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วนัแรกของการเดินทาง (12 เมษายน 2561)   กรุงเทพฯ – นครซิดนยี ์

 

  

  BBWW......DDEELLIIGGHHTT  AAUUSSTTRRAALLIIAA  55  DDAAYYSS    
  

เมลเบิรน์ - ซิดนีย ์ 5 วนั 3 คืน 
 บริษทั ฯ ขอเชญิท่านรว่มเดนิทางสู่เมลเบริน์น าท่านชม รถไฟจกัรไอน ้ำโบรำณ (PUFFING BILLY STEAM 
TRAIN) ซึง่แต่เดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนถ่ายล าเลยีงถ่านหนิระหว่างเมอืง ชมฝงูนกเพนกวิน ท่ีเกำะฟิลลิป 
ขึน้จากทะเลเป็นกลุ่มผ่านชายหาดตามธรรมชาตเิพื่อน าอาหารไปใหล้กูน้อยในรงัยามพระอาทติยอ์สัดง ชอ้ปป้ิงยา่นใจ
กลางเมอืง  เกรทโอเช่ียนโร้ดแบบเตม็สาย ชมปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองหนิ  Twelve Apostles  ซึง่ตัง้ชื่อ
ตาม 12 นกับุญและววิทอ้งทะเลทีส่วยงาม  นครซิดนีย ์ น ำท่ำน ล่องเรือส ำรำญ ชมความงามของอ่าวซดินีย ์ชมโรง
ละครโอเปร่ำเฮ้ำสท์ีไ่ดเ้ป็นมรดกโลกแห่งใหมจ่ากองคก์ารยเูนสโก สญัลกัษณ์ของเมอืงซดินีย ์เคยีงคู่กบัสะพานฮาร์
เบอร ์  ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีไ่ชน่า ทาวน์ 

• เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม  

                
ก ำหนดกำรเดนิทำง  12 –16    เมษำยน   2561 (สงกรานต)์ 

  

  
15.00 น.  คณะเดินทำงพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบินแควนตสั แอรเ์วย ์(QF) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

18.25 น.  ออกเดินทำงสู่ นครซิดนยี ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์

2 
นครซิดนีย ์– เมลเบิรน์ – รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ  

ชมนกเพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป+กุง้มงักรท่านละคร่ึงตวั 

3 
เกรทโอเชียนโรด้ (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย ์ 

พอรต์แคมเบลล ์– เมลเบิรน์  

4 เมลเบิรน์ – ซิดนีย ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ช็อปป้ิง 

5 ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 
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วนัทีส่องของการเดินทาง  (13 เมษายน 2561)      นครซิดนยี ์– เมลเบริน์ – รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ –  

                     ชมนกเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป 

06.30 น. ถงึท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองภำยในประเทศสู่ นครเมลเบริน์ 

09.00 น. ออกเดินทำงต่อสู่ นครเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF419 

10.35 น.   เดินทำงถึงสนามบนิทูลามารีน นครเมลเบริน์ เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศ 

  ออสเตรเลีย เมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีควำมต่ืนตำต่ืนใจด้วยกำรผสมผสำนทั้งควำมเก่ำ 

  และควำมใหม่เข้ำด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ต้ังอยู่บนริมฝั่งแม่น ำ้ Yarra River มี 

  สวนสำธำรณะริมน ำ้ มีสถำปัตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมัยกลำงศตวรรษที่ 18 คละ 

  เคล้ำกบัตึกสูงระฟ้ำในสมัยปัจจุบันท ำให้มีภมูิทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น ำ้ 

  ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น น ำทำ่นเดินทำงสู่ย่ำนดันดีนองสท์ี่ยังเป็น

  ป่ำของต้นยูคำลิปตัสและเมืองตำมแบบชนบทของออสเตรเลีย 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์ 

   สู่สถำนีรถไฟจักรไอน ้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคย

   ใช้เป็นเส้นทำงในกำรเดินทำงระหว่ำงเมืองและขนส่งสนิค้ำเปิดให้บริกำรในปี ค.ศ. 

