ทัวร์ ออสเตรเลีย : TOUR18765

BW..CAIRNS - SYDNEY 6D/4N by QF
แคนส์ - เกรทแบร์ เรียรีฟ – ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน
บริษทั ฯ จำกัด ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมืองแคนส์ ชมเกรทแบร์เรียรีฟ ( THE GREAT
BARRIER REEF ) ซึง่ เป็ นแนวปะการังทีเ่ ป็ นสิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก สถำนี รถไฟ KURANDA SCENIC
RAILWAY ให้ท่านได้สมั ผัสความงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติ ตลำดคูแรนด้ำ ( KURANDA MARKET ) ทีข่ ายของพืน้ เมืองของ
ชาวอะบอริจน้ิ ในราคาทีต่ ่อรองได้ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า เครื่องประดับ กาไร แหวน รวมถึงเครื่องดนตรีพน้ื เมืองของชาวอะบอริจน้ิ
ชมสวนธรรมชำติ RAINFORESTATION NATURE PARK เป็ นสวนทีม่ พี น้ื ที่ 40เฮคเตอร์ ให้ท่านได้นงรถเป็
ั่
ด Army Duck
เพลิดเพลินไปกับทัวร์ป่าธรรมชาติทงั ้ บนบกและในน้า แวะชมหมีโคอาล่าและสวนสัตว์ พร้อมสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมของอะบอ
ริจน้ิ ชนเผ่าพืน้ เมือง เยือนมหำนครซิ ดนี ย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ แวะช้อปปิ้ งย่านไชน่าทาวน์

กำหนดกำรเดินทำง

9 – 14 พฤษภำคม 2562 / 12 – 17 มิถนุ ำยน 2562
23 – 28 กรกฎำคม 2562 / 8 – 13 สิงหำคม 2562
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18 – 23 กันยำยน 2562
วันแรก
15.00 น.
18.00 น.
วันที่ สอง
07.25 น.
09.25 น.
11.40 น.

บ่ำย

คำ่

วันที่ สาม
เช้า
09.45น.

กรุงเทพฯ – นครซิ ดนี ย์
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 6 แถว N
เคำน์ เตอร์สำยกำรบินแควนตัส แอร์เวย์ ( QF)เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้ าสู่ นครซิ ดนี ย์ โดยเทีย่ วบินที่ QF024
นครซิ ดนี ย์ – ล่องเรือชมอ่ำวซิ ดนี ย์ – ช้อปปิ้ งย่ำนไชน่ ำ ทำวน์ - แคนส์
ถึงท่ำอำกำศยำนคิ งฟอร์ดสมิ ทธ์ นครซิ ดนี ย์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าแล้ว
จากนัน้ นาท่านเดินทางสนามบินภายในประเทศ
ออกเดิ นทำงสู่เมืองแคนส์ โดยสำยกำรบินแควนตัสเที่ ยวบินที่ QF922
ถึงสนามบินเมืองแคนส์ ซึง่ เป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของรัฐควีนส์แลนด์และเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีในฐานะเป็ น
ประตูหลักสู่ เกรทแบร์เรียรีฟ ( THE GREAT BARRIER REEF ) ซึง่ เป็ นแนวปะการังทีเ่ ป็ นสิง่
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก ตัง้ อยูท่ างตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ นอกจากนี้เมือง
แคนส์ยงั มีทรัพยากรธรรมชาติทางป่ าไม้ทไ่ี ด้รบั การอนุรกั ษ์ให้เป็ นมรดกโลกนอกจากนี้ยงั เป็ นทีร่ จู้ กั กันใน
ฐานะเมืองแห่งการผจญภัยของออสเตรเลียทีม่ กี จิ กรรมโลดโผนและน่าตื่นเต้นมากมาย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน อำหำรจีน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชมเมืองแคนส์ แวะชมมหาวิหารเซนต์โมนิกา้ ( St. Monica’s
Cathedral) ท่านจะได้เห็นมหาวิหารทีง่ ดงามทีส่ ดุ ในทัง้ หมดของ
ออสเตรเลีย ทีป่ ระกอบภาพเรือ่ งราวต่างๆด้วยหน้าต่างกระจกสีสนั
สวยงาม นาท่านชมวิวเมืองแคนส์ ทีจุด Stunning Lookout ท่านจะได้
เห็นวิวเนินเขาแบบพาโนรามาจากจุดชมวิวทีส่ วยสุดในเมืองแคนส์
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม PULLMAN CAIRNS
INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
ให้ทา่ นได้อาบน้าเปลีย่ นเสือ้ ผ้าพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ อำหำรตะวันตก ณ ภัตตำคำร
ให้ทา่ นอิสระที่ Cairns Night Markets ตลาดกลางคืนเมือง Cairns นี้
ตัง้ อยูท่ ่ี Cairns Esplanade เปิ ดตัง้ แต่เวลา 17.00 น. ถึง 23.00 น.
เป็ นประจาทุกคืน มีแผงร้านค้ามากกว่า 70 ร้าน คุณสามารถเลือกซือ้
ของขวัญและของทีร่ ะลึกได้ทน่ี ่ี มีทงั ้ หมวกสาหรับเดินป่ า didgeridoos
และงานศิลป์ มากมาย
นาท่านเดินกลับสูท่ พ่ี กั PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
แคนส์ – ดาน้าชมปะการังที่ ใหญ่ที่สดุ ในโลก เกรท แบร์เรียรีฟ ( The Great Barrier Reef )
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูท่ ำ่ เรือและล่องเรือของบริษทั GREAT ADVENTURE สูแ่ นว
ปะการังที่ ใหญ่ที่สดุ ในโลก (Great Barrier Reef) มีพน้ื ทีค่ รอบคลุมทัง้ หมด
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เที่ ยง

17.30 น.

คา่

วันที่ สี่
เช้า
08.00น.

เที่ ยง

มำกกว่ำ 2,000 กิโลเมตร ซึง่ มีประมำณ 3,400 แนวปะกำรังทีป่ ระกอบด้วยปะกำรัง 400 ชนิด และมีปลำ
ประมำณ 1,500 สำยพันธุแ์ หวกว่ำยอยูใ่ นบริเวณนี้ แนวปะกำรัง เพลิดเพลินกับการ Snorkeling ดาน้า
ชมปะการังทีส่ วยงำมและปลำน้อย ใหญ่ในทะเล ท่ำนยังสำมำรถนัง่ เรือท้องกระจก ท่ำนจะได้เห็นภำพ
ใต้ทอ้ งทะเลอย่ำงใกล้ชดิ สวยงำมจำกใต้ทอ้ งเรือ ประทับใจกับกำรชมชีวติ ใต้ทอ้ งทะเลไม่ว่ำจะเป็ นปะกำรัง
สีสวยงำม พืชใต้น้ำ ปลำหลำกสี หอยขนำดใหญ่รปู ทรงต่ำง ๆ นอกจำกนี้ยงั ให้ทำ่ นได้ขน้ึ ชมธรรมชำติท่ี
เกาะกรีนไอส์แลนด์ เดินเล่นตำมหำดทรำยขำว สะอำดกลำงสำยลมเย็นจำกทะเล และธรรมชำติท่ี
งดงำมแบบไม่น่ำเชือ่
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์บนเรือ
ให้ทำ่ นได้อสิ ระในกำรถ่ำยรูป ดำน้ำ หรือจะนังเล่
่ นบนโป๊ ะกลำงน้ำพร้อมจิบชำ
กำแฟยำมบ่ำยพร้อมชมควำมงำมและธรรมชำติทท่ี ำ่ นจะต้องประทับใจ
(กิจกรรมอืน่ ๆ ทีย่ งั ไม่รวมคือ SCUBA DRIVING, SEA WALKER, SCENIC
HELICOPTER) จนได้เวลำเดินทำงกลับสูเ่ มืองแคนส์โดยนังเรื
่ อเร็วประมำณ 45
นำที
เรือล่องกลับสูท่ ำ่ เรือแคนส์
นำท่ำนเดินกลับสูท่ พ่ี กั โรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเท่ำ
เพือ่ อำบน้ำเปลีย่ นเสือ้ ผ้ำ
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงกลับสูท่ พ่ี กั โรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเท่ำ
แคนส์ - นัง่ รถไฟสายประวัติศาสตร์ Kuranda Scenic Railway – หมู่บา้ นคูรนั ด้า ช้อปปิ้ งสิ นค้า
พื้นเมือง สวนธรรมชาติ RAINFORESTATION NATURE PARK
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงจำกโรงแรมโดยรถโค้ชสูส่ ถานี รถไฟของ
KURANDA
SCENIC RAILWAY ให้ทำ่ นได้สมั ผัสควำมงำมและเต็มไปด้วยธรรมชำติ
เริม่ ต้นทีส่ ถำนีรถไฟ CAIRNS STATION ออกเดินทำงสูสถำนีปลำยทำงคือ
KURANDA STATION ให้ทำ่ นได้ผำ่ นชมธรรมชำติทง่ี ดงำมของป่ ำฝน ผ่ำน
ไร่ออ้ ย หมูบ่ ำ้ นชนบทของชำวออสซี่ ผ่ำนอุโมงค์ทม่ี นุษย์กอ่ สร้ำงขึน้ ด้วยมือ
ในอดีต ผ่ำนหุบเขำและเหวลึก พร้อมชมทัศนียภำพทีส่ วยงำมของภูเขำรูป
ต่ำง ๆ มำกมำย ก่อนจะตืน่ ตำตื่นใจกับควำมงดงำมของน้ำตกกลำงป่ ำเขำ
และถ่ายรูปกับน้าตก BARRON FALLS ก่อนจะถึงสถำนีปลำยทำงทีส่ ถำนี
คูรนั ด้ำ จำกนัน้ นำท่ำนสู่หมู่บา้ นคูรนั ด้า ( KURANDA VILLAGE ) หมูบ่ ำ้ น
กลำงป่ ำฝนเขตร้อนทีง่ ดงำมโอบล้อมเป็ นธรรมชำติและอำกำศอันบริสทุ ธิ ์ ให้
ท่ำนได้เดินช้อปปิ้ งในตลาดคูแรนด้า ( KURANDA MARKET ) ทีข่ ำยของ
พืน้ เมืองของชำวอะบอริจน้ิ ในรำคำทีต่ ่อรองได้ไม่ว่ำจะเป็ นเสือ้ ฝ้ ำ เครือ่ งประดับ กำไร แหวน รวมถึง
เครือ่ งดนตรีพน้ื เมืองของชำวอะบอริจน้ิ
(
Didgerigoo
)
นำท่ำนเดินทำงสูส่ วนสวน
ธรรมชาติ RAINFORESTATION NATURE PARK
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิวบุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคาร Colonial and Outback
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ชมสวนธรรมชาติ RAINFOREST NATURE PARK เป็ นสวนทีม่ พี น้ื ที่ 40 เฮคแตร์ เข้ำถึงแก่นแท้ของ
ป่ ำฝนเขตร้อนชืน้ ด้วยรถทหำรบุกป่ ำทีเ่ รียกว่ำ รถสะเทิน้ น้ำสะเทิน้ บก (WORLD WAR II ARMY
DUCK) ชมต้นปำล์มโบรำณและต้นเฟิ รน์ บำนใบเขียวขจีและเพลิดเพลินกับทัวร์ป่ำธรรมชำติทงั ้ บนบก
และในน้ำ แวะชมโคอำล่ำและสวนสัตว์ป่ำ พร้อมสัมผัสบรรยำกำศวัฒนธรรมของอะบอริจนิ ให้ทำ่ นได้
ชมกำรสำธิตกำรขว้ำงมูมเมอแรง ( Boomerang Throwing ) และตื่นเต้นกับกำรแสดงของนักเต้นรา
ชาวอะบอริ จินเผ่า (PAMAGIRRI Dance Show ) และให้ท่านได้ชมสัตว์นานาชนิ ดภายในสวน
ธรรมชาติ แห่งนี้ อย่างเช่นโคอาล่า จิ้งโจ้ นก จระเข้ ทัสมาเนี ยเดวิ ล และอื่นๆอีกมากมายเป็ น
ต้น

คา่

วันที่ ห้า
เช้า
10.50น.
14.50น.

