Royal Caribbean Radiance of the Seas
SYDNEY-MELBOURNE 7D4N

้ ทาง ซด
ิ นีย ์ – เมลเบิรน
ล่องเรือสําราญเสน
์ 7 ว ัน 4 คืน

ขนาดของเรือ
จํานวนชั้น
เลานจ์ /บาร์

: 90,090 ตัน
: 13 ชั้น

:16 บาร์

จํานวนผู้โดยสาร
จํานวนห้ องพัก
สระว่ ายนํา้

: 2,122 ท่ าน

: 1,061 ห้ อง
: 2 สระ

นําท่านล่องเรือสําราญสุดหรูจากซิ
จากซิดนียส์ เู่ มลเบิรน์ พร้อมชมความงามของทะเลใต้และความบันเทิง
มากมายในเรือระหว่างเดินทาง ห้องอาหารสุดหรูทม่ี ใี ห้เลือกทัง้ อาหารเอเชียและตะวันตก ชมโชว์อนั ตระการตา
หรือจะออกกําลังกายสําหรับคนรักสุขภาพ เสีย่ งโชคทีค่ าสิโนและช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีบนเรือ ซิดนียน์ ําท่านชม
หาดบอนไดทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วและชาวซิดนียม์ านอนอาบแดดทัง้ หญิงและชาย ชมเดอะแก๊ปชมวิวมหาสมุทรและ
ปากอ่าวซิดนียท์ ส่ี วยงาม ชมโอเปร่า เฮ้าส์ทีทเ่ ี คียงข้างอยูก่ บั สะพานฮาร์เบอร์ทส่ี วยงามในอ่าวซิดนี
ดนียแ์ ละเดินเล่นที่
เดอะร๊อคย่านเมืองเก่าในสมัยก่อน นําท่านชมสวนสัตว์โคอาล่า พาร์ค ท่านจะได้ป้อนอาหารจิงโจ้และถ่ายรูปกับ
โคอะล่าอย่างใกล้ชดิ ช้อปปิ้งทีย่่ยา่ นไชน่ า ทาวน์ ให้
ให้ทา่ นซือ้ ของฝากก่อนกลับบ้าน เมลเบิ รน์ นําท่านขึน้ ชมเมืองที่
เก่าแก่ชมอาคารบ้านเรือนในยุควิคตอเรีย สวนฟิ ตซอยทีม่ กี ระท่อมของกับตั
บตันคุก้ นักสํารวจชาวอังกฤษทีส่ าํ คัญ
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ของคนออสเตรเลีย ชมอนุสรณ์สถานสงคราม อาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิรน์ ชมวิ หารเซนต์แพทริ คซึง่ เป็ นวิหาร
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ และให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้งย่
งย่านใจกลางเมืองเมลเบิรน์

กําหนดการเดินทาง

13 –19 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

วันแรกของการเดินทาง (13 เมษายน 2562) กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์
15.00 น.
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.10 น.
ออกเดินทางสู่ นครซิ ดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่ QF024
วันทีส่ องของการเดินทาง ( 14 เมษายน 2562)
06.20 น
07.30 น

