
 

 

 

BW..CAIRNS - SYDNEY 6D/4N by QF 
แคนส์  -  เกรทแบร์เรียรีฟ – ซิดนีย์ 6 วนั 4 คืน 

บริษทัฯ จาํกดั ขอเชญิท่านเดนิทางเยอืนประเทศออสเตรเลยี เมืองแคนส ์ ชมเกรทแบรเ์รียรีฟ  ( THE GREAT 
BARRIER REEF ) ซึง่เป็นแนวปะการงัทีเ่ป็นสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตขินาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก  สถานีรถไฟ KURANDA SCENIC 
RAILWAY ใหท้่านไดส้มัผสัความงามและเตม็ไปดว้ยธรรมชาติ  ตลาดคแูรนด้า ( KURANDA MARKET ) ทีข่ายของพืน้เมอืงของ
ชาวอะบอรจิิน้ในราคาทีต่่อรองไดไ้ม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ เครื่องประดบั กาํไร แหวน รวมถงึเครื่องดนตรพีืน้เมอืงของชาวอะบอรจิิน้    
ชมสวนธรรมชาติRAINFORESTATION  NATURE PARK  เป็นสวนทีม่พีืน้ที ่40เฮคเตอร ์ใหท้่านไดน้ัง่รถเป็ด Army Duck 
เพลดิเพลนิไปกบัทวัรป่์าธรรมชาตทิัง้บนบกและในน้ํา แวะชมหมโีคอาล่าและสวนสตัว ์พรอ้มสมัผสับรรยากาศวฒันธรรมของอะบอ
รจิิน้ชนเผ่าพืน้เมอืง  เยือนมหานครซิดนีย ์เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซาทเ์วลส ์แวะชอ้ปป้ิงย่านไชน่าทาวน์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กาํหนดการเดินทาง 9 – 14 พฤษภาคม 2562 / 12 – 17 มิถนุายน 2562 
    23 – 28 กรกฎาคม 2562 / 8 – 13 สิงหาคม 2562 
    18 – 23 กนัยายน 2562 
 



 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – นครซิดนีย์ 

15.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  ชัน้ 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N 
เคาน์เตอรส์ายการบินแควนตสั แอรเ์วย ์( QF)เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง  

18.00 น.  เหริฟ้าสู ่นครซิดนีย ์ โดยเทีย่วบนิที ่ QF024 

วนัท่ีสอง  นครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน์ - แคนส ์

07.25 น.  ถงึท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ์ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลยี หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้ แลว้
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสนามบนิภายในประเทศ  

09.25 น.  ออกเดินทางสู่เมอืงแคนส ์โดยสายการบินแควนตสัเท่ียวบินท่ี QF922 
11.40 น.  ถงึสนามบนิเมอืงแคนส ์ ซึง่เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัของรฐัควนีสแ์ลนด์และเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนฐานะเป็น

ประตูหลกัสู ่ เกรทแบรเ์รียรีฟ  ( THE GREAT BARRIER REEF ) ซึง่เป็นแนวปะการงัทีเ่ป็นสิง่
มหศัจรรย์ทางธรรมชาตขินาดใหญ่ทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ทางตอนเหนอื ของรฐัควนีสแ์ลนด์ นอกจากนี้เมอืง
แคนสย์งัมทีรพัยากรธรรมชาตทิางป่าไมท้ีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์ใหเ้ป็นมรดกโลกนอกจากนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กักนัใน
ฐานะเมอืงแหง่การผจญภยัของออสเตรเลยีทีม่กีจิกรรมโลดโผนและน่าตืน่เตน้มากมาย  

