


   

 

 

 
บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย สู่เมือง โฮบารท์ เมอืงหลวงแห่งรฐัแทสมา

เนีย เกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ดของออสเตรเลยี และเป็นรฐัหนึ่งซึง่มขีนาดเลก็ แต่มปีระวตัคิวามเป็นมาตัง้แต่ยคุเริม่แรกของ
การมาตัง้ถิน่ฐานของชาวผวิขาวในซกีโลกใต ้น าท่านชมขัน้ตอนการเลีย้งหอยนางรมที ่ฟารม์หอยนางรม (Barilla 
Bay Oyster) เดนิทางไปยงั แทสมาเนียนเดวลิ ชมแทสมาเนียนเดวลิ  สตัว์พื้นเมอืงแทสมาเนียและปัจจุบนัจดัเป็นสตัว์
หายาก น าทา่นสู ่พอรต์ อาเธอร ์ เมอืงทีม่ ีประวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจของรฐัแทสมาเนีย ชม Salamanca Place จตัุรสับน
พื้นหนิที่มเีสน่ห์ดงึดูดใจบรเิวณรมิน ้าเมอืงโฮบาร์ท ชมววิยอดเขาที่สูงที่สุดในโฮบาร์ท ยอดเขาเวลลิงตนั  เยีย่มชม
พิพิธภณัฑ์ Museum of Old and New Art  (MONA) ซึง่ตัง้อยู่ทางตน้ของแม่น ้า ทีเ่ตม็ไปดว้ยของวตัถุโบราณและ
ศลิปะแขนงใหม่อนัน่าสนใจ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก าหนดวนัเดินทาง     3-8,17-22 พฤษภาคม 2561 
     13-18,20-25 มิถนุายน 2561  

 4-9,25 -30 กรกฎาคม 2561 
 

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


   

 

 

 
วนัแรก   กรงุเทพฯ – นครซิดนีย ์ 

15.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  ชัน้ 4  ประตทูางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์
สายการบินแควตสั แอรเ์วย ์(QF) เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 

18.15 น.  ออกเดนิทางสู ่นครซิดนีย ์ โดยเทีย่วบนิที ่ QF024 
 

วนัท่ีสอง  ซิดนีย ์– โฮบารท์ – ฟารม์หอยนางรม 

07.35 น. ถึงท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์เพื่อเปลีย่นเครื่องภายในประเทศสู ่นครเมลเบิรน์ 
09.25 น. ออกเดนิทางสู่โฮบารท์ โดยสารการบินแควนตสั เทีย่วบนิที ่QF 1583 
11.25 น.  ถงึเมอืงโฮบารท์เมอืงหลวงแหง่รฐัแทสมาเนียและเป็นเมอืงล าดบัที2่ทีม่กีารสรา้งเมอืงในประเทศ 

  ออสเตรเลยี ในปี พ.ศ. 2346 (ค.ศ.1803)  เป็นเกาะทีต่ัง้อยู่ทางใตส้ดุของประเทศออสเตรเลยีและ  ใกล้
กบัขัว้โลกมากทีส่ดุ 

