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AUSTRALIA ADELAIDE – SYDNEY

อะดิเลด – ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน
ทางบริษัทฯ ร่วมกับสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ ขอเชิญท่านเดินทางสู่ประเทศออสเตรเลียรัฐ
ออสเตรเลียใต้ ชมเมืองอะดิเลด นําท่านชิมไวน์รสเลิศที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก สวนสัตว์เคลแลนด์ ( Cleland
Wildlife Park ) สวนสัตว์ที่ใหญ่ทสี่ ุดในอะดิเลด ให้ทุกท่านเข้าชมสัตว์พนื้ เมืองของออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด หมู่บ้านชาว
เยอรมัน HAHNDORF ให้ท่านได้ชมบ้านเรือนแบบชาวเยอรมันทีด่ ูแปลกตาสงบและร่มรื่นไม่เหมือนเมืองอืน่ ในออสเตรเลีย
โรงงานทําช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของรัฐออสเตรเลียใต้ HAIGH’S CHOCOLATE FACTORYเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
ท้องถิ่นที่ให้ท่านได้เลือกซือ้ ช็อกโกแลทเพื่อเป็นของฝาก ศูนย์เพราะเลี้ยงทูน่า (Ocean Victor ) ชมศุนย์เพราะเลี้ยงทูนา่
พบกับปลาทูน่าแม่พันธุข์ นาดใหญ่หรือจะว่ายน้าํ กับทูน่า ชมการให้อาหารอย่างใกล้ชิด ชมไร่องุ่นที่ผลิตไวน์ Wirra
Wirra Winery ให้ท่านได้ชิมไวน์คุณภาพดีที่เตรียมไว้ทั้งไวน์ขาวและไวน์แดงหรือจะเลือกซื้อไวน์จากแหล่งผลิตในราคาถูก
มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสําราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอัน
โด่งดังของออสเตรเลียทีอ่ งค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

กําหนดวันเดินทาง

17 -22 มกราคม 2561
22-27 กุมภาพันธ์ 2561
23 – 28 มีนาคม 2561

ทัวร์ออสเตรเลีย_AUS ADELAIDE SYDNEY( อะดิเลด- ซิดนีย์) 6D4N (QF) JAN-MAR 89,900_ http://www.gustotour.com/tour/country/13

1

(BWAUS002)

วันแรก
15.30 น.
18.10 น.
วันที่สอง
06.30 น.
09.50 น.
11.30 น.