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นชมเมอืงแคนส ์ แวะชมมหาวหิารเซนต์โมนกิา้  ( St. Monica’s 
Cathedral) ทา่นจะไดเ้หน็มหาวหิารทีง่ดงามทีส่ดุในทัง้หมดของ
ออสเตรเลยี ทีป่ระกอบภาพเรือ่งราวต่างๆดว้ยหน้าต่างกระจกสสีนั
สวยงาม นําทา่นชมววิเมอืงแคนส ์ทจีุด Stunning Lookout ทา่นจะได้
เหน็ววิเนนิเขาแบบพาโนรามาจากจุดชมววิทีส่วยสดุในเมอืงแคนส์ 
หลงัจากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม  PULLMAN CAIRNS 
INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรอืเทยีบเทา่ 

  ใหท้า่นไดอ้าบน้ําเปลีย่นเสือ้ผา้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ อาหารตะวนัตก ณ ภตัตาคาร 

ใหท้า่นอสิระที ่Cairns Night Markets ตลาดกลางคนืเมอืง Cairns นี้
ตัง้อยู่ที ่    Cairns Esplanade เปิดตัง้แต่เวลา 17.00 น. ถงึ 23.00 น. 
เป็นประจําทกุคนื มแีผงรา้นคา้มากกวา่ 70 รา้น คณุสามารถเลอืกซือ้
ของขวญัและของทีร่ะลกึไดท้ีน่ี ่มทีัง้หมวกสาํหรบัเดนิป่า didgeridoos 
และงานศลิป์มากมาย 
นําทา่นเดนิกลบัสูท่ ีพ่กั  PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท่ีสาม  แคนส ์–  ด าน ้าชมปะการงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เกรท แบรเ์รียรีฟ  ( The Great Barrier Reef ) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
09.45น.  น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืและลอ่งเรอืของบรษิทั GREAT ADVENTURE  สูแ่นวปะการงัท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก (Great Barrier Reef) มพีืน้ทีค่รอบคลมุทัง้หมดมากกวา่ 2,000 กโิลเมตร ซึง่มปีระมาณ 3,400 แนว
ปะการงัทีป่ระกอบดว้ยปะการงั 400 ชนดิ และมปีลาประมาณ 1,500 สายพนัธุ์
แหวกวา่ยอยู่ในบรเิวณนี้ แนวปะการงั เพลิดเพลนิกบัการ Snorkeling ด าน ้า



 

 

ชมปะการงัทีส่วยงามและปลาน้อย ใหญ่ในทะเล  ทา่นยงัสามารถนัง่เรือท้องกระจก ทา่นจะไดเ้หน็ภาพ
ใตท้อ้งทะเลอย่างใกลช้ดิสวยงามจากใตท้อ้งเรอื ประทบัใจกบัการชมชวีติใตท้อ้งทะเลไมว่า่จะเป็นปะการงั
สสีวยงาม พชืใตน้ ้า ปลาหลากส ีหอยขนาดใหญ่รปูทรงต่าง ๆ นอกจากนี้ยงัใหท้า่นไดข้ ึน้ชมธรรมชาตทิี่
เกาะกรีนไอสแ์ลนด์ เดนิเลน่ตามหาดทรายขาว สะอาดกลางสายลมเยน็จากทะเล และธรรมชาตทิี่
งดงามแบบไมน่่าเชือ่  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ 
ใหท้า่นไดอ้สิระในการถ่ายรปู ด าน ้า  หรอืจะนัง่เลน่บนโป๊ะกลางน ้าพรอ้มจบิชา 
กาแฟยามบ่ายพรอ้มชมความงามและธรรมชาตทิีท่า่นจะตอ้งประทบัใจ  
(กจิกรรมอืน่ๆ ทีย่งัไมร่วมคอื SCUBA DRIVING, SEA WALKER, SCENIC 
HELICOPTER) จนไดเ้วลาเดนิทางกลบัสูเ่มอืงแคนสโ์ดยนัง่เรอืเรว็ประมาณ 45 
นาท ี

17.30 น. เรอืลอ่งกลบัสูท่า่เรอืแคนส ์ 
น าทา่นเดนิกลบัสูท่ ีพ่กัโรงแรม  PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรอืเทยีบเทา่   

