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ENJOY AUSTRALIA 6 DAYS 

บริสเบน - ทงักาลูมา - โกลดโ์คสท ์-  ซิดนีย ์ 6 วนั 4 คืน 
  
 
 
 - 
 

 
บริษัท บ๊ิกเวิลด ์ ฮอลิเดย์ จ ากัด ขอเชิญท่านเดนิทางเยือนประเทศออสเตรเลยี ทงักาลูมา รีสอร์ท บน

เกาะมอรต์นัที่เตม็ไปดว้ยความงามของหาดทรายและให้ท่านไดป้้อนอาหารโลมาแสนรู ้  บริสเบนเมืองเอกแห่ง
รฐัควีนส์แลนด ์ เตม็ไปดว้ยแหล่งท่องเที่ยวมากมายจนไดร้บัสมญานามว่า รฐัแห่งการพักผ่อน  โกลดโ์คสท ์
เมอืงที่เตม็ไปดว้ยบรรยากาศแห่งการพกัผ่อน และชายหาดสทีองยาวสุดลูกตา ตะลุยโลกแห่งภาพยนตร ์ มูฟว่ี
เวิลด ์ พบกับตวัละครที่คุณคุน้เคยอาทิเช่น มนุษย์คา้งคาว นางแมวป่า   และสนุกสนานกับเคร ื่องเล่นหลากหลาย
ชนิดกันอย่างจุใจ ชมมหานครซิดนีย ์เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซาท์เวลส ์ ล่องเรือส าราญชมอ่าวซิดนีย ์ชมโรงละคร
โอเปร่าเฮ้าส ์ (OPERA HOUSE) สิง่ก่อสรา้งอันโด่งดงัของออสเตรเลยีสวนสตัวพ้ื์นเมือง พรอ้มชมการสาธิต
การตดัขนแกะ เที่ยวชมเขาสามอนงค ์ ต านานแห่งอทุยานแห่งชาติบลูเม้าทเ์ท่นส ์ อนัเป็นมรดกโลก 

  ชิมไวน์ออสเตรเลียเลิศรส พร้อมอาหารค า่ 

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 
 

ก าหนดการเดินทาง  4 – 9, 18 – 23 ตุลาคม 2559 
     8 -13, 15 -20 พฤศจิกายน 2559 
     9 – 14 ธนัวาคม 2559 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – บริสเบน  

20.00 น.  คณะเดนิทางพร้อมกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  ช ัน้ 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจา้หน้าทีค่อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดนิทาง 

23.59 น.  เหริฟ้าสู่ บริสเบน  ประเทศออสเตรเลยี  โดยเทีย่วบนิที ่  TG 473 
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วนัท่ีสอง    บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูม่า  

11.50 น.  ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมอืงเอกแห่งรัฐควนีส์แลนด์ หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้
เดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืงบริสเบน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
   น าท่านชม นครบริสเบน  เมอืงใหญ่อนัดบัสามของประเทศ ตัง้อยู่บนฝั่ง

แม่น ้ าบริสเบนทีส่วยงามราวกบัภาพวาด และเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของ 
  รัฐควนีส์แลนด์ทีเ่จริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว จนไดร้ับสมญานามว่า “รฐัแห่งการ

