
 

 

 
       

BBWW....  SSYYDDNNEEYY  EEAASSYY  TTOOUURR    55  DDAAYYSS    

ซิดนีย ์–บลเูมาทเ์ท่นส ์  5 วนั 3 คืน 
****PPRROOMMOOTTIIOONN****  ((เลือกท า เลือกท า OOppttiioonn  อิสระ อิสระ 1 1 วนัวนั))  

พิเศษ..รบัประทานอาหารไทย 1 มื้อ 
 

ขอเชญิท่านร่วมเดนิทางสู่ นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี  น าท่าน ล่องเรือ
ส าราญ ชมความงามของอ่าวซดินีย ์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์ท่ีได้เป็นมรดกโลกแห่ง
ใหม่จากองคก์ารยเูนสโก สญัลกัษณ์ของเมืองซิดนีย ์เคียงคู่กบัสะพานฮารเ์บอร์  เขา้
ชมสตัวพ์ืน้เมอืง Koala Park Sanctury   ชมสตัวพ์ืน้เมอืงของออสเตรเลยี ถ่ายรปูกบัโคอา
ล่าทีน่่ารกั ป้อนอาหารจงิโจด้ว้ยตวัท่านเอง อทุยานแห่งชาติบลเูม้าท์เท่นส์ ชืน่ชม
ทวิทศัน์อนัสวยงามบนผนืแผ่นดนิกวา้งใหญ่ ชมเขาสามอนงค์  (THREE SISTERS) ตน้
ก าเนิดต านานความรกัอนัแสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอรจิิน้ ซดินียใ์หท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้
มากมายจากหา้งดงั Queen Victoria Building และครมีบ ารุงผวิจากหา้ง David Jones 
หรอืจะซื้อสนิคา้ในย่านไชน่า ทาวน์   
 

กาํหนดการเดินทาง  16 – 20 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 

     06 – 10 มิถุนายน 2562 

     11 – 15 กนัยายน 2562  
 



 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์

 

วนัทีส่อง  ซิดนีย ์– ชมนครซิดนีย ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์–ชอ้ปป้ิง 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 แถว K เคานเ์ตอร ์

สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง 

20.10 น. เหิรฟ้าสู่ สงิคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที ่ SQ 983 

23.30 น. เดินทางถงึ สงิคโปร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองบินให้ท่านได้ช้อปป้ิงสนิค้ามากมายที่สนามบินประเทศ

สงิคโปร์ 

 
 
00.45 น. ออกเดินทางสู่ ซิดนีย ์โดยเทีย่วบนิที ่SQ 221 

10.25 น  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธกีารตรวจ

คนเข้าเมือง เดินทางสู่ย่านไชนา ทาวน ์ของเมืองซิดนีย ์  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ อาหารจีน  

  นาํท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได  หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพักผ่อน

วันหยุดหรือยามเยน็ในบรรยากาศ ท่ามกลางสายลม แสงแดด อนัสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดาน

โต้คล่ืน หาดทรายแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราว ที่จัด

กฬีาโอลิมปิค ปี 2000  ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพ่ือชม

ทศันียภาพอนัสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม  แวะที่เดอะแกป๊ จุดชมวิวที่

สวยงามอกีแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าว

ทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณน้ียังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยาม

สงคราม หินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สาํเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิว

เซาทเ์วลส ์ซ่ึงเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่ สวยงาม  

นอกจากน้ีด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่ สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เหน็โรงละครโอเปร่า 

เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์  

2 ซิดนีย ์– ชมนครซิดนีย ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์–ชอ้ปป้ิง at SYDNEY HOTEL 

3 ซิดนีย ์- อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส-์สวนสตัวพ์ื้ นเมือง  at SYDNEY HOTEL 

4 
ซิดนีย ์– อิสระชอ้ปป้ิง หรือ เลือกซ้ือทวัรน์อกรายการ

ตามใจชอบ 
at SYDNEY HOTEL 

5 ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ  



 

 

วนัทีส่าม  ซิดนีย ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง -  อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์-  ซิดนีย ์

 

 

 

 

 

 

 
 

  นําท่านสู่ท่าเรือและล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์

  ล่องเรือสาํราญในอ่าวซิดนีย ์  เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่  

โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างช่ือเสยีง

ให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อซูอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการ

ก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถงึ 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียน

ขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ .ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิตห้องแสดงละคร 

และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจาํนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกบั สะพาน

ฮารเ์บอร ์ ที่เช่ือมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้าน เหนือกบัตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากนั ทอดยาวกลาง

อ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทาํให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออส

ซ่ีนาํออกมาล่องให้เป็นสสีนัของเมืองอย่างสวยงาม   

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ แบบตะวนัตก บนเรือพรอ้มวิวอนัสวยงามของอ่าวซิดนีย ์   

   นาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE / GREAT SOUTHERN    หรือเทยีบเท่า 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 นาํท่านเดินทางสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกบัการชม

ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิโคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท ให้ท่านได้

สมัผสัและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของ

ท่านเอง สดช่ืนผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่า 10 เอเคอร์ของผนืป่าอนัอดุม

สมบูรณ์เขตร้อนชื้น จากน้ันเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้ าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝาก 

 อาท ิเช่น ครีมบาํรุงผวิ หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้  

 

  
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารทอ้งถิน่ 



 

 

  นาํท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ชื่นชมทวิทศัน์อนัสวยงามบนผนืแผ่นดินและ

หุบเขาอนักว้างใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สตัว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและ

เตม็ไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสนีํา้เงินตามหุบเขาอนักว้างใหญ่ ผ่านเมืองเลก็ๆ

กลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA   

  จากน้ันชม เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลก

ตาที่เกดิจากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นตาํนานความรักอนัแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจ้ินสามตนที่

ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทาํให้หุบเขาแห่งน้ีมีความงามยิ่งขึ้น จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ SCENIC 

WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทาํให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงาม 

 ยิ่งขึ้นอกีมุม  

    
  นาํท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ทดัีดแปลงมาจากรถขนถ่านหินใน

สมัยก่อนมีความชันถงึ 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอนัสงูชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและ

หวาดเสยีว  

  จากน้ันให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจาํลอง

การขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากน้ัน ขึ้ นกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบน

พร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสนีํา้เงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อกีมุมที่

แตกต่าง  

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากน้ันเดินทางกลับสู่ เมืองซิดนีย ์ 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่  ณ รา้นอาหารไทย 

   นาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE/GREAT SOUTHERN  หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีส่ี ่  ซิดนีย ์– อิสระชอ้ปป้ิง หรือ เลือกซ้ือทวัรน์อกรายการตามใจชอบ 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 แนะนําสถานทีท่่องเทีย่วทีย่งัไม่ไดร้วมในค่าทวัรด์งัต่อไปนี้  กรุณาจองหรือแจง้กบัเจา้หนา้ ทีห่รือ

หวัหนา้ทวัรก่์อนล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 

 พพิธิภณัฑส์ตัวน์ํ้ า    SEA LIFE Sydney Aquarium ราคาค่าเขา้ ผูใ้หญ่ 40 เหรียญ

ออสเตรเลีย  และเด็ก  28 เหรียญออสเตรเลีย(ไม่รวมค่าเดินทาง) 

  ชมโลกใต้นํา้ที่ใหญ่ที่สดุในออสเตรเลียเข้าอโุมงค์ใต้นํา้ชมปลาหลากสทีี่จาํลองชีวิต 

  ความอยู่ของปลาจากใต้ท้องทะเล ชมปลากระเบนยักษ์  ปลาฉลาม และความน่ารัก 

  ของปลาการ์ตูน ชมแมวนํา้ที่น่ารักบางตัวว่ายนํา้บางตัวอาบแดด  

 สวนสตัวพ์ื้ นเมือง  WILDLIFE Sydney Zoo ราคาค่าเขา้ ผูใ้หญ่ 40 เหรียญ

 ออสเตรเลีย  และเด็ก  28 เหรียญออสเตรเลีย(ไม่รวมค่าเดินทาง) 

 สวนสตัว์พ้ืนเมืองที่อยู่ในย่านดาร์ล่ิง ฮาร์เบอร์ ของอ่าวซิดนีย์ ที่สามารถเดิน ทางเข้าชมได้

