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วนัแรก (วนัที ่11 เมษายน 60)    กรุงเทพฯ    

 

 

 

 

      

BW..ENJOY AUSTRALIA 6 DAYS 
 

 

บริสเบน - ทงักาลมูา - โกลดโ์คสท ์- ซิดนีย ์6 วนั 4 คืน 
 

ขอเชญิท่านเดนิทางเยอืนประเทศออสเตรเลยี ทงักาลูมา รีสอรท์ บนเกาะมอรต์นัทีเ่ตม็ไปดว้ยความงาม
ของหาดทรายและใหท้่านไดป้้อนอาหารโลมาแสนรู ้  บริสเบนเมอืงเอกแห่งรฐัควนีสแ์ลนด ์ เตม็ไปดว้ยแหล่ง
ท่องเทีย่วมากมายจนไดร้บัสมญานามว่า รฐัแห่งการพกัผอ่น  โกลดโ์คสท ์ เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยบรรยากาศแห่ง
การพกัผ่อน และชายหาดสทีองยาวสุดลกูตา ตะลุยโลกแห่งภาพยนตร ์ มฟูว่ีเวิลด ์ พบกบัตวัละครทีคุ่ณคุน้เคย
อาทเิช่น มนุษยค์า้งคาว นางแมวป่า   และสนุกสนานกบัเครือ่งเล่นหลากหลายชนิดกนัอย่างจใุจ ชมมหานคร
ซิดนีย ์ เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซาทเ์วลส ์ ล่องเรือส าราญชมอ่าวซิดนีย ์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์ (OPERA 
HOUSE) สิง่ก่อสรา้งอนัโด่งดงัของออสเตรเลยี สวนสตัวพื์้นเมือง พรอ้มชมการสาธิตการตดัขนแกะ เทีย่วชม
เขาสามอนงค ์ต านานแห่งอทุยานแห่งชาติบลูเม้าทเ์ท่นส ์อนัเป็นมรดกโลก 

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  11- 16 เมษำยน 2560 (สงกรานต)์ 

 

 

 

 

 

 
 

 

       
21.00 น.  คณะเดินทำงพร้อมกนัที่ ทำ่อำกำศ

ยำนสวุรรณภมูิ  ช้ัน 4  ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 แถว D เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย (TG) 

เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง   

 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ  

2 กรุงเทพ -บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูมา่ 

3 ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน – โกลดโ์คสท ์

4 โกลดโ์คสท ์– MOVIE WORLD – ซิดนีย ์

5 
ซิดนีย ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง  

อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์– ซิดนีย ์

6 ซิดนียช์มเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์-กรุงเทพ 
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วนัทีส่อง (วนัที ่12 เมษายน 60) กรุงเทพฯ -บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูม่า   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

00.01 น.  เหิรฟ้ำสู่ บริสเบน  ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 473 

11.50 น.  ถงึสนามบนิเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนสแ์ลนด์ หลังจำกผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง

แล้วเดินทำงเข้ำสู่ตัวเมืองบริสเบน 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

      น ำท่ำนชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อันดับสำมของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ้ำ

   บริสเบนที่สวยงำมรำวกบัภำพวำด และเป็นเมืองใหญ่ที่สดุของ 

     รัฐควีนส์แลนด์ที่เจริญเติบโตจำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว จนได้รับสมญำนำม

   ว่ำ “รฐัแห่งการพกัผ่อน”  น ำท่ำนชมเซาทแ์บงค ์ปารก์แลนด ์สวนสำธำรณะริม

   ฝั่งแม่น ำ้บริสเบน ที่กว้ำงใหญ่ เตม็ไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์  ผ่ำน

   ชมซิตี้  ฮอลล์ ให้ท่ำนได้ชมสถำปัตยกรรมที่งดงำม ผ่ำนย่ำนกลำงเมืองที่เป็นแหล่ง

   ร้ำนค้ำที่เรียกว่ำย่ำนควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ท่ำนได้อิสระเลือกช้อปป้ิงกับสินค้ำ

