POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION
ซิดนีย – เมลเบิรน 6 วัน 4 คืน
ซิดนีย – บลูเมาทเทนส – เมลเบิรน – เกรทโอเชี่ยนโรท 6 วัน 4 คืน
ขอเชิญทานเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย เมืองเอกแหงรัฐนิวเซาทเวลส ลองเรือ
สําราญชมอาวซิดนีย ชมโรงละครโอเปราเฮาส สิ่งกอสรางอันโดงดังของออสเตรเลียที่องคการยูเนสโกได
ประกาศใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหงใหม ลองเรือสําราญ ชมความงามของอาวซิดนีย ทามกลางแสง
ตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอาวซิดนีย ชมเขาสามอนงค THREE SISTERS ROCK
ตํานานแหงอุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส อันเปนมรดกโลก เมลเบิรน ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่กอสราง
ตามแบบสถาปตยกรรมยุโรป สวนฟตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ และ
กระทอมกัปตันคุก นักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผูคนพบทวีปออสเตรเลียสวนสัตวพื้นเมือง
KOALA PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตวพื้นเมืองนานาชนิด
อาทิ โคอาลา จิงโจ วอมแบท เกาะฟลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุมใหญบนชายหาดกลับคืน
สูรงั พรอมอาหารมาฝากลูกตัวนอย รถไฟจักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต
เดิมเคยใชเปนเสนทางในการขนถายลําเลียงถานหินระหวางเมืองในสมัยกอนแตปจจุบันดัดแปลงใหเปน
รถไฟในการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
 เมนูพิเศษ!! กุงลอบสเตอรครึ่งตัว เสิรฟ
 พรอมไวนรสเยี่ยม
 พรอมสะสมไมลจากการบินไทย
 ชมพลุฉลองปใหมอยางยิ่งใหญอลังการกอนประเทศไทย 4 ชั่วโมง

กําหนดการเดินทาง

27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 (ปใหม)

ตารางเที่ยวบิน

วันบิน
วันที่ 1
วันที่ 4
วันที่ 5

เมือง
27 ธันวาคม 2561 กรุงเทพฯ-ซิดนีย (BKK-SYD)
29 ธันวาคม 2561 ซิดนีย- เมลเบิรน (SYD-MEL)
01 มกราคม 2562 เมลเบิรน-กรุงเทพฯ (MEL-BKK)

เที่ยวบิน
TG475
QF459
TG466

เวลา
17.50-07.20+1
18.00-19.35
15.25-20.35

ระยะเวลาบิน
9 ชั่วโมง
1.35 ชั่วโมง
9.30 ชั่วโมง

วันแรก (27 ธันวาคม 2561)
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย
15.00น.
คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 4 แถว D
เคานเตอรสายการบินไทย (TG) เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
17.50 น.
เหิรฟาสู นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 475
วันที่สอง (28 ธันวาคม 2561)
07.20 น.