13.30 น รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชม ฟารม์หอยนางรม (Barilla Bay Oyster) 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20  นาท ี ใหท้่านชมขัน้ตอนการเลีย้ง
หอยนางรม การคดัเลอืกหอยทีไ่ดข้นาดพอเหมาะเพื่อจดัสง่ออกสูต่ลาด 
ทัง้ในและนอกประเทศ เชญิท่านลิม้ลองหอยนางรมสดๆ จากฟารม์ทีเ่สริฟ์
พรอ้มกบัเลมอนแลว้เชญิท่านเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทะเลสดใหม่จาก
ฟารม์ไดต้ามอธัยาศยัจากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน เดนิทางกลบัสูต่วั
เมอืงเพื่อรบัประทานอาหารค ่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
   น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL (4*) หรอืเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม  โฮบารท์ – แทสมาเนียนเดวิล – พอรต์ อาเธอร ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเทีย่วชมศนูยอ์นุรกัษ์พนัธท์สัมาเนียเดวลิ ซึง่เป็นสตัวแ์หง่
สญัลกัษณ์ของเกาะทสัมาเนียแห่งนี้ (TASMANIAN DEVIL UNZOO) 
ชมการใหอ้าหารแกต่วัทสัมาเนียนเดวลิ ซึง่ฟันของมนัแหลมคมมาก
สามารถกดักระดกูแขง็ๆใหฉ้ีกขาดได ้ ใหท้่านไดป้้อนอาหารจงิโจด้ว้ย
มอืของท่านเอง ท่านสามารถถ่ายภาพกบัสตัวท์อ้งถิน่ ซึง่ไม่สามารถหา
ชมไดจ้ากดนิแดนประเทศอื่น ยงัถอืว่าสตัวเ์หล่าน้ีเป็นเจา้ของประเทศ
อกีดว้ย  น าท่านเดนิทางสู ่TASMAN PENINSULA ทางทศิตะวนัออก
เฉียงใต ้ และเดนิทางต่อไปยงั Port Arthur ซึง่เป็นบรเิวณแห่ง
ประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัของรฐั ยา่นน้ีมคีวามผสมผสานระหว่างมรดกทาง
ประวตัศิาสตร ์ววิทวิทศัน์ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม อาหารและไวน์รสเลศิ 
อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจอกีมาก 

 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร  
ใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมพอรท์ อารเ์ธอร ์  ซึง่ในสมยัอดตีไดเ้ป็นคกุเกา่ทีไ่วใ้ชข้งันกัโทษอกุฉกรรจ ์ เป็น
เมอืงทีม่สีถานทีต่่างๆทีน่่าสนใจเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องรฐัแทสมาเนีย น าทา่นล่องเรอือา่วคารน์า
วอน (Carnarvon Bay) ชมความงามรอบพอรท์อารเ์ธอร ์ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 20นาท ีหลงัจากนัน้



   

 

 

อสิระใหท้า่นเดนิชมถ่ายรปูต่อภายในเมอืงประวตัศิาสตรพ์อรท์อาเธอร ์ (PORT ARTHUR HISTORIC 
SITE)  

  
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืง “ริชมอนด”์ (Richmond) เป็น
เมอืงเกา่เลก็ๆอกีเมอืงหนึ่งทีน่่าไปเยอืนผูท้ีห่ลงใหลใน
สถาปัตยกรรมเกา่แกจ่ากสมยัศตวรรษที1่9กไ็มค่วร
พลาดกบัอาคารโบราณทีย่งัหลงเหลอือยูก่ว่า 50 หลงั 
“โบสถเ์ซนจอหน์” (ST.John’s Church) ซึง่เป็นโบสถ์
นิกายคาทอลกิ เกา่แกท่ีส่ดุในประเทศ ใกลก้นัม ี
“Richmond Bridge” สะพานทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในออสเตรเลยี 
สรา้งจากหนิทรายโดยนกัโทษเมือ่ปี 1823 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหารไทย ณ ภตัตาคาร 
   น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั  HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ีส่ี  โฮบารท์ – ตลาดซาลามานก้า – เท่ียวชมเมืองโฮบารท์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าทา่นชม Salamanca Place จสัตุรสับนพืน้หนิทีม่เีสน่หด์งึดดูใจบรเิวณรมิน ้าเมอืงโฮบารท์ เป็นจุดที ่
รวมรา้นคา้ ส านกังาน รา้นอาหาร และแกลลอรีต่่างๆ มากมาย เดมิเคยถกูเรยีกว่า “The Cottage 
Green” สว่นชือ่ Salamanca นี้ตัง้เพือ่เป็นเกยีรตติ่อเหตุการณ์ทีด่ยกุแหง่เวลลงิตนัมชียัต่อประเทศ
ฝรัง่เศสในสงครามซาลามงักา (Battle of Salamanca) โดยในทกุวนัเสารท์ีน่ี่จะกลายเป็นตลาด 
Salamanca Market (เปิดเฉพาะทกุวนัวนัเสาร ์ ตอน08.00-15.00น) ซึง่เป็นทีส่นใจของนกัทอ่งเทีย่ว
และผูค้นในทอ้งถิน่   
จากนัน้น าทา่นขึน้ชมววิบนยอดเขาเวลลงิตนั ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท ี เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุใน
โฮบารต์ มคีวามสงูถงึ 1,271 เมตร ซึง่ ณ จุดชมววิ
แหง่นี้ทา่นจะสามารถมองเหน็ตวัเมอืงโฮบารท์ไดท้ัง้
เมอืงและทศันียภาพโดยรอบอนัสวยงาม 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นชม เมอืงโฮบารท์ ทีข่ ึน้ว่าสวยงามทีส่ดุแหง่หนึ่งของโลก เป็นเมอืงหลวงของ รฐัแทสมาเนีย มี
จ านวนประชากรเพยีง 127,000 คน เป็นเมอืง ทีม่บีรรยากาศแบบโบราณน่ารกัและเป็นเมอืงทีม่ ี
ความรูส้กึผกูพนักบัยคุประวตัศิาสตรม์ากกว่าเมอืงใหม่ๆ  เชน่ เมอืงบรสิเบนและเมอืงเพริธ์ เมอืงโฮ
บารท์ กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 1804 ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ ้าเดอรเ์วนท ์ (Derwent River) และมตีกึและอาคาร



