนืสูรั่งพรอ้ม
อาหารมาฝากลูกตัวนอ้ย รถไฟจกัรไอน า้โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึง่แต่เดมิ
เคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนถ่ายล าเลยีงถ่านหนิระหวา่งเมอืงในสมัยกอ่นแตปั่จจุบันดัดแปลงใหเ้ป็นรถไฟ
ในการท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิสวนสตัวพ์ ืน้เมอืง  MARU KOALA & ANIMAL PARK  เพลดิเพลนิ
ไปกับการชมธรรมชาตแิละความน่ารักของเหล่าสัตวพ์ื้นเมอืงนานาชนดิ อาท ิโคอาลา่ จงิโจ ้วอมแบท  
น าท่านเดนิทางสู่ เกรท้โอเชีย่นโรด้ ผ่านเมืองจีลองสู่ Twelve Apostles ซึง่ตัง้ชือ่ตาม 12 นักบุญ 
หรอืสบิสองสาวกศักดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิต ์

 

เดนิทาง  12–16 เมษายน 2561 (สงกรานต)์  
 

• พเิศษ! กุง้ลอ๊บสเตอรท์า่นละครึง่ตวั เสริฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม   

• บนิการบนิไทย พรอ้มสะสมไมลจ์ากการบนิไทย 50 % 
• TG บนิตรงจากกรงุเทพฯ สูเ่มลเบริน์ไมเ่สยีเวลา 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – เมลเบิรน์ 

2 
ถึงเมลเบิรน์ น ำท่ำนชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ชมกระท่อม

กปัตนัคุก้ 

3 เมลเบิรน์ - เกรทโอเช่ียนโรด้  - พอรต์แคมเบลล ์- เมลเบิรน์ 

4 
เมลเบิรน์ – รถไฟจกัรไอน ้ำโบรำณ - สวนสตัวพ์ื้ นเมืองชมเพนกวิน

ท่ีเกำะฟิลลิป  

5 อิสระชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ 
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วนัแรกของกำรเดินทำง   (12 เมษำยน 2561)    กรุงเทพฯ – เมลเบิรน์  

 

 

 

 วนัทีส่องของกำรเดินทำง (13 เมษำยน 2561)      เมลเบริน์ชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่ำนชมอำคำรรฐัสภำ  

 

 
21.00 น.  คณะเดนิทางพร้อมกนัท่ี ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  ชัน้ 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดนิทาง 
 
 
00.05 น.  ออกเดนิทางสูเ่มืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย  โดยการบนิไทย เท่ียวบินท่ี  TG 465 
12.05 น.  ถึงเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

น าทา่นชมเมลเบร์ิน เมืองท่ีมีความต่ืนตาต่ืนใจ ด้วยการผสมผสานทัง้ความเก่าและความใหมเ่ข้า
ด้วยกนั เป็นเมืองหลวงท่ีตัง้อยูบ่นริมฝ่ังแมน่ า้ Yarra มีสวนสาธารณะริมน า้ มีสถาปัตยกรรมของยคุต่ืน
ทองในสมยักลางศตวรรษท่ี 18 คละเคล้ากบัตกึสงูระฟ้าในสมยัปัจจบุนัท าให้มีภมูิทศัน์ของเมืองท่ีไม่
เหมือนใคร มีแมน่ า้ตัง้อยูใ่จกลางเมืองอนัเป็นเสนห์่ของเมลเบร์ิน   

หลงัจากนัน้ชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพนัธุ์ เป็นท่ีตัง้ 
กระท่อมกัปตันคุ้ก (**ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม) บ้านพกัของนกัส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของ
โลก ผู้ ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขัว้โลกใต้ กระท่อมนีไ้ด้ถกูย้ายมาเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนคร
เมลเบร์ินในวาระครบรอบ 100 ปี  ผ่านชม Federation Square เป็นยา่นท่ีครึกครืน้ของเมืองเมลเบร์ิน
ตรงปลายแมน่ า้ Yarra River ข้ามฝ่ังถนนจากสถานี Flinders Street Station ท่ีน่ีเป็นศนูย์รวมของ
แกลอร่ี โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารภตัตาคารท่ีได้รับรางวลั มีคาเฟ่และบาร์ มีลานเปิดกว้างส าหรับจดั
กิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการท่ีล้อมรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก 
มีร้านอาหารมากมายหลายสไตล์  
น าทา่นชม อนุสรณ์สถานสงคราม(Shrine of remembrance) เป็นอนสุรณ์สถานสงครามท่ีใหญ่
ท่ีสดุในประเทศออสเตรเลีย ตัง้อยู่บริเวณคงิโดเมนส์บนถนนเซนต์ควิด้า  สถานท่ีแหง่นีรั้ฐบาล
ออสเตรเลียได้สร้างขึน้เพ่ือร าลกึถึงชายหญิงท่ีรับใช้ชาตแิละเสียสละในสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ขณะไปรบ
ยงัสนามรบกลัลิโปลีประเทศตรุกี  ณ.สมรภมูิแหง่นีจ้งึเกิดเป็นวนั “แอนแซ็ค” (25 เมษายน) ในวนันี ้
เหลา่ชาวออสเตรเลียนได้จดัพีธีร าลกึถึงผู้ รับใช้ชาตจิ านวนกวา่ 114,000 นาย และเสียชีวิต 19,000 
นาย โดยจะน าดอกป๊อปปีสี้แดงมาแสดงความเคารพ ณ สถานท่ีแหง่นีซ้ึง่จะจดัเป็นประจ าในทกุๆปี  
ออกแบบและอ านวยการก่อสร้างโดยสถาปนิกอดีตทหารผา่นศกึ ในสงครามโลกครัง้ท่ี 1 “ฟิลลิปส์ ฮดั
สนั” กบั “เจมส์ วาร์ดร็อบ” สร้างตามอย่างศลิปะคลาสสิคโดยได้แรงบนัดาลใจจาก สสุานแหง่ฮาลิ
คาแนสสสั และวิหารพาเธนอนในกรุงเอเธนส์ ส่วนยอดของเหนือหลงัคาทรงซิกก้าเป็นสว่นท่ีได้มาจาก 
“Choragic monument of lysicrates” ในกรุงเอเธนส์ วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้างอนสุรณ์สถานแหง่นีน้ัน้
เป็นวสัดท่ีุอยูใ่นประเทศออสเตรเลีย ทัง้หมด  ไมว่า่จะเป็นหินแกรนิตท่ีเป็นโครงสร้างหลกัๆ ของตวั
อาคาร และหินอ่อนท่ีใช้ในการตกแตง่ภายใน สถานท่ีส าคญัแหง่นีถ้กูสร้างขึน้หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 
คือในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1918 และแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกนัยงัใช้
ร าลกึถึงผู้ เสียสละในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 อีกด้วย ผา่นชมอาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิร์น (Parliament 

House Melbourne) ก่อสร้างขึน้ ณ เดือนธนัวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929  ออกแบบโดย “ชาลี 
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แพสลีย์และปีเตอร์ เคอร” อ านวยการก่อสร้างโดย “จอน คงิส์” ซึง่ใช้พืน้ฐานศลิปะนีโอคลาสสิค  ตัง้อยู่
บริเวณถนนสปริงทิศตะวนัออกของเมลเบร์ินในรัฐวิคตอเรีย   สถานท่ีแหง่นีเ้คยถกูใช้เป็นทัง้รัฐสภาแหง่
รัฐวิคตอเรีย 2 ครัง้ในปี 1855-1901 และ 1927-ปัจจบุนั ทัง้ยงัเคยถกูใช้เป็นอาคารรัฐสภากลางของ
ประเทศออสเตรเลียระหวา่งปี 1901-1927 อีกตา่งหาก สถานท่ีแหง่นีไ้ด้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
ส าคญัของรัฐวิคตอเรีย  และได้เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ในปี 2006 ท่ีผ่านมา ผ่านชมวิหารเซนต์
แพทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourne) เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิคท่ีใหญ่
ท่ีสดุในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้ เป็นบชิ็อปท่านแรกแหง่เมืองMelbourne ตอ่มาได้เป็นบชิ็อป
แหง่ออสเตรเลียคนท่ี 4 มีด าริให้ William Wardell ผู้ เป็นทัง้นกับวชและสถาปนิกท่ีส าคญัแหง่เมืองนี ้
เป็นผู้ออกแบบและควบคมุการก่อสร้างทัง้หมดอาศยัศลิปะโกธิคระหว่างศตวรรษท่ี 14  โดยมีพืน้ฐาน
มาจากมหาวิหารยคุกลางในประเทศองักฤษ โดยเร่ิมวางแผนและก่อสร้างเมื่อวนัท่ี 8 ธนัวาคม 1858-
1939 ตอ่มาได้บรูณะครัง้ใหญ่เม่ือปี 1994 เพ่ือท่ีจะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ในอีกสามปีถดัมา   
 

