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..HHOOLLIIDDAAYY  TTAANNGGAALLOOOOMMAA  TTOOUURR    
 

บริสเบน – โกลด์โคสท์ – ทังกาลูม่า -  ซิดนีย์  6 วัน 
ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ออสเตรเลีย  น ำท่ำนสู่รัฐควีนส์แลนด์ รัฐแห่งแสงอำทิตย์อันแสนสดใสของประเทศ

ออสเตรเลีย เดินทำงสู่โกลด์โคสท์ เมืองสวรรค์แห่งกำรพักผ่อนของออสเตรเลียที่มีหำดทรำยสีทองยำวสุดลูกตำ 
เข้ำชม  มูฟวี่ เวิลด์ (Movie World ) ที่ท่ำนจะได้พบกับตัวแสดงจำกภำพยนตร์ดังอย่ำงใกล้ชิด พาราไดซ์ คันทรี 
ฟาร์ม ให้ท่ำนได้ชมกำรตัดขนแกะ ถ่ำยรูปกับจิงโจ้และโคอำล่ำแสนน่ำรัก แทงกาลูมา รีสอร์ท บนเกำะมอเรตันท่ี
เต็มไปด้วยควำมงำมของหำดทรำยและให้ท่ำนไห้ป้อนอำหำรโลมำแสนรู้ นครซิดนีย์ชมเมืองหำดบอนได   น า
ท่าน ล่องเรือส าราญ ชมควำมงำมของอ่ำวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จำก
องค์กำรยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพำนฮำร์เบอร์ ชมหาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำว
ออสซี่นิยมมำพักผ่อนวันหยุด  และอิสระช้อปปิ้งสินค้ำเพื่อเป็นของฝำกที่ย่ำนไชน่ำ ทำวน์     

 ชิมไวน์ออสเตรเลียเลิศรส พร้อมอาหารค่ า 
ก าหนดการเดินทาง   12 – 17 เมษายน  2559 (สงกรานต์) 
 
วันแรก ( 12 เมษายน 2559) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ 

15.30 น.  คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์
สายการบินแควตสั แอร์เวย ์(QF)เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

18.25 น.  เหิรฟ้ำสู่ นครซิดนีย์  โดยเที่ยวบินที่  QF024 
 

วันที่สอง  ( 13 เมษายน 2559) ซิดนีย์ – บริสเบนชมเมือง  -  ทังกาลูมา รีสอร์ท -ป้อนอาหารโลมา 

06.25 น. เดินทำงถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ ์นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน 
……. น. ออกเดินทำงสู่ เมืองบริสเบน โดยเท่ียวบินที่ QF xxx 
…..... น. เดินทำงถึง เมืองบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและด่ำน

ศุลกำกรแล้วน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตัวเมืองบริสเบน   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
   น ำท่ำนชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อันดับสำมของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่ง

แม่น้ ำบรสิเบนที่สวยงำมรำวกบัภำพวำด และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของ 
  รัฐควีนส์แลนด์ที่เจริญเติบโตจำกอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว จนได้รบัสมญำ

นำมว่ำ “รัฐแห่งการพักผ่อน”  น ำท่ำนชมเซาทแ์บงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสำธำรณะริมฝัง่แม่น้ ำบริสเบน 
ท่ีกว้ำงใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์  ผ่ำนชมซิตี้ ฮอลล์ ให้ท่ำนได้ชมสถำปัตยกรรม
ท่ีงดงำม ผ่ำนย่ำนกลำงเมืองท่ีเป็นแหล่งร้ำนค้ำที่เรียกว่ำย่ำนควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ท่ำนได้อิสระเลือก 
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  ช้อปปิ้งกับสินค้ำหลำกหลำยกันได้ตำมอัธยำศัย      น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือแล้วโดยสำรเรือเฟอร์รี่สู่เกำะ
มอร์ตัน ทังกาลูม่า รีสอร์ท   

  ***(ก่อนขึ้นเรือกรุณาแยกชุดกางเกงขาสั้นหากท่านต้องการป้อนอาหารโลม ใส่กระเป๋าใบเล็กหิ้ว
ขึ้นบนเรือ  ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เจ้าหน้าที่จะเก็บไว้ใต้ท้องเรือและจัดส่งไปที่ห้องพัก) 

   ระหว่ำงเดินทำงให้ท่ำนพักผ่อนอิริยำบถชมวิวทิวทัศน์จำกบนเรือ ใช้เวลำโดยสำรประมำณ 75 นำทีใน
กำรเดินทำง เดินทำงถึง ทังกาลูมา ไวล์ดอลฟิน รีสอร์ท ตั้งอยู่ในเกำะมอร์ตันท่ีสร้ำงได้กลมกลืนกับ
ธรรมชำติได้อย่ำงสวยงำมและเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวบนเกำะนี้ที่มีกิจกรรม
หลำยอย่ำงท้ังทำงน้ ำและทำงบก ท่านจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติพร้อม
สัมผัสประสบการณ์การป้อนอาหารให้กับปลาโลมาจมูกขวดที่อยู่ตาม
ธรรมชาติ 

  ***(เน่ืองจากโลมาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาจขึ้นมาให้ป้อนอาหารแต่
ละวันไม่มากเท่ากับนักท่องเที่ยวที่เดินทางหรืออาจจะป้อนอาหารไม่ครบทุกท่าน ในการป้อน
อาหารโลมาห้ามสัมผัสโลมาโดยเด็จขาด) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่สาม ( 14 เมษายน 2559)  ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน - โกลด์โคสท ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
จำกนั้นน ำท่ำนนั่งรถสู ่SAND DUNE ผ่ำนป่ำและทำงคดเค้ียว(มีท้ังรถโค้ชคันใหญ่ หรือ 4WD ท่ีมีหลำย
ขนำดที่สำมำรถจุนักท่องเท่ียวได้เริ่มจำก 6 ท่ำน ไปจนถึง 22 คนต่อคัน
และอำจจะนั่งรวมกับทัวร์อื่น ๆ เวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในแตล่ะวนั) 
ผ่ำนป่ำและพุ่มไม้สู่เนินทรำยอันกว้ำงใหญ่ท่ีจะให้ท่ำนได้ตะลุยเนินทรำยท่ี 
SAND DUNES และได้เล่นกระดำนทรำยจำกยอดเนินทรำยสูงชันสู่
ด้ำนลำ่งอย่ำงตื่นเต้นเร้ำใจกระดำนทรำยแห่งนี้ให้ท่ำนได้เลน่แบบเอำหัวลื่นลงสูด่้ำนล่ำง 
ต้อนรับเช้ำวันใหม่อันสดใสโดยให้ท่ำนได้อิสระท ำกิจกรรมบนเกำะนี้ได้มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรเล่นน้ ำ 
เล่นเทนนิส วอลเล่ยบ์อลชำยหำด ชมกำรให้อำหำรนกพลีแีกน ตื่นตำกับบรรดำนกพีลแีกนท่ีจะบินโฉบ
มำรอรับอำหำรท่ีท่ำเรือซึ่งท่ำนสำมำรถสัมผัสประสบกำรณอ์ันแปลกใหม่  หรือจะชื้อทัวร์นอกรายการท่ี
สามารถสอบถามหวัหน้าทัวร์ในการจองล่วงหน้าแต่ขึ้นอยู่กับเวลาหรือจ านวนนักท่องเท่ียวที่จองในแต่ละ
วัน) คือ ATV Quad Bike Tours, Helicopter Joy Flight, Marine Discