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HIGHLIGHT MELBOURNE   
5 DAYS 3 NIGHTS 

เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เกาะฟิลลิป 
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ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อม
กัปตันคุ้ก นักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย น าท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชมฝูง
นกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอน ้า
โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายล าเลียงถ่านหินระหว่าง
เมืองในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันดัดแปลงให้เป็นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  สวนสัตว์พื นเมือง  MARU 

KOALA & ANIMAL PARK  เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด 
อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท  น าท่านเดินทางสู่ เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด ผ่านเมืองจีลองสู่ Twelve Apostles ซึ่งต้ังชื่อ
ตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาคริสต์ 

 

ก้าหนดวันเดินทาง   11 – 15, 19 – 23, 21 -25 ตุลาคม 2561 (วันปิยะ) 
   21 – 25  พฤศจิกายน 2561  

 

• เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ท่านละครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม   

• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 50 % 

• บินตรงจากกรุงเทพฯ สู่เมลเบิร์นไม่เสียเวลา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – เมลเบิร์น 

2 
ถึงเมลเบิร์น น้าท่านชมเมือง – สวนฟิตซรอย –ชมกระทอ่ม
กัปตันคุ้ก 

3 เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด -พอร์ตแคมเบลล์-เมลเบิรน์ 

4 
เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน ้าโบราณ -สวนสัตว์พื นเมืองชมเพนกวิน

ที่เกาะฟิลลิป  

5 อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ 
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วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น  

 

 

 

 
วันที่สองของการเดินทาง เมลเบิร์นชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่านชมอาคารรัฐสภา  

 
 
 

 
21.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D 

เคาน์เตอรส์ายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 
 
 
 
00.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย  โดยการบินไทย เที่ยวบินท่ี  TG 465 
13.05 น.  ถึงเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

 น าท่านชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความต่ืนตาต่ืนใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้า
ด้วยกัน เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ า Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ า มีสถาปัตยกรรมของยุค
ต่ืนทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันท าให้มีภูมิทัศน์ของเมือง
ที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น้ าต้ังอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น   

หลังจากนั้นชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ เป็นที่ต้ัง 
กระท่อมกัปตันคุ้ก (**ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม) บ้านพักของนักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญ
ของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
นครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี  ผ่านชม Federation Square เป็นย่านที่ครึกครื้นของเมือง
เมลเบิร์นตรงปลายแม่น้ า Yarra River ข้ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders Street Station ที่นี่เป็นศูนย์
รวมของแกลอรี่ โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารภัตตาคารที่ได้รับรางวัล มีคาเฟ่และบาร์ มีลานเปิดกว้าง
ส าหรับจัดกิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการท่ีล้อมรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยท่ีสุดแห่ง
หนึ่งของโลก มีร้านอาหารมากมายหลายสไตล์  
น าท่านชม อนุสรณ์สถานสงคราม(Shrine of remembrance) เป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ต้ังอยู่บริเวณคิงโดเมนส์บนถนนเซนต์คิวด้า  สถานที่แห่งนี้รัฐบาล
ออสเตรเลียได้สร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงชายหญิงที่รับใช้ชาติและเสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 1 ขณะไป
รบยังสนามรบกัลลิโปลีประเทศตุรกี  ณ สมรภูมิแห่งนี้จึงเกิดเป็นวัน “แอนแซ็ค” (25 เมษายน) ใน
วันนี้เหล่าชาวออสเตรเลียนได้จัดพีธีร าลึกถึงผู้รับใช้ชาติจ านวนกว่า 114,000 นายและเสียชีวิต 
19,000 นาย โดยจะน าดอกป๊อปปี้สีแดงมาแสดงความเคารพ ณ สถานที่แห่งนี้ซึ่งจะจัดเป็นประจ า
ในทุก ๆ ปี    ออกแบบและอ านวยการก่อสร้างโดยสถาปนิกอดีตทหารผ่านศึก ในสงครามโลกครั้งที่ 
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1 “ฟิลลิปส์ ฮัดสัน” กับ “เจมส์ วาร์ดร็อบ” สร้างตามอย่างศิลปะคลาสสิคโดยได้แรงบันดาลใจจาก  
สุสานแห่งฮาลิคาแนสสัส และวิหารพาเธนอนในกรุงเอเธนส์    ส่วนยอดของเหนือหลังคาทรงซิกก้า
เป็นส่วนที่ได้มาจาก “Choragic monument of lysicrates” ในกรุงเอเธนส์     วัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้นั้นเป็นวัสดุที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็นหินแกรนิต
ที่เป็นโครงสร้างหลัก ๆ ของตัวอาคาร และหินอ่อนที่ใช้ในการตกแต่งภายใน สถานที่ส าคัญแห่งนี้ถูก
สร้างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 คือในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1918 และแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 
ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกันยังใช้ร าลึกถึงผู้เสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย   ผ่านชมอาคาร
รัฐสภาแห่งเมลเบิร์น (Parliament House Melbourne) ก่อสร้างขึ้น ณ เดือนธันวาคม ค.ศ.1855 
จนถึง ค.ศ.1929  ออกแบบโดย “ชาลี แพสลีย์และปีเตอร์ เคอร” อ านวยการก่อสร้างโดย “จอน คิงส์” 
ซึ่งใช้พื้นฐานศิลปะนีโอคลาสสิค  ต้ังอยู่บริเวณถนนสปริงทิศตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย   
สถานที่แห่งนี้เคยถูกใช้เป็นทั้งรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 ครั้งในปี 1855-1901และ 1927-ปัจจุบัน ทั้ง
ยังเคยถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหว่างปี 1901-1927 อีกต่างหาก   
สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกส าคัญของรัฐวิคตอเรีย  และได้เฉลิมฉลองครบรอบ 
150 ปีในปี 2006 ที่ผ่านมา  ผ่านชมวิหารเซนต์แพทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourne) 

เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้เป็น
บิช็อปท่านแรกแห่งเมืองMelbourne ต่อมาได้เป็นบิช็อปแห่งออสเตรเลียคนที่ 4   มีด าริให้ William 
Wardell ผู้เป็นท้ังนักบวชและสถาปนิกที่ส าคัญแห่งเมืองนี้เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
ทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธิคระหว่างศตวรรษที่ 14  โดยมีพื้นฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศ
อังกฤษ โดยเริ่มวางแผนและก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1858-1939 ต่อมาได้บูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี 
1994 เพื่อที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ในอีกสามปีถัดมา   
 

 
 
 

 
ค่้า  รับประทานอาหารค่้า อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME / MEL BAYVIEW EDEN หรือเทียบเท่า 
 

วันทีสามของการเดินทาง    เกรทโอเชี่ยนโร้ท – พอร์ตแคมเบลล์  - Twelve Apostles - เมลเบิร์น   
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เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็ม
สาย ที่สวยงามและเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึง
รัฐวิคตอเรีย ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย 
จากนั้นน าท่านเข้าสู่เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ด ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงาม
ของชายฝั่งมหาสมุทรและหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหนึ่ง
ของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมืองAnglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้วย
ธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็นอีกเมือง
ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน้ าทะเลสีน้ าเงินตัดกับป่า
อันเขียวขจีท าให้เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอา
ล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 
 จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุด
ในโลก คุณจะต้องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค 
และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  น าท่านชมปรากฏการณ์
ธรรมชาติของหิน  Twelve Apostles  ซึ่งต้ังชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสอง
สาวกศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
ที่ไม่ควรพลาด 

(แนะน ำซื้อทัวร์เพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ให้ท่ำนชมควำมงำมในมุมสูงท่ีรับรองได้ว่ำท่ำนจะต้องประทับใจ 
รำคำที่เริ่มต้นโดยประมำณ 145 เหรียญออสเตรเลีย ส ำหรับท่ำนท่ีสนใจกรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์)  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมลเบิร์น  
ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ร้านอาหารไทย  

 น าท่านเข้าพักที่โรงแรม  MEL MERCURE WELCOME / MEL BAYVIEW EDEN HOTEL หรือ
เทียบเท่า 

 
วันที่สี่ของการเดินทาง     เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน ้าโบราณ–สวนสัตว์พื นเมือง  ชมเพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