เที่ยง

15.00 น.
ค่า
วันที่สาม
เช้า

กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – อะดิเลด
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สาย
การบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF024
อะดิเลด ชมเมือง ย่านไชน่า ทาวน์ – ช้อปปิ้งที่ Rundle Mall
เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองอะดิเลด โดยเที่ยวบินที่ QF 741
ถึงสนามบินเมืองอะดิเลด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นชม เมืองอะดิเลด เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียใต้มีชื่อเสียงทางด้านการทาไวน์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและ
หลายแห่งยังคงเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์สงวนที่หายาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชมย่านไชน่า ทาวน์ ที่มีร้านค้าของชาวจีนและชาวเอเชียเปิดร้านอาหาร ร้านขายของใช้ประจาวัน แล้วให้
ท่านได้เลือกทานอาหารหลายแบบทั้งเอเชียและร้านอาหารแบบชาวตะวันตก
ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกย่านใจกลางเมืองที่ Adelaide Central Market ที่มีสินค้าทั้งเสื้อผ้า ผลไม้ อาหารสด แห้ง
และของที่ระลึกในราคาถูก
จากนั้นเดินทางผ่าน Victoria Square สู่ถนน North Terrace ผ่านชมอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
ชาวตะวันตกที่งดงามแปลกตา ไม่ว่าจะเป็น Parliament House, South Australian Museum, Art Gallery of
South Australia , Adelaide Casino & Railway Station, และยังให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ Rundle
Mall Shopping อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิเช่น David Jones, Myer, Target หรือจะจิบกาแฟชม
บรรยากาศของชาวเมืองเอดิเลด
นาท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE GROSVENOR ADELAIDE HOTEL
หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
อะดิเลด - เม้าท์ ล๊อฟตี้ – สวนสัตว์พื้นเมือง – หมู่บ้านชาวเยอรมัน –โรงงาน
ช็อกโกแลต – อะดิเลด
รับประทานอาหารในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เม้าท์ ล๊อฟตี้ (Mt. Lofty Lookout) ให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามสบายตาของเมืองอะดิเลด
ด้วยระดับความสูงจากน้าทะเลจนถึงจุดชมวิว 710 เมตร และด้วยบนความสูงบริเวณดังกล่าวนี้เองท่านจะพบกับ
อนุสรณ์ราลึกถึงคุณฟลินเดอร์ คอลัมน์ ผู้บุกเบิกพื้นที่บริเวณนี้ สัญลักษณ์เสาสีขาวสูงราว 10 เมตร ทาให้ท่าน
สามารถสัมผัสบรรยากาศอันเย็นสบายอีกทั้งสูดอากาศอันบริสุทธิ์จากโดยรอบเมืองอะดิเลดและท้องทะเลอันงดงาม
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ทาให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพราะเหตุใดที่แห่งนี้จึงมีผู้มาเยือนปีละไม่ต่ากว่า 350,000 คนจากทั่วทั้งมุมโลก พร้อมกัน
นีท้ ่านยังสามารถซื้อของฝากที่ระลึกได้จากร้านค้าของเมาท์ ล๊อฟตี้ได้เช่นเดียวกัน
จากนั้นเดินทางสู่สวนสัตว์เคลแลนด์ ( Cleland Wildlife Park ) สวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในอะดิเลดซึ่งก่อสร้าง
มาแล้วกว่า 50 ปี ให้ทุกท่านเข้าชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด ป้อนอาหารจิงโจ้ นกอีมู โคอาล่า
วอมแบท สุนัขพันธุ์ดิงโก เจ้าปีศาจทัสมาเนีย นกที่สวยงามต่างๆ ของออสเตรเลีย จากนั้นนาทุกท่านเดินทางเข้า
สู่หมู่บ้าน HAHNDORF ที่สร้างขึ้นในสไตส์ชาวเยอรมัน บุกเบิกครั้งแรกโดยชาวเยอรมันอพยพเมื่อปี ค.ศ.1838
