
 
Let's Go Holiday Co.,Ltd. TAT License 11/07184 
100/182 Urbano Ramkhamhaeng 94 Saphansung Bangkok 10240 

Tel : 02-1083478-79  Fax : 02-1084249 

e-mail : info@letsgoholidays.com www.letsgoholidays.com  
 

 

 

BW. ENJOY AUSTRALIA (TG) MAY-JULY16  update  12 MAY16    Page 1 

BW..ENJOY AUSTRALIA 6 DAYS 

บริสเบน - ทงักาลมูา - โกลดโ์คสท ์-  ซิดนีย ์ 6 วนั 4 คืน 
  
 
 
 - 
 

 
เลทสโ์ก ฮอลิเดย ์และ บ๊ิกเวิลด ์ฮอลิเดย ์ขอเชญิทา่นเดนิทางเยอืนประเทศออสเตรเลยี ทงักาลูมา รี

สอรท์ บนเกาะมอรต์นัทีเ่ตม็ไปดว้ยความงามของหาดทรายและใหท้่านไดป้้อนอาหารโลมาแสนรู ้  บริสเบนเมอืง
เอกแหง่รฐัควนีสแ์ลนด ์ เตม็ไปดว้ยแหลง่ทอ่งเทีย่วมากมายจนไดร้บัสมญานามวา่ รฐัแห่งการพกัผ่อน  โกลด์
โคสท ์ เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยบรรยากาศแหง่การพกัผอ่น และชายหาดสทีองยาวสุดลกูตา ตะลุยโลกแหง่ภาพยนตร ์
มูฟว่ีเวิลด ์ พบกบัตวัละครทีคุ่ณคุน้เคยอาทเิชน่ มนุษยค์า้งคาว นางแมวป่า   และสนุกสนานกบัเครื่องเลน่
หลากหลายชนิดกนัอยา่งจุใจ ชมมหานครซิดนีย ์ เมอืงเอกแหง่รฐันิวเซาทเ์วลส ์ ล่องเรือส าราญชมอ่าวซิดนีย ์
ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์(OPERA HOUSE) สิง่กอ่สรา้งอนัโดง่ดงัของออสเตรเลยีสวนสตัวพื์้นเมือง พรอ้มชม
การสาธิตการตดัขนแกะ เทีย่วชมเขาสามอนงค ์ ต านานแหง่อทุยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ อนัเป็นมรดก
โลก 

  ชิมไวน์ออสเตรเลียเลิศรส พร้อมอาหารค า่ 

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 
ก าหนดการเดินทาง  3 – 8, 17 – 22 พฤษภาคม 2559 
     7 – 12, 21 – 26 มิถนุายน 2559 
     5 -10, 19 – 24 กรกฎาคม 2559 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – บริสเบน  
20.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  ชัน้ 4  ประตทูางเข้าหมายเลข 2  แถว D 

เคาน์เตอรส์ายการบินไทย (TG) เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 
23.59 น.  เหริฟ้าสู ่บริสเบน  ประเทศออสเตรเลยี  โดยเทีย่วบนิที ่ TG 473 
 

วนัท่ีสอง    บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูม่า  
11.50 น.  ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมอืงเอกแห่งรฐัควนีสแ์ลนด ์หลงัจากผา่น

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงแล้วเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงบรสิเบน 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
   น าท่านชม นครบริสเบน  เมอืงใหญ่อนัดบัสามของประเทศ ตัง้อยูบ่นฝัง่

