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BIG…HIGHLIGHT MELBOURNE  5 DAYS 3 

NIGHTS 

( NEW YEAR CELEBRATION 2019) 

เมลเบร์ิน – เกรทโอเช่ียนโร้ท – เกาะฟิลลปิ 

บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์น ชมอาคาร
รัฐสภา อาคารท่ีก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพนัธ์ุ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักส ารวจชาว
องักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย น าท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชม
ฝูงนกเพนกวิน ท่ีเดินข้ึนจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลบัคืนสู่รังพร้อมอาหารมา
ฝากลูกตวันอ้ย รถไฟจักรไอน า้โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเส้นทางในการขน
ถ่ายล าเลียงถ่านหินระหวา่งเมืองในสมยัก่อนแต่ปัจจุบนัดดัแปลงใหเ้ป็นรถไฟในการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ สวนสตัว์
พื้ นเมือง  MARU KOALA & ANIMAL PARK  เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์

พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท  น าท่านเดินทางสู่ เกรท้โอเชี่ยนโรด้ ผา่นเมืองจีลองสู่ Twelve 

Apostles ซ่ึงต้ังช่ือตาม 12 นักบุญ หรือสบิสองสาวกศักด์ิสทิธิ์ของศาสนาคริสต์ 

 

ก าหนดวนัเดินทาง   28 ธนัวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562 (กรุป๊เดียวเท่านั้น) 
 

 เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรท่์านละครึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม   

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 50 % 

 บินตรงจากกรงุเทพฯ สู่เมลเบิรน์ไม่เสียเวลา 

 ชมพลฉุลองปีใม่อยางย่ิงใหญ่อลงักาล 
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วนัแรกของการเดินทาง   (28 ธนัวาคม 2561)    กรุงเทพฯ – เมลเบริน์  

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง (29 ธนัวาคม 2561)      เมลเบริน์ชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่านชมอาคารรฐัสภา  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D 

เคาน์เตอร์สายการบนิไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

00.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 465 

13.05 น.  ถึงเมืองเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลีย  หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

 น าทา่นชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความต่ืนตาต่ืนใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้า

ด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ต้ังอยู่บนริมฝั่งแม่น า้ Yarra มีสวนสาธารณะริมน า้ มีสถาปัตยกรรมของยุค

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – เมลเบิรน์ 

2 
ถึงเมลเบิรน์ น าท่านชมเมือง – สวนฟิตซรอย –ชมกระท่อม

กปัตนัคุก้ 

3 
เมลเบิรน์ - เกรทโอเช่ียนโรด้  -พอรต์แคมเบลล-์เมลเบิรน์-  

ชมพลุปีใหม่ 

4 
เมลเบิรน์–รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ -สวนสตัวพ์ื้ นเมืองชมเพนกวินท่ี

เกาะฟิลลิป  

5 อิสระช็อปป้ิง – กรุงเทพฯ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ต่ืนทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากบัตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันท าให้มีภมูิทศัน์ของเมือง

ที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น า้ต้ังอยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น   

หลังจากน้ันชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์ เป็นที่ต้ัง 

กระท่อมกปัตนัคุก้ (**ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม) บ้านพักของนักส ารวจชาวองักฤษคนส าคัญ

ของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระทอ่มน้ีได้ถูกย้ายมาเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง

นครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี  ผ่านชม Federation Square เป็นย่านที่ครึกคร้ืนของเมือง
เมลเบิร์นตรงปลายแม่น า้ Yarra River ข้ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders Street Station ที่น่ีเป็นศูนย์
รวมของแกลอร่ี โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารภัตตาคารที่ได้รับรางวัล มีคาเฟ่และบาร์ มีลานเปิดกว้าง

ส าหรับจัดกจิกรรมงานแสดงและนิทรรศการที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สดุแห่ง

หน่ึงของโลก มีร้านอาหารมากมายหลายสไตล์  
น าทา่นชม อนุสรณส์ถานสงคราม(Shrine of remembrance) เป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่
ที่สดุในประเทศออสเตรเลีย ต้ังอยู่บริเวณคิงโดเมนสบ์นถนนเซนต์คิวด้า  สถานที่แห่งน้ีรัฐบาล

ออสเตรเลียได้สร้างข้ึนเพ่ือร าลึกถึงชายหญิงที่รับใช้ชาติและเสียสละในสงครามโลกคร้ังที่ 1 ขณะไป

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

วันนี้ เหล่าชาวออสเตรเลียนได้จัดพีธรี าลึกถึงผู้รับใช้ชาติจ านวนกว่า 114000 นายและเสยีชีวิต 

19000 นาย โดยจะน าดอกป๊อปป้ีสแีดงมาแสดงความเคารพ ณ สถานที่แห่งน้ีซ่ึงจะจัดเป็นประจ า

