
 

 

 

 
บริษทัฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย สู่เมือง โฮบารท์ เมอืงหลวงแห่งรฐัแทสมา

เนีย เกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ดของออสเตรเลยี และเป็นรฐัหนึ่งซึ่งมขีนาดเลก็ แต่มปีระวตัคิวามเป็นมาตัง้แต่ยุคเริม่แรกของ
การมาตัง้ถิน่ฐานของชาวผวิขาวในซกีโลกใต ้นําท่านชมขัน้ตอนการเลีย้งหอยนางรมที ่ฟารม์หอยนางรม (Barilla 
Bay Oyster) เดนิทางไปยงั แทสมาเนยีนเดวลิ ชมแทสมาเนยีนเดวลิ  สตัวพ์ืน้เมอืงแทสมาเนยีและปัจจุบนัจดัเป็นสตัว์
หายาก นําทา่นสู ่พอรต์ อาเธอร ์ เมอืงทีม่ ีประวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจของรฐัแทสมาเนยี ชม Salamanca Place จตัุรสับน
พืน้หนิทีม่เีสน่ห์ ดงึดูดใจบรเิวณรมิน้ําเมอืงโฮบาร์ ท ชมววิยอด เขาทีส่งูทีส่ดุในโฮบารท์  ยอดเขาเวลลิงตนั   เยีย่มชม
พิพิธภณัฑ์ Museum of Old and New Art  (MONA) ซึง่ตัง้อยู่ทางตน้ของแมน้ํ่า ทีเ่ตม็ไปดว้ยของวตัถุโบราณและ
ศลิปะแขนงใหมอ่นัน่ าสนใจ  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.mona.net.au/


 

 

กาํหนดการเดินทาง   16 – 21 พฤษภาคม 2562 / 13 – 18 มิถนุายน 2562 
    16 – 21 กรกฎาคม 2562 / 21 – 26 สิงหาคม 2562 
    11 – 16 กนัยายน 2562 
 
วนัแรก   กรงุเทพฯ – นครซิดนีย์  
15.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  ชัน้ 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์

สายการบินแควตสั แอรเ์วย ์(QF) เจา้หน้าทีค่อยต้อนรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 
18.15 น.  ออกเดนิทางสู่ นครซิดนีย ์ โดยเทีย่วบนิที ่ QF024 
 

วนัท่ีสอง  ซิดนีย ์– โฮบารท์ – ฟารม์หอยนางรม 

07.35 น. ถึงท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ์ นครซิดนีย ์เพื่อเปลีย่นเครื่องภายในประเทศสู่ นครเมลเบิรน์ 
09.25 น. ออกเดนิทางสู่โฮบารท์ โดยสารการบินแควนตสั เทีย่วบนิที ่QF 1583 
11.25 น.  ถงึเมอืงโฮบารท์เมอืงหลวงแห่งรฐัแทสมาเนียและเป็นเมอืงล าดบัที2่ทีม่กีารสร้างเมอืงในประเทศ 

  ออสเตรเลยี ในปี พ.ศ. 2346 (ค.ศ.1803)  เป็นเกาะทีต่ ัง้อยู่ทางใต้สุดของประเทศออสเตรเลยีและ  ใกล้
กบัขัว้โลกมากทีสุ่ด 