แมน่ ้าบรสิเบนทีส่วยงามราวกบัภาพวาด และเป็นเมอืงใหญ่ที่สดุของ 
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  รฐัควนีสแ์ลนดท์ีเ่จรญิเตบิโตจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว จนไดร้บัสมญานามวา่ “รฐัแห่งการ
พกัผ่อน”  น าท่านชมเซาท์แบงค ์ปารก์แลนด ์สวนสาธารณะรมิฝัง่แมน่ ้าบรสิเบน ทีก่วา้งใหญ่ เตม็ไป
ดว้ยพชืพนัธุเ์ขตรอ้นอนัอุดมสมบรูณ์  ผา่นชมซติี้ ฮอลล ์ใหท้่านไดช้มสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม ผา่นยา่น
กลางเมอืงทีเ่ป็นแหล่งรา้นคา้ทีเ่รยีกวา่ยา่นควนีสส์ตรที มอลล ์ใหท้่านได้
อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้หลากหลายกนัไดต้ามอธัยาศยั      น าท่าน
เดนิทางสู่ท่าเรอืแลว้โดยสารเรอืเฟอรร์ีสู่เ่กาะมอรต์นั ทงักาลูมา่ รีสอรท์  
(ก่อนขึ้นเรอืกรณุาแยกชุดเล่นน ้าหรอืกางเกงขาสัน่ใสก่ระเป๋าใบเลก็หิ้วขึ้น
บนเรอืหากท่านตอ้งการป้อนอาหารโลมา สว่นกระเป๋าใบใหญ่เจา้หน้าทีจ่ะ
จดัสง่ไปทีห่อ้งพกั) ระหวา่งเดนิทางให้ท่านพกัผอ่นอริยิาบถชมววิทวิทศัน์จากบนเรอื ใชเ้วลาโดยสาร
ประมาณ 75 นาทใีนการเดนิทาง เดนิทางถงึ  
ทงักาลูมา ไวลด์อลฟิน รีสอรท์ ตัง้อยูใ่นเกาะมอรต์นัทีส่รา้งไดก้ลมกลนืกบัธรรมชาตไิดอ้ยา่งสวยงาม
และเป็นรสีอรท์แห่งเดยีวบนเกาะน้ีที่มกีจิกรรมหลายอยา่งทัง้ทางน ้าและทางบก ท่านจะได้ใกล้ชิดกบั
ธรรมชาติพร้อมสมัผสัประสบการณ์การป้อนอาหารให้กบัปลาโลมาจมกูขวดท่ีอยูต่าม
ธรรมชาติด้วยมอืท่านเอง  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบบฟุเฟต ์ณ ห้องอาหาร 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ีสาม ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน - โกลดโ์คสท ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

ตอ้นรบัเชา้วนัใหมอ่นัสดใสโดยใหท้่านไดอ้สิระท ากจิกรรมบนเกาะน้ีไดม้ากมาย ไมว่า่จะเป็นการเล่นน ้า 
เล่นเทนนิส วอลเล่ยบ์อลชายหาด ชมการใหอ้าหารนกพลีแีกน ตื่นตากบั
บรรดานกพลีแีกนทีจ่ะบนิโฉบมารอรบัอาหารที่ท่าเรอืซึง่ท่านสามารถสมัผสั
ประสบการณ์อนัแปลกใหม่  หรอืจะชื้อทวัรน์อกรายการทีต่อ้งตดิต่อหวัหน้า
ทวัรใ์นการจองล่วงหน้าคอื ATV Quad Bike Tours, Whale Watching, 
Helicopter Joy Flight, Marine Discovery Cruise  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟต ์ณ ห้องอาหาร 
จากนัน้น าท่านสนุกสนานกบัการนัง่รถ 4WD(รถ 4WD มหีลายขนาดทีส่ามารถจุนักท่องเทีย่วไดเ้ริม่
จาก 6 ท่าน ไปจนถงึ 22 คนต่อคนัและอาจจะนัง่รวมกบัทวัรอ์ื่น ๆ เวลาอาจ
มกีารเปลีย่นแปลงในแต่ละวนั ) ผา่นป่าและพุ่มไมสู้เ่นินทรายอนักวา้งใหญ่ที่
จะใหท้่านไดต้ะลุยเนินทรายที่ SAND DUNES ใหท้่านไดล้องเล่นกระดาน
ทรายจากยอดเนินทรายสงูชนัสู่ดา้นล่างอยา่งตื่นเตน้เรา้ใจ  จนไดเ้วลาทาง
โดยเรอืเฟอรร์ีจ่ากเกาะมอรต์นั ใชเ้วลาในการนัง่เรอื 75 นาทไีปยงัท่าเรอื
เมอืงบรสิเบน  จากนัน้เดนิทางต่อไปยงัเมอืงโกลดโ์คสท์  เมอืงตากอากาศ
ชายทะเลทีเ่ป็นทีนิ่ยมมากที่สดุในรฐัควนีสแ์ลนดท์ี่มหีาดทรายสทีองทอด
ยาว 70 กโิลเมตร จงึเป็นเมอืงทีช่าวออสซีม่าอาบแดดและเล่นกระดานโต้
คลื่นเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีโกลดโ์คสท์ยงัเป็นทีช่ื่นชอบของนักชอ้ปป้ิงเพราะรา้นคา้เปิดให้บรกิาร
จนถงึ 4 ทุ่มทุกวนั 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
   น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั GOLD COAST WATERMARK  HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี    โกลดโ์คสท ์ –  MOVIE WORLD   – ซิดนีย ์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 เดนิทางสู่ มฟูว่ีเวิลด ์ ของวอรเ์นอรบ์ราเธอรส์ใหท้่านไดช้มโรงถ่ายภาพยนตรท์ีเ่ป็นโลกแห่งจนิตนาการ

