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MIRACLE AUSTRALIA
(PROMOTION)
บริสเบน – ทังกาลูม่า- โกลด์โคสท์ 6 วัน 3 คืน
ขอนำท่ำนเดินทำงสูอ่ อสเตรเลีย นำท่ำนสูร่ ฐั ควีนส์แลนด์ รัฐแห่งแสงอำทิตย์อนั แสนสดใสของประเทศ
ออสเตรเลีย เดินทำงสูโ่ กลด์โคสท์ เมืองสวรรค์แห่งกำรพักผ่อนของออสเตรเลียทีม่ หี ำดทรำยสีทองยำวสุดลูกตำ
เข้ำชม มูฟวี่ เวิ ลด์ (Movie World ) ทีท่ ำ่ นจะได้พบกับตัวแสดงจำกภำพยนตร์ดงั อย่ำงใกล้ชดิ แทงกาลูมา รี
สอร์ท บนเกำะมอเรตันทีเ่ ต็มไปด้วยควำมงำมของหำดทรำยและให้ทำ่ นได้ป้อนอำหำรโลมำแสนรู้ เขตรักษา
พันธุส์ ตั ว์ป่าเคอร์รมั บิน ให้ทำ่ นได้สมั ผัสและถ่ำยรูปคูก่ บั โคอำล่ำตัวน้อยอย่ำงใกล้ชดิ สนุกสนำนกับกำรให้
อำหำรจิงโจ้จำกมือของท่ำนเอง ชมทัศนียภำพทีส่ วยงำมของเมือง Gold Coast แบบ 360 องศำ ทีอ่ าคาร Q1
OBSERVATION DECK และอิสระช้อปปิ้ งสินค้ำแบรนเนมทีฮ่ าร์เบอร์ทาวน์ เอาว์เล็ท (HARBOUR TOWN)

กำหนดกำรเดินทำง

9 – 14 พฤษภำคม 2560
6 -11, 20 - 25 มิถุนำยน 2560,
11 – 16, 25 -30 กรกฎำคม 2560

DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพฯ

2

กรุงเทพฯ -บริสเบน – ชมเมือง

3

บริสเบน – โกลด์โคสท์ - MOVIE WORLD
ทังกาลูมา รีสอร์ท พร้อมป้อนอาหารโลมา

4

ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน - โกลด์โคสท์

5

โกลด์โคสท์ –เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเคอร์รมั บิน
Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมืองโกลด์
โคสท์- ช้อปปิ้ ง ฮาร์เบอร์ทาวน์ เอาท์เล็ท –
บริสเบน

6

กรุงเทพฯ
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วันทีแ่ รกการเดินทาง
กรุงเทพฯ - บริสเบน
21.00 น.
คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D
เคาน์ เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้ำหน้ำทีค่ อยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง
วันทีส่ องของการเดินทาง
00.01 น.
11.50 น.
เที่ยง

คา่

เหิรฟ้ ำสู่ บริ สเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยเทีย่ วบินที่ TG 473
ถึงสนามบินเมืองบริ สเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ หลังจำกผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำ
เมืองแล้วเดินทำงเข้ำสูต่ วั เมืองบริสเบน
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนชม นครบริ สเบน เมืองใหญ่อนั ดับสำมของประเทศ ตัง้ อยูบ่ นฝั ง่ แม่น้ำบริสเบนทีส่ วยงำม
รำวกับภำพวำดและเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ุดของรัฐควีนส์แลนด์ทเ่ี จริญเติบโตจำกอุตสำหกรรมกำร
ท่องเทีย่ ว จนได้รบั สมญำนำมว่ำ “รัฐแห่งการพักผ่อน”
นำท่ำนชม เซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสำธำรณะริมฝั ง่ แม่น้ำ
บริสเบน ทีก่ ว้ำงใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุเ์ ขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์
ผ่ำนชมซิต้ี ฮอลล์ ให้ทำ่ นได้ชมสถำปั ตยกรรมทีง่ ดงำม ผ่ำนย่ำนกลำง
เมืองทีเ่ ป็ นแหล่งร้ำนค้ำทีเ่ รียกว่ำย่ำนควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ทำ่ นได้
อิสระเลือกช้อปปิ้ งกับสินค้ำหลำกหลำยกันได้ตำมอัธยำศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั BRISBEN FOUR POINT BY SHERATON OR OOL –
WATERMARK HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่สามของการเดิ นทาง
เช้า