 
 
 
 
 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร  

น าทา่นเข้าพกัท่ีโรงแรม MELBOURNE MERCURE WELCOME / BAYVIEW EDEN HOTEL  

หรือเทียบเทา่ 
 

  วันทีสามของการเดนิทาง  (14 เมษายน 2561)   เกรทโอเช่ียนโร้ท – พอร์ตแคมเบลล์    
            Twelve Apostles - เมลเบิร์น  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางจากเมลเบร์ินตามเส้นทางสาย เกรทโอเช่ียนโร้ดแบบเตม็
สาย ท่ีสวยงามและเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวท่ีจะพลาดไมไ่ด้เลยหากมาถึง
รัฐวิกตอเรีย ผา่นทางเมืองจีลองท่ีเป็นเมืองแหง่อตุสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย 
จากนัน้น าทา่นเข้าสูเ่ขตเกรทโอเช่ียนโร้ด ให้ท่านได้ชมทศันียภาพท่ีสวยงาม
ของชายฝ่ังมหาสมทุรและหาดทรายตา่งๆ ตามเส้นทางท่ีงดงามแหง่หนึง่ของ
ออสเตรเลีย โดยผา่น เมือง Anglesea และเมือง Lorne ท่ีเตม็ไปด้วย
ธรรมชาตพิร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู ่Apollo Bay ท่ีเป็นอีกเมือง
ยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีสวยงามอีกเมืองและมีน า้ทะเลสีน า้เงินตดักบัป่า
อนัเขียวขจีท าให้เมืองนีมี้เสนห์่สวยงาม นอกจากนีร้ะหว่างทางผา่นชมโคอา
ลา่ท่ีอยู่ตามต้นยคูาลิปตสัตามธรรมชาต ิ 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 
 จากนัน้เดินทางตอ่สู ่ พอร์ตแคมเบลล์ สมัผสักบัทศันียภาพท่ีสวยงามท่ีสดุในโลก คณุจะต้องตะลงึ
กบัภาพทิวทศัน์อนังดงามของมหาสมทุรแปซิฟิค และลกัษณะภมูิประเทศท่ีไมเ่หมือนท่ีใด ๆ ในโลก  
น าทา่นชมปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองหิน  Twelve Apostles  ซึง่ตัง้ช่ือตาม 12 นกับญุ หรือสิบสอง
สาวกศกัดิส์ิทธ์ิของศาสนาคริสต์ ซึง่ถือวา่เป็นความมหศัจรรย์ทางธรรมชาตท่ีิไมค่วรพลาด 
(แนะน ำซ้ือทัวร์เพิ่มโดยน่ังเฮลิคอปเตอร์ ให้ท่ำนชมควำมงำมในมุม
สูงท่ีรับรองได้ว่ำท่ำนจะต้องประทับใจ รำคำท่ีเร่ิมต้นโดยประมำณ 
145 เหรียญออสเตรเลีย ส ำหรับท่ำนท่ีสนใจกรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์)  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมลเบิร์น  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารไทย  
 น าทา่นเข้าพกัท่ีโรงแรม MELBOURNE MERCURE WELCOME / BAYVIEW EDEN HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 
 