พกัผ่อน”  น าท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น ้ าบรสิเบน ทีก่วา้งใหญ่ เต็มไป
ดว้ยพชืพนัธ์ุเขตร้อนอนัอุดมสมบูรณ์  ผ่านชมซติี้  ฮอลล์ ใหท่้านไดช้มสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม ผ่านย่าน
กลางเมอืงทีเ่ป็นแหล่งร้านคา้ทีเ่รียกว่าย่านควนีส์สตรีท มอลล์ ใหท่้านไดอ้สิระเลอืกชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้
หลากหลายกนัไดต้ามอธัยาศยั      น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรือแลว้โดยสารเรือ
เฟอร์รี่สู่เกาะมอร์ตัน ทงักาลูม่า รีสอร์ท  (ก่อนขึน้เรือกรุณาแยกชุดเล่นน ้ า
หรือกางเกงขาสัน่ใส่กระเป๋าใบเลก็หิว้ขึน้บนเรือหากท่านต้องการป้อน
อาหารโลมา ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เจา้หน้าทีจ่ะจดัส่งไปทีห่อ้งพกั) ระหว่าง
เดนิทางใหท่้านพกัผ่อนอริิยาบถชมววิทวิทศัน์จากบนเรือ ใชเ้วลาโดยสาร
ประมาณ 75 นาทใีนการเดนิทาง เดนิทางถึง ทงักาลูมา ไวล์ดอลฟิน รีสอร์ท ตัง้อยู่ในเกาะมอร์ตันที่
สร้างไดก้ลมกลนืกบัธรรมชาติไดอ้ย่างสวยงามและเป็นรสีอร์ทแห่งเดยีวบนเกาะนี้ทีม่กีจิกรรมหลาย
อย่างทัง้ทางน ้ าและทางบก ท่านจะได้ใกล้ชิดกบัธรรมชาติพร้อมสมัผสัประสบการณ์การป้อน
อาหารให้กบัปลาโลมาจมูกขวดท่ีอยู่ตามธรรมชาติด้วยมือท่านเอง  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ีสาม ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน - โกลดโ์คสท ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
ต้อนรับเชา้วนัใหม่อนัสดใสโดยใหท่้านไดอ้สิระท ากจิกรรมบนเกาะนี้ไดม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน ้ า 
เล่นเทนนิส วอลเล่ย์บอลชายหาด ชมการใหอ้าหารนกพลีแีกน ตื่นตากบั
บรรดานกพลีแีกนทีจ่ะบนิโฉบมารอรับอาหารทีท่่าเรือซึง่ท่านสามารถสมัผัส
ประสบการณ์อนัแปลกใหม่  หรือจะชือ้ทวัร์นอกรายการทีต่้องติดต่อหวัหน้า
ทวัร์ในการจองล่วงหน้าคอื ATV Quad Bike Tours, Whale Watching, 
Helicopter Joy Flight, Marine Discovery Cruise  
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร 
จากนัน้น าท่านสนุกสนานกบัการนัง่รถ 4WD(รถ 4WD มหีลายขนาดทีส่ามารถจุนักท่องเทีย่วได้เริ่ม
จาก 6 ท่าน ไปจนถึง 22 คนต่อคนัและอาจจะนัง่รวมกบัทวัร์อ ืน่ ๆ เวลาอาจ
มกีารเปล ีย่นแปลงในแต่ละวนั ) ผ่านป่าและพุ่มไมสู้่เนินทรายอนักวา้งใหญ่ที่
จะใหท่้านไดต้ะลุยเนินทรายที ่ SAND DUNES ใหท่้านไดล้องเล่นกระดาน
ทรายจากยอดเนินทรายสูงชนัสู่ดา้นล่างอย่างตื่นเต้นเร้าใจ  จนไดเ้วลาทาง
โดยเรือเฟอร์รี่จากเกาะมอร์ตัน ใชเ้วลาในการนัง่เรือ 75 นาทไีปยังท่าเรือ
เมอืงบริสเบน  จากนัน้เดนิทางต่อไปยงัเมอืงโกลด์โคสท์  เมอืงตากอากาศ
ชายทะเลทีเ่ป็นทีน่ิยมมากทีสุ่ดในรัฐควนีส์แลนด์ทีม่หีาดทรายสทีองทอด
ยาว 70 กโิลเมตร จงึเป็นเมอืงทีช่าวออสซีม่าอาบแดดและเล่นกระดานโต้
คล ืน่เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้โกลด์โคสท์ยังเป็นทีช่ ืน่ชอบของนักชอ้ปป้ิงเพราะร้านคา้เปิดใหบ้ริการ
จนถึง 4 ทุ่มทุกวนั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
   น าท่านเดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั GOLD COAST WATERMARK  HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี    โกลดโ์คสท ์ –  MOVIE WORLD   – ซิดนีย ์  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 เดนิทางสู่ มูฟวี่เวิลด์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์สใหท่้านไดช้มโรงถ่ายภาพยนตร์ทีเ่ป็นโลกแห่งจนิตนาการ

