BIG..HIGHLIGHT MELBOURNE
5 DAYS 3 NIGHTS
(NEW YEAR CELEBRATION 2020)

เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ ท – เกาะฟิ ลลิป
บริ ษัทฯ ขอเชิ ญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์น ชมอาคาร
รัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมยุโรป สวนฟิ ตซรอย สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่ อมกัปตันคุ้ ก นักสํารวจชาว
อังกฤษคนสําคัญของโลก ผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลีย นําท่านเดินทางสู่ เกาะฟิ ลลิปชม
ฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่ รังพร้อมอาหารมา
ฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอนํา้ โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็ นเส้นทางในการขน
ถ่ายลําเลียงถ่านหิ นระหว่างเมืองในสมัยก่อนแต่ปัจจุบนั ดัดแปลงให้เป็ นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวนสัตว์
พื้ นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์
พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิ งโจ้ วอมแบท นําท่านเดินทางสู่ เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด ผ่านเมืองจีลองสู่ Twelve
Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สทิ ธิ์ของศาสนาคริสต์

กําหนดวันเดินทาง 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (กรุป๊ เดียวเท่านั้น)





เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ท่านละครึง่ ตัว เสิ รฟ์ พร้อมไวน์ รสเยี่ยม
พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 50 %
บินตรงจากกรุงเทพฯ สู่เมลเบิรน์ ไม่เสียเวลา
ชมพลุฉลองปี ใม่อยางยิ่ งใหญ่อลังกาล

ITINERARY

DAY

1

กรุงเทพ – เมลเบิรน์

2

ถึงเมลเบิรน์ นําท่านชมเมืองและ ช้อปปิ้ ง ย่านไชน่า ทาวน์

3

เมลเบิรน์ - เกรทโอเชี่ยนโร้ด -พอร์ตแคมเบลล์-เมลเบิรน์

4

เมลเบิรน์ –รถไฟจักรไอนํ้าโบราณ -สวนสัตว์พื้นเมืองชมเพนกวิน
ทีเ่ กาะฟิ ลลิป – ชมพลุปีใหม่ อย่างยิง่ ใหญ่ก่อนประเทศไทย

5

ชมเมือง -สวนฟิ ตซรอย –ชมกระท่อมกัปตันคุก้ – กรุงเทพฯ
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วันแรกของการเดินทาง (28 ธันวาคม 2562)
21.00 น.

คณะเดินทางพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D
เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

วันทีส่ องของการเดินทาง (29 ธันวาคม 2562)
00.05 น.
13.05 น.

คํา่

เทีย่ ง

เมลเบิรน์ ชมเมือง – ช้อปปิ้ งย่านกลางเมือง

ออกเดินทางสู่เมืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 465
ถึงเมืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
นําท่านชมเมลเบิร์นเป็ นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้ วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้ า
ด้ วยกัน เป็ นเมืองหลวงที่ต้งั อยู่บนริมฝั่งแม่นาํ้ Yarra มีสวนสาธารณะริมนํา้ มีสถาปัตยกรรมของยุค
ตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ ากับตึกสูงระฟ้ าในสมัยปัจจุบนั ทําให้ มีภมู ิทศั น์ของเมือง
ที่ไม่เหมือนใคร มีแม่นาํ้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็ นเสน่ห์ของเมลเบิร์น
นําท่านช้ อปปิ้ งย่าน
การค้ าใจกลางเมืองที่มีห้างสรรพสินค้ ามากมาย และย่านไชน่า ทาวน์
รับประทานอาหารคํา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าพักที่โรงแรม MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีสามของการเดินทาง (30 ธันวาคม 2562)
Twelve Apostles - เมลเบิรน์
เช้า

