บริ ษัทฯ ขอเชิ ญท่ านเดิ นทางเยือนประเทศออสเตรเลีย สู่เมือง โฮบาร์ท เมืองหลวงแห่งรัฐแทสมา
เนีย เกาะทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของออสเตรเลีย และเป็ นรัฐหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็ก แต่มปี ระวัตคิ วามเป็ นมาตัง้ แต่ยุคเริม่ แรกของ
การมาตัง้ ถิน่ ฐานของชาวผิวขาวในซีกโลกใต้ นาท่านชมขัน้ ตอนการเลี้ยงหอยนางรมที่ ฟาร์มหอยนางรม (Barilla
Bay Oyster) เดินทางไปยัง แทสมาเนียนเดวิล ชมแทสมาเนียนเดวิล สัตว์พ้นื เมืองแทสมาเนียและปั จจุบนั จัดเป็ นสัตว์
หายาก นาท่านสู่ พอร์ต อาเธอร์ เมืองทีม่ ี ประวัตศิ าสตร์ทน่ี ่ าสนใจของรัฐแทสมาเนีย ชม Salamanca Place จัตุรสั บน
พื้นหินที่มีเสน่ ห์ดงึ ดูดใจบริเวณริมน้ าเมืองโฮบาร์ ท ชมวิวยอดเขาที่สูงที่สุดในโฮบาร์ท ยอดเขาเวลลิ งตัน เยี่ยมชม
พิ พิ ธภัณ ฑ์ Museum of Old and New Art (MONA) ซึ่งตัง้ อยู่ทางต้น ของแม่น้ า ทีเ่ ต็ม ไปด้ว ยของวัตถุโบราณและ
ศิลปะแขนงใหม่อนั น่ าสนใจ

กาหนดการเดิ นทาง

16 – 21 ตุลาคม 2562
13 – 18 พฤศจิ กายน 2562
6 – 11 ธันวาคม 2562

วันแรก

กรุงเทพฯ – นครซิ ดนี ย์

15.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์ เตอร์
สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ นครซิ ดนี ย์ โดยเทีย่ วบินที่ QF024

18.15 น.

วันที่สอง
ซิ ดนี ย์ – โฮบาร์ท – ฟาร์มหอยนางรม
07.35 น. ถึงท่าอากาศยานคิ งฟอร์ดสมิทธ์ นครซิ ดนี ย์ เพื่อเปลีย่ นเครื่องภายในประเทศสู่ นครเมลเบิรน์
09.25 น.
ออกเดินทางสู่โฮบาร์ท โดยสารการบินแควนตัส
เทีย่ วบินที่ QF 1583
11.25 น.
ถึงเมืองโฮบาร์ทเมืองหลวงแห่งรัฐแทสมาเนียและเป็ นเมืองลาดับที2่ ทีม่ กี ารสร้างเมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2346 (ค.ศ.1803)
เป็ นเกาะทีต่ งั ้ อยู่ทางใต้สุดของประเทศออสเตรเลียและ ใกล้
กับขัว้ โลกมากทีส่ ุด
13.30 น
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปชม ฟาร์มหอยนางรม (Barilla Bay Oyster)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20
นาที ให้ท่านชมขัน้ ตอนการเลีย้ ง
หอยนางรม การคัดเลือกหอยทีไ่ ด้ขนาดพอเหมาะเพื่อจัดส่งออกสู่ตลาด
ทัง้ ในและนอกประเทศ เชิญท่านลิม้ ลองหอยนางรมสดๆ จากฟาร์มทีเ่ สิรฟ์
พร้อมกับเลมอนแล้วเชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดใหม่จาก
ฟาร์มได้ตามอัธยาศัยจากนัน้ ได้เวลาอันสมควรนาท่าน เดินทางกลับสู่ตวั
เมืองเพื่อรับประทานอาหารค่า
คา่
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่สาม