  วันท่ีส่ีของการเดนิทาง  (15 เมษายน 2561)   เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน า้โบราณ–สวนสัตว์พืน้เมือง  
                        เพนกวนิท่ีเกาะฟิลลิป 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
จากนัน้สูย่่านดนัดีนองส์ท่ี ยงัเป็นป่าของต้นยคูาลิปตสัท่ีอดุมสมบรูณ์เดนิทางสูส่ถานีรถไฟจักรไอน า้
โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึง่แตเ่ดมิเคยใช้เป็น
เส้นทางในการเดนิทางระหว่างเมืองและขนสง่สินค้าเปิดให้บริการในปี 
ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าท่ีวิ่งระยะสัน้ๆ ปัจจบุนัได้ถกูดดัแปลง
น ามาใช้ในการทอ่งเท่ียวชมป่า  
น าทา่นนัง่ รถไฟจักรไอน า้โบราณ เพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามตาม
แนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ ทา่นยงัสามารถนัง่ห้อยขาผ่อนคลาย
อารมณ์พร้อมชมทศันียภาพตลอดทาง ท่ีเตม็ไปด้วยหบุเขาและป่าสงูท่ี
ยงัคงความสมบรูณ์  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ 
น าทา่นเดนิทางสู่ สวนสัตว์พืน้เมือง  MARU KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเพลินไปกบัการชม
ธรรมชาตแิละความนา่รักของเหลา่สตัว์พืน้เมืองนานาชนิด อาทิ โคอา
ล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สมัผสัและถ่ายรูปคูก่บัโคอาล่าตวัน้อย
อยา่งใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง
น าทา่นเดนิทางสูเ่ขตอนรัุกษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ 
ท่ีเตม็ไปด้วยสตัว์พืน้เมืองมากมาย ท่ีทางการอนรัุกษ์ทัง้สตัว์น า้และสตัว์
ป่าและคงความเป็นธรรมชาตท่ีิมีหาดทรายและป่าพุม่เล็ก ๆ ซึง่เป็นท่ีอยู่
ของเพนกวินตวัน้อย แมวน า้และนก นานาชนิด 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์คร่ึงตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม 
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 น าทา่นสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนันา่
ประทบัใจกบัการชมความนา่รักของ ฝูงเพนกวินพันธ์ุเล็กท่ีสุดในโลกท่ี
อยูร่วมกนัเป็นกลุม่ใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ใน
บรรยากาศอนัสวยงามยามพระอาทิตย์อสัดงซึง่ทา่นจะได้เห็นฝงูเพนกวิน
ตวัน้อยพร้อมใจกนัยกขบวนพาเหรดขึน้จากทะเลเพ่ือกลบัคืนสูรั่งพร้อม
อาหารในปากมาฝากลกูตวัน้อยท่ีรออยูใ่นรัง เหลา่เพนกวินทัง้หลายจะสง่
เสียงเรียกหาลกูและเดนิให้ท่านเห็นความนา่รักอยา่งใกล้ชิดเพนกวินน้อยเหล่านีจ้ะออกไปหาอาหาร
แตเ่ช้าและจะกลบัมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก  
(หา้มถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าใหเ้พนกวินตกใจ ) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมลเบิร์น  
 น าทา่นเข้าพกัท่ีโรงแรม MELBOURNE MERCURE WELCOME/BAYVIEW EDEN HOTEL หรือ
เทียบเทา่ 

 
วันท่ีห้าของการเดนิทาง  (16 เมษายน 2561)    นครเมลเบิร์น – อิสระช้อปป้ิง – กรุงเทพฯ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
09.00 น.  อิสระตามอธัยาศยั หรือจะเดินช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองในไชนา่ทาวน์หรือจะเลือกซือ้สินค้าแบรนเนมมาก

มายในยา่นใจกลางเมืองท่ีมีอาคารบ้านเก่าสร้างตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 19 ด้วยบรรยากาศแบบชาวจีน
และชาวเอเซียหรือจะช้อปปิง้ห้างสรรพสินค้าช่ือดงั อาทิ ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ในยา่นถนน 
Swanston Street และ Elizabeth Street ท่ีเตม็ไปด้วยร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่หลากหลายส าหรับบรุุษและ
สตรี 
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 

11.30 น. รถโค้ชมารับตามเวลานดัหมายพร้อมน าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนครเมลเบิร์น 
15.15 น.  เหิรฟ้าสู ่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี  TG466 
21.45 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภ์าพ 