   

 

 

รปูแบบยคุจอรเ์จยีน ตัง้เรยีงราย อยูท่ีบ่รเิวณทา่เรอื  มทีะเล มชีายหาดสขีาว สวยงาม อาคารบา้นเรอืน 
เป็นแบบสมยั ยคุเกา่ทีย่งัคงอนุรกัษ์ไวอ้ยา่งมเีสน่ห ์ โฮบารท์ เป็นเมอืงเกา่แกท่ีส่ดุอนัดบัสอง ของ
ออสเตรเลยี และ สไตลข์องผูท้ีน่ี่จงึมเีอกลษัณ์ ทีน่่าสนใจ คลงัเป็นของเกา่ สมยัศตวรรษที ่19 ครัง้หนึ่ง
เคยเตม็ไปดว้ย นกัล่าปลาวาฬ ทหาร เจา้หน้าทีศ่ลุกากร และ นกัธุรกจิ ผูแ้สวงหาโชค มาปัจจบุนั 
อาคารเกา่แก ่เหล่านี้ไดถ้กูปรบัสภาพ กลายเป็นรา้นอาหาร สตดูโิอ รา้นขายของส าหรบันกัทอ่งเทีย่ว ที่
ตอ้งการมาซมึซบั บรรยากาศบา้นเรอืนสมยัโบราณ น าทา่นชม Hobart’s Waterfront เมอืงทา่น ้าลกึ 
ทีบ่รสิทุธิท์ีส่ดุในโลก น าทา่นชม ตกึ อาคารบา้นเรอืน เป็นแบบสมยัยคุเกา่ ทีย่งัคงอนุรกัษ์ไวอ้ยา่งมี
เสน่ห ์  น าทา่นชม Anglesea Barracks คา่ยทหารกองทพัหนุน ของออสเตรเลยี ทีอ่ยูใ่นใจกลาง โฮ
บารท์ ซึง่ถอืว่าเป็นคา่ยทหาร กองทพัของชาวออสเตรเลยี ที่
เกา่แกท่ีส่ดุในปัจจุบนันี้  Anglesea Barracks นี้ไดถ้กูตัง้
ชือ่หลงัจาก Lord Anglesea ไดเ้ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบั รฐับาล 
ขององักฤษ ทีจ่ดัหาหน่วย อาวุธ ยทุโธปกรณ์ น าทา่นชม 
แบตเตอรีพ่อยท ์Battery Point ซึง่เป็นเมอืงทา่เรอืเกา่แก่ 
และเป็นหมูบ่า้นทีอ่ยูต่ดิกบัทะเล ชือ่ Battery Point ไดม้า
จากการสรา้งปืนใหญ่ ไวท้ีต่รงจุดแหง่นี้ ในปี ค.ศ. 1818 เพือ่เป็นสว่นหนึ่งของการป้องกนั ทางชายฝัง่
ทะเลของเมอืง โฮบารท์ แต่ในปัจจุบนันี้ ปืนใหญ่ ไมไ่ดอ้ยูท่ีน่ี่แลว้ แต่ยงัคงหลงเหลอืบา้ง ในยคุสมยั
ประวตัศิาสตร ์ทีม่ชีาวยโุรปมาเป็นผูบุ้กเบกิ เป็นชนชาตแิรก  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อาหารตะวนัตก ณ ภตัตาคาร 
   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า 
  