โฮบาร์ท – แทสมาเนี ยนเดวิ ล – พอร์ต อาเธอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเทีย่ วชมศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธ์ทสั มาเนียเดวิล
ซึง่ เป็ นสัตว์แห่ง
สัญลักษณ์ของเกาะทัสมาเนียแห่งนี้ (TASMANIAN DEVIL UNZOO)
ชมการให้อาหารแก่ตวั ทัสมาเนียนเดวิล ซึง่ ฟั นของมันแหลมคมมาก
สามารถกัดกระดูกแข็งๆให้ฉีกขาดได้ ให้ท่านได้ป้อนอาหารจิงโจ้ดว้ ย
มือของท่านเอง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์ทอ้ งถิน่ ซึง่ ไม่สามารถหา
ชมได้จากดินแดนประเทศอื่น ยังถือว่าสัตว์เหล่านี้เป็ นเจ้าของประเทศ
อีกด้วย นาท่านเดินทางสู่ TASMAN PENINSULA ทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ และเดินทางต่อไปยัง Port Arthur ซึง่ เป็ นบริเวณแห่ง
ประวัตศิ าสตร์ทส่ี าคัญของรัฐ ย่านนี้มคี วามผสมผสานระหว่างมรดกทาง
ประวัตศิ าสตร์ วิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติทส่ี วยงาม อาหารและไวน์รสเลิศ
อีกทัง้ ยังมีกจิ กรรมและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ ่าสนใจอีกมาก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านได้เดินเทีย่ วชมพอร์ท อาร์เธอร์ ซึง่ ในสมัยอดีตได้เป็ นคุกเก่าทีไ่ ว้ใช้ขงั นักโทษอุกฉกรรจ์ เป็ น
เมืองทีม่ สี ถานทีต่ ่างๆทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ของรัฐแทสมาเนีย นาท่านล่องเรืออ่าวคาร์นา
วอน (Carnarvon Bay) ชมความงามรอบพอร์ทอาร์เธอร์ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 20นาที หลังจากนัน้
อิสระให้ท่านเดินชมถ่ายรูปต่อภายในเมืองประวัตศิ าสตร์พอร์ทอาเธอร์ (PORT ARTHUR HISTORIC
SITE)

คา่

วันที่สี่
เช้า

จากนัน้ นาท่านสู่ เมือง “ริ ชมอนด์” (Richmond) เป็ น
เมืองเก่าเล็กๆอีกเมืองหนึ่งทีน่ ่าไปเยือนผูท้ ห่ี ลงใหลใน
สถาปั ตยกรรมเก่าแก่จากสมัยศตวรรษที1่ 9ก็ไม่ควร
พลาดกับอาคารโบราณทีย่ งั หลงเหลืออยู่กว่า 50 หลัง
“โบสถ์เซนจอห์น” (ST.John’s Church) ซึง่ เป็ นโบสถ์
นิกายคาทอลิก เก่าแก่ทส่ี ุดในประเทศ
ใกล้กนั มี
“Richmond Bridge” สะพานทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในออสเตรเลีย
สร้างจากหินทรายโดยนักโทษเมื่อปี 1823
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
โฮบาร์ท – ตลาดซาลามานก้า – เที่ยวชมเมืองโฮบาร์ท
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม Salamanca Place จัสตุรสั บนพืน้ หินทีม่ เี สน่หด์ งึ ดูดใจบริเวณริมน้าเมืองโฮบาร์ท เป็ นจุดที่
รวมร้านค้า สานักงาน ร้านอาหาร และแกลลอรีต่ ่างๆ มากมาย เดิมเคยถูกเรียกว่า “The Cottage
Green” ส่วนชื่อ Salamanca นี้ตงั ้ เพื่อเป็ นเกียรติต่อเหตุการณ์ทด่ี ยุกแห่งเวลลิงตันมีชยั ต่อประเทศ
ฝรังเศสในสงครามซาลามั
่
งกา (Battle of Salamanca)
โดยในทุกวันเสาร์ทน่ี ่ีจะกลายเป็ นตลาด Salamanca
Market (เปิ ดเฉพาะทุกวันวันเสาร์ ตอน08.00-15.00น)
ซึง่ เป็ นทีส่ นใจของนักท่องเทีย่ วและผูค้ นในท้องถิน่
จากนัน้ นาท่านขึน้ ชมวิวบนยอดเขาเวลลิงตัน ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที เป็ นยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ุดใน
โฮบาร์ต มีความสูงถึง 1,271 เมตร ซึง่ ณ จุดชมวิวแห่ง

