
 

     

 BW. POPULAR  6D4N (TG ) JUL-SEP15 issued on 26 MAY15       Page 1 

BW... POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS 4 NIGHTS 

PROMOTION  

ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ท 6 วนั 4 คนื 
          ขอเชิญท่านเดินทางเยอืนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ล่องเรือส าราญชม
อ่าวซิดนีย์ ชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ส่ิงก่อสร้างอนัโด่งดงัของออสเตรเลีย ท่ีองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมแห่งใหม่  ล่องเรือส าราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวนัและทะเลสีคราม
บรรยากาศอนัสดช่ืนของอ่าวซิดนีย ์ ชม สัตวพ์ื้นเมืองหลากหลายชนิดท่ีโคอาล่า พาร์ค พร้อมช มการสาธิตการตัดขน
แกะ ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ต านานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อนัเป็นมรดกโลก  
เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารท่ีก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ี
เตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธ์ุ และ กระท่อมกปัตันคุ้ก นกัส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวปี
ออสเตรเลีย เกาะฟิลลปิชมฝูงนกเพนกวนิ ท่ีเดินข้ึนจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลบัคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูก
ตวันอ้ย รถไฟจักรไอน า้โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเส้นทางในการขนถ่าย
ล าเลียงถ่านหินระหวา่งเมืองในสมยัก่อนแต่ปัจจุบนัดดัแปลงใหเ้ป็นรถไฟในการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

 เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม  

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 50% 
กาํหนดการเดินทาง   30 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2558 
     07 – 12, 11-16 สิงหาคม 2558 
     08 – 13, 22 -27 กนัยายน  2558  
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

15.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตทูางเขา้หมายเลข 2  แถว D 
เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG) เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบัและบริการเอกสารการเดินทาง 

19.20 น.  เหริฟ้าสู ่นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลยี  โดยเทีย่วบนิที ่ TG 475 
 

วนัท่ีสอง  นครซิดนีย์ –สวนสตัวพ้ื์นเมืองชมกาตดัขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลเูมา้ทเ์ท่นส ์– ซิดนีย ์

07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองแลว้ นําท่านเดนิทางสู ่สวนสตัวพ์ืน้เมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลดิเพลนิไปกบัการชม
ธรรมชาตแิละความน่ารกัของเหล่าสตัวพ์ืน้เมอืงนานาชนิด อาท ิโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ใหท้่านไดส้มัผสัและ
ถ่ายรปูคู่กบัโคอาล่าตวัน้อยอย่างใกลช้ดิ สนุกสนานกบัการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อน
คลายไปกบับรรยากาศอนัร่มรื่น บนพืน้ทีก่ว่า 10 เอเคอรข์องผนืปา่อนัอุดมสมบรูณ์เขตรอ้นชืน้ พรอ้มชมการ
สาธิตการตดัขนแกะ หนึ่งในอาชพีทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัชาวออสเตรเลยี   
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั บารบี์คิว ณ รา้นอาหารท่ีโคอาล่า พารค์ 
  นําท่านเดนิทางเขา้สู ่ อทุยานแห่งชาติบลูเม้าทเ์ท่นส ์ชื่น ชมทวิทศัน์อนัสวยงามบน

ผนืแผ่นดนิและหุบเขาอนักวา้งใหญ่ซึง่เป็นทีอ่ยู่ของนกนานาชนิด สตัวต์าง ๆ สามารถ
อาศยัอยู่ตามธรรมชาตแิละเตม็ไปดว้ยตน้ยคูาลปิตสัเวลามองระยะไกลเป็นสน้ํีาเงนิ
ตามหุบเขาอนักวา้งใหญ่ ผ่านเมอืงเลก็ๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA  จากนัน้ชม 
เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหนิใหญ่สามกอ้นรปูทรงแปลก
ตาทีเ่กดิจากฝนและลมพดัจนเกดิเป็นตํานานความรกัอนัแสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอ
รจิิน้สามตนทีถู่กสาปใหเ้ป็นหนิสามกอ้นทาํใหหุ้บเขาแห่งนี้มคีวามงามยิง่ขึน้ จากนัน้
นําท่านเดนิทางสู ่SCENIC WORLD บรษิทัทีบ่รกิารกระเชา้และรถรางลงหุบเขาทาํให้
ท่านไดช้มเขาสามอนงคไ์ดส้วยงามยิง่ขึน้อกีมุม นําท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA 
SCENIC RAILWAY) ทีด่ดัแปลงมาจากรถขนถ่านหนิในสมยัก่อนมคีวามชนัถงึ 45 
องศา วิง่ผ่านทะลุหุบเขาอนัสงูชนั สูหุ่บเขาดา้นล่างอย่างตื่นเตน้และหวาดเสยีว 
จากนัน้ใหท้่านไดเ้ดนิชมธรรมชาตติามทางไมท้ีจ่ดัไวอ้ย่างสวยงามใตหุ้บเขา ชมปา่
ฝนและหุ่นจาํลองการขดุถ่านหนิในสมยัก่อน จากนัน้ขึน้กระเช้า SCENIC 
CABLEWAY จากใตหุ้บเขาสูด่า้นบนพรอ้มชมความงดงามเบือ้งล่างของหุบเขาสน้ํีา
เงนิทีท่่านยงัสามารถชมยอดเขาสามอนงคอ์กีมุมทีแ่ตกต่าง  