กรุงเทพฯ – เมลเบิรน์

เกรทโอเชี่ยนโร้ท – พอร์ตแคมเบลล์ -

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้ นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็ม
สาย ที่สวยงามและเป็ นที่ร้ จู กั ของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้ เลยหากมาถึง
รัฐวิกตอเรีย
ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็ นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐ
วิกตอเรีย จากนั้นนําท่านเข้ าสู่เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ ด ให้ ท่านได้ ชมทัศนียภาพ
ที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรและหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้ นทางที่งดงาม
แห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมืองAanglesea และเมือง Lorne ที่เต็ม
ไปด้ วยธรรมชาติพร้ อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้ าสู่ Apollo Bay ที่เป็ น
อีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีนาํ้ ทะเลสีนาํ้ เงิน
ตัดกับป่ าอันเขียวขจีทาํ ให้ เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม นอกจากนี้ระหว่างทางผ่าน
ชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้ นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สดุ
ในโลก คุณจะต้ องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อนั งดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค
และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก นําท่านชมปรากฏการณ์
ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสอง
สาวกศักดิ์สทิ ธิ์ของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็ นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
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คํา่

ที่ไม่ควรพลาด
(แนะนําซื้ อทัวร์เพิ่มโดยนัง่ เฮลิคอปเตอร์
ให้ท่านชมความงามในมุมสูงทีร่ ับรองได้ว่าท่าน
จะต้องประทับใจ ราคาทีเ่ ริ่มต้นโดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลีย สําหรับท่านทีส่ นใจ
กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมลเบิรน์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าพักที่โรงแรม MERCURE WELCOME HOTELหรือเทียบเท่า

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (31 ธันวาคม 2562) เมลเบิรน์ –รถไฟจักรไอนํ้าโบราณ–สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง
ชมนกเพนกวินทีเ่ กาะฟิ ลลิป
** ชมพลุฉลองปี ใหม่อย่างยิง่ ใหญ่อลังกาล**
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นสู่ย่านดันดีนองส์ท่ยี งั เป็ นป่ าของต้ นยูคาลิปตัสที่อดุ มสมบูรณ์
เดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอนํ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM
TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้ เป็ นเส้ นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและ
ขนส่งสินค้ าเปิ ดให้ บริการในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟสายเก่าที่ว่งิ ระยะสั้นๆ
ปัจจุบนั ได้ ถูกดัดแปลงนํามาใช้ ในการท่องเที่ยวชมป่ า
นําท่านนั่ง รถไฟจักรไอนํ้าโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนว
เขาตลอดเส้ นทางวิ่งของรถไฟและท่านยัง สามารถนั่งห้ อยขาผ่อนคลาย
อารมณ์พร้ อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้ วยหุบเขาและป่ าสูงที่
ยังคงความสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ
เทีย่ ง
นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง MARU KOALA & ANIMAL
PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้ ืนเมืองนานาชนิด อาทิ โค
อาล่า จิ งโจ้ วอมแบท ให้ ท่านได้ สมั ผัสและถ่ายรูปคู่กบั โคอาล่าตัวน้ อยอย่างใกล้ ชิด สนุกสนานกับ
การให้อาหารจิ งโจ้จากมือของท่านเองนําท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป ซึ่งเป็ น
เกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้ วยสัตว์พ้ ืนเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ท้งั สัตว์นาํ้ และสัตว์ป่าและคงความ
เป็ นธรรมชาติท่มี ีหาดทรายและป่ าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็ นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้ อย แมวนํา้ และนก นานา
ชนิด
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รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนู กงุ ้ ล๊อบสเตอร์ครึง่ ตัว เสิรฟ์
พร้อมไวน์รสเยีย่ ม
นําท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อนั
น่าประทับใจกับการชมความน่ารักของฝูงเพนกวินพันธุเ์ ล็กทีส่ ุดในโลกที่
อยู่รวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ใน
บรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อสั ดงซึ่งท่านจะได้ เห็นฝูงเพนกวิน
ตัวน้ อยพร้ อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้ อม
อาหารในปากมาฝากลูกตัวน้ อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่ง
เสียงเรียกหาลูกและเดินให้ ทา่ นเห็นความน่ารักอย่างใกล้ ชิดเพนกวินน้ อย
เหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้ าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก
(ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็ นการรบกวนหรืออาจจะทําให้เพนกวินตกใจ )
จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมลเบิรน์
นําท่านเข้ าพักที่โรงแรม MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า