   1900 เป็นรถไฟสำยเก่ำที่ว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงน ำมำใช้ในกำร 

   ทอ่งเที่ยวชมป่ำ น ำทำ่นน่ัง รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ เพ่ือชมทศันียภำพอนัสวยงำมตำม

   แนวเขำตลอดเส้นทำงว่ิงของรถไฟและทำ่นยังสำมำรถน่ังห้อยขำผ่อนคลำยอำรมณ์ 

   พร้อมชมทศันียภำพตลอดทำงที่เตม็ไปด้วยหุบเขำและป่ำสงูที่ยังคงควำมสมบูรณ์   

   จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชำติ เกาะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกำะเลก็ ๆ ที่เตม็ไป

   ด้วยสัตว์พ้ืนเมืองมำกมำยที่ทำงกำรอนุรักษ์ทั้งสตัว์น ำ้และสตัว์ป่ำและคงควำมเป็น 

   ธรรมชำติที่มีหำดทรำยและป่ำพุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน ำ้และ

   นก นำนำชนิด 

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึง่ตวั เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

   น ำทำ่นสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบกำรณ์อนัน่ำประทบัใจ 

   กบักำรชมควำมน่ำรักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กทีสุ่ดในโลกที่อยู่รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่

   บนชำยหำด SUMMERLAND BEACH ในบรรยำกำศอนัสวยงำมยำมพระอำทติย์ 

   อสัดงซ่ึงทำ่นจะได้เหน็ฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกนัยกขบวนพำเหรดขึ้นจำกทะเล 

   เพ่ือกลับคืนสู่รังพร้อมอำหำรในปำกมำฝำกลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่ำเพนกวิน 

   ทั้งหลำยจะส่งเสียงเรียกหำลูกและเดินให้ทำ่นเหน็ควำมน่ำรักอย่ำงใกล้ชิด เพนกวิน 

   น้อยเหล่ำนี้ จะออกไปหำอำหำรแต่เช้ำและจะกลับมำอกีทตีอนพระอำทิตย์ตก  
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   (หา้มถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าใหเ้พนกวินตกใจ)  

   จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงกลับ เมืองเมลเบริน์ 

น ำทำ่นเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME  หรือเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  (14 เมษายน 2561)       เกรทโอเชี่ยนโรท้ (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย ์–  

                                       พอรต์แคมเบลล ์– เมลเบริน์ 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงจำกเมลเบิร์นตำมเส้นทำงสำย เกรทโอเชี่ยนแบบเต็มสาย ที่สวยงำม

และเป็นที่รู้จักของนักทอ่งเที่ยวที่จะพลำดไม่ได้เลยหำกมำถึงรัฐวิกตอเรีย ผ่ำนทำง

เมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุตสำหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จำกน้ันน ำทำ่นเข้ำสู่ เขตเกรท

โอเชี่ยนโรท้ ให้ทำ่นได้ชมทศันียภำพที่สวยงำมของชำยฝั่งมหำสมุทรและหำดทรำย

ต่ำงๆ ตำมเส้นทำงที่งดงำมแห่งหน่ึงของออสเตรเลีย โดยผ่ำน เมือง Anglesea และ

เมือง Lorne ที่เตม็ไปด้วยธรรมชำติพร้อมทะเลสวยงำมและสงบ ก่อนเข้ำสู่ Apollo 

Bay ที่เป็นอกีเมืองยอดนิยมของนักทอ่งเที่ยวที่สวยงำมเมืองและมีน ำ้ทะเลสนี ำ้เงินตัด

กบัป่ำอนัเขียวขจีท ำให้เมืองน้ีมีเสน่ห์สวยงำม นอกจำกน้ีระหว่ำงทำงผ่ำนชมโคอำล่ำที่

อยู่ตำมต้นยูคำลิปตัสตำมธรรมชำติ 

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบตะวนัตก  ณ ภตัตาคาร 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ พอรต์แคมเบลล ์ สัมผัสกบัทศันียภำพที่สวยงำมที่สดุในโลก คุณ

จะต้องตะลึงกบัภำพทวิทศัน์อนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิค และ ลักษณะภมูิประเทศ

ที่ไม่เหมือนที่ใดๆในโลก น ำทำ่นชมปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติของหิน Twelve Apostles 

ซ่ึงต้ังช่ือตำม 12 นักบุญ หรือ สบิสองสำวกศักด์ิสทิธิ์ของศำสนำคริสต์ ซ่ึงถือว่ำเป็น

ควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติที่ไม่ควรพลำด 

(แนะน ำซ้ือทวัรเ์พ่ิมโดยนัง่เฮลิคอปเตอร ์ ใหท่้ำนชมควำมงำมในมมุสูงทีร่บัรองไดว้ำ่

ท่ำนจะตอ้งประทบัใจ รำคำทีเ่ร่ิมตน้โดยประมำณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลำ 

10  นำที ส ำหรบัท่ำนทีส่นใจกรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร)์ 

จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองเมลเบริน์ 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

น ำทำ่นเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง   (15 เมษายน 2561)       เมลเบริน์ – ซิดนยี ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์– ชอ้ปป้ิง 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

หลังอำหำรน ำทำ่นเดินทำงสู่ สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น 
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10.00 น.    น ำทำ่นเดินทำงสู่ นครซิดนยี ์โดยเทีย่วบนิที ่QF 422 

11.25 น.  ถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซำทเ์วลส ์ประเทศ

ออสเตรเลีย น ำทำ่นเดินทำงสู่ตัวเมืองซิดนีย์ 

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั  

น ำทำ่น ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี ์ เพ่ือชม โรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ (OPERA 

HOUSE) สิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ในแบบ

สถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงช่ือเสียงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง 

สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ ใช้เวลำใน

กำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกในปี 

พ.ศ.2550ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้องแสดงละคร และห้อง

ภำพยนตร์ และร้ำนอำหำร จ ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือทำ่นยังสำมำรถถ่ำยรูปกับ 

สะพานฮารเ์บอร ์ ที่เช่ือมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำนเหนือกบัตัวเมืองซิดนีย์เข้ำหำกนั 

ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท ำให้กำรเดินเข้ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้

สะดวกย่ิงข้ึน ชมเรือใบที่ชำวออสซ่ีน ำออกมำล่องอ่ำวอวดควำมงำมในอ่ำวแห่งน้ี  

   จำกน้ัน ให้ทำ่นได้อสิระช้อปป้ิงที่ย่ำนซิต้ีเซน็เตอร์ หรือช้อปป้ิงสนิค้ำมำกมำยจำก 

   ห้ำงดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับกำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำง 

   สวยงำม เป็นที่รู้จักกนัทั่วไปในท้องถิ่นว่ำตึก QVB ต้ังอยู่ที่บนถนน George Street  

   ระหว่ำงถนน Market กบั ถนน Park เป็นอำคำรช้อปป้ิงสงูสี่ช้ัน มีสนิค้ำประเภทแฟช่ัน 

   อญัมณี ของใช้ในบ้ำน หรือแม้แต่ดอกไม้ ทำ่นสำมำรถเดินทำงใต้ดินสู่ย่ำน Centre  

   Point เพ่ือซ้ือสนิค้ำย่ีห้อดังมำกมำย หรือจะช้อปป้ิงย่ำนไชน่ำ ทำวน์ที่มีสนิค้ำพ้ืนเมือง

   เพ่ือเป็นของฝำกคนทำงบ้ำน 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทยีบเทำ่  

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (16 เมษายน 2561)        ซิดนยี ์– กรุงเทพฯ 

เชา้     รบัอาหารเชา้แบบกล่องจากโรงแรม  

     น ำทำ่นเดินทำงสู่ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์อำคำรระหว่ำงประเทศ  

09.50 น.    ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ QF023 

16.40 น.    เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ 

****************************  
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อตัราค่าบริการ 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง  12 –16 เมษำยน 2561 ( สงกรานต)์ 
  

 
คณะผูเ้ดินทำง 

รำคำรวมตัว๋ 
 

รำคำไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 
 (ลูกค้ำต้องจองตัว๋ระหวำ่ง
ประเทศและตัว๋ภำยในเอง ) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่ำน/ห้อง 62,900.- บำท 34,900.- บำท 
เดก็ (อายตุ ่ากว่า 12 ปี) พกักบั 1 ผูใ้หญ่  57,900.- บำท 32,900.- บำท 
เดก็ (อายตุ ่ากว่า 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 53,900.- บำท 30,900.- บำท 
เดก็ (อายตุ ่ากว่า 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 49,900.- บำท 29,900.- บำท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ  8,900.- บำท 8,900.- บำท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด 1,000.- บำท 1,000.- บำท 

* รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษนี ำ้มนัของสำยกำรบนิ  

* กำรเดนิทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสำร จ ำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

