
 
 

 
 

 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์      HighLight Sydney-APR-5D-TG-W14 

 

 

                    HHIIGGHHLLIIGGHHTT  SSYYDDNNEEYY  55DD33NN      
 

ซดินยี ์ซดินยี ์––  บลเูม ้บลเูมา้ทเ์ทน่ส ์าทเ์ทน่ส ์ --  พอรต์ พอรต์ สตเีฟ่นส ์ 5สตเีฟ่นส ์ 5  วนัวนั  3 คนื3 คนื  
  
 

ขอเชิญท่านร่วมเดนิทางสู่ นครซดินีย์ ประเทศออสเตรเลยี  น ำท่ำน ล่องเรือส ำรำญ ชมความงามของ
อ่าวซดินีย์ ชมโรงละครโอเปร่ำเฮ้ำส์ท่ีได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จำกองคก์ำรยูเนสโก สญัลกัษณ์ของเมือง
ซิดนีย ์ เคียงคู่กับสะพำนฮำรเ์บอร ์ เข้าชมสตัว์พื้นเมอืง Koala Park Sanctury   ชมสตัว์พืน้เมอืงของ
ออสเตรเลยี ถ่ายรูปกับโคอาล่าที่น่ารกั ป้อนอาหารจงิโจด้ว้ยตวัท่านเอง อุทยำนแห่งชำติบลูเม้ำท์เท่นส ์ ชื่นชม
ทิวทัศน์อนัสวยงามบนผืนแผ่นดนิกว้างใหญ่  ชมเขำสำมอนงค์ (THREE SISTERS) ตน้ก าเนิดต านานความรกั
อนัแสนเศรา้ของยักษ์สาวอะบอรจิ ิน้ ต ื่นเตน้สุดระทึกใจกับการนัง่รถ 4WD ตะลุยเนินทรำย และสนุกสนำนกับ
กำรเล่นแซนดูนบอรด์ ที่ Port Stephens แล้วล่องเรือส ำรำญ Moonshadow Cruise ชมปลาโลมาแสนน่ารกั 
ซดินีย์ให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้มากมายจากห้างดงั Queen Victoria Building และครมีบ ารุงผวิจากห้าง David 
Jones หรอืจะซือ้สนิคา้ในย่านไชน่า ทาวน์   

 พร้อมสะสมไมล์จำกกำรบินไทย 

 ทำนอำหำรบุฟเฟต์นำนำชำติท่ีรำ้นอำหำรหมุน 360 องศำ 
พร้อมชมวิวนครซิดนีย์ Sydney Tower Restaurant 

      
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  12 –16 , 13 -17   เมษำยน   2560 ( สงกรานต)์ 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพฯ– ซิดนยี ์

2 
ซิดนยี ์– ชมนครซิดนยี ์– หอคอยซิดนยี ์พรอ้มอาหาร

กลางวนัแบบบุฟเฟ่ต ์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์  

3 
ซิดนยี ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ทน่ส ์

สวนสตัวพ์ื้นเมือง- ซิดนยี ์

4 
ซิดนยี ์– พอรต์ สตีเฟ่นส ์ น ัง่รถ 4 WD  

ตะลุยบนเนนิทราย-ล่องเรอืส าราญชมปลาโลมา 

5 ซิดนยี ์ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ 



 
 

 
 

 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์      HighLight Sydney-APR-5D-TG-W14 

วนัแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – ซิดนยี ์

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      ซิดนยี ์– ชมนครซิดนยี ์– หอคอยซิดนยี ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์ 

 

 

 
 
 

 

16.00 น.  พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภมิู ชั้น 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย เจ้ำหน้ำที่  

คอยให้กำรต้อนรับและอ  ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรและสัมภำระ 

19.20 น.  ออกเดินทำงสู่ นครซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี  TG475 

 

 
 
07.20 น    เดินทำงถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์ นครซิดนยี ์ ประเทศออสเตรเลีย หลัง

   ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง น ำทำ่นชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได  

     หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซ่ีนิยมมำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเย็นในบรรยำกำศ

