SYDNEY EASY TOUR 5 DAYS 3 NIGHTS
**PROMOTION**

ซิดนี ย์ –บลูเมาท์เท่นส์ 5 วัน 3 คืน
ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นาท่าน ล่องเรือสาราญ ชมความงามของ
อ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ที่ได้เป็ นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมือง
ซิ ดนี ย์ เคียงคู่กบั สะพานฮาร์เบอร์ เข้าชมสัตว์พน้ื เมือง Koala Park Sanctury
ชมสัตว์พน้ื เมืองของ
ออสเตรเลีย ถ่ายรูปกับโคอาล่าทีน่ ่ ารัก ป้อนอาหารจิงโจ้ดว้ ยตัวท่านเอง อุทยานแห่งชาติ บลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชม
ทิวทัศน์อนั สวยงามบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ ชมเขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) ต้นกาเนิดตานานความรักอัน
แสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจน้ิ ซิดนียใ์ ห้ท่านได้ชอ้ ปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building
และครีมบารุงผิวจากห้าง David Jones หรือจะซือ้ สินค้าในย่านไชน่ า ทาวน์

 บินตรงสู่ซิดนี ยแ์ บบไม่ต้องเสียเวลาแวะที่ไหน
 พักโรงแรมในเมืองใกล้แหล่งช้อปปิ้ งเดิ นทางได้สะดวก
กาหนดการเดินทาง

12-16 (วันแม่) , 26 – 30 สิงหาคม 2561
16 – 20, 23 – 27 กันยายน 2561

DAY

วันแรก
15.30 น.

18.25 น.

ITINERARY

1

กรุงเทพฯ – ซิ ดนีย ์

2

ซิ ดนีย ์ – ชมนครซิ ดนีย ์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ –ช้อปปิ้ ง

3

ซิ ดนีย ์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง

4

ซิ ดนีย ์ – อิสระช้อปปิ้ ง หรือ เลือกซื้ อทัวร์นอกรายการตามใจชอบ

5

ซิ ดนีย ์ – กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรั บและบริ การเอกสารการ
เดินทาง
เหิรฟ้ าสู่ นครซิดนีย ์ โดยเทีย่ วบินที่ QF024
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วันทีส่ อง
06.40 น

เทีย่ ง

คา่

ซิดนีย ์ – ชมนครซิดนีย ์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ –ช้อปปิ้ ง- ซิดนีย ์
เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย หลัง
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง นาท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได
หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศ
ท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้ คลื่น หาดทรายแห่งนี้
ยังได้ เป็ นเส้ นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬา
โอลิมปิ ค ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ าผา
เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะ
ที่เดอะแก๊ป
จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ทา่ นจะได้ ชมท้ องทะเลอันงดงามของ
มหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้ าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้
ยังเคยเป็ นจุดวางปื นใหญ่ยิงต่อต้ านข้ าศึกที่เข้ ามาทางเรือในยามสงคราม
หินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้ านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สาเร็จราชการคนแรก
ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็ นม้ าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้ านหน้ า
เป็ นอ่าวซิดนีย์ท่สี วยงาม
นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็ นจุดถ่ายรูปที่
สวยงามที่ทา่ นจะถ่ายรูปให้ เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้ าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็ น
สัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ นาท่านสู่ท่าเรือและล่องเรือชมอ่ าวซิดนีย ์
รับประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ ต์ อาเซี่ยนบนเรือ
ล่องเรือสาราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE)
สิ่งก่อสร้ างที่โดดเด่นด้ วยหลังคารูปเรือซ้ อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ในแบบ
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ างชื่อเสียงให้ กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น
อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้ วยงบประมาณในการก่อสร้ างกว่าร้ อยล้ านเหรียญ
ใช้ เวลาในการก่อสร้ างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ ลงทะเบียนขึ้นเป็ น
มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้ วยห้ องแสดงคอนเสิร์ต
ห้ องแสดงละคร และห้ องภาพยนตร์ และร้ านอาหารจานวนมาก ระหว่างล่องเรือ
ท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์
ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้ าน
เหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้ าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้ อย่างสวยงามและทา
ให้ การเดินเข้ าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้ สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นาออกมาล่อง
อ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นให้ ทา่ นได้ อสิ ระช้ อปปิ้ งที่ย่านซิต้ เี ซ็นเตอร์
หรือช้ อปปิ้ งสินค้ ามากมายจากห้ างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้ รับ
การปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็ นที่ร้ ูจักกันทั่วไปในท้ องถิ่นว่าตึก QVB
ตั้งอยู่ท่บี นถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็ น
อาคารช้ อปปิ้ งสูงสี่ช้ัน มีสนิ ค้ าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ ในบ้ าน หรือแม้ แต่
ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ ายี่ห้อดัง
มากมาย
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
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นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก SYDNEY TRAVELODGE / GREAT SOUTHERN
HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ าม