เทีย่ ง

13.00 น.
16.30 น.
คํา่

ซิดนียช์ มเมือง หาดบอนได – เดอะแก๊ป –เดอะร๊อค – ขึ้ นเรือ

เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิ ดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย
นําท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาว
ชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลาง
สายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้ คลื่น หาดทรายแห่ง
นี้ยังได้ เป็ นเส้ นทางในการวิ่ง
มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาด
ในคราวที่จดั กีฬาโอลิมปิ ก ปี 2000
ผ่านชมบ้านของเศรษฐี
บนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้ าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของ
อ่าวซิดนีย์และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ปจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้
ชมท้ องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้ าซิดนีย์ในทางเรือ ใน
บริเวณนี้ยังเคยเป็ นจุดวางปื นใหญ่ยิงต่อต้ านข้ าศึกที่เข้ ามาทางเรือในยามสงคราม ม้าหินของมิสซิส
แม็คควอรีช่ มม้ านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สาํ เร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ซ่ึงเป็ นม้ า
หินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะด้ านหน้ าเป็ นอ่าวซิดนีย์ท่สี วยงามนอกจากนี้ด้านบน
สวนสาธารณะยังเป็ นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้ เห็นโรงละครโอเปร่าเฮ้ าส์และสะพาน
ฮาร์เบอร์เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจี น
นําท่านเดินทางสู่ย่านเดอะร๊อค ที่ท่านสามารถ ซิ ดนีย ์ เพื่อชมโรง
ละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้ างที่โดดเด่นด้ วย
หลังคารูปเรือซ้ อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วม
สมัยที่สร้ างชื่อเสียงให้ กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์นอูซอง
สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้ วยงบประมาณในการก่อสร้ างกว่าร้ อยล้ านเหรียญใช้ เวลาในการก่อสร้ าง
นานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ ลงทะเบียนขึ้นเป็ นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบ
ไปด้ วยห้ องแสดงคอนเสิร์ต ห้ องแสดงละคร และห้ องภาพยนตร์ และร้ านอาหารจํานวนมาก
นําท่านสู่ท่าเรือ ซิดนีย์เพื่อเชคอิน เรือสําราญ Royal Carribean Rediance of the Seas
เรือสําราญออกจากท่าเรือซิดนีย์ มุ่งหน้ าสู่เมืองเมลเบิร์นรัฐวิคตอเรีย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
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ล่องเรือสู่เมลเบิร์น ให้ ทา่ นพบกับความบันเทิงมากมายและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีส่ าม (15 เมษายน 2562)

ซิ ดนีย ์ ล่องเรือ สู่เมลเบิรน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ
ให้ ท่านได้ อสิ ระบนเรือสําราญชมวิวของท้ องทะเลที่สวยงาม ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร
หรือจะนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือ กิจกรรมต่างๆ มากมายบนเรือตามใจชอบ หรือจะช้ อปปิ้ งสินค้ า
ปลอดภาษีบนเรือ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ
ให้ ท่านได้ อสิ ระและชมโชว์ต่างๆ มากมาย

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ

วันทีส่ ี่ (16 เมษายน 2562)
เช้า
08.00 น.

เมลเบิร์นสวนฟิ ตซรอย-อนุสรณ์สถานสงคราม–วิหารเซนต์แพทริค–ช้อปปิ้ ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ
เดินทางถึงท่าเรือเมลเบิรน์ นําท่านชมเมลเบิรน์ เป็ นเมืองทีม่ ีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสาน
ทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้ วยกัน เป็ นเมืองหลวงที่ต้งั อยู่บนริมฝั่งแม่นาํ้ Yarra มีสวนสาธารณะ
ริมนํา้ มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ ากับตึกสูงระฟ้ าในสมัย
ปัจจุบนั ทําให้ มีภมู ิทศั น์ของเมืองที่ไม่เหมือนใครมีแม่นาํ้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็ นเสน่ห์ของเมลเบิร์น

