บริสเบน - โกลด์โคสท์ - ทังกาลูม่า - ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน แควนตัสแอร์เวย์
นําท่านสู่รัฐควีนส์แลนด์ รัฐแห่งแสงอาทิตย์อันแสนสดใสของประเทศออสเตรเลีย เดินทางสู่ โกลด์โคสท์ เมือง
สวรรค์แห่งการพักผ่อนของออสเตรเลียที่มีหาดทรายสีทองยาวสุดลูกตา เข้าชม มูฟวี่ เวิลด์ (Movie World ) ที่ท่านจะ
ได้พบกับตัวแสดงจากภาพยนตร์ดังอย่างใกล้ชิด พาราไดซ์ คันทรี ฟาร์ม ให้ท่านได้ชมการตัดขนแกะ ถ่ายรูปกับจิงโจ้และ
โคอาล่าแสนน่ารัก แทงกาลูมา รีสอร์ท บนเกาะมอเรตันที่เต็มไปด้วยความงามของหาดทรายและให้ท่านได้ป้อนอาหาร
โลมาแสนรู้ นครซิดนีย์ชมเมืองหาดบอนได นําท่าน ล่องเรือสําราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่า
เฮ้าส์ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ ชมหาดบอน
ได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุด และอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมที่ย่านเซ็นเตอร์ พอยท์