จากนั้นสู่ย่านดันดีนองส์ที่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์เดินทางสู่
สถานรีถไฟจักรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่
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เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 
เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้นๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงน ามาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า  
น าท่านนั่ง รถไฟจักรไอน ้าโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของ
รถไฟและท่านยัง สามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพ
ตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ 
น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื นเมือง  MARU KOALA & ANIMAL PARK 

เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานา
ชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า
ตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเองน าท่านเดินทางสู่เขต
อนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์พื้นเมืองมากมายที่ทางการ
อนุรักษ์ทั้งสัตว์น้ าและสัตว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่
ของเพนกวินตัวน้อย แมวน้ าและนก นานาชนิด 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์คร่ึงตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม 

 น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความ
น่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด 
SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อัสดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูง
เพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมา
ฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและ
เดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิดเพนกวินน้อยเหล่านี้จะออกไปหา
อาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก  
(ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าให้เพนกวินตกใจ )  
จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมลเบิร์น  
 น าท่านเข้าพักที่โรงแรม  MEL MERCURE WELCOME / MEL BAYVIEW 

EDEN HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่ห้าของการเดินทาง   นครเมลเบิร์น – อิสระชอ้ปปิ้ง – กรุงเทพฯ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

*** อิสระฟรีช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
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( อาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 
11.30 น. รถโค้ชมารับตามเวลานัดหมายพร้อมน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครเมลเบิร์น 
16.15 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG466 
21.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

ก้าหนดวันเดินทาง   11 – 15, 19 – 23, 21 -25 ตุลาคม 2561 (วันปิยะ) 
   21 – 25  พฤศจิกายน 2561  

คณะผู้เดินทำง 
รำคำรวมตั๋ว 
ตุลำคม 2561 

พฤศจิกำยน 2561 

รำคำไม่รวมตั๋ว
เครื่องบินระหว่ำง

ประเทศ 
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ำน/ห้อง 54,900.- บำท 32,900.- บำท 
เด็กอายุต ากว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่  51,900.- บำท 29,900.- บำท 
เด็กอายุต ากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 46,900.- บำท 26,900.- บำท 
เด็กอายุต ากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 43,900.- บำท 24,900.- บำท 
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  8,900.- บำท   8,900.- บำท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ลดท่านที่ 3 1,000.- บำท   1,000.- บำท 

* ราคานี้บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันของสายการบิน  
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารมากกวา่ 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญต่่ ากว่า 20 ทา่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาเพิ่มขึ้น ส่วนขนาดของกรุป๊จะสรุปได้หลังที่ปิดกรุ๊ปแล้วประมาณ 3 อาทิตยก์่อนเดินทาง 
* กรณีออกตัว๋แล้วมกีารยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคนืเงนิคา่ตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน 
*ส าหรับห้องที่เป็นสามเตยีง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพกัได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตยีงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส าหรับห้องนอน 
3 ท่าน 
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบนิหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบนิล่าช้าหรือ
จ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 
*หากทา่นต้องการอาหารพิเศษหรือท่ีนั่งบนเครื่องรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจง้ให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือกอ่น
เดินทางอยา่งน้อย 10 วัน เพือ่แจง้ให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให ้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดทา่นละ  5,000 บาท 

* กรณีลูกค้ามีวซี่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซา่ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน หากไม่ได้รับอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   



 

 

 

 

 

  
 

 

 

        Page 8 

รหัสโปรแกรมทัวร์   HIGHLIGHT MEL 5D3N NOV18-TG-W14 

* หากจ านวนลูกค้าทีเ่ดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ท่ีนัง่ในการบริการตลอดการเดินทาง 
* ที่น่ังส าหรับกรุ๊ปที่เราจองเป็นทีน่ั่งทั่วไปไม่ใช่ที่น่ังดา้นหน้าสุด(long leg seat)  
 
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

อัตรานี รวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมที่พกั (สองทา่นต่อหน่ึงห้อง), ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าอาหารและเครื่องดืม่ตามรายการท่ีได้ระบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งทีม่ี, ค่าวีซา่เขา้ประเทศออสเตรเลีย 