BW- Royal caribbean Sydney- Melbourne 13-18 APR19

Page 3

หลังจากนั้นชม สวนฟิ ตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่เี ต็มไปด้ วยดอกไม้ นานาพันธุ์ เป็ นที่ต้งั
กระท่อมกัปตันคุก้ (**ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม) บ้ านพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญ
ของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ ถูกย้ ายมาเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลอง
นครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี ผ่านชม Federation Square เป็ นย่านที่ครึกครื้นของเมือง
เมลเบิร์นตรงปลายแม่นาํ้ Yarra River ข้ ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders Street Station ที่น่ีเป็ นศูนย์
รวมของแกลอรี่ โรงภาพยนตร์ ร้ านอาหารภัตตาคารที่ได้ รับรางวัล มีคาเฟ่ และบาร์ มีลานเปิ ดกว้ าง
สําหรับจัดกิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการที่ล้อมรอบไปด้ วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สดุ แห่ง
หนึ่งของโลก มีร้านอาหารมากมายหลายสไตล์ นําท่านชม อนุ สรณ์สถานสงคราม(Shrine of
remembrance) เป็ นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ท่สี ดุ ในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บริเวณคิง
โดเมนส์บนถนนเซนต์คิวด้ า สถานที่แห่งนี้รัฐบาลออสเตรเลียได้ สร้ างขึ้นเพื่อรําลึกถึงชายหญิงที่รับ
ใช้ ชาติและเสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 1 ขณะไปรบยังสนามรบกัลลิโปลีประเทศตุรกี ณ.สมรภูมิ
แห่งนี้จึงเกิดเป็ นวัน “แอนแซ็ค” (25 เมษายน) ในวันนี้เหล่าชาวออสเตรเลียนได้ จัดพิธรี าํ ลึกถึงผู้รับ
ใช้ ชาติจาํ นวนกว่า 114,000 นาย และเสียชีวิต 19,000 นาย โดยจะนําดอกป๊ อปปี้ สีแดงมาแสดง
ความเคารพ ณ สถานที่แห่งนี้ซ่ึงจะจัดเป็ นประจําในทุกๆปี ออกแบบและอํานวยการก่อสร้ างโดย
สถาปนิกอดีตทหารผ่านศึก ในสงครามโลกครั้งที่ 1 “ฟิ ลลิปส์ ฮัดสัน” กับ “เจมส์ วาร์ดร็อบ” สร้ าง
ตามอย่างศิลปะคลาสสิคโดยได้ แรงบันดาลใจจาก สุสานแห่งฮาลิคาแนสสัส และวิหารพาเธนอนใน
กรุงเอเธนส์
ส่วนยอดของเหนือหลังคาทรงซิกก้ าเป็ นส่วนที่ได้ มาจาก “Choragic monument of
lysicrates” ในกรุงเอเธนส์
วัสดุท่ใี ช้ ในการก่อสร้ างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ นั้นเป็ นวัสดุท่อี ยู่ใน
ประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นหินแกรนิตที่เป็ นโครงสร้ างหลักๆ ของตัวอาคาร และหิน
อ่อนที่ใช้ ในการตกแต่งภายใน สถานที่สาํ คัญแห่งนี้ถูกสร้ างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 คือในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ.1918 และแล้ วเสร็จในเดือน มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกันยังใช้ ราํ ลึกถึงผู้
เสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้ วย ผ่านชมอาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิรน์ (Parliament House
Melbourne) ก่อสร้ างขึ้น ณ เดือนธันวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929 ออกแบบโดย “ชาลี แพส
ลีย์และปี เตอร์ เคอร” อํานวยการก่อสร้ างโดย” “จอน คิงส์” ซึ่งใช้ พ้ ืนฐานศิลปะนีโอคลาสสิค
ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทิศตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย สถานที่แห่งนี้เคยถูกใช้ เป็ นทั้ง
รัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 ครั้งในปี 1855-1901และ 1927-ปัจจุบัน ทั้งยังเคยถูกใช้ เป็ นอาคาร
รัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหว่างปี 1901-1927 อีกต่างหาก สถานที่แห่งนี้ได้ รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกสําคัญของรัฐวิคตอเรีย และได้ เฉลิมฉลองครบรอบ 150ปี ในปี 2006 ที่ผ่าน
มา ผ่านชมวิหารเซนต์แพทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourne) เป็ นวิหารในศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ท่สี ดุ ในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้เป็ นบิชอ็ ปท่านแรกแห่งเมือง
Melbourne ต่อมาได้ เป็ นบิชอ็ ปแห่งออสเตรเลียคนที่ 4 มีดาํ ริให้ William Wardell ผู้เป็ นทั้งนักบวช
และสถาปนิกที่สาํ คัญแห่งเมืองนี้เป็ นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้ างทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธิค
ระหว่างศตวรรษที่ 14 โดยมีพ้ ืนฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ โดยเริ่มวางแผน
และก่อสร้ างเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1858-1939 ต่อมาได้ บูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี 1994 เพื่อที่จะเฉลิม
ฉลองครบรอบ 100 ปี ในอีกสามปี ถัดมา
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เทีย่ ง