หรือกว่า 179 ปีมาแล้ว โดยกลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกาย “ลูเธอรัน” ต่อมาในภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1
สิ้นสุดลง หมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแอมเบลสไซด์ เนื่องจากว่าเยอรมนีเป็นผู้แพ้สงครามให้แก่ฝ่าย
สัมพันธมิตรซึ่งออสเตรเลียถือข้างอยู่ หลังสงครามเย็นจบสิ้นลงภายหลังจึงเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อ HAHNDORF อีก
ครั้ง ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเยอรมันที่ดูแปลกตาสงบและร่มรื่นไม่เหมือนเมืองอื่นในออสเตรเลีย อาทิ
บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร สถาปัตยกรรม ต่าง ๆ ท่านสามารถแวะซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝาก ของหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ว่า
จะเป็น เครื่องปั้นดินเผา สบู่และเทียนหอม ร้านขายงานศิลปะและงานฝีมือในใจกลางเมือง
รับประทานอาหารกลางวันแบบตะวันตก
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานทาช็อกโกแลต ที่มีชื่อเสียงของรัฐออสเตรเลียใต้ HAIGH’S CHOCOLATE FACTORY
และยังเป็นโรงงานช๊อกโกแล็ตแห่งแรกในประเทศนี้เช่นเดียวกัน ก่อตั้งโดยสองพี่น้องตระกูล HAIGH โดยผู้พี่
ALFRED HAIGH ร่วมกับ CLAUDE HAIGH ผู้เป็นน้องชายได้เริ่มบุกเบิกครั้งแรกในปี ค.ศ. 1917 โดยได้สูตรการ
ทาขนมมาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สืบทอดกิจการมาแล้วกว่า 4 รุ่น จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนอกจากช็อกโกแล็ตแล้ว
HAIGH’S FACTORY ยังมีขนมประเภทอื่นจัดจาหน่ายให้เลือกสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น ลูกกวาด ขนมหวาน อีกนานา
ชนิด ท่านสามารถเลือกชิม และ
ซือ้ ชอกโกแลตรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ทั้งช็อกโกแล็ตแบบที่เป็นแท่งหรือเป็นชิ้นขนาดพอดีคา รสเข้มข้นหวาน
ละมุนลิ้น ด้วยชื่อเสียงที่มีมาอย่างยาวนานทาให้พนักงานกว่า 500 ชีวิตทางานอย่างหนักเพื่อรักษาชื่อเสียงของ
ประวัติศาสตร์ช็อกโกแล็ตจากออสเตรเลียใต้
ขณะเดียวกันก็สรรสร้างเมนูอันร่วมสมัยออกสู่ตลาดเพือ่ เป็นการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ให้ทุก ๆ ช่วงอายุวัยสามารถที่จะสนุกสนานไปกับชอกโกแลตของ HAIGH’S
CHOCOLATE FACTORY ได้อย่างมิรู้ลืม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE GROSVENOR ADELAIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
อะดิเลด- รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม - วิคเตอร์ฮาร์เบอร์– ชมศูนย์เลี้ยงทูน่า Oceanic Victor
ไร่องุ่นเพื่อผลิตไวน์
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่วัดหนานไห่ปูเตาอันเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมGiant Buddha State on Sellick’s
hillรูปเคารพพระโพธิสัตว์กวนอิมอวโลกิเตศวรมีพระวรกายสูงถึง 18 เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 15 ล้าน
ออสเตรเลียนดอลล่าห์ ระยะเวลาในการก่อสร้าง 7 ปี โดยเริ่มครั้งแรกในปี ค.ศ.1997 ริมถนน Cactus Canyon
รูปเคารพของพระองค์ท่านนั้นตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลออสเตรเลียตอนใต้อันแสนงดงามที่ซึ่งทุกท่านจะได้สัมผัส
ของความงดงามและแรงศรัทธาของชาวพุทธในประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนที่ได้เรีย่ ไรเงินทุนใน
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06.30 น.
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09.45 น.
11.35 น.
เที่ยง