ซิดนีย ์ -สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง- อุทยานแห่ งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลิน
ไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้ ืนเมืองนานาชนิด อาทิ
โคอาล่า จิ งโจ้ วอมแบท ให้ ทา่ นได้ สัมผัสและถ่ายรูปคู่กบั โคอาล่าตัวน้ อยอย่าง
ใกล้ ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิ งโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไป
กับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่ าอันอุดมสมบูรณ์เขต
ร้ อนชื้น

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารท้องถิน่
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ อุทยานแห่ งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อนั สวยงามบน
ผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้ างใหญ่ซ่ึงเป็ นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ
สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้ วยต้ นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกล
เป็ นสีนา้ เงินตามหุบเขาอันกว้ างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า
KATOOMBA จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็ น
แท่นหินใหญ่สามก้ อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็ นตานาน
ความรักอันแสนเศร้ าของยักษ์สาวอะบอริจ้ ินสามตนที่ถูกสาปให้ เป็ นหินสามก้ อน
ทาให้ หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD
บริษัทที่บริการกระเช้ าและรถรางลงหุบเขาทาให้ ทา่ นได้ ชมเขาสามอนงค์ได้ สวยงาม
ยิ่งขึ้นอีกมุม นาท่านรถรางไฟฟ้ า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่
ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุ
หุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้ านล่างอย่างตื่นเต้ นและหวาดเสียว จากนั้นให้ ทา่ นได้ เดิน
ชมธรรมชาติตามทางไม้ ท่จี ัดไว้ อย่างสวยงามใต้ หุบเขา ชมป่ าฝนและหุ่นจาลองการ
ขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้นขึ้ นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้ หุบเขา
สู่ด้านบนพร้ อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีนา้ เงินที่ทา่ นยังสามารถชม
ยอดเขาสามอนงค์อกี มุมที่แตกต่าง ( ในกรณีที่ RAILWAY ปิ ดปรับปรุง ก็
สามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน )
จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์
แวะร้ านช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองเพื่อเป็ นของฝาก
อาทิเช่นครีมบารุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก SYDNEY TRAVELODGE / GREAT SOUTHERN
HOTEL หรือเทียบเท่า

คา่
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วันทีส่ ี่

ซิดนีย ์ – อิสระช้อปปิ้ ง หรือ เลือกซื้ อทัวร์นอกรายการตามใจชอบ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

( อาหารกลางวัน และอาหารคา่ ตามอัธยาศัย )
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าในย่านไชน่าทาวน์ เป็ นแหล่งขายสินค้ าราคาถูกทั้ง
รองเท้ า เสื้อผ้ า ชุดว่ายนา้ และชุดชั้นใน และยังเป็ นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้อของที่
ระลึกและผลไม้ สดประจาฤดูกาลหรือจะช้ อปปิ้ งย่านซิต้ เี ซ็นเตอร์ (CENTRE POINT )
เพื่อช้ อปปิ้ งสินค้ ามากมายจากห้ างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้ รับการ
ปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็ นที่ร้ ูจักกันทั่วไปในท้ องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ท่บี น
ถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็ นอาคารช้ อปปิ้ งสูงสี่ช้ัน มี
สินค้ าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ ในบ้ าน หรือแม้ แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ ดิน
สู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ ายี่ห้อดังมากมาย หรือจะซื้อครีมบารุงผิวจากห้ าง David
Jones

หรือ แนะนาเลือกซื้ อทัวร์ ต่างๆ ตามรายละเอียดข้างล่าง
(สนใจสอบถามราคาที่หวั หน้าทัวร์ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง)
1.

2.

3.