   หลำกหลำยกันได้ตำมอัธยำศัย      น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือแล้วโดยสำรเรือเฟอร์ร่ี

   สู่เกำะมอร์ตัน ทงักาลูม่า รีสอรท์  (ก่อนขึ้นเรือกรุณาแยกชุดเล่นน า้หรือกางเกง

   ขาสัน่ใส่กระเป๋าใบเลก็ห้ิวขึ้นบนเรือหากท่านตอ้งการป้อนอาหารโลมา ส่วน 

   กระเป๋าใบใหญ่เจา้หนา้ทีจ่ะจดัส่งไปทีห่อ้งพัก) ระหว่ำงเดินทำงให้ท่ำนพักผ่อน

   อริิยำบถชมวิวทวิทศัน์จำกบนเรือ ใช้เวลำโดยสำรประมำณ 75 นำทใีนกำรเดินทำง 

   เดินทำงถึง ทงักาลูมา ไวลด์อลฟิน รีสอรท์ ต้ังอยู่ในเกำะมอร์ตันที่สร้ำงได้ 

   กลมกลืนกับธรรมชำติได้อย่ำงสวยงำมและเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวบนเกำะน้ีที่มี

   กิจกรรมหลำยอย่ำงทั้งทำงน ้ำและทำงบก ท่านจะไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติพรอ้ม

   สมัผสัประสบการณก์ารป้อนอาหารใหก้บัปลาโลมาจมูกขวดทีอ่ยู่ตาม 

   ธรรมชาติดว้ยมือท่านเอง  

     ***(เน่ืองจากโลมาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาจข้ึนมาให้ป้อนอาหารแต่ละวัน

   ไม่มากเท่ากับนักท่องเทีย่วทีเ่ดินทางหรืออาจจะป้อนอาหารไม่ครบทุกท่าน  

     ในการป้อนอาหารโลมาหา้มสัมผสัโลมาโดยเด็ดขาด) 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหาร 

  น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่ำ   
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วนัทีส่าม (วนัที ่13 เมษายน 60) ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน - โกลดโ์คสท ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  ต้อนรับเช้ำวันใหม่อนัสดใสโดยให้ทำ่นได้อิสระท ำกจิกรรมบนเกำะน้ีได้มำกมำย 

  ไม่ว่ำจะเป็นกำรเล่นน ำ้ เล่นเทนนิส วอลเล่ย์บอลชำยหำด ชมกำรให้อำหำรนกพีลี

  แกน ต่ืนตำกบับรรดำนกพีลีแกนที่จะบินโฉบมำรอรับอำหำรที่ทำ่เรือซ่ึงทำ่น 

  สำมำรถสมัผัสประสบกำรณ์อนัแปลกใหม่ หรือจะชื้อทวัรน์อกรายการทีต่อ้งติดต่อ

  หวัหนา้ทวัรใ์นการจองล่วงหนา้คือ ATV Quad Bike Tours, Whale Watching, 

  Helicopter Joy  Flight, Marine Discovery Cruise  

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหาร 

น ำทำ่นสนุกสนำนกบักำรน่ังรถ 4WD (รถ 4WD มีหลำยขนำดที่สำมำรถจุ

นักทอ่งเที่ยวได้เร่ิมจำก 6 ทำ่นไปจนถึง 22 คนต่อคันและอำจจะน่ังรวมกบัทวัร์

อื่นๆ เวลำอำจมีกำรเปล่ียนแปลงในแต่ละวัน) ผ่ำนป่ำและพุ่มไม้สู่เนินทรำยอนั

กว้ำงใหญ่ที่จะให้ทำ่นได้ตะลุยเนินทรำยที่ SAND DUNES ให้ทำ่นได้ลองเล่น

กระดำนทรำยจำกยอดเนินทรำยสงูชันสู่ด้ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้นเร้ำใจ จนได้เวลำทำง