   ทำ่มกลำงสำยลม แสงแดด อันสดชื่น ที่ นิยมเล่นกระดำนโต้คล่ืน หำดทรำยแห่งน้ี

   ยังได้เป็นเส้นทำงในกำรว่ิงมำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกีฬำ 

     โอลิมปิค ปี 2000  ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนนิเขา  แวะจุดชมวิวบนหน้ำผำ

   เพ่ือชมทศันียภำพอันสวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม  แวะ

   ที่เดอะแกป๊ จุดชมวิวที่สวยงำมอีกแห่งที่ทำ่นจะได้ชมท้องทะเลอันงดงำมของ

   มหำสมุทรแปซิฟิก และควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณน้ี

   ยังเคยเป็นจุดวำงปืนใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำมสงครำม  

     หินของมิสซิสแม็คควอร่ี ม้ำน่ังหินตัวโปรดของภริยำของผู้ส ำเรจ็รำชกำรคนแรก

   ของรัฐนิวเซำทเ์วลส์ ซ่ึงเป็นม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสุดของสวนสำธำรณะ ด้ำนหน้ำ

   เป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม  นอกจำกน้ีด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่

   สวยงำมที่ทำ่นจะถ่ำยรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่ำ เฮ้ำส์และสะพำนฮำร์เบอร์เป็น

   สัญลักษณข์องนครซิดนีย์  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์นานาชาติท่ีรา้นอาหารหมุน 360 องศา 

 พรอ้มชมวิวนครซิดนยี ์ณ Sydney Tower Restaurant 

 

 

 

 

 

 

  ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี ์  เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ (OPERA HOUSE) 

  ส่ิงก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณใ์นแบบ 

  สถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น  
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วนัท่ีสามของการเดินทาง      ซิดนยี ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส-์ สวนสตัวพ้ื์นเมือง- ซิดนยี ์

 

  อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ 

  ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

  มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต  

  ห้องแสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ  ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือ

  ทำ่นยังสำมำรถถ่ำยรูปกับสะพานฮารเ์บอร ์  ที่เชื่อมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำน

  เหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้ำหำกัน ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท  ำ

  ให้กำรเดินเข้ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกย่ิงขึ้น  ชมเรือใบที่ชำวออสซ่ีน ำออกมำล่อง

  อ่ำวอวดควำมงำมในอ่ำวแห่งน้ี  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร    

      น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY  TRAVELODGE / HOLIDAY INN 

   DARLING HARBOUR   หรือเทยีบเทำ่ 

 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

     น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ชื่นชมทวิทัศน์อันสวยงำมบน

   ผืนแผ่นดินและหุบเขำอันกว้ำงใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนำนำชนิด สัตว์ตำง ๆ 

   สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและเตม็ไปด้วยต้นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกล

   เป็นสีน ำ้เงินตำมหุบเขำอันกว้ำงใหญ่ ผ่ำนเมืองเลก็ๆกลำงหุบเขำชื่อว่ำ  

   KATOOMBA   จำกน้ันชม เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็น

   แทน่หินใหญ่สำมก้อนรูปทรงแปลกตำที่เกิดจำกฝนและลมพัดจนเกิดเป็นต ำนำน

   ควำมรักอันแสนเศร้ำของยักษ์สำวอะบอริจิ้นสำมตนที่ถูกสำปให้เป็นหินสำมก้อน

   ท  ำให้หุบเขำแห่งน้ีมีควำมงำมย่ิงขึ้น จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ SCENIC WORLD 

   บริษัทที่บริกำรกระเช้ำและรถรำงลงหุบเขำท  ำให้ทำ่นได้ชมเขำสำมอนงค์ได้สวยงำม

   ย่ิงขึ้นอีกมุม น ำทำ่นรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่

   ดัดแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินในสมัยก่อนมีควำมชันถึง 45 องศำ ว่ิงผ่ำนทะลุ 

