BW. POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION
ซิดนี ย์ – เมลเบิรน์ 6 วัน 4 คืน
ซิดนีย – บลูเมาทเทนส – เมลเบิรน – เกรทโอเชี่ยนโรท 6 วัน 4 คืน

ขอเชิญทานเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย เมืองเอกแหงรัฐนิวเซาทเวลส ลองเรือสําราญ
ชมอาวซิดนีย ชมโรงละครโอเปราเฮาส สิ่งกอสรางอันโดงดังของออสเตรเลียที่องคการยูเนสโกไดประกาศให
เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหงใหม ลองเรือสําราญ ชมความงามของอาวซิดนีย ทามกลางแสงตะวันและ
ทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอาวซิดนีย ชมเขาสามอนงค THREE SISTERS ROCK ตํานานแหง
อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส อันเปนมรดกโลก
เมลเบิรน ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่กอสรางตามแบบ
สถาปตยกรรมยุโรป สวนฟตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ และ กระทอมกัปตันคุก
นักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผูคนพบทวีปออสเตรเลียสวนสัตวพื้นเมือง KOALA PARK เพลิดเพลินไป
กับการชมธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตวพื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาลา จิงโจ วอมแบท เกาะฟลลิปชมฝูง
นกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุมใหญบนชายหาดกลับคืนสูรังพรอมอาหารมาฝากลูกตัวนอย รถไฟจักรไอน้ํา
โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแตเดิมเคยใชเปนเสนทางในการขนถายลําเลียงถานหินระหวางเมือง
ในสมัยกอนแตปจจุบันดัดแปลงใหเปนรถไฟในการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
• เมนูพิเศษ!! กุงลอบสเตอรครึ่งตัว เสิรฟพรอมไวนรสเยี่ยม
• 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) นครซิดนีย– อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส – สวนสัตวพื้นเมือง –
ซิดนีย
07.20 น.
เดินทางถึงทาอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลียหลัง
ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง เมืองนําทานเดินทางเขาสู
อุทยานแหงชาติบลู
เมาทเทนส ชื่นชมทิวทัศนอันสวยงามบนผืนแผนดินและหุบเขาอันกวางใหญ
ซึ่งเปนที่อยูของนกนานาชนิด สัตวตาง ๆ สามารถอาศัยอยูตามธรรมชาติและ
เต็มไปดวยตนยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเปนสีน้ําเงินตามหุบเขาอันกวาง
ใหญ ผานเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อวา KATOOMBA จากนั้นชม เขาสาม
อนงค (THREE SISTERS ROCK) เปน แทนหินใหญสามกอนรูปทรง
แปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเปนตํานาน ความรักอันแสนเศราของ
ยักษสาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปใหเปนหินสามกอนทําใหหุบเขาแหงนี้มี
ความงามยิ่งขึ้น จากนั้นนําทานเดินทางสู SCENIC WORLD บริษัทที่บริการ
กระเชาและรถรางลงหุบเขาทําใหทานไดชมเขาสามอนงคไดสวยงามยิ่งขึ้นอีก
มุม
นําทานรถรางไฟฟา (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถานหินใน
สมัยกอนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผานทะลุหุบเขาอันสูงชันสูหุบเขาดานลางอยางตื่นเตนและหวาดเสียว
จากนั้นใหทานไดเดินชมธรรมชาติตามทางไมที่จัดไวอยางสวยงามใตหุบเขาชมปาฝนและหุนจําลองการขุด
ถานหินในสมัยกอน จากนั้นขึ้นกระเชา SCENIC CABLEWAY
จากใตหุบเขาสูดานบนพรอมชม
ความงดงามเบื้องลางของหุบเขาสีน้ําเงินที่ทานยังสามารถชมยอดเขาสามอนงคอีกมุมที่แตกตาง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบทองถิ่น ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู สวนสัตวพื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติ
และความนารักของเหลาสัตวพื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาลา จิงโจ วอม
แบท ใหทานไดสัมผัสและถายรูปคูกับโคอาลาตัวนอยอยางใกลชิด สนุกสนาน
กับการใหอาหารจิงโจจากมือของทานเอง สดชื่นผอนคลายไปกับบรรยากาศ
อันรมรื่น บนพื้นที่กวา 10 เอเคอรของผืนปาอันอุดมสมบูรณเขตรอนชื้น
หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองซิดนีย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สาม (29 ธันวาคม 2561)
เชา

เที่ยง

18.00 น.
19.35 น.