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

อตัราค่าบริการ 

คณะผูเ้ดนิทาง ราคารวมตัว๋และคา่วซีา่แลว้ 
ราคาไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ

ระหวา่งประเทศ 
 

ผูใ้หญห่อ้งคู ่( 2  ทา่น/หอ้ง) 58,900 บาท 33,900 บาท 

เด็กอายตุ ากวา่ 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ ่  55,900 บาท 30,900 บาท 

เด็กอายตุ ากวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 50,900 บาท 27,900 บาท 

เด็กอายตุ ากวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 47,900 บาท 25,900 บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ    8,900 บาท   8,900 บาท 

ผูใ้หญ ่3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง  ทา่นที ่3 ลด   1,000 บาท 1,000 บาท 
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• ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษนี า้มนัของสายการบนิ  

• การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสาร จ านวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเล่ือนการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

• กรณอีอกตัว๋แล้วมกีารยกเลิกการเดนิทางไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุป๊ของสายการบนิ 

• ส าหรับห้องที่เป็นสามเตยีง (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมจี านวนน้อย และบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่

สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds) หรืออาจเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตยีงเสริม (1 Double+1 Extra bed) ส าหรับ

ห้องนอน 3 ท่าน 

• บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซื้อเองเพ่ือต่อเที่ยวบนิหรือค่าเดนิทางต่าง ๆ ที่จะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเที่ยวบนิล่าช้า

หรือจ านวนผู้เดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุป๊ไม่สามารถออกเดนิทางได้ 

• หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบนิ กรณุาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือก่อน

เดนิทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบนิทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบนิจะพิจารณาให้ 

• มีวีซ่ำออสเตรเลียแลว้ ลดท่ำนละ  4,500 บำท 

• กรณลีูกค้ามวีีซ่าอยู่แล้ว หรือ มบีตัรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบหรือคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมอืง   

• หากจ านวนลูกค้าที่เดนิทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดนิทาง 

• โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  

• ที่นั่งส าหรับกรุป๊ที่เราจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้านหน้าสดุ(long leg seat)  

 

อตัรำนี้ รวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ 

• ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหน่ึงห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

• ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

• ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

• ค่าประกนัการเดินทางรวมอุบตัิเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ส าหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกบัทวัร์เท่าน้ัน จะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต ่ากว่า 1 ปีหรือเกนิ 85 ปีข้ึนไป 

อายุ 1-15 ปี และ 75-84ปีคุ้มครอง 50 %  (รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

• ค่าน า้มันจากสายการบิน ณ วันที่  3 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน า้มัน หากสาย

การบินเปล่ียนแปลงภาษีน า้มันหลังจากน้ี 

• ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าออสเตรเลีย   

 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

• ค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

• ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

ได้ท่านละ 30 กโิลกรัม และ บนิภายในสายการบนิแควนตสั (domestic) อนุญาตให้โหลดได้ท่านละ 23 กโิลกรัม และ กระเป๋า

เลก็ถือขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

• ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
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• ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 8 เหรียญออสเตรเลีย) 

• โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพ่ือความรวดเรว็และสะดวกในการเดินทาง  

• ไม่มีแจกน ้ำดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋ำ 

• ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

 

เงื่อนไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 30,000 บำท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน  

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 

21 วันท างาน หรือก่อน 3 สปัดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและ

ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 ส ำหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่ำทวัรท์ั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย  30 วนัท ำกำรส ำหรบัท่ำนท่ีรอผล 

วีซ่ำ หรือหำกผลวีซ่ำผ่ำนแลว้ขอช ำระยอดค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด หำกบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทำง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรใหบ้ริกำร 

 เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับ

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   

ค่ำมดัจ ำทวัรจ์ะถูกน ำไปจ่ำยค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำโรงแรมและค่ำวีซ่ำล่วงหนำ้ซ่ึงไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได ้หำกผู ้

เดินทำงยกเลิกหรือไม่สำมำรถเดินทำงไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตำมจะเป็นไปตำงเงื่อนไขตำมนี้  