 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตัิเหตุและค่ารักษาพยาบาลในตา่งประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส้าหรับ
ผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาทอ่งเที่ยวกบัทวัร์เท่านั น  เงื่อนไขการคุ้มครอง 
 หากลูกคา้เดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุม้ครอง ต้องท าประกัน(รายเดี่ยว) ลูกคา้สามารถจัดท าเองได้ หรือ
กรุณาตดิต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ    
 ประกันการเดินทางจะไม่คุม้ครองผู้ที่อายตุ่ า กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปีขึ้นไป  (ต้องท าประกันเพิ่ม) 
 ลูกคา้อายุ 1 เดือน -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์   

 ค่าน้ ามันจากสายการบิน ณ วันที่  1 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาตามภาษีน้ ามัน หากสายการ
บินเปล่ียนแปลงภาษีน้ ามันหลังจากนี้ 

 ค่าวซี่าออสเตรเลีย ส าหรับคนไทย 

 
. 

อัตรานี ไม่รวม  
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง, คา่ท าใบอนุญาตที่กลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าน้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้
ท่านละ 30 กิโลกรัม และ บินภายในสายการบินแควนตัส (domestic) อนุญาตให้โหลดได้ท่านละ 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 
7 กิโลกรัมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าใช้จา่ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น คา่เครื่องดืม่และค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง  
 ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษหีัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญตอ่วนั ตอ่คน  (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ส่วนค่าทิปคนยกประเปา๋ที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะ
โรงแรมส่วนใหญ่ไมม่ีพนักงานยกกระเปา๋ 

❑ ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมคา่อินเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญจ่ะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
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 กรณีไม่เดินทางพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้าต้องท าประกันเพิ่มเอง หรือ จะใหบ้ริษัทฯ จัดท าให้ ทางลูกค้า
สามารถแจ้งได้ (เป็นไปตามกฎหมายทุกท่านต้องท าประกันการเดินทางกรณีเดินทางกับบริษัททัวร์) 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการช้าระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หน่ึงท่าน  
 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน  21 วัน
ท างาน หรือก่อน 3 สัปดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 ส้าหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วันท้าการส้าหรับท่านที่รอผล 
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช้าระยอดค่าใช้จ่ายทั งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั งหมดก่อน 
วันเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจ้าทัวร์จะถูกน้าไปจ่ายคา่ตั๋วเครื่องบนิ ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าลว่งหน้า  50 วนั ซึ่งไมส่ามารถเรียกเงินคนืได้ หากผู้
เดินทางยกเลกิหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี  

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วนัท าการคืนค่ามัดจ า 30,000.- บาท. 
 แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดนิทาง หักคา่มดัจ าตั๋วทา่นละ 30,000 บาท  
 แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจ า 30,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้ 
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซา่จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดคา่มดัจ าทั้งหมดและหักคา่ใช้จา่ย 50% จากราคาทัวร์  
- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคา่ตัว๋ หรือยึดมดัจ าทัง้หมด 
- กรณียื่นวซี่าแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าวีซา่ (NON REFUND) 
- กรณีติดธุระสว่นตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวซี่า ขอยึดมดัจ าทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไมม่ีการคืนเงินค่าทวัร์ท้ังหมด 
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์ จะไมม่ีการคืนเงินไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

 
 

หมายเหตุ  
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทฯจะค านงึถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ และบริษทัฯ
จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมส่ิีงผิดกฎหมายหรือส่ิงต้องหา้มน าเขา้
ประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไมค่ืนเงินไห้ท่านไม่วา่จ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า
อันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซา่ไม่ครบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการท างานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนตา่งด้าวที่พ านกัอยู่
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ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหวา่ง
ประเทศล่าชา้ 
 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑูตออสเตรเลีย  เริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพื่อเดินทางไป ประเทศ
ออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่อสแกนลายนิ้วมือ และต้อง
จองคิววีซ่าก่อนยื่นเท่านั้น 

