
 

 
 
 

 
 

     
 

  

รหัสโปรแกรมทวัร์     Popular Australia-DEC-6D-TG-W14 

            PPOOPPUULLAARR  AAUUSSTTRRAALLIIAA  NNEEWW  YYEEAARR  CCEELLEEBBRRAATTIIOONN    
ซิดนีย ์ซิดนีย ์ ––  เมลเบิรน์  6 วนั  4 คืนเมลเบิรน์  6 วนั  4 คืน  

ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ท 6 วัน 4 คืน 
วันสบาย ทวัร์แอนด์ทราเวล ขอเชิญทา่นเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแหง่รัฐนิว

เซาท์เวลส์ ลอ่งเรือส าราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ส่ิงกอ่สร้างอนัโดง่ดงัของออสเตรเลียท่ีองค์การยูเนสโก
ไดป้ระกาศให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแหง่ใหม ่  ล่องเรือส าราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ทา่มกลางแสงตะวนั
และทะเลสีครามบรรยากาศอนัสดชื่นของอา่วซิดนีย์  ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ต านานแหง่อุทยาน
แห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อนัเป็นมรดกโลก  เมลเบิร์น  ชมอาคารรัฐสภา อาคารท่ีกอ่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป 
สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญท่ี่เต็มไปด้วยดอกไมน้านาพนัธ์ุ และ กระทอ่มกปัตนัคุก้ นักส ารวจชาวองักฤษ
คนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลียสวนสตัว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK  เพลดิเพลนิไปกบัการชม

ธรรมชาตแิละความน่ารกัของเหล่าสัตว์พื้นเมอืงนานาชนดิ อาท ิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท  เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ท่ีเดิน
ข้ึนจากทะเลกลุม่ใหญบ่นชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอน ้าโบราณ (PUFFING 

BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแตเ่ดิมเคยใชเ้ป็นเส้นทางในการขน
ถา่ยล าเลียงถา่นหินระหวา่งเมืองในสมยักอ่นแตปั่จจุบนัดัดแปลง
ให้เป็นรถไฟในการทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ  

 เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์
รสเย่ียม  

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 

 ชมพลุฉลองปีใหม่อย่างย่ิงใหญ่อลังการก่อนประเทศไทย 4 ชัว่โมง 

 
ก าหนดการเดินทาง   29 ธนัวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 ( ปีใหม่ ) 
ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง เท ีย่วบนิ เวลา ระยะเวลาบนิ 

วันที ่1 กรุงเทพฯ-ซดินยี์ (BKK-SYD) TG475 17.50-07.20+1 9 ช่ัวโมง 

วันที ่4 ซดินยี์-เมลเบริ์น (SYD-MEL) .......... ………………… …….. 

วันที ่5 เมลเบริ์น-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมฯิ) (MEL-BKK) TG476 15.25-20.35 9.30 ช่ัวโมง 
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วันแรก (29 ธันวาคม 2559) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

15.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 4  แถว D 
เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG) เจา้หน้าท่ีคอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

17.50 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 475 
 

วันที่สาม (30 ธันวาคม 2559) นครซิดนีย ์– เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย  ์ 