18.00 น.
คํา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระตามอัธยาศัย หรือจะเดินช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองในไชน่าทาวน์หรือจะเลือกซื้อสินค้ าแบรนแนม
มากมายในย่านใจกลางเมืองที่มีอาคารบ้ านเก่าสร้ างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้ วยบรรยากาศแบบ
ชาวจีนและชาวเอเซียหรือจะช้ อปปิ้ งห้ างสรรพสินค้ าชื่อดัง อาทิ ห้ างเดวิด โจน์ ห้ างมายเออร์ ใน
ย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปด้ วยร้ านเสื้อผ้ าแฟชั่น หลากหลาย
สําหรับบุรษุ และสตรี
เรือออกเดินทางจากเมลเบิร์น สู่ ซิดนีย์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ

วันทีห่ า้ (17 เมษายน 2562) ล่องเรือจากเมลเบิรน์ สู่ซิดนีย ์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ
ให้ ท่านได้ อสิ ระบนเรือสําราญชมวิวของท้ องทะเลที่สวยงาม ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร
หรือจะนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือ กิจกรรมต่างๆ มากมายบินเรือตามใจชอบ หรือจะช้ อปปิ้ งสินค้ า
ปลอดภาษีบนเรือ
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ
ให้ ท่านได้ อสิ ระและชมโชว์ต่างๆ มากมาย

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ

วันทีห่ ก (18 เมษายน 2562) สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง – ช้อปปิ้ งย่านไชน่า ทาวน์ – ซิตี เซ็นเตอร์ – สนามบินซิดนีย ์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ
06.30 น
เรือเข้ าเทียบท่าที่ท่าเรือซิดนีย์
08.00 น
จากขึ้ นจากเรือ นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลิน
ไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้ ืนเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิ งโจ้ วอม
แบท ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสและถ่ายรูปคู่กบั โคอาล่าตัวน้ อยอย่างใกล้ ชิด สนุกสนานกับการให้อาหาร
จิ งโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของ
ผืนป่ าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้ อนชื้น จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้ านช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองเพื่อ
เป็ นของฝาก อาทิ เช่นครีมบํารุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บคี ิว ณ ห้องอาหารของสวนสัตว์
จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ ให้ ท่านได้ อสิ ระช้ อปปิ้ งที่ย่านซิต้ เี ซ็นเตอร์ หรือปปิ้ งสินค้ ามากมายจาก
ห้ างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้ รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็ นที่
รู้จักกัน ทั่วไปในท้ องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ท่บี นถนน George Street ระหว่างถนน Marketกับ
ถนน Park เป็ นอาคารช้ อปปิ้ งสูงสี่ช้ัน มีสนิ ค้ าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ ในบ้ าน หรือแม้ แต่
ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ ดนิ สู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ ายี่ห้อดังมากมาย

16.00 น.
19.20 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินคิงส์ฟอร์ตสมิธ ซิดนีย ์ เพื่อเดินทางกลับ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK419

วันทีเ่ จ็ ด (19 เมษายน 2562) กรุงเทพฯ
01.45 น.(19 เมษายน 2562)

เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ

**************
อัตราค่าบริการ
13 –19 เมษายน 2562

กําหนดการเดินทาง
คณะผูเ้ ดิ นทาง

ห้องหน้ าต่าง

ห้องระเบียง

ผูใ้ หญ่ พัก 2 ท่าน (ห้องหน้ าต่าง)