นครซิดนีย – เที่ยวชมเมือง – ลองเรือชมอาวซิดนีย – เมลเบิรน

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

นําทานชมนครซิดนีย โดยผานชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุมสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผอนวันหยุดหรือ
ยามเย็นในบรรยากาศทามกลางสายลม แสงแดดอันสดชื่น ที่นิยมเลนกระดานโตคลื่น หาดทรายแหงนี้ยัง
ไดเปนเสนทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลยบอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬา
โอลิมปก ป 2000 ผานชมบานของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหนา
ผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอาวซิดนีย
และมหาสมุทรแปซิฟคที่
สวยงาม แวะที่เดอะแกป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงที่ทานจะไดชมทองทะเล
อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟก
และความงามของปากอาวทางเขาซิดนีย
ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเปนจุดวางปนใหญยิงตอตานขาศึกที่เขามาทางเรือในยามสงคราม มาหิน
ของมิสซิสแม็คควอรี่ มานั่งหินตัวโปรดของภริยาของผูสําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส ซึ่งเปน
มาหินทรายอยูปลายสุดของสวนสาธารณะดานหนาเปนอาวซิดนียที่สวยงามนอกจากนี้ดานบน
สวนสาธารณะยังเปนจุดถายรูปที่สวยงามที่ทานจะถายรูปใหเห็นโรงละครโอเปรา เฮาสและสะพานฮาร
เบอรเปนสัญลักษณของนครซิดนีย แวะรานชอปปงสินคาพื้นเมืองเพื่อเปนของฝาก อาทิเชนครีมบํารุงผิว
หรือของที่ระลึกตาง ๆ เชนพวงกุญแจโคอาลา หรือจิงโจ นําทานเดินทางสูทาเรือ
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตบนเรือ
ลองเรือสําราญในอาวซิดนีย เพื่อชมโรงละครโอเปราเฮาส (OPERA HOUSE) สิ่งกอสรางที่โดดเดน
ดวยหลังคารูปเรือซอนกันอันเปนเอกลักษณในแบบสถาปตยกรรมรวมสมัยที่
สรางชื่อเสียงใหกับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอรน อูซอง สถาปนิกชาว
เดนมารก ดวยงบประมาณในการกอสรางกวารอยลานเหรียญใชเวลาในการ
กอสรางนานถึง 14 ป และองคการยูเนสโกไดลงทะเบียนขึ้นเปนมรกดโลกในป
พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปดวยหองแสดงคอนเสิรต หองแสดงละคร และ
หองภาพยนตร และรานอาหารจํานวนมาก ระหวางลองเรือทานยังสามารถ
ถายรูปกับสะพานฮารเบอร ที่เชื่อมตอระหวางซิดนียทางดานเหนือกับตัวเมืองซิดนียเขาหากัน ทอดยาว
กลางอาวซิดนียไดอยางสวยงามและทําใหการเดินเขาสูตัวเมืองซิดนียไดสะดวงยิ่งขึน้ ชมเรือใบที่ชาวออส
ซี่นําออกมาลองอาวอวดความงามในอาวแหงนี้ จากนั้นเดินทางกลับสูซิดนีย ใหทานไดอิสระชอปปงที่
ยานซิตี้เซ็นเตอร หรือปปงสินคามากมายจากหางดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ไดรับการ
ปรับปรุงตกแตงใหมอยางสวยงาม เปนที่รูจักกันทั่วไปในทองถิ่นวาตึก QVB ตั้งอยูที่บนถนน George
Street ระหวางถนน Market กับถนน Park เปนอาคาร
ชอปปงสูงสี่ชั้น มีสินคาประเภทแฟชั่น อัญมณี ของในบาน หรือแมแตดอกไม ทานสามารถเดินทางใตดินสู
ยาน Centre Point เพื่อ สินคายี่หอดังมากมาย
เดินทางโดยสายการบินแควนตัสสูเมลเบิรนเที่ยวบินที่ QF459
ถึงนครเมลเบิรนเมืองหลวงแหงรัฐวิคตอเรีย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MEL BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สี่ (30 ธันวาคม 2561)
เชา