 เพือ่อาบน ้าเปลีย่นเสือ้ผา้ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

   น าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กัโรงแรม  PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัท่ีส่ี   แคนส ์ - นัง่รถไฟสายประวติัศาสตร์ Kuranda Scenic Railway – หมูบ่า้นครูนัด้า ช้อปป้ิงสินค้า
พื้นเมอืง สวนธรรมชาติ RAINFORESTATION NATURE PARK  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00น.  น าทา่นเดนิทางจากโรงแรมโดยรถโคช้สูส่ถานีรถไฟของ KURANDA 

SCENIC RAILWAY ใหท้า่นไดส้มัผสัความงามและเตม็ไปดว้ยธรรมชาต ิ
เริม่ตน้ทีส่ถานรีถไฟ CAIRNS STATION ออกเดนิทางสสูถานปีลายทางคอื 
KURANDA STATION  ใหท้า่นไดผ้า่นชมธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าฝน ผา่น
ไรอ่อ้ย หมูบ่า้นชนบทของชาวออสซี ่ผา่นอุโมงค์ ทีม่นุษย์กอ่สรา้งขึน้ดว้ยมอื
ในอดตี ผา่นหบุเขาและเหวลกึ พรอ้มชมทศันยีภาพทีส่วยงามของภูเขารปู
ต่าง ๆ มากมาย กอ่นจะตืน่ตาตืน่ใจกบัความงดงามของน ้าตกกลางป่าเขา 
และถา่ยรปูกบัน ้าตก  BARRON FALLS กอ่นจะถงึสถานปีลายทางทีส่ถานี
ครูนัดา้ จากนัน้น าทา่นสู่หมูบ่า้นครูนัด้า  ( KURANDA VILLAGE ) หมูบ่า้น
กลางป่าฝนเขตรอ้นทีง่ดงามโอบลอ้มเป็นธรรมชาติและอากาศอนับรสิทุธิ ์ ให้
ทา่นไดเ้ดนิชอ้ปป้ิงในตลาดคแูรนด้า ( KURANDA MARKET ) ทีข่ายของ
พืน้เมอืงของชาวอะบอรจิิ้นในราคาทีต่่อรองได้ไมว่า่จะเป็นเสือ้ฝ้า เครือ่งประดบั ก าไร แหวน รวมถงึ
เครือ่งดนตรพีืน้เมอืงของชาวอะบอรจิิ้น ( Didgerigoo ) น าทา่นเดนิทางสู่สวนสวนธรรมชาติ
RAINFORESTATION  NATURE PARK   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบี์คิวบุฟเฟ่ต์ ณ ภตัตาคาร Colonial and Outback  
ชมสวนธรรมชาติRAINFOREST NATURE PARK เป็นสวนทีม่พี ืน้ที ่40 เฮคแตร ์เขา้ถงึแกน่แทข้อง
ป่าฝนเขตรอ้นชืน้ดว้ยรถทหารบุกป่าทีเ่รยีกวา่ รถสะเทิน้น ้าสะเทิน้บก  (WORLD WAR II ARMY 



 

 

DUCK) ชมตน้ปาลม์โบราณและตน้เฟิรน์บานใบเขยีวขจแีละเพลดิเพลนิกบัทวัรป่์าธรรมชาตทิัง้บนบก
และในน ้า แวะชม โคอาลา่และสวนสตัวป่์า พรอ้มสมัผสับรรยากาศวฒันธรรมของอะบอรจินิ ใหท้า่นได้
ชมการสาธติการขวา้งมมูเมอแรง ( Boomerang Throwing )  และตืน่เตน้กบัการแสดงของนักเต้นร า
ชาวอะบอริจินเผา่ (PAMAGIRRI Dance Show )  และให้ท่านได้ชมสตัวน์านาชนิดภายในสวน
ธรรมชาติแห่งน้ี อย่างเช่นโคอาล่า จ้ิงโจ้ นก จระเข้  ทสัมาเนียเดวิล และอ่ืนๆอีกมากมายเป็น
ต้น 