81,900.- บาท
91,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่มีเตียง
81,900.- บาท
91,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่ มท่านละ
29,900.- บาท
38,900.- บาท
***ควรยืน่ วีซ่าล่ วงหน้ าและเก็บเอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าได้ ต้งั แต่ 15 มกราคม –10 มีนาคม 2562
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนาํ้ มันและราคาตัว๋ ของสายการบินหากมีการเก็บเพิ่มโดยไม่ได้ แจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ าหลังจากออกราคานี้ไปแล้ ว
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ ูโดยสาร จํานวน 16 ท่าน หากผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่ต่าํ กว่า 16 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
*หากท่านต้ องการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้ งให้ เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน เพื่อแจ้ งให้ สายการบินทราบแต่จะได้ ตามที่ขอหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
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* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ ามีวีซ่าอยู่แล้ ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้ เข้ า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้ าหน้ าตรวจคนเข้ าเมือง
* หากจํานวนลูกค้ าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่น่ังในการบริการตลอดการเดินทาง
* การรีเควสที่น่ังขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสายการบินไม่รับจอง และทางลูกค้ าต้ อง
ชี้แจงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์เชคอินด้ วยตัวท่านเอง)

อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบินแควนตัส(QF) และ สายการบินภายในแล้ ว ตามที่ระบุใน
รายการ
ค่าที่พักบนเรือ (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้ าประเทศ
ออสเตรเลีย
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
สําหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงือ่ นไขการคุม้ ครอง
ค่านํา้ มันจากสายการบิน ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 61 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนาํ้ มัน
หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีนาํ้ มันหลังจากนี้
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้ าออสเตรเลีย
ค่าภาษีท่าเรือ (Port fee)ที่ซิดนีย์ ค่าบริการบนเรือ
ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าว
 ค่านํา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกําหนด อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าได้ ท่านละ 30 กิโลกรัม
และ กระเป๋ าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่ าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลีย
่ 12 เหรียญออสเตรเลีย)
เงือ่ นไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 60 วัน หรือหากจองภายใน 60 วันต้ องจ่ายค่าทัวร์ท้งั หมด
ท่านต้ องเตรียมเอกสารให้ ทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
สามารถยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง 3 เดือนก่อนเดินทาง (ระหว่าง 15 มกราคม – 10 มีนาคม 2562)
หากท่านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียล่าช้ า ไม่ทนั กําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบินและ
ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขและยอมรับข้ อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
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เงือ่ นไขการยกเลิก
ค่ามัดจํ าทัวร์จะถูกนําไปจ่ ายค่าตัว๋ เครือ่ งบิน ค่าห้องพักและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงือ่ นไขตามนี้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 120 วัน คืนมัดจํ าทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 90-119 วัน หักค่ามัดจํ า 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60-89 วัน หักหมัดจํ าเต็มจํ านวน 30,000 บาท
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หัก 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าทัวร์
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง วันเดินทาง – 29 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษทั ฯจะไม่มี
การคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้ าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางออก หรือเข้ าประเทศ
เนื่องจากมีส่งิ ผิดกฎหมายหรือสิ่งต้ องห้ ามนําเข้ าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้ องหรือความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว
2. ทางบริษัทฯ ไม่คืนเงินไห้ ท่านไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่สี ถานทูตงดออกวีซ่าอัน
สืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้ วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผู้โดยสารเอง
3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้ าวที่พาํ นักอยู่ในประเทศไทย
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋ เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่สี ายการบินระหว่าง
ประเทศล่าช้ า
เอกสารในการขอวีซ่า
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย เริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ทีส่ มัครขอวีซ่า เพือ่ เดินทางไป
ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้ ผูย้ ืน่ ขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ทีศ่ นู ย์ยืน่ วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพือ่ สแกนลายนิ้วมือ
และต้องจองคิววีซ่าก่อนยืน่ เท่านัน้
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสําเนาหน้าทีม่ ีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวี
ซ่ าติดมาทั้งหมด (สําคัญมาก)
***การยืน่ วีซ่าออสเตรเลียไม่จาํ เป็ นต้องนําพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
สําเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนําพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่
VFS แล้วนํากลับมาพักไว้ทีบ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สําเนาทะเบียนบ้ าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ ามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
5) หนังสือรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ ํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่) หรือสําเนา
ทะเบียนการค้ าถ้ าเป็ นเจ้ าของกิจการ
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6) ข้ าราชการจะต้ องมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่)