เที่ยง

ค่ํา

เกรทโอเชี่ยนโรด ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย - พอรตแคมเบลล เมลเบิรน

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางจากเมลเบิรนตามเสนทางสาย เกรทโอเชี่ยนโรดแบบเต็มสาย
ที่สวยงามและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวที่จะพลาดไมไดเลยหากมาถึงรัฐ
วิกตอเรีย ผานทางเมืองจีลองที่เปนเมืองแหงอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย
จากนั้นนําทานเขาสูเขตเกรทโอเชี่ยนโรด ใหทานไดชมทัศนียภาพที่สวยงาม
ของชายฝงมหาสมุทรและหาดทรายตาง ๆ ตามเสนทางที่งดงามแหงหนึ่งของ
ออสเตรเลีย โดยผาน เมืองAanglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปดวย
ธรรมชาติพรอมทะเลสวยงามและสงบ กอนเขาสู Apollo Bay ที่เปนอีกเมือง
ยอดนิยมของนักทองเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน้ําทะเลสีน้ําเงินตัดกับปาอัน
เขียวขจีทําใหเมืองนี้มีเสนหสวยงาม นอกจากนี้ระหวางทางผานชมโคอาลาที่
อยูตามตนยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนั้นเดินทางตอสู พอรตแคมเบลล สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก คุณจะตองตะลึงกับภาพ
ทิวทัศนอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟค และลักษณะภูมิประเทศที่ไมเหมือนที่ใด ๆ ในโลก นําทานชม
ปรากฏการณธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์
ของศาสนาคริสต ซึ่งถือวาเปนความมหัศจรรยทางธรรมชาติที่ไมควรพลาด
***(แนะนําซื้อทัวรเพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร ใหทานชมความงามในมุมสูงที่
รับรองไดวาทานจะตองประทับใจ ราคาที่เริ่มตนโดยประมาณ 145 เหรียญ
ออสเตรเลีย สําหรับทานที่สนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร)
จากนั้นนําทานเดินทางสู 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 ในหลากหลายสําหรับบุรุษและสตรี ชอปปงยานไชนา ทาวน หรือจะนั่ง
รถรางรอบเมืองเที่ยวชมสถานที่ตางๆ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต ณ ภตตาคาร
นําทานสูสถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแตเดิมเคยใชเปนเสนทาง
ในการเดินทางระหวางเมืองและขนสงสินคาเปดใหบริการในป ค.ศ.
1900 เปนรถไฟสายเกาที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปจจุบันไดถูกดัดแปลง
นํามาใชในการทองเที่ยวชมปา
นําทานนั่ง รถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตาม
แนวเขาตลอดเสนทางวิ่งของรถไฟและทานยังสามารถนั่งหอยขาผอน
คลายอารมณพรอมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปดวยหุบเขาและ
ปาสูงที่ยังคงความสมบูรณ
จากนั้นนําทานเดินทางสูเขตอนุรักษธรรมชาติ เกาะฟลลิป ซึง่ เปนเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปดวยสัตวพื้นเมือง
มากมายที่ทางการอนุรักษทั้งสัตวน้ําและสัตวปาและคงความเปนธรรมชาติที่มีหาดทรายและปาพุมเล็ก ๆ
ซึ่งเปนที่อยูของเพนกวินตัวนอย แมวน้ําและนก นานาชนิด

หมายเหตุ หามหอยขา หรือ ยื่นอวัยวะแขนและขา ออกมานอกตัวรถไฟ เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น (เปนกฎขอบังคับใหมของทางรถ
จักรไอน้ําโบราณ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูกุงลอบสเตอรครึ่งตัว เสิรฟ
พรอมไวนรสเยี่ยมนําทานสู PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบ
ประสบการณอันนาประทับใจกับการชมความนารักของฝูงเพนกวินพันธุ
เล็กที่สุดในโลกที่อยูรวมกันเปนกลุมใหญบนชายหาด SUMMERLAND
BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตยอัสดงซึ่งทานจะไดเห็น

ฝูงเพนกวินตัวนอยพรอมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสูรังพรอมอาหารในปากมาฝาก
ลูกตัวนอยที่รออยูในรัง เหลาเพนกวินทั้งหลายจะสงเสียงเรียกหาลูกและเดินใหทานเห็นความนารักอยาง
ใกลชิด เพนกวินนอยเหลานี้จะออกไปหาอาหารแตเชาและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตยตก
( หามถายรูปเพนกวิน เพราะเปนการรบกวนหรืออาจจะทําใหเพนกวินตกใจ )

จนไดเวลา นําทานเดินทางสู เมืองเมลเบิรน เพื่อฉลองปใหม 2019 อยางยิ่งใหญอลังการ ชมพลุที่ถูกจุด
ขึ้นในเมืองเมลเบิรนและริมแมน้ํายารราอยางงดงามและตระการตา
นําทานเขาพักที่โรงแรม MEL BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หก( 01 มกราคม 2562) นครเมลเบิรนชมเมือง-สวนฟตซรอย กระทอมกัปตันคุก - ชอปปง – กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
หลังจากนั้นชม สวนฟตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ เปนที่ตั้ง กระทอม
กัปตันคุก (**ไมรวมคาเขาชมในกระทอม) บานพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผูคนพบ
ทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต กระทอมนี้ไดถูกยายมเพื่อเปน
การเฉลิมฉลองนครเมลเบิรนในวาระครบรอบ 100 ป ผานชม
Federation Square เปนยานที่ครึกครื้นของเมืองเมลเบิรนตรง
ปลายแมน้ํา Yarra River ขามฝงถนนจากสถานี Flinders Street
Station ที่นี่เปนศูนยรวมของแกลเลอรี่ โรงภาพยนตร รานอาหาร
ภัตตาคารที่ไดรับรางวัล มีคาเฟและบาร มีลานเปดกวางสําหรับจัด
กิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการที่ลอมรอบไปดวยอาคาร
สถาปตยกรรมที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก มีรานอาหารมากมายหลายสไตล
นําทานชม อนุสรณสถานสงคราม(Shrine of remembrance)
เปนอนุสรณสถานสงครามที่ใหญที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู
บริเวณคิงโดเมนสบนถนนเซนตคิวดา
สถานที่แหงนี้รัฐบาล
ออสเตรเลียไดสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงชายหญิงที่รับใชชาติและเสียสละ
ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ขณะไปรบยังสนามรบกัลลิโปลีประเทศตุรกี
ณ.สมรภูมิแหงนี้จึงเกิดเปนวัน”แอนแซ็ค”(25 เมษายน) ในวันนี้

12.00 น.
15.25 น.
20.35 น.