ของผู้มาเยอืนจากนานาประเทศ สมัผัสกบัตัวละครของ
โรงภาพยนตร์ทีม่ชี ือ่เสยีง น าท่านนัง่รถไฟชมเทคนิค
การถ่ายท าภาพยนตร์ชือ่ดงั เช่น ซุปเปอร์แมน แบท
แมน ชมการแสดงของสตัน้แมนในเรื่องโปลติจติไม่ว่าง 
ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชือ่ดงั อาท ิลูนนี่ทูนส์ บัก๊บนันีกระต่ายแสนกล ชมแบทแมนภาพยนตร์สามมติิใน
โรงหนังไฮเทคจากฮอลลวูีด้ ล่องแพตามหาบัก๊บนันี และนัง่รถแบทแมนบุกเมอืง GOTHEM  หรือจะนัง่
รถไฟเหาะตีลงักาทีต่ื่นเต้นเร้าใจ 

                    ห้ามพลาดโชว์มาใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER   
 เป็นการแสดงทีต่ื่นตาตื่นใจ  การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ทีม่กีารขบั

อย่างผาดโผน ทะลุก าแพง และสิง่กดีขวาง พร้อม SPECIAL EFFECT 
สมจริง เป็นการจ าลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLY WOOD 

                          ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน WARNER BROTHER   
เช่น บ ัก๊บนัน่ี สคปูป้ีด ู  ภายใต้หลงัคาโปร่งใสไม่ต้องร้อน และเปียกฝน 

                          เคร่ืองเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลงัผาดโผนน าท่านไปยงัดนิแดนในโลกอากาศ พบ
กบัการผจญภยัอนัแสนสนุก มนัและประทบัใจ      
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 BAT WING เป็นเครื่องเล่นทีม่คีวามสูงถึง 60 เมตร โดยน าท่านขึ้นไปชมทวิทัศน์ของ MOVIE WORLD 
ก่อนพบกบัความตื่นเต้นและ หวาดเสยีวโดยการทิ้งดิ่งลงมาถึงพื้นดว้ยความชนั 90 องศา และสนุก
ประทบัใจ  

                     (รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั)   
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิภายในประเทศเมอืงโกลด์โคสท์ 
 ......... น ออกเดินทางจากสนามบินโดยสายการบินแคนตัส แอร์เวย์  เท่ียวบินท่ี 
….. 
 ......... น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั  SYDNEY TRAVELODGE HOTEL/ METRO CENTRAL HOTEL   หรือ
เทยีบเท่า 
 