07.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมอืง 
 น าท่านชมนครซดินยี์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายท ีห่นุ่มสาวชาวออสซีน่ยิม
มาพกัผ่อนวนัหยุดหรอืยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชืน่ ท ี่
นยิมเล่นกระดานโต้คลืน่ หาดทรายแห่งนี้ยงัได้เป็นเส้นทางในการว ิง่มาราธอนและ
วอลเลย์บอลชายหาดในคราวท ีจ่ดักฬีาโอลมิปิก ปี 2000  ผ่านชมบ้านของเศรษฐี
บนเนินเขา แวะจุดชมววิบนหน้าผาเพือ่ชมทศันยีภาพอันสวยงามของอ่าวซดินยี์  และ
มหาสมุทรแปซฟิิคทีส่วยงาม แวะทีเ่ดอะแก๊ป จุดชมววิทีส่วยงามอีกแห่งทีท่า่นจะไดช้ม
ทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซฟิิก และความงามของปากอ่าวทางเขา้ซดินีย์
ในทางเรือ ในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจดุวางปืนใหญย่ิงตอ่ตา้นขา้ศึกทีเ่ขา้มาทางเรือในยาม
สงคราม ชมโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์ และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลกัษณ์ของนคร
ซดินยี์  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย์  เพือ่ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างท ีโ่ดดเด่นด้วย
หลงัคารูปเรอืซ้อนกนัอันเป็นเอกลกัษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยัท ีส่ร้างช ือ่เสียง
ให้กบัออสเตรเลยี ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนกิชาวเดนมาร์ก ด้วย
งบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรยีญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถงึ 14 ปี 
และองคก์ารยูเนสโกไดล้งทะเบยีนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไป
ดว้ยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และรา้นอาหารจ านวนมาก 
ระหวา่งล่องเรือทา่นยงัสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮาร์เบอร์  ทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งซดินีย์
ทางดา้นเหนือกบัตวัเมืองซดินีย์เขา้หากนั ทอดยาวกลางอ่าวซดินีย์ไดอ้ย่างสวยงามและท  าให้การเดินเขา้สู่ตวัเมือง
ซดินีย์ไดส้ะดวงยิ่งขึ้น  ชมเรือใบทีช่าวออสซีน่ าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี จากนัน้เดนิทางกลบัสู่
ซดินยี์ แวะร้านช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมอืงเพือ่เป็นของฝาก อาทเิช่นครมีบ ารุงผวิ หรอืของท ีร่ะลกึต่าง ๆ  เช่นพวง
กุญแจโคอาล่า หรอืจงิโจ้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพัก  SYDNEY TRAVELODGE BACKTOWN HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง (31 ธันวาคม 2559)  นครซิดนีย–์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าทเ์ท่นส ์– ซิดนียช์อ้ปป้ิง -เมลเบิรน์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเดนิทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลเูม้าท์เท่นส์ ช ืน่ชมทวิทศัน์อันสวยงามบนผนืแผ่นดนิและหุบเขาอัน
กว้างใหญ่ซึง่เป็นท ีอ่ยู่ของนกนานาชนดิ สัตว์ตาง ๆ  สามารถอาศยัอยู่ตามธรรมชาตแิละเตม็ไปด้วยต้นยูคาลปิตสั
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เวลามองระยะไกลเป็นสีน ้าเงนิตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมอืงเลก็ๆกลางหุบเขาช ือ่ว่า KATOOMBA  จากนัน้
ชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหนิใหญ่สามก้อนรูปทรง
แปลกตาท ีเ่กดิจากฝนและลมพดัจนเกดิเป็นต านานความรกัอันแสนเศร้าของยกัษ์
สาวอะบอรจิ ิ้นสามตนทีถู่กสาปใหเ้ป็นหนิสามก้อนท าใหหุ้บเขาแห่งนี้มคีวามงามย ิง่ข ึ้น 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ SCENIC WORLD บรษิทัท ีบ่รกิารกระเช้าและรถรางลงหุบ
เขาท าให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามย ิง่ข ึน้อีกมุม น าท่านรถรางไฟฟ้า 
(KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ทีด่ดัแปลงมาจากรถขนถ่านหนิในสมยัก่อนมี
ความชนัถงึ 45 องศา ว ิง่ผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชนัสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตืน่เต้นและ
หวาดเสียว จากนัน้ให้ท่านได้เดนิชมธรรมชาตติามทางไม้ท ีจ่ดัไว้อย่างสวยงามใต้
หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจ าลองการขุดถ่านหนิในสมยัก่อน จากนัน้ข้ึนกระเช้า 
SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของ
หุบเขาสีน ้าเงนิท ีท่่านยงัสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อกีมุมท ีแ่ตกต่าง (หมายเหตุ 

หากกระเชา้ท่ีSCENIC WORLD ท่ีบลูเมา้ท์ปิดในเทศกาลปีใหม่ จะเปล่ียนเป็นโช

วอบริจินส์แทน ) 
เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางกลบัสู่เมอืงซดินยี์ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงท ีย่า่นซติ ี้เซน็เตอร์ หรอืปป้ิงสินค้ามากมายจากห้างดงั Queen 
Victoria Building (Q.V.B) ได้รบัการปรบัปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นท ีรู้่จกักนัท ัว่ไปในท้องถิน่ว่าตกึ QVB 
ตัง้อยู่ท ีบ่นถนน George Street ระหว่างถนน Market กบั ถนน Park เป็นอาคารช้อปป้ิงสูงสี่ช ัน้ มสีินค้าประเภท
แฟชัน่ อัญมณ ีของใช้ในบ้าน หรอืแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดนิทางใต้ดนิสู่ย่าน 
Centre Point เพือ่ซื้อสินค้าย ีห่้อดงัมากมาย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหารไทย 
  จากน้ันเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ  
xxxx น. เดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ .......   สู่เมลเบิร์นเท่ียวบินท่ี  
xxxx น.  ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย   
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพัก  MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า 