คา่

วันที่ หก

นำท่ำนเดินทำงกลับสูเ่ มืองแคนส์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเท่ำ
แคนส์ - นครซิ ดนี ย์ – ช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินภำยในประเทศ
ออกเดินทำงสูเ่ มืองซิดนีย์ เมืองหลวงของรัฐนิวเซำท์เวลล์ โดยสำยกำรบินแควนตัส เทีย่ วบินที่ QF925
เดินทำงถึงนครซิดนีย์ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูต่ วั เมืองซิดนีย์ อิสระให้ทำ่ นได้ชอ็ ปปิ้ งสินค้ำในย่ำนไชน่ำ
ทำวน์ เป็ นแหล่งขำยสินค้ำรำคำถูกทัง้ รองเท้ำ เสือ้ ผ้ำ ชุดว่ำยน้ำ และชุด
ชัน้ ใน และยังเป็ นตลำดทีเ่ หมำะแก่กำรมำเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกและผลไม้สด
ประจำฤดูกำลหรือจะช็อปปิ้ งย่ำนซิตเ้ี ซ็นเตอร์ (CENTRE POINT) เพือ่ ช็
อปปิ้ งสินค้ำมำกมำยจำกห้ำงดัง Queen Victoria Building (Q.V.B)
ได้รบั กำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็ นทีร่ จู้ กั กันทัวไปในท้
่
องถิน่
ว่ำตึก QVB ตัง้ อยู่ทบ่ี นถนน George Street ระหว่ำงถนน Market กับ
ถนน Park เป็ นอำคำรช็อปปิ้ งสูงสีช่ นั ้ มีสนิ ค้ำประเภทแฟชัน่ อัญมณี ของใช้ในบ้ำน หรือแม้แต่ดอกไม้
ท่ำนสำมำรถเดินทำงใต้ดนิ สูย่ ำ่ น Centre Point เพือ่ ซือ้ สินค้ำยีห่ อ้ ดังมำกมำย หรือจะซือ้ ครีมบำรุงผิวจำก
ห้ำง David Jones
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
ซิ ดนี ย์ - กรุงเทพฯ
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เช้า
09.45 น.
16.35 น.

รับอาหารกล่องจากโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินภำยในประเทศ
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ QF023
เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ….
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

CAIRNS – SYDNEY 6D 4N BY QF
(แคนส์ - เกรทแบร์ เรียรีฟ – ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน)
อัตราค่าบริการ
กำหนดกำรเดินทำง 9 – 14 พฤษภำคม 2562 / 12 – 17 มิถนุ ำยน 2562
23 – 28 กรกฎำคม 2562 / 8 – 13 สิงหำคม 2562
18 – 23 กันยำยน 2562
คณะผูเ้ ดิ นทำง
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่ ำน ต่อห้อง
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

รำคำรวมตั ๋ว
(รำคำรวมวีซ่ำแล้ว)

รำคำไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิ น
ตลอดกำรเดิ นทำง

94,900.- บำท
84,900.- บำท
78,900.- บำท
73,900.- บำท
16,900.- บำท
1,500.- บำท

63,900.- บำท
59,900.- บำท
56,900.- บำท
50,900.- บำท
16,900.- บำท
1,500.- บำท

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนา้ มันของสายการบิน
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสาร จานวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่ต่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
* กรณีออกตัว๋ แล้ วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุป๊ ของสายการบิน
*สาหรับห้ องที่เป็ นสามเตียง(Triple
room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจานวนน้ อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็ นห้ อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สาหรับ
ห้ องนอน 3 ท่าน
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตัว๋ ที่ลูกค้ าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้ าหรือ
จานวนผู้เดินทางไม่ครบตามจานวน กรุป๊ ไม่สามารถออกเดินทางได้
*หากท่านต้ องการอาหารพิเศษหรือที่น่งั บนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้ งให้ เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อน
เดินทางอย่างน้ อย 10 วัน เพื่อแจ้ งให้ สายการบินทราบแต่จะได้ ตามที่ขอหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
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* กรณีลูกค้ ามีวีซ่าอยู่แล้ ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้ เข้ า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินจิ ของเจ้ าหน้ าตรวจคนเข้ าเมือง
* หาก ที่น่งั สาหรับกรุป๊ ที่เราจองเป็ นที่น่งั ทั่วไปไม่ใช่ท่นี ่งั ด้ านหน้ าสุด(long leg seat)
* จานวนลูกค้ าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่น่งั ในการบริการตลอดการเดินทาง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มคี นยกกระเป๋ า

อัตรำนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF) ตามเส้ นทาง
ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี, ค่าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงือ่ นไขการคุม้ ครอง
 หากลูกค้ าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ มุ ครอง ต้ องทาประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้ าสามารถจัดทาเองได้
หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ

 อายุ 1-15ปี และ ต่ากว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 กรณีลูกค้ าอายุต่ากว่า 1 ปี หรือ 75 ปี ขึ้นไป และ ไม่ได้ เดินทางไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป ต้ องทาประกันเดี่ยว
เพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้ าหน้ าที่
 ลูกค้ าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ วไม่ค้ ุมครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
6. ค่านา้ มันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนา้ มัน หาก
สายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีนา้ มันหลังจากนี้
7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สาหรับคนไทย
.

อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าว
2. ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกาหนดที่ สายการบินอนุ ญาตให้โหลดกระเป๋ าขึ้ น
เครื่องได้ท่านละ 1 ใบ (30 กิโลกรัม) และกระเป๋ าเล็กถือขึ้ นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อใบ
3. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่ าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
7. ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่ าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
8. ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋ าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋ าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า
9. ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋ า
10. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชั่วโมง
11. กรณีไม่เดินทางพร้ อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้ าต้ องทาประกันเพิ่มเอง หรือ จะให้ บริษัทฯ จัดทาให้ ทางลูกค้ า
สามารถแจ้ งได้ (เป็ นไปตามกฎหมายทุกท่านต้ องทาประกันการเดินทางกรณีเดินทางกับบริษัททัวร์)

เงื่อนไขกำรจองทัวร์และกำรชำระเงิ น
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1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
2. ท่านต้ องเตรียมเอกสารให้ ทางบริษัทฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียก่อน 21
วันทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
3. หากท่านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียล่าช้ า ไม่ทนั กาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและ
ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
4. สาหรับส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการสาหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อน
วันเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ ามัดจาทัวร์ จะถูกนาไปจ่ ายค่ าตัว๋ เครื่ องบิน ค่ าโรงแรมและค่ าวีซ่าล่ วงหน้ าซึ่งไม่ สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรื อไม่
สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันทาการคืนค่ามัดจา 30,000.- บาท.
2. แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาตั ๋วท่านละ 30,000 บาท

3. แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจา 30,000.- บาท และมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ดังนี้
- กรณีทถ่ี ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจาทัง้ หมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าตั ๋ว หรือยึดมัดจาทัง้ หมด
์
- กรณีย่นื วีซ่าแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าวีซ่า (NON REFUND)
์
- กรณีตดิ ธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมทีจ่ ะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจาทัง้ หมด
4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มกี ารคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มกี ารคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้

หมำยเหตุ
รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ และบริษทั
ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ต้องห้าม
นาเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่คนื เงินไห้ท่านไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูต
งดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทางานของตัวผูโ้ ดยสาร
เอง บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยทีท่ ่านออกตั ๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่ี
สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า

เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย เริม่ การเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ทีส่ มัครขอวีซ่า เพือ่ เดินทางไป ประเทศ
ออสเตรเลีย ดังนัน้ ผูย้ นื ่ ขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ทีศ่ นู ย์ยนวี
ื ่ ซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพือ่ สแกนลายนิ้วมือ และต้องจองคิววี
ซ่าก่อนยืน่ เท่านัน้
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ำยสำเนำหน้ ำที่มีกำรเดิ นทำงเข้ำ-ออก หรือมีวีซ่ำ
ติ ดมำทัง้ หมด (สำคัญมำก)
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)