     หุบเขำอันสูงชันสู่หุบเขำด้ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้นและหวำดเสียว จำกน้ันให้ทำ่นได้เดิน

   ชมธรรมชำติตำมทำงไม้ที่จัดไว้อย่ำงสวยงำมใต้หุบเขำ ชมป่ำฝนและหุ่นจ  ำลองกำร

   ขุดถ่ำนหินในสมัยก่อน จำกน้ันข้ึนกระเช้า SCENIC CABLEWAY  จำกใต้หุบเขำ

   สู่ด้ำนบนพร้อมชมควำมงดงำมเบ้ืองล่ำงของหุบเขำสีน ำ้เงินที่ทำ่นยังสำมำรถชม

   ยอดเขำสำมอนงค์อีกมุมที่แตกต่ำง ( ในกรณีที ่RAILWAY ปิดปรบัปรุง ก็ 

   สามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ข้ึนหรือลงหุบเขาแทน ) 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบทอ้งถิ่น ณ ภตัตาคาร 

   น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสตัว์พ้ืนเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลิน

   ไปกับกำรชมธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสัตว์พ้ืนเมืองนำนำชนิด อำท ิ  



 
 

 
 

 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์      HighLight Sydney-APR-5D-TG-W14 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง          ซิดนยี ์– พอรต์ สตีเฟ่นส ์ น ัง่รถ 4 WD ตะลุยบนเนนิทราย  

    ล่องเรือส าราญชมปลาโลมา 

 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง         ซิดนยี ์– กรุงเทพฯ 

 

   โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่ำนได้สัมผัสและถ่ำยรูปคู่กับโคอำล่ำตัวน้อยอย่ำง

   ใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลำยไป

   กับบรรยำกำศอันร่มรื่น บนพ้ืนที่กว่ำ 10 เอเคอร์ของผืนป่ำอันอุดมสมบูรณเ์ขต

         ร้อนชื้น จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้ำนช้อปป้ิงสินค้ำพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำก 

   อำทเิช่นครีมบ ำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

     น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY  TRAVELODGE / HOLIDAY INN 

   DARLING HARBOUR   หรือเทยีบเทำ่ 

 
 
 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   น ำทำ่นเดินทำงสู่ พอรต์ สตีเฟ่นส ์โดยน่ังรถขึ้นไปทำงเหนือผ่ำนสะพำนฮำร์เบอร์ 

   ข้ำมอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำมสู่ย่ำนนอร์ทซิดนีย์ ผ่ำนเมืองกอ็สฟอร์ดและเมือง  

   นิวคำสเซิล ก่อนจะถึงทำงแยกเข้ำสู่พอรต์ สตีเฟ่นส ์ เมืองตำกอำกำศที่ชำวซิดนีย์

   เดินทำงมำพักผ่อนทำงทะเลจึงได้รับสมญำนำมว่ำ”Blue Water Paradise”จำกน้ัน

   น ำทำ่นได้สัมผัสประสบกำรณอ์ันตื่ นเต้นกับกำรน่ังรถ 4WD ตะลุยเนนิทราย และ

   กำรเล่นแซนดูนบอรด์ กระดำนล่ืนไถลลงจำกเนินทรำยสูงนับ 10 เมตร พร้อมชม

   วิวอันงดงำมของท้องทะเลและเนินทรำยสีทองเพลิดเพลินอำรมณบ์นชำยหำดที่เยน็             

            สบำยเหมำะแก่กำรพักผ่อน จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ทำ่เรือที่ อ่ำวเนลสัน  

   (NELSON BAY)  

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ 

   ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนนา่รกัในธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด  ให้ทำ่น

   ได้ชมโลมาที่ว่ำยน ำ้เวียนวนอยู่ใกล้ๆ สนุกสนำนตื่นเต้นเม่ือโลมำทกัทำยด้วยกำร

   กระโจนทะยำนไปข้ำงหน้ำพร้อมกับเรือ นอกจำกน้ีทำ่นสำมำรถชมนกนำนำชนิดที่

   บินไปมำในอ่ำวน้ี  จำกน้ันสมควรแก่เวลำ น ำทำ่นเดินทำงกลับสู่ นครซิดนยี ์

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย  

     น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY  TRAVELODGE / HOLIDAY INN 