ในทุก ๆ ปี    ออกแบบและอ านวยการก่อสร้างโดยสถาปนิกอดีตทหารผ่านศึก ในสงครามโลกคร้ัง
ที่ 1 “ฟิลลิปส ์ ฮัดสนั”กบั”เจมส ์ วาร์ดรอ็บ” สร้างตามอย่างศิลปะคลาสสิคโดยได้แรงบันดาลใจ

จาก  สสุานแห่งฮาลิคาแนสสสั และวิหารพาเธนอนในกรุงเอเธนส์    ส่วนยอดของเหนือหลังคาทรง

ซิกก้าเป็นส่วนที่ได้มาจาก”Choragic monument of lysicrates”ในกรุงเอเธนส ์     วัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งน้ีน้ันเป็นวัสดุที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็น

หินแกรนิตที่เป็นโครงสร้างหลัก ๆ ของตัวอาคาร และหินอ่อนที่ใช้ในการตกแต่งภายใน สถานที่

ส าคัญแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 คือในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1918 และแล้วเสรจ็
ในเดือน มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกนัยังใช้ร าลึกถึงผู้เสยีสละในสงครามโลกคร้ังที่ 2 อกีด้วย   
ผ่านชมอาคารรฐัสภาแห่งเมลเบริน์ (Parliament House Melbourne) ก่อสร้างขึ้น ณ.เดือน

ธนัวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929  ออกแบบโดย”ชาลี แพสลีย์และปีเตอร์ เคอร”อ านวยการ

ก่อสร้างโดย”จอน คิงส์”ซ่ึงใช้พ้ืนฐานศิลปะนีโอคลาสสิค  ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทศิตะวันออก

ของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย   สถานที่แห่งน้ีเคยถูกใช้เป็นทั้งรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 คร้ังในปี 

1855-1901และ 1927-ปัจจบัน ทั้งยังเคยถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลีย

ระหว่างปี 1901-1927 อีกต่างหาก   สถานที่แห่งน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกส าคัญของรัฐ
วิคตอเรีย  และได้เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีในปี 2006 ที่ผ่านมา  ผ่านชมวิหารเซนตแ์พทริค 
(St.Patrick’s Cathedral, Melbourn) เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ที่สดุใน
รัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้เป็นบิชอ็ปทา่นแรกแห่งเมืองMelbourne ต่อมาได้เป็นบิชอ็ปแห่ง
ออสเตรเลียคนที่ 4   มีด าริให้ William Wardell ผู้เป็นทั้งนักบวชและสถาปนิกที่ส าคัญแห่งเมืองน้ี
เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธคิระหว่างศตวรรษที่ 14  โดยมี

พ้ืนฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศองักฤษ โดยเร่ิมวางแผนและก่อสร้างเม่ือวันที่ 8 
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ธนัวาคม 1858-1939 ต่อมาได้บูรณะคร้ังใหญ่เม่ือปี 1994 เพ่ือที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี 

ในอกีสามปีถัดมา   
 

 
 
 
 
 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  

                  น าทา่นเข้าพักที่โรงแรม MELBOURNE BAYVIEW EDEN HOTEL  หรือเทยีบเทา่ 

 
วนัทีสามของการเดินทาง   (30 ธนัวาคม 2561)      เกรทโอเชี่ยนโรท้ – พอรต์แคมเบลล ์ -  

       Twelve Apostles - เมลเบริน์  

        

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโรด้แบบเต็ม

สาย ที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของนักทอ่งเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึง

รัฐวิกตอเรีย ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐ

วิกตอเรีย จากน้ันน าทา่นเข้าสู่เขตเกรทโอเช่ียนโร้ด ให้ท่านได้ชมทศันียภาพ

ที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรและหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงาม

แห่งหน่ึงของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมืองAanglesea และเมือง Lorne ที่เตม็

ไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็น

อกีเมืองยอดนิยมของนักทอ่งเที่ยวที่สวยงามอกีเมืองและมีน า้ทะเลสนี า้เงิน

ตัดกบัป่าอนัเขียวขจีท าให้เมืองน้ีมีเสน่ห์สวยงาม นอกจากน้ีระหว่างทางผ่าน

ชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

 จากน้ันเดินทางต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์ สัมผัสกบัทศันียภาพที่สวยงามที่สดุ

ในโลก คุณจะต้องตะลึงกับภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค 

และลักษณะภมิูประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  น าท่านชมปรากฏการณ์

ธรรมชาติของหิน  Twelve Apostles  ซ่ึงตั้งช่ือตาม 12 นักบุญ หรือสบิสอง

สาวกศักด์ิสทิธิ์ของศาสนาคริสต์ ซ่ึงถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ

ที่ไม่ควรพลาด 

 (แนะน ำซ้ือทัวร์เพิ่มโดยนัง่เฮลคิอปเตอร์ ใหท่้ำนชมควำมงำมในมุมสูงทีรั่บรองไดว่้ำท่ำน

จะตอ้งประทับใจ รำคำทีเ่ร่ิมตน้โดยประมำณ 145 เหรียญออสเตรเลยี ส ำหรับท่ำนทีส่นใจ

กรุณำติดต่อหัวหนำ้ทัวร์)  



  
 

AUS – HIGHLIGHT MELBOURNE NEW YEAR CELEBRATION   28DEC18-1JAN19      Page 
5 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ เมลเบริน์  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเข้าพักที่โรงแรม MELBOURNE  BAYVIEW EDEN HOTELหรือเทยีบเทา่ 

 

   

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

         ชมนกเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป** ชมพลุฉลองปีใหม่อย่างยิง่ใหญ่อลงักาล** 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จากน้ันสู่ย่านดันดีนองส์ที่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์

เดินทางสู่สถานีรถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM 

TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและ

ขนส่งสนิค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่ว่ิงระยะสั้นๆ 

ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงน ามาใช้ในการทอ่งเที่ยวชมป่า  

น าทา่นน่ัง รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ เพ่ือชมทศันียภาพอันสวยงามตามแนว

เขาตลอดเส้นทางว่ิงของรถไฟและทา่นยัง สามารถน่ังห้อยขาผ่อนคลาย

อารมณ์พร้อมชมทศันียภาพตลอดทางที่เตม็ไปด้วยหุบเขาและป่าสงูที่

ยังคงความสมบูรณ์  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์นานาชาติ 

น าทา่นเดินทางสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง  MARU KOALA & ANIMAL 

PARK เพลิดเพลินไปกบัการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิโค

อาล่า จิงโจ ้ วอมแบท ให้ทา่นได้สมัผัสและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อย

อย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเองน า

ทา่นเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกาะเลก็ ๆ ที่เตม็

ไปด้วยสัตว์พ้ืนเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสตัว์น า้และสตัว์ป่าและ

คงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่ของ

เพนกวินตัวน้อย แมวน า้และนก นานาชนิด 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึง่ตวั เสิรฟ์

พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

 น าทา่นสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนั

น่าประทบัใจกบัการชมความน่ารักของฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กทีสุ่ดในโลกที่
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อยู่รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงามยามพระ

อาทติย์อัสดงซ่ึงทา่นจะได้เหน็ฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกนัยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพ่ือ

กลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียง

เรียกหาลูกและเดินให้ทา่นเหน็ความน่ารักอย่างใกล้ชิดเพนกวินน้อยเหล่านี้ จะออกไปหาอาหารแต่

เช้าและจะกลับมาอกีทตีอนพระอาทติย์ตก  

(หา้มถ่ายรูปเพนกวนิ เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าใหเ้พนกวนิตกใจ ) 

 จากน้ันน าทา่นเดินทางกลับสู่ เมลเบริน์  
 

  จนไดเ้วลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเมลเบิร์น เพือ่ฉลองปีใหม่ 2019 อย่ำงยิ่งใหญ่อลงักำร ชม

พลุทีถ่กูจุดข้ึนในเมอืงเมลเบิร์นและริมแม่น ้ำยำร์ร่ำอย่ำงงดงำมและตระกำรตำ 

 น าทา่นเข้าพักที่โรงแรม MELBOURNE BAYVIE EDENHOTEL หรือเทยีบเทา่ 

 

   
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง  ( 1 มกราคม 2562)    นครเมลเบริน์– กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

11.00 น. รถโค้ชมารับตามเวลานัดหมายพร้อมน าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครเมลเบริน์ 

  ให้ทา่นได้มีเวลาในการช้อปป้ิงร้านค้าที่สนามบินก่อนกลับและทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

15.25 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG466 

20.35 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสด์ิภาพ 

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

อตัราค่าบริการ 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

และค่าวีซ่าแล้ว 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

 
ผู้ใหญ่ (พกั 2 -3 ท่าน/ห้อง) 61,900.- บาท 35,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  57,900.- บาท 32,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 54,900.- บาท 30,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 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 
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*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน า้มนัของสายการบนิ หากสายการบนิมกีาร 

*** การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผีู้โดยสาร จ านวน 20 ท่านข้ึนไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการเล่ือนการเดนิทางหรือ เปล่ียนแปลงราคา 

*** ส าหรับห้องที่พัก 3 ท่าน (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่

สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double bed) หรืออาจจะจัดเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ่ + 1 เตยีงเสริม ( 1 Double+1 extra bed )  

*** บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซื้อเองเพ่ือต่อเที่ยวบนิหรือค่าเดนิทางต่าง ๆ ที่จะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเที่ยวบนิ

ล่าช้า 

*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบนิ กรณุาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือ

ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบนิทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบนิจะพิจารณาให้ 

*** มวีีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,500 บาท 

* ที่นั่งส าหรับกรุป๊ที่เราจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้านหน้าสดุ(long leg seat)  

 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุใน

รายการ 

 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหน่ึงห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศ

ออสเตรเลีย 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดินทางรวมอุบตัิเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 

บาท ส าหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทวัร์เท่าน้ัน จะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต ่ากว่า 1 ปีหรือ

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

 ค่าน า้มันจากสายการบิน ณ วันที่  5 มิถุนายน 2561 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน า้มัน 

หากสายการบินเปล่ียนแปลงภาษีน า้มันหลังจากน้ี 

 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าออสเตรเลีย   

 

อตัรานี้ ไม่รวม  

 ค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าได้ท่านละ 30 กโิลกรัม และ กระเป๋าเลก็ถือขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจาก

รายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทปิคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มี

เพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพ่ือความรวดเรว็และสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยก

กระเป๋า 

 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

 ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 
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เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน  

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 

21 วันท างาน หรือก่อน 3 สปัดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและ

ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับ

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผู ้

เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  

 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ า 30,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 31-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-30 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  
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หมายเหตุ  

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ 

เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไป

ในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

2. ทางบริษัทฯ ไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า

อนัสบืเน่ืองมาจากเอกสารในการย่ืนวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเร่ืองการเงินและการท างานของตัว

ผู้โดยสารเอง  

3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สายการบินระหว่าง

ประเทศล่าช้า 
 

เอกสารในการขอวีซ่า * ควรยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง 30 วนัทวัรช่์วงเทศการปีใหม่* 

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเร่ิมการเกบ็ข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า 

เพ่ือเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังน้ันผู้ย่ืนขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ย่ืนวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพ่ือ

สแกนลายนิ้ วมือ 

1) หนังสอืเดินทาง มีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายส าเนาหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้-ออก หรือมี

วีซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคญัมาก) 

*** การยืน่วซ่ีาออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดินทาง (ถา้มี) หรือ 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบริษทัฯ มา จะดีกวา่เนือ่งจากทางบริษทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรูดเล่มที ่

VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายส ีจ านวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 นิ้ ว) 

3) ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

4) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี), ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  

5) หนงัสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือส าเนา

ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสอืรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบัตรข้าราชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะไดคื้นเพือ่ไดร้บั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมำยเหตุ สถำนทูตออสเตรเลยี

ไม่รับ Bank Guarantee ในกำรใชย้ืน่วซ่ีำ 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือกรณปิีดเทอมใช้บตัร

นักเรียน  

10) ขอส าเนาสตูิบัตร เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี 

11) เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกบับิดา หรือ มารดา  
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11.1  จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอ าเภอออกให้อนุญาต

ออก นอกประเทศ   หรือ กรอกฟอร์ม 1229 

11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกบัเดก็ทั้งคู่ ทางผู้ปกครองทั้ง 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอ าเภอ

ออกให้   อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกบัใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ตอ้งไปโชวต์วัท่ีตวัแทนยื่น

วีซ่า VFS ทั้งคู่พรอ้มกบับุตร   

11.3 หากเดินทางกบับิดาและมารดาพร้อมกนัไม่ต้องใช้หนังสอืยินยอม  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดินทาง

จริง บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วซ่ีาก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน

เดินทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดินทางทีผ่่านแลว้จะยกเลิกเดินทางเนือง

จากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวี

ซ่าออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีท่ียืนยนัจะใหยื้่นวีซ่า  เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการท า

ประกนัสขุภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันั้นๆ หรือ ลูกค้า

สามารถท าเองได้)  หลังจากยื่นแล้ว รออกีประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพ่ือ

ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑตูก าหนด หลังจากน้ันรอผลวีซ่าอกีท ี นอกจากน้ีวีซ่าข้ึนอยู่กบัผลของ

สขุภาพของผู้สงูอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์ (ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได ้ ลงในส าเนาบัตร

ประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า  

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

ได้ยื่นเล่มเข้า VFS แล้วน าเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันก าหนดรับเล่ม 

หากมีการใชเ้ล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ 

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --                     

        

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่าน้ันขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน  

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยื่นค ารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของทา่น 

ข้ึนอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
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ท่ีอยู่ ตวัแทนรบัยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

ช้ัน 28 อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สขุุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 

เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยื่นวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีจะยื่น 

 กรุณาเตรียมเอกสารท่ีช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  

 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

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

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

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

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

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

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

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ท  างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณยี์ ............................. 

โทรศัพทท์ี่ท  างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

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

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

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

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

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

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

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

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

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

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 
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ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

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

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

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

 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        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

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

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

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

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตไ์ดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 