สะดวก ให้ท่านได้ชมจิงโจ้ วอมแบท โคอาล่า กิ่งก่าทะเลทราย จระเข้ นกต่าง ๆ ของ

ออสเตรเลียและผเีสื้อสสีดงดงามมากมายในบรรยากาศแบบชาวอะบอริจ้ินสช์นเผ่าพ้ืนเมือง

ของออสเตรเลีย 

  ( อาหารกลางวันและอาหารค า่ตามอัธยาศัย ) 

  หรือใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือ ชมเมืองซิดนีย ์ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงที่ย่านซิต้ีเซน็เตอร์ หรือช้อปป้ิงสนิค้ามากมายจากห้างดัง Queen  

Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้ จักกนัทั่วไปใน

ท้องถิ่นว่าตึก QVB ต้ังอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กบั ถนน Park เป็น

อาคารช้อปป้ิงสงูสี่ช้ัน มีสนิค้าประเภทแฟช่ัน อญัมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้  ท่าน

สามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพ่ือซ้ือสนิค้ายี่ห้อดังมากมาย 

   นาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE/GREAT SOUTHERN   หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีห่า้  ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 

 

 
 
 
 

06.30 น.        รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.30 น.  ออกเดินทางจากโรงแรมสู่ สนามบนิซิดนีย ์ 

11.00 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ SQ 232  
17.35 น. เดินทางถงึ สงิคโปร ์แวะเปลีย่นเครื่องบนิ 

18.45 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่SQ 978 

20.00 น. เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ  

 

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

BW.. SYDNEY EASY TOUR 
 (ซิดนีย ์–บลเูมาทเ์ท่นส ์  5 วนั 3 คืน)  

อตัราค่าบริการ 
    กาํหนดการเดินทาง  16 – 20 พฤษภาคม 2562 / 06 – 10 มิถุนายน 2562 

     11 – 15 กนัยายน 2562  
 

คณะผู้เดินทาง 
**PROMOTION** 

ราคารวมตัว๋ 
ราคาไมร่วมตัว๋เครื่องบิน

ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 
37,900.- บาท 21,900.- บาท เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 35,900.- บาท 19,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ลดใหท้่านที ่3 
(เตยีงเสรมิ)  

1,000.- บาท 1.000.- บาท 

*** ราคาทวัร์นีไ้ม่รวมค่าวซ่ีาออสเตรเลยี  5,000 บาท/ท่าน และ ทปิคนขบั+ไกด์ 1,000 บาท/ท่าน *** 
จ านวนลกูค้า 15-19 คนใช้รถขนาด 24 ทีน่ั่งและ 20-25 คนขึน้ไปใช้รถขนาด 33 ทีน่ั่ง 
*** สามารถย่ืนวซ่ีาได้ระว่าง 1-3 เดือนล่วงหน้าก่อนวนัเดนิทาง 
*** หากออกตั๋วแล้วไม่เดนิทางไม่สามารถคืนเงนิ (NO REFUND) ได้ไม่ว่ากรณไีดทั้งส้ิน 
*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนํา้มันและราคาตัว๋ของสายการบินหากมีการเกบ็เพ่ิมโดย

ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี้ ไปแล้ว  



 

 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จํานวน 15 ท่านข้ึนไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ตํ่ากว่า 15 ท่าน บริษัท

ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา  

*** สาํหรับห้องที่เป็นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีง

ที่สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds) หรืออาจจะจัดเป็นห้องที่มีเตยีงเสริมมี 1เตยีงใหญ่ + 1เตยีงเสริม ( 1 Double+ 1 

Extra bed ) 

*บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซ้ือเองเพ่ือต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกบัคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้าหรือ

จาํนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเคร่ืองรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรณุาแจ้งให้เราทราบในตอนจอง

ทวัร์หรือก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะ

พิจารณาให้ 

* กรณลีูกค้ามีวซ่ีาอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวซ่ีา เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบหรือคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   

* หากจาํนวนลูกค้าที่เดนิทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯ จะจัดรถขนาด 21-25 ที่น่ังในการบริการตลอดการเดนิทาง 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด  โดยสายการบิน  สิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) ตามเส้นทาง  

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

3. ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการที่ได้ระบุในรายการ ,ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลีย 

4. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิท างในต่างประเทศ 

5. ค่าประกนัการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

สําหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องทาํประกนั(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทาํเองได้ 

