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ซดินยี ์ซดินยี ์––  บลเูม้บลเูมา้ทเ์ทน่ส ์าทเ์ทน่ส ์--  พอรต์ พอรต์ สตเีฟ่นส ์ สตเีฟ่นส ์ 55  วนัวนั  3 3 คนืคนื  

พิเศษ..รบัประทานอาหารไทย 1 มื้อ 
 

ขอเชญิท่านร่วมเดนิทางสู่ นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี  น าท่าน ล่องเรือส าราญ  ชมความงามของ
อ่าวซดินีย ์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าสท่ี์ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองคก์ารยเูนสโก สญัลกัษณ์ของเมือง
ซิดนีย ์ เคียงคู่กบัสะพานฮารเ์บอร ์ เขา้ชมสตัวพ์ืน้เมอืง Koala Park Sanctury   ชมสตัวพ์ืน้เมอืงของ
ออสเตรเลยี ถ่ายรูปกบัโคอาล่าทีน่่ารกั ป้อนอาหารจงิโจด้ว้ยตวัท่านเอง  อทุยานแห่งชาติบลูเม้าทเ์ท่นส ์ ชืน่ชม
ทวิทศัน์อนัสวยงามบนผนืแผน่ดนิกวา้งใหญ่  ชม เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS) ตน้ก าเนิดต านานความรกั
อนัแสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอรจิิน้ ตื่นเตน้สุดระทกึใจกบัการนัง่รถ 4WD ตะลุยเนินทราย และสนุกสนานกบั
การเล่นแซนดนูบอรด์ ที ่Port Stephens แล้วล่องเรือส าราญ Moonshadow Cruise ชมปลาโลมาแสนน่ารกั 
ซดินียใ์หท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้มากมายจากหา้งดงั Queen Victoria Building และครมีบ ารุงผวิจากหา้ง David 
Jones หรอืจะซื้อสนิคา้ในย่านไชน่า ทาวน์   

  
 

กาํหนดการเดินทาง   22-26 พฤษภาคม 2562 // 12 – 16 มิถุนายน 2562 

     25 – 29 กรกฎาคม 2562 // 8 -12 สงิหาคม 2562 

 

 
 
 
 
 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพฯ– ซิดนีย ์  

2 ซิดนีย ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส-์สวนสตัวพ้ื์นเมือง- ซิดนีย ์
at SYDNEY HOTEL 

3 
ซิดนีย ์– พอรต์ สตีเฟ่นส ์ นัง่รถ 4 WD -ตะลุยบนเนินทราย-ล่องเรือ

สําราญชมปลาโลมา 

at SYDNEY HOTEL 

4 ซิดนีย ์– ชมนครซิดนีย ์- ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์  at SYDNEY HOTEL 

5 ซิดนีย ์ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ  



 

 

 
วนัแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์

 

วนัทีส่องของการเดินทาง      ซิดนีย ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส-์ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง- ซิดนีย ์

 

 
 
 
 

16.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  ช้ัน 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

19.20 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 475 

 
  

07.20 น  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย 

   นาํท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ชื่นชมทวิทศัน์อนัสวยงามบนผนืแผ่นดินและ

หุบเขาอนักว้างใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิดสตัว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและ

เตม็ไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสนีํา้เงินตามหุบเขาอนักว้างใหญ่ ผ่านเมืองเลก็ๆ

กลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA    

  จากน้ันชม เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลก

ตาที่เกดิจากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นตาํนานความรักอนัแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจ้ินสามตนที่

ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทาํให้หุบเขาแห่งน้ีมีความงามยิ่งขึ้น จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ SCENIC 

WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทาํให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงาม 

 ยิ่งขึ้นอกีมุม  

  นาํท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินใน

สมัยก่อนมีความชันถงึ 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอนัสงูชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและ

หวาดเสยีว  

  จากน้ันให้ท่านได้เดิน ชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและ

หุ่นจาํลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากน้ัน ขึ้ นกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่

ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสนีํา้เงินที่ท่านยังสามารถชม  