กําหนดการเดินทางวันที่ 11-16 เม.ย. 60

ราคา 67,900.สรุปการเดินทางโดยย่อ

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
วันที่2 ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์, นครซิดนีย์ - บินภายในสูเ่ มืองบริสเบน - สวนสาธารธะเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ - ทัง
กาลูมา ไวล์ดอลฟิน รีสอร์ท - ชมกาป้อนอาหารโลมา
วันที่3 นั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทรายที่ Sand Dunes - ทํากิจกรรมบนเกาะ อาทิ เล่นน้ํา, เล่นเทนนิส, วอลเล่ยบ์ อล
ชายหาด - ชมการให้อาหารนกพีลีแกน - อําลาเกาะทังกาลูมา - เมืองตากอากาศ โกลด์โคสท์
วันที่4 ชมการสาธิตการตัดขนแกะ, สาธิตการทํา Billy Tea & Damper ที่พาราไดส์ คันทรี ฟาร์ม - มูฟวี่เวิลด์ สนามบินภายในประเทศเมืองบริสเบน - บินภายในสู่ทา่ อากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์, นครซิดนีย์ - เข้าทีพ่ ัก/
วันที่5 หาดบอนได - ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา - ชมวิวเดอะแก๊ป - ล่องเรือสําราญในอ่าวซิดนีย์ - โรงละครโอเป
ร่าเฮ้าส์ - สะพานฮาร์เบอร์ - ร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - เข้าที่พัก
วันที6่ ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์, ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
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วันแรก (วันที่ 11 เมษายน 60)
กรุงเทพฯ - นครซิดนีย์
15.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF)เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.25 น.
เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024
วันที่สอง (วันที่ 12 เมษายน 60)
นครซิดนีย์ - บริสเบน - ชมเมือง - ทังกาลูมา รีสอร์ท - ป้อนอาหารโลมา
06.45 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
10.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองบริสเบน โดยเที่ยวบินที่ QF 516
11.35 น.
เดินทางถึง เมืองบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน
ศุลกากรแล้วนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบริสเบน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม นครบริสเบน เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ํา
บริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ทสี่ ุดของรัฐควีนส์แลนด์
ที่เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับสมญานามว่า “รัฐแห่ง
การพักผ่อน”
นําท่านชม เซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ําบริสเบน
ที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์ ผ่านชมซิตี้ ฮอลล์ ให้
ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม
ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็นแหล่งร้านค้าที่เรียกว่าย่านควีนส์สตรีท
มอลล์ ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายกันได้ ตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือแล้วโดยสารเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะมอร์ตัน ทังกาลูมา่ รีสอร์ท
***(ก่อนขึน้ เรือกรุณาแยกชุดกางเกงขาสั้นหากท่านต้องการป้อนอาหารโลม ใส่กระเป๋าใบเล็กหิ้วขึ้น
บนเรือ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เจ้าหน้าที่จะเก็บไว้ใต้ท้องเรือและจัดส่งไปที่
ห้องพัก)
ระหว่างเดินทางให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือ ใช้เวลา
โดยสาร ประมาณ 75 นาทีในการเดินทาง เดินทางถึง ทังกาลูมา ไวล์ดอล
ฟิน รีสอร์ท ตัง้ อยู่ในเกาะมอร์ตันที่สร้างได้กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่าง
สวยงามและเป็น รีสอร์ทแห่งเดียวบนเกาะนี้ที่มีกิจกรรมหลายอย่างทั้งทางน้ําและทางบก ท่านจะได้
ใกล้ชิดกับธรรมชาติพร้อมสัมผัสประสบการณ์การป้อนอาหารให้กับปลาโลมาจมูกขวดที่อยู่ตาม
ธรรมชาติ
***(เนื่องจากโลมาอาศัยอยูต่ ามธรรมชาติอาจขึ้นมาให้ป้อนอาหารแต่ละวันไม่มากเท่ากับ
นักท่องเที่ยวทีเ่ ดินทางหรืออาจจะป้อนอาหารไม่ครบทุกท่าน ในการป้อนอาหารโลมาห้ามสัมผัส
โลมาโดยเด็ดขาด)
ค่ํา
รับประทานอาหารค่าํ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ ัก TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม (วันที่ 13 เมษายน 60)
ทังกาลูมา รีสอร์ท - บริสเบน - โกลด์โคสท์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านนั่งรถสู่ SAND DUNE ผ่านป่าและทางคดเคี้ยว (มีทั้งรถโค้ชคันใหญ่ หรือ
4WD ที่มีหลายขนาดที่สามารถจุนักท่องเทีย่ วได้เริ่มจาก 6 ท่าน ไปจนถึง 22 คน
ต่อคันและอาจจะนั่งรวมกับทัวร์อื่นๆ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน)
ผ่านป่าและพุ่มไม้สู่เนินทรายอันกว้างใหญ่ที่จะให้ท่านได้ตะลุยเนินทรายที่ SAND
DUNES และได้เล่นกระดานทรายจากยอดเนินทรายสูงชันสู่ด้านล่างอย่างตื่นเต้นเร้าใจกระดานทราย
แห่งนี้ให้ท่านได้เล่นแบบหัวลื่นลงสู่ด้านล่างต้อนรับเช้าวันใหม่อันสดใส โดยให้ท่านได้อิสระทํากิจกรรม
บนเกาะนี้ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ํา เล่นเทนนิส วอลเล่ย์บอลชายหาด ชมการให้อาหารนกพีลี
แกน ตื่นตากับบรรดานกพีลีแกนที่จะบินโฉบมารอรับอาหารที่ท่าเรือซึ่งท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์
อันแปลกใหม่ หรือจะชื้อทัวร์นอกรายการที่สามารถสอบถามหัวหน้าทัวร์ในการจองล่วงหน้าแต่ขึ้นอยู่กับ
เวลาหรือจํานวนนักท่องเที่ยวที่จองในแต่ละวัน) คือ ATV Quad Bike Tours, Helicopter Joy Flight,
Marine Discovery Cruise
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร
จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นชายหาด ถ่ายรูป จนได้
เวลา นําท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่จากเกาะมอร์ตัน ใช้เวลาในการนั่งเรือ 75
นาทีไปยังท่าเรือ เมืองบริสเบน
จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง โกลด์โคสท์ เมืองตากอากาศชายทะเลที่เป็นนิยม