ล่องเรือชมวาฬ SYDNEY WHALE WATCHING 3HRS (ทัวร์ชมวาฬเริม่
กลางเดือนพฤษภาคม – พฤษจิ กายน)
*หมายเหตุ ราคาค่าขึ้ นเรือประมาณ ผูใ้ หญ่ 80 เหรียญออสเตรเลีย และเด็ก
50 เหรียญออสเตรเลีย (ไม่รวมค่าเดินทาง)
: นาท่านล่องเรือออกจากอ่าวซิดนีย์เพื่อไปชมวาฬในฤดู
อพยพที่เดินทางหนีหนาวจากขั้วโลกใต้ ผ่านมาชายฝั่งของ
ประเทศออสเตรเลียระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี
ส่วนใหญ่จะเป็ นวาฬหลังค่อม
(Humpback Whales ) เป็ นวาฬขนาดใหญ่ท่มี ีความยาว
ประมาณ 12-16 เมตร และมีนา้ หนักประมาณ 36,000 กิโลกรัม วาฬหลังค่อมจะ
เดินทางโยกย้ ายเป็ นระยะทางประมาณ 25,000 กิโลเมตรต่อปี นอกจากนี้ยังมี
โอกาสได้ เห็นวาฬสีนา้ เงิน วาฬขวาใต้ และโลมาอีด้วย ( กรุณาตรวจสอบข้ อมูล
เพิ่มเติมจากหัวหน้ าทัวร์ก่อนจอง )
สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง WILDLIFE Sydney Zoo
(ราคาค่าเข้าประมาณ ผูใ้ หญ่ 40 เหรียญออสเตรเลีย และเด็ก 28เหรียญ
ออสเตรเลีย (ไม่รวมค่าเดินทาง)
: สวนสัตว์พ้ ืนเมืองที่อยู่ในย่านดาร์ล่ิง ฮาร์เบอร์ ของอ่าวซิดนีย์ ที่สามารถเดิน
ทางเข้ าชมได้ สะดวก ให้ ทา่ นได้ ชมจิงโจ้ วอมแบท โคอาล่า กิ่งก่าทะเลทราย จระเข้
นกต่าง ๆ ของออสเตรเลีย และผีเสื้อสีสดงดงามมากมาย ในบรรยากาศแบบ
ชาวอะบอริจ้ ินส์ ชนเผ่าพื้นเมืองของออสเตรเลีย
ขึ้ นหอคอย SYDNEY TOWER EYE + 4D EXPERIENCE
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*(ราคาค่าเข้าประมาณ ผูใ้ หญ่ 40 เหรียญออสเตรเลีย และเด็ก 28 เหรียญ
ออสเตรเลีย(ไม่รวมค่าเดินทาง)
: ให้ ทา่ นได้ ข้ นึ ชมหอคอยซิดนีย์ท่มี ีความสูงที่สดุ ย่านใจ
กลางเมืองท่านสามารถมองเห็นความงามของอ่าวซิดนีย์
ท่าเรือ โรงละครโอเปร่า เฮ้ าส์ สะพานฮาร์เบอร์ และตึก
สูงระฟ้ าต่าง ๆ ของเมืองซิดนีย์ ท่านสามารถเมืองเห็นได้
ไกลสู่มหาสมุทรแปซิฟิค นอกจากนี้ยังให้ ได้ เข้ าขมหนังสี่
มิติ (4D Cenema ) ให้ ทา่ นได้ ชมภาพยนตร์เรื่องราว
ของนครซิดนีย์ผ่านจอภาพสี่มิติท่งี ดงามของแสง สี เสียงที่ต่ นื ตา ตื่นใจ หรือจะ
เดินชมวิวของดาร์ล่ิง ฮาร์เบอร์ ย่าน Cokle Bay หรือ King Street Wharf
4.
พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ า SEA LIFE Sydney Aquarium
*ราคาค่าเข้าประมาณ ผูใ้ หญ่ 40 เหรียญออสเตรเลีย และเด็ก 28 เหรียญ
ออสเตรเลีย(ไม่รวมค่าเดินทาง)
: ชมโลกใต้ นา้ ที่ใหญ่ท่สี ดุ ในออสเตรเลียเข้ าอุโมงค์ใต้
นา้ ชมปลาหลากสีท่จี าลองชีวิตความอยู่ของปลาจากใต้
ท้องทะเล ชมปลากระเบนยักษ์ ปลาฉลาม และความ
น่ารักของปลาการ์ตูน ชมแมวนา้ ที่น่ารักบางตัวว่ายนา้
บางตัวอาบแดด
**หมายเหตุ ค่าเข้าชมอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงกรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก SYDNEY TRAVELODGE/ GREAT SOUTHERN
HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีห่ า้
เช้า
07.00 น.
09.50 น.
16.40 น.