กำรเล่ือนกำรเดนิทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

* กรณอีอกตัว๋แล้วมกีำรยกเลิกกำรเดนิทำงไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุป๊ของสำยกำรบนิ 

*ส ำหรับห้องที่เป็นสำมเตยีง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมจี ำนวนน้อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่สำมำรถ

พักได้ 3 ท่ำน (2 Double beds)หรืออำจเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตยีงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส ำหรับห้องนอน 3 ท่ำน 

* บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้ำซื้อเองเพ่ือต่อเที่ยวบนิหรือค่ำเดนิทำงต่ำง ๆ ที่จะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเที่ยวบนิล่ำช้ำหรือจ ำนวน

ผู้เดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุป๊ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได้ 

*หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถงึกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบนิ กรณุำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทวัร์หรือก่อน

เดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สำยกำรบนิทรำบแต่จะได้ตำมที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสำยกำรบนิจะพิจำรณำให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณลีูกค้ำมวีีซ่ำอยู่แล้ว หรือ มบีตัรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ

หรือคนืค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมอืง   

* หำกจ ำนวนลูกค้ำที่เดนิทำง 15 -18 ท่ำน บริษัทฯจะจัดรถขนำด 21-25 ที่นั่งในกำรบริกำรตลอดกำรเดนิทำง 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มคีนยกกระเป๋ำ  

* ที่นั่งส ำหรับกรุป๊ที่เรำจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้ำนหน้ำสดุ(long leg seat)  

อตัรำน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั  โดยสายการบนิ  แควนตสั แอรเ์วย ์ (QF) ตามเสน้ทาง  น ้าหนกั 30 กโิลกรมัตลอดการ

เดนิทาง 
 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
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 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่,ี ค่าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส ำหรบัผู้
เดินทำงไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลำท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่ำนัน้  เง่ือนไขกำรคุ้มครอง 
 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัท าเองได ้หรอื
กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่า กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป  (ตอ้งท าประกนัเพิม่) 
 ลกูคา้อายุ 1 เดอืน -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  

 ค่าน ้ามนัจากสายการบนิวนัที ่ณ วนัที ่ 3 ตุลาคม 2560  และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั 
 
อตัรำน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนดที ่ สำยกำรบินอนุญำตให้โหลดกระเป๋ำขึน้เครือ่งได้
ท่ำนละ 1 ใบ (30 กิโลกรมั) และกระเป๋ำเลก็ถือขึน้เครือ่งได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมัต่อใบ  

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

• ค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์ตำมธรรมเนียมควรจำ่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
• ค่ำทิปคนขบัรถ ตำมธรรมเนียมควรจำ่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 8 เหรียญออสเตรเลีย) 
• โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ำ ลูกค้ำควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพ่ือควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดินทำง  

 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

• ไม่รวมค่ำอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

 

เง่ือนไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านต้องเตรยีมเอกสารให้ทางบรษิัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วนั
ท างาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวซี่าของ
ท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 ส ำหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่ำทวัรท์ัง้หมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย  14 วนัท ำกำรส ำหรบัท่ำนท่ีรอผล 
วีซ่ำ หรอืหำกผลวีซ่ำผำ่นแล้วขอช ำระยอดค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด หำกบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทำง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร 
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เง่ือนไขการยกเลกิ  กรุ๊ปเทศกาลสงกรานต์  
ค่ามดัจ าทวัร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดนิทางยกเลกิหรือไม่สามารถ

เดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้
 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 30,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 41– 59 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 30,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 30 - 40 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ า 30,000.- บาท และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ดงันี้ 

- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจ าทัง้หมดและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจ าทัง้หมด (บรษิทัฯ ตอ้งออกตัว๋โดยสว่นใหญ่อย่างน้อย 
15-20 วนัก่อนเดนิทาง) 
- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไมค่นืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซี่า ขอยดึมดัจ าทัง้หมด 

 แจ้งล่วงหน้ำ 1 – 30 วนั ก่อนเดินทำง จะไมมี่กำรคืนเงินค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไมใ่ชบ้รกิารระหว่างทวัร ์จะไมม่กีารคนืเงนิไม่ว่ากรณีได ๆทัง้สิน้ 

 
 

หมำยเหต ุ 
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯจะ
ไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ตอ้งหา้มน าเขา้
ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง
พจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไหท้่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่าอนั
สบืเนื่องมาจากเอกสารในการยืน่วซี่าไม่ครบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ใน
ประเทศไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพือ่ต่อเครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหว่าง
ประเทศล่าชา้ 
 

เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ  
ทางสถานฑตูออสเตรเลยี  เริม่การเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทกุทา่น ทีส่มคัรขอวซี่า เพือ่เดนิทางไป ประเทศ
ออสเตรเลยี ดงันัน้ผูย้ ืน่ขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาตดิต่อ ทีศ่นูยย์ืน่วซี่าออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายนิ้วมอื และตอ้ง
จองควิวซี่ากอ่นยืน่เทา่นัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ำยส ำเนำหน้ำท่ีมีกำรเดินทำงเข้ำ-ออก หรือมีวี
ซ่ำติดมำทัง้หมด (ส ำคญัมำก) 
***การยืน่วซีา่ออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่VFS 
แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 
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2) รปูถ่ายส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
5) หนังสือรบัรองกำรท ำงำนของบริษทัท่ีท ำงำนอยู่ (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส าเนา

ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการท างาน (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษยีณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐำนกำรเงิน โดยใช้สมดุบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝำกประจ ำตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

พิจำรณำวีซ่ำแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจำกธนำคำรเท่ำนัน้ หมายเหต ุสถานทูตออสเตรเลีย
ไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  
10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี 
11) เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทำงด้วยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกทำงอ ำเภอเท่ำนัน้ จากบดิาและ
มารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 15 ปี บิดำหรือมำรดำ ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่ำ VFS พร้อมกบับตุร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทำงด้วย จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาตออก
นอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้ำท่ีมีอำยเุกินกว่ำ 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทางจรงิ 
บรษิทัฯจะด าเนนิการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่ากอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัรท์ัง้หมดก่อนเดนิทาง 
15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไม่ไดบ้รษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไม่
ว่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนืองจากมบีางทา่นใน
คณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิ
เพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่ำ  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการท า
ประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้สามารถ
ท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไปตรวจสขุภาพ
โรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซีา่อกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของสขุภาพของผูส้งูอายุ
เองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใสห่มำยเลขโทรศพัท์มือถือ 
เบอรโ์ทรศพัท์บำ้น และอีเมล ์ (ส ำคญัมำก) ท่ีสำมำรถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัรประชาชนและ ส าเนาทะเบยีน
บา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS แลว้
น าเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเล่ม หำกมีกำรใช้เล่มเดินทำง
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ไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เรำทรำบก่อนย่ืนวีซ่ำ  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ 
ทัง้สิน้ --            
                 

กรณีลูกค้ำใช้บตัรเอเบค  
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่ 

วซี่าทอ่งเทีย่ว เนื่องจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซี่าแบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 
CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหต ุ หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมติั 
เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสดุ แล้วจะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดยอตัโนมติั) ทัง้น้ีข้ึนอยู่
กบัดลุพินิจของลูกค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 
2 344 6300 

 

เง่ือนไขส ำคญัของกำรพิจำรณำวีซ่ำ 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถแทรกแซง
การพจิารณาของสถานทตูได ้ ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่ว
ยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้  
 
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่ำ  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หำกต้องกำรยื่นค ำรอ้งขอวีซ่ำใหม่ก็
ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสำรชุดใหมทุ่กครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซีา่อนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน ขึน้อยู่กบั
ทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ทีอ่ยู่ ตัวแทนรับย่ืนวซ่ีา ( VFS ) ของ ออสเตรเลยี ประจ าประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยดุ ของ สถานทูตออสเตรเลีย 
เวลายืน่ใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 

http://thailand.embassy.gov.au/
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อีเมล ์:info.dibpth@vfshelpline.com 
เวบ็ :www.vfs-au.net 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนกรุ๊ป*** 
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวซ่ีา  

 

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

 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

 
 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ............................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ................................................................... ท่ีอยู ่................................................... 
.......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ...............................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
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8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่....................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์........................................ 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวซ่ีาหรือไม่  ไม่เคย (......)                        เคย ( ......) ประเทศ.................... ........................... 
ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (TWN / DBL) ............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 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  