เหลาชาวออสเตรเลียนไดจัดพีธีรําลึกถึงผูรับใชชาติจํานวนกวา 114000 นายและเสียชีวิต 19000 นาย
โดยจะนําดอกปอปปสีแดงมาแสดงความเคารพ ณ สถานที่แหงนี้ซึ่งจะจัดเปนประจําในทุก ๆ ป
ออกแบบและอํานวยการกอสรางโดยสถาปนิกอดีตทหารผานศึก ในสงครามโลกครั้งที่ 1 “ฟลลิปส ฮัด
สัน”กับ”เจมส วารดร็อบ” สรางตามอยางศิลปะคลาสสิคโดยไดแรงบันดาลใจจาก
สุสานแหงฮาลิ
คาแนสสัส และวิหารพาเธนอนในกรุงเอเธนส
สวนยอดของเหนือหลังคาทรงซิกกาเปนสวนที่ไดมา
จาก”Choragic monument of lysicrates”ในกรุงเอเธนส วัสดุที่ใชในการกอสรางอนุสรณสถานแหง
นี้นั้นเปนวัสดุที่อยูในประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด ไมวาจะเปนหินแกรนิตที่เปนโครงสรางหลัก ๆ ของตัว
อาคาร และหินออนที่ใชในการตกแตงภายใน สถานที่สําคัญแหงนี้ถูกสรางขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 คือ
ในเดือนพฤศจิกายน 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 ตั้งอยูบริเวณถนนสปริงทิศตะวันออกของเมลเบิรนในรัฐวิคตอเรีย
สถานที่แหงนี้เคยถูกใชเปนทั้งรัฐสภาแหงรัฐวิคตอเรีย 2 ครั้งในป 1855-1901และ 1927-ปจจบัน ทั้งยัง
เคยถูกใชเปนอาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหวางป 1901-1927 อีกตางหาก สถานที่
แหงนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกสําคัญของรัฐวิคตอเรีย และไดเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปในป
2006 ที่ผานมา
ผานชมวิหารเซนตแพทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourn) เปนวิหารในศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิคที่ใหญที่สุดในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผูเปนบิช็อปทานแรกแหงเมืองMelbourne
ตอมาไดเปนบิช็อปแหงออสเตรเลียคนที่ 4 มีดําริให William Wardell ผูเปนทั้งนักบวชและสถาปนิกที่
สําคัญแหงเมืองนี้เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสรางทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธิคระหวางศตวรรษที่ 14
โดยมีพื้นฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ โดยเริ่มวางแผนและกอสรางเมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 1858-1939 ตอมาไดบูรณะครั้งใหญเมื่อป 1994 เพื่อที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป ในอีกสาม
ปถัดมา
** ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย )
จากนั้นทําทานเดินทางสูทาอากาศยานนครเมลเบิรน
เหิรฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
*******************************

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 (ปใหม)

คณะผูเดินทาง
ผูใหญ พัก 2-3 ทาน/หอง
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 1 ผูใหญ
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญมีเตียง
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง
หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หอง ทานที่ 3 ลด

ราคารวมตั๋ว
และคาวีซาแลว

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบินระหวาง
ประเทศ
(รวมตั๋วบินภายในประเทศแลว)

74,900.- บาท
71,900.- บาท
68,900.- บาท
65,900.- บาท
12,900.- บาท
1,000. -บาท

49,900.- บาท
45,900.- บาท
42,900.- บาท
39,900.- บาท
12,900.- บาท
1,000. -บาท

*** มีวีซาออสเตรเลียแลว ลดทานละ 4,500 บาท ***
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน หากสายการบินมีการ
เปลี่ยนแปลง ***
*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 20 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 20 ทาน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา ***
*** สําหรับหองที่พัก 3 ทาน (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนนอยและบางโรงแรมอาจจะเปนเตียง
ใหญสองเตียงที่สามารถพักได 3 ทาน ( 2 Double bed) หรืออาจจะจัดเปนหอง 1 เตียงใหญ + 1 เตียงเสริม ( 1
Double+1 extra bed ) ***
*** บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเรา
หากเที่ยวบินลาชา ***
*** หากทานตองการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน กรุณาแจงใหเราทราบใน
ตอนจองทัวรหรือกอนเดินทางอยางนอย 10 วัน เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึ้นอยูกับสายการ
บินจะพิจารณาให ***
* ที่นั่งสําหรับกรุปที่เราจองเปนทีน่ ั่งทั่วไปไมใชที่นั่งดานหนาสุด(long leg seat) *

อัตรานี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแลว ตามที่ระบุในรายการ
2. คาโรงแรมที่พัก (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
3. คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี, คาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย
4. คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
5. คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท สําหรับผู
เดินทางไปพรอมกรุปในระยะเวลาทองเที่ยวกับทัวรเทานั้น จะไมคุมครองผูที่อายุต่ํากวา 1 ปหรือเกิน 85 ปขึ้นไป อายุ 1-15ป และ
75-84ปคุมครอง 50 % ( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม )
6. คาน้ํามันจากสายการบิน ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน หากสายการบิน
7. เปลี่ยนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากนี้
8. คาวีซาทองเที่ยวเขาออสเตรเลีย
อัตรานี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
2. คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตใหโหลดกระเปาไดทาน
ละ 30 กิโลกรัม และ กระเปาเล็กถือขึ้นเครื่องได 1 ใบ ไมเกิน 7 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่ม
และคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
3. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
4. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
5. คาทิปหัวหนาทัวร ตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
6. คาทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)

7. คาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสวน
ใหญไมมีพนักงานยกกระเปา
8. ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถ / ไมแจกกระเปา
9. ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยสวนใหญจะขายเปนเน็ตเปนชั่วโมง
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
1. นักทองเที่ยวตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 30,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง โดยชําระเงินผานทาง ธ.ไทยพาณิขย ชื่อบัญชี น.ส.
อรวรรณ ปรีชาโชติ เลขที่บัญชี 403-9585819 สาขาแม็กแวลู พัฒนาการ หรือ ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี น.ส. อรวรรณ ปรีชาโชติ เลขที่
บัญชี 747-2109256 สาขาสี่แยกถนนจันทร-เลียบคลอง

2.ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียกอน 21 วัน
ทํางาน หรือกอน 3 สัปดาห
3.หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซา เขาประเทศออสเตรเลียลาชา ไมทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซา
ของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
4. สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 30 วันทําการสําหรับทานที่รอผลวีซา หรือ
หากผลวีซาผานแลวขอชําระยอดคาใชจายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไมไดรับเงินครบทั้งหมดกอนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกการใหบริการ

5. เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดอานเงื่อนไขและยอมรับขอตกลงตางๆ
ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เปนที่เรียบรอยแลว
เงื่อนไขการยกเลิก
คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตั๋วเครื่องบิน คาโรงแรมและคาวีซาลวงหนาซึ่งไมสามารถเรียกเงินคืนได หากผูเดินทางยกเลิก
หรือไมสามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเปนไปตางเงื่อนไขตามนี้
การยกเลิก
1. แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วันทําการคืนคามัดจํา 30,000.- บาท.
2. แจงยกเลิกลวงหนา 31-50 วัน กอนเดินทาง ยึดคามัดจําทั้งหมด 30,000.-บาท
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดคามัดจําทั้งหมด
- กรณีออกตั๋วแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาตั๋ว
3. แจงยกเลิกลวงหนา 1-30 วัน กอนเดินทาง ไมสามารถคืนเงินคาทัวรทั้งหมดเพราะเปนชวงพีค (เทศกาลปใหม)
4. แจงยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขาประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไมมีการคืนเงิน
ทั้งหมด
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลาชาของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ และ
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางออก หรือเขาประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิ่ง
ตองหามนําเขาประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่
กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว
2. ทางบริษัทฯ ไมคืนเงินไหทานไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซาอันสืบ
เนื่องมาจากเอกสารในการยืน่ วีซาไมครบถวนและไมผานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผูโดยสารเอง
3. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตาง
ดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ทานออกตั๋วเองเพื่อตอเครื่องในกรณีที่สายการบินระหวางประเทศ
ลาชา

เอกสารในการขอวีซา (update 03-May-2016) * ควรยื่นวีซากอนเดินทาง 30 วันทัวรชวงเทศการปใหม*
ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป จะเริ่มการเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซ จากผูสมัครทุกทาน ที่สมัครขอวีซา เพื่อเดินทาง
ไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผูยื่นขอวีซาทุกทาน จะตองมาติดตอ ที่ศูนยยื่นวีซาออสเตรเลีย ดวยตนเอง เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถายสําเนาหนาที่มีการเดินทางเขา-ออก หรือมีวีซาติดมา