วนัท่ีห้า  พิพิธภณัฑ ์โมนา – ซิดนีย ์– ช้อปป้ิง 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าทา่นสูพ่พิธิภณัฑ ์MUSEUM OF OLD AND NEW 
ART (MONA) ซึง่ตัง้อยู่ทางตน้ของแม่น ้า ทีเ่ตม็ไป
ดว้ยของวตัถุโบราณและศลิปะแขนงใหม่อนัน่าสนใจ 
ทีแ่ห่งนี้ไดถู้กเนรมติใหเ้ป็นแหล่งรวมผลงานทาง
ศลิปะอนัแปลกใหม่และสิง่ประดษิฐท์ีน่่าสนใจอกีทัง้ยงั
เป็นเสมอืนแมเ่หลก็ทีด่งึดดูเหล่านกัทอ่งเทีย่วทัง้ใกล้
ไกลใหม้าเยอืนยงัเมอืงโฮบารท์อกีดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้เดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ 
15.20 น. เดนิทางโดยสายการบนิโดยสายการบนิภายในประเทศ สู่ซิดนีย ์เทีย่วบนิที ่QF1584 
17.10 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธน์ครซิดนียเ์มอืงเอกแหง่รฐันิวเซาทเ์วลสป์ระเทศ

ออสเตรเลยีจากนัน้น าทา่นรา้นชอ้ปป้ิงยา่นไชน่าทาวน์เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงเพือ่เป็นของฝาก อาทเิชน่
ครมีบ ารงุผวิ หรอืของทีร่ะลกึต่าง ๆ เชน่พวงกญุแจโคอาล่า หรอืจงิโจ ้

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหารไทย 
    น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  SYDNEY NOVOTEL ROCKFORD DARLING HARBOUR HOTEL (4*) 

  หรือเทียบเท่า  

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


   

 

 

วนัท่ีหก  ซิดนีย ์- กรงุเทพฯ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
09.45 น.      เหิรฟ้าสู่ กรงุเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี QF 023  
15.35 น.      เดินทางถึงกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  

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

 
อตัราค่าบริการ 

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษนี า้มนัของสายการบนิ  

* การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสารมากกว่า 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการเล่ือนการเดนิทาง หรือปรับราคาเพ่ิมขึ้น ส่วนขนาดของกรุป๊จะสรปุได้หลังที่ปิดกรุป๊แล้วประมาณ 3 อาทติย์ก่อนเดนิทาง 

* กรณอีอกตัว๋แล้วมกีารยกเลิกการเดนิทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุป๊ของสายการบนิ 

*ส าหรับห้องที่เป็นสามเตยีง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่

สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตยีงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส าหรบั

ห้องนอน 3 ท่าน 

* บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซื้อเองเพ่ือต่อเที่ยวบนิหรือค่าเดนิทางต่าง ๆ ที่จะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเที่ยวบนิล่าช้าหรือ

จ านวนผู้เดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุป๊ไม่สามารถออกเดนิทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบนิ กรณุาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือ

ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบนิทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบนิจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณลีูกค้ามวีีซ่าอยู่แล้ว หรือ มบีตัรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวซ่ีา เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบหรือคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมอืง   

* หากจ านวนลูกค้าที่เดนิทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดนิทาง 