มากที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์ที่มีหาดทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองที่ชาวออสซี่มา
อาบแดดและเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้โกลด์โคสท์ยังเป็นเป็นที่ชื่นชอบของนักช็อป
ปิ้งเพราร้านค้าเปิดให้บริการจนถึง 4 ทุม่ ทุกวัน
ค่ํา
รับประทานอาหารค่าํ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GOLD COAST WATERMARK HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่สี่ (วันที่ 14 เมษายน 60)
โกลด์โคสท์ - พาราไดส์ คันทรี ฟาร์ม - มูฟวี่เวิลด์ - ซิดนีย์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่าน ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และ การต้อนแกะของสุนัขแสนรู้ ชมการ
สาธิตการทํา Billy Tea & Damper พร้อมชิมชา และขนมปังแดมเปอร์ของชาว
ออสซี่ ชมการขว้างบูมเมอแรง และการสาธิตการรีดนมวัว ชม สัตว์พื้นเมืองของ
ประเทศออสเตรเลียที่น่ารัก ไม่ว่าจะเป็นโคอาล่า วอมแบท จิงโจ้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว ณ พาราไดส์ คันทรีฟาร์ม
นําท่านเดินทางสู่
มูฟวี่เวิลด์
ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ท่านได้ชมโรงถ่าย
ภาพยนตร์ที่เป็นโลกแห่งจินตนาการของผู้มาเยือนจากนานาประเทศ สัมผัสกับตัว
ละครของโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง นําท่าน นั่งรถไฟชมเทคนิคการถ่ายทําภาพยนตร์ชื่อดัง เช่น
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ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมนในเรื่องโปลิตจิตไม่ว่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชื่อ
ดัง อาทิ ลูนนี่ทูนส์ บั๊ก บันนี่กระต่ายแสนกล ชมแบทแมนภาพยนตร์สามมิติใน
โรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวู้ด ล่องแพตามหาบั๊กบันนี่ และ นั่งรถแบทแมนบุกเมือง
GOTHAM หรือจะนั่งรถไฟเหาะตีลังกาที่ตื่นเต้นเร้าใจ
- ห้ามพลาดโชว์มาใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER
เป็นการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ การแข่งรถมอเตอร์ไซด์ และ รถยนต์ที่มีการขับอย่าง
ผาดโผน ทะลุกําแพง และสิ่งกีดขวาง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็นการ
จําลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLY WOOD
- ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน WARNER BROTHER เช่นบั๊ก
บันนี่ สคูปปี้ดู ภายใต้หลังคาโปร่งใสไม่ต้องร้อนและเปียกฝน
- เครื่องเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลังผาดโผนนําท่านไปยังดินแดนในโลกอากาศ พบ
กับการผจญภัยอันแสนสนุก มัน และประทับใจ
- BAT WING เป็นเครื่องเล่นที่มีความสูงถึง60 เมตร โดยนําท่านขึ้นไปชมทิวทัศน์ของ MOVIE WORLD
ก่อนพบความตื่นเต้นและหวาดเสียวโดยการทิ้งดิ่งลงมาถึงพื้นด้วยความชัน 90 องศาและสนุกประทับใจ
ค่ํา
รับประทานอาหารค่าํ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเมืองบริสเบน
20.15 น
ออกเดินทางจากสนามบินโดย สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF557
21.50 น
เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN DARLING HARBOUR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า (วันที่ 15 เมษายน 60)
ซิดนีย์ - ชมหาดบอนได - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชม หาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่
นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด
อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่ง
มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000
ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพ
อันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม
แวะทีเ่ ดอะแก๊ป จุดชมวิว ที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงาม
ของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ใน
บริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยาม
สงคราม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านัง่ หินตัวโปรดของภริยาของผู้สําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิว
เซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม
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นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า
เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
หลังจากนั้นนําท่าน ล่องเรือสําราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์
(OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็น
เอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย
ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการ
ก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้น
เป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้อง
ภาพยนตร์ และร้านอาหารจํานวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่
เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่าง
สวยงามและทําให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นําออกมาล่องอ่าว
อวดความงามในอ่าวแห่งนี้
จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบํารุงผิว หรือ
ของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้
ค่ํา
รับประทานอาหารค่าํ ณ ร้านอาหารไทย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN DARLING HARBOUR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก (วันที่ 16 เมษายน 60)
ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ
06.30 น.
รับอาหารกล่องจากโรงแรม
07.00 น.
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ อาคารระหว่างประเทศ
09.50 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023
16.40 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซา่ แล้ว
วันที่ 11-16 เม.ย. 60