   DARLING HARBOUR   หรือเทยีบเทำ่ 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

อิสระให้ทำ่นได้ชอ็ปป้ิงสินค้ำในย่ำนไชน่ำทำวน์ เป็นแหล่งขำยสินค้ำรำคำถูกทั้ง

รองเท้ำ เส้ือผ้ำ ชุดว่ำยน ำ้ และชุดชั้ นใน และยังเป็นตลำดที่เหมำะแก่กำรมำเลือกซ้ือ

ของที่ระลึกและผลไม้สดประจ  ำฤดูกำลหรอืจะชอ็ปป้ิงย่ำนซิตี้ เซน็เตอร์ (CENTRE 
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POINT ) เพ่ือชอ็ปป้ิงสินค้ำมำกมำยจำกห้ำงดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) 

ได้รับกำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็นที่รู้จักกันทัว่ไปในท้องถิ่นว่ำตึก QVB 

ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่ำงถนน Market กับ ถนน Park เป็นอำคำรชอ็ป

ป้ิงสูงส่ีชั้น มีสินค้ำประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้ำน หรือแม้แต่ดอกไม้  ทำ่น

สำมำรถเดินทำงใต้ดินสู่ย่ำน Centre Point เพ่ือซ้ือสินค้ำย่ีห้อดังมำกมำย หรือจะซ้ือ

ครีมบ ำรุงผิวจำกห้ำง David Jones 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
     ( อาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอัธยาศัย ) 

                น ำทำ่นเดินทำงสู่ สนามบินคิงสฟ์อรต์สมิธ ซิดนยี  ์เพ่ือเดินทำงกลับ 

16.00 น.                 เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 472 

22.20 น.                   เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภำพ 

 
*********************************** 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  12 –16 , 13 -17   เมษำยน   2560 

        

คณะผู้เดินทำง 
รำคำรวมตัว๋ 

 

รำคำไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบินตลอดกำร

เดินทำง 

ผู้ใหญ่ 59,900.- บำท 35,900.- บำท 
เดก็พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 55,900.- บำท 32,900.- บำท 
เดก็พกักบั 2 ผู้ใหญ่มเีตียง 52,900.- บำท 30,900.- บำท 
เดก็พกักบั 2 ผู้ใหญ่ไม่มเีตียง 47,900.- บำท 29,900.- บำท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 8,900.- บำท 8,900.- บำท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ลดใหท่้านที ่3 (เตียง
เสริม)  

1,000.- บำท 1,000.- บำท 
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*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบินหากมกีารเกบ็เพิม่โดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคานี้ไปแล้ว  
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผู้ีโดยสาร จ านวน 20 ท่าน หากผู้โดยสารท ีเ่ป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
*** ส าหรบัห้องท ีเ่ป็นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงท ี่
สามารถพกัได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรอือาจจะจดัเป็นห้องท ีม่เีตยีงเสรมิม ี1เตยีงใหญ่ + 1เตยีงเสรมิ ( 1 Double+ 1 Extra bed ) 
*หากท่านต้องการอาหารพเิศษหรอืท ีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพือ่แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามท ีข่อหรอืไม่ข ึ้นอยูก่บัสายการบนิจะพจิารณาให้  
* มีวีซ่ำออสเตรเลียแล้ว ลดท่ำนละ  4,500 บำท 
* กรณลูีกค้ามวีซ่ีาอยู่แล้ว หรอื มบีัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องย ืน่วซ่ีา เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ท ัง้สิ้น หากไม่ได้รบัอนุญาตเข้าประเทศ เนือ่งจากเป็นดุลพนิจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมอืง   
* หากจ านวนลูกค้าท ีเ่ดนิทาง 1  -18 ท่าน บรษิทัฯจะจดัรถขนาด 21-2  ท ีน่ัง่ในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
* โรงแรมท ีอ่อสเตรเลยีตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  