โดยเรือเฟอร์ร่ีจำกเกำะมอร์ตัน ใช้เวลำในกำรน่ังเรือ 75 นำท ี ไปยังทำ่เรือเมือง

บริสเบน จำกน้ันเดินทำงต่อไปยังเมือง โกลด์โคสท ์ เมืองตำกอำกำศชำยทะเลที่

เป็นนิยมมำกที่สดุในรัฐควีนสแ์ลนด์ที่มีหำดทรำยสทีองทอดยำว 70 กโิลเมตร จึง

เป็นเมืองที่ชำวออสซ่ีมำอำบแดดและเล่นกระดำนโต้คล่ืนเป็นจ ำนวนมำก 

นอกจำกน้ีโกลด์โคสทยั์งเป็นที่ช่ืนชอบของนักชอ็ปป้ิง เพรำะร้ำนค้ำเปิดให้บริกำร

จนถึง 4 ทุม่ทุกวัน  

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

                                   น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  GOLD COAST WATERMARK HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่(วนัที ่14 เมษายน 60)  โกลดโ์คสท ์– MOVIE WORLD – ซิดนยี ์

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น ำทำ่นเดินทำงสู่ มูฟวีเ่วิลด ์ ของวอร์เนอร์บรำเธอร์สให้ทำ่นได้ชมโรงภำพยนต์ที่

เป็นโลกแห่งจินตนำกำรของผู้มำเยือนจำกนำนำประเทศ สัมผัสกบัตัวละครของ

โรงภำพยนตร์ที่มีช่ือเสยีง น ำทำ่นน่ังรถไฟชมเทคนิคกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ช่ือดัง 

เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมกำรแสดงของสตั้นแมนในเร่ืองโปลิตจิตไม่ว่ำง 

ฯลฯ กระทบไหล่ดำรำช่ือดัง อำท ิลูนน่ีทูนส ์บ๊ักบันนีกระต่ำยแสนกล ชมแบทแมน

ภำพยนตร์สำมมิติในโรงหนังไฮเทคจำกฮอลลีวู้ด ล่องแพตำมหำบั๊กบันนี และ น่ัง

รถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM หรือจะน่ังรถไฟเหำะตีลังกำที่ต่ืนเต้นเร้ำใจ  

หา้มพลาดโชวม์าใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER 

เป็นกำรแสดงที่ต่ืนตำต่ืนใจ กำรแข่งรถมอเตอร์ไซด์ และ รถยนต์ที่มีกำรขับอย่ำง

ผำดโผน ทะลุก ำแพง และสิ่งกดีขวำง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็น

กำรจ ำลองฉำกจริงจำกภำพยนตร์ HOLLY WOOD  
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หา้มพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการตู์น WARNER BROTHER เช่นบั๊ก

บนันีส่คูปป้ีดู ภายใตห้ลงัคาโปร่งใสไม่ตอ้งรอ้น และ เปียกฝนเครือ่งเล่น 

SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหำะตีลังผำดโผนน ำทำ่นไปยังดินแดนในโลก

อำกำศ พบกบักำรผจญภัยอนัแสนสนุก มันและประทบัใจ BAT WING เป็น

เคร่ืองเล่นที่มีควำมสูงถึง 60 เมตร โดยน ำทำ่นข้ึนไปชมทวิทศัน์ของ MOVIE 

WORLD ก่อนพบกบัควำมตื่นเต้นและ หวำดเสียวโดยกำรทิ้งดิ่งลงมำถึงพ้ืนด้วย

ควำมชัน 90 องศำและสนุกประทบัใจ 

    (รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั) 

    จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ สนำมบินภำยในประเทศเมืองบริสเบน 

........น.    ออกเดินทางสู่ นครซิดนยี ์โดยสารการบิน แคนตสั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที.่.... 