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 

6. ค่านํา้มันจากสายการบิน ณ วนัที่  1 ตลุาคม 2561 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนํา้มัน หาก

สายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีนํา้มันหลังจากน้ี 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าว  

2. ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี่เกนิกว่า  สายการบินกําหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ  

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สาํหรบัคนไทย จ่ายเพิม่ 5,000 บาท/ท่าน (ชําระพรอ้มกบัมดัจํา) 

7. ค่าทิปคนขบัรถ+หวัหนา้ทวัร ์ตอ้งจ่ายเพิม่ 1,000 บาท/ท่าน (ชําระพรอ้มกบัยอดส่วนที่เหลือ) 



 

 

8. ค่าทปิคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพ่ือความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง 

เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ  

9. ไม่มีแจกนํ้าด่ืมบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

10. ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง  

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงิน  

1. ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามัดจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หน่ึงท่าน  

2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรับท่านในการทาํ วซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลีย

ก่อน 21 วนัทาํงาน หรือก่อน 3 สปัดาห์  

3. หากท่านจองและให้เอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน

และผลวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่ามัดจาํทั้งหมด 

4. สาํหรบัส่วนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  20 วนัทําการสาํหรบัท่านที่

รอผล 

5. วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอชําระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อน 

6. วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

เงื่อนไขการยกเลิก  กรุป๊เทศกาลสงกรานต ์ 

ค่ามดัจําทวัรจ์ะถูกนําไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี 

1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดนิทาง 60 วนัทาํการคนืค่ามัดจาํ 20,000.- บาท. 

2. แจ้งล่วงหน้า 41– 59 วนั ก่อนเดนิทาง หักค่ามัดจาํตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  

3. แจ้งล่วงหน้า 30 - 40 วนั ก่อนเดนิทาง ยึดค่ามัดจาํ 30,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดงันี้  

- กรณทีี่ถูกปฏเิสธวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจาํทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทวัร์  

- กรณอีอกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่าตัว๋ หรือยึดมัดจาํทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตัว๋โดยส่วน

ใหญ่อย่างน้อย 15-20 วนัก่อนเดนิทาง) 

- กรณย่ืีนวซ่ีาแล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่าวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 

- กรณตีดิธุระส่วนตวั หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะย่ืนวซ่ีา ขอยึดมัดจาํทั้งหมด  

4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มีการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด  

5. ยกเลิกในวนัเดนิทาง หรือถูกปฏเิสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทวัร์ จะไม่มีการคนืเงนิไม่ว่ากรณไีด ๆ

ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ  

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผู้เดนิทาง

เป็นสาํคญั และบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดนิทา งออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผดิ

กฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนาํเข้าประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีหรือด้วย

เหตผุลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คนืเงนิไห้ท่านไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  

บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวซ่ีาอนัสบืเน่ืองมาจากเอกสารในการย่ืนวซ่ีาไม่ครบถ้วนและไม่ผ่าน

มาตรฐานในเร่ืองการเงนิและการทาํงานของตวัผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของ

ประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาต ิหรือ คนต่ างด้าวที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบ

ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า 



 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทริกซ ์จากผูส้มคัรทุกท่าน ทีส่มั ครขอวซ่ีา เพือ่เดินทางไป 

ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวซ่ีาทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ทีศ่นูยยื์น่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิวมือ 

และตอ้งจองคิววซ่ีากอ่นยืน่เท่านัน้ 

1) หนังสอืเดนิทาง มีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน (นับวนัเดนิทาง) และถ่ายสาํเนาหนา้ที่มีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวี

ซ่าติดมาทั้งหมด (สาํคญัมาก) 

***การยืน่วซ่ีาออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดินทาง (ถา้มี) หรือ 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบริษทัฯ มา จะดีกวา่เนือ่งจากทางบริษทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรูดเล่มที่  

VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจาํนวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 

3) สาํเนาทะเบียนบ้าน, สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน  

4) สาํเนาใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี), สาํเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  

5) หนงัสือรบัรองการทํางานของบริษทัที่ทํางานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือสาํเนาทะเบียน

การค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสอืรับรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาํเนาบัตรข้าราชเกษียณ  