7) ข้ าราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรข้ าราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํ าตัวจริง (จะได้คืนเพือ่ ได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลีย
ไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยนื่ วีซ่า
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้ บัตรนักเรียน
10) ขอสําเนาสูติบตั ร เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี
11) เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี หากไม่ได้ เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอเท่านั้น จากบิดาและ
มารดาให้ อนุญาตออกนอกประเทศ
** กรณีเด็กอายุตํา่ กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตวั ทีต่ วั แทนยืน่ วีซ่า VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอจากบิดาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
12) บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ลูกค้าทีม่ ีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทีผ่ สู ้ งู อายุ 75 ปี ข้ นึ ไปยืนยันทีจ่ ะเดินทาง
จริง บริษทั ฯจะดําเนินการให้และแนะนําให้ยืน่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อน
เดินทาง 15 วัน ในกรณีทีว่ ซี ่าไม่ผา่ นหรือออกไม่ทนั ตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําให้เดินทางไม่ได้บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบไม่วา่ กรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ า่ นแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจาก
มีบางท่านในคณะไม่ผา่ น บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมดรวมถึงญาติหรือผูต้ ิดตามทีผ่ ลวีซ่า
ออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ ี)
กรณีทีย่ นื ยันจะให้ยนื่ วีซ่า เนื่องจากต้ องใช้ ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็ นเวลานาน และมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มในการทํา
ประกันสุขภาพซึ่งลูกค้ าจะต้ องจ่ายเองพร้ อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้นอยู่กบั บริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้ า
สามารถทําเองได้ ) หลังจากยื่นแล้ ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กบั ผลของสุขภาพ
ของผู้สงู อายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สําคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้ าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ ย่ ืนเล่มเข้ า VFS
แล้ วนําเข้ าสถานทูตแล้ วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้ จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม
หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยืน่ วีซ่า
หากท่านไม่แจ้ งให้ ทราบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น -กรณีลูกค้าใช้บตั รเอเบค
โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ สาํ หรับเดินทางเพื่อธุรกิจเท่านั้น ซึ่งการเดินทางกับทัวร์จะต้ องยื่น
วีซ่าท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวจะต้ องยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้ าจะใช้ บัตรเอเบค (APEC
CARD) แล้ วไม่สามารถเข้ าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ หากยืน่ วีซ่าท่องเทีย่ ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ
เนื่องจากตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัติ) ทัง้ นี้ ขึ้ นอยูก่ ับ
ดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ ต้ องการสอบถามเพิ่มเติมได้ ท่ี : http://thailand.embassy.gov.au/ หรือ โทร. +66 2
344 6300
เงือ่ นไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
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การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ท่จี ะ
เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด หรือ หากต้องการยืน่ คําร้องขอวี
ซ่ าใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้ าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาํ ระไปแล้ ว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้ งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้ หลักฐานปลอม บิดเบือนข้ อเท็จจริง หรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
4. กรณีท่ที า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
ขึ้นอยู่กบั ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
ทีอ่ ยู่ ตัวแทนรับยืน่ วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจํ าประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุขมุ วิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
ทําการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้ นวันหยุด 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
**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือ่ นไขทีจ่ ะยืน่
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช่ ี้ แจงไว้ขา้ งต้นให้ครบตามที่กําหนด เพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ ขอวีซ่า 
**** เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

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. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตําแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน หรือร้ านค้ า ......................................................................................................................
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ท่ที าํ งาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กนิ ฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้ าสมรสแล้ ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
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ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ท่บี ้ าน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้ วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์
.......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ....................................
10. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......)

ข้อมูลส่วนตัวเพิม่ เติม
11. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............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
12. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี) .................................................
14. 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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