 
 
 
 
 
 
  น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงแคนส์ 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม  PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท่ีห้า  แคนส ์ - นครซิดนีย์ – ช้อปป้ิง 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ  

10.50น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซดินยี์ เมอืงหลวงของรฐันวิเซาทเ์วลล ์โดยสายการบนิแควนตสั เทีย่วบนิที่  QF925  
14.50น.  เดนิทางถงึนครซดินยี์  น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงซดินยี์  อสิระใหท้า่นไดช้อ็ปป้ิงสนิคา้ในย่านไชน่า

ทาวน์ เป็นแหลง่ขายสนิคา้ราคาถูกทัง้รองเทา้ เสือ้ผา้  ชดุวา่ยน ้า และชดุ
ชัน้ใน และยงัเป็นตลาดทีเ่หมาะแกก่ารมาเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึและผลไมส้ด
ประจ าฤดูกาลหรอืจะชอ็ปป้ิงย่านซติี้เซน็เตอร ์ (CENTRE POINT) เพือ่ช็
อปป้ิงสนิคา้มากมายจากหา้งดงั Queen Victoria Building (Q.V.B) 
ไดร้บัการปรบัปรงุตกแต่งใหมอ่ย่างสวยงาม เป็นที่ รูจ้กักนัทัว่ไปในทอ้งถิน่
วา่ตึก QVB ตัง้อยู่ทีบ่นถนน George Street ระหวา่งถนน Market กบั 
ถนน Park เป็นอาคารชอ็ปป้ิงสงูสีช่ ัน้ มสีนิคา้ประเภทแฟชัน่ อญัมณ ีของใชใ้นบา้น หรอืแมแ้ต่ดอกไม้  
ทา่นสามารถเดนิทางใตด้นิสูย่่าน Centre Point เพือ่ซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดงัมากมาย หรอืจะซือ้ครมีบ ารงุผวิจาก
หา้ง David Jones 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหารไทย 
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม TRAVELODGE  HOTEL   หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีหก  ซิดนีย ์- กรงุเทพฯ  

เช้า  รบัอาหารกล่องจากโรงแรม 
  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ 
09.45 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  โดยเทีย่วบนิที ่QF023 
16.35 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดภิาพ…. 



 

 

                                            ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
  

CAIRNS – SYDNEY 6D 4N BY QF  
(แคนส์  -  เกรทแบร์เรียรีฟ – ซิดนีย์ 6 วนั 4 คืน) 

      อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 9 – 14 พฤษภาคม 2562 / 12 – 17 มิถนุายน 2562 
    23 – 28 กรกฎาคม 2562 / 8 – 13 สิงหาคม 2562 
    18 – 23 กนัยายน 2562 
 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋  

(ราคารวมวีซ่าแล้ว) 
ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน ต่อห้อง 94,900.- บาท 63,900.- บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  84,900.- บาท 59,900.- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 78,900.- บาท 56,900.- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 73,900.- บาท 50,900.- บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  16,900.- บาท 16,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด 1,500.- บาท 1,500.- บาท 
 

* ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีนํา้มันของสายการบิน  

* การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จาํนวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ตํ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

* กรณีออกตัว๋แล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 

*สาํหรับห้องที่เป็นสามเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่

สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สาํหรับ

ห้องนอน 3 ท่าน 

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซ้ือเองเพ่ือต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกบัคณะเราหา กเที่ยวบินล่าช้าหรือ

จาํนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อน

เดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

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

รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   

* หาก ที่น่ังสาํหรับกรุ๊ปที่เราจองเป็นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ที่น่ังด้านหน้าสุด(long leg seat)  

* จาํนวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่น่ังในการบริการตลอดการเดินทาง 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  



 

 

อตัราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด  โดยสายการบิน  แควนตสั แอร์เวย์  (QF) ตามเส้นทาง  

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

3. ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลีย 

4. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ  

5. ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุัตเิหตแุละค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 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 ์ที่อาศยัอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงือ่นไขกรมธรรม์ 

6. ค่านํา้มันจากสายการบิน ณ วนัที่  1 ตลุาคม 2561 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนํา้มัน หาก

สายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีนํา้มันหลังจากน้ี 

7. ค่าวซ่ีาออสเตรเลีย สาํหรับคนไทย 
. 