 ยอดเขาสามอนงค์อกีมุมที่แตกต่าง  

  (ในกรณีที ่RAILWAY ปิดปรบัปรุง กส็ ามารถนั่ง SCENIC CABELWAY 

ขึ้นหรือลงหบุเขาแทน) 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกบัการชม

ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิโคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท ให้ท่านได้

สมัผสัและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของ

ท่านเอง สดช่ืนผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่า 10 เอเคอร์ของผนืป่าอนัอดุม

สมบูรณ์เขตร้อนชื้น จากน้ันเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้า พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝาก 

 อาท ิเช่นครีมบาํรุงผวิ หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้  



 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง         ซิดนีย ์– พอรต์ สตีเฟ่นส ์ นัง่รถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย – ล่องเรือสาํราญชม 

     ปลาโลมา 

 

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

   นาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY  TRAVELODGE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

   
 
 
 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํท่านเดินทางสู่ พอรต์ สตีเฟ่นส ์โดยน่ังรถขึ้นไปทางเหนือผ่านสะพานฮาร์เบอร์ 

   ข้ามอ่าวซิดนีย์ที่สวยงามสู่ย่านนอร์ทซิดนีย์ ผ่านเมืองกอ็สฟอร์ดและเมือง 

   นิวคาสเซิล ก่อนจะถงึทางแยกเข้าสู่พอรต์ สตีเฟ่นส ์ เมืองตากอากาศที่ชาวซิดนีย์

   เดินทางมาพักผ่อนทางทะเลจึงได้รับสมญานามว่า”Blue Water Paradise”จากน้ัน

   นาํท่านได้สมัผสัประสบการณ์อนัต่ืนเต้นกบัการน่ังรถ 4WD ตะลุยเนินทราย และ

   การเล่นแซนดูนบอรด์ กระดานล่ืนไถลลงจากเนินทรายสงูนับ 10 เมตร พร้อมชม

   วิวอนังดงามของท้องทะเลและเนินทรายสทีองเพลิดเพลินอารมณ์บนชายหาดที่เยน็             

            สบายเหมาะแก่การพักผ่อน จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือที่ อ่าวเนลสนั  

   (NELSON BAY)  

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ 

   ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารกัในธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด ให้ท่าน

   ได้ชมโลมาที่ว่ายนํา้เวียนวนอยู่ใกล้ๆ สนุกสนานต่ืนเต้นเม่ือโลมาทกัทายด้วยการ

   กระโจนทะยานไปข้างหน้าพร้อมกบัเรือ นอกจากน้ีท่านสามารถชมนกนานาชนิดที่

   บินไปมาในอ่าวนี้    

   จากน้ันสมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางกลับสู่ นครซิดนีย ์

คํา่     รบัประทานอาหารคํา่อาหารจีน ณ รา้นอาหาร  

     นาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY  TRAVELODGE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 



 

 

วนัทีส่ีข่องการเดินทาง             ซิดนีย ์ชมเมือง หาดบอนได – เดอะแกป๊ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ชอ้ปป้ิง  

 

 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชม หาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยม

   มาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด  

   อนัสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทางในการว่ิง

   มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกฬีาโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพ่ือชมทศันียภาพอนั

   สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุ ทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชม

   วิวที่สวยงามอกีแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และ

   ความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี่ 

   ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สาํเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส ์ซ่ึงเป็น

   ม้าหินทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  

   นอกจากน้ีด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่า เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  

   แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝาก อาทเิช่นครีมบาํรุงผวิ หรือของที่

   ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟตบ์นเรือ  

    ล่องเรือสาํราญในอ่าวซิดนีย ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA  

   HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ใน

   แบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างช่ือเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น 

   อซูอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรี ยญ 

   ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถงึ 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

    มรกดโลกในปี พ .ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้อง

   แสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจาํนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่าน

   ยังสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์ ที่เช่ือมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกบั

   ตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทาํให้การ

   เดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซ่ีนาํออกมาล่องอ่าว

   อวดความงามในอ่าวแห่งน้ี จากน้ันเดินทางกลับสู่ซิดนีย์  ให้ท่านได้อสิระช้อป

   ป้ิงที่ย่านซิต้ีเซน็เตอร์ หรือปป้ิงสนิค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria  

   Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้ จักกนั

   ทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ต้ังอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market 

   กบั ถนน Park เป็นอาคารช้อปป้ิงสงูสี่ช้ัน มีสนิค้าประเภทแฟช่ัน อญัมณี ของใช้

   ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้  ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพ่ือซ้ือ

   สนิค้ายี่ห้อดังมากมาย 

 

 



 

 

วนัทีห่า้    ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
คํา่     รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารไทย  

     นาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY  TRAVELODGE HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

 

 
 
เชา้  อาหารเชา้แบบกล่องจากโรงแรม 

06.30 น.                 นาํท่านเดินทางสู่ สนามบนิคิงสฟ์อรต์สมิธ ซิดนีย ์เพ่ือเดินทางกลับ 

10.00 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG476   

15.25 น.         เดินทางถงึกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ 

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

BW…HIGHLIGHT SYDNEY 5D3N 
(ซิดนีย ์– บลเูม้าทเ์ท่นส ์- พอรต์ สตีเฟ่นส ์ 5 วนั 3 คืน) 

 
อตัราค่าบริการ 

  
 

กาํหนดการเดินทาง   22-26 พฤษภาคม 2562 / 12 – 16 มิถุนายน 2562 

     25 – 29 กรกฎาคม 2562 / 08 -12 สงิหาคม 2562 
       

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋ 
ราคาไมร่วมตัว๋เครื่องบิน

ตลอดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 55,900.- บาท 31,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 52,900.- บาท 29,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 48,900.- บาท 26,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 43900.- บาท 24,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง ลดใหท้า่นที ่3 (เตยีงเสรมิ)  1,000.- บาท 1,000.- บาท 

กรุ๊ปเดือนพฤษภาคม-มถิุนายน 2562 น า้หนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปน า้หนัก
กระเป๋าอนุญาตให้โหลดได้ 20 กโิลกรัมต่อท่าน และถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม 
**กรุณาย่ืนวซ่ีาได้ระหว่าง  1-3 เดือนก่อนเดนิทาง และเอกสารต้องครบตามสถานทูตก าหนด 



 

 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีนํา้มันและราคาตัว๋ของสายการบินหากมีการเกบ็เพ่ิมโดยไม่ได้แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคาน้ีไปแล้ว  

*** การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จาํนวน 20 ท่าน หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ตํ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

*** สาํหรับห้องที่เป็นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สามารถ

พักได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรืออาจจะจัดเป็นห้องที่มีเตียงเสริมมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสริม ( 1 Double+ 1 Extra bed ) 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ

ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   

* หากจาํนวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่น่ังในการบริการตลอดการเดินทาง 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

* การรีเควสที่น่ังขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสายการบินไม่รับจอง และทางลูกค้าต้อง

ช้ีแจงเหตุผลกบัทางเคาทเตอร์เชคอนิด้วยตัวท่านเอง) 

* การใช้ผ้าเชด็ตัวในโรงแรม หากต้องการให้เปล่ียนทุกวันให้ท่านวางผ้าเชด็ตัวไว้ที่พ้ืน ถ้าแหวนไว้ทางโรงแรมจะไม่เปล่ียนให้เพราะ

ถือว่าท่านยินดีที่จะใช้ผ้าเชด็ตัวผืนเดิมและยินดีเข้าร่วมรณรงค์กจิกรรมลดโลกร้อน 

อตัรานี้ รวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด  โดยการบินไทย  ตามเส้นทาง  

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

3. ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการที่ได้ระบุในรายการ ,ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลีย 

4. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ  

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 มกราคม 2562 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนํา้มัน 

หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีนํา้มันหลังจากน้ี 

7. ค่าวซ่ีาออสเตรเลีย สาํหรับคนไทย 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าว 

2. ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินกาํหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าได้ท่านละ 30 กโิลกรัม สาํหรับกรุ๊ปเดอืนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562  กรุป๊จากเดือนกรกฎาคม 2562  

