
  
 
 

 
 
 

  

 

HIGHLIGHT MELBOURNE  5 DAYS 3 NIGHTS 
( NEW YEAR CELEBRATION 2019) 

เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ท – เกาะฟิลลปิ 
บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์น ชมอาคาร

รัฐสภา อาคารท่ีก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธ์ุ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสํารวจชาว

องักฤษคนสาํคญัของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย นาํท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชม

ฝูงนกเพนกวิน ท่ีเดินข้ึนจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลบัคืนสู่รังพร้อมอาหารมา

ฝากลูกตวันอ้ย รถไฟจักรไอนํา้โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขน

ถ่ายลาํเลียงถ่านหินระหวา่งเมืองในสมยัก่อนแต่ปัจจุบนัดดัแปลงใหเ้ป็นรถไฟในการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ สวนสตัว์

พื้ นเมือง  MARU KOALA & ANIMAL PARK  เพลิดเพลินไปกบัการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์

พ้ืนเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท  นาํท่านเดินทางสู่ เกรท้โอเช่ียนโรด้ ผ่านเมืองจีลองสู่ Twelve 

Apostles ซ่ึงตั้งช่ือตาม 12 นักบุญ หรือสบิสองสาวกศักดิ์สทิธิ์ของศาสนาคริสต์ 
 

• เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรท่์านละครึง่ตวั เสิรฟ์พรอ้มไวน์รสเย่ียม   

• พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 50 % 

• บินตรงจากกรงุเทพฯ สู่เมลเบิรน์ไม่เสียเวลา 

• ชมพลฉุลองปีใม่อยางย่ิงใหญ่อลงักาล 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – เมลเบริน์ 

2 
ถงึเมลเบริน์ นาํท่านชมเมือง – สวนฟิตซรอย –ชมกระท่อม

กปัตนัคุก้ 

3 
เมลเบริน์ - เกรทโอเช่ียนโรด้  -พอรต์แคมเบลล-์เมลเบริน์-  

ชมพลปีุใหม่ 

4 
เมลเบริน์–รถไฟจกัรไอนํ้ าโบราณ -สวนสตัวพ์ื้ นเมืองชมเพนกวินที่

เกาะฟิลลิป  

5 อิสระช็อปป้ิง – กรุงเทพฯ 



  
 
 

 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง   (28 ธนัวาคม 2561)    กรุงเทพฯ – เมลเบริน์  

 

 

 

 
วนัทีส่องของการเดินทาง (29 ธนัวาคม 2561)      เมลเบริน์ชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่านชมอาคารรฐัสภา  

 

 

กําหนดวนัเดินทาง   28 ธนัวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562 
 

 
21.00 น.  คณะเดนิทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D 

เคาน์เตอร์สายการบนิไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดนิทาง 
 

 

00.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 465 

13.05 น.  ถงึเมืองเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลีย  หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
 นาํท่านชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้า

ด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่นํา้ Yarra มีสวนสาธารณะริมนํา้ มีสถาปัตยกรรมของยุค

ตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากบัตึกสงูระฟ้าในสมัยปัจจุบนัทาํให้มีภมิูทศัน์ของเมือง

ที่ไม่เหมือนใคร มีแม่นํา้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น   

หลังจากน้ันชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์ เป็นที่ตั้ง 

กระท่อมกปัตนัคุก้ (**ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม) บ้านพักของนักสาํรวจชาวองักฤษคนสาํคญั

ของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมน้ีได้ถูกย้ายมาเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง

นครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี  ผ่านชม Federation Square เป็นย่านที่ครึกคร้ืนของเมือง

เมลเบิร์นตรงปลายแม่นํา้ Yarra River ข้ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders Street Station ที่น่ีเป็นศนูย์

รวมของแกลอร่ี โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารภัตตาคารที่ได้รับรางวัล มีคาเฟ่และบาร์ มีลานเปิดกว้าง

สาํหรับจัดกจิกรรมงานแสดงและนิทรรศการที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สดุแห่ง

หน่ึงของโลก มีร้านอาหารมากมายหลายสไตล์  

นาํท่านชม อนุสรณส์ถานสงคราม(Shrine of remembrance) เป็นอนุสรณส์ถานสงครามที่ใหญ่

ที่สดุในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บริเวณคิงโดเมนสบ์นถนนเซนตค์ิวด้า  สถานที่แห่งน้ีรัฐบาล

ออสเตรเลียได้สร้างขึ้นเพ่ือราํลึกถงึชายหญิงที่รับใช้ชาติและเสยีสละในสงครามโลกคร้ังที่ 1 ขณะไป