เที่ยง

คา่
วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

นี้ท่านจะสามารถมองเห็นตัวเมืองโฮบาร์ทได้ทงั ้ เมืองและทัศนียภาพโดยรอบอันสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม เมืองโฮบาร์ท ทีข่ น้ึ ว่าสวยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก เป็ นเมืองหลวงของ รัฐแทสมาเนีย มี
จานวนประชากรเพียง 127,000 คน เป็ นเมือง ทีม่ บี รรยากาศแบบโบราณน่ารักและเป็ นเมืองทีม่ ี
ความรูส้ กึ ผูกพันกับยุคประวัตศิ าสตร์มากกว่าเมืองใหม่ๆ เช่น เมืองบริสเบนและเมืองเพิรธ์ เมืองโฮ
บาร์ท ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี 1804 ตัง้ อยู่บริเวณปากแม่น้าเดอร์เวนท์ (Derwent River) และมีตกึ และอาคาร
รูปแบบยุคจอร์เจียน ตัง้ เรียงราย อยู่ทบ่ี ริเวณท่าเรือ มีทะเล มีชายหาดสีขาว สวยงาม อาคารบ้านเรือน
เป็ นแบบสมัย ยุคเก่าทีย่ งั คงอนุรกั ษ์ไว้อย่างมีเสน่ห์ โฮบาร์ท เป็ นเมืองเก่าแก่ทส่ี ุดอันดับสอง ของ
ออสเตรเลีย และ สไตล์ของผูท้ น่ี ่ีจงึ มีเอกลัษณ์ ทีน่ ่าสนใจ คลังเป็ นของเก่า สมัยศตวรรษที่ 19 ครัง้ หนึ่ง
เคยเต็มไปด้วย นักล่าปลาวาฬ ทหาร เจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร และ นักธุรกิจ ผูแ้ สวงหาโชค มาปั จจุบนั
อาคารเก่าแก่ เหล่านี้ได้ถูกปรับสภาพ กลายเป็ นร้านอาหาร
สตูดโิ อ ร้านขายของสาหรับนักท่องเทีย่ ว ทีต่ อ้ งการมาซึม
ซับ บรรยากาศบ้านเรือนสมัยโบราณ นาท่านชม Hobart’s
Waterfront เมืองท่าน้าลึก ทีบ
่ ริสุทธิที์ ส่ ุดในโลก นาท่านชม
ตึก อาคารบ้านเรือน เป็ นแบบสมัยยุคเก่า ทีย่ งั คงอนุรกั ษ์ไว้
อย่างมีเสน่ห์ นาท่านชม Anglesea Barracks ค่ายทหาร
กองทัพหนุน ของออสเตรเลีย ทีอ่ ยู่ในใจกลาง โฮบาร์ท ซึง่ ถือว่าเป็ นค่ายทหาร กองทัพของชาว
ออสเตรเลีย ทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในปัจจุบนั นี้ Anglesea Barracks นี้ได้ถูกตัง้ ชื่อหลังจาก Lord Anglesea
ได้เข้าไปเกีย่ วข้องกับ รัฐบาล ของอังกฤษ ทีจ่ ดั หาหน่วย อาวุธ ยุทโธปกรณ์ นาท่านชม แบตเตอรี่
พอยท์ Battery Point ซึง่ เป็ นเมืองท่าเรือเก่าแก่ และเป็ นหมู่บา้ นทีอ่ ยู่ตดิ กับทะเล ชื่อ Battery Point
ได้มาจากการสร้างปื นใหญ่ ไว้ทต่ี รงจุดแห่งนี้ ในปี ค.ศ. 1818 เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการป้ องกัน ทาง
ชายฝั ง่ ทะเลของเมือง โฮบาร์ท แต่ในปัจจุบนั นี้ ปื นใหญ่ ไม่ได้อยู่ทน่ี ่ีแล้ว แต่ยงั คงหลงเหลือบ้าง ในยุค
สมัยประวัตศิ าสตร์ ทีม่ ชี าวยุโรปมาเป็ นผูบ้ ุกเบิก เป็ นชนชาติแรก
รับประทานอาหารคา่ อาหารตะวันตก ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
พิ พิธภัณฑ์ โมนา – ซิ ดนี ย์ – ช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นาท่านสูพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ MUSEUM OF OLD AND NEW
ART (MONA) ซึ่งตัง้ อยู่ทางต้นของแม่น้า ทีเ่ ต็มไป
ด้วยของวัตถุโบราณและศิลปะแขนงใหม่อนั น่ าสนใจ
ทีแ่ ห่งนี้ได้ถูกเนรมิตให้เป็ นแหล่งรวมผลงานทางศิลปะ
อันแปลกใหม่และสิง่ ประดิษฐ์ทน่ี ่ าสนใจอีกทัง้ ยังเป็ น
เสมือนแม่เหล็กทีด่ งึ ดูดเหล่านักท่องเทีย่ วทัง้ ใกล้ไกลให้
มาเยือนยังเมืองโฮบาร์ทอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางสูส่ นามบินภายในประเทศ

คณะผู้เดิ นทาง
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่มีเตียง
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มีเตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดท่านที่ 3
15.20 น.
17.10 น.

คา่
วันที่หก
เช้า
09.45 น.
15.35 น.

ราคารวมตั ๋วและวีซ่าแล้ว

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดิ นทาง

94,900.- บาท
84,900.- บาท
78,900.- บาท
75,900.- บาท
16,900.- บาท
1,500. –บาท

63,900.- บาท
59,900.- บาท
56,900.- บาท
52,900.- บาท
16,900.- บาท
1,500. -บาท

เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ซิดนี ย์ เทีย่ วบินที่ QF1584
เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิ งฟอร์ดสมิ ทธ์นครซิ ดนี ยเ์ มืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศ
ออสเตรเลียจากนัน้ นาท่านร้านช้อปปิ้ งย่านไชน่าทาวน์เลือกซื้อสินค้าพืน้ เมืองเพื่อเป็ นของฝาก อาทิเช่น
ครีมบารุงผิว หรือของทีร่ ะลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั SYDNEY TRAVELODGE HOTEL
หรือเทียบเท่า
ซิ ดนี ย์ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิน
เหิ รฟ้ าสู่ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ QF 023
เดิ นทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิ ภาพ

อัตราค่าบริการ

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนา้ มันของสายการบิน
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสาร จานวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่ต่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
* กรณีออกตั๋วแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ปของสายการบิน
*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

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้ าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้ าหรือ
จานวนผู้เดินทางไม่ครบตามจานวน กรุป๊ ไม่สามารถออกเดินทางได้
*หากท่านต้ องการอาหารพิเศษหรือที่น่งั บนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้ งให้ เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน เพื่อแจ้ งให้ สายการบินทราบแต่จะได้ ตามที่ขอหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ ามีวีซ่าอยู่แล้ ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้ เข้ า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินจิ ของเจ้ าหน้ าตรวจคนเข้ าเมือง
* หากจานวนลูกค้ าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ทีน่ ่งั ในการบริการตลอดการเดินทาง
* ที่น่งั สาหรับกรุ๊ปทีเ่ ราจองเป็ นที่น่งั ทั่วไปไม่ใช่ทน่ี ่งั ด้ านหน้ าสุด(long leg seat)
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋ า

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF) ตามเส้ นทาง
2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ ระบุในรายการ,
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี,
ค่าวีซ่าเข้ าประเทศ
ออสเตรเลีย
4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
1. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000
บาท สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุม้ ครอง
 หากลูกค้ าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ มุ ครอง ต้ องทาประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้ าสามารถจัดทาเอง
ได้ 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
5. ค่านา้ มันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนา้ มัน
หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีนา้ มันหลังจากนี้
6. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สาหรับคนไทย
.

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าว
2. ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกาหนดที่ สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋ 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 (โดยเฉลีย่ 12 เหรียญออสเตรเลีย)
7. ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่ าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลีย่ 10 เหรียญออสเตรเลีย)

8. ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋ าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋ าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า
9. ไม่มีแจกน้ าดืม่ บนรถ/ 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)

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
1. ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษทั ฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วัน
ทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
3. หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบินและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
4. สาหรับส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 14 วันทาการสาหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงิ นครบทัง้ หมดก่อน
วันเดิ นทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการให้บริการ

เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์ จะถูกนาไปจ่ ายค่าตั๋วเครื่ องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้ 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 และมีค่าใช้จา่ 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 ารคืนเงินไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิน้

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ และบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือสิง่ ต้องห้ามนาเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่คนื เงินไห้ท่านไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่ร ับผิดชอบ
ในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการ

ทางานของตัวผูโ้ ดยสารเอง บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยทีท่ ่านออกตั ๋ว
เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทส่ี ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า