น าท่านเดินทางสู่เมลเบริน์เพ่ือฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ชมพลุทีถู่กจุดข้ึนในเมืองเมลเบิรน์

และริมแม่น ้ายารร์่าอย่างงดงามและตระการตา 
 
วันที่หา้  (1 มกราคม 2560) เมลเบิรน์  – รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ  – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมเมลเบร์ินเป็นเมอืงทีม่คีวามตื่นตาตื่นใจดว้ยการผสมผสานทัง้ความเก่า
และความใหม่เขา้ดว้ยกนั เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยู่บนริมฝั่งแม่น ้ า Yarra ม ี
สวนสาธารณะริมน ้ า มสีถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมยักลางศตวรรษที ่18 คละ
เคลา้กบัตึกสูงระฟ้าในสมยัปัจจุบนัท าใหม้ภูีมทิศัน์ของเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร มแีม่น ้ า
ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบร์ิน หรือใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงทีย่่านใจกลาง
เมอืงถนนสวอนตัน้ หรือย่ายไชน่า ทาวน์  น าท่านเดนิทางจากเมลเบร์ินขึ้นไปทาง
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ตะวนัออกเฉียงเหนือเขา้สู่ย่านดนัดนีองส์ทีย่งัเป็นป่าของต้นยูคาลปิตัส 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภต้ตาคาร 

น าท่านสู่สถานีรถไฟจกัรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึง่
แต่เดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดนิทางระหว่างเมอืงและขนส่งสนิคา้เปิด
ใหบ้ริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าทีว่ ิง่ระยะสัน้ ๆ ปัจจุบนัไดถู้ก
ดดัแปลงน ามาใชใ้นการท่องเทีย่วชมป่า น าท่านนัง่ รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ เพือ่
ชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวิง่ของรถไฟและท่านยงัสามารถนัง่หอ้ยขาผ่อนคลาย
อารมณ์พร้อมชมทศันียภาพตลอดทางทีเ่ต็มไปดว้ยหุบเขาและป่าสูงทีย่งัคง
ความสมบูรณ์ ท่านเดนิทางสู่ สวนสตัว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL 
PARK  เพลดิเพลนิไปกบัการชมธรรมชาตแิละความน่ารกัของเหล่าสัตว์พื้นเมอืงนานา
ชนดิ อาท ิโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท  ให้ท่านได้สัมผสัและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตวัน้อย
อย่างใกล้ชดิ สนุกสนานกบัการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชืน่ผ่อน
คลายไปกบับรรยากาศอันร่มรืน่ ให้ท่านได้ชมสัตว์พื้นเมอืงอื่น ๆ  อีกมากมาย(ไม่รวม
ค่าถ่ายรูปกบัโคอาล่า 
  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีเต็มไปด้วยสัตว์พ้ืนเมือง
มากมายท่ีทางการอนุรักษ์ท้ังสัตว์น ้าและสัตว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติท่ีมีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ  

ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน ้าและนก นานาชนิด  
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูกุง้ล๊อบสเตอรค์รึ่งตัว 
   เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเยี่ยม 

น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อันน่า

ประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุเ์ล็กที่สุดในโลกท่ีอยู่

รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอัน
สวยงามยามพระอาทิตย์อัสดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพรอ้มใจกัน

ยกขบวนพาเหรดข้ึนจากทะเลเพ่ือกลับคืนสู่รังพรอ้มอาหารในปากมาฝากลูกตัว

น้อยท่ีรออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินท้ังหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินใหท่้าน

เห็นความน่ารักอย่างใกลช้ิด เพนกวินน้อยเหล่าน้ีจะออกไปหาอาหารแต่เชา้และจะกลับมาอีกทีตอนพระ

อาทิตย์ตก ( ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าให้เพนกวินตกใจ ) 

  น าท่านเขา้พักท่ีโรงแรม MEL MERCURE WELCOME HOTEL   หรือเทียบเท่า 
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วันที่สี่ (2 มกราคม2560 )เกรทโอเชี่ยนโรด้ ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย ์ - พอรต์แคมเบลล ์ - เมลเบิรน์-ชม

พรุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น ้ายาราแห่งนครเมลเบริน์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น ำท่ำนเดนิทำงจำกเมลเบร์ินตำมเสน้ทำงสำย เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็ม
สาย ทีส่วยงำมและเป็นทีรู่้จกัของนักท่องเที่ยวที่จะพลำดไม่ไดเ้ลยหำกมำถึง
รัฐวกิตอเรีย ผ่ำนทำงเมอืงจลีองที่เป็นเมอืงแห่งอุตสำหกรรมของรัฐวกิตอเรีย 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่เขตเกรทโอเชีย่นโร้ด ใหท่้ำนไดช้มทัศนียภำพทีส่วยงำม
ของชำยฝั่งมหำสมุทรและหำดทรำยต่ำง ๆ ตำมเสน้ทำงทีง่ดงำมแห่งหนึ่งของ
ออสเตรเลยี โดยผ่ำน เมอืงAanglesea และเมอืง Lorne ทีเ่ต็มไปดว้ย
ธรรมชำติพร้อมทะเลสวยงำมและสงบ ก่อนเขำ้สู่ Apollo Bay ทีเ่ป็นอกี
เมอืงยอดนิยมของนักท่องเทีย่วทีส่วยงำมอกีเมอืงและมนี ้ ำทะเลสนี ้ำเงนิตัด
กบัป่ำอนัเขยีวขจที ำให้เมอืงนี้มเีสน่ห์สวยงำม นอกจำกนี้ระหว่ำงทำงผ่ำนชม
โคอำล่ำทีอ่ยู่ตำมต้นยูคำลปิตัสตำมธรรมชำติ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
 จำกนัน้เดนิทำงต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สมัผัสกบัทศันียภำพทีส่วยงำมทีสุ่ดใน
โลก คุณจะต้องตะลงึกบัภำพทวิทศัน์อนังดงำมของมหำสมุทรแปซฟิิค และ
ลกัษณะภูมปิระเทศทีไ่ม่เหมอืนทีใ่ด ๆ ในโลก  น ำท่ำนชมปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำติของหนิ  Twelve Apostles  ซ ึง่ตัง้ชือ่ตำม 12 นักบุญ หรือสบิสอง
สำวกศกัดิส์ทิธิข์องศำสนำคริสต์ ซ ึง่ถือว่ำเป็นควำมมหศัจรรย์ทำงธรรมชำติทีไ่ม่ควรพลำด 
 ( แนะน ำซ้ือทัวร์เพิม่โดยนัง่เฮลิคอปเตอร์ ให้ท่ำนชมความงามในมุมสูงทีร่บัรองได้ว่าท่านจะต้อง
ประทับใจ ราคาทีเ่ริม่ต้นโดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลีย ส  ำหรบัท่ำนทีส่นใจกรณุำติดต่อ
หัวหน้ำทัวร์) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมลเบร์ิน  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเขา้พักท่ีโรงแรม MEL MERCURE WELCOME HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 
วันที่หก ( 3 มกราคม 2560) นครเมลเบิรน์ชมเมือง - สวนฟิตซรอย กระท่อมกัปตันคุก้  - ชอ้ปป้ิง  – กรุงเทพฯ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชม อาคารรัฐสภา อาคารท่ีก่อสรา้งตามแบบ

สถาปัตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยดอกไมน้านาพันธ์ุ  แลว้น าท่านชม 

กระท่อมกัปตันคุก้(ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นในกระท่อม )

นักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของโลก ผูค้น้พบทวีป

ออสเตรเลียและซีกข้ัวโลกใต้ กระท่อมน้ีได้ถูกยา้ยมาเพ่ือ
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เป็นการเฉลิมฉลอง ใหท่้านได้ถ่ายรูปในเรือนเพราะช าดอกไมแ้ละบริเวณโดยรอบของสวนฟริตซรอย และ

ใหท่้านได้อิสระในการชอ้ปป้ิง   
 ( อำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั )  

  จากนัน้ท าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนครเมลเบร์ิน 
15.25 น.  เหริฟ้าสู่ กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่  TG466 
20.35 น.      เดินทางถึงกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ   
 

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

 

อัตราค่าบริการ 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

และค่าวีซ่าแล้ว 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

(รวมตัว๋บินภายในประเทศแล้ว) 
ผู้ใหญ่ 73,900.- บาท 49,900.- บาท 
เดก็อายุต ากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผู้ใหญ่  70,900.- บาท 45,900.- บาท 
เดก็อายุต ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 67,900.- บาท 42,900.- บาท 
เดก็อายุต ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 64,900.- บาท 39,900.- บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ    12,900.- บาท   12,900.- บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด   1,200. -บาท   1,200. -บาท 