ของผูม้าเยอืนจากนานาประเทศ สมัผสักบัตวัละครของ
โรงภาพยนตรท์ี่มชีื่อเสยีง น าท่านนัง่รถไฟชมเทคนิค
การถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อดงั เช่น ซุปเปอรแ์มน แบท
แมน ชมการแสดงของสตัน้แมนในเรื่องโปลติจติไม่วา่ง 
ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชื่อดงั อาท ิลูนน่ีทนูส ์บัก๊บนันีกระต่ายแสนกล ชมแบทแมนภาพยนตรส์ามมติใิน
โรงหนังไฮเทคจากฮอลลวีูด้ ล่องแพตามหาบัก๊บนันี และนัง่รถแบทแมนบุกเมอืง GOTHEM  หรอืจะนัง่
รถไฟเหาะตลีงักาทีต่ื่นเตน้เรา้ใจ 

                    ห้ามพลาดโชวม์าใหมก่ารแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER   
 เป็นการแสดงทีต่ื่นตาตื่นใจ  การแขง่รถมอเตอรไ์ซค ์ และ รถยนตท์ี่มกีารขบั

อยา่งผาดโผน ทะลุก าแพง และสิง่กดีขวาง พรอ้ม SPECIAL EFFECT 
สมจรงิ เป็นการจ าลองฉากจรงิจากภาพยนตร ์HOLLY WOOD 

                          ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการต์ูน WARNER BROTHER   
เช่น บัก๊บนัน่ี สคปูป้ีด ู  ภายใต้หลงัคาโปร่งใสไมต้่องร้อน และเปียกฝน 

                          เครื่องเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตลีงัผาดโผนน าท่านไปยงั
ดนิแดนในโลกอากาศ พบกบัการผจญภยัอนัแสนสนุก มนัและประทบัใจ      

 BAT WING เป็นเครือ่งเล่นทีม่คีวามสงูถงึ 60 เมตร โดยน าท่านขึน้ไปชม
ทวิทศัน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบกบัความตื่นเตน้และ หวาดเสยีวโดย
การทิง้ดิง่ลงมาถงึพืน้ดว้ยความชนั 90 องศา และสนุกประทบัใจ  