ซิดนีย ์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ อาคารระหว่างประเทศ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เทีย่ วบินที่ QF023
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…
***********************************
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** SYDNEY EASY TOUR PROMOTION 5วัน 3คืน **

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

คณะผูเ้ ดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดให้ทา่ นที่ 3
(เตียงเสริม)

12-16, 26 – 30 สิงหาคม 2561
16 – 20, 23 – 27 กันยายน 2561
ราคารวมตั ๋ว
12-16/26-30
ส.ค.61

ราคารวมตั ๋ว
16-20 / 23-27
ก.ย.61

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบินตลอด
การเดิ นทาง

39,900.- บาท 41,900.- บาท

21,900.- บาท

37,900.- บาท
8,900.- บาท

39,900.- บาท
8,900.- บาท

19,900.- บาท
8,900.- บาท

1,000.- บาท

1,000.- บาท

1,000.- บาท

*** ราคาทัวร์ นีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่าออสเตรเลีย 5,300 บาท/ท่ าน และ ทิปคนขับ+ไกด์ 1,000 บาท/ท่ าน ***
*** บริ ษทั ต้องจ่ายค่าโรงแรมและออกตัว๋ ประมาณ 20 วันก่อนเดินทาง หากท่านยกเลิกไม่สามารถคืนเงินได้ไม่วา่ กรณี ไดก็ตาม
รวมถึงการที่ไม่ได้รับการอนุมติวีซ่าจากทางสถานทูต หรื อ ท่านยกเลิกเอง
*** ราคานี้บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ าํ มันและราคาตัว๋ ของสายการบินหากมีการเก็บเพิ่มโดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว
*** การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสาร จํานวน 15 ท่ านขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่ต่าํ กว่า 15 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
*** สําหรับห้องที่เป็ นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํ นวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรื ออาจจะจัดเป็ นห้องที่มีเตียงเสริ มมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสริ ม ( 1 Double+ 1 Extra bed )
*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรื อที่นงั่ บนเครื่ องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุ ณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์
หรื อก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั สายการบินจะพิจารณาให้
* กรณี ลกู ค้ามีวีซ่าอยูแ่ ล้ว หรื อ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรื อคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
* หากจํานวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริ ษทั ฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นงั่ ในการบริ การตลอดการเดินทาง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋ า
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อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินแควนตัส(QF) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุใน
รายการ
ค่าโรงแรมที่พกั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่ งระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบตั ิเหตุเท่านั้น คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สํ าหรับผู้เดินทางไปพร้ อม
กรุ๊ ปในระยะเวลาท่ องเที่ยวกับทัวร์ เท่ านั้น ประกันการเดินทางจะไม่คุม้ ครองผูท้ ี่อายุต่าํ กว่า 1 ปี หรื อเกิน 85 ปี ขึ้นไป
(อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปี คุม้ ครอง 50 % รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
*** กรณี ตอ้ งการทําประกันการเดินทางรายดี่ยวเพิ่ม รวมประกันสุ ขภาพด้วย ชําระเพิ่มท่านละ 500 บาท/ท่าน
รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ค่านํ้ามันจากสายการบิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 61 และบริ ษทั ฯของสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาตามภาษีน้ าํ มัน หาก
สายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ าํ มันหลังจากนี้
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกิ นกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สง
ั่ เพิ่มเอง
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าวีซ่าออสเตรเลีย สํ าหรั บคนไทย จ่ ายเพิม
่ 5,300 บาท/ท่ าน (ชําระพร้ อมกับมัดจํา)
 ค่ าทิปคนขับรถ+หัวหน้ าทัวร์ ต้ องจ่ ายเพิม
่ 1,000 บาท/ท่ าน (ชําระพร้ อมกับยอดส่ วนที่เหลือ)
 ค่าทิปคนยกประเป๋ าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋ าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็ วและสะดวกในการเดินทาง เพราะ
โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋ าเพียงพอ
 ไม่ มีแจกนํา
้ ดื่มบนรถ / ไม่ แจกกระเป๋ า
 ไม่รวมค่าอินเตอร์ เน็ตในโรงแรม เนื่ องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่ วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชัว
่ โมง
เงือ่ นไขการจองทัวร์ และการชําระเงิน
ทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้องเตรี ยมเอกสารให้ทางบริ ษทั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21
วันทํางาน หรื อก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนั กําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบินและ
ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
สํ าหรับส่ วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่ าทัวร์ ท้ ังหมดก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 20 วันทําการสํ าหรับท่ านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่ านแล้ วขอชําระยอดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ ได้ รับเงินครบทั้งหมดก่ อน
วันเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
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เงือ่ นไขการยกเลิก
ค่ ามัดจําทัวร์ จะถูกนําไปจ่ ายค่ าตัว๋ เครื่องบิน โรงแรมและวีซ่าล่ วงหน้ า 50 วัน ซึ่งไม่ สามารถเรียกเงินคืนได้ หากท่ านยกเลิก
หรือไม่ สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
แจ้งล่วงหน้า 31– 49 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําตัว๋ ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งล่วงหน้า 20 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํา 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้
- กรณี ที่ถกู ปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษทั ขอยึดค่ามัดจําทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
- กรณี ออกตัว๋ แล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่าตัว๋ หรื อยึดมัดจําทั้งหมด
- กรณี ยื่นวีซ่าแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND)
- กรณี ติดธุระส่ วนตัว หรื อ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจําทั้งหมด
แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรื อไม่ใช้บริ การระหว่างทัวร์จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่วา่ กรณี
ใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรื อโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริ ษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ และบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางออก หรื อเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิด
กฎหมายหรื อสิ่ งต้องห้ามนําเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้องหรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่วา่ จํานวนทั้งหมดหรื อบางส่ วน บริ ษทั
ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสื บเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผา่ นมาตรฐานใน
เรื่ องการเงินและการทํางานของตัวผูโ้ ดยสารเอง บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด
ออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016)
ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป จะเริ่ มการเก็บข้ อมูลด้ านไบโอเมตทริ กซ์ จากผู้สมัครทุกท่ าน ที่ สมัครขอวีซ่า เพื่อ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่ าน จะต้ องมาติดต่ อ ที่ ศูนย์ ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้ วยตนเอง เพื่อสแกน
ลายนิว้ มือ
1) หนังสื อเดินทาง มีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ ายสํ าเนาหน้ าที่มกี ารเดินทางเข้ า-ออก หรือมีวซี ่ าติด
มาทั้งหมด (สํ าคัญมาก)
*** การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่ จาเป็ นต้ องนาพาสปอร์ ตเข้ าสถานทูต สามารถใช้ เรคคอร์ ดการเดินทาง (ถ้ ามี) หรื อ
สาเนาหน้ าพาสปอร์ ต ยื่นได้ แต่ หากให้ ทางบริ ษัทฯ มา จะดีกว่ าเนื่องจากทางบริ ษัทฯ จะนาพาสปอร์ ตไปรู ดเล่ มที่
VFS แล้ วนากลับมาพักไว้ ที่บริ ษัทฯ ทางลูกค้ าจะรั บคื นอี กที สนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รู ปถ่ายสี จํานวน 2 รู ป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ ง หรื อ 2 นิ้ว)
3) สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
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หนังสื อรับรองการทํางานของบริษทั ที่ทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ ได้ ท้ ังคู่) หรื อสําเนาทะเบียน
การค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสื อรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ ได้ ท้ งั คู่)
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรข้าราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้ สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะได้ คืนเพือ่ ได้ รับพิจารณาวีซ่า
แล้ ว) หรือ statement ย้ อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่ านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่ รับ Bank Guarantee
ในการใช้ ยื่นวีซ่า
9) เด็กขอหนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน(ตัวจริ ง)หรื อสมุดรายงานประจําตัวนักเรี ยนหรื อกรณี ปิดเทอมใช้บตั รนักเรี ยน
10) ขอสําเนาสูติบตั ร เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี
11) เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรื อ มารดา
11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ ได้ เดินทางด้ วยทั้งคู่ จะต้ องมีหนังสื อยินยอมจากทางอําเภอเท่ านั้น จากบิดาและมารดาให้
อนุญาตออกนอกประเทศ
** กรณีเด็กอายุตาํ่ กว่ า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้ องไปโชว์ ตวั ที่ตวั แทนยื่นวีซ่า VFS พร้ อมกับบุตร
11.2 กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ ได้ เดินทางด้ วย จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากทางอําเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออกนอก
ประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
12) บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับลูกค้ าที่มอี ายุเกินกว่ า 75 ปี ( ยกเว้ นกรณี ที่ผ้ สู ู งอายุ 75 ปี ขึน้ ไปยืนยันที่ จะเดินทางจริ ง
บริ ษัทฯจะดาเนินการให้ และแนะนาให้ ยื่นวีซ่าก่ อนวันเดินทางมากกว่ า 45 วัน และต้ องจ่ ายค่ าทัวร์ ทั้งหมดก่ อน
เดินทาง 15 วัน ในกรณี ที่วีซ่าไม่ ผ่านหรื อออกไม่ ทันตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้ เดินทางไม่ ได้ บริ ษัทฯจะไม่
รั บผิดชอบไม่ ว่ากรณี ได ๆ ทั้งสิ ้น และ จะไม่ รับผิดชอบกรณี เพื่อนร่ วมเดินทางที่ ผ่านแล้ วจะยกเลิกเดินทางเนื องจากมี
บางท่ านในคณะไม่ ผ่าน บริ ษัทฯจะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื นเงินค่ าทัวร์ ทั้งหมดรวมถึงญาติหรื อผู้ติดตามที่ ผลวีซ่าออก
แล้ วแต่ ยกเลิกเพราะกรณี นี)้
กรณีที่ยนื ยันจะให้ ยื่นวีซ่า
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็ นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทํา
ประกันสุ ขภาพซึ่ งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ฯ ประกันนั้นๆ หรื อ ลูกค้าสามารถ
ทําเองได้) หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่ งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุ ขภาพ
โรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้ วีซ่าขึ้นอยูก่ บั ผลของสุ ขภาพของผูส้ ูงอายุ
เองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่ วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุ ณาใส่ หมายเลขโทรศัพท์ มอื ถือ
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน และอีเมล์ (สํ าคัญมาก) ที่สามารถติดต่ อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ สําเนาทะเบียนบ้าน
เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสื อเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS แล้ว
นําเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้ เล่ มเดินทางไป
ประเทศอืน่ ก่ อน จะต้ องแจ้ งให้ เราทราบก่ อนยืน่ วีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น -เงือ่ นไขสํ าคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่านั้นขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่ งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
5)
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กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด หรื อ หากต้ องการยืน่ คําร้ องขอวีซ่า
ใหม่ กต็ ้ องชําระค่ าธรรมเนียมใหม่ พร้ อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริ ง หรื อผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด
4. กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
ขึ้นอยูก่ บั ทางบริ ษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด

ทีอ่ ยู่ ตัวแทนรับยืน่ วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุ ขมุ วิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุ งเทพฯ 10110
ทําการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายืน่ ใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100
อีเมล์ : info.auth@vfshelpline.com
เว็บ : http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/index.html
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ตรงตามเงือ่ นไขทีจ่ ะยืน่ กรุ๊ป***
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช่ ี้แจงไว้ ข้างต้ นให้ ครบตามทีก่ าํ หนด เพือ่ ความสะดวกของท่ านเองในการยืน
่ ขอวีซ่า 

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการยืน่ วีซ่าของท่ าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตําแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน หรื อร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู.่ ......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ที่ทาํ งาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............โทรศัพท์ ........................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ....................................
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้ อง หรือ ( DBL) ............ห้ อง
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ ……..ห้ อง
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ …….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ …….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี)..................................................
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13. รีเควสที่น่งั .........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้ าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทางสายการ
บินฯ ตามทีร่ ีเควสมา แต่ไม่สามารถการันตีได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสาย
การบินไม่รบั จอง ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์เชคอินด้วยตัวท่านเอง)
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