*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบิน หากสายการบินมกีารเปลีย่นแปลง  

*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผู้ีโดยสาร จ  านวน 20 ท่านข้ึนไป หากผู้โดยสารท ีเ่ป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** ส าหรบัห้องทีพ่กั   ทา่น (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญส่องเตยีงที่
สามารถพกัได ้   ทา่น ( 2 Double bed) หรืออาจจะจัดเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ ่+ 1 เตยีงเสริม ( 1 Double+1 extra bed )  

*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ท ีลู่กค้าซื้อเองเพือ่ต่อเท ีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางต่าง ๆ  ท ีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเท ีย่วบิน
ล่าช้า 
*** หากท่านต้องการอาหารพเิศษหรอืท ีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพือ่แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามท ีข่อหรอืไม่ข ึ้นอยูก่บัสายการบนิจะพจิารณาให้  
*** มีวซีา่ออสเตรเลียแลว้ ลดทา่นละ  4,500 บาท 

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามท ีร่ะบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมท ีพ่กั (สองท่านต่อหนึง่ห้อง), ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท ีย่ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการท ีร่ะบุ 

 ค่าอาหารและเครือ่งด ืม่ตามรายการท ีไ่ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งท ีม่,ี คา่วซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ  
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 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบัตเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัผู้
เดนิทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเท ีย่วกบัทวัร์เท่านัน้ จะไม่คุ้มครองผู้ท ีอ่ายุต ่ากว่า 1 ปีหรอืเกนิ 85 ปีข ึ้นไป อายุ 1 -15
ปี และ 75-84ปีคุ้มครอง 50 %  ( รายละเอียดตามเงือ่นไขกรมธรรม์ ) 

 ค่าน ้ามนัจากสายการบิน ณ วนัท ี ่ 20 มถุินายน 59 และบรษิทัฯของสงวนสิทธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั หากสายการ
บินเปลีย่นแปลงภาษนี ้ามนัหลงัจากนี้ 

 ค่าวซ่ีาออสเตรเลยี 
.  

อตัราน้ีไม่รวม  
 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าว 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณที ีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้
ท่านละ 30 กโิลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถอืข ึ้นเครือ่งได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และ สายการบินภายใน (Domestic) ได้ท่าน
ละ 1 ใบ ไม่เกนิ 23 กโิลกรมั 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการท ีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งด ืม่และค่าอาหารท ีส่ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารท ีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ท ีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าท ีโ่รงแรมไม่มเีพราะ
ควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนกังานยกกระเป๋า 

 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนือ่งจากท ีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช ัว่โมง  

 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึง่ท่าน  
 ท่านต้องเตรยีมเอกสารให้ทางบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วัน
ท างาน หรอืก่อน 3 สัปดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและผลวซ่ีา
ของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคนืได้ หากผู้เดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้
 

การยกเลิก 
 แจ้งยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 25-59 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ  าทัง้หมด 20,000.-บาท 

- กรณีท่ีถกูปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามดัจ  าทัง้หมด  
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- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1 -24 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทัง้หมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปี
ใหม่ ) 

 แจ้งยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเข้าประเทศออสเตรเลยี บรษิทัฯจะไม่มกีารคนื
เงนิท ัง้หมด  

 

หมายเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรอืโรงแรมท ีพ่กัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านงึถงึความสะดวกและปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ
จะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทางออก หรอืเข้าประเทศ เนือ่งจากมสีิ่งผดิกฎหมายหรอืสิ่งต้องห้ามน าเข้า
ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสือ่มเสียหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท ีก่องตรวจคนเข้าเมอืง
พจิารณาแล้ว ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา
อันสืบเนือ่งมาจากเอกสารในการย ืน่วซ่ีาไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรือ่งการเงนิและการท างานของตวัผู้โดยสารเอง บรษิทัฯ
จะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืงให้กบัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างด้าวท ีพ่ านกั
อยู่ในประเทศไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพือ่ต่อเครือ่งในกรณที ีส่ายการบิน
ระหว่างประเทศล่าช้า 
 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 

ตั้งแตว่นัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเร่ิมการเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกทา่น ท่ีสมคัรขอวซีา่ 
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันั้นผูย่ื้นขอวซีา่ทุกทา่น จะตอ้งมาติดตอ่ ท่ีศูนย์ย่ืนวซีา่ออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพื่อ
สแกนลายน้ิวมอื 