  ( ในกรณีที ่RAILWAY ปิดปรบัปรุง กส็ามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึ้นหรอืลงหุบเขาแทน )  
 คํา่  รบัประทานอาหารคํา่  ณ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  TRAVELODGE HOTEL / MERCURE POINT POINT HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม  นคร ซิดนีย ์– เท่ียวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ชอ้ปป้ิง - เมลเบิรน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

นําท่านชมนครซดินีย ์โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายทีห่นุ่มสาวชาวออสซีน่ิยมมา
พกัผ่อนวนัหยุดหรอืยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อนัสดชื่น ทีน่ิยม
เล่นกระดานโตค้ลื่น หาดทรายแห่งนี้ยงัไดเ้ป็นเสน้ทางในการวิง่มาราธอนและ
วอลเลยบ์อลชายหาดในคราวทีจ่ดักฬีาโอลมิปิก ปี 2000  ผา่นชมบ้านของเศรษฐีบน
เนินเขา แวะจุดชมววิบนหน้าผาเพื่อชมทศันียภาพอนัสวยงามของอ่าวซดินีย ์และ

มหาสมุทรแปซิฟิคท่ีสวยงาม แวะท่ีเดอะแก๊ป จุดชมววิท่ีสวยงามอีกแห่งท่ีท่านจะไดช้ม
ทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเขา้ซิดนีย์
ในทางเรือ ในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยงิต่อตา้นขา้ศึกท่ีเขา้มาทางเรือในยาม
สงคราม ม้าหินของมิสซิสแมค็ควอร่ี มา้นัง่หนิตวัโปรดของภรยิาของผูส้าํเรจ็
ราชการคนแรกของรฐันิวเซาทเ์วลส ์ซึง่เป็นมา้หนิทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะ 
ดา้นหน้าเป็นอ่าวซดินียท์ีส่วยงาม  นอกจากนี้ดา้นบนสวนสาธารณะยงัเป็นจุดถ่ายรปู
ทีส่วยงามทีท่่านจะถ่ายรปูใหเ้หน็โรงละครโอเปร่า เฮา้สแ์ละสะพานฮารเ์บอรเ์ป็น
สญัลกัษณ์ของนครซดินีย ์ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
หลงัจากนัน้นําท่าน ล่องเรอืสาํราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปรา่เฮ้าส ์
(OPERA HOUSE) สิง่ก่อสรา้งทีโ่ดดเด่นดว้ยหลงัคารปูเรอืซอ้นกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์
ในแบบสถาปตัยกรรมร่วมสมยัทีส่รา้งชื่อเสยีงใหก้บัออสเตรเลยี ออกแบบโดย ยอรน์ 
อซูอง สถาปนิกชาวเดนมารก์ ดว้ยงบประมาณในการก่อสรา้งกว่ารอ้ยลา้นเหรยีญ ใช้
เวลาในการก่อสรา้งนานถงึ 14 ปี และองคก์ารยเูนสโกไดล้งทะเบียนข้ึนเป็นมรกดโลก
ในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสิร์ต หอ้งแสดงละคร และหอ้งภาพยนตร์ และร้านอาหาร
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จ านวนมาก ระหวา่งล่องเรือท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮาร์เบอร์  ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งซิดนียท์างดา้นเหนือกบั
ตวัเมืองซิดนียเ์ขา้หากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนียไ์ดอ้ยา่งสวยงามและท าใหก้ารเดินเขา้สู่ตวัเมืองซิดนียไ์ดส้ะดวง
ยิง่ข้ึน  ชมเรือใบท่ีชาวออสซ่ีน าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี จากนัน้เดนิทางกลบัสูซ่ดินีย ์แวะรา้นช้
อปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงเพื่อเป็นของฝาก อาทเิช่นครมีบาํรุงผวิ หรอืของทีร่ะลกึต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรอื
จงิโจ ้