เที่ยง

ค่ํา

นครซิดนีย– อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส – สวนสัตวพื้นเมือง –
ซิดนีย
เดินทางถึงทาอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย
หลังผานพิธตี รวจคนเขาเมือง เมืองนําทานเดินทางเขาสู
อุทยาน
แหงชาติบลูเมาทเทนส ชื่นชมทิวทัศนอันสวยงามบนผืนแผนดินและหุบ
เขาอันกวางใหญซึ่งเปนที่อยูข องนกนานาชนิด สัตวตาง ๆ สามารถอาศัยอยู
ตามธรรมชาติและเต็มไปดวยตนยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเปนสีนา้ํ เงิน
ตามหุบเขาอันกวางใหญ ผานเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อวา KATOOMBA
จากนัน้ ชม เขาสามอนงค (THREE SISTERS ROCK) เปน
แทน
หินใหญสามกอนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเปนตํานาน
ความรักอันแสนเศราของยักษสาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถกู สาปใหเปนหิน
สามกอนทําใหหุบเขาแหงนี้มีความงามยิง่ ขึ้น
จากนั้นนําทานเดินทางสู
SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเชาและรถรางลงหุบเขาทําใหทานได
ชมเขาสามอนงคไดสวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม
นําทานรถรางไฟฟา
(KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถานหินในสมัยกอนมีความชันถึง 45
องศา วิ่งผานทะลุหุบเขาอันสูงชันสูหุบเขาดานลางอยางตื่นเตนและหวาดเสียว จากนั้นใหทา นไดเดิน
ชมธรรมชาติตามทางไมที่จดั ไวอยางสวยงามใตหุบเขาชมปาฝนและหุน จําลองการขุดถานหินใน
สมัยกอน จากนั้นขึ้นกระเชา SCENIC CABLEWAY จากใตหุบเขาสูดานบนพรอมชมความ
งดงามเบื้องลางของหุบเขาสีน้ําเงินที่ทานยังสามารถชมยอดเขาสามอนงคอีกมุมที่แตกตาง
รับประทานอาหารกลางวันแบบทองถิ่น ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู สวนสัตวพื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชม
ธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตวพื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาลา
จิงโจ วอมแบท ใหทา นไดสัมผัสและถายรูปคูกบั โคอาลาตัวนอยอยาง
ใกลชิด สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือของทานเอง สดชื่นผอน
คลายไปกับบรรยากาศอันรมรื่น บนพืน้ ทีก่ วา 10 เอเคอรของผืนปาอันอุดม
สมบูรณเขตรอนชื้น หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตวั เมืองซิดนีย
รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สาม (29 ธันวาคม 2561)
เชา

เที่ยง

นครซิดนีย – เที่ยวชมเมือง – ลองเรือชมอาวซิดนีย – เมลเบิรน

รับประทานอาหารเชาในโรงแ

นําทานชมนครซิดนีย โดยผานชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุมสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผอนวันหยุด
หรือยามเย็นในบรรยากาศทามกลางสายลม แสงแดดอันสดชื่น ที่นิยมเลนกระดานโตคลืน่ หาดทราย
แหงนี้ยังไดเปนเสนทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลยบอลชายหาดใน
คราวที่จัดกีฬาโอลิมปก ป 2000 ผานชมบานของเศรษฐีบนเนินเขา แวะ
จุดชมวิวบนหนาผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอาวซิดนีย
และ
มหาสมุทรแปซิฟคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงที่
ทานจะไดชมทองทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟก และความงามของ
ปากอาวทางเขาซิดนียในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเปนจุดวางปนใหญยิงตอตานขาศึกที่เขามาทางเรือ
ในยามสงคราม มาหินของมิสซิสแม็คควอรี่ มานั่งหินตัวโปรดของภริยาของผูสําเร็จราชการคนแรก
ของรัฐนิวเซาทเวลส
ซึ่งเปนมาหินทรายอยูปลายสุดของสวนสาธารณะดานหนาเปนอาวซิดนียที่
สวยงามนอกจากนีด้ านบนสวนสาธารณะยังเปนจุดถายรูปที่สวยงามที่ทานจะถายรูปใหเห็นโรงละคร
โอเปรา เฮาสและสะพานฮารเบอรเปนสัญลักษณของนครซิดนีย แวะรานชอปปง สินคาพื้นเมืองเพื่อ
เปนของฝาก อาทิเชนครีมบํารุงผิว หรือของที่ระลึกตาง ๆ เชนพวงกุญแจโคอาลา หรือจิงโจ นําทาน
เดินทางสูทา เรือ
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตบ นเรือ
ลองเรือสําราญในอาวซิดนีย เพื่อชมโรงละครโอเปราเฮาส (OPERA HOUSE) สิ่งกอสรางที่โดด
เดนดวยหลังคารูปเรือซอนกันอันเปนเอกลักษณในแบบสถาปตยกรรมรวม
สมัยที่สรางชื่อเสียงใหกับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอรน อูซอง สถาปนิก
ชาวเดนมารก ดวยงบประมาณในการกอสรางกวารอยลานเหรียญใชเวลาใน
การกอสรางนานถึง 14 ป และองคการยูเนสโกไดลงทะเบียนขึ้นเปนมรกด
โลกในป พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปดวยหองแสดงคอนเสิรต หอง
แสดงละคร และหองภาพยนตร และรานอาหารจํานวนมาก ระหวางลองเรือ
ทานยังสามารถถายรูปกับสะพานฮารเบอร
ที่เชือ่ มตอระหวางซิดนีย
ทางดานเหนือกับตัวเมืองซิดนียเขาหากัน ทอดยาวกลางอาวซิดนียไดอยางสวยงามและทําใหการเดิน
เขาสูตัวเมืองซิดนียไดสะดวงยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นําออกมาลองอาวอวดความงามในอาวแหง
นี้ จากนั้นเดินทางกลับสูซิดนีย ใหทานไดอิสระชอปปงที่ยานซิตี้เซ็นเตอร หรือปปงสินคามากมาย
จากหางดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ไดรับการปรับปรุงตกแตงใหมอยางสวยงาม เปนที่