1) หนังสอืเดนิทาง มอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (นับวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือมี
วีซ่าติดมาทัง้หมด (ส  าคญัมาก) 
*** การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไม่จ าเป็นต้องน าพาสปอร์ตเขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอร์ดการเดนิทาง (ถ้าม)ี หรือ 
ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบริษัทฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่ริษัทฯ ทางลูกคา้จะรับคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง ***  

2) รูปถ่ายส ีจ านวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  
4) ส าเนาใบเปล ีย่นชือ่-นามสกุล (ถ้าม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถ้าม)ี  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษัทท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ  หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรือส าเนา

ทะเบยีนการคา้ถ้าเป็นเจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะต้องมหีนังสอืรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 
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8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย์ หรือ ฝากประจ าตัวจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั
พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมำยเหต ุ สถำนทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในกำรใช้ยืน่วีซ่ำ 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนักเรียน  
10) ขอส าเนาสูติบตัร เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี 
11) เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี หากไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา หรือ มารดา  

11.1  จะต้องมหีนังสอืยนิยอมจากบดิาหรือมารดาผู้ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปด้วย โดยใหท้างอ าเภอออกใหอ้นุญาตออก 
นอกประเทศ   หรือ กรอกฟอร์ม 1229 

11.2 หรือ ทัง้บดิาและมารดา ไม่ไดเ้ดนิทางพร้อมกบัเดก็ทัง้คู่ ทางผู้ปกครองทัง้ 2 ต้องไปขอโดยใหท้างอ าเภอออก
ให ้  อนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศกบัใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวท่ีตัวแทนยื่นวีซ่า 
VFS ทัง้คู่พร้อมกบับุตร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพร้อมกนัไม่ต้องใชห้นังสอืยนิยอม  
12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่้สูงอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง

จริง บริษัทฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่าก่อนวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และต้องจ่ายค่าทวัร์ทัง้หมดก่อน
เดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านหรอืออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไม่ไดบ้ริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทัง้ส ิน้ และ จะไมร่ับผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนืองจาก
มบีางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามทีผ่ลวซี่า
ออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากต้องใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ในการท า
ประกนัสุขภาพซึง่ลูกคา้จะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันัน้ๆ หรือ ลูกคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่ไป
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึ้นอยู่กบัผลของ
สุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวซี่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอร์โทรศพัท์บ้าน และอีเมล์ (ส  าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอร์มในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทูตไดจ้นกว่าจะถึงวนัก าหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส ิ้น --                            

 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ข ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย ืน่วซ่ีาไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทูตได้ ซึง่ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านท ีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ท ีจ่ะเดนิทาง
ไปท่องเท ีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารท ีร่ะบุเท่านัน้  
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กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่าใหม่
กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมท ีไ่ด้ช าระไปแล้ว และทางบรษิทัฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด  
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวซ่ีาอันเนือ่งมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงค์ในการย ืน่ขอวซ่ีาท่องเท ีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
4. กรณที ีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน ข ึ้นอยู่
กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
 
 
 

ทีอ่ยู่  ตัวแทนรับย่ืนวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 
ช ั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 1 , แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8. 0น. – 16. 0น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 
เวลาย่ืนใบสมคัร : 8. 0 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16. 0 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 
เวบ็ :www.vfs-au.net 
 
**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับย่ืนวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่จะย่ืนกรุ๊ป***  

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า  

 
 

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

 

 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 

1. ชื่อ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกดิ ............................... ................. 
 . ชื่อ / นามสกลุเดิม (หากม)ี ................................................................................... 



 

 
 
 

 
 

     
 

  

รหัสโปรแกรมทวัร์     Popular Australia-DEC-6D-TG-W14 

4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ...................................................................................... ............................... 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ............................ 
โทรศพัท์บา้น .....................................................  มอืถือ ...................... ............................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหนง่ .....................................................  
ชื่อสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ..................................................................... ................................................. 
ท่ีอยู.่..................................................................................................................... .... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศพัท์ท่ีท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่มรส 
ชื่อ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั -เดือน-ปีเกดิ ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัท์ท่ีบา้น ......................................................  มอืถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา ..................................................................................  
ท่ีอยู ่ .......................................................... ............................. รหัสไปรษณีย์ ............โทรศพัท์ ....................................... 
9. ทา่นเคยถูกปฏิเสธการวซีา่หรือไม ่   ไมเ่คย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 