บริสเบน – ชมเมือง

บริ สเบน – โกลด์โคสท์ - MOVIE WORLD- ทังกาลูมา รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ มูฟวี่เวิ ลด์ ของวอร์เนอร์บรำเธอร์สให้ทำ่ นได้ชมโรงภำพยนต์
ทีเ่ ป็ นโลกแห่งจินตนำกำรของผูม้ ำเยือนจำกนำนำประเทศ สัมผัสกับตัวละครของ
โรงภำพยนตร์ทม่ี ชี ่อื เสียง นำท่ำนนังรถไฟชมเทคนิ
่
คกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ชอ่ื
ดัง เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมกำรแสดงของสตัน้ แมนในเรือ่ งโปลิตจิตไม่
ว่ำง ฯลฯ กระทบไหล่ดำรำชื่อดัง อำทิ ลูนนี่ทนู ส์ บักบั
๊ นนีกระต่ำยแสนกล ชม
แบทแมนภำพยนตร์สำมมิตใิ นโรงหนังไฮเทคจำกฮอลลีวดู้
ล่องแพตำมหำบัก๊
บันนี และ นังรถแบทแมนบุ
่
กเมือง GOTHEM หรือจะนังรถไฟเหำะตี
่
ลงั กำที่
ตื่นเต้นเร้ำใจ
ห้ามพลาดโชว์มาใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER
เป็ นกำรแสดงทีต่ ่นื ตำตื่นใจ กำรแข่งรถมอเตอร์ไซด์ และ รถยนต์ทม่ี กี ำรขับอย่ำง
ผำดโผน ทะลุกำแพง และสิง่ กีดขวำง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็ นกำรจำลองฉำกจริง
จำกภำพยนตร์ HOLLY WOOD ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตนู WARNER
BROTHER เช่นบักบั
๊ นนี่ สคูปปี้ ดู ภายใต้หลังคาโปร่งใสไม่ต้องร้อน และ เปี ยกฝนเครือ่ ง
เล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหำะตีลงั ผำดโผนนำท่ำนไปยังดินแดนในโลกอำกำศ พบ
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คา่

กับกำรผจญภัยอันแสนสนุก มันและประทับใจ BAT WING เป็ นเครือ่ งเล่นทีม่ คี วำมสูงถึง 60
เมตร โดยนำท่ำนขึน้ ไปชมทิวทัศน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบกับควำมตื่นเต้นและ
หวำดเสียวโดยกำรทิง้ ดิง่ ลงมำถึงพืน้ ด้วยควำมชัน 90 องศำและสนุกประทับใจ
(รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูท่ ำ่ เรือเมืองบริสเบนแล้ว โดยสารเรือเฟอร์รี่ส่เู กาะมอร์ตนั ทังกาลูม่า
รีสอร์ท (ก่อนขึน้ เรือกรุณาแยกชุดเล่นน้ าหรือกางเกงขาสันใส่
่ กระเป๋ าใบเล็กหิว้ ขึน้ บนเรือ หาก
ท่านต้องการป้ อนอาหารโลมา ส่วนกระเป๋ าใบใหญ่เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดส่งไปทีห่ อ้ งพัก) ระหว่ำง
เดินทำงให้ทำ่ นพักผ่อนอิรยิ ำบถชมวิวทิวทัศน์จำกบนเรือ ใช้เวลำโดยสำรประมำณ 75 นำทีใน
กำรเดินทำง เดินทำงถึง ทังกาลูมา ไวล์ดอลฟิ น รีสอร์ท ตัง้ อยูใ่ น
เกำะมอร์ตนั ทีส่ ร้ำงได้กลมกลืนกับธรรมชำติได้อย่ำงสวยงำมและ
เป็ นรีสอร์ทแห่งเดียวบนเกำะนี้ทม่ี กี จิ กรรมหลำยอย่ำงทัง้ ทำงน้ำ
และทำงบก ท่านจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ พร้อมสัมผัส
ประสบการณ์การป้ อนอาหารให้กบั ปลาโลมาจมูกขวดที่อยู่
ตามธรรมชาติ ด้วยมือท่านเอง
(เนือ่ งจากโลมาอาศัยอยูต่ ามธรรมชาติอาจขึน้ มาให้ป้อนอาหารแต่ละวันไม่มากเท่ากับ
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางหรืออาจจะป้ อนอาหารไม่ครบทุกท่าน ในการป้ อนอาหารโลมาห้ามสัมผัส
โลมาโดยเด็ดขาด)
รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่ของการเดิ นทาง
เช้า