รบยังสนามรบกลัลิโปลีประเทศตุรก ี  ณ.สมรภมิูแห่งน้ีจงึเกดิเป็นวัน”แอนแซค็”(25 เมษายน) ใน

วันน้ีเหล่าชาวออสเตรเลียนได้จดัพีธรีาํลึกถงึผู้รับใช้ชาตจิาํนวนกว่า 114000 นายและเสยีชีวิต 

19000 นาย โดยจะนาํดอกป๊อปป้ีสแีดงมาแสดงความเคารพ ณ สถานที่แห่งน้ีซ่ึงจะจัดเป็นประจาํ

ในทุก ๆ ปี    ออกแบบและอาํนวยการก่อสร้างโดยสถาปนิกอดีตทหารผ่านศึก ในสงครามโลกคร้ัง

ที่ 1 “ฟิลลิปส ์ ฮัดสนั”กบั”เจมส ์ วาร์ดรอ็บ” สร้างตามอย่างศิลปะคลาสสคิโดยได้แรงบันดาลใจ

จาก  สสุานแห่งฮาลิคาแนสสสั และวิหารพาเธนอนในกรงุเอเธนส ์   ส่วนยอดของเหนือหลังคาทรง

ซิกก้าเป็นส่วนที่ได้มาจาก”Choragic monument of lysicrates”ในกรงุเอเธนส ์     วัสดุที่ใช้ในการ

ก่อสร้างอนุสรณส์ถานแห่งน้ีน้ันเป็นวัสดุที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็น

หินแกรนิตที่เป็นโครงสร้างหลัก ๆ ของตัวอาคาร และหินอ่อนที่ใช้ในการตกแต่งภายใน สถานที่



  
 
 

 
 
 

สาํคัญแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 คือในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1918 และแล้วเสรจ็

ในเดอืน มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกนัยังใช้ราํลึกถงึผู้เสยีสละในสงครามโลกคร้ังที่ 2 อกีด้วย   

ผ่านชมอาคารรฐัสภาแห่งเมลเบริน์ (Parliament House Melbourne) ก่อสร้างขึ้น ณ.เดอืน

ธนัวาคม ค.ศ.1855 จนถงึ ค.ศ.1929  ออกแบบโดย”ชาลี แพสลีย์และปีเตอร์ เคอร”อาํนวยการ

ก่อสร้างโดย”จอน คิงส”์ซ่ึงใช้พ้ืนฐานศลิปะนีโอคลาสสคิ  ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทศิตะวันออก

ของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย   สถานที่แห่งน้ีเคยถูกใช้เป็นทั้งรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 คร้ังในปี 

1855-1901และ 1927-ปัจจบนั ทั้งยังเคยถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลีย

ระหว่างปี 1901-1927 อกีต่างหาก   สถานที่แห่งน้ีได้รับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกสาํคญัของรัฐ

วิคตอเรีย  และได้เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีในปี 2006 ที่ผ่านมา  ผ่านชมวิหารเซนตแ์พทริค 

(St.Patrick’s Cathedral, Melbourn) เป็นวิหารในศาสนาคริสตนิ์กายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ที่สดุใน

รัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้เป็นบชิอ็ปท่านแรกแห่งเมืองMelbourne ต่อมาได้เป็นบิชอ็ปแห่ง

ออสเตรเลียคนที่ 4   มีดาํริให้ William Wardell ผู้เป็นทั้งนักบวชและสถาปนิกที่สาํคัญแห่งเมืองน้ี

เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดอาศัยศลิปะโกธคิระหว่างศตวรรษที่ 14  โดยมี

พ้ืนฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศองักฤษ โดยเร่ิมวางแผนและก่อสร้างเม่ือวันที่ 8 

ธนัวาคม 1858-1939 ต่อมาได้บูรณะคร้ังใหญ่เม่ือปี 1994 เพ่ือที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี 

ในอกีสามปีถดัมา   

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  
                  นาํท่านเข้าพักที่โรงแรม MELBOURNE BAYVIEW EDEN HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

 
วนัทีสามของการเดินทาง   (30 ธนัวาคม 2561)      เกรทโอเช่ียนโรท้ – พอรต์แคมเบลล ์ -  

       Twelve Apostles - เมลเบริน์  

        

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเช่ียนโรด้แบบเต็มสาย 

ที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถงึรัฐ

วิกตอเรีย ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอตุสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย 



  
 
 

 
 
 

จากน้ันนาํท่านเข้าสู่เขตเกรทโอเช่ียนโร้ด ให้ท่านได้ชมทศันียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทร

และหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหน่ึงของออสเตรเลีย โดย

ผ่าน เมืองAanglesea และเมือง Lorne ที่เตม็ไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเล

สวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็นอกีเมืองยอดนิยมของ

นักท่องเที่ยวที่สวยงามอกีเมืองและมีนํา้ทะเลสนีํา้เงินตดักบัป่าอนัเขยีวขจี

ทาํให้เมืองน้ีมีเสน่ห์สวยงาม นอกจากน้ีระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่

ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาต ิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

 จากน้ันเดินทางต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์ สมัผสักบัทศันียภาพที่สวยงามที่สดุ

ในโลก คุณจะต้องตะลึงกบัภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค 

และลักษณะภมิูประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  นาํท่านชมปรากฏการณ์

ธรรมชาติของหิน  Twelve Apostles  ซ่ึงตั้งช่ือตาม 12 นักบุญ หรือสบิสอง

สาวกศักดิ์สทิธิ์ของศาสนาคริสต์ ซ่ึงถอืว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ

ที่ไม่ควรพลาด 

 (แนะนาํซ้ือทัวร์เพิ่มโดยนัง่เฮลคิอปเตอร์ ใหท่้านชมความงามในมุมสงูทีรั่บรองไดว่้าท่าน

จะตอ้งประทับใจ ราคาทีเ่ร่ิมตน้โดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลยี สาํหรับท่านทีส่นใจ

กรุณาติดต่อหัวหนา้ทัวร์)  

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ เมลเบริน์  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเข้าพักที่โรงแรม MELBOURNE  BAYVIEW EDEN HOTELหรือเทยีบเท่า 

 

   
 
วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (31 ธนัวาคม 2561)    เมลเบริน์–รถไฟจกัรไอนํ้ าโบราณ–สวนสตัวพ์ื้ นเมือง 

         ชมนกเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป** ชมพลฉุลองปีใหม่อย่างยิง่ใหญ่อลงักาล** 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
จากน้ันสู่ย่านดันดีนองสท์ี่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสที่อดุมสมบูรณ์

เดินทางสู่สถานีรถไฟจกัรไอนํ้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM 



  
 
 

 
 
 

TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสนิค้าเปิดให้บริการใน

ปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่ว่ิงระยะสั้นๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนาํมาใช้ในการท่องเที่ยวชม

ป่า  

นาํท่านน่ัง รถไฟจกัรไอนํ้ าโบราณ เพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนว

เขาตลอดเส้นทางว่ิงของรถไฟและท่านยัง สามารถน่ังห้อยขาผ่อนคลาย

อารมณพ์ร้อมชมทศันียภาพตลอดทางที่เตม็ไปด้วยหุบเขาและป่าสงูที่

ยังคงความสมบูรณ ์ 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์นานาชาติ 

นาํท่านเดนิทางสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง  MARU KOALA & ANIMAL 

PARK เพลิดเพลินไปกบัการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิโค

อาล่า จิงโจ ้ วอมแบท ให้ท่านได้สมัผสัและถ่ายรปูคู่กบัโคอาล่าตวัน้อย

อย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเองนาํ

ท่านเดนิทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกาะเลก็ ๆ ที่เตม็

ไปด้วยสตัว์พ้ืนเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสตัว์นํา้และสตัว์ป่าและ

คงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่ของ

เพนกวินตัวน้อย แมวนํา้และนก นานาชนิด 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึง่ตวั เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

 นาํท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณอ์นั

น่าประทบัใจกบัการชมความน่ารักของฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กทีสุ่ดในโลกที่

อยู่รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ใน

บรรยากาศอนัสวยงามยามพระอาทติย์อสัดงซ่ึงท่านจะได้เหน็ฝงูเพนกวิน

ตัวน้อยพร้อมใจกนัยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพ่ือกลับคืนสู่รังพร้อม

อาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่ง

เสยีงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเหน็ความน่ารักอย่างใกล้ชิดเพนกวินน้อย

เหล่าน้ีจะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอกีทตีอนพระอาทติย์ตก  

(หา้มถ่ายรูปเพนกวนิ เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทาํใหเ้พนกวนิตกใจ ) 

 จากน้ันนาํท่านเดินทางกลับสู่ เมลเบริน์  
 

  จนไดเ้วลา นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงเมลเบร์ิน เพือ่ฉลองปีใหม่ 2019 อยา่งยิ่งใหญ่อลงัการ ชม

พลุทีถ่กูจุดข้ึนในเมอืงเมลเบร์ินและริมแม่นํ้ายาร์ร่าอยา่งงดงามและตระการตา 

 นาํท่านเข้าพักที่โรงแรม MELBOURNE BAYVIE EDENHOTEL หรือเทยีบเท่า 
 



  
 
 

 
 
 

   
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง  ( 1 มกราคม 2562)    นครเมลเบริน์– กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