การก่อสร้างรูปเคารพพระโพธิสัตว์กวนอิม อันเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเอเชียในออสเตรเลีย เชื้อเชิญ
นักท่องเทีย่ วมาเยือนกว่า 20,000 คนจากทั่วโลกเมื่อมาเยือนสถานที่แห่งนี้
นาท่านเดินทางสู่วิคเตอร์ฮาร์เบอร์เมืองริมทะเลอันเป็นย่านที่ผู้คนมาพักผ่อนริมทะเล อากาศสดชืน่ ริมมหาสมุทร
ให้ท่านเดินสู่เกาะแกรนิตโดยมีสะพานจากพื้นเดินใหญ่สู่เกาะด้วยความยาว 630 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิว
พร้อมรับอากาศอันบริสุทธิ์ไปถึงเกาะแกรนิตหรือจะนั่งรถม้าลากรถราง Horse-Drawn Tramway สู่เกาะแกรนิต
(Granite Island) ราคายังไม่รวมค่ารถม้าลากแทรม บนเกาะแห่งนี้ท่านจะได้ชมศูนย์เพาะเลี้ยงปลาทูน่าที่ใหญ่
ที่สุด Ocean Victorให้ท่านได้ชมการให้อาหารทูน่าหลายร้อยตัวที่เลี้ยงกลางทะเลโดยมีตาข่ายล้อมหรือท่าน
สามารถเข้าชมทูน่าว่ายในท้องทะเลผ่านตู้กระจกใสเห็นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาชีวิตสัตว์น้าอื่นๆ
จากนั้นเดินทางสู่ไร่ไวน์ Wirra Wirra Wineryซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ.1894 ไร่ไวน์แห่งนี้มีสโลแกนต์กล่าวไว้ว่า “จงให้
ความสาคัญและพิถีพิถันในคุณภาพไวน์และรสนิยมอันละเมียดละไมแต่จงสนุกสนานในการสร้างสรรค์ไวน์คุณภาพ
เยี่ยมออกมา”ให้ท่านได้ชิมไวน์คุณภาพดีที่เตรียมไว้ทั้งไวน์ขาวซึ่งรสสัมผัสอันสดชื่นเปล่งปลั่งราวกับฤดูใบไม้ผลิ
และไวน์แดงอันมีรสชาติสุขุมนุ่มลึกแต่แฝงด้วยความสดขององุ่นที่ใช้ในการหมัก หรือจะเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก
กลับไปสู่นักชิมที่รู้จักได้ลิ้มลอง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก ในไร่ไวน์
จากนั้นเดินทางสู่ Hugh Hamilton Winesสาหรับท่านชมไวน์ จะได้ชิมไวน์รสเยี่ยมที่ทาจากองุ่นหลายพันธุ์ ให้
ท่านได้ลองผสมไวน์ต่างๆ เข้าด้วยกันให้เป็นรสชาติใหม่ตามใจ องุ่นในไร่นี้เป็นสายพันธ์ ชีราส อันเลื่องชื่อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไวน์แดงอันมีรสชาติที่หอมละมุน เข้มข้น และหนักแน่น ซึ่งคุณ เชสเตอร์ก็ยังรักษาคุณภาพการ
ผลิตไว้อย่างเหนียวแน่นรอทุกท่านไปเยือนเพื่อลิ้มชิมรสหรือเลือกซื้อกลับไปจากนั้นเดินทางกลับสู่ตวั เมืองอะดิเลด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก
MERCURE GROSVENOR ADELAIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
อะดิเลด – ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าว – ช้อปปิ้งย่าน ไชน่า ทาวน์
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอะดิเลด
ออกเดินทางจากอะดิเลด สู่ซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF738
ถึงทางถึงสนามบินคิงฟอร์ด สมิธของนครซิดนีย์
หลังจากนั้น นาท่านเดินทาง สู่อ่าวซิดนีย์ให้ท่านได้ล่องเรือชมอ่าว
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ
ล่องเรือสาราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วย
หลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบ
โดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการ
ก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไป
ด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจานวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยัง
สามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาว
กลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทาให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นา
ออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งที่ไชน่า ทาวน์ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารชาว
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ค่า