ให้ท่านได้อิสระในการเดินทางชมพลุฉลองปี ใหม่ 2020 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ชมพลุทถี่ กู จุด
ขึ้ นในเมืองเมลเบิร์นและริมแม่น้าํ ยาร์ร่าอย่างงดงามและตระการตา

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง ( 1 มกราคม 2563) นครเมลเบิรน์ –– สวนฟิ ตซรอย – ผ่านชมอาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชม 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 อนุสรณ์สถานสงคราม(Shrine of remembrance) เป็ นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่
ที่สดุ ในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บริเวณคิงโดเมนส์บนถนนเซนต์คิวด้ า สถานที่แห่งนี้รัฐบาล
AUS – HIGHLIGHT MELBOURNE NEW YEAR CELEBRATION 28DEC19-1JAN20

Page 4

ออสเตรเลียได้ สร้ างขึ้นเพื่อรําลึกถึงชายหญิงที่รับใช้ ชาติและเสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 1 ขณะไป
รบยังสนามรบกัลลิโปลีประเทศตุรกี ณ.สมรภูมิแห่งนี้จงึ เกิดเป็ นวัน”แอนแซ็ค”(25 เมษายน) ใน
วันนี้เหล่าชาวออสเตรเลียนได้ จดั พีธรี าํ ลึกถึงผู้รับใช้ ชาติจาํ นวนกว่า 114000 นายและเสียชีวิต
19000 นาย โดยจะนําดอกป๊ อปปี้ สีแดงมาแสดงความเคารพ ณ สถานที่แห่งนี้ซ่ึงจะจัดเป็ นประจํา
ในทุก ๆ ปี ออกแบบและอํานวยการก่อสร้ างโดยสถาปนิกอดีตทหารผ่านศึก ในสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 “ฟิ ลลิปส์ ฮัดสัน”กับ”เจมส์ วาร์ดร็อบ” สร้ างตามอย่างศิลปะคลาสสิคโดยได้ แรงบันดาลใจ
จาก สุสานแห่งฮาลิคาแนสสัส และวิหารพาเธนอนในกรุงเอเธนส์ ส่วนยอดของเหนือหลังคาทรง
ซิกก้ าเป็ นส่วนที่ได้ มาจาก”Choragic monument of lysicrates”ในกรุงเอเธนส์
วัสดุท่ใี ช้ ในการ
ก่อสร้ างอนุสรณ์สถานแห่งนี้น้ันเป็ นวัสดุท่อี ยู่ในประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็ น
หินแกรนิตที่เป็ นโครงสร้ างหลัก ๆ ของตัวอาคาร และหินอ่อนที่ใช้ ในการตกแต่งภายใน สถานที่
สําคัญแห่งนี้ถูกสร้ างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 คือในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1918 และแล้ วเสร็จ
ในเดือน มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกันยังใช้ ราํ ลึกถึงผู้เสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้ วย
ผ่านชมอาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิรน์ (Parliament House Melbourne) ก่อสร้ างขึ้น ณ.เดือน
ธันวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929 ออกแบบโดย”ชาลี แพสลียแ์ ละปี เตอร์ เคอร”อํานวยการ
ก่อสร้ างโดย”จอน คิงส์”ซึ่งใช้ พ้ ืนฐานศิลปะนีโอคลาสสิค ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทิศตะวันออก
ของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย สถานที่แห่งนี้เคยถูกใช้ เป็ นทั้งรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 ครั้งในปี
1855-1901และ 1927-ปัจจบัน ทั้งยังเคยถูกใช้ เป็ นอาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลีย
ระหว่างปี 1901-1927 อีกต่างหาก สถานที่แห่งนี้ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกสําคัญของรัฐ
วิคตอเรีย และได้ เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมา ผ่านชมวิหารเซนต์แพทริค
(St.Patrick’s Cathedral, Melbourn) เป็ นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ท่สี ดุ ใน
รัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้เป็ นบิชอ็ ปท่านแรกแห่งเมืองMelbourne ต่อมาได้ เป็ นบิชอ็ ปแห่ง
ออสเตรเลียคนที่ 4 มีดาํ ริให้ William Wardell ผู้เป็ นทั้งนักบวชและสถาปนิกที่สาํ คัญแห่งเมืองนี้
เป็ นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้ างทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธิคระหว่างศตวรรษที่ 14 โดยมี
พื้นฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ โดยเริ่มวางแผนและก่อสร้ างเมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 1858-1939 ต่อมาได้ บูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี 1994 เพื่อที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี
ในอีกสามปี ถัดมา