11.00 น. รถโค้ชมารับตามเวลานัดหมายพร้อมนาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครเมลเบริน์ 

  ให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปป้ิงร้านค้าที่สนามบินก่อนกลับและทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

15.25 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG466 

20.35 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

***************************** 

อตัราค่าบริการ 

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

และค่าวีซ่าแล้ว 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน

ระหว่างประเทศ 

 

ผูใ้หญ่ (พกั 2 -3 ท่าน/ห้อง) 61,900.- บาท 35,900.- บาท 

เดก็อายตุาํกวา่ 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  57,900.- บาท 32,900.- บาท 

เดก็อายตุาํกวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 54,900.- บาท 30,900.- บาท 

เดก็อายตุาํกวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 50,900.- บาท 28,900.- บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ    9,900.- บาท   9,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ทา่นที ่3 ลด   1,000. -บาท    1,000. -บาท 
*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีนํา้มันของสายการบิน หากสายการบินมีการ 

*** การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จํานวน 20 ท่านข้ึนไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ตํ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการเล่ือนการเดินทางหรือ เปล่ียนแปลงราคา 

*** สาํหรับห้องที่พัก 3 ท่าน (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่

สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double bed) หรืออาจจะจัดเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่ + 1 เตียงเสริม ( 1 Double+1 extra bed )  

*** บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซ้ือเองเพ่ือต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกบัคณะเราหากเที่ยวบิน

ล่าช้า 

*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเคร่ืองรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือ

ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให้ 



  
 
 

 
 
 

*** มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,500 บาท 

* ที่น่ังสาํหรับกรุป๊ที่เราจองเป็นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ที่น่ังด้านหน้าสดุ(long leg seat)  

 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุใน

รายการ 

 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหน่ึงห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศ

ออสเตรเลีย 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดินทางรวมอบุัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 

บาท สาํหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุป๊ในระยะเวลาท่องเที่ยวกบัทวัร์เท่าน้ัน จะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุตํ่ากว่า 1 ปีหรือ

เกนิ 85 ปีขึ้นไป อายุ 1-15ปี และ 75-84ปีคุ้มครอง 50 %  ( รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ) 

 ค่านํา้มันจากสายการบิน ณ วันที่  5 มิถุนายน 2561 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนํา้มัน 

หากสายการบนิเปล่ียนแปลงภาษีนํา้มันหลังจากน้ี 

 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าออสเตรเลีย   

 

อตัรานี้ ไม่รวม  

 ค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินกาํหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าได้ท่านละ 30 กโิลกรัม และ กระเป๋าเลก็ถอืขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจาก

รายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทปิคนขบัรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มี

เพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพ่ือความรวดเรว็และสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยก

กระเป๋า 

 ไม่มีแจกนํ้ าดืม่บนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

 ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หน่ึงท่าน  

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพ่ืออาํนวยความสะดวกสาํหรับทา่นในการทาํวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 

21 วันทาํงาน หรือก่อน 3 สปัดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทาํวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและ

ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาํทั้งหมด 



  
 
 

 
 
 

 สาํหรบัส่วนทีเ่หลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัทําการสําหรบัท่านทีร่อผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอชําระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เม่ือท่านตกลงชาํระค่ามัดจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้อ่านเง่ือนไขและยอมรับ

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

เงือ่นไขการยกเลิก   

ค่ามดัจําทวัรจ์ะถูกนาํไปจ่ายค่าตัว๋เครือ่งบนิ ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผู ้

เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  

 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัทําการคืนค่ามดัจํา 30,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 31-50 วนั ก่อนเดินทาง ยดึค่ามดัจําทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีทีถู่กปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจําทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-30 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพคี (เทศกาลปีใหม่)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

 

หมายเหตุ  

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถงึความสะดวกและปลอดภัยของผู้

เดินทางเป็นสาํคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ 

เน่ืองจากมีสิ่งผดิกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนาํเข้าประเทศรวมถงึเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไป

ในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

2. ทางบริษัทฯ ไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า

อนัสบืเน่ืองมาจากเอกสารในการย่ืนวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเร่ืองการเงินและการทาํงานของตัว

ผู้โดยสารเอง  

3. บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย  

4. บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สายการบินระหว่าง

ประเทศล่าช้า 
 

เอกสารในการขอวีซ่า * ควรยืน่วีซ่าก่อนเดินทาง 30 วนัทวัรช่์วงเทศการปีใหม่* 



  
 
 

 
 
 

ต้ังแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเร่ิมการเกบ็ข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า 

เพ่ือเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังน้ันผู้ย่ืนขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ย่ืนวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพ่ือ

