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คา่

กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์
คณะเดินทำงพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF)เจ้ ำหน้ ำที่คอยต้ อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง
เหิรฟ้ ำสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่ QF024
นครซิดนีย ์ – บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูมา รีสอร์ท ป้อนอาหารโลมา
เดินทำงถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทำงสู่ เมืองบริสเบน โดยเที่ยวบินที่ QF 516
เดินทำงถึง เมืองบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ หลังผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ ำเมืองและด่ำน
ศุลกำกรแล้ วนำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ตัวเมืองบริสเบน
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนชม นครบริสเบน เมืองใหญ่อนั ดับสำมของประเทศ ตั้งอยู่บน
ฝั่งแม่นำ้ บริสเบนที่สวยงำมรำวกับภำพวำด และเป็ นเมืองใหญ่ท่สี ุดของ
รัฐควีนส์แลนด์ท่ี เจริญเติบโตจำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว จนได้ รับ
สมญำนำมว่ำ “รัฐแห่งการพักผ่อน”
นำท่ำนชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสำธำรณะริมฝั่งแม่นำ้ บริสเบน
ที่กว้ ำงใหญ่ เต็มไปด้ วยพืชพันธุเ์ ขตร้ อนอันอุดมสมบูรณ์ ผ่ำนชมซิต้ ี
ฮอลล์ ให้ ทำ่ นได้ ชมสถำปัตยกรรมที่งดงำม ผ่ำนย่ำนกลำงเมืองที่เป็ น
แหล่งร้ ำนค้ ำที่เรียกว่ำ ย่ำนควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ ทำ่ นได้ อสิ ระเลือกช้
อปปิ้ งกับสินค้ ำหลำกหลำยกันได้ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเดินทำงสู่ทำ่ เรือแล้ วโดยสำรเรือเฟอร์ร่ีส่เู กำะมอร์ตัน ทังกาลูม่า รีสอร์ท
***(ก่อนขึ้ นเรือกรุณาแยกชุดกางเกงขาสัน้ หากท่านต้องการป้อนอาหารโลมา ใส่กระเป๋ าใบเล็ก
หิ้ วขึ้ นบนเรือ ส่วนกระเป๋ าใบใหญ่เจ้าหน้าทีจ่ ะเก็บไว้ใต้ทอ้ งเรือและจัดส่งไปทีห่ อ้ งพัก)
ระหว่ำงเดินทำงให้ ทำ่ นพักผ่อนอิริยำบถชมวิวทิวทัศน์จำกบนเรือ ใช้
เวลำโดยสำรประมำณ 75 นำทีในกำรเดินทำง เดินทำงถึง ทังกาลูมา
ไวล์ดอลฟิ น รีสอร์ท ตั้งอยู่ในเกำะมอร์ตันที่สร้ ำงได้ กลมกลืนกับ
ธรรมชำติได้ อย่ำงสวยงำมและเป็ นรีสอร์ทแห่งเดียวบนเกำะนี้ท่มี ี
กิจกรรมหลำยอย่ำงทั้งทำงนำ้ และทำงบก ท่านจะได้
ใกล้ชิดกับธรรมชาติพร้อมสัมผัสประสบการณ์การป้อนอาหารให้กบั ปลาโลมา
จมูกขวดทีอ่ ยู่ตามธรรมชาติ
***(เนื่องจากโลมาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาจขึ้ นมาให้ป้อนอาหารแต่ละวันไม่มากเท่ากับ
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางหรืออาจจะป้อนอาหารไม่ครบทุ กท่าน ในการป้อนอาหารโลมาห้ามสัมผัส
โลมาโดยเด็ดขาด)
รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่ำ
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ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – โกลด์โคสท์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนนั่งรถสู่ SAND DUNE ผ่ำนป่ ำและทำงคดเคี้ยว (มีท้งั รถโค้ ชคันใหญ่ หรือ
4WD ที่มีหลำยขนำดที่สำมำรถจุนักท่องเที่ยวได้ เริ่มจำก 6 ท่ำน ไปจนถึง 22 คน
ต่อคันและอำจจะนั่งรวมกับทัวร์อ่นื ๆ เวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน)
ผ่ำนป่ ำและพุ่มไม้ ส่เู นินทรำยอันกว้ ำงใหญ่ท่จี ะให้ ทำ่ นได้ ตะลุยเนินทรำยที่ SAND
DUNES และได้ เล่นกระดำนทรำยจำกยอดเนินทรำยสูงชันสู่ด้ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้ น
เร้ ำใจกระดำนทรำยแห่งนี้ให้ ทำ่ นได้ เล่นแบบหัวลื่นลงสู่ด้ำนล่ำงต้ อนรับเช้ ำวันใหม่
อันสดใส โดยให้ ทำ่ นได้ อิสระทำกิจกรรมบนเกำะนี้ได้ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเล่น
นำ้ เล่นเทนนิส วอลเล่ย์บอลชำยหำด ชมกำรให้ อำหำรนกพีลีแกน ตื่นตำกับบรรดำ
นกพีลีแกนที่จะบินโฉบมำรอรับอำหำรที่ทำ่ เรือซึ่งท่ำนสำมำรถสัมผัสประสบกำรณ์
อันแปลกใหม่
หรือจะชื้อทัวร์นอกรายการทีส่ ามารถสอบถามหัวหน้าทัวร์ในการจองล่วงหน้าแต่
ขึ้นอยู่กบั เวลาหรือจานวนนักท่องเทีย่ วทีจ่ องในแต่ละวัน) คือ ATV Quad Bike
Tours, Helicopter Joy Flight, Marine Discovery Cruise
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร
จำกนั้นให้ ทำ่ นได้ มีเวลำพักผ่อนตำมอัธยำศัย เดินเล่นชำยหำด ถ่ำยรูป จนได้ เวลำ
นำท่ำนเดินทำงโดยเรือเฟอร์ร่ีจำกเกำะมอร์ตัน ใช้ เวลำในกำรนั่งเรือ 75 นำทีไปยัง
ท่ำเรือ เมืองบริสเบน จำกนั้นเดินทำงต่อไปยังเมือง โกลด์โคสท์ เมืองตำกอำกำศ
ชำยทะเลที่เป็ นนิยมมำกที่สดุ ในรัฐควีนส์แลนด์ท่มี ีหำดทรำยสีทองทอดยำว 70
กิโลเมตร จึงเป็ นเมืองที่ชำวออสซี่มำอำบแดดและเล่นกระดำนโต้ คลื่นเป็ นจำนวน
มำก นอกจำกนี้โกลด์โคสท์ยังเป็ นเป็ นที่ช่ ืนชอบของนักช้ อปปิ้ งเพรำะร้ ำนค้ ำเปิ ด
ให้ บริกำรจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจี น
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก GOLD COAST WATERMARK HOTEL หรือ
เทียบเท่ำ
โกลด์โคสท์ – พาราไดส์ คันทรี ฟาร์ม – มูฟวีเ่ วิลด์ – ซิดนีย ์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำน ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และ กำรต้ อนแกะของสุนัขแสนรู้ ชมกำร
สำธิตกำรทำ Billy Tea & Damper พร้ อมชิมชำ และขนมปังแดมเปอร์ของชำว
ออสซี่ ชมกำรขว้ ำงบูมเมอแรง และกำรสำธิตกำรรีดนมวัว ชม สัตว์พ้ ืนเมืองของ
ประเทศออสเตรเลียที่น่ำรัก ไม่ว่ำจะเป็ นโคอำล่ำ วอมแบท จิงโจ้
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บคี ิว ณ พาราไดส์ คันทรีฟาร์ม
นำท่ำนเดินทำงสู่ มูฟวีเ่ วิลด์ ของวอร์เนอร์บรำเธอร์สให้ ทำ่ นได้ ชมโรงถ่ำย
ภำพยนตร์ท่เี ป็ นโลกแห่งจินตนำกำรของผู้มำเยือนจำกนำนำประเทศ สัมผัสกับตัว
ละครของโรงภำพยนตร์ท่มี ีช่ ือเสียง นำท่ำน นังรถไฟชมเทคนิ
่
คการถ่ายทา
ภาพยนตร์ชื่อดัง เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมนใน
เรือ่ งโปลิตจิ ตไม่ว่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดำรำชื่อดัง อำทิ ลูนนี่ทูนส์ บั๊ก บันนี่
กระต่ำยแสนกล ชมแบทแมนภำพยนตร์สำมมิติในโรงหนังไฮเทคจำกฮอลลีว้ ูด
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เทีย่ ง
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เทีย่ ง

ล่องแพตำมหำบั๊กบันนี่ และ นั่งรถแบทแมนบุกเมือง GOTHAM หรือจะนั่งรถไฟ
เหำะตีลังกำที่ต่ นื เต้ นเร้ ำใจ
- ห้ามพลาดโชว์มาใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT
DRIVER
เป็ นกำรแสดงที่ต่ ืนตำตื่นใจ กำรแข่งรถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ท่มี ีกำรขับอย่ำง
ผำดโผน ทะลุกำแพง และสิ่งกีดขวำง พร้ อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็ นกำร
จำลองฉำกจริงจำกภำพยนตร์ HOLLYWOOD
- ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน WARNER BROTHER เช่น
บั๊กบันนี่ สคูปปี้ ดู ภายใต้หลังคาโปร่งใสไม่ตอ้ งร้อนและเปี ยกฝน
- เครือ่ งเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหำะตีลังกำผำดโผนนำท่ำนไป
ยังดินแดนในโลกอำกำศ พบกับกำรผจญภัยอันแสนสนุก มัน และประทับใจ
- BAT WING เป็ นเครื่องเล่นที่มีควำมสูงถึง60 เมตร โดยนำท่ำนขึ้นไปชม
ทิวทัศน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบควำมตื่นเต้ นและหวำดเสียวโดยกำร
ทิ้งดิ่งลงมำถึงพื้นด้ วยควำมชัน 90 องศำและสนุกประทับใจ
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินภำยในประเทศเมืองบริสเบน
ออกเดินทำงจำกสนำมบินโดย สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ QF557
เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก HOLIDAY INN DARLING HARBOUR HOTEL หรือเทียบเท่ำ
ซิดนีย ์ – ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ – ช็อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชม หาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซี่
นิยมมำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเย็นในบรรยำกำศท่ำมกลำงสำยลม แสงแดด อัน
สดชื่น ที่นิยมเล่นกระดำนโต้ คลื่น หำดทรำยแห่งนี้ยังได้ เป็ นเส้ นทำงในกำรวิ่ง
มำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกีฬำโอลิมปิ ก ปี 2000
ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ ำผำเพื่อชมทัศนียภำพอัน
สวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิว
ที่สวยงำมอีกแห่งที่ทำ่ นจะได้ ชมท้ องทะเลอันงดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และ
ควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็ นจุดวำงปื น
ใหญ่ยิงต่อต้ ำนข้ ำศึกที่เข้ ำมำทำงเรือในยำมสงครำม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่
ม้ ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้สำเร็จรำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำท์เวลส์ ซึ่งเป็ น
ม้ ำหินทรำยอยู่ปลำยสุดของสวนสำธำรณะ ด้ ำนหน้ ำเป็ นอ่ำวซิดนีย์ท่สี วยงำม
นอกจำกนี้ด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็ นจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมที่ทำ่ นจะถ่ำยรูปให้ เห็น
โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ ำส์และสะพำนฮำร์เบอร์เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
รับประทานอาหารกลางวัน
หลังจำกนั้นนำท่ำน ล่องเรือสาราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์
(OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้ ำงที่โดดเด่นด้ วยหลังคำรูปเรือซ้ อนกันอันเป็ น
เอกลักษณ์ในแบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ ำงชื่อเสียงให้ กบั ออสเตรเลีย
ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้ วยงบประมำณในกำรก่อสร้ ำง
กว่ำร้ อยล้ ำนเหรียญ ใช้ เวลำในกำรก่อสร้ ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้
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คา่
วันทีห่ ก
06.30 น.
07.00 น.
09.50 น.
16.40 น.

ลงทะเบียนขึ้นเป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2550 ภำยในประกอบไปด้ วยห้ องแสดง
คอนเสิร์ต ห้ องแสดงละคร และห้ องภำพยนตร์ และร้ ำนอำหำรจำนวนมำก
ระหว่ำงล่องเรือท่ำนยังสำมำรถถ่ำยรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่ำง
ซิดนีย์ทำงด้ ำนเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้ ำหำกัน ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้ อย่ำง
สวยงำมและทำให้ กำรเดินเข้ ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้ สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชำว
ออสซี่นำออกมำล่องอ่ำวอวดควำมงำมในอ่ำวแห่งนี้ จำกนั้นเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์
แวะร้ ำนช้ อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมืองเพื่อเป็ นของฝำก อำทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่
ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่ำ
ซิดนีย ์ – กรุงเทพฯ
รับอาหารกล่องจากโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ อำคำรระหว่ำงประเทศ
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023
เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ…
***********************************

HOLIDAY TANGALOOMA TOUR
บริสเบน – โกลด์โคสท์ – ทังกำลูม่ำ - ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน
กำหนดกำรเดินทำง 22 – 27 มกรำคม 2562 / 19 -24 กุมภำพันธ์ 2562
19 -24 มีนำคม 2562
คณะผูเ้ ดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็ก (อำยุตำกว่ำ 12 ปี ) พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็ก (อำยุตำกว่ำ 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็ก (อำยุตำกว่ำ 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง ท่ำนที่ 3 ลด

ราคารวมตั ๋ว
75,900.- บ าท
71,900.- บาท
68,900.- บาท
64,900.- บาท
11,900.- บาท
1,000.- บาท

ราคาไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิ น
(ไม่รวมตั ๋วตลอดทริป)
(ลูกค้าต้องจองตั ๋วระหว่าง
ประเทศและตั ๋วภายในมาเอง )

46,900.- บาท
43,900.- บาท
40,900.- บาท
38,900.- บาท
11,900.- บาท
1,000.- บาท

* รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีนำ้ มันของสำยกำรบิน
* กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสำร จำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป หำกผู้โดยสำรที่เป็ นผู้ใหญ่ต่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
* กรณีออกตัว๋ แล้ วมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ได้ (NO REFUND) เพรำะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุป๊ ของสำยกำรบิน
*สำหรับห้ องที่เป็ นสำมเตียง(Triple
room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้ อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สำมำรถพักได้ 3 ท่ำน (2 Double beds)หรืออำจเป็ นห้ อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สำหรับ
ห้ องนอน 3 ท่ำน
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กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า
1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด หรือ หากต้องการยืน่ คาร้องขอวีซ่าใหม่ก็
ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ ำไม่ทนั กำหนดวันเดินทำง สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมที่ได้ ชำระไปแล้ ว และทำงบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
3. หำกทำงสถำนทูตแจ้ งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้ หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้ อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
4. กรณีท่ที ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วีซ่ำแล้ ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน ขึ้นอยู่กบั
ทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
ที่อยู่ ตัวแทนรับยืน่ วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
ชั้น 28 อำคำรเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุขมุ วิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนำ, กรุงเทพฯ 10110
ทำกำร : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้ นวันหยุด ของ สถำนทูตออสเตรเลีย
เวลำยื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. เวลำรับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100/ อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com /เว็บ :www.vfs-au.net
**** ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยืน่ กรุป๊ **
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ขา้ งต้นให้ครบตามที่กาหนด เพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ ขอวีซ่า 

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

รหัสทัวร์ : THB2-QF-AU-22JAN-19MAR19
โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.) .....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อำยุ .................... ปี สถำนที่เกิด .........................................
3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ..................................................................................................................
............................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บ้ำน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อำชีพปัจจุบัน .............................................. ตำแหน่ง .....................................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน หรือร้ ำนค้ ำ ......................................................................................................................
ที่อยู่......................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ท่ที ำงำน ................................................ โทรสำร .........................................
6. สถำนภำพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่ำ (.....) ม่ำย (.....) อยู่กนิ ฉันสำมี-ภรรยำ (.....) แยกกันอยู่
ถ้ ำสมรสแล้ ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นำมสกุล .............................................................................. วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ........................................................................................................................
โทรศัพท์ท่บี ้ ำน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้ วยกัน กรุณำระบุ
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ ..........................................................................
ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธกำรวีซ่ำหรือไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ..................................
10. ท่ำนเคยเดินทำงไปออสเตรเลียหรือไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......)
ข้อมู ลส่วนตัวเพิม่ เติม
11. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............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
12. อำหำร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้อหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
ทำนมังสำวิรัส
อื่นๆ............................................................
13. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ำมี) .................................................
14. รีเควสที่น่งั .........................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ ำต่ำง/อื่นๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทางสายการ
บินฯ ตามทีร่ ีเควสมา แต่ไม่สามารถการันตีได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทัวร์เป็ นหลัก)