13.30 น รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชม ฟารม์หอยนางรม (Barilla Bay Oyster) 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20  นาท ี ใหท้่านชมขัน้ตอนการเลีย้ง
หอยนางรม การคดัเลอืกหอยทีไ่ดข้นาดพอเหมาะเพื่อจดัส่งออกสู่ตลาด ทัง้
ในและนอกประเทศ เชญิท่านลิม้ลองหอยนางรมสดๆ จากฟารม์ทีเ่สริฟ์
พรอ้มกบัเลมอนแลว้เชญิท่านเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทะเลสดใหม่จาก
ฟารม์ไดต้ามอธัยาศยัจากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน เดนิทางกลบัสู่ตวั
เมอืงเพื่อรบัประทานอาหารค ่า 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
   นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั  HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม  โฮบารท์ – แทสมาเนียนเดวิล – พอรต์ อาเธอร ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเทีย่วชมศนูยอ์นุรกัษ์พนัธท์สัมาเนียเดวลิ ซึง่เป็นสตัวแ์ห่ง
สญัลกัษณ์ของเกาะทสัมาเนียแห่งน้ี (TASMANIAN DEVIL UNZOO) 
ชมการใหอ้าหารแก่ตวัทสัมาเนียนเดวลิ ซึง่ฟันของมนัแหลมคมมาก
สามารถกดักระดกูแขง็ๆใหฉี้กขาดได ้ใหท้่านไดป้้อนอาหารจงิโ จด้ว้ย
มอืของท่านเอง ท่านสามารถถ่ายภาพกบัสตัวท์อ้งถิน่ ซึง่ไม่สามารถหา
ชมไดจ้ากดนิแดนประเทศอื่น ยงัถอืว่าสตัวเ์หล่าน้ีเป็นเจา้ของประเทศ
อกีดว้ย  นําท่านเดนิทางสู่ TASMAN PENINSULA ทางทศิตะวนัออก
เฉียงใต้ และเดนิทางต่อไปยงั Port Arthur ซึง่เป็นบรเิวณแห่ง
ประวตัศิาสตรท์ีส่าํคญัของรฐั ย่านน้ีมคีวามผสมผสานระหว่างมรดกทาง
ประวตัศิาสตร ์ววิทวิทศัน์ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม อาหารและไวน์รสเลศิ 
อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมและสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจอกีมาก 



 

 

 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภตัตาคาร  
ใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมพอรท์ อารเ์ธอร ์ ซึง่ในสมยัอดตีไดเ้ป็นคกุเกา่ทีไ่วใ้ชข้งันกัโทษอุกฉกรรจ์ เป็น
เมอืงทีม่สีถานทีต่่างๆทีน่่าสนใจเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องรฐัแทสมาเนยี นําทา่นลอ่งเรอือ่าวคารน์า
วอน (Carnarvon Bay) ชมความงามรอบพอรท์อารเ์ธอร ์ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 20นาท ีหลงัจากนัน้
อสิระใหท้า่นเดนิชมถ่ายรปูต่อภายในเมอืงประวตัศิาสตรพ์อรท์อาเธอร ์ (PORT ARTHUR HISTORIC 
SITE)  

  
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้นําทา่นสู่ เมอืง “ริชมอนด์” (Richmond) เป็น
เมอืงเกา่เลก็ๆอกีเมอืงหนึง่ทีน่่าไปเยอืนผูท้ีห่ลงใหลใน
สถาปัตยกรรมเกา่แกจ่ากสมยัศตวรรษที่19กไ็มค่วร
พลาดกบัอาคารโบราณทีย่งัหลงเหลอือยู่กวา่ 50 หลงั 
“โบสถ์เซนจอหน์” (ST.John’s Church) ซึง่เป็นโบสถ์
นกิายคาทอลกิ เกา่แกท่ีส่ดุในประเทศ ใกลก้นัม ี
“Richmond Bridge” สะพานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในออสเตรเลยี 
สรา้งจากหนิทรายโดยนกัโทษเมือ่ปี 1823 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ร้านอาหารไทย ณ ภตัตาคาร 
   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ีส่ี  โฮบารท์ – ตลาดซาลามานก้า – เท่ียวชมเมอืงโฮบารท์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าทา่นชม Salamanca Place จสัตุรสับนพืน้หนิทีม่เีสน่หด์งึดูดใจบรเิวณรมิน ้าเมอืงโฮบาร์ท เป็นจุดที ่
รวมรา้นคา้ ส านกังาน รา้นอาหาร และแกลลอรีต่่างๆ  มากมาย เดมิเคยถูกเรยีกวา่ “The Cottage 
Green” สว่นชือ่ Salamanca นี้ตัง้เพือ่เป็นเกยีรตติ่อเหตุการณ์ทีด่ยุกแหง่เวลลงิตนัมชียัต่อประเทศ
ฝรัง่เศสในสงครามซาลามงักา (Battle of Salamanca) โดยในทุกวนัเสารท์ีน่ี่จะกลายเป็นตลาด 
Salamanca Market (เปิดเฉพาะทกุวนัวนัเสาร์ ตอน08.00-15.00น) ซึง่เป็นทีส่นใจของนกัทอ่งเทีย่ว
และผูค้นในทอ้งถิน่   
จากนัน้น าทา่นขึน้ชมววิบนยอดเขาเวลลงิตนั ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท ีเป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุใน
โฮบารต์ มคีว ามสงูถงึ 1,271 เมตร ซึง่ ณ จุดชมววิ
แหง่นี้ท่านจะสามารถมองเหน็ตวัเมอืงโฮบาร์ทไดท้ัง้
เมอืงและทศันยีภาพโดยรอบอนัสวยงาม 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  