เที่ยง

ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริ สเบน - โกลด์โคสท์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนสนุกสนำนกับกำรนังรถ
่
4WD (รถ 4WD มีหลำยขนำดทีส่ ำมำรถจุ
นักท่องเทีย่ วได้เริม่ จำก 6 ท่ำนไปจนถึง 22 คนต่อคันและอำจจะนังรวมกั
่
บทัวร์
อื่นๆ เวลำอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงในแต่ละวัน) ผ่ำนป่ ำและพุม่ ไม้สเู่ นินทรำยอัน
กว้ำงใหญ่ทจ่ี ะให้ทำ่ นได้ตะลุยเนินทรำยที่ SAND DUNES ให้ทำ่ นได้ลองเล่น
กระดำนทรำยจำกยอดเนินทรำยสูงชันสูด่ ำ้ นล่ำงอย่ำงตื่นเต้นเร้ำใจ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร
ต้อนรับเช้ำวันใหม่อนั สดใสโดยให้ทำ่ นได้อสิ ระทำกิจกรรมบนเกำะนี้ได้มำกมำย
ไม่วำ่ จะเป็ นกำรเล่นน้ำ เล่นเทนนิส วอลเล่ยบ์ อลชำยหำด ชมกำรให้อำหำรนกพี
ลีแกน ตื่นตำกับบรรดำนกพีลแี กนทีจ่ ะบินโฉบมำรอรับอำหำรทีท่ ำ่ เรือซึง่ ท่ำน
สำมำรถสัมผัสประสบกำรณ์อนั แปลกใหม่
หรือจะชื้อทัวร์นอกรายการทีต่ อ้ งติดต่อ หัวหน้าทัวร์ในการจองล่วงหน้าคือ
ATV Quad Bike Tours, Whale Watching,
Helicopter Joy Flight,
Marine Discovery Cruise
จนได้เวลำทำงโดยเรือเฟอร์รจ่ี ำกเกำะมอร์ตนั ใช้เวลำในกำรนังเรื
่ อ 75 นำที ไป
ยังท่ำเรือเมืองบริสเบน จำกนัน้ เดินทำงต่อไปยังเมือง โกลด์โคสท์ เมืองตำก
อำกำศชำยทะเลทีเ่ ป็ นนิยมมำกทีส่ ดุ ในรัฐควีนส์แลนด์ทม่ี หี ำดทรำยสีทองทอด
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คา่
วันที่ห้าของการเดิ นทาง
เช้า

สัตว์

จิ งโจ้
เที่ยง
ที่
ลิฟท์
ที่
ทาวน์

คา่
23.40 น.
วันที่หกของการเดิ นทาง
06.00 น.