***การยืน่ วีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็ นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ สาเนา
หน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่ VFS แล้วนา
กลับมาพักไว้ทบี ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
รูปถ่ายสี จานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว)
สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
หนังสือรับรองกำรทำงำนของบริษทั ที่ทำงำนอยู่ (ภำษำอังกฤษ หรือ ภำษำไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่) หรือสาเนาทะเบียน
การค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทางาน (ภำษำอังกฤษ หรือ ภำษำไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่)
ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาเนาบัตรข้าราชเกษียณ
หลักฐำนกำรเงิ น โดยใช้สมุดบัญชีเงิ นฝำกประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝำกประจำตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รบั พิ จำรณำ
วีซ่ำแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจำกธนำคำรเท่ำนัน้ หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รบั Bank
Guarantee ในการใช้ยนื ่ วีซ่า
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บตั รนักเรียน
ขอสาเนาสูตบิ ตั ร เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 กรณี พ่อและแม่ ไม่ได้เดิ นทำงด้วยทัง้ คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกทำงอำเภอเท่ำนัน้ จากบิดาและมารดาให้
อนุญาตออกนอกประเทศ
** กรณี เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 15 ปี บิ ดำหรือมำรดำ ต้องไปโชว์ตวั ที่ตวั แทนยื่นวีซ่ำ VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณี พ่อหรือแม่ ไม่ได้เดิ นทำงด้วย จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออกนอก
ประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ลูกค้ำที่มีอำยุเกิ นกว่ำ 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทผี ่ สู้ งู อายุ 75 ปี ขน้ ึ ไปยืนยันทีจะเดิ
่ นทางจริง
บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื ่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนเดินทาง 15
วัน ในกรณีทวี ่ ซี ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบไม่วา่ กรณี
ได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน
บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญาติหรือผูต้ ดิ ตามทีผ่ ลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ )ี
กรณี ที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่ำ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็ นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ในการทาประกัน
สุขภาพซึง่ ลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึน้ อยู่กบั บริษทั ฯ ประกันนัน้ ๆ หรือ ลูกค้าสามารถทาเองได้)
หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาล
ตามทีส่ ถานฑูตกาหนด หลังจากนัน้ รอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วซี ่าขึน้ อยู่กบั ผลของสุขภาพของผูส้ งู อายุเองและทาง
สถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมำยเลขโทรศัพท์มอื ถือ เบอร์โทรศัพท์
บ้ำน และอีเมล์ (สำคัญมำก) ที่สำมำรถติ ดต่อได้ ลงในสาเนาบัตรประชาชนและ สาเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์ม
ในการยื่นวีซ่า
ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ย่นื เล่มเข้า VFS แล้ว
นาเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หำกมีกำรใช้เล่มเดิ นทำงไป
ประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เรำทรำบก่อนยื่นวีซ่ำ หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ --

กรณี ลูกค้ำใช้บตั รเอเบค
โดยปกติบตั รเอเบค(APEC CARD) จะใช้สาหรับเดินทางเพือ่ ธุรกิจเท่านัน้ ซึง่ การเดินทางกับทัวร์จะต้องยืน่
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วีซ่าท่องเทีย่ ว เนื่องจากการท่องเทีย่ วจะต้องยืน่ วีซ่าแบบท่องเทีย่ ว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บตั รเอเบค (APEC
CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ หากยืน่ วีซ่าท่องเที ย่ ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดย
อัตโนมัติ เนื อ่ งจากตามเงือ่ นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิ กวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัติ)
ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ดุลพิ นิจของลูกค้าในการตัดสิ นใจ ต้องการสอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี : http://thailand.embassy.gov.au/
หรือ โทร. +66 2 344 6300

เงื่อนไขสำคัญของกำรพิ จำรณำวีซ่ำ
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทาง
ไปท่องเทีย่ วยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้

กรณี ถกู ปฎิ เสธวีซ่ำ
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หำกต้องกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
์
ใหม่กต็ ้องชำระค่ำธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสำรชุดใหม่ทุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึน้ อยู่
์
กับทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์

ทีอ่ ยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุ ขมุ วิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุ งเทพฯ 10110
ทาการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายืน่ ใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com
เว็บ :www.vfs-au.net
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยื่นวีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ ะยื่นกรุ๊ป***
 กรุ ณาเตรียมเอกสารทีช่ ี้แจงไว้ข้างต้ นให้ ครบตามทีก่ าหนด เพื่อความสะดวกของท่ านเองในการยื่นขอวีซ่า 

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรื อร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู.่ ......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ....................................
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้ อง
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้ อง
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี)..................................................
13. ต้ องการเลือกที่น่งั
ริมทางเดิน
ริมหน้ าต่าง อื่นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้ เลย)
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เมื่อท่ านได้ ทาการจอง ทัวร์ ออสเตรเลีย กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-7138992 ท่ านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ
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