 แจง้ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วนัท ำกำรคืนค่ำมดัจ ำ 30,000.- บำท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนำ้ 30-50 วนั ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมดัจ ำทั้งหมด 30,000.-บำท 

- กรณีท่ีถูกปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษทัขอยึดค่ำมดัจ ำทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนำ้ 1-29 วนั ก่อนเดินทำง ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท์ั้งหมดเพรำะเป็นช่วงพีค (สงกรำนต)์  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเขำ้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มี

กำรคืนเงินทั้งหมด  

 

หมำยเหตุ  

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ 

เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไป

ในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

2. ทางบริษัทฯ ไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า

อนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการย่ืนวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเร่ืองการเงินและการท างานของตัว

ผู้โดยสารเอง  

3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  
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4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สายการบินระหว่าง

ประเทศล่าช้า 

 
 

เอกสารในการขอวีซ่า 
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย  เริม่การเกบ็ข้อมลูด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมคัรทุกท่าน ทีส่มคัรขอวีซ่า  

เพือ่เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผู้ยืน่ขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ  
ทีศ่นูยยื์น่วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิวมือ และต้องจองคิววีซ่าก่อนยืน่เท่านัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือ
มีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 

           ***การยืน่วซีา่ออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส าเนา   

ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษยีณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหต ุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  
10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี 
11) เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านัน้ จากบดิาและ
มารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่า VFS พร้อมกบับตุร   
11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง
จรงิ บรษิทัฯจะด าเนนิการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่ากอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัรท์ัง้หมด
กอ่นเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษิทัฯ
จะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิเดนิทาง
เนืองจากมบีางทา่นในคณะไมผ่่าน บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตาม
ทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 

 กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการ
ท าประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพื่อไป
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ตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางทา่นไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --            
                 

กรณีลูกค้าใช้บตัรเอเบค  
โดยปกติบตัรเอเบค (APEC CARD) จะใช้ส าหรบัเดินทางเพ่ือธรุกิจเท่านัน้ ซ่ึงการเดินทางกบัทวัรจ์ะต้องย่ืนวีซ่า
ท่องเท่ียว เน่ืองจากการท่องเท่ียวจะต้องย่ืนวีซ่าแบบท่องเท่ียว (Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บตัรเอเบค 
(APEC CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 
หมายเหต ุ หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว (Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดนตดับตัรเอเบค (APEC CARD) โดย
อตัโนมติั เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสดุ แล้วจะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดย
อตัโนมติั) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของลูกค้าในการตดัสินใจ 
ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 344 6300 
 
เงื่อนไขส ำคญัของกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ

พิจารณาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน 

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่ำ 

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หำกตอ้งกำรยื่นค ำรอ้งขอวี

ซ่ำใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสำรชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของทา่น 

ข้ึนอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

ท่ีอยู่ ตวัแทนรบัยื่นวีซ่ำ (VFS) ของ ออสเตรเลีย ประจ ำประเทศไทย 

ช้ัน 28 อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สขุุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 

เวลาย่ืนใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.     //    เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100   //  อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com   // เวบ็ :www.vfs-au.net 

**ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รบัยื่นวีซ่ำ หำกบริษทัฯตรวจดูเอกสำรแลว้พบว่ำ ไม่ตรงตำมเงื่อนไขท่ีจะยื่น 

 กรุณำเตรียมเอกสำรท่ีช้ีแจงไวข้ำ้งตน้ใหค้รบตำมท่ีก ำหนด เพือ่ควำมสะดวกของท่ำนเองในกำรยื่นขอวีซ่ำ  
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**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

 
 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........ .............. .......................................................................................... 

................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี  ......................... 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ท  างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี ............................. 

โทรศัพทท์ี่ท  างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส   (.....) หย่า   (.....) ม่าย    (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ....................................................................................................................... 

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................

ที่อยู่ ......................................................................... รหัสไปรษณย์ี ............โทรศัพท ์....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............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 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

      อื่นๆ............................................................ 

12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 

13. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 