 

 

น าทา่นชม เมอืงโฮบารท์ ทีข่ ึน้วา่สวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก เป็นเมอืงหลวงของ รฐัแทสมาเนยี  มี
จ านวนประชากรเพยีง 127,000 คน เป็นเมอืง ทีม่บีรรยากาศแบบโบราณน่ารกัและเป็นเมอืงทีม่ ี
ความรูส้กึผกูพนักบัยุคประวตัศิาสตรม์ากกวา่เมอืงใหม่ๆ  เชน่ เมอืงบรสิเบนและเมอืงเพริธ์ เมอืงโฮ
บารท์ กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 1804 ตัง้อยู่บรเิวณปากแมน่ ้าเดอรเ์วนท ์ (Derwent River) และมตีกึและอาคาร
รปูแบบยุคจอรเ์จยีน ตัง้เรยีงราย อยู่ทีบ่รเิวณทา่เรอื  มทีะเล มชีายหาดสขีาว สวยงาม อาคารบา้นเรอืน 
เป็นแบบสมยั ยุคเกา่ทีย่งัคงอนุรกัษ์ไวอ้ย่างมเีสน่ห ์โฮบารท์ เป็นเมอืงเกา่แกท่ีส่ดุอนัดบัสอง ของ
ออสเตรเลยี และ สไตลข์องผูท้ ีน่ีจ่งึมเีอกลษัณ์ ทีน่่าสนใจ คลงัเป็นของเกา่ สมยัศตวรรษที ่19 ครัง้หนึง่
เคยเตม็ไปดว้ย นกัลา่ปลาวาฬ ทหาร เจา้หน้าทีศ่ลุกากร และ นกัธุรกจิ ผูแ้สวงหาโชค มาปัจจุบนั 
อาคารเกา่แก ่เหลา่นี้ไดถู้กปรบัสภาพ กลายเป็นรา้นอาหาร 
สตูดโิอ รา้นขายของส าหรบันกัทอ่งเทีย่ว ทีต่อ้งการมาซมึ
ซบั บร รยากาศบา้นเรอืนสมยัโบราณ น าทา่นชม Hobart’s 

Waterfront เมอืงทา่น ้าลกึ ทีบ่รสิทุธิท์ ีส่ดุในโลก น าทา่นชม 
ตกึ อาคารบา้นเรอืน เป็นแบบสมยัยุคเกา่ ทีย่งัคงอนุรกัษ์ไว้
อย่างมเีสน่ห ์ น าทา่นชม Anglesea Barracks คา่ยทหาร
กองทพัหนุน ของ ออสเตรเลยี ทีอ่ยู่ในใจกลาง โฮบาร์ ท ซึง่ถอืวา่เป็นคา่ยทหาร กองทพัของชาว
ออสเตรเลยี ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในปัจจุบนันี้  Anglesea Barracks นี้ไดถู้กตัง้ชือ่หลงัจาก Lord Anglesea 

ไดเ้ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบั รฐับาล ขององักฤษ ทีจ่ดัหาหน่วย อาวธุ ยุทโธปกรณ์ น าทา่นชม แบตเตอรี่
พอยท ์Battery Point ซึง่เป็นเมอืงทา่เรอืเกา่แก ่และเป็นหมูบ่า้นทีอ่ยู่ตดิกบัทะเล ชือ่ Battery Point 