                     (รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั)   
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศเมอืงโกลดโ์คสท์ 
 ......... น ออกเดินทางจากสนามบินโดยสายการบินแคนตสั แอรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี ….. 
 ......... น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ์ นครซิดนีย ์
ค า่ รบัประทานอาหารค า่อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั  SYDNEY TRAVELODGE HOTEL/ METRO CENTRAL HOTEL   หรอื
เทยีบเท่า 
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วนัท่ีห้า    ซิดนีย ์– สวนสตัวพื์้นเมือง – อทุยานแห่งชาติบลูเม้าทเ์ท่นส ์ - ซิดนีย ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ สวนสตัวพ์ืน้เมอืง KOALA PARK SANCTUARY 
เพลดิเพลนิไปกบัการชมธรรมชาตแิละความน่ารกัของเหล่าสตัวพ์ืน้เมอืง
นานาชนิด อาท ิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านไดส้มัผสัและถ่ายรปูคู่กบั
โคอาล่าตวัน้อยอย่างใกลช้ดิ สนุกสนานกบัการให้อาหารจิงโจ้จากมือของ
ท่านเอง สดชื่นผอ่นคลายไปกบับรรยากาศอนัรม่รืน่ บนพืน้ทีก่วา่ 10 เอเคอร์
ของผนืป่าอนัอุดมสมบรูณ์เขตรอ้นชืน้ พรอ้มชมการสาธิตการตดัขนแกะ หน่ึงในอาชพีทีส่รา้งรายได้
ใหก้บัชาวออสเตรเลยี  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ บารบี์คิว ณ ร้านอาหารในสวนสตัว ์
น าท่านเดนิทางเขา้สู ่อทุยานแห่งชาติบลูเมา้ท์เท่นส ์ ชื่นชมทวิทศัน์อนัสวยงามบนผนืแผน่ดนิและหุบ
เขาอนักวา้งใหญ่ซึง่เป็นทีอ่ยู่ของนกนานาชนิด สตัวต์าง ๆ สามารถอาศยัอยู่
ตามธรรมชาตแิละเตม็ไปดว้ยตน้ยคูาลปิตสัเวลามองระยะไกลเป็นสนี ้าเงนิ
ตามหุบเขาอนักวา้งใหญ่ ผา่นเมอืงเลก็ๆกลางหุบเขาชื่อวา่ KATOOMBA   

  จากนัน้ชม เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหนิใหญ่
สามกอ้นรปูทรงแปลกตาทีเ่กดิจากฝนและลมพดัจนเกดิเป็นต านานความรกั
อนัแสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอรจิิน้สามตนทีถู่กสาปใหเ้ป็นหนิสามกอ้นท าให้
หุบเขาแห่งน้ีมคีวามงามยิง่ขึน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ SCENIC WORLD 
บรษิทัทีบ่รกิารกระเชา้และรถรางลงหุบเขาท าใหท้่านไดช้มเขาสามอนงคไ์ด้
สวยงามยิง่ขึน้อกีมุม น าท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC 
RAILWAY) ทีด่ดัแปลงมาจากรถขนถ่านหนิในสมยัก่อนมคีวามชนัถงึ 45 
องศา วิง่ผา่นทะลุหุบเขาอนัสงูชนัสูหุ่บเขาดา้นล่างอยา่งตื่นเตน้และ
หวาดเสยีว จากนัน้ใหท้่านไดเ้ดนิชมธรรมชาตติามทางไมท้ีจ่ดัไวอ้ยา่ง
สวยงามใตหุ้บเขา ชมป่าฝนและหุ่นจ าลองการขุดถ่านหนิในสมยัก่อน จากนัน้
ขึน้กระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใตหุ้บเขาสู่ดา้นบนพรอ้มชมความ
งดงามเบือ้งล่างของหุบเขาสนี ้าเงนิที่ท่านยงัสามารถชมยอดเขาสามอนงคอ์กี
มมุทีแ่ตกต่าง ( ในกรณีที ่ RAILWAY ปิดปรบัปรงุ กส็ามารถนัง่ SCENIC 
CABELWAY ขึ้นหรอืลงหุบเขาแทน )  จากนัน้เดนิทางกลบัสู่ซดินีย ์ แวะ
รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงเพื่อเป็นของฝาก อาทเิช่นครมีบ ารงุผวิ หรอืของที่
ระลกึต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรอืจงิโจ ้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารไทย พร้อมไวน์ออสเตรเลีย 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั  SYDNEY TRAVELODGE / METRO CENTRAL HOTEL   หรอืเทยีบเท่า 
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วนัท่ีหก    ซิดนียช์มเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ -  ช้อปป้ิงในย่านไชน่า ทาวน์  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นชมนครซดินีย ์โดยผา่นชมหาดบอนได หาดทรายทีห่นุ่มสาวชาวออสซีน่ิยม
มาพกัผอ่นวนัหยุดหรอืยามเยน็ในบรรยากาศทา่มกลางสายลม แสงแดด อนัสดชื่น ที่
นิยมเล่นกระดานโตค้ลื่น หาดทรายแหง่นี้ยงัไดเ้ป็นเสน้ทางในการวิง่มาราธอนและ
วอลเลยบ์อลชายหาดในคราวทีจ่ดักฬีาโอลมิปิก ปี 2000  ผา่นชมบา้นของเศรษฐี
บนเนินเขา แวะจุดชมววิบนหน้าผาเพื่อชมทศันียภาพอนัสวยงามของอ่าวซดินีย ์และ
มหาสมุทรแปซิฟิคท่ีสวยงาม แวะท่ีเดอะแก๊ป จุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งท่ีท่านจะไดช้ม
ทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเขา้ซิดนีย์
ในทางเรือ ในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยงิต่อตา้นขา้ศึกท่ีเขา้มาทางเรือในยาม
สงคราม ม้าหินของมิสซิสแมค็ควอร่ี มา้นัง่หนิตวัโปรดของภรยิาของผูส้ าเรจ็
ราชการคนแรกของรฐันิวเซาทเ์วลส ์ซึง่เป็นมา้หนิทรายอยูป่ลายสุดของสวนสาธารณะ 
ดา้นหน้าเป็นอ่าวซดินียท์ีส่วยงาม  นอกจากนี้ดา้นบนสวนสาธารณะยงัเป็นจุดถา่ยรูป
ทีส่วยงามทีท่า่นจะถา่ยรปูใหเ้หน็โรงละครโอเปรา่ เฮา้สแ์ละสะพานฮารเ์บอรเ์ป็นสญัลกัษณ์ของนครซดินีย ์ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืให้ท่านไดล้่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์
(OPERA HOUSE) สิง่ก่อสรา้งทีโ่ดดเด่นดว้ยหลงัคารปูเรอืซอ้นกนัอนัเป็น
เอกลกัษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมรว่มสมยัที่สรา้งชื่อเสยีงให้กบัออสเตรเลยี 
ออกแบบโดย ยอรน์ อซูอง สถาปนิกชาวเดนมารก์ ดว้ยงบประมาณในการ
ก่อสรา้งกว่ารอ้ยลา้นเหรยีญ ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ 14 ปี และ
องคก์ารยเูนสโกไดล้งทะเบยีนขึน้เป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายใน
ประกอบไปดว้ยห้องแสดงคอนเสริต์ ห้องแสดงละคร และหอ้งภาพยนตร ์
และรา้นอาหารจ านวนมาก ระหวา่งล่องเรอืท่านยงัสามารถถ่ายรปูกบั
สะพานฮารเ์บอร ์ ทีเ่ชื่อมต่อระหว่างซดินียท์างดา้นเหนือกบัตวัเมอืง
ซดินียเ์ขา้หากนั ทอดยาวกลางอ่าวซดินียไ์ดอ้ยา่งสวยงาม  ชมเรอืใบทีช่าว
ออสซีน่ าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายกบับรรดาหา้งสรรพสนิคา้
 ชัน้น าของออสเตรเลยี                        
 (รบัประทานอาหารกลางค า่ ตามอธัยาศยั)   
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานคงิสฟ์อรด์สมทิธ ์ 
16.00 น.  เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยการบนิไทย  เที่ยวบนิที ่ TG 472 
22.00 น.   เดนิทางถงึกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดภิาพ…. 
 