18.00 น.
19.35 น.
ค่ํา

รูจักกันทั่วไปในทองถิ่นวาตึก QVB ตั้งอยูที่บนถนน George Street ระหวางถนน Market กับถนน
Park เปนอาคาร
ชอปปงสูงสี่ชั้น มีสินคาประเภทแฟชั่น อัญมณี ของในบาน หรือแมแตดอกไม ทานสามารถเดินทางใต
ดินสูยาน Centre Point เพื่อ สินคายี่หอดังมากมาย
เดินทางโดยสายการบินแควนตัสสูเมลเบิรน เที่ยวบินที่ QF459
ถึงนครเมลเบิรนเมืองหลวงแหงรัฐวิคตอเรีย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MEL BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สี่ (30 ธันวาคม 2561)
เชา

เที่ยง

เกรทโอเชี่ยนโรด ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย - พอรตแคมเบลล เมลเบิรน

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางจากเมลเบิรนตามเสนทางสาย เกรทโอเชี่ยนโรดแบบเต็ม
สาย ที่สวยงามและเปนที่รูจกั ของนักทองเที่ยวที่จะพลาดไมไดเลยหากมาถึง
รัฐวิกตอเรีย
ผานทางเมืองจีลองที่เปนเมืองแหงอุตสาหกรรมของรัฐ
วิกตอเรีย จากนั้นนําทานเขาสูเขตเกรทโอเชี่ยนโรด ใหทา นไดชมทัศนียภาพ
ที่สวยงามของชายฝงมหาสมุทรและหาดทรายตาง ๆ ตามเสนทางที่งดงาม
แหงหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผาน เมืองAanglesea และเมือง Lorne ที่เต็ม
ไปดวยธรรมชาติพรอมทะเลสวยงามและสงบ กอนเขาสู Apollo Bay ที่เปน
อีกเมืองยอดนิยมของนักทองเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน้ําทะเลสีน้ําเงิน
ตัดกับปาอันเขียวขจีทําใหเมืองนี้มีเสนหสวยงาม นอกจากนี้ระหวางทางผาน
ชมโคอาลาที่อยูตามตนยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนัน้ เดินทางตอสู พอรตแคมเบลล สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก คุณจะตองตะลึงกับ
ภาพทิวทัศนอนั งดงามของมหาสมุทรแปซิฟค และลักษณะภูมิประเทศที่ไมเหมือนที่ใด ๆ ในโลก นํา
ทานชมปรากฏการณธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12
นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต ซึ่งถือวาเปนความ
มหัศจรรยทางธรรมชาติที่ไมควรพลาด
***(แนะนําซือ้ ทัวรเพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร ใหทานชมความงามในมุม
สูงที่รับรองไดวาทานจะตองประทับใจ ราคาที่เริ่มตนโดยประมาณ 145

ค่ํา

เหรียญออสเตรเลีย สําหรับทานที่สนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร)
จากนัน้ นําทานเดินทางสู เมลเบิรน
รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาพักที่โรงแรม MEL BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หา (31ธันวาคม 2562)