ไดม้าจากการสรา้งปืนใหญ่ ไวท้ีต่รงจุดแหง่นี้ ในปี ค .ศ. 1818 เพือ่เป็นสว่นหนึง่ของการป้องกนั ทาง
ชายฝัง่ทะเลของเมอืง โฮบารท์  แต่ในปัจจุบนันี้ ปื นใหญ่ ไมไ่ดอ้ยู่ทีน่ีแ่ลว้ แต่ยงัคงหลงเหลอืบ้ าง ในยุค
สมยัประวตัศิาสตร ์ทีม่ชีาวยุโรปมาเป็นผูบุ้กเบกิ เป็นชนชาตแิรก   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ อาหารตะวนัตก ณ ภตัตาคาร 
   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า 
  

วนัท่ีห้า  พิพิธภณัฑ์ โมนา – ซิดนีย ์– ช้อปป้ิง 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําทา่นสู่พพิธิภณัฑ ์MUSEUM OF OLD AND NEW 
ART (MONA) ซึง่ตัง้อยู่ทางตน้ของแมน้ํ่า ทีเ่ตม็ไป
ดว้ยของวตัถุโบราณและศลิปะแขนงใหมอ่นัน่ าสนใจ 
ทีแ่หง่นี้ไดถู้กเนรมติใหเ้ป็ นแหลง่รวมผลงานทาง ศลิปะ
อนัแปลกใหมแ่ละ สิง่ประดษิฐ์ทีน่่าสนใจ อกีทัง้ยงัเป็น
เสมอืนแมเ่หลก็ทีด่งึดูดเหลา่นกัทอ่งเทีย่วทัง้ใกลไ้กลให้
มาเยอืนยงัเมอืงโฮบารท์อกีดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้เดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ 
15.20 น. เดนิทางโดยสายการบนิโดยสายการบนิภายในประเทศ สู่ซิดนีย์ เทีย่วบนิที ่QF1584 
17.10 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ์นครซิดนีย์เมอืงเอกแหง่รฐันิวเซาทเ์วลสป์ระเทศ

ออสเตรเลยีจากนัน้นําทา่นรา้นชอ้ปป้ิงย่านไชน่าทาวน์เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงเพือ่เป็นของฝาก อาทเิช่น
ครมีบํารงุผวิ หรอืของทีร่ะลกึต่าง ๆ เชน่พวงกญุแจโคอาลา่ หรอืจงิโจ้  

http://www.mona.net.au/
http://www.mona.net.au/


 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ร้านอาหารไทย 
    นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  SYDNEY TRAVELODGE HOTEL  หรือเทียบเท่า  

วนัท่ีหก  ซิดนีย ์- กรงุเทพฯ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  จากนัน้นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
09.45 น.      เหิรฟ้าสู่ กรงุเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี QF 023  
15.35 น.      เดินทางถงึกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  

************************************************* 

 
อตัราค่าบริการ 

* ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีนํา้มันของสายการบิน  

* การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จาํนวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ตํ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

* กรณีออกตัว๋แล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 

*สาํหรับห้องที่เป็นสามเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่

สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สาํหรับ

ห้องนอน 3 ท่าน 

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซ้ือเองเพ่ือต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกบัคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้าหรือ

จาํนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณา แจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ

ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า- ออก ประเทศ โดยไม่ต้ องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   

* หากจาํนวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่น่ังในการบริการตลอดการเดินทาง 

* ที่น่ังสาํหรับกรุ๊ปที่เราจองเป็นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ที่น่ังด้านหน้าสุด(long leg seat)  

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋และวีซ่าแล้ว ราคาไมร่วมตัว๋เครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 94,900.- บาท 63,900.- บาท 

เดก็อายุตํากวา่ 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  84,900.- บาท 59,900.- บาท 

เดก็อายุตํากวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 78,900.- บาท 56,900.- บาท 

เดก็อายุตํากวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมมี่เตียง 75,900.- บาท 52,900.- บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ    16,900.- บาท   16,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ลดทา่นที ่3  1,500. –บาท  1,500. -บาท 



 

 

อตัราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด  โดยสายการบิน  แควนตสั แอร์เวย์  (QF) ตามเส้นทาง  

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

3. ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการที่ได้ระบุในรายการ , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวซ่ีาเข้าประเทศ

ออสเตรเลีย 

4. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่ านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

1. ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุัตเิหตแุละค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 

บาท ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องทาํประกนั(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทาํเอง

ได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 อายุ 1-15ปี และ ตํ่ากว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม์  

 กรณลีูกค้าอายุตํ่ากว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดนิทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องทาํประกนัเดี่ยว

เพิ่ม กรณุาสอบถามรายละเอยีดกบัเจ้าหน้าที่  

 ลูกค้าที่จอยแลนด ์ที่อาศยัอยู่ใหนประเทศน้ันๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงือ่นไขกรมธรรม์ 

5. ค่านํา้มันจากสายการบิน ณ วนัที่  1 ตลุาคม 2561 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนํา้มัน 

หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีนํา้มันหลังจากน้ี 

6. ค่าวซ่ีาออสเตรเลีย สาํหรับคนไทย 
. 

อตัราน้ีไม่รวม  
1. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าว  

2. ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินกาํหนดที่  สายการบินอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าข้ึน

เคร่ืองไดท่้านละ 1 ใบ (30 กิโลกรมั) และกระเป๋าเล็กถือข้ึนเคร่ืองได ้1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมัต่อใบ  

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 

7. ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 

8. ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง 

เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า 

9.  ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 

10. ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง  

11. กรณไีม่เดนิทางพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้าต้องทาํประกนัเพิ่มเอง หรือ จะให้บริษัทฯ จัดทาํให้ ทางลูกค้า

สามารถแจ้งได้ (เป็นไปตามกฎหมายทุกท่านต้องทาํประกนัการเดนิทางกรณเีดนิทางกบับริษัททวัร์ ) 
 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  
1. ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  
2. ท่านต้องเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทาํวซ่ีาเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน  21 วนั

ทาํงาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 
3. หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวซ่ีาเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวี

ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
4. สาํหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัทาํการสาํหรบัท่านท่ีรอผล 



 

 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาํระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
ค่ามดัจําทวัร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลกิหรือไม่

สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี้ 
1. แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 51 วนัทาํการคนืค่ามดัจาํ 30,000.- บาท. 
2. แจง้ล่วงหน้า 31– 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจาํตัว๋ท่านละ 30,000 บาท  
3. แจง้ลว่งหน้า 21 - 30 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจํา 30,000.- บาท และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ดงันี้ 

- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซ่ีาจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจาํทัง้หมดและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจาํทัง้หมด 
- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระส่วนตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซ่ีา ขอยดึมดัจาํทัง้หมด 

4. แจง้ล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
5. ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไม่ใชบ้รกิารระหว่างทวัร ์จะไม่มกีารคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็ น
สาํคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย
หรอืสิง่ต้องหา้มนําเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไหท้่านไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีาอนัสบืเน่ืองมาจากเอกสารในการยื่นวซ่ีาไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการ
ทาํงานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตร วจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋
เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  
ทางสถานฑตูออสเตรเลยี  เริม่การเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทกุทา่น ทีส่มคัรขอวซีา่ เพือ่เดนิทางไป 
ประเทศออสเตรเลยี ดงันัน้ผูย้ ืน่ขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาตดิต่อ ทีศ่นูย์ยืน่วซีา่ออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพือ่สแกน
ลายนิ้วมอื และตอ้งจองควิวซีา่กอ่นยืน่เทา่นัน้  

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถา่ยสาํเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก 
หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด (สาํคญัมาก) 
***การยืน่วซีา่ออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีวา่เนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเลม่ที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจํานวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
3) สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน  
4) สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี, สาํเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  