อตัราน้ีไม่รวม  
1. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าว  

2. ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินกาํหนดที่  สายการบินอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าข้ึน

เคร่ืองไดท่้านละ 1 ใบ (30 กิโลกรมั) และกระเป๋าเล็กถือข้ึนเคร่ืองได ้1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมัต่อใบ  

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. ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพ่ือความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง 

เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า 

9. ไม่มีแจกนํ้าด่ืมบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 

10. ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง  

11. กรณไีม่เดนิทางพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้าต้องทาํประกนัเพิ่มเอง หรือ จะให้บริษัทฯ จัดทาํให้ ทางลูกค้า

สามารถแจ้งได้ (เป็นไปตามกฎหมายทุกท่านต้องทาํประกนัการเดนิทางกรณเีดนิทางกบับริษัททวัร์ ) 
 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  
1. ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามัดจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หน่ึงท่าน  

2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรับท่านในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน  21 

วนัทาํงาน หรือก่อน 3 สปัดาห์  

3. หากท่านจองและให้เอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและ

ผลวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่ามัดจาํทั้งหมด 



 

 

4. สาํหรบัส่วนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  14 วนัทําการสาํหรบัท่านที่รอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอชําระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อน 

วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
ค่ามดัจําทวัร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลกิหรือไม่

สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี้ 
1. แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 51 วนัทาํการคนืค่ามดัจาํ 30,000.- บาท. 
2. แจง้ล่วงหน้า 31– 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจาํตัว๋ท่านละ 30,000 บาท  
3. แจง้ลว่งหน้า 21 - 30 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจํา 30,000.- บาท และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ดงันี้ 

- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซ่ีาจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจาํทัง้หมดและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจาํทัง้หมด 
- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระส่วนตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซ่ีา ขอยดึมดัจาํทัง้หมด 

4. แจง้ล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
5. ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไม่ใชบ้รกิารระหว่างทวัร ์จะไม่มกีารคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั และบรษิทั
ฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเ ขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ต้องหา้ม
นําเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไหท้่านไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  บรษิทัฯจะไม่รบัผิ ดชอบในกรณีทีส่ถานทตู
งดออกวซ่ีาอนัสบืเน่ืองมาจากเอกสารในการยื่นวซ่ีาไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการทาํงานของตวัผูโ้ดยสาร
เอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง
ดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่
สายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  
ทางสถานฑตูออสเตรเลยี  เริม่การเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทุกท่าน ทีส่มคัรขอวซ่ีา  เพือ่เดนิทางไป ประเทศ
ออสเตรเลยี ดงันัน้ผูย้ ืน่ขอวซ่ีาทุกท่าน จะต้องมาตดิต่อ ทีศ่นูยย์ืน่วซ่ีาออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิวมอื และต้องจองควิวี
ซ่าก่อนยืน่เท่านัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายสาํเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่า
ติดมาทัง้หมด (สาํคญัมาก) 
***การยืน่วซ่ีาออสเตรเลยีไม่จ าเป็นต้องน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถ้าม)ี หรอื ส าเนา
หน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่ VFS แลว้น า
กลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจาํนวน 2 รปู (ขนาด 1 น้ิวครึง่ หรอื 2 น้ิว) 
3) สาํเนาทะเบยีนบ้าน, สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  
4) สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถ้าม)ี, สาํเนาทะเบยีนสมรส  (ถ้าม)ี  



 

 