เชา

เที่ยง

เมลเบิรน – รถไฟจักรไอน้ําโบราณ – ชมสวนสัตว – ชมนกเพนกวินที่
เกาะฟลลิป
** ชมพลุฉลองปใหม อยางยิ่งใหญริมแมน้ํายาราแหงนครเมลเบิรน **

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
อิสระชอปปงยานไชนา ทาวน รานคามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบานเกาสรางตั้งแต
สมัยศตวรรษที่ 19 ดวยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซียหรือจะชอปปงหางสรรพสินคาชื่อดัง อาทิ
หางเดวิด โจน หางมายเออร ในหลากหลายสําหรับบุรษุ และสตรี ชอปปงยานไชนา ทาวน หรือจะนั่ง
รถรางรอบเมืองเที่ยวชมสถานทีต่ างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต ณ ภตตาคาร
นําทานสูสถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแตเดิมเคยใชเปน
เสนทางในการเดินทางระหวางเมืองและขนสงสินคาเปดใหบริการ
ในป ค.ศ.1900 เปนรถไฟสายเกาที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปจจุบนั ไดถูก
ดัดแปลงนํามาใชในการทองเที่ยวชมปา
นําทานนั่ง รถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงาม
ตามแนวเขาตลอดเสนทางวิง่ ของรถไฟและทานยังสามารถนั่งหอย
ขาผอนคลายอารมณพรอมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปดวย
หุบเขาและปาสูงที่ยังคงความสมบูรณ
จากนัน้ นําทานเดินทางสูเขตอนุรักษธรรมชาติ เกาะฟลลิป ซึ่งเปนเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปดวยสัตว
พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษทั้งสัตวน้ําและสัตวปา และคงความเปนธรรมชาติที่มีหาดทรายและ
ปาพุมเล็ก ๆ ซึ่งเปนที่อยูของเพนกวินตัวนอย แมวน้าํ และนก นานาชนิด

หมายเหตุ หามหอยขา หรือ ยื่นอวัยวะแขนและขา ออกมานอกตัวรถไฟ เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น (เปนกฎขอบังคับใหมของ
ทางรถจักรไอน้ําโบราณ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูกุงลอบสเตอรครึ่งตัว เสิรฟ พรอมไวนรสเยี่ยม

นําทานสู PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ
อันนาประทับใจกับการชมความนารักของ ฝูงเพนกวินพันธุเล็กทีส่ ุด
ในโลกที่อยูรวมกันเปนกลุมใหญบนชายหาด
SUMMERLAND
BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตยอัสดงซึ่งทานจะได
เห็นฝูงเพนกวินตัวนอยพรอมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อ
กลับคืนสูรังพรอมอาหารในปากมาฝากลูกตัวนอยที่รออยูในรัง เหลา
เพนกวินทั้งหลายจะสงเสียงเรียกหาลูกและเดินใหทานเห็นความนารัก
อยางใกลชิด เพนกวินนอยเหลานี้จะออกไปหาอาหารแตเชาและจะ
กลับมาอีกทีตอนพระอาทิตยตก
( หามถายรูปเพนกวิน เพราะเปนการรบกวนหรืออาจจะทําใหเพนกวินตกใจ )
จนไดเวลา นําทานเดินทางสู เมืองเมลเบิรน เพื่อฉลองปใหม 2019 อยางยิ่งใหญอลังการ ชมพลุ
ที่ถูกจุดขึ้นในเมืองเมลเบิรน และริมแมน้ํายารราอยางงดงามและตระการตา
นําทานเขาพักที่โรงแรม MEL BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หก( 01 มกราคม 2562) นครเมลเบิรน ชมเมือง-สวนฟตซรอย กระทอมกัปตันคุก - ชอปปง – กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
หลังจากนั้นชม สวนฟตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ เปนที่ตั้ง
กระทอมกัปตันคุก (**ไมรวมคาเขาชมในกระทอม) บานพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของ
โลก ผูคน พบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต กระทอมนี้ไดถูก
ยายมเพื่อเปนการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรนในวาระครบรอบ
100 ป ผานชม Federation Square เปนยานที่ครึกครื้นของ
เมืองเมลเบิรนตรงปลายแมน้ํา Yarra River ขามฝงถนนจาก
สถานี Flinders Street Station ที่นี่เปนศูนยรวมของแกลเลอรี่
โรงภาพยนตร รานอาหารภัตตาคารที่ไดรับรางวัล มีคาเฟและ
บาร มีลานเปดกวางสําหรับจัดกิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการ
ที่ลอมรอบไปดวยอาคารสถาปตยกรรมที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของ
โลก มีรานอาหารมากมายหลายสไตล
นําทานชม อนุสรณสถานสงคราม(Shrine of remembrance)
เปนอนุสรณสถานสงครามทีใ่ หญที่สุดในประเทศออสเตรเลีย