8) หลกัฐานการเงิน โดยใ ชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจําตวัจริง (จะไดคื้นเพือ่ไดร้บั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยี

ไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน(ตวัจริง)หรือสมุดรายงานประจาํตวันักเรียนหรือกรณปิีดเทอมใช้บัตรนักเรียน  

10) ขอสาํเนาสตูบิัตร เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี 

11) เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดนิทางกบับิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่  จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอําเภอเท่านั้น จากบิดาและ

มารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัที่ตวัแทนยืน่วีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย  จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากทางอาํเภอจากบิดาและมารดาอนุญาต

ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดินทางจริง 

บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วซ่ีากอ่นวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจ่ายค่าทวัรท์ัง้หมดกอ่น

เดินทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซ่ีาไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทาง มีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้ส้ิน และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดินทางทีผ่่านแลว้จะยกเลิกเดินทางเนืองจาก

มีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทัฯ  จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวซ่ีา

ออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีที่ยืนยนัจะใหย้ืน่วีซ่า  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวซ่ีาเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทาํ

ประกนัสขุภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยื่นวซ่ีา  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันั้นๆ หรือ ลูกค้า

สามารถทาํเองได้)  หลังจากยื่นแล้ว รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไป

ตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑตูกาํหนด หลังจากน้ันรอผลวซ่ีาอกีท ีนอกจากน้ีวซ่ีาขึ้นอยู่กบัผลของสขุภาพ

ของผู้สงูอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวซ่ีาไม่สามารถระบุได้ กรณุาใสห่มายเลข

โทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์ (สาํคญัมาก) ที่สามารถติดต่อได ้ลงในสาํเนาบัตรประชาชนและ 

สาํเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวซ่ีา  และต้องทาํประกนักรเดนิทางเดี่ยวเพ่ิม 



 

 

13) ระยะเวลาในการยื่นวซ่ีาประมาณ 10-15 วนั   หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS 

แล้วนาํเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถงึวนักาํหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่ม

เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยืน่วีซ่า   หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --            

กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกตบิัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้สาํหรับเดนิทางเพื่อธุรกจิเท่านั้น ซึ่งการเดนิทางกบัทวัร์จะต้องยื่น  

วซ่ีาท่องเที่ยว เน่ืองจากการท่องเที่ยวจะต้องย่ืนวซ่ีาแบบท่องเที่ยว (Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC 

CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  หากยืน่วซ่ีาท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลกูคา้อาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ 

เนื่องจากตามเงื่อนไขวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซ่ีาล่าสุด แลว้จะยกเลกิวซ่ีาอันเก่าโดยอัตโนมัติ ) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับ

ดุลพนิิจของลกูคา้ในการตัดสนิใจ ต้องการสอบถามเพ่ิมเตมิได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 

344 6300 

เงื่อนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัตวิซ่ีานั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซ่ีาไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ี่จะ

เดนิทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน  

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่คํารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเ นียมที่ได้ชาํระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตผุลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผดิวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวซ่ีาท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน 

ขึ้นอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด 

ที่อยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย 

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ .สขุุมวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรงุเทพฯ 10110 

ทาํการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจันทร์ ถงึ วนัศกุร์ ยกเว้นวนัหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย  

เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า  

ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยืน่กรุป๊*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามที่กําหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า  

 

**** 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. วัน-เดือน-ปีเกดิ .......................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ................................... 

3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................ 

......................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ............................ 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

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

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

ที่อยู่ .................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 

โทรศัพทท์ี่ทาํงาน ...............................................  โทรสาร ......................................... 

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

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อ-นามสกุล .........................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ .................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ............................................................................................................. 

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มือถอื ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

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

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

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .................................................................... 

ที่อยู่ ........................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท ์........................... 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย (......)       เคย ( ......) ประเทศ.................... .......................... 

10. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเด่ียว) ............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         ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

      อืน่ๆ............................................................ 

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

14. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อืน่ๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทาง

สายการบินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรี

เควส long leg ทางสายการบินไม่รบัจอง ทางลูกคา้ตอ้งชี้แจงเหตผุลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตวัท่านเอง) 