........น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย  

     น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE HOTEL   หรือเทยีบเทำ่ 

 
วนัทีห่า้ (วนัที ่15 เมษายน 60) ซิดนยี–์ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส–์ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง  – ซิดนยี ์
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ช่ืนชมทวิทศัน์อนัสวยงำม

บนผืนแผ่นดินและหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนำนำชนิด สตัว์ต่ำงๆ 

สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและเตม็ไปด้วยต้นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกล

เป็นสนี ำ้เงินตำมหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ ผ่ำนเมืองเลก็ๆกลำงหุบเขำช่ือว่ำ 

KATOOMBA จำกน้ันชม เขำสำมอนงค์  (THREE SISTERS ROCK) เป็นแทน่

หินใหญ่สำมก้อนรูปทรงแปลกตำที่เกดิจำกฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต ำนำนควำม

รักอนัแสนเศร้ำของยักษ์สำวอะบอริจ้ินสำมตนที่ถูกสำปให้เป็นหินสำมก้อนท ำให้

หุบเขำแห่งน้ีมีควำมงำมย่ิงขึ้น จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ SCENIC WORLD 

บริษัทที่บริกำรกระเช้ำและรถรำงลงหุบเขำท ำให้ทำ่นได้ชมเขำสำมอนงค์ได้

สวยงำมย่ิงขึ้นอกีมุม น ำทำ่นขึ้น รถรางไฟฟ้า  (KATOOMBA SCENIC 

RAILWAY) ที่ดัดแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินในสมัยก่อนมีควำมชันถึง 45 องศำ 

ว่ิงผ่ำนทะลุหุบเขำอนัสูงชันสู่หุบเขำด้ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้นและหวำดเสียว ให้ทำ่นได้

เดินชมธรรมชำติตำมจัดไว้อย่ำงสวยงำมใต้หุบเขำ ชมป่ำฝนและหุ่นจ ำลองกำรขุด

ถ่ำนหินในสมัยก่อน น ำทำ่นขึ้นกระเช้ำ SCENIC CABLEWAY จำกใต้หุบเขำสู่

ด้ำนบนชมควำมงดงำมเบ้ืองล่ำงของหุบเขำสนี ำ้เงินที่ทำ่นยังสำมำรถชมยอดเขำ

สำมอนงค์อกีมุมที่แตกต่ำง (ในกรณีที่ RAILWAY ปิดปรับปรุง กส็ำมำรถน่ัง 

SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขำแทน) 
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เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK SANCTURAY 

เพลิดเพลินไปกบักำรธรรมชำติและควำมน่ำรักของเปล่ำสตัว์พ้ืนเมืองนำนำชนิด 

อำท ิ โคอำล่ำ จิงโจ้ วอมแบท ให้ทำ่นได้สมัผัสและถ่ำยรูปคู่กบัโคอำล่ำตัวน้อย

อย่ำงใกล้ชิด สนุกสนำนกับกำรให้อำหำรจิงโจ้จำกมือของทำ่นเอง สดช่ืนผ่อน

คลำยไปกบับรรยำกำศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่ำ 10 เอเคอร์ของผืนป่ำอนัอุดม

สมบูรณ์เขตร้อนช้ืน พร้อม ชมการสาธิตการตดัขนแกะ หน่ึงในอำชีพที่สร้ำง

รำยได้ให้กบัชำวออสเตรเลีย จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ ซิดนีย์ แวะ ร้ำนชอ็ปป้ิงสนิค้ำ

พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำก อำทเิช่นครีมบ ำรุงผิว หรือ ของที่ระลึกต่ำงๆ เช่นพวง

กุญแจโคอำล่ำ หรือ จิงโจ้ 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE HOTEL   หรือเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ก (วนัที ่16 เมษายน 60)   ซิดนยีช์มเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์- กรุงเทพฯ 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำทำ่นชม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้ส ำเรจ็

รำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำทเ์วลส ์ซ่ึงเป็นม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสดุของ

สวนสำธำรณะ ด้ำนหน้ำเป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม นอกจำกน้ีด้ำนบนสวนสำธำรณะ

ยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมที่ทำ่นจะถ่ำยรูปให้เหน็โรงละครโอเปร่ำเฮำส ์และ 

สะพำนฮำร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์ 
น ำทำ่นเดินทำงสู่ ท่าเรือใหท่้านไดล่้องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี ์เพ่ือชม  

โรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูป

เรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงช่ือเสยีงให้กบั

ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณ

ในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และ

องค์กำรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกตโลกในปี พ.ศ.2550 ภำยในประกอบ

ไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้องแสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำร

จ ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือทำ่นยังสำมำรถถ่ำยรูปกบั สะพานฮารเ์บอร ์ ที่

เช่ือมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำนเหนือกบัตัวเมืองซิดนีย์เข้ำหำกนั ทอดยำวกลำง

อ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำม ชมเรือใบที่ชำวออสซ่ีน ำออกมำล่องอ่ำวอวดควำมงำม

ในอ่ำวแห่งน้ี 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

 ได้เวลำอนัสมควรน ำทำ่นเดินทำงสู่ ทำ่อำกำศยำนคิงสฟ์อร์ดสมิทธ์ 

16.00 น.    เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 472 

22.20 น.    เดินทำงถึงกรุงเทพฯ ....โดยสวัสดิภำพ .. 

 

*************** 
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อัตราค่าบริการ 
 ก ำหนดกำรเดนิทำง    11- 16 เมษำยน 2560 (สงกรานต)์ 

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋ 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 71,900.- บาท 48,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  66,900.- บาท 45,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 64,900.- บาท 40,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 60,900.- บาท 38,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ    9,900.- บาท   9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ลดทา่นที ่3   1,000. -บาท   1,000. -บาท 

 
* ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบนิ 

* การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 20 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
* กรณีออกตัว๋แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุป๊ของสายการบนิ 
* ส าหรบัหอ้งทีเ่ป็นสามเตยีง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพกัได ้3 ท่าน ( 2 Double beds )  หรอือาจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญ่และ 1  เตยีงเสรมิ( 1 Double + 1 Extra bed )     
ส าหรบัหอ้งนอน 3 ท่าน 
* บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื่องตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้ 
หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
*หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 
* กรณีลกูคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
* หากจ านวนลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 15 -18 ท่าน บรษิทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ทีน่ัง่ในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
* โรงแรมทีอ่อสเตรเลยีตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  
 

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) และ สายการบนิภายในแลว้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่,ี ค่าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 
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 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัท าเองได ้
หรอืกรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่า กว่า 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีขึน้ไป   
 ลกูคา้อายุ 6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคา้ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางจากประเทศไทยพรอ้มกบักรุ๊ป บรษิทัจะคนืค่าประกนัการเดนิทางใหท้่านละ 200 บาท 

 ค่าน ้ามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่ 14 พฤศจกิายน 59 และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั หาก
สายการบนิเปลีย่นแปลงภาษนี ้ามนัหลงัจากน้ี 

. 

อตัราน้ีไม่รวม  
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด โดยสายการบนิไทย (inter) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
ไดท้่านละ 30 กโิลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถอืขึน้เครื่องได ้1 ใบ ไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และ สายการบนิภายใน (Domestic) ได้
ท่านละ 1 ใบ ไม่เกนิ 23 กโิลกรมั 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิไกด ์ค่าทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรม
ไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังานยก
กระเป๋า 

 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วนั
ท างาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 
วีซ่า หรอืหากผลวีซ่าผา่นแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

เงื่อนไขการยกเลิก กรุ๊ปสงกรานต์  
ค่ามัดจ าทัวร์จะถกูน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงนิคนืได้ หากผู้เดนิทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี ้
 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 41– 59 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 31 - 40 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ า 20,000.- บาท และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ดงันี้ 
- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจ าทัง้หมดและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจ าทัง้หมด (บรษิทัฯ ตอ้งออกตัว๋โดยสว่นใหญ่อย่าง
น้อย 15-20 วนัก่อนเดนิทาง) 
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- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไมค่นืค่าวซี่า (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซี่า ขอยดึมดัจ าทัง้หมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไมมี่การคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไมใ่ชบ้รกิารระหว่างทวัร ์จะไมม่กีารคนืเงนิไม่ว่ากรณีได ๆทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ 
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านงึถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย
หรอืสิง่ตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไหท้่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวซี่าไมค่รบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการ
ท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋
เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 

ต ัง้แตว่นัที ่3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเร ิม่การเก็บขอ้มูลดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทุกทา่น ทีส่มคัรขอ

วซีา่ เพือ่เดนิทางไป ประเทศออสเตรเลยี ดงัน ัน้ผูย้ ืน่ขอวซีา่ทุกทา่น จะตอ้งมาตดิตอ่ ทีศู่นยย์ ืน่วซีา่ออสเตรเลยี 

ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายนิว้มอื 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก 
หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 
*** การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส าเนา

ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษยีณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

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

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  
10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายตุ ่ากว่า 16 ปี 



  

 

 BW.ENJOY AUSTRALIA  6D4N (TG ) 11-16 APRIL 17 ( 14NOV16)      Page 9 

 
11) เดก็อายตุ ่ากว่า 16 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1  จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิาหรอืมารดาผูท้ีไ่มไ่ด้เดนิทางไปดว้ย โดยใหท้างอ าเภอออกใหอ้นุญาตออก 
นอกประเทศ   หรอื กรอกฟอรม์ 1229 

11.2 หรอื ทัง้บดิาและมารดา ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบัเดก็ทัง้คู ่ ทางผูป้กครองทัง้ 2 ตอ้งไปขอโดยใหท้างอ าเภอ
ออกให ้   อนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศกบัใคร หรอื กรอกฟอรม์ 1229 และ ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทน
ย่ืนวีซ่า VFS ทัง้คู่พร้อมกบับตุร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพรอ้มกนัไมต่อ้งใชห้นงัสอืยนิยอม  
12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะ

เดนิทางจรงิ บรษิทัฯจะด าเนนิการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซีา่กอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัร์
ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไมท่นัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด้
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิ
เดนิทางเนอืงจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอื
ผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการ
ท าประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่
ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --                            

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเทา่นัน้  
 
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
ขึน้อยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
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ทีอ่ยู่ ตัวแทนรับย่ืนวซ่ีา ( VFS ) ของ ออสเตรเลยี ประจ าประเทศไทย 
ชั้น 28 อำคำรเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันำ, กรุงเทพฯ 10110 
ท ำกำร : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยดุ ของ สถำนทูตออสเตรเลีย 
เวลำยืน่ใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลำรับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล ์:info.dibpth@vfshelpline.com 
เวบ็ :www.vfs-au.net 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนกรุ๊ป*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวซ่ีา  

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

 
 

1. ช่ือ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อำย ุ.................... ปี   สถำนท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ............................ 
โทรศพัทบ์ำ้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อำชีพปัจจุบนั .............................................. ต  ำแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน หรือร้ำนคำ้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 
6. สถำนภำพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยำ่     (.....) ม่ำย     (.....) อยูกิ่นฉนัสำมี-ภรรยำ   (.....) แยกกนัอยู ่
ถำ้สมรสแลว้ กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นำมสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บำ้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทำงไปดว้ยกนั   กรุณำระบุ 
 ช่ือ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสัมพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษำ กรุณำระบุสถำบนักำรศึกษำ .................................................................................. 
ท่ีอยู ่....................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์....................................... 
9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธกำรวซ่ีำหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (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 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) .................................................. 