ทั้งหมด (สําคัญมาก)
*** การยื่นวีซาออสเตรเลียไมจําเปนตองนําพาสปอรตเขาสถานทูต สามารถใชเรคคอรดการเดินทาง (ถามี) หรือ สําเนา
หนาพาสปอรต ยื่นได แตหากใหทางบริษัทฯ มา จะดีกวาเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนําพาสปอรตไปรูดเลมที่ VFS แลวนํา
กลับมาพักไวที่บริษัทฯ 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 (จะไดคืนเพื่อไดรับพิจารณาวีซา
แลว) หรือ statement ยอนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเทานั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไมรับ Bank
Guarantee ในการใชยื่นวีซา
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปดเทอมใชบัตรนักเรียน
10) ขอสําเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ํากวา 18 ป
11) เด็กอายุต่ํากวา 18 ป หากไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูที่ไมไดเดินทางไปดวย โดยใหทางอําเภอออกใหอนุญาตออก นอก
ประเทศ หรือ กรอกฟอรม 1229
11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไมไดเดินทางพรอมกับเด็กทั้งคู ทางผูปกครองทั้ง 2 ตองไปขอโดยใหทางอําเภอออกให
อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอรม 1229 และ ตองไปโชวตัวที่ตัวแทนยื่นวีซา VFS ทั้งคู
พรอมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพรอมกันไมตองใชหนังสือยินยอม
12) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับลูกคาที่มีอายุเกินกวา 75 ป ( ยกเวนกรณีที่ผูสูงอายุ 75 ปขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง บริษัท
ฯจะดําเนินการใหและแนะนําใหยื่นวีซากอนวันเดินทางมากกวา 45 วัน และตองจายคาทัวรทั้งหมดกอนเดินทาง 15 วัน
ในกรณีที่วีซาไมผานหรือออกไมทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําใหเดินทางไมไดบริษัทฯจะไมรับผิดชอบไมวากรณีได ๆ
ทั้งสิ้น และ จะไมรับผิดชอบกรณีเพื่อนรวมเดินทางทีผ่ านแลวจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางทานในคณะไมผาน บริษัทฯ
จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูติดตามที่ผลวีซาออกแลวแตยกเลิกเพราะกรณีนี้)

กรณีที่ยืนยันจะใหยื่นวีซา เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการยืน่ วีซาเปนเวลานาน และมีคาใชจา ยเพิ่มในการทําประกัน
สุขภาพซึ่งลูกคาจะตองจายเองพรอมกับตอนยื่นวีซา (ราคาขึ้นอยูกับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกคาสามารถทําเองได)
หลังจากยืน่ แลว รออีกประมาณ 25-30 วัน ทางสถานทูตจะสงใบฟอรม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาล
ตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซาอีกที นอกจากนี้วีซา ขึ้นอยูกับผลของสุขภาพของผูส งู อายุเองและทาง
สถานทูตพิจารณาเปนรายบุคคล สวนวันรับวีซาไมสามารถระบุได กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทบาน
และอีเมล (สําคัญมาก) ที่สามารถติดตอได ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ สําเนาทะเบียนบาน เพื่อกรอกฟอรมในการ
ยื่นวีซา
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ 25-30 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางทานไดยื่นเลมเขา VFS แลว
นําเขาสถานทูตแลวไมสามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม
หากมีการใชเลมเดินทางไป
ประเทศอื่นกอน จะตองแจงใหเราทราบกอนยื่นวีซา หากทานไมแจงใหทราบ บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น -เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซานั้นขึน้ อยูกับดุลยพินจิ ของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทาง
ไปทองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทานั้น
กรณีถูกปฎิเสทวีซา
1. หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด หรือ หากตองการยื่นคํารองขอวีซาใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหม พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเนื่องมาจากการใชหลักฐานปลอม บิดเบือนขอเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
4. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน ขึ้นอยู
กับทางบริษัทฯ 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 ⊗
**** เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปเกิด .......................................... อายุ .................... ป สถานที่เกิด .........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูปจจุบัน (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 .................................
ที่อยูปจจุบนั (ที่ติดตอไดสะดวก) .......................................................................................................................
โทรศัพทที่บาน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดวยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
8. กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................
ที่อยู ......................................................................... 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. รีเควสที่นั่ง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหนาตาง/อื่นๆ) (ทางบริษัทฯ จะแจงทางสายการบินฯ ตามที่รีเคว
สมา แตไมสามารถการันตไดเลย ขึ้นอยูกับพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุปทัวรเปนหลัก)

