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DELIGHT AUSTRALIA 5 DAYS

เมลเบิรน์ - ซิดนี ย์ 5 วัน 3 คืน
บริ ษทั ฯ ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่เมลเบิรน์ นาท่านชม รถไฟจักรไอน้ำโบรำณ (PUFFING BILLY STEAM
TRAIN) ซึง่ แต่เดิมเคยใช้เป็ นเส้นทางในการขนถ่ายลาเลียงถ่านหินระหว่างเมือง ชมฝูงนกเพนกวิ น ที่เกำะฟิ ลลิ ป
ขึน้ จากทะเลเป็ นกลุ่มผ่านชายหาดตามธรรมชาติเพื่อนาอาหารไปให้ลกู น้อยในรัง ยามพระอาทิตย์อสั ดง ช้อปปิ้ งย่านใจ
กลางเมือง เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึง่ ตัง้ ชื่อ
ตาม 12 นักบุญและวิวท้องทะเลทีส่ วยงาม นครซิ ดนี ย์ นำท่ ำน ล่องเรือสำรำญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรง
ละครโอเปร่ำเฮ้ำส์ทไ่ี ด้เป็ นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กบั สะพานฮาร์
เบอร์ ช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองทีไ่ ชน่ า ทาวน์

• เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิ รฟ์ พร้อมไวน์ รสเยี่ยม

กำหนดกำรเดินทำง

12 –16 เมษำยน 2561

(สงกรานต์)

DAY

1
2
3

ITINERARY

กรุงเทพ – ซิ ดนีย ์
นครซิ ดนีย ์ – เมลเบิรน์ – รถไฟจักรไอน้ าโบราณ
ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป+กุง้ มังกรท่านละครึ่งตัว
เกรทโอเชียนโร้ด (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์
พอร์ตแคมเบลล์ – เมลเบิรน์

4

เมลเบิรน์ – ซิ ดนีย ์ – ล่องเรือชมอ่าวซิ ดนีย ์ – ช็อปปิ้ ง

5

ซิ ดนีย ์ – กรุงเทพฯ
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วันแรกของการเดินทาง (12 เมษายน 2561) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์
คณะเดินทำงพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6
แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้ ำหน้ ำที่คอยต้ อนรับและ
บริกำรเอกสำรกำรเดินทำง
18.25 น.
ออกเดินทำงสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่ QF024
วันทีส่ องของการเดินทาง (13 เมษายน 2561)
นครซิดนีย ์ – เมลเบิรน์ – รถไฟจักรไอน้ าโบราณ –
ชมนกเพนกวินทีเ่ กาะฟิ ลลิป
06.30 น.
ถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องภำยในประเทศสู่ นคร
เมลเบิรน์
09.00 น.
ออกเดินทำงต่อสู่ นครเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF419
10.35 น.
เดินทำงถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน์ เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย เมลเบิ ร์นเป็ นเมืองที่มีควำมตื่นตำตื่นใจด้ วยกำรผสมผสำนทั้งควำมเก่ำ
และควำมใหม่ เ ข้ ำ ด้ ว ยกั น เป็ นเมื อ งหลวงที่ ต้ั ง อยู่ บ นริ ม ฝั่ ง แม่ น้ ำ Yarra River มี
สวนสำธำรณะริ มน้ำ มีสถำปั ตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลำงศตวรรษที่ 18 คละ
เคล้ ำกับตึกสูงระฟ้ ำในสมัยปั จจุ บันทำให้ มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่ เหมือนใคร มีแม่น้ำ
ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองอันเป็ นเสน่ห์ของเมลเบิร์น นำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนดันดีนองส์ท่ยี ังเป็ น
ป่ ำของต้ นยูคำลิปตัสและเมืองตำมแบบชนบทของออสเตรเลีย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์
สู่สถำนีรถไฟจักรไอน้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคย
ใช้ เป็ นเส้ น ทำงในกำรเดิน ทำงระหว่ ำงเมืองและขนส่งสิน ค้ ำเปิ ดให้ บ ริ กำรในปี ค.ศ.
1900 เป็ นรถไฟสำยเก่ ำ ที่ ว่ิ งระยะสั้ น ๆ ปั จ จุ บั น ได้ ถู ก ดั ด แปลงน ำมำใช้ ใ นกำร
ท่องเที่ยวชมป่ ำ นำท่ำนนั่ง รถไฟจักรไอน้ าโบราณ เพื่อชมทัศนียภำพอันสวยงำมตำม
แนวเขำตลอดเส้ น ทำงวิ่งของรถไฟและท่ำนยังสำมำรถนั่ งห้ อยขำผ่ อนคลำยอำรมณ์
พร้ อ มชมทัศ นี ย ภำพตลอดทำงที่เต็มไปด้ ว ยหุ บ เขำและป่ ำสูงที่ยั งคงควำมสมบู ร ณ์
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชำติ เกาะฟิ ลลิป ซึ่งเป็ นเกำะเล็ก ๆ ที่เต็มไป
ด้ วยสัตว์ พ้ ื นเมื อ งมำกมำยที่ทำงกำรอนุ รั กษ์ ท้ังสัตว์ น้ำและสัตว์ป่ ำและคงควำมเป็ น
ธรรมชำติท่มี ีหำดทรำยและป่ ำพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็ นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้ อย แมวนำ้ และ
นก นำนำชนิด
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู กุง้ ล๊อบสเตอร์ครึง่ ตัว เสิรฟ์ พร้อมไวน์รส
เยีย่ ม
นำท่ำนสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบกำรณ์ อัน น่ ำประทับ ใจ
กับกำรชมควำมน่ำรักของ ฝูงเพนกวินพันธุ เ์ ล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่
บนชำยหำด SUMMERLAND BEACH ในบรรยำกำศอัน สวยงำมยำมพระอำทิต ย์
อัสดงซึ่งท่ำนจะได้ เห็นฝูงเพนกวินตัวน้ อยพร้ อมใจกันยกขบวนพำเหรดขึ้นจำกทะเล
เพื่ อ กลั บ คื น สู่รังพร้ อมอำหำรในปำกมำฝำกลู ก ตั วน้ อ ยที่รออยู่ ในรั ง เหล่ ำเพนกวิ น
ทั้งหลำยจะส่งเสียงเรียกหำลูกและเดินให้ ทำ่ นเห็นควำมน่ำรักอย่ำงใกล้ ชิด เพนกวิน
15.00 น.
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น้ อยเหล่ำนี้จะออกไปหำอำหำรแต่เช้ ำและจะกลับมำอีกทีตอนพระอำทิตย์ตก
(ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็ นการรบกวนหรืออาจจะทาให้เพนกวินตกใจ)
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงกลับ เมืองเมลเบิรน์
นำท่ำนเข้ ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่ำ
วันทีส่ ามของการเดินทาง (14 เมษายน 2561)
เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ –
พอร์ตแคมเบลล์ – เมลเบิรน์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงจำกเมลเบิร์น ตำมเส้ นทำงสำย เกรทโอเชี่ยนแบบเต็มสาย ที่สวยงำม
และเป็ นที่ร้ ู จั กของนั ก ท่องเที่ยวที่จะพลำดไม่ ได้ เลยหำกมำถึ งรั ฐวิ ก ตอเรี ย ผ่ ำนทำง
เมืองจีลองที่เป็ นเมืองแห่งอุตสำหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จำกนั้นนำท่ำนเข้ ำสู่ เขตเกรท
โอเชี่ยนโร้ท ให้ ท่ำนได้ ชมทัศนี ยภำพที่สวยงำมของชำยฝั่งมหำสมุ ทรและหำดทรำย
ต่ ำงๆ ตำมเส้ นทำงที่งดงำมแห่ งหนึ่ งของออสเตรเลี ย โดยผ่ ำน เมือ ง Anglesea และ
เมือ ง Lorne ที่เต็มไปด้ วยธรรมชำติ พ ร้ อ มทะเลสวยงำมและสงบ ก่ อ นเข้ ำสู่ Apollo
Bay ที่เป็ นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงำมเมืองและมีนำ้ ทะเลสีนำ้ เงินตัด
กับป่ ำอันเขียวขจีทำให้ เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงำม นอกจำกนี้ระหว่ำงทำงผ่ำนชมโคอำล่ำที่
อยู่ตำมต้ นยูคำลิปตัสตำมธรรมชำติ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันแบบตะวันตก ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศ นี ยภำพที่สวยงำมที่สุดในโลก คุ ณ
จะต้ องตะลึงกับภำพทิวทัศน์อันงดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิค และ ลักษณะภูมิประเทศ
ที่ไม่ เหมือนที่ใดๆในโลก นำท่ำนชมปรำกฏกำรณ์ ธรรมชำติของหิ น Twelve Apostles
ซึ่งตั้งชื่อตำม 12 นั กบุ ญ หรื อ สิบสองสำวกศั กดิ์สิทธิ์ของศำสนำคริ สต์ ซึ่งถือว่ ำเป็ น
ควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติท่ไี ม่ควรพลำด
(แนะนำซื้ อทัวร์เพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ให้ท่ำนชมควำมงำมในมุมสูงทีร่ ับรองได้ว่ำ
ท่ำนจะต้องประทับใจ รำคำทีเ่ ริ่มต้นโดยประมำณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใช้เวลำ
10 นำที สำหรับท่ำนทีส่ นใจกรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์)
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเมลเบิรน์
คา่
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่ำ
วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (15 เมษายน 2561)
เมลเบิรน์ – ซิดนีย ์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ – ช้อปปิ้ ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น
10.00 น.
นำท่ำนเดินทำงสู่ นครซิดนีย ์ โดยเทีย่ วบินที่ QF 422
11.25 น.
ถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซำท์เวลส์ ประเทศ
ออสเตรเลีย นำท่ำนเดินทำงสู่ตัวเมืองซิดนีย์
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
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น ำท่ ำ น ล่ อ งเรื อ ส าราญในอ่ าวซิ ด นี ย ์ เพื่ อ ชม โรงละครโอเปร่ า เฮ้า ส์ (OPERA
HOUSE) สิ่งก่อสร้ ำงที่โดดเด่ นด้ วยหลั งคำรู ปเรื อซ้ อนกัน อันเป็ นเอกลั กษณ์ ในแบบ
สถำปั ตยกรรมร่ วมสมัยที่สร้ ำงชื่อเสียงให้ กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง
สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้ วยงบประมำณในกำรก่อสร้ ำงกว่ำร้ อยล้ ำนเหรียญ ใช้ เวลำใน
กำรก่ อ สร้ ำงนำนถึง 14 ปี และองค์ ก รยู เนสโกได้ ลงทะเบี ยนขึ้น เป็ นมรดกโลกในปี
พ.ศ.2550ภำยในประกอบไปด้ วยห้ องแสดงคอนเสิร์ ต ห้ องแสดงละคร และห้ อ ง
ภำพยนตร์ และร้ ำนอำหำร จำนวนมำก ระหว่ ำงล่ องเรื อ ท่ำนยังสำมำรถถ่ ำยรูป กับ
สะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่ อระหว่ ำงซิดนี ย์ทำงด้ ำนเหนื อกับตัวเมืองซิ ดนี ย์เข้ ำหำกัน
ทอดยำวกลำงอ่ ำ วซิ ด นี ย์ ได้ อ ย่ ำ งสวยงำมและท ำให้ ก ำรเดิ น เข้ ำสู่ตั วเมื อ งซิ ด นี ย์ ได้
สะดวกยิ่ งขึ้ น ชมเรื อ ใบที่ ช ำวออสซี่ น ำออกมำล่ อ งอ่ ำ วอวดควำมงำมในอ่ ำ วแห่ งนี้
จำกนั้น ให้ ท่ำนได้ อิสระช้ อปปิ้ งที่ย่ำนซิต้ ีเซ็นเตอร์ หรื อช้ อปปิ้ งสินค้ ำมำกมำยจำกห้ ำง
ดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้ รับกำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำง ส ว ย ง ำ ม
เป็ นที่ร้ ูจักกันทั่วไปในท้ องถิ่นว่ำตึก QVB ตั้งอยู่ท่บี นถนน George Street ระหว่ำงถนน
Market กับ ถนน Park เป็ นอำคำรช้ อปปิ้ งสูงสี่ช้ัน มีสินค้ ำประเภทแฟชั่น อัญมณี ของ
ใช้ ในบ้ ำน หรือแม้ แต่ดอกไม้ ท่ำนสำมำรถเดินทำงใต้ ดินสู่ย่ำน Centre Point เพื่ อซื้อ
สินค้ ำยี่ห้อดังมำกมำย หรื อจะช้ อปปิ้ งย่ำนไชน่ ำ ทำวน์ ท่มี ีสินค้ ำพื้ นเมืองเพื่ อเป็ นของ
ฝำกคนทำงบ้ ำน
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (16 เมษายน 2561)
ซิดนีย ์ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับอาหารเช้าแบบกล่องจากโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ อำคำรระหว่ำงประเทศ
09.50 น.
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023
16.40 น.
เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ

**************
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กำหนดกำรเดินทำง

อัตราค่าบริการ
12 –16 เมษำยน 2561 ( สงกรานต์)
รำคำรวมตั ๋ว

คณะผูเ้ ดิ นทำง
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่ำน/ห้อง
เด็ก (อายุต่ากว่า 12 ปี ) พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็ก (อายุต่ากว่า 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็ก (อายุต่ากว่า 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

62,900.- บำท
57,900.- บำท
53,900.- บำท
49,900.- บำท
8,900.- บำท
1,000.- บำท

รำคำไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิ น
(ลูกค้ำต้องจองตั ๋วระหว่ำง
ประเทศและตั ๋วภำยในเอง )

34,900.- บำท
32,900.- บำท
30,900.- บำท
29,900.- บำท
8,900.- บำท
1,000.- บำท

ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด
* รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีนำ้ มันของสำยกำรบิน
* กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสำร จำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป หำกผู้โดยสำรที่เป็ นผู้ใหญ่ต่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
กำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
* กรณีออกตัว๋ แล้ วมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ได้ (NO REFUND) เพรำะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุป๊ ของสำยกำรบิน
*สำหรับห้ องที่เป็ นสำมเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้ อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็ นเตียงใหญ่ สองเตียงที่สำมำรถ
พักได้ 3 ท่ำน (2 Double beds)หรืออำจเป็ นห้ อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สำหรับห้ องนอน 3 ท่ำน
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตัว๋ ที่ลูกค้ ำซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ที่จะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเที่ยวบินล่ำช้ ำหรือจำนวน
ผู้เดินทำงไม่ครบตำมจำนวน กรุป๊ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้
*หำกท่ำนต้ องกำรอำหำรพิเศษหรือที่น่ังบนเครื่องรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้ งให้ เรำทรำบในตอนจองทัวร์หรือก่อน
เดินทำงอย่ำงน้ อย 10 วัน เพื่อแจ้ งให้ สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ ตำมที่ขอหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั สำยกำรบินจะพิจำรณำให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ ำมีวีซ่ำอยู่แล้ ว หรือ มีบตั รอนุญำตให้ เข้ ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
หรือคืนค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้ รับอนุญำตเข้ ำประเทศ เนื่องจำกเป็ นดุลพินิจของเจ้ ำหน้ ำตรวจคนเข้ ำเมือง
* หำกจำนวนลูกค้ ำที่เดินทำง 15 -18 ท่ำน บริษัทฯจะจัดรถขนำด 21-25 ที่น่งั ในกำรบริกำรตลอดกำรเดินทำง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มคี นยกกระเป๋ ำ
* ที่น่งั สำหรับกรุป๊ ที่เรำจองเป็ นที่น่งั ทั่วไปไม่ใช่ท่นี ่งั ด้ ำนหน้ ำสุด(long leg seat)

อัตรำนี้ รวม







ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF) ตามเส้นทาง น้ าหนัก 30 กิโลกรัมตลอดการ
เดินทาง
ค่าโรงแรมทีพ่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ,ี ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้
เดิ นทำงไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลำท่องเที่ยวกับทัวร์เท่ำนัน้ เงื่อนไขกำรคุ้มครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุม้ ครอง ต้องทาประกัน (รายเดีย่ ว) ลูกค้าสามารถจัดทาเองได้ หรือ
กรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษทั ฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่คมุ้ ครองผูท้ อ่ี ายุต่า กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปี ขน้ึ ไป (ต้องทาประกันเพิม่ )
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 ลูกค้าอายุ 1 เดือน -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ค่าน้ามันจากสายการบินวันที่ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 และบริษทั ฯของสงวนสิทธิในการปรั
บราคาตามภาษีน้ามัน
์

อัตรำนี้ ไม่รวม
ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบิน กาหนดที่ สำยกำรบิ นอนุ ญำตให้โหลดกระเป๋ ำขึ้นเครื่อ งได้
ท่ำนละ 1 ใบ (30 กิ โลกรัม) และกระเป๋ำเล็กถือขึน้ เครือ่ งได้ 1 ใบ ไม่เกิ น 7 กิ โลกรัมต่อใบ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร
่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
 ค่าอาหารทีไ
่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
• ค่ำทิ ปหัวหน้ ำทัวร์ ตำมธรรมเนี ยมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
• ค่ำทิ ปคนขับรถ ตำมธรรมเนี ยมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 8 เหรียญออสเตรเลีย)


•


•

โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ ำ ลูกค้ ำควรยกกระเป๋ ำด้ วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง
ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋ า
ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็ นเน็ตเป็ นชั่วโมง

เงื่อนไขกำรจองทัวร์และกำรชำระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ก่อน 21 วัน
ทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของ
ท่านไม่ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
สำหรับส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ทงั ้ หมดก่อนกำรเดิ นทำงอย่ำงน้ อย 14 วันทำกำรสำหรับท่ำนที่รอผล
วีซ่ำ หรือหำกผลวีซ่ำผ่ำนแล้วขอชำระยอดค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด หำกบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงิ นครบทัง้ หมดก่อน
วันเดิ นทำง บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยกเลิ กกำรให้บริกำร

เงื่อนไขการยกเลิก กรุ๊ปเทศกาลสงกรานต์
ค่ ามัดจาทัวร์ จะถูกนาไปจ่ ายค่ าตัว๋ เครื่ องบิน ค่ าโรงแรมและค่ าวีซ่าล่ วงหน้ าซึ่งไม่ สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรื อไม่ สามารถ
เดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทาการคืนค่ามัดจา 30,000.- บาท.
แจ้งล่วงหน้า 41– 59 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาตั ๋วท่านละ 30,000 บาท

แจ้งล่วงหน้า 30 - 40 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจา 30,000.- บาท และมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ ดังนี้
- กรณีทถ่ี ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจาทัง้ หมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั ๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าตั ๋ว หรือยึดมัดจาทัง้ หมด (บริษัทฯ ต้องออกตั ๋วโดยส่วนใหญ่อย่างน้อย
์
15-20 วันก่อนเดินทาง)
- กรณีย่นื วีซ่าแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าวีซ่า (NON REFUND)
์
- กรณีตดิ ธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมทีจ่ ะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจาทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้ ำ 1 – 30 วัน ก่อนเดิ นทำง จะไม่มีกำรคืนเงิ นค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มกี ารคืนเงินไม่ว่ากรณีได ๆทัง้ สิน้

12_BW_QF_AUS

หมำยเหตุ
รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน หรือโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ และบริษทั ฯจะ
ไม่รบั ผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ต้องห้ามนาเข้า
ประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่คนื เงินไห้ท่านไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอัน
สืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทางานของตัวผูโ้ ดยสารเอง บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือ งให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ใน
ประเทศไทย บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยทีท่ ่านออกตั ๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่สี ายการบินระหว่าง
ประเทศล่าช้า

เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย เริม่ การเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ทีส่ มัครขอวีซ่า เพือ่ เดินทางไป ประเทศ
ออสเตรเลีย ดังนัน้ ผูย้ นื ่ ขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ทีศ่ ูนย์ยนื ่ วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพือ่ สแกนลายนิ้วมือ และต้อง
จองคิววีซ่าก่อนยืน่ เท่านัน้
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ำยสำเนำหน้ ำที่ มีกำรเดิ นทำงเข้ำ-ออก หรือมีวี
ซ่ำติ ดมำทัง้ หมด (สำคัญมำก)
***การยืน่ วีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็ น ต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดิน ทาง (ถ้ามี) หรือ
สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษัทฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่ VFS
แล้วนากลับมาพักไว้ทบี ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4) สาเนาใบเปลีย่ นชือ่ -นามสกุล (ถ้ามี), สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) หนั งสื อ รับ รองกำรท ำงำนของบริ ษัท ที่ ท ำงำนอยู่ (ภำษำอังกฤษ หรื อ ภำษำไทย ใช้ ได้ ทัง้ คู่) หรือส าเนา
ทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทางาน (ภำษำอังกฤษ หรือ ภำษำไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่)
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาเนาบัตรข้าราชเกษียณ
8) หลักฐำนกำรเงิ น โดยใช้ สมุดบัญ ชี เงิ น ฝำกประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝำกประจำตัวจริ ง (จะได้ คืน เพื่ อได้ รบั
พิ จำรณำวีซ่ำแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจำกธนำคำรเท่ำนัน้ หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลีย
ไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยนื ่ วีซ่า
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บตั รนักเรียน
10) ขอสาเนาสูตบิ ตั ร เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
11) เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 กรณี พ่ อและแม่ ไม่ได้ เดิ นทำงด้ วยทัง้ คู่ จะต้ องมี ห นั งสื อยิ นยอมจำกทำงอำเภอเท่ ำ นั น้ จากบิดาและ
มารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ
** กรณี เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 15 ปี บิดำหรือมำรดำ ต้องไปโชว์ตวั ที่ ตวั แทนยื่นวีซ่ำ VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณี พ่อหรือแม่ ไม่ได้เดิ นทำงด้วย จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาเภอจากบิดาและมารดาอนุ ญาตออก
นอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
12) บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ลูกค้ำที่ มีอำยุเกิ นกว่ำ 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทผี ่ สู้ งู อายุ 75 ปี ข้นึ ไปยืนยันทีจ่ ะเดินทางจริง
บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื ่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนเดินทาง
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15 วัน ในกรณีทวี ่ ซี ่าไม่ผา่ นหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบไม่
ว่ากรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านใน
คณะไม่ผา่ น บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญาติหรือผูต้ ิดตามทีผ่ ลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิก
เพราะกรณีน้ )ี
กรณี ที่ยืนยันจะให้ ยื่นวี ซ่ำ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็ นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ในการทา
ประกันสุขภาพซึง่ ลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยืน่ วีซ่า (ราคาขึน้ อยูก่ บั บริษทั ฯ ประกันนัน้ ๆ หรือ ลูกค้าสามารถ
ทาเองได้) หลังจากยืน่ แล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่ ไปตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลตามทีส่ ถานฑูตกาหนด หลังจากนัน้ รอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วซี ่าขึน้ อยู่กบั ผลของสุขภาพของผูส้ งู อายุ
เองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับ วีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ
เบอร์โทรศัพท์บ้ำน และอี เมล์ (สำคัญมำก) ที่ สำมำรถติ ดต่ อได้ ลงในสาเนาบัตรประชาชนและ สาเนาทะเบียน
บ้าน เพือ่ กรอกฟอร์มในการยืน่ วีซ่า
13) ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยน่ื เล่มเข้า VFS แล้ว
นาเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หำกมีกำรใช้เล่มเดิ นทำง
ไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เรำทรำบก่ อนยื่นวี ซ่ำ หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ
ทัง้ สิน้ -กรณี ลูกค้ำใช้บตั รเอเบค
โดยปกติบตั รเอเบค(APEC CARD) จะใช้สาหรับเดินทางเพือ่ ธุรกิจเท่านัน้ ซึง่ การเดินทางกับทัวร์จะต้องยืน่
วีซ่ าท่องเที่ย ว เนื่ องจากการท่องเที่ย วจะต้องยื่น วีซ่ าแบบท่องเที่ย ว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บ ัตรเอเบค (APEC
CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ หากยืน่ วี ซ่าท่ องเที ย่ ว(Tourist Visa) ทางลูกค้ าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ
เนื อ่ งจากตามเงือ่ นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวี ซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิ กวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัติ) ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่
กับดุลพิ 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 แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาของสถานทูตได้ ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ ว
ยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่ำ
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หำกต้องกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำใหม่ก็
์
ต้องชำระค่ำธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสำรชุดใหม่ทุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่ คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และทางบริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
3. หากทางสถานทูต แจ้งว่าเหตุ ผ ลในการปฏิเสธการออกวีซ่ าอัน เนื่ องมาจากการใช้ห ลัก ฐานปลอม บิด เบือ นข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตยกเลิกวีซา่ ของท่าน ขึน้ อยู่กบั
์
ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์

12_BW_QF_AUS

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 ***

12_BW_QF_AUS

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. อาชีพปั จจุบนั .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรื อร้านค้า ................................................................... ที่อยู่ ...................................................
.......................................................................................................................... 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 ท่ำน (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 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้ อง
11. อำหำร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้อหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
ทำนมังสำวิรัส
อื่นๆ............................................................