วนัท่ีห้า    ซิดนีย ์– สวนสตัวพ้ื์นเมือง – อทุยานแห่งชาติบลูเม้าทเ์ท่นส ์  - ซิดนีย ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตัว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY 
เพลดิเพลนิไปกบัการชมธรรมชาตแิละความน่ารักของเหล่าสตัว์พื้นเมอืง
นานาชนิด อาท ิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ใหท่้านไดส้มัผัสและถ่ายรูปคู่กบั
โคอาล่าตัวน้อยอย่างใกลช้ดิ สนุกสนานกบัการให้อาหารจิงโจ้จากมือของ
ท่านเอง สดชืน่ผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มรื่น บนพื้นทีก่ว่า 10 เอเคอร์
ของผืนป่าอนัอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ 
หนึ่งในอาชพีทีส่ร้างรายไดใ้หก้บัชาวออสเตรเลยี  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ บาร์บีคิว ณ ร้านอาหารในสวนสตัว์ 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่  อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชืน่ชมทวิทศัน์อนัสวยงามบนผืนแผ่นดนิและหุบ
เขาอนักวา้งใหญ่ซึง่เป็นทีอ่ยู่ของนกนานาชนิด สตัว์ตาง ๆ สามารถอาศยัอยู่
ตามธรรมชาตแิละเตม็ไปดว้ยต้นยูคาลปิตัสเวลามองระยะไกลเป็นสนี ้ าเงนิ
ตามหุบเขาอนักวา้งใหญ่ ผ่านเมอืงเลก็ๆกลางหุบเขาชือ่ว่า KATOOMBA   
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  จากนัน้ชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหนิใหญ่สาม
กอ้นรูปทรงแปลกตาทีเ่กดิจากฝนและลมพดัจนเกดิเป็นต านานความรักอนัแสน
เศร้าของยกัษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนทีถู่กสาปใหเ้ป็นหนิสามกอ้นท าใหหุ้บเขา
แห่งนี้มคีวามงามยิง่ขึ้น  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่
บริการกระเชา้และรถรางลงหุบเขาท าใหท่้านได้ชมเขาสามอนงค์ไดส้วยงาม
ยิง่ขึ้นอกีมุม น าท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ทีด่ดัแปลงมาจากรถขนถ่าน
หนิในสมยัก่อนมคีวามชนัถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอนัสูงชนัสู่หุบเขา
ดา้นล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสยีว จากนัน้ใหท่้านได้เดนิชมธรรมชาติตามทาง
ไมท้ีจ่ดัไวอ้ย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจ าลองการขุดถ่านหนิใน
สมยัก่อน จากนัน้ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY  จากใต้หุบเขาสู่ดา้นบน
พร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสนี ้ าเงนิทีท่่านยังสามารถชมยอดเขา
สามอนงค์อกีมุมทีแ่ตกต่าง ( ในกรณีที ่ RAILWAY ปิดปรับปรุง กส็ามารถนัง่ 
SCENIC CABELWAY ขึน้หรือลงหุบเขาแทน )  จากนัน้เดนิทางกลบัสู่ซดินีย์ แวะร้านชอ้ปป้ิงสนิคา้
พื้นเมอืงเพือ่เป็นของฝาก อาทเิช่นครีมบ ารุงผิว หรือของทีร่ะลกึต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือ
จงิโจ ้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารไทย พร้อมไวน์ออสเตรเลีย 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั  SYDNEY TRAVELODGE / METRO CENTRAL HOTEL   หรือเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีหก    ซิดนียช์มเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์  -  ช้อปป้ิงในย่านไชน่า ทาวน์  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 ม้าหินของมิสซิสแมค็ควอร่ี ม้านัง่หนิตวัโปรดของภรยิาของผู้ส าเรจ็ราชการคนแรก
ของรฐันวิเซาท์เวลส์ ซึง่เป็นม้าหนิทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็น
อ่าวซดินยี์ท ีส่วยงาม  นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยงัเป็นจุดถ่ายรูปท ีส่วยงามท ีท่า่น
จะถ่ายรูปให้เหน็โรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลกัษณ์ของนคร
ซดินยี์  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรือใหท่้านไดล้่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย์  เพือ่ชม 
โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิง่ก่อสร้าง
ทีโ่ดดเด่นดว้ยหลงัคารูปเรือซอ้นกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์
ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยัทีส่ร้างชือ่เสยีงใหก้บั
ออสเตรเลยี ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาว
เดนมาร์ก ดว้ยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยลา้น
เหรียญ ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกไดล้งทะเบยีนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี 
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พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสร์ิต หอ้งแสดงละคร และหอ้งภาพยนตร์ และ
ร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮาร์
เบอร์  ทีเ่ชือ่มต่อระหว่างซดินีย์ทางดา้นเหนือกบัตัวเมอืงซดินีย์เขา้หากนั ทอด
ยาวกลางอ่าวซดินีย์ไดอ้ย่างสวยงาม  ชมเรือใบทีช่าวออสซีน่ าออกมาล่องอ่าว
อวดความงามในอ่าวแห่งนี้  

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อสนิคา้หลากหลายกบับรรดาหา้งสรรพสนิคา้
 ชัน้น าของออสเตรเลยี                        (รบัประทานอาหารกลาง
ค า่ ตามอธัยาศยั)   
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานคงิส์ฟอร์ดสมทิธ์  
16.00 น.  เหริฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่  TG 472 
22.00 น.   เดนิทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดภิาพ…. 
 

 

BW.. ENJOY  AUSTRALIA    
   
 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

          ตุลาคม  
       พฤศจิกายน 

ราคารวมตัว๋ 
ธนัวาคม 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ตลอดการเดินทาง 

(ราคาตัว๋บิน
ภายในประเทศแล้ว) 

ผู้ใหญ่ 66,900.- บาท 71,900.- บาท 47,900.- บาท 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 62,900.- บาท 67,900.- บาท 43,900.- บาท 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 59,900.- บาท 64,900.- บาท 40,900.- บาท 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 56,900.- บาท 60,900.- บาท 37,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 9,900.- บาท 9,900.- บาท  8,900.- บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ท่านที ่3 ลด 1,000.- บาท 1,000.- บาท 1,000.- บาท 