15.25 น.
20.35 น.

ให้ ท่านได้ มีเวลาในการช้ อปปิ้ งร้ านค้ าที่สนามบินก่อนกลับและทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
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อัตราค่ าบริการ
กําหนดวันเดินทาง 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
คณะผูเ้ ดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ (พัก 2 -3 ท่าน/ห้อง)
เด็กอายุตาํ กว่า 12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตาํ กว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่มีเตียง
เด็กอายุตาํ กว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มีเตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

ราคารวมตั ๋ว
และค่าวีซ่าแล้ว

59,900.- บาท
55,900.- บาท
52,900.- บาท
49,900.- บาท
8,900.- บาท
1,000. -บาท

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ

34,900.- บาท
31,900.- บาท
29,900.- บาท
26,900.- บาท
8,900.- บาท
1,000. -บาท

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนาํ้ มันของสายการบิน หากสายการบินมีการ
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ ูโดยสาร จํ านวน 20 ท่านขึ้ นไป หากผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่ต่าํ กว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** สําหรับห้ องที่พัก 3 ท่าน (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํ นวนน้ อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double bed) หรืออาจจะจัดเป็ นห้ อง 1 เตียงใหญ่ + 1 เตียงเสริม ( 1 Double+1 extra bed )
*** บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตัว๋ ที่ลูกค้ าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบิน
ล่าช้ า
*** หากท่านต้ องการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้ งให้ เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน เพื่อแจ้ งให้ สายการบินทราบแต่จะได้ ตามที่ขอหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
*** มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* ที่น่ังสําหรับกรุป๊ ที่เราจองเป็ นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ท่นี ่ังด้ านหน้ าสุด(long leg seat)

อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ ว ตามที่ระบุใน
รายการ
ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ ระบุในรายการ,
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี,
ค่าวีซ่าเข้ าประเทศ
ออสเตรเลีย
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ
1,000,000
บาท สําหรับผู้เดินทางไปพร้ อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น จะไม่ค้ ุมครองผู้ท่อี ายุต่าํ กว่า 1 ปี หรือ
เกิน 85 ปี ขึ้นไป อายุ 1-15ปี และ 75-84ปี คุ้มครอง 50 % ( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ค่านํา้ มันจากสายการบิน ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนาํ้ มัน
หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีนาํ้ มันหลังจากนี้
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ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้ าออสเตรเลีย
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าว
ค่านํา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกําหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้ โหลด
กระเป๋ าได้ ท่านละ 30 กิโลกรัม และ กระเป๋ าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจาก
รายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋ าที่โรงแรมไม่มี
เพราะควรยกกระเป๋ าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยก
กระเป๋ า
 ไม่มีแจกนํ้าดืม
่ บนรถ / ไม่แจกกระเป๋ า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชั่วโมง
เงือ่ นไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้ องเตรียมเอกสารให้ ทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียก่อน
21 วันทํางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียล่าช้ า ไม่ทนั กําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบินและ
ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
สําหรับส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการสําหรับท่านทีร่ อผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชําระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ อ่านเงื่อนไขและยอมรับ
ข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
เงือ่ นไขการยกเลิก
ค่ามัดจํ าทัวร์จะถูกนําไปจ่ ายค่าตัว๋ เครือ่ งบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู ้
เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงือ่ นไขตามนี้
การยกเลิก
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทําการคืนค่ามัดจํ า 30,000.- บาท.
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํ าทั้งหมด 30,000.-บาท
- กรณีทีถ่ ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจํ าทั้งหมด
- กรณีออกตัว๋ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-30 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดเพราะเป็ นช่วงพีค (เทศกาลปี ใหม่)
แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษทั ฯจะไม่มี
การคืนเงินทั้งหมด
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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 ถานทูตงดออกวีซ่า
อันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้ วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัว
ผู้โดยสารเอง
3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้ าวที่พาํ นักอยู่ในประเทศไทย
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋ เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่สี ายการบินระหว่าง
ประเทศล่าช้ า
เอกสารในการขอวีซ่า * ควรยืน่ วีซ่าก่อนเดินทาง 30 วัน สําหรับช่วงเทศการปี ใหม่*
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป จะเริ่มการเก็บข้ อมูลด้ านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ย่ืนขอวีซ่าทุกท่าน จะต้ องมาติดต่อ ที่ศูนย์ย่ืนวีซ่าออสเตรเลีย ด้ วยตนเอง เพื่อ
สแกนลายนิ้วมือ
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสําเนาหน้าทีม่ ีการเดินทางเข้า-ออก หรือมี

วีซ่าติดมาทั้งหมด (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) - ระบุตําแหน่ง
เงินเดือน วันทีเ่ ริม่ ทํางาน หรือสําเนาทะเบียนการค้ าถ้ าเป็ นเจ้ าของกิจการ
6) ข้ าราชการจะต้ องมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่) --ระบุตําแหน่ง
เงินเดือน วันทีเ่ ริม่ ทํางาน
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) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้ บัตร
นักเรียน
10) ขอสําเนาสูติบตั ร เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี
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11) เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี หากไม่ได้ เดินทางกับบิดา หรือ มารดา

11.1 จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ท่ไี ม่ได้ เดินทางไปด้ วย โดยให้ ทางอําเภอออกให้ อนุญาต
ออก นอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับเด็กทั้งคู่ ทางผู้ปกครองทั้ง 2 ต้ องไปขอโดยให้ ทางอําเภอ
ออกให้ อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตวั ทีต่ วั แทนยืน่
วีซ่า VFS ทั้งคู่พร้อมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้ อมกันไม่ต้องใช้ หนังสือยินยอม
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 นแล้วจะยกเลิกเดินทางเนือง
จากมีบางท่านในคณะไม่ผา่ น บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมดรวมถึงญาติหรือผูต้ ิดตามทีผ่ ลวี
ซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ ี)
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) เพื่อ
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กบั ผลของ
สุขภาพของผู้สงู อายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สําคัญมาก) ทีส่ ามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตร
ประชาชนและ สําเนาทะเบียนบ้ าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 25-30 วัน ช่วงเทศการปี ใหม่ หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่าน
ได้ ย่ืนเล่มเข้ า VFS แล้ วนําเข้ าสถานทูตแล้ วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้ จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม
หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยืน่ วีซ่า
หากท่านไม่แจ้ งให้ ทราบ
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น -เงือ่ นไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
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 ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
ขึ้นอยู่กบั ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
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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. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ........ .............. ..........................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .........................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. 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
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...................................
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ข้อมูลส่วนตัวเพิม่ เติม
10. 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
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี) .................................................
13. รีเควสที่น่งั .........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้ าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทางสายการ
บินฯ ตามทีร่ ีเควสมา แต่ไม่สามารถการันต์ได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทัวร์เป็ นหลัก)
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