อตัรำน้ีรวม 
 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 ำหรบัผู้เดินทำงไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลำท่องเท่ียวกบัทวัร์เท่ำนัน้  เงื่อนไขกำรคุ้มครอง 
  หากลูกค้าเดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท าประกนั(รายเดีย่ว) ลูกค้าสามารถจดัท าเองได้ 
หรอืกรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุ้มครองผู้ท ีอ่ายุต ่า กว่า 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีข ึ้นไป   
 ลูกค้าอายุ 6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอียดตามเงือ่นไขกรมธรรม์   
 ลูกค้าท ีไ่ม่ได้เดนิทางจากประเทศไทยพร้อมกบักรุ๊ป บรษิทัจะคนืค่าประกนัการเดนิทางให้ท่านละ 200 บาท 

 ค่าน ้ามนัจากสายการบิน ณ วนัท ี ่ 14 พฤศจกิายน  9 และบรษิทัฯของสงวนสิทธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั หาก
สายการบินเปลีย่นแปลงภาษนี ้ามนัหลงัจากนี้ 

 รวมค่าธรรมเนยีมในการขอวซ่ีาออสเตรเลยี 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าว 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณที ีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการท ีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งด ืม่และค่าอาหารท ีส่ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารท ีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ท ีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิไกด์ ค่าทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าท ี่

โรงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มี
พนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้ำดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋ำ 
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 ไม่รวมค่าอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนือ่งจากท ีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช ัว่โมง  
 

เง่ือนไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึง่ท่าน  
 ท่านต้องเตรยีมเอกสารให้ทางบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วัน
ท างาน หรอืก่อน 3 สัปดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 ส ำหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเกบ็ค่ำทวัร์ทัง้หมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย  14 วนัท ำกำรส ำหรบัท่ำนท่ีรอผล 
วีซ่ำ หรือหำกผลวีซ่ำผ่ำนแล้วขอช ำระยอดค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด หำกบริษัทฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทำง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร 
 

เงื่อนไขการยกเลิก (กรุ๊ปเทศการสงกรานต์) 
ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรมและวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากท่านยกเลิกหรือไม่

สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้
 แจ้งยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจ้งล่วงหน้า 41– 59 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 31 - 40 วนั ก่อนเดนิทาง ยดึค่ามดัจ า 20,000.- บาท และมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ดงันี้  

- กรณที ีถู่กปฏิเสธวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจ าท ัง้หมดและหกัค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทวัร์  
- กรณอีอกตัว๋แล้ว บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจ าท ัง้หมด (บรษิทัฯ ต้องออกตัว๋โดยส่วนใหญ่อย่าง
น้อย 1 -20 วนัก่อนเดนิทาง) 
- กรณยี ืน่วซ่ีาแล้ว บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณตีดิธุระส่วนตวั หรอื เอกสารไม่พร้อมท ีจ่ะย ืน่วซ่ีา ขอยดึมดัจ าท ัง้หมด 

 แจ้งล่วงหน้ำ 1 – 30 วนั ก่อนเดินทำง จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏิเสธการเข้าเมอืง หรอืไม่ใช้บรกิารระหว่างทวัร์จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมดไม่ว่ากรณไีด  ๆ
ท ัง้สิ้น  

หมำยเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรอืโรงแรมท ีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านงึถงึความสะดวกและปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทางออก หรอืเข้าประเทศ เนือ่งจากมสีิ่งผดิกฎหมาย
หรอืสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสียหรอืด้วยเหตุผลใด  ๆ ก ็
ตามท ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงพจิารณาแล้ว ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณที ีส่ถานทูตงดออกวซ่ีาอันสืบเนือ่งมาจากเอกสารในการย ืน่วซ่ีาไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรือ่งการเงนิและการ
ท างานของตวัผู้โดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืงให้กบั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าวท ีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
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เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ (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) และถ่ำยส ำเนำหน้ำท่ีมีกำรเดินทำงเข้ำ-ออก หรือ
มีวีซ่ำติดมำทัง้หมด (ส  ำคญัมำก) 
*** การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไม่จ าเป็นต้องน าพาสปอร์ตเขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอร์ดการเดนิทาง (ถ้าม)ี หรือ 
ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบริษัทฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่ริษัทฯ ทางลูกคา้จะรับคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง ***  