เอกสารในการขอวีซ่า
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย เริม่ การเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ทีส่ มัครขอวีซ่า เพือ่ เดินทางไป
ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้ ผูย้ นื ่ ขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ทีศ่ ูนย์ยนื ่ วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพือ่ สแกน
ลายนิ้วมือ และต้องจองคิววีซา่ ก่อนยืน่ เท่านัน้
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสาเนาหน้ าที่มกี ารเดิ นทางเข้า-ออก
หรือมีวีซ่าติ ดมาทัง้ หมด (สาคัญมาก)
***การยืน่ วีซา่ ออสเตรเลียไม่จาเป็ นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่
VFS แล้วนากลับมาพักไว้ทบี ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4) สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) หนังสือรับรองการทางานของบริ ษท
ั ที่ทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่) หรือสาเนา
ทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่)
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาเนาบัตรข้าราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิ น โดยใช้สมุดบัญชีเงิ นฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาตัวจริ ง (จะได้คืนเพื่อได้รบั
พิ จารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั 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 พ่อและแม่ ไม่ได้เดิ นทางด้วยทัง้ คู่ จะต้องมีหนังสือยิ นยอมจากทางอาเภอเท่านัน้ จากบิดาและ
มารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ
** กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตวั ที่ตวั แทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณี พ่อหรือแม่ ไม่ได้เดิ นทางด้วย จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาเภอจากบิดาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
12) บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ลูกค้าที่มีอายุเกิ นกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทผี ่ สู้ งู อายุ 75 ปีข้นึ ไปยืนยันทีจ่ ะ
เดินทางจริง บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื ่ วีซา่ ก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์
ทัง้ หมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีทวี ่ ซี ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ ่านแล้วจะยกเลิก

เดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญาติหรือ
ผูต้ ดิ ตามทีผ่ ลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้)ี
กรณี ที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็ นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ในการ
ทาประกันสุขภาพซึง่ ลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึน้ อยู่กบั บริษทั ฯ ประกันนัน้ ๆ หรือ ลูกค้า
สามารถทาเองได้) หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อ
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ ถานฑูตกาหนด หลังจากนัน้ รอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วซี ่าขึน้ อยู่กบั ผลของ
สุขภาพของผูส้ งู อายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (สาคัญมาก) ที่สามารถติ ดต่อได้ ลงในสาเนาบัตร
ประชาชนและ สาเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
13) ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ย่นื เล่มเข้า VFS
แล้วนาเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ -กรณี ลูกค้าใช้บตั รเอเบค
โดยปกติบตั รเอเบค(APEC CARD) จะใช้สาหรับเดินทางเพื่อธุรกิจเท่านัน้ ซึง่ การเดินทางกับทัวร์จะต้องยื่น
วีซ่าท่องเทีย่ ว เนื่องจากการท่องเทีย่ วจะต้องยื่นวีซ่าแบบท่องเทีย่ ว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บตั รเอเบค (APEC
CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ หากยืน่ วีซ่าท่องเทีย่ ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดย
อัตโนมัติ เนื อ่ งจากตามเงือ่ นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดย
อัตโนมัติ)
ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ดุลพิ นิจของลูกค้าในการตัดสิ นใจ
ต้องการสอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี
:
http://thailand.embassy.gov.au/ หรือ โทร. +66 2 344 6300

เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้
ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะ
เดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้

กรณี ถกู ปฎิ เสธวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่า
ใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
์
งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
ขึน้ อยู่กบั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด

ที่อยู่ 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ รับยื่นวีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุ๊ป***
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ข้างต้ นให้ ครบตามที่กาหนด เพื่อความสะดวกของท่ านเองในการยื่นขอวีซ่า 

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้วน 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. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก)
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................ รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาแหน่ง .....................................................

ชื่อสถานที่ทางาน หรือร้ านค้ า ......................................................................................................................
ที่อยู่........................................................................................................ รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ท่ที างาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กนิ ฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้ าสมรสแล้ ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล .............................................................................. วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) .....................................................................................................................
โทรศัพท์ท่บี ้ าน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้ วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..............................................................................
ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ
....................................
10. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......)
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิม่ เติม
11. 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
12. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี)..................................................
14. ต้ องการเลือกที่น่งั
ริมทางเดิน
ริมหน้ าต่าง อื่นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้ เลย)