ยำว 70 กิโลเมตร จึงเป็ นเมืองทีช่ ำวออสซีม่ ำอำบแดดและเล่นกระดำนโต้คลื่น
เป็ นจำนวนมำก นอกจำกนี้โกลด์โคสท์ยงั เป็ นทีช่ ่นื ชอบของนักช็อปปิ้ ง เพรำะ
ร้ำนค้ำเปิ ดให้บริกำรจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั GOLD COAST WATERMARK หรือเทียบเท่ำ
โกลด์โคสท์ – เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเคอร์รมั บิน - Q1 DECK
ชมวิ วเมืองโกลด์โคสท์ - ช้อปปิ้ ง ฮาร์เบอร์ทาวน์ เอาท์เล็ท – บริ สเบน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนสู่ เขตรักษำพันธุส์ ตั ว์ป่ำเคอร์รมั บิน (Currumbin Wildlife Sanctuary)
ตัง้ อยูเ่ ขตชำนเมืองโกลด์โคสต์ทำงตอนใต้ของเซิรฟ์ เฟอร์พำรำไดซ์ ทีน่ ่ีเป็ นทีอ่ ยู่
อำศัยของสัตว์ป่ำพืน้ เมืองของออสเตรเลียทีห่ ำดูได้ยำก ซึง่ ท่ำนจะได้สมั ผัสกับ
เหล่ำนี้อย่ำงใกล้ชดิ ระหว่ำงกำรเทีย่ วชม เขตรักษำพันธุส์ ตั ว์ป่ำเคอร์รมั บินอยูใ่ น
ควำมดูแลของศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์ป่ำ เนชันแนล
่
ทรัสต์ (National Trust) ทีม่ ี
นกแก้วตัวเล็กสีสวยจำนวนมำกและเป็ นทีอ่ ยูอ่ ำศัยของสัตว์พน้ื เมืองนำนำชนิด
ชมธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสัตว์พน้ื เมืองนำนำชนิด อำทิ โคอาล่า
วอมแบท ให้ทำ่ นได้สมั ผัสและถ่ำยรูปคูก่ บั โคอำล่ำตัวน้อยอย่ำงใกล้ชดิ
สนุกสนานกับการให้อาหารจิ งโจ้จากมือของท่านเอง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์
นำท่ำนเดินทำงสู่ อาคาร Q1 OBSERVATION DECK เป็ นอำคำรทีพ่ กั อำศัย
สูงทีส่ ดุ ในโลกมีจำนวนชัน้ ถึง 80 ชัน้ เป็ นรีสอร์ทระดับหรู 5 ดำว บริกำรด้วย
ควำมเร็วสูงขึน้ ไปยังชัน้ ที่ 77 และ 78 ซึง่ เป็ นชัน้ ชมวิว ท่ำนจะได้ชมทัศนียภำพ
สวยงำมของเมือง Gold Coast แบบ 360 องศำ จำกนัน้ นำท่ำนสู่ ฮาร์เบอร์
เอาว์เล็ท (HARBOUR TOWN) แหล่งช็อปปิ้ งเอำท์เล็ททีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของ
ออสเตรเลีย ทีม่ มี ำกกว่ำ 200 ร้ำนค้ำให้ทำ่ นได้อสิ ระเลือกซือ้ เลือกชมสินค้ำ
แบรนด์ดงั ระดับโลก ไม่วำ่ จะเป็ น COACH, FOSSIL, ESPRIT
RALPH LAUREN , UGG AUSTRALIA, CALVIN KLEIN
FRENCH CONNECTION, LACOSTE , LEVI , ADIDAS
NEW BALANCE, NIKE , UNDER ARMOUR , COTTON ON,
BILLABONG, RIP CURL, SMIGGLE และอีกมำกมำย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนของเมืองบริสเบน
เหิรฟ้ ำสูก่ รุงเทพฯ โดยสารการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 478
กรุงเทพฯ
เดินทำงถึงกรุงเทพฯ ....โดยสวัสดิภำพ ..
***************

รหัสทัวร์ : THB2-TG-AU-9MAY-30JUL17H

กำหนดกำรเดินทำง

อัตราค่ าบริการ
9 – 14 พฤษภำคม 2560
6 -11, 20 -25 มิถุนำยน 2560
11 – 16, 25 -30 กรกฎำคม 2560

คณะผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กอำยุตำกว่ำ 12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุตำกว่ำ 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่มีเตียง
เด็กอำยุตำกว่ำ 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มีเตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง ลดท่ำนที่ 3

ราคารวมตั ๋ว
9 -14 พ.ค.60
6 -11,20-25 มิ .ย.

ราคารวมตั ๋ว
11-16,25-30 ก.ค.

ราคาไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบินระหว่าง
ประเทศ

55,900.- บาท
51,900.- บาท
46,900.- บาท
43,900.- บาท
7,900.- บาท
1,000. -บาท

59,900.- บาท
55,900.- บาท
52,900.- บาท
48,900.- บาท
7,900.- บาท
1,000. -บาท

36,900.- บาท
34,900.- บาท
30,900.- บาท
29,900.- บาท
7,900.- บาท
1,000. -บาท

* รำคำนี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำคำตำมภำษีน้ ำมันของสำยกำรบิน
* กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสำร จำนวน 20 ท่ำนขึน้ ไป หำกผูโ้ ดยสำรทีเ่ ป็ น ผูใ้ หญ่ต่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลีย่ นแปลงรำคำ
* กรณีออกตั ๋วแล้วมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่สามารถคืนเงิ นค่าตั ๋วได้ (NO REFUND) เพรำะเป็ นเงือ่ นไขตั ๋วกรุป๊ ของสำยกำรบิน
* สำหรับห้องทีเ่ ป็ นสำมเตียง (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สำมำรถพักได้ 3 ท่ำน (2 Double beds) หรืออำจเป็ นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สำหรับ
ห้องนอน 3 ท่ำน
* บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้ำซือ้ เองเพือ่ ต่อเทีย่ วบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ทีจ่ ะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเทีย่ วบิน
ล่ำช้ำ หรือจำนวนผูเ้ ดินทำงไม่ครบตำมจำนวน กรุป๊ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้
*หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพือ่ แจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั สำยกำรบินจะพิจำรณำให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ำมีวซี ่ำอยู่แล้ว หรือ มีบตั รอนุ ญำตให้เข้ำ -ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จำ่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ หำกไม่ได้รบั อนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็ นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง
* หำกจำนวนลูกค้ำทีเ่ ดินทำง 15 -18 ท่ำน บริษทั ฯจะจัดรถขนำด 21-25 ทีน่ งในกำรบริ
ั่
กำรตลอดกำรเดินทำง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋ า

อัตรานี้ รวม
ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด โดยสำยกำรบินไทย (TG) และ สำยกำรบินภำยในแล้ว ตำมทีร่ ะบุในรำยกำร
ค่ำโรงแรมทีพ่ กั (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ ว, ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
ค่ำอำหำรและเครือ่ งดื่มตำมรำยกำรทีไ่ ด้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ,ี ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลีย
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่ นตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบตั เิ หตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
สาหรับผูเ้ ดิ นทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน้ เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุม้ ครอง ต้องทำประกัน(รำยเดีย่ ว) ลูกค้ำสำมำรถจัดทำเองได้
หรือกรุณำติดต่อสอบถำมกับทำงบริษทั ฯ

รหัสทัวร์ : THB2-TG-AU-9MAY-30JUL17H
 ประกันกำรเดินทำงจะไม่คุม้ ครองผูท้ อ่ี ำยุต่ำ กว่ำ 6 เดือนหรือเกิน 79 ปี ขน้ึ ไป
 ลูกค้ำอำยุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รำยละเอียดตำมเงือ่ นไขกรมธรรม์
 ลูกค้ำทีไ่ ม่ได้เดินทำงจำกประเทศไทยพร้อมกับกรุป๊ บริษทั จะคืนค่ำประกันกำรเดินทำงให้ทำ่ นละ 200 บำท
ค่ำน้ำมันจำกสำยกำรบิน ณ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 59 และบริษทั ฯของสงวนสิทธิ ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีน้ ำมัน หำกสำย
กำรบินเปลีย่ นแปลงภำษีน้ำมันหลังจำกนี้
รวมค่ำธรรมเนียมในกำรขอวีซ่ำออสเตรเลีย
.

อัตรานี้ ไม่รวม



ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด โดยสำยกำรบินไทย (inter) อนุญำตให้โหลดกระเป๋ ำ
ได้ทำ่ นละ 30 กิโลกรัม และ กระเป๋ ำเล็กถือขึน้ เครือ่ งได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ สำยกำรบินภำยใน (Domestic) ได้
ท่ำนละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม
ค่ำใช้จำ่ ยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครือ่ งดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ำ่ ย 3%
ค่ำทิปไกด์ ค่ำทิปคนขับรถของออสเตรเลียตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่ำทิปคนยกประเป๋ ำทีโ่ รงแรม
ไม่มเี พรำะควรยกกระเป๋ ำด้วยตัวเองเพือ่ ควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพี นักงำนยก
กระเป๋ ำ
ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำกทีป่ ระเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็ นเน็ตเป็ นชัวโมง
่

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000.- บำท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน
ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษทั ฯ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับท่ำนในกำรทำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วัน
ทำงำน หรือก่อน 3 สัปดำห์
หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ำ ไม่ทนั กำหนดกำรออกตั ๋วกับทำงสำยกำรบินและผล
วีซ่ำของท่ำนไม่ผำ่ น บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
สาหรับส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 14 วันทาการสาหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หากบริ ษทั ฯ ไม่ได้รบั เงิ นครบทัง้ หมดก่อน
วันเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการให้บริ การ

เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ ามัดจาทัวร์ จะถูกนาไปจ่ ายค่ าตั๋วเครื่ องบิน ค่ าโรงแรมและค่ าวีซ่าล่ วงหน้ าซึ่งไม่ สามารถเรี ยกเงินคืนได้ หากผู้เดินทาง
ยกเลิกหรื อไม่ สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี ้
แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 51 วันทำกำรคืนค่ำมัดจำ 20,000.- บำท.
แจ้งล่วงหน้ำ 31– 50 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดจำตั ๋วท่ำนละ 20,000 บำท

แจ้งล่วงหน้ำ 21 - 30 วัน ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และมีคำ่ ใช้จำ่ ยเพิม่ ดังนี้
- กรณีทถ่ี กู ปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษทั ขอยึดค่ำมัดจำทัง้ หมดและหักค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทัวร์
- กรณีออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำตั ๋ว หรือยึดมัดจำทัง้ หมด (บริษทั ฯ ต้องออกตั ๋วโดยส่วนใหญ่อย่ำง
น้อย 15 วันก่อนเดินทำง)
- กรณียน่ื วีซ่ำแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำวีซ่ำ (NON REFUND)
- กรณีตดิ ธุระส่วนตัว หรือ เอกสำรไม่พร้อมทีจ่ ะยืน่ วีซ่ำ ขอยึดมัดจำทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้ำ 1 – 20 วัน ก่อนเดินทำง จะไม่มกี ำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง หรือไม่ใช้บริกำรระหว่ำงทัวร์ จะไม่มกี ำรคืนเงินไม่วำ่ กรณีได ๆทัง้ สิน้
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หมายเหตุ
รำยกำรอำจมีก ำรเปลี่ย นแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกิด จำกควำมล่ ำ ช้ำ ของสำยกำรบิน หรือ โรงแรมที่พ ัก ใน
ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกและปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ น
สำคัญ และบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำ มผูเ้ ดินทำงออก หรือเข้ำประเทศ เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำย
หรือสิง่ ต้องห้ำมนำเข้ำประเทศรวมถึงเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตำมทีก่ องตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่คนื เงินไห้ท่ำนไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบ
ในกรณีท่สี ถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำไม่ครบถ้วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนในเรื่องกำรเงินและกำร
ทำงำนของตัวผูโ้ ดยสำรเอง บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั
ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยูใ่ นประเทศไทย บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่ำตั ๋วเครื่องบินภำยในประเทศไทยทีท่ ่ำนออกตั ๋ว
เองเพือ่ ต่อเครือ่ งในกรณีทส่ี ำยกำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016)
ตั้งแต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป จะเริ่ มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริ กซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผูย้ นื่ ขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง
เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

หนังสือเดินทำง มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน (นับวันเดินทำง) และถ่ายสาเนาหน้ าที่มีการเดิ นทางเข้า-ออก
หรือมีวีซ่าติ ดมาทัง้ หมด (สาคัญมาก)
*** การยืน่ วีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็ นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่
VFS แล้วนากลับมาพักไว้ทบี ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
รูปถ่ำยสี จำนวน 2 รูป (ขนำด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว)
สำเนำทะเบียนบ้ำน, สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำใบเปลีย่ นชือ่ -นำมสกุล (ถ้ำมี), สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
หนังสือรับรองการทางานของบริ ษทั ที่ทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่) หรือสำเนำ
ทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็ นเจ้ำของกิจกำร
ข้ำรำชกำรจะต้องมีหนังสือรับรองกำรทำงำน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่)
ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ ขอสำเนำบัตรข้ำรำชเกษียณ
หลักฐานการเงิ น โดยใช้สมุดบัญชีเงิ นฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาตัวจริ ง (จะได้คืนเพื่อได้รบั
พิ จารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยนื ่ วีซ่า
เด็กขอหนังสือรับรองจำกโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บตั ร
นักเรียน
ขอสำเนำสูตบิ ตั ร เด็กอำยุต่ำกว่ำ 16 ปี
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 16 ปี หำกไม่ได้เดินทำงกับบิดำ หรือ มำรดำ
11.1 จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำหรือมำรดำผูท้ ไ่ี ม่ได้เดินทำงไปด้วย โดยให้ทำงอำเภอออกให้อนุ ญำตออก
นอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
11.2 หรือ ทัง้ บิดำและมำรดำ ไม่ได้เดินทำงพร้อมกับเด็กทัง้ คู่ ทำงผูป้ กครองทัง้ 2 ต้องไปขอโดยให้ทำงอำเภอ
ออกให้ อนุญำตเดินทำงออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตวั ที่ตวั แทน
ยื่นวีซ่า VFS ทัง้ คู่พร้อมกับบุตร
11.3 หำกเดินทำงกับบิดำและมำรดำพร้อมกันไม่ตอ้ งใช้หนังสือยินยอม
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12) บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ลูกค้าที่มีอายุเกิ นกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทผี ่ สู้ งู อายุ 75 ปีขน้ึ ไปยืนยันทีจ่ ะ

เดินทางจริง บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื ่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์
ทัง้ หมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีทวี ่ ซี ่าไม่ผา่ นหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบไม่วา่ กรณีได ๆ ทัง้ สิน้ และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ า่ นแล้วจะยกเลิก
เดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผา่ น บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญาติหรือ
ผูต้ ดิ ตามทีผ่ ลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี)
กรณี ที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรยืน่ วีซ่ำเป็ นเวลำนำน และมีคำ่ ใช้จำ่ ยเพิม่ ในกำร
ทำประกันสุขภำพซึง่ ลูกค้ำจะต้องจ่ำยเองพร้อมกับตอนยืน่ วีซ่ำ (รำคำขึน้ อยูก่ บั บริษทั ฯ ประกันนัน้ ๆ หรือ ลูกค้ำ
สำมำรถทำเองได้) หลังจำกยืน่ แล้ว รออีกประมำณ 7-10 วัน ทำงสถำนทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่
ไปตรวจสุขภำพโรงพยำบำลตำมทีส่ ถำนฑูตกำหนด หลังจำกนัน้ รอผลวีซ่ำอีกที นอกจำกนี้วซี ่ำขึน้ อยูก่ บั ผลของ
สุขภำพของผูส้ งู อำยุเองและทำงสถำนทูตพิจำรณำเป็ นรำยบุคคล ส่วนวันรับวีซ่ำไม่สำมำรถระบุได้ กรุณำใส่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สาคัญมาก) ที่สามารถติ ดต่อได้ ลงในสำเนำบัตร
ประชำชนและ สำเนำทะเบียนบ้ำน เพือ่ กรอกฟอร์มในกำรยืน่ วีซ่ำ
13) ระยะเวลำในกำรยืน่ วีซ่ำประมำณ 10-15 วัน หนังสือเดินทำง(PASSPORT) หำกมีบำงท่ำนได้ยน่ื เล่มเข้ำ VFS
แล้วนำเข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันกำหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ --

เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
กำรพิจำรณำอนุ มตั วิ ซี ่ำนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยืน่ วีซ่ำไม่สำมำรถ
แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้
ซึง่ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะ
เดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรทีร่ ะบุเท่ำนัน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่า
ใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทกุ ครัง้
2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนั กำหนดวันเดินทำง สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้ว และทำง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
4. กรณีทท่ี ำ่ นยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน
ขึน้ อยูก่ บั ทำงบริษทั ฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
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ทีอ่ ยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุ ขมุ วิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุ งเทพฯ 10110
ทาการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายืน่ ใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com
เว็บ :www.vfs-au.net
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ ะยื่นกรุ๊ ป***
 กรุ ณาเตรียมเอกสารทีช่ ี้แจงไว้ ข้างต้ นให้ ครบตามทีก่ าหนด เพื่อความสะดวกของท่ านเองในการยื่นขอวีซ่า 

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่ าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรื อร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู.่ ......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ....................................
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (TWN / DBL) ............ห้ อง
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้ อง
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้ อง
11. อำหำร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้อหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
ทำนมังสำวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ำมี)..................................................