สแกนลายน้ิวมอื 

1) หนังสอืเดินทาง มีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสาํเนาหนา้ทีมี่การเดินทางเขา้-ออก หรือมี

วีซ่าติดมาทั้งหมด (สําคญัมาก) 

*** การยืน่วซ่ีาออสเตรเลียไม่จาํเป็นตอ้งนําพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดินทาง (ถา้มี) หรือ 

สาํเนาหนา้พาสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบริษทัฯ มา จะดีกวา่เนือ่งจากทางบริษทัฯ จะนําพาสปอรต์ไปรูดเล่มที ่

VFS แลว้นํากลบัมาพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายส ีจาํนวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 

3) สาํเนาทะเบียนบ้าน, สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน  

4) สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี), สาํเนาทะเบียนสมรส  (ถ้าม)ี  

5) หนงัสือรบัรองการทํางานของบริษทัทีทํ่างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือสาํเนา

ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสอืรับรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาํเนาบัตรข้าราชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจําตวัจริง (จะไดคื้นเพือ่ไดร้บั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยี

ไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจาํตัวนักเรียน หรือกรณปิีดเทอมใช้บัตร

นักเรียน  

10) ขอสาํเนาสติูบตัร เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี 

11) เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกบับิดา หรือ มารดา  

11.1  จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอาํเภอออกให้อนุญาต

ออก นอกประเทศ   หรือ กรอกฟอร์ม 1229 

11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกบัเดก็ทั้งคู่ ทางผู้ปกครองทั้ง 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอาํเภอ

ออกให้   อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกบัใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ตอ้งไปโชวต์วัทีต่วัแทนยืน่

วีซ่า VFS ทั้งคู่พรอ้มกบับุตร   

11.3 หากเดินทางกบับิดาและมารดาพร้อมกนัไม่ต้องใช้หนังสอืยินยอม  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ทีมี่อายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดินทาง

จริง บริษทัฯจะดาํเนินการใหแ้ละแนะนําใหยื้น่วซ่ีาก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน

เดินทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซ่ีาไม่ผา่นหรือออกไม่ทนัตามกาํหนดวนัเดินทางมีผลทาํใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้ส้ิน และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดินทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลิกเดินทางเนือง

จากมีบางท่านในคณะไม่ผา่น บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวี

ซ่าออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีทีย่นืยนัจะใหย้ืน่วีซ่า  เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าเป็นเวลานาน และมค่ีาใช้จ่ายเพ่ิมในการทาํ

ประกนัสขุภาพซ่ึงลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนย่ืนวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนัน้ันๆ หรือ ลูกค้า



  
 
 

 
 
 

สามารถทาํเองได้)  หลังจากย่ืนแล้ว รออกีประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพ่ือ

ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑตูกาํหนด หลังจากน้ันรอผลวีซ่าอกีท ี นอกจากน้ีวีซ่าขึ้นอยู่กบัผลของ

สขุภาพของผู้สงูอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่

หมายเลขโทรศพัทมื์อถอื เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์ (สาํคญัมาก) ทีส่ามารถติดต่อได ้ ลงในสาํเนาบัตร

ประชาชนและ สาํเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือกรอกฟอร์มในการย่ืนวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าประมาณ 25-30 วัน ช่วงเทศการปีใหม่   หนังสอืเดินทาง(PASSPORT) หากมบีางท่าน

ได้ย่ืนเล่มเข้า VFS แล้วนาํเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถงึวันกาํหนดรับเล่ม 

หากมีการใชเ้ล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยืน่วีซ่า  หากทา่นไม่แจ้งให้ทราบ 

บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --                     

        

เงือ่นไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่าน้ันขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน  

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่คํารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนักาํหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผดิวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 

ขึ้นอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

ทีอ่ยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย 

ช้ัน 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สขุมุวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

ทาํการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถงึ วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 

เวลาย่ืนใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขทีจ่ะยืน่ 

⊗ กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามที่กําหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า ⊗ 



  
 
 

 
 
 

 
**** เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากม)ี ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........ .............. .......................................................................................... 

................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี  ......................... 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ทาํงาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี ............................. 

โทรศัพทท์ี่ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส   (.....) หย่า   (.....) ม่าย    (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ....................................................................................................................... 

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถอื ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................

ที่อยู่ ......................................................................... รหัสไปรษณย์ี ............โทรศัพท ์....................................... 

9. ทา่นเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 

  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเด่ียว) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มเีตียง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     



  
 
 

 
 
 

 

11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

      อื่นๆ............................................................ 

12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 

13. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัต์ไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 
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