*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบิน หากสายการบินมกีารเปลีย่นแปลง  
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผู้ีโดยสาร จ านวน 20 ท่านข ึ้นไป หากผู้โดยสารท ีเ่ป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** ส าหรบัห้องท ีเ่ป็นสามเตยีง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงท ี่
สามารถพกัได้ 3 ท่าน (2 Double  beds )  หรอือาจจะจดัเป็นห้องท ีม่เีตยีงเสรมิให้  หรอือาจจะเป็น 1 เตยีงใหญ่ + 1 เตยีงเสรมิ 
( 1 Double + 1 Extra bed ) 
*** หากท่านต้องการอาหารพเิศษหรอืท ีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์
หรอืก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพือ่แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามท ีข่อหรอืไม่ข ึ้นอยูก่บัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
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*** บริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเร่ืองต ัว๋ทีลู่กคา้ซือ้เองเพื่อตอ่เทีย่วบนิหรือคา่เดินทางตา่ง ๆ หากเทีย่วบนิล่าชา้หรือเปล่ียนแปลง 
อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามท ีร่ะบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมท ีพ่กั (สองท่านต่อหนึง่ห้อง), ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท ีย่ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการท ีร่ะบุ 

 ค่าอาหารและเครือ่งด ืม่ตามรายการท ีไ่ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งท ีม่,ี ค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ  

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบัตเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
ส าหรบัผู้เดนิทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเท ีย่วกบัทวัร์เท่านัน้ จะไม่คุ้มครองผู้ท ีอ่ายุต ่ากวา่ 1 ปีหรอืเกนิ 85 ปีข ึ้น
ไป อายุ 1-15ปี และ 75-84ปีคุ้มครอง 50 %  ( รายละเอียดตามเงือ่นไขกรมธรรม์ ) 
 ค่าน ้ามนัจากสายการบิน ณ วนัท ี ่ 16 มถุินายน 59 และบรษิทัฯของสงวนสิทธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั หากสาย
การบินเปลีย่นแปลงภาษนี ้ามนัหลงัจากนี้ 

.  

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าว 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณที ีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
ได้ท่านละ 30 กโิลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถอืข ึ้นเครือ่งได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และ สายการบินภายใน (Domestic) ได้
ท่านละ 1 ใบ ไม่เกนิ 23 กโิลกรมั 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการท ีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งด ืม่และค่าอาหารท ีส่ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารท ีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ท ีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าท ีโ่รงแรมไม่มเีพราะ
ควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนกังานยกกระเป๋า 

 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนือ่งจากท ีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช ัว่โมง  

 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึง่ท่าน  
 ท่านต้องเตรยีมเอกสารให้ทางบรษิทัฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วนั
ท างาน หรอืก่อน 3 สัปดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 
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เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคนืได้ หากผู้เดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้
 

 แจ้งยกเลกิก่อนการเดนิทาง 51 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 21 - 30 วนั ก่อนเดนิทาง ยดึค่ามดัจ า 20,000.- บาท และมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ดงันี้  

- กรณที ีถู่กปฏิเสธวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจ าท ัง้หมดและหกัค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทวัร์  
- กรณอีอกตัว๋แล้ว บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจ าท ัง้หมด 
- กรณยี ืน่วซ่ีาแล้ว บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณตีดิธุระส่วนตวั หรอื เอกสารไม่พร้อมท ีจ่ะย ืน่วซ่ีา ขอยดึมดัจ าท ัง้หมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏิเสธการเข้าเมอืง หรอืไม่ใชบ้รกิารระหว่างทวัร์ จะไม่มกีารคนืเงนิไม่ว่ากรณไีด ๆ ท ัง้สิ้น 

 

หมายเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรอืโรงแรมท ีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านงึถงึความสะดวกและปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทางออก หรอืเข้าประเทศ เนือ่งจากมสีิ่งผดิกฎหมาย
หรอืสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสียหรอืด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามท ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงพจิารณาแล้ว ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณที ีส่ถานทูตงดออกวซ่ีาอันสืบเนือ่งมาจากเอกสารในการย ืน่วซ่ีาไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรือ่งการเงนิและการ
ท างานของตวัผู้โดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืงให้กบั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าวท ีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋
เองเพือ่ต่อเครือ่งในกรณที ีส่ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า 
 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 

ตั้งแตว่นัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเร่ิมการเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกทา่น ท่ีสมคัรขอวซีา่ 
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันั้นผูย่ื้นขอวซีา่ทุกทา่น จะตอ้งมาติดตอ่ ท่ีศูนย์ย่ืนวซีา่ออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง 
เพื่อสแกนลายน้ิวมอื 

1) หนังสอืเดนิทาง มอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (นับวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก 
หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส  าคญัมาก) 
*** การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไม่จ าเป็นต้องน าพาสปอร์ตเขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอร์ดการเดนิทาง (ถ้าม)ี หรือ 
ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบริษัทฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่ริษัทฯ ทางลูกคา้จะรับคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง ***  
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2) รูปถ่ายส ีจ านวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  
4) ส าเนาใบเปล ีย่นชือ่-นามสกุล (ถ้าม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถ้าม)ี  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษัทท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ  หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรือส าเนา

ทะเบยีนการคา้ถ้าเป็นเจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะต้องมหีนังสอืรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย์ หรือ ฝากประจ าตัวจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทตู
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัร
นักเรียน  

10) ขอส าเนาสูติบตัร เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี 
11) เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี หากไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา หรือ มารดา  

11.1  จะต้องมหีนังสอืยนิยอมจากบดิาหรือมารดาผู้ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปด้วย โดยใหท้างอ าเภอออกใหอ้นุญาตออก 
นอกประเทศ   หรือ กรอกฟอร์ม 1229 

11.2 หรือ ทัง้บิดาและมารดา ไม่ไดเ้ดนิทางพร้อมกบัเดก็ทัง้คู่ ทางผู้ปกครองทัง้ 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอ าเภอ
ออกให้   อนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศกบัใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวท่ีตัวแทน
ยื่นวีซ่า VFS ทัง้คู่พร้อมกบับุตร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพร้อมกนัไม่ต้องใชห้นังสอืยนิยอม  
12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่้สูงอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะ

เดนิทางจริง บริษัทฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่าก่อนวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และต้องจ่ายค่าทวัร์
ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไม่ได้
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทัง้ส ิน้ และ จะไมร่ับผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิ
เดนิทางเนืองจากมบีางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดรวมถึงญาติหรือ
ผู้ติดตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากต้องใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ในการ
ท าประกนัสุขภาพซึง่ลูกคา้จะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันัน้ๆ หรือ ลูกคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้ วซี่าขึ้นอยู่กบัผลของ
สุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวซี่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอร์โทรศพัท์บ้าน และอีเมล ์(ส  าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอร์มในการยืน่วซี่า   
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13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านได้ยืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทูตไดจ้นกว่าจะถึงวนัก าหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งใหท้ราบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส ิ้น --                            

 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ข ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย ืน่วซ่ีาไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทูตได้ ซึง่ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านท ีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ท ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเท ีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารท ีร่ะบุเทา่นัน้  
 

 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่า
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมท ีไ่ด้ช าระไปแล้ว และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด  
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวซ่ีาอันเนือ่งมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บิดเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงค์ในการย ืน่ขอวซ่ีาท่องเท ีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
4. กรณที ีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
ข ึ้นอยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
 
 
 

ทีอ่ยู่  ตัวแทนรับย่ืนวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 
ช ั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 
เวลาย่ืนใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 
เวบ็ :www.vfs-au.net 
 
**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับย่ืนวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่จะย่ืนกรุ๊ป*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า  
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**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 
 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน  
 

1. ชื่อ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................ ................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกดิ ............................... ................. 
3. ชื่อ / นามสกลุเดิม (หากม)ี ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ...................................................................................... ............................... 
............................................................................... .......................................... รหัสไปรษณีย์  ............................ 
โทรศพัท์บา้น .....................................................  มอืถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหนง่ ..................................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ................................................................................................ ...................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..... ........................ 
โทรศพัท์ท่ีท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่มรส 
ชื่อ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกดิ ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ......................................................................................... .................................. 
โทรศพัท์ท่ีบา้น ......................................................  มอืถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา ................................ .................................................. 
ท่ีอยู ่ .......................................................... ............................. รหัสไปรษณีย์ ............โทรศพัท์ 
........................................ 
9. ทา่นเคยถูกปฏิเสธการวซีา่หรือไม ่   ไมเ่คย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
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 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชกิ รอยลั ออร์คดิ พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้มี) .................................................. 