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) หนังสือรบัรองกำรท ำงำนของบริษัทท่ีท ำงำนอยู่ (ภำษำองักฤษ  หรือ ภำษำไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรือส าเนา

ทะเบยีนการคา้ถ้าเป็นเจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะต้องมหีนังสอืรับรองการท างาน (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 
8) หลกัฐำนกำรเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรพัย์ หรือ ฝำกประจ ำตัวจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

พิจำรณำวีซ่ำแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจำกธนำคำรเท่ำนัน้ หมายเหต ุ สถานทูต
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 ทัง้บดิาและมารดา ไม่ไดเ้ดนิทางพร้อมกบัเด็กทัง้คู่ ทางผู้ปกครองทัง้ 2 ต้องไปขอโดยใหท้างอ าเภอ
ออกให ้   อนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศกบัใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวท่ีตัวแทน
ยื่นวีซ่ำ VFS ทัง้คู่พร้อมกบับุตร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพร้อมกนัไม่ต้องใชห้นังสอืยนิยอม  
12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้ำท่ีมีอำยุเกินกว่ำ 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่้สูงอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง

จริง บริษัทฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่าก่อนวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และต้องจ่ายค่าทวัร์ทัง้หมด
ก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไม่ไดบ้ริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได  ๆ ทัง้ส ิน้ และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิเดนิทาง
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เนืองจากมบีางท่านในคณะไม่ผ่าน บรษิัทฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตาม
ทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่ำ  เนื่องจากต้องใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ในการท า
ประกนัสุขภาพซึง่ลูกคา้จะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันัน้ๆ หรือ ลูกคา้
สามารถท าเองได)้  หล ังจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่ไป
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึ้นอยู่กบัผลของ
สุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวซี่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่
หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ เบอร์โทรศพัท์บ้ำน และอีเมล ์ (ส  ำคญัมำก) ท่ีสำมำรถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอร์มในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-1  วนั   หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทูตไดจ้นกว่าจะถึงวนัก าหนดรับเล่ม หำกมีกำรใช้เล่ม
เดินทำงไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เรำทรำบก่อนยื่นวีซ่ำ  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส ิ้น --                            

 

เง่ือนไขส ำคญัของกำรพิจำรณำวีซ่ำ 
 การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ข ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย ืน่วซ่ีาไ ม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทูตได้ ซึง่ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านท ีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงคท์ ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเท ีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารท ีร่ะบุเทา่นัน้  
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่ำ  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด หรอื หำกต้องกำรย่ืนค ำร้องขอวีซำ่
ใหม่กต้็องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสำรชดุใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมท ีไ่ด้ช าระไปแล้ว และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมด  
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวซ่ีาอันเนือ่งมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงค์ในการย ืน่ขอวซ่ีาท่องเท ีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
4. กรณที ีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน ข ึ้นอยู่
กบัทางบรษิทัฯ 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 
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**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับย่ืนวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่จะย่ืนกรุ๊ป***  

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า  

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่่าม ดจำ าหรรืะอห่่าทดรระททด งงรมจลลวรหทางรระษ ดัท หำคืือร่าท่านดจวออมระดร 
เงื่อนดขขวอตกลงต่างๆหทด งงรมจห*** 

 
 

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 ............โทรศัพท์ ........................................ 
9. ทา่นเคยถูกปฏิเสธการวซีา่หรือไม ่   ไมเ่คย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (TWN / DBL) ............ห้อง    
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 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 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเน้ือวัว  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) .................................................. 

 