1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายส้าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือมี
วีซ่าติดมาทั งหมด (ส้าคัญมาก) 
***การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จ าเป็นต้องน าพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ 
ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่ 
VFS แล้วน ากลับมาพักไว้ที่บรษิัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายสี จ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  
5) หนังสือรับรองการท้างานของบริษัทที่ท้างานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั งคู่)  หรือส าเนา

ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ 
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั งคู่)   
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบัตรข้าราชเกษียณ 
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ้าตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดอืน ออกจากธนาคารเท่านั น หมำยเหตุ สถำนทูต
ออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในกำรใช้ยื่นวีซ่ำ 

9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรยีน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน  
10) ขอส าเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ ากว่า 18 ป ี
11) เด็กอายตุ่ ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทั งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ้าเภอเท่านั น จากบิดาและ
มารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 15 ป ีบิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตัวที่ตัวแทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะต้องมีหนังสือยนิยอมจากทางอ าเภอจากบิดาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  
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12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปขีึ้นไปยืนยันที่จะเดินทาง
จริง บริษัทฯจะด าเนินการให้และแนะน าให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อน
เดินทาง 15 วัน ในกรณทีี่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามก าหนดวันเดินทางมีผลท าให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณเีพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจาก
มีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่า
ออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยันจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมคี่าใช้จ่ายเพิ่มในการท า
ประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้า
สามารถท าเองได้)  หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตก าหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของ
สุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบคุคล ส่วนวันรบัวีซ่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (ส้าคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบัตร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS 
แล้วน าเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันก าหนดรับเลม่ หากมีการใช้เล่ม

เดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ให้ทราบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิน้ --            
                 

กรณีลูกค้าใช้บัตรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส าหรับเดินทางเพื่อธุรกิจเท่านั้น ซึ่งการเดินทางกับทัวร์จะต้องยื่น 
วีซ่าท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวจะต้องยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC 
CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
หมำยเหตุ  หำกยื่นวีซ่ำท่องเที่ยว(Tourist Visa) ทำงลูกค้ำอำจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ 
เนื่องจำกตำมเงื่อนไขวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซำ่ล่ำสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่ำอนัเก่ำโดยอัตโนมัติ) ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กับดุลพินิจของลูกค้ำในกำรตัดสินใจ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 
2 344 6300 

เงื่อนไขส้าคัญของการพิจารณาวีซ่า 
 การพิจารณาอนุมตัิวซี่านั้นขึ้นอยูก่ับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแคต่ัวแทนยื่นวีซา่ไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทาง
ไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบเุท่านั้น  
 
 

กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า  

http://thailand.embassy.gov.au/
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1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซา่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา่ทัวร์ทัง้หมด หรือ หากตอ้งการยื่นค้าร้องขอวีซ่าใหม่ก็
ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทกุครั ง 
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนยีมที่ได้ช าระไปแล้ว และทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา่ทัวร์ท้ังหมด  
3. หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซา่อนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จรงิ หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซา่ท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ท้ังหมด 
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของทา่น ขึ้นอยู่กับ
ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา่ทัวร์ทัง้หมด 
 

ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ้าประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 
เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 
เว็บ :www.vfs-au.net 

 

**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการทีจ่ะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยืน่
กรุ๊ป*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารทีช่ี แจงไว้ข้างตน้ใหค้รบตามที่ก้าหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  
 

**** เมื่อท่านตกลงช้าระค่ามัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด *** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน 
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1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ..................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ......................................... 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .................................................................................................................. 
............................................................................................................... รหสัไปรษณีย์  ............................ 
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจบุัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 
ที่อยู่......................................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ทีท่ างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด   (.....) สมรส   (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู ่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
8. กรณีเปน็นักเรียน หรือนักศกึษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .......................................................................... 
ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ ....................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 
10. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม 
11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพกั) 
 10.1 ห้องพักผูใ้หญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
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12. อาหาร        ไมท่านเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหม ู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อืน่ๆ............................................................ 
13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 
14. รีเควสที่นั่ง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษัทฯ จะแจ้งทางสายการบินฯ 
ตามที่รีเควสมา แต่ไม่สามารถการันตีได้เลย ขึ้นอยูก่ับพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทัวร์เป็นหลัก) 
 