เป็นตน้ไปโหลดกระเป๋าไดท่้านละ 20 กิโลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถอืขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ  

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



 

 

6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 

7. ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 

8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง  

9. ไม่มีแจกนํ้าด่ืมบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

10. ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงิน  

1. ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามัดจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หน่ึงท่าน  

2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรับท่านในการทาํวซ่ี าเข้าประเทศออสเตรเลีย

ก่อน 21 วนัทาํงาน หรือก่อน 3 สปัดาห์  

3. หากท่านจองและให้เอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน

และผลวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่ามัดจาํทั้งหมด 

4. สาํหรบัส่วนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัทําการสาํหรบัท่านที่

รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอชําระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนั

เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

5. เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามัดจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้อ่านเงือ่นไขและยอมรับข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจําทวัรจ์ะถูกนําไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี 

1. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัทําการคืนค่ามดัจํา 30,000.- บาท. 

2. แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจําทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจําทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

3. แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลสงกรานต)์  

4. แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรื อการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

หมายเหตุ  

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผู้

เดนิทางเป็นสาํคญั และบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดนิทางออก หรือเข้าประเทศ 

เนื่องจากมีสิ่งผดิกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนาํเข้าประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤตสิ่อไป

ในทางเสือ่มเสยีหรือด้วยเหตผุลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

2. ทางบริษัทฯ ไม่คนืเงนิไห้ท่านไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวซ่ีาอนั

สบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวซ่ีาไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการทาํงานของตวัผู้โดยสารเอง  

3. บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาต ิหรือ 

คนต่างด้าวที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย  

4. บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สายการบินระหว่าง

ประเทศล่าช้า 

 
 



 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทริกซ ์จากผูส้มคัรทุกท่าน ทีส่มคัรขอวซ่ีา 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 าพาสปอรต์ไปรูดเล่มที ่

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 )  หรือสาํเนา

ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสอืรับรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาํเนาบัตรข้าราชเกษียณ  

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์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 ไม่ได้ เดินทางดว้ยทั้งคู่ 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 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดินทาง

จริง บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วซ่ีากอ่นวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจ่ายค่าทวัรท์ัง้หมดกอ่น

เดินทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซ่ีาไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้ส้ิน และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดินทางทีผ่่านแลว้จะยกเลิกเดินทางเนืองจาก

มีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทัฯจะข อสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวซ่ีา

ออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีที่ยืนยนัจะใหย้ืน่วีซ่า  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวซ่ีาเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทาํ

ประกนัสขุภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยื่นวซ่ีา  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันั้นๆ หรือ ลูกค้า

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

ตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑตูกาํหนด หลังจากน้ันรอผลวซ่ีาอกีท ีนอกจากน้ีวซ่ีาขึ้นอยู่กบัผลของสขุภาพ

ของผู้สงูอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวซ่ีาไม่สามารถระบุได้ กรณุาใส่หมายเลข

โทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์ (สาํคญัมาก) ที่สามารถติดต่อได ้ลงในสาํเนาบัตรประชาชนและ 

สาํเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวซ่ีา   



 

 

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

แล้วนาํเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถงึวนักาํหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่ม

เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยืน่วีซ่า   หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริ ษัทฯจะไม่

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. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํระไปแล้ว 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 ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยืน่ 

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามที่กําหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า  

 

**** เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบั  
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

 

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


 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

 
 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 

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

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

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

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

โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ..................................................... 

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

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

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

โทรศัพท์ที่ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

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

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ........................................ 

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

โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ์............................ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ์............................ 

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

ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ 

....................................... 

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

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

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตยีงแยก) / DBL(เตยีงเดี่ยว) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตยีง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตยีง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตยีงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง    

  

12. อาหาร            ไม่ทานเนื้อววั  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัส 

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

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

14. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดนิ/ริมหน้าต่าง/อืน่ๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสาย

การบินไม่รบัจอง ทางลูกคา้ตอ้งชี้แจงเหตุผลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตัวท่านเอง) 

 

 