* ที่นั่งส าหรับกรุป๊ที่เราจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้านหน้าสดุ(long leg seat)  

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  

 

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั  โดยสายการบนิ  แควนตสั แอรเ์วย ์ (QF) ตามเสน้ทาง  
 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋และวีซ่าแล้ว ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน

ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 93,900.- บาท 62,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  83,900.- บาท 58,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 77,900.- บาท 55,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 74,900.- บาท 51,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ    16,900.- บาท   16,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ลดทา่นที ่3  1,500. -บาท  1,500. -บาท 



   

 

 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่,ี ค่าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัท าเองได ้
หรอืกรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่า กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป  (ตอ้งท าประกนัเพิม่) 
 ลกูคา้อายุ 1 เดอืน -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  

 ค่าน ้ามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่  1 ตุลาคม 2560 และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั หากสาย
การบนิเปลีย่นแปลงภาษนี ้ามนัหลงัจากน้ี 

 ค่าวซี่าออสเตรเลยี ส าหรบัคนไทย 
 
. 

อตัราน้ีไม่รวม  
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนดที ่ สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึน้เครือ่ง
ได้ท่านละ 1 ใบ (30 กิโลกรมั) และกระเป๋าเลก็ถือขึน้เครือ่งได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมัต่อใบ  

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
 สว่นค่าทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะ
โรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังานยกกระเป๋า 

❑ ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 กรณีไมเ่ดนิทางพรอ้มกรุ๊ปตัง้แต่ประเทศไทย ลกูคา้ตอ้งท าประกนัเพิม่เอง หรอื จะใหบ้รษิทัฯ จดัท าให ้ทาง
ลกูคา้สามารถแจง้ได ้(เป็นไปตามกฎหมายทกุทา่นตอ้งท าประกนัการเดนิทางกรณีเดนิทางกบับรษิทัทวัร)์ 

 

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 
 



   

 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
ค่ามดัจ าทวัร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดนิทางยกเลกิหรือไม่

สามารถเดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้
 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 51 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 31– 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 21 - 30 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ า 20,000.- บาท และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ดงันี้ 
- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจ าทัง้หมดและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจ าทัง้หมด 
- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไมค่นืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซี่า ขอยดึมดัจ าทัง้หมด 

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไมใ่ชบ้รกิารระหว่างทวัร ์จะไมม่กีารคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

 

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

เอกสารในการขอวีซ่า  
ทางสถานฑตูออสเตรเลยี  เริม่การเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทกุทา่น ทีส่มคัรขอวีซ่า เพือ่เดนิทางไป 
ประเทศออสเตรเลยี ดงันัน้ผูย้ ืน่ขอวซี่าทกุทา่น จะตอ้งมาตดิต่อ ทีศ่นูยย์ืน่วซี่าออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพือ่สแกน
ลายนิ้วมอื และตอ้งจองควิวซีา่กอ่นยืน่เทา่นัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก 
หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 
***การยืน่วซีา่ออสเตรเลยีไมจ่ 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 างานอยู ่ (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 18 ปี 
11) เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านัน้ จากบดิาและ
มารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่า VFS พร้อมกบับตุร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

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
เดนิทางเนืองจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอื
ผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการ
ท าประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพื่อ
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 --            
              

กรณีลูกค้าใช้บตัรเอเบค  
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่ 

วซี่าทอ่งเทีย่ว เนื่องจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซี่าแบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 
CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหต ุ หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดย
อตัโนมติั เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสดุ แล้วจะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดย
อตัโนมติั) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของลูกค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ : 
http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 344 6300 
 

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


   

 

 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเทา่นัน้  
 
 
 

กรณีถกูปฎิเสธวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
ขึน้อยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ทีอ่ยู่ 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 

 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนกรุ๊ป*** 
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวซ่ีา  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

1. ช่ือ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกลุเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์ ............................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 
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. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
10. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............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 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

 

12. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

      อื่นๆ............................................................ 

13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 

14. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 

 