12.00 น.
15.25 น.
20.35 น.

ตั้งอยูบริเวณคิงโดเมนสบนถนนเซนตคิวดา สถานทีแ่ หงนี้รัฐบาลออสเตรเลียไดสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึง
ชายหญิงที่รับใชชาติและเสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 1 ขณะไปรบยังสนามรบกัลลิโปลีประเทศตุรกี
ณ.สมรภูมิแหงนี้จึงเกิดเปนวัน”แอนแซ็ค”(25 เมษายน) ในวันนี้เหลาชาวออสเตรเลียนไดจัดพีธี
รําลึกถึงผูรับใชชาติจํานวนกวา 114000 นายและเสียชีวิต 19000 นาย โดยจะนําดอกปอปปสแี ดงมา
แสดงความเคารพ ณ สถานที่แหงนี้ซึ่งจะจัดเปนประจําในทุก ๆ ป ออกแบบและอํานวยการกอสราง
โดยสถาปนิกอดีตทหารผานศึก ในสงครามโลกครั้งที่ 1 “ฟลลิปส ฮัดสัน”กับ”เจมส วารดร็อบ” สราง
ตามอยางศิลปะคลาสสิคโดยไดแรงบันดาลใจจาก สุสานแหงฮาลิคาแนสสัส และวิหารพาเธนอนใน
กรุงเอเธนส สวนยอดของเหนือหลังคาทรงซิกกาเปนสวนที่ไดมาจาก”Choragic monument of
lysicrates”ในกรุงเอเธนส
วัสดุที่ใชในการกอสรางอนุสรณสถานแหงนี้นั้นเปนวัสดุที่อยูในประเทศ
ออสเตรเลีย ทั้งหมด ไมวา จะเปนหินแกรนิตที่เปนโครงสรางหลัก ๆ ของตัวอาคาร และหินออนที่ใช
ในการตกแตงภายใน สถานที่สําคัญแหงนี้ถูกสรางขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 คือในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ.1918 และแลวเสร็จในเดือน มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกันยังใชรําลึกถึงผู
เสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกดวย
ผานชมอาคารรัฐสภาแหงเมลเบิรน (Parliament House Melbourne) กอสรางขึ้น ณ.เดือนธันวาคม
ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929 ออกแบบโดย”ชาลี แพสลียและปเตอร เคอร”อํานวยการกอสรางโดย”
จอน คิงส”ซึ่งใชพื้นฐานศิลปะนีโอคลาสสิค ตั้งอยูบริเวณถนนสปริงทิศตะวันออกของเมลเบิรนในรัฐ
วิคตอเรีย สถานที่แหงนี้เคยถูกใชเปนทั้งรัฐสภาแหงรัฐวิคตอเรีย 2 ครั้งในป 1855-1901และ
1927-ปจจบัน ทั้งยังเคยถูกใชเปนอาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหวางป 19011927 อีกตางหาก สถานที่แหงนีไ้ ดรบั การขึ้นทะเบียนเปนมรดกสําคัญของรัฐวิคตอเรีย และได
เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปในป 2006 ทีผ่ านมา
ผานชมวิหารเซนตแพทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourn) เปนวิหารในศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิคที่ใหญที่สดุ ในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผูเปนบิช็อปทานแรกแหงเมือง
Melbourne ตอมาไดเปนบิชอ็ ปแหงออสเตรเลียคนที่ 4 มีดาํ ริให William Wardell ผูเปนทั้งนักบวช
และสถาปนิกที่สําคัญแหงเมืองนี้เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสรางทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธิคระ
หวางศตวรรษที่ 14 โดยมีพื้นฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ โดยเริ่มวางแผนและ
กอสรางเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1858-1939 ตอมาไดบรู ณะครั้งใหญเมื่อป 1994 เพื่อที่จะเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 100 ป ในอีกสามปถัดมา
** ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย )
จากนัน้ ทําทานเดินทางสูทาอากาศยานนครเมลเบิรน
เหิรฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
*******************************