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
(ลูกค้าต้องจองตั๋วระหว่าง ประเทศและ
ตั๋วภายในมาเอง)

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
67,900.- บ าท
เด็ก (อายุตํากว่า 12 ปี) พักกับ 1 ผู้ใหญ่
64,900.- บาท
59,900.- บาท
เด็ก (อายุตํากว่า 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
เด็ก (อายุตํากว่า 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
54,900.- บาท
9,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
1,000.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด
* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
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* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จํานวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ํากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ปของ
สายการบิน
* สําหรับห้องที่เป็นสามเตียง (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํ นวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่
สองเตียงที่สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds) หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1
Extra bed) สําหรับห้องนอน 3 ท่าน
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบิน
ล่าช้า หรือจํานวนผู้เดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจอง
ทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะ
พิจารณาให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคน
เข้าเมือง
* หากจํานวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่านหรือต่ํากว่า บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21 - 25 ที่นั่งในการบริการตลอดการ
เดินทาง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า
อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF) ตามเส้นทาง
 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศ
ออสเตรเลีย
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000
บาท สําหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น
เงื่อนไขการคุม้ ครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คมุ้ ครอง ต้องทําประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทํา
เองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ํา กว่า 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีขึ้นไป
 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท
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ค่าน้ํามันจากสายการบินวันที่ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 และบริษทั ฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตาม
ภาษีน้ํามัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากนี้
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนดที่ สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึ้น
เครื่องได้ท่านละ 1 ใบ (25 กิโลกรัม) และกระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อใบ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน และทิปหัวหน้าทัวร์
ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการ
เดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 ไม่มีแจกน้ําดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 20,000 บาทต่อท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้า
หนังสือเดินทาง(ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดิ นทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้
เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
โปรดจัดเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวก สําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ หรือล่วงหน้าประมาณ 3 สัปดาห์ เดินทางเดินทางขึน้ ไป
หากท่านจอง และให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสาย
การบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรื อชําระก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ
สําหรับท่านทีร่ อผลวีซา่ หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้ว ขอชําระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบ
ทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
เงื่อนไขการยกเลิก (เทศกาลสงกรานต์)
ค่ามัดจําทัวร์จะถูกนําไปจ่ายค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน โรงแรมและวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากท่าน
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทําการ
คืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท
แจ้งล่วงหน้า 41-59 วันทําการ ก่อนเดินทาง
หักค่ามัดจําตั๋วท่านละ 20,000 บาท
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แจ้งล่วงหน้า 31-40 วันทําการ ก่อนเดินทาง
ยึดค่ามัดจํา 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจําทั้งหมดและหักค่าใช้จา่ ย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว หรือยึดมัดจําทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตั๋วโดยส่วนใหญ่
อย่างน้อย 15-20 วันทําการก่อนเดินทาง)
- กรณียน่ื วีซา่ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจําทั้งหมด
แจ้งล่วงหน้า 1-30 วันทําการ ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่า
กรณีได ๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นสําคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ
เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนําเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมื องพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจํานวน
ทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่
ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย
เอกสารในการขอวีซ่า (Update 03-May-2016)
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง
เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสําเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมี
วีซ่าติดมาทั้งหมด (สําคัญมาก)
*** การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จําเป็นต้องนําพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
สําเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนําพาสปอร์ตไปรูดเล่ม
ที่ VFS แล้วนํากลับมาพักไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่) หรือสําเนา
ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)
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7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรข้าราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รับ

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยนื่ วีซ่า
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตร
นักเรียน
10) ขอสําเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ํากว่า 16 ปี
11) เด็กอายุต่ํากว่า 16 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอําเภอออกให้อนุญาต
ออก นอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกับเด็กทั้งคู่ ทางผู้ปกครองทั้ง 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอําเภอ
ออกให้ อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวทีต่ ัวแทน
ยื่นวีซ่า VFS ทั้งคู่พร้อมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม
12) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทาง
จริง บริษัทฯจะดําเนินการให้และแนะนําให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมด
ก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทาง
เนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตาม
ที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้)
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทํา
ประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้า
สามารถทําเองได้) หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อ
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของ
สุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (สําคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตร
ประชาชนและ สําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS
แล้วนําเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --
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เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาของสถานทูตได้
ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นคําร้องขอ
วีซ่าใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง
หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
ทําการ : 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
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ ะยื่นกรุ๊ป*

กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยืน่ ขอวีซ่า
**** เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS281216

www.etravelway.com/+

Page 10 of 11

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ...........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) .........................................................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .................................................................................................................
..................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ ........................................................
5. อาชีพปัจจุบัน .................................................. ตําแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน หรือร้านค้า ..........................................................................................................................
ที่อยู่...................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .................
โทรศัพท์ที่ทํางาน ................................................ โทรสาร ...........................................................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปีเกิด ..................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิ ต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บ้าน ...................................................... มือถือ ...........................................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ ......................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย (......) เคย ( ......) ประเทศ...........................................................
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............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 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ..................................................
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