 

 

5) หนังสือรบัรองการทาํงานของบริษทัท่ีทาํงานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่ )  หรอืสาํเนา
ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู)่   
7) ขา้ราชการเกษยีณอายุ ขอสาํเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจาํตวัจริง (จะได้คืนเพื่อได้รบั

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

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมดุรายงานประจําตวันกัเรยีนหรอืกรณปิีดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  
10) ขอสาํเนาสตูบิตัร เดก็อายุตํ่ากวา่ 18 ปี 
11) เดก็อายุตํ่ากวา่ 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม ่ไมไ่ด้เดินทางด้ว ยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาํเภอเท่านัน้ จากบดิาและ
มารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่า VFS พร้อมกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม ่ไมไ่ด้เดินทางด้วย  จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอําเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณทีีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะ
เดนิทางจรงิ บรษิทัฯจะด าเนนิการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซีา่กอ่นวนัเดนิทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัร์
ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 15 วนั ในกรณทีีว่ซีา่ไมผ่า่นหรอืออกไมท่นัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด้
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่า่กรณไีด ๆ ทัง้สิน้ และ จะไมร่บัผดิชอบกรณเีพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิ
เดนิทางเนอืงจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิ์ ในการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอื
ผูต้ดิตามทีผ่ลวซีา่ออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณนีี้ ) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่เป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการ
ทาํประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซีา่  (ราคาขึน้อยู่กบับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถทาํเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่
ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูกาํหนด หลงัจากนัน้รอผลวซีา่อกีท ีนอกจากนี้วซีา่ขึน้อยู่กบัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายุเองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซีา่ไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์ (สาํคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในสาํเนาบตัร
ประชาชนและ สาํเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซีา่   

13) ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางทา่นไดย้ืน่เลม่เขา้ VFS 
แลว้นําเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกวา่จะถงึวนักาํหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า   หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --            
              

กรณีลูกค้าใช้บตัรเอเบค  
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้าํหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่  

วซีา่ทอ่งเทีย่ว เนื่องจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซีา่แบบทอ่งเทีย่ว (Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 
CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหตุ  หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดย
อตัโนมติั เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จ ะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดย



 

 

อตัโนมติั) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของลูกค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ : 
http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 344 6300 
 

เง่ือนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซ่ีาไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้  
 

กรณีถกูปฎิเสธวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนคาํร้องขอวีซ่า
ใหม่กต้็องชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซ่ีาล่าชา้ไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
ขึน้อยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 

ที่อยู่ ตัวแทนรับย่ืนวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย 
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 

 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนกรุ๊ป*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่าํหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวซ่ีา  

 

**** เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบั  
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thailand.embassy.gov.au/


 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

 
 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ..................................................................................... 

2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ .......................................... 

3. ชื่อ / นามสกุลเดมิ (หากมี) ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................ รหสัไปรษณยี์  ............................ 

โทรศพัทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ทาํงาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที่อยู่........................................................................................................ รหัสไปรษณยี์ ............................. 

โทรศพัทท์ี่ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส  (.....) หย่า   (.....) ม่าย     (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรณุากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................  วนั-เดอืน-ปีเกดิ ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) ..................................................................................................................... 

โทรศพัทท์ี่บ้าน ......................................................  มือถอื ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดนิทางไปด้วยกนั   กรณุาระบุ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศกึษา กรณุาระบุสถาบันการศกึษา .............................................................................. 

ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณยี์ ............โทรศพัท ์....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ

.................................... 

10. ท่านเคยเดนิทางไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

 ข้อมูลส่วนตวัเพิม่เตมิ 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตยีง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตยีง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตยีงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
12. อาหาร           ไม่ทานเนื้อววั  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัส 
      อืน่ๆ............................................................ 
13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี).................................................. 

14. ต้องการเลือกที่น่ัง            ริมทางเดนิ  ริมหน้าต่าง  อืน่ๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะดาํเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตไีด้เลย ) 