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 (ปใหม)

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน
ราคารวมตั๋ว
คณะผูเดินทาง
ระหวางประเทศ
และคาวีซาแลว (รวมตั๋วบินภายในประเทศแลว)
ผูใหญ พัก 2-3 ทาน/หอง
49,900.- บาท
74,900.- บาท
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 1 ผูใหญ
45,900.- บาท
71,900.- บาท
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญมีเตียง
42,900.- บาท
68,900.- บาท
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง
39,900.- บาท
65,900.- บาท
หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
12,900.- บาท
12,900.- บาท
ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หอง ทานที่ 3 ลด
1,000. -บาท
1,000. -บาท
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน หากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลง
*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 20 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 20 ทาน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** สําหรับหองที่พัก 3 ทาน (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนนอยและบางโรงแรมอาจจะเปนเตียงใหญสองเตียงที่
สามารถพักได 3 ทาน ( 2 Double bed) หรืออาจจะจัดเปนหอง 1 เตียงใหญ + 1 เตียงเสริม ( 1 Double+1 extra bed )
*** บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบิน
ลาชา
*** หากทานตองการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน กรุณาแจงใหเราทราบในตอนจองทัวรหรือ
กอนเดินทางอยางนอย 10 วัน เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึ้นอยูกับสายการบินจะพิจารณาให
*** มีวีซาออสเตรเลียแลว ลดทานละ 4,500 บาท
* ที่นั่งสําหรับกรุปที่เราจองเปนที่นั่งทั่วไปไมใชที่นั่งดานหนาสุด(long leg seat)

อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแลว ตามที่ระบุในรายการ
คาโรงแรมที่พกั (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ ดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี, คาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย
คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
สําหรับผูเดินทางไปพรอมกรุป ในระยะเวลาทองเที่ยวกับทัวรเทานั้น จะไมคุมครองผูที่อายุต่ํากวา 1 ปหรือเกิน 85 ป
ขึ้นไป อายุ 1-15ป และ 75-84ปคุมครอง 50 % ( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม )
คาน้ํามันจากสายการบิน ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน หาก
สายการบินเปลีย่ นแปลงภาษีนา้ํ มันหลังจากนี้
คาวีซาทองเที่ยวเขาออสเตรเลีย

อัตรานี้ไมรวม
คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตใหโหลด
กระเปาไดทานละ 30 กิโลกรัม และ กระเปาเล็กถือขึ้นเครื่องได 1 ใบ ไมเกิน 7 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจาก
รายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิม่ เอง
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3%
คาทิปหัวหนาทัวร ตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
คาทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)



คาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
โรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยกกระเปา
ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถ / ไมแจกกระเปา
ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ ระเทศออสเตรเลีย โดยสวนใหญจะขายเปนเน็ตเปนชั่วโมง

เพราะ

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 30,000.- บาท ตอการจองทัวรหนึ่งทาน
ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซา เขาประเทศออสเตรเลียกอน 21
วันทํางาน หรือกอน 3 สัปดาห
หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียลาชา ไมทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผล
วีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 30 วันทําการสําหรับทานที่รอผล
วีซา หรือหากผลวีซาผานแลวขอชําระยอดคาใชจายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไมไดรับเงินครบทั้งหมดกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ

เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดอา นเงื่อนไขและยอมรับขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมดของทางบริษทั ฯ เปนที่เรียบรอยแลว
เงื่อนไขการยกเลิก
คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตั๋วเครื่องบิน คาโรงแรมและคาวีซาลวงหนาซึ่งไมสามารถเรียกเงินคืนได หากผูเดินทาง
ยกเลิกหรือไมสามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเปนไปตางเงื่อนไขตามนี้
การยกเลิก
แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วันทําการคืนคามัดจํา 30,000.- บาท.
แจงยกเลิกลวงหนา 31-50 วัน กอนเดินทาง ยึดคามัดจําทั้งหมด 30,000.-บาท
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดคามัดจําทั้งหมด
- กรณีออกตั๋วแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาตั๋ว
แจงยกเลิกลวงหนา 1-30 วัน กอนเดินทาง ไมสามารถคืนเงินคาทัวรทั้งหมดเพราะเปนชวงพีค (เทศกาลปใหม)
แจงยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขาประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไมมีการ
คืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลาชาของสายการบินหรือโรงแรมที่พกั ในตางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ
และบริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางออก หรือเขาประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งตองหามนําเขาประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว
2. ทางบริษัทฯ ไมคืนเงินไหทานไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซาอัน
สืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซาไมครบถวนและไมผานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผูโดยสารเอง
3. บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ
คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
4. บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบคาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ทานออกตั๋วเองเพื่อตอเครื่องในกรณีที่สายการบินระหวาง
ประเทศลาชา
5.
เอกสารในการขอวีซา (update 03-May-2016) * ควรยื่นวีซากอนเดินทาง 30 วันทัวรชวงเทศการปใหม*
ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป จะเริ่มการเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซ จากผูสมัครทุกทาน ที่สมัครขอวีซา เพื่อ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผูยื่นขอวีซาทุกทาน จะตองมาติดตอ ที่ศูนยยื่นวีซาออสเตรเลีย ดวยตนเอง เพื่อสแกน
ลายนิ้วมือ
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถายสําเนาหนาที่มีการเดินทางเขา-ออก หรือมีวีซา

ติดมาทั้งหมด (สําคัญมาก)
*** การยื่นวีซาออสเตรเลียไมจําเปนตองนําพาสปอรตเขาสถานทูต สามารถใชเรคคอรดการเดินทาง (ถามี) หรือ
สําเนาหนาพาสปอรต ยื่นได แตหากใหทางบริษัทฯ มา จะดีกวาเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนําพาสปอรตไปรูดเลมที่
VFS แลวนํากลับมาพักไวที่บริษัทฯ ทางลูกคาจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
5) หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไดทั้งคู) หรือสําเนาทะเบียน
การคาถาเปนเจาของกิจการ
6) ขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไดทั้งคู)
7) ขาราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรขาราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใชสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะไดคืนเพื่อไดรับ
พิจารณาวีซาแลว) หรือ statement ยอนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเทานั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม
รับ Bank Guarantee ในการใชยื่นวีซา
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปดเทอมใชบัตรนักเรียน
10) ขอสําเนาสูติบตั ร เด็กอายุต่ํากวา 18 ป
11) เด็กอายุต่ํากวา 18 ป หากไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูที่ไมไดเดินทางไปดวย โดยใหทางอําเภอออกใหอนุญาตออก
นอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม 1229

11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไมไดเดินทางพรอมกับเด็กทั้งคู ทางผูปกครองทั้ง 2 ตองไปขอโดยใหทางอําเภอ
ออกให อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอรม 1229 และ ตองไปโชวตัวที่ตัวแทนยื่นวี
ซา VFS ทั้งคูพรอมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพรอมกันไมตองใชหนังสือยินยอม
12) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับลูกคาที่มีอายุเกินกวา 75 ป ( ยกเวนกรณีที่ผูสูงอายุ 75 ปขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง
บริษัทฯจะดําเนินการใหและแนะนําใหยื่นวีซากอนวันเดินทางมากกวา 45 วัน และตองจายคาทัวรทั้งหมดกอน
เดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซาไมผานหรือออกไมทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําใหเดินทางไมไดบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบไมวากรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไมรับผิดชอบกรณีเพื่อนรวมเดินทางที่ผานแลวจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมี
บางทานในคณะไมผาน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูติดตามที่ผลวีซาออก
แลวแตยกเลิกเพราะกรณีนี้)
กรณีที่ยืนยันจะใหยื่นวีซา
เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการยื่นวีซาเปนเวลานาน และมีคาใชจายเพิ่มในการทํา
ประกันสุขภาพซึ่งลูกคาจะตองจายเองพรอมกับตอนยื่นวีซา (ราคาขึ้นอยูกับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกคา
สามารถทําเองได) หลังจากยื่นแลว รออีกประมาณ 25-30 วัน ทางสถานทูตจะสงใบฟอรม (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซาอีกที นอกจากนี้วีซาขึ้นอยูกับผลของสุขภาพ
ของผูสูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเปนรายบุคคล สวนวันรับวีซาไมสามารถระบุได กรุณาใสหมายเลข
โทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทบาน และอีเมล (สําคัญมาก) ที่สามารถติดตอได ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบาน เพื่อกรอกฟอรมในการยืน่ วีซา
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ 25-30 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางทานไดยื่นเลมเขา VFS
แลวนําเขาสถานทูตแลวไมสามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม หากมีการใชเลมเดินทาง
ไปประเทศอื่นกอน จะตองแจงใหเราทราบกอนยื่นวีซา หากทานไมแจงใหทราบ บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบใด ๆ
ทั้งสิ้น -เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เปนแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีม่ ีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทานั้น
กรณีถูกปฎิเสทวีซา
1. หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด หรือ หากตองการยื่นคํารองขอวีซา
ใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเนื่องมาจากการใชหลักฐานปลอม บิดเบือนขอเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเทีย่ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
4. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน
ขึ้นอยูกับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด

ที่อยู ตัวแทนรับยื่นวีซา ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
ทําการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร ถึง วันศุกร ยกเวนวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100
อีเมล :info.dibpth@vfshelpline.com
เว็บ :www.vfs-au.net
**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับยื่นวีซา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา ไมตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่น
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไวขางตนใหครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอวีซา 
**** เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปเกิด .......................................... อายุ .................... ป สถานที่เกิด .........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูปจจุบนั (ที่ติดตอไดสะดวก) ........ .............. ..........................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย .........................
โทรศัพทบาน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปจจุบนั .............................................. ตําแหนง .....................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน หรือรานคา ......................................................................................................................
ที่อยู............................................................................................................. รหัสไปรษณีย .............................
โทรศัพทที่ทํางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา (.....) มาย (.....) อยูกินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู
ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปเกิด .................................
ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) .......................................................................................................................
โทรศัพทที่บาน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดวยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
8. กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................ที่
อยู ......................................................................... รหัสไปรษณีย ............โทรศัพท .......................................
9. ทานเคยถูกปฏิเสธการวีซาหรือไม
ไมเคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ...................................

ขอมูลสวนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทหองพัก (จัดหองพัก)
10.1 หองพักผูใหญ 2 ทาน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............หอง
10.2 หองพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใหญ……..หอง
10.3 หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (มีเตียง)
10.4 หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (ไมมีเตียง)
10.4 หองพักผูใหญ 3 ทาน (TRP) เตียงเสริม ………..หอง
10.5 หองพัก 1 ทาน (SGL) ………หอง
11. อาหาร
ไมทานเนื้อวัว
ไมทานเนื้อหมู
ไมทานสัตวปก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออรคิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถามี) .................................................
13. รีเควสที่นงั่ .........................................................(ริมทางเดิน/ริมหนาตาง/อื่นๆ) (ทางบริษัทฯ จะแจงทางสายการ
บินฯ ตามที่รีเควสมา แตไมสามารถการันตไดเลย ขึ้นอยูกับพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุปทัวรเปนหลัก)