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารไทย  
 จากน้ันเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ 

…….น. เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมลเบิรน์เท่ียวบินท่ี  
…….น.  ถึงนครเมลเบิรน์เมืองหลวงแหง่รฐัวคิตอเรีย   
  น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม MEL MERCURE WELCOME HOTEL   หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี  ซิดนีย ์- เมลเบิรน์  –  รถไฟจกัรไอน้ําโบราณ  – ชมนกเพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงเพือ่เป็นของฝากคนไมว่่าจะเป็นตุ๊กตาโคอาล่า จงิโจ ้
ครมีบาํรงุผวิ เสือ้ผา้ราคาทีเ่ป็นกนัเอง (สถานทีแ่ละเวลาในการซือ้ของขึน้อยูก่บั
ความเหมาะสมในแต่ละฤด ูหวัหน้าทวัรจ์ะเป็นผูแ้นะนํา) จากนัน้สูย่า่นดนัดนีองสท์ี่
ยงัเป็นปา่ของตน้ยคูาลปิตสัท่ีอุดมสมบรูณ ์

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร 
เดินทางสูส่ถานีรถไฟจกัรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึง่แต่เดมิเคยใชเ้ป็น
เสน้ทางในการเดนิทางระหว่างเมอืงและขนสง่สนิคา้เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.1900 
เป็นรถไฟสายเกา่ทีว่ิง่ระยะสัน้ ๆ ปจัจุบนัไดถ้กูดดัแปลงนํามาใชใ้นการทอ่งเทีย่ว
ชมปา่ นําทา่นนัง่ รถไฟจกัรไอน้ําโบราณ เพือ่ชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนว
เขาตลอดเสน้ทางวิง่ของรถไฟและทา่นยงัสามารถนัง่หอ้ยขาผอ่นคลายอารมณ์
พรอ้มชมทศันียภาพตลอดทางทีเ่ตม็ไปดว้ยหบุเขาและปา่สงูทีย่งัคงความสมบรูณ์   
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เขตอนุรกัษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ี

เต็มไปดว้ยสตัวพ้ื์นเมืองมากมายท่ีทางการอนุรกัษ์ทั้งสตัวน์ ้าและสตัวป่์าและคง

ความเป็นธรรมชาติท่ีมีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องเพนกวนิตวั

น้อย แมวน ้าและนก นานาชนิด 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเยี่ยม 

น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนัน่า

ประทบัใจกบัการชมความน่ารกัของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กท่ีสุดในโลกท่ีอยู่

รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND 
BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงาม ยามพระอาทิตยอ์สัดง

ซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นฝงูเพนกวนิตวัน้อยพรอ้มใจกนัยกขบวน

พาเหรดข้ึนจากทะเลเพ่ือกลบัคืนสู่รงัพรอ้มอาหารในปาก

มาฝากลกูตวัน้อยท่ีรออยูใ่นรงั เหล่าเพนกวนิทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลกูและ

เดินใหท่้านเห็นความน่ารกัอยา่งใกลชิ้ด เพนกวนิน้อยเหล่าน้ีจะออกไปหาอาหารแต่เชา้และจะกลบัมา

อีกทีตอนพระอาทิตยต์ก  
(หา้มถา่ยรูปเพนกวินเพราะเป็นการรบกวนหรอือาจจะท าใหเ้พนกวินตกใจ)  
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองมลเบิรน์ 

  น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม MEL MERCURE WELCOME HOTEL   หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ีหา้   เกรทโอเช่ียนโรด้ ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย ์ - พอรต์แคมเบลล ์ - เมลเบิรน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางจากเมลเบริน์ตามเสน้ทางสาย เกรทโอเช่ียนโร้ดแบบเตม็สาย ทีส่วยงามและเป็นที่
รูจ้กัของนกัทอ่งเทีย่วทีจ่ะพลาดไมไ่ดเ้ลยหากมาถงึรฐัวกิตอเรยี ผา่นทางเมอืงจลีองทีเ่ป็นเมอืงแหง่
อตุสาหกรรมของรฐัวกิตอเรยี จากนัน้น าทา่นเขา้สูเ่ขตเกรทโอเชีย่นโรด้ ใหท้า่น
ไดช้มทศันียภาพทีส่วยงามของชายฝ ัง่มหาสมทุรและหาดทรายต่าง ๆ ตาม
เสน้ทางทีง่ดงามแหง่หนึ่งของออสเตรเลยี โดยผา่น เมอืง  Anglesea และ
เมอืง Lorne ทีเ่ตม็ไปดว้ยธรรมชาตพิรอ้มทะเลสวยงามและสงบ กอ่นเขา้สู ่
Apollo Bay ทีเ่ป็นอกีเมอืงยอดนิยมของนกัทอ่งเทีย่วทีส่วยงามอกีเมอืง
และมนี ้าทะเลสนี ้าเงนิตดักบัปา่อนัเขยีวขจที าใหเ้มอืงนี้มเีสน่หส์วยงาม 
นอกจากนี้ระหว่างทางผา่นชมโคอาล่าทีอ่ยูต่ามตน้ยคูาลปิตสัตามธรรมชาต ิ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
  จากนัน้เดนิทางต่อ สู ่พอรต์แคมเบลล ์สมัผสักบัทศันียภาพทีส่วยงามทีส่ดุใน

โลก คณุจะตอ้งตะลงึกบัภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมทุรแปซฟิิค และ
ลกัษณะภมูปิระเทศทีไ่มเ่หมอืนทีใ่ด ๆ ในโลก  น าทา่นชมปรากฏการณ์
ธรรมชาตขิองหนิ  Twelve Apostles  ซึง่ตัง้ชือ่ตาม 12 นกับุญ หรอืสบิสอง
สาวกศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิต ์ซึง่ถอืว่าเป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาตทิีไ่ม่
ควรพลาด   

  ( แนะน าซื้อทวัรเ์พิม่โดยนัง่เฮลคิอปเตอร ์ใหท้า่นชมความงามในมมุสงูทีร่บัรอง
ไดว้่าทา่นจะตอ้งประทบัใจ ราคาทีเ่ริม่ตน้โดยประมาณ 115 เหรยีญออสเตรเลยี
โดยใชเ้วลา 10  นาท ี  ส าหรบัทา่นทีส่นใจกรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัร์)  

  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมลเบิรน์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม MEL MERCURE WELCOME  HOTEL   หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก  นคร เมลเบิรน์ชมเมือง  - ชอ้ปป้ิง  – กรุงเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นชมเมลเบริน์เป็นเมอืงทีม่คีวามตื่นตาตื่นใจดว้ยการผสมผสานทัง้ความ
เกา่และความใหมเ่ขา้ดว้ยกนั เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่นรมิฝ ัง่แมน้ํ่า Yarra มี
สวนสาธารณะรมิน้ํา มสีถาปตัยกรรมของยคุตื่นทองในสมยักลางศตวรรษที ่18 
คละเคลา้กบัตกึสงูระฟ้าในสมยัปจัจุบนัทาํใหม้ภีมูทิศัน์ของเมอืงทีไ่มเ่หมอืนใคร 
มแีมน้ํ่าตัง้อยูใ่จกลางเมอืงอนัเป็นเสน่หข์องเมลเบริน์  น าท่านชม อาคารรฐัสภา 

อาคารท่ีก่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเต็มไป

ดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์เป็นท่ีตั้ง กระท่อมกปัตนัคุก้ (ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม)บา้นพกัของนัก

ส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต ้กระท่อมน้ีไดถ้กูยา้ยมา

เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรน์ในวาระครบรอบ 100 ปี อสิระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจในยา่นไชน่า ทาวน์ 
รา้นคา้มากมายบนถนน Swanston และยงัมอีาคารบา้นเกา่สรา้งตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่19 ดว้ยบรรยกาศ
แบบชาวจนีและชาวเอเซยี  หรอืจะชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงั อาท ิหา้งเดวดิ โจน์ หา้งมายเออร ์ ใน
ยา่นถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้แฟชัน่หลากหลายสาํหรบั
บุรษุและสตร ี  ( อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ) 

  จากนัน้ทาํทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนครเมลเบริน์   
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14.15 น.  เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG466 
20.45 น.      เดินทางถึงกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  

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

อัตราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง   30 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2558 
    07 – 12, 11 - 16 สิงหาคม 2558 
    08 – 13, 22 - 27 กนัยายน  2558  

คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
กรกฎาคม 58 

 

ราคารวมตัว๋ 
สิงหาคม 58 
กนัยายน58 

PROMOTION!!! 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

(แต่ไดร้วมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 65,900.- บาท 63,900.- บาท 41,900.- บาท 
เดก็อายตุาํกว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  62,900.- บาท 58,900.- บาท 39,900.- บาท 
เดก็อายตุาํกว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 58,900.- บาท 54,900.- บาท 35,900.- บาท 
เดก็อายตุาํกว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 52,900.- บาท 49,900.- บาท 33,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ    8,900.- บาท   8,900.- บาท   8,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ลดทา่นที ่3   1,200. -บาท   1,200. -บาท   1,200. -บาท 

* ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของสายการบนิ 

* การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 20 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากว่า 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
* กรณีออกตัว๋แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบนิ 
* สาํหรบัหอ้งทีเ่ป็นสามเตยีง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลยีมจีาํนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพกัได ้3 ท่าน ( 2 Double beds )  หรอือาจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญ่และ 1  เตยีงเสรมิ( 1 Double + 1 Extra bed )     
สาํหรบัหอ้งนอน 3 ท่าน 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื่องตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้ 
หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัร์
หรอืก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให ้
*** มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,200 บาท 
***  กรณีลกูคา้มวีซี่าอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) และ สายการบนิภายในแลว้ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่,ี ค่าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  
และประกนัสมัภาระในการเดนิทางสญูหายหรอืถูกขโมยจ่ายในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 10,000 บาท 

 ค่าน้ํามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่ 15 พฤษภาคม 2558 และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษน้ํีามนั หาก
สายการบนิเปลีย่นแปลงภาษน้ํีามนัหลงัจากน้ี 

อตัราน้ีไม่รวม 



 

     

 BW. POPULAR  6D4N (TG ) JUL-SEP15 issued on 26 MAY15       Page 6 

 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด โดยสายการบนิไทย (inter) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

ไดท้่านละ 30 กโิลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถอืขึน้เครื่องได ้1 ใบ ไม่เกนิ 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% 
 ค่าทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นค่าทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไม่มเีพราะ

ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มพีนกังานยกกระเป๋า 
 ไม่มีแจกน้ําด่ืมบนรถ 

 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทาํวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน  21 วนั
ทาํงาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 

 สาํหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัทาํการสาํหรบัท่านท่ีรอผล 
วีซ่า หรอืหากผลวีซ่าผา่นแล้วขอชาํระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

การยกเลิก 
 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 50 วนัทาํการคนืค่ามดัจาํ 20,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 21– 49 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจาํตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 15 - 20 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจาํ 20,000.- บาท และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ดงันี้ 
- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจาํและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจาํทัง้หมด 
- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซี่า ขอยดึมดัจาํทัง้หมด 

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 14 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด  

หมายเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
สาํคญั และ บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ  เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย
หรอืสิง่ตอ้งหา้มนําเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไหท้่านไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวซี่าไม่ครบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการ
ทาํงานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋
เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
 
เอกสารในการขอวีซ่า (ข้อ 14 สาํคญัมาก)  
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1) หนงัสือเดินทาง มีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน (นบัวนัเดินทาง) และถ่ายส าเนาหน้าทีม่กีารเดนิทางเข้า-ออก หรือมวีซ่ีาตดิมา
ทั้งหมด (ส าคญัมาก) 

2) รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 
3) ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ, ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  
5) หนังสือรับรองการท างานของบริษัททีท่ างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านั้น)  หรือส าเนาทะเบียนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกิจการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมีหนงัสือรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษเท่านั้น)   
7) ขา้ราชการเกษียณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 
8) หลกัฐานการเงนิ โดยใช้สมุดเงนิฝากตวัจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดอืน ออกจาก

ธนาคารเท่านั้น กรณีทีบ่างท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลงั 6 เดอืน ประเภทกระแสรายวนั ต้องเป็นยอดคงเหลอืแบบไม่ตดิ
ลบเท่านั้น (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงนิฝากตวัจริง เพราะระหว่างการยืน่วซ่ีาใช้เวลาประมาณ 
10 -15 วนั ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงนิฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวซ่ีาจากทางสถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยีไม่รับ 
Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วซ่ีา 

9) เด็กขอหนงัสือรับรองจากโรงเรียน (ตวัจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรียน 
10) เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี หากไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา จะต้องมหีนังสือยนิยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ทีไ่ม่ได้เดนิทางไป

ด้วย โดยให้ทางอ าเภอออกให้เท่านั้น ( หากเดินทางกบับิดาและมารดาพร้อมกนัไม่ตอ้งใชห้นงัสือยนิยอม )  
11) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลูกค้าทีม่อีายุเกนิกว่า 75 ปี เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซ่ีาเป็นเวลานานกวา่บุคคลทัว่ไป

และมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมในการท าประกนัสุขภาพซ่ึงลูกคา้จะตอ้งจ่ายเอง นอกจากน้ีวซ่ีาข้ึนอยูก่บัผลของสุขภาพของผูสู้งอายเุอง
และทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวซ่ีาไม่สามารถระบุได ้( ยกเวน้กรณีท่ีผูสู้งอาย ุ75 ปีข้ึนไปยนืยนัท่ีจะ
เดินทางจริง บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซ่ีาก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจ่ายค่าทวัร์ทั้งหมดก่อน
เดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีวซ่ีาไม่ผา่นหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ไม่วา่กรณีได ๆ ทั้งส้ิน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามท่ีผลวซ่ีาออกแลว้แต่
ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

12) กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มอืถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอเีมล์ (ส าคญัมาก) ทีส่ามารถตดิต่อได้ ลงในส าเนาบตัรประชาชน
และ ส าเนาทะเบียนบา้น เพ่ือกรอกฟอร์มในการยืน่วซ่ีา  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซ่ีาประมาณ 15 วนั   หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ียืน่เขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดึงออกมาจาก
สถานทูตไดจ้นกวา่จะถึงวนัก าหนดรับเล่ม หากมกีารใช้เล่มเดนิทางไปประเทศอืน่ก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยืน่วซ่ีา   
หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน  

14) ลูกค้าจะต้องเซ็นต์ช่ือด้วยตวัเอง เพือ่ยืน่วซ่ีาออสเตรเลยี (เซ็นต์ช่ือให้เหมอืนในพาสปอร์ต) ทั้งหมด 2 ฟอร์ม ดงันี ้ 
14.1 คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม1419  ฟอร์มยืน่วซ่ีาออสเตรเลีย  http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf (อพัเดทเวอร์

ช่ันล่าสุดเท่านั้น (12/14)  เสร็จแลว้กรุณาส่งกลบัตวัจริง(เท่านั้น) พร้อมเอกสารอ่ืนๆ   
ใชป้ากกาสนี ้าเงนิ (เซน็ตช์ือ่ 2 จุด ขอ้51  Part N – Signatures และ ขอ้ 52 DECLARATION – Signatures  หน้า 16) 

*** ส าหรับการยืน่วซ่ีาหากลูกค้าไม่เซ็นต์ช่ือด้วยตวัเอง ให้ คนอืน่เซ็นต์ช่ือให้หรือไม่ยอมเซ็นต์ช่ือในฟอร์มยืน่วซ่ีา เราถือว่าเป็น
การปลอมแปลงเอกสารหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ หากท่านโดนปฎเิสทวซ่ีา ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน และจะไม่คนืค่า
มดัจ าหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด และหากโดนปฎเิสทเหตุผลเพราะปลอมแปลงเอกสารท่านจะไม่สามารถยืน่วซ่ีาได้ภายใน 3 ปี  

14.2 คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม956  http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf  ใบ มอบฉนัทะใหเ้อเจนตเ์ป็นตวัแทนยืน่ 
วซ่ีาของท่าน  เสร็จแลว้กรุณาส่งกลบัตวัจริง(เท่านั้น) พร้อมเอกสารอ่ืนๆ   
ใชป้ากกาสนี ้าเงนิ (เซน็ตช์ือ่ 1 จุด ขอ้  24 Declaration by client  หน้า 5) 

เง่ือนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้   

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf
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กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นคาํรอ้งขอวีซ่า
ใหม่กต้็องชาํระค่าธรรมเนียมใหม ่พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตู พจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ  หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
ขึน้อยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับยืน่วซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขทีจ่ะยืน่กรุ๊ป*** 
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวซ่ีา  

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซ่ีาของท่าน  
 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ............................ 
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 ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................  
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่....................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์....................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ....................................  

 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
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 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส  
      อื่นๆ............................................................  
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้าม)ี .................................................. 