เอเซีย อิสระที่ร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบารุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวง
กุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
รับอาหารเช้าแบบกล่องจากโรงแรม
06.30 น.
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ อาคารระหว่างประเทศ
09.50 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เที่ยวบินที่ QF023
16.40 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
*หมายเหตุ รายการนี้เป็นเพียงรายการเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

อัตราค่าบริการ
คณะผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1ห้อง ท่านที่ 3 ลด

ราคารวมตั๋ว
และวีซ่าแล้ว

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง

89,900.- บาท
79,900.- บาท
69,900.- บาท
64,900.- บาท
15,900.- บาท
1,500.- บาท

59,900.- บาท
55,900.- บาท
50,900.- บาท
48,900.- บาท
15,900.- บาท
1,500.- บาท

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จํานวน 20 ท่านขึ้นไป (ใช้รถขนาด39ที่นั่ง) หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ํากว่า 20 ท่าน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
* สําหรับห้องที่เป็นสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สามารถพัก
ได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม( 1 Double + 1 Extra bed ) สําหรับห้องนอน 3 ท่าน
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพือ่ ต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่า ช้า หรือจํานวนผ
เดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
* หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อน
เดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
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* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
หรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
* หากจํานวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -17 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้รวม








ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF) ตามเส้นทาง
ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับผู้
เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ํากว่า 1 ปีหรือเกิน 85 ปี
ขึ้นไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84ปีคุ้มครอง 50 % รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ) และท่านที่ไม่ได้เดินทางจากประเทศไทย
พร้อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท ท่านสามารถทําประกันด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการให้
ทางบริษัททําประกัน(รายเดี่ยว)ให้ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัท
ค่าน้ํามันจากสายการบินวันที่ ณ วันที่ 8 กันยายน 2560 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน

อัตรานี้ไม่รวม













ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนดที่ สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ท่านละ
1 ใบ (30 กิโลกรัม) และกระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อใบ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
ค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพือ่ ความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วน
ใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
ไม่มีแจกน้ําดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่ โมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วันทํางาน หรือ
ก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่าน
ไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
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สําหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการสําหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชําระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อน
วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่
สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
แจ้งล่วงหน้า 41– 59 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําตั๋วท่านละ 20,000 บาท

แจ้งล่วงหน้า 30 - 40 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํา 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจําทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว หรือยึดมัดจําทั้งหมด
- กรณียื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจําทั้งหมด
แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได ๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสําคัญ และบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนือ่ งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนําเข้าประเทศรวมถึ ง
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทาง
บริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสาร
ในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจ
คนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่า
ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพือ่ ต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016)
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพื่อ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่อสแกน
ลายนิ้วมือ
1)

หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสําเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติด
มาทั้งหมด (สําคัญมาก)

ทัวร์ออสเตรเลีย_AUS ADELAIDE SYDNEY( อะดิเลด- ซิดนีย์) 6D4N (QF) JAN-MAR 89,900_ http://www.gustotour.com/tour/country/13

7

(BWAUS002)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)

*** การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ สาเนาหน้า
พาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่ VFS แล้วนากลับมา
พักไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
รูปถ่ายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่) หรือสําเนาทะเบียน
การค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)
ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรข้าราชเกษียณ
หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รับพิจารณาวี
ซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank
Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน
ขอสําเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ํากว่า 16 ปี
เด็กอายุต่ํากว่า 16 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอําเภอออกให้อนุญาตออก นอก
ประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกับเด็กทั้งคู่ ทางผู้ปกครองทั้ง 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอําเภอออกให้
อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวที่ตัวแทนยื่นวีซ่า VFS ทั้งคู่
พร้อมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผสู้ ูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง
บริษัทฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 15
วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได
ๆ ทั้งสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัท
ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้)
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทําประกัน
สุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้าสามารถทําเองได้)
หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาล
ตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพของผู้สูงอายุเองและทาง
สถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์
บ้าน และอีเมล์ (สําคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ สําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มใน
การยื่นวีซ่า
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13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน

หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS แล้ว
นําเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม
หากมีการใช้เล่มเดินทางไป
ประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
ยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น

กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นคําร้องขอวีซ่าใหม่ก็ต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์
ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึ้นอยู่กับทาง
บริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซา่ ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาประเทไไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
ทาการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com
เว็บ :www.vfs-au.net
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุ๊ป***
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซา่ ของท่าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) .....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด .........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ..................................................................................................................
............................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรือร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู่......................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กินฉันสามี -ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชือ่ -นามสกุล .............................................................................. วัน -เดือน-ปีเกิด ........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บ้าน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..........................................................................
ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ...................................
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้อง
10.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง
10.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
10.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี)..................................................
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13. ต้องการเลือกที่นั่ง
ริมทางเดิน
ริมหน้าต่าง อื่นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดาเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย)
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