5) หนังสือรบัรองการทาํงานของบริษทัท่ีทาํงานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่ )  หรอืสาํเนาทะเบยีน
การคา้ถ้าเป็นเจา้ของกจิการ 

6) ขา้ราชการจะต้องมหีนงัสอืรบัรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษยีณอายุ ขอสาํเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจาํตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบัพิจารณา

วีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รบั Bank 
Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมุดรายงานประจาํตวันกัเรยีนหรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  
10) ขอสาํเนาสตูบิตัร เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี 
11) เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี หากไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทัง้คู่  จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาํเภอเท่านัน้ จากบดิาและมารดาให้
อนุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายตุํา่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่า VFS พร้อมกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย  จะต้องมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอําเภอจากบดิาและมารดาอนุญาตออกนอก
ประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลกูค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึ้นไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทางจรงิ 
บรษิทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซ่ีาก่อนวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และต้องจ่ายค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนเดนิทาง 15 
วนั ในกรณีทีว่ซ่ีาไม่ผ่านหรอืออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าให้ เดนิทางไม่ไดบ้รษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบไม่ว่ากรณี
ได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผดิชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนืองจากมบีางท่านในคณะไม่ผ่าน 
บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทีผ่ลวซ่ีาออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีน้ี) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เน่ืองจากต้องใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซ่ีาเป็นเวลานาน และมค่ีาใชจ้่ายเพิม่ในการทาํประกนั
สุขภาพซึง่ลกูคา้จะต้องจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยื่นวซ่ีา  (ราคาขึน้อยู่กบับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้สามารถทาํเองได้ )  
หลงัจากยื่นแลว้ รออกี ประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะส่งใบฟอรม์ (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาล
ตามทีส่ถานฑตูกาํหนด หลงัจากนัน้รอผลวซ่ีาอกีท ีนอกจากน้ีวซ่ีาขึน้อยู่กบัผลของสุขภาพของผูส้งูอายุเองและทาง
สถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรบัวซ่ีาไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์
บ้าน และอีเมล ์ (สาํคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในสาํเนาบตัรประชาชนและ สาํเนาทะเบยีนบ้าน เพื่อกรอกฟอรม์
ในการยื่นวซ่ีา  

13) ระยะเวลาในการยื่นวซ่ีาประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้ื่นเล่มเขา้ VFS แลว้
นําเขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนักาํหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไป
ประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --            
              

กรณีลูกค้าใช้บตัรเอเบค  
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้าํหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่  

วซีา่ทอ่งเทีย่ว เนื่องจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซีา่แบบทอ่งเทีย่ว (Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 
CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหตุ  หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดย
อตัโนมติั เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดยอตัโนมติั ) 
ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของลูกค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ : http://thailand.embassy.gov.au/  
หรอื โทร. +66 2 344 6300 

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


 

 

เง่ือนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบริ ษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซ่ีาไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง
ไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้  
 
 

กรณีถกูปฎิเสธวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนคาํร้องขอวีซ่า
ใหม่กต้็องชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซ่ีาล่าชา้ไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และทางบริ ษทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน ขึน้อยู่
กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 

ที่อยู่ ตัวแทนรับย่ืนวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยดุ ของ สถานทูตออสเตรเลีย  
เวลายืน่ใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล ์:info.dibpth@vfshelpline.com 
เวบ็ :www.vfs-au.net 

 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนกรุ๊ป*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่าํหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวซ่ีา  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 

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   (.....) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................  
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ............................... ............................................................................................  
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ...................................................  
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............. ...............  
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา ..................................................................................  
ท่ีอยู ่....................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์....................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ....................................  
 ข้อมูลส่วนตวัเพิม่เตมิ 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............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     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อววั  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัส 
      อืน่ๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี).................................................. 

13. ต้องการเลือกที่น่ัง            ริมทางเดนิ  ริมหน้าต่าง  อืน่ๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะดาํเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตไีด้เลย) 