 
 
 
 
 



 
Let's Go Holiday Co.,Ltd. TAT License 11/07184 
100/182 Urbano Ramkhamhaeng 94 Saphansung Bangkok 10240 

Tel : 02-1083478-79  Fax : 02-1084249 

e-mail : info@letsgoholidays.com www.letsgoholidays.com  
 

 

 

BW. ENJOY AUSTRALIA (TG) MAY-JULY16  update  12 MAY16    Page 6 

BW.. ENJOY  AUSTRALIA    
ก าหนดการเดินทาง  3 – 8, 17 – 22 พฤษภาคม 2559 
     7 – 12, 21 – 26 มิถนุายน 2559 
     5 -10, 19 – 24 กรกฎาคม 2559 
   
 
 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

พฤษภาคม2559 
มิถนุายน 2559 

ราคารวมตัว๋ 
กรกฎาคม2559 

ราคาไมร่วมตัว๋
เครื่องบินตลอด
การเดินทาง 
(ราคาตัว๋บิน

ภายในประเทศ
แล้ว) 

ผู้ใหญ่ 66,900.- บาท 71,900.- บาท 46,900.- บาท 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 64,900.- บาท 68,900.- บาท 43,900.- บาท 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 60,900.- บาท 65,900.- บาท 40,900.- บาท 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมมี่เตียง 59,900.- บาท 63,900.- บาท 38,900.- บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 9,900.- บาท 9,900.- บาท  9,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด 1,000.- บาท 1,000.- บาท 1,000.- บาท 
*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบนิ หากสายการบนิมกีารเปลีย่นแปลง 
*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 20 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากวา่ 20 ทา่น บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** ส าหรบัหอ้งทีเ่ป็นสามเตยีง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพกัได ้3 ทา่น (2 Double  beds )  หรอือาจจะจดัเป็นหอ้งทีม่เีตยีงเสรมิให ้ หรอือาจจะเป็น 1 เตยีงใหญ่ + 1 เตยีงเสรมิ 
( 1 Double + 1 Extra bed ) 
*** หากทา่นตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัร์
หรอืก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 10 วนั เพือ่แจง้ใหส้ายการบนิทราบแตจ่ะไดต้ามทีข่อหรอืไมข่ึ้นอยูก่บัสายการบนิจะพจิารณาให ้
*** บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบในเร่ืองตัว๋ท่ีลูกคา้ซ้ือเองเพื่อต่อเท่ียวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ หากเท่ียวบินล่าชา้หรือเปล่ียนแปลง 
 
อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) ตามเสน้ทาง และสายการบนิภายใน  

 คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

 คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่,ี คา่วซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 คา่มคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
 ( รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์) 
 คา่น ้ามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่ 15 มกราคม 2559 และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั หาก
สายการบนิเปลีย่นแปลงภาษนี ้ามนัหลงัจากนี้ 
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อตัราน้ีไม่รวม 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ, คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่ี
เพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังานยก
กระเป๋า 

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่รวมกระเป๋า 
 ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 
เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 22,000.- บาท ตอ่การจองทวัรห์น่ึงทา่น  
 ทา่นตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัทา่นในการท าวซี่าเขา้ประเทศ 
 ออสเตรเลยี ก่อน 21 วนัท างาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 
 หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไมท่นัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ 
 และผลวซี่าของทา่นไมผ่า่น บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอ
ผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน  
วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจ าทวัร์จะถูกน าไปจ่ายค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดนิทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี ้
 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 51 วนัท าการคนืคา่มดัจ า 22,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 31– 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัคา่มดัจ าตัว๋ทา่นละ 22,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 20-30 วนั ก่อนเดนิทาง ยดึค่ามดัจ า 22,000.- บาท และมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ดงัน้ี 

- กรณทีีถ่กูปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจ าทัง้หมดหรอืหกัคา่ใชจ้า่ย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณอีอกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ตัว๋  

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด  

หมายเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัใน
ตา่งประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย
หรอืสิง่ตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมค่นืเงนิไหท้า่นไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบ
ในกรณทีีส่ถานทูตงดออกวซี่าอนัสบืเน่ืองมาจากเอกสารในการยื่นวซี่าไมค่รบถว้นและไมผ่า่นมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการ
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ท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั
ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยทีท่า่นออกตัว๋
เองเพื่อตอ่เครื่องในกรณทีีส่ายการบนิระหวา่งประเทศล่าชา้ 
 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 

ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเร่ิมการเกบ็ขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกท่าน ท่ีสมคัรขอวซ่ีา 
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันั้นผูย้ืน่ขอวซ่ีาทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง 
เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 

1) หนังสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน (นับวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก 
หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 
*** การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นต้องน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากให้ทางบรษิทัฯ มา จะดกีวา่เนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 น้ิวครึง่ หรอื 2 น้ิว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านัน้)  หรอืส าเนาทะเบยีนการคา้ถ้าเป็น

เจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนังสอืรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษเท่านัน้)   
7) ขา้ราชการเกษียณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหต ุ สถานทูต
ออสเตรเลียไมร่บั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนังสอืรบัรองจากโรงเรยีน (ตวัจรงิ) หรอืสมุดรายงานประจ าตวันักเรยีน หรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัร
นักเรยีน  

10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี 
11) เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1  จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิาหรอืมารดาผูท้ี่ไม่ไดเ้ดนิทางไปดว้ย โดยให้ทางอ าเภอออกใหอ้นุญาตออก 
นอกประเทศ   หรอื กรอกฟอรม์ 1229 

11.2 หรอื ทัง้บดิาและมารดา ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบัเดก็ทัง้คู่ ทางผูป้กครองทัง้ 2 ตอ้งไปขอโดยให้ทางอ าเภอ
ออกให้   อนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศกบัใคร หรอื กรอกฟอรม์ 1229 และ ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทน
ยืน่วีซ่า VFS ทัง้คู่พร้อมกบับตุร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพรอ้มกนัไมต่อ้งใชห้นังสอืยนิยอม  
12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัลูกค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึ้นไปยนืยนัทีจ่ะ

เดนิทางจรงิ บรษิทัฯจะด าเนินการให้และแนะน าให้ยืน่วซี่าก่อนวนัเดนิทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัร์
ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไมท่นัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด้
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บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแล้วจะยกเลกิ
เดนิทางเนืองจากมบีางท่านในคณะไม่ผา่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอื
ผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีน้ี) 
กรณีท่ียนืยนัจะให้ยืน่วีซ่า  เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการ
ท าประกนัสขุภาพซึง่ลูกคา้จะต้องจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยู่กบับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพื่อ
ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากน้ีวซี่าขึน้อยู่กบัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไม่สามารถระบไุด ้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพื่อกรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทูตไดจ้นกวา่จะถงึวนัก าหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยืน่วีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้  

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยื่นวซี่าไมส่ามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทูตได ้ ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเทา่นัน้  
กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่า
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้วา่เหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของทา่น 
ขึน้อยูก่บัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่จะย่ืนกรุ๊ป*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า  

ท่ีอยู่ ตัวแทนรับย่ืนวซ่ีา ( VFS ) ของ ออสเตรเลยี ประจ าประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยดุ ของ สถานทูตออสเตรเลีย 
เวลายืน่ใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล ์:info.dibpth@vfshelpline.com 
เวบ็ :www.vfs-au.net 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ............................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่...................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์........................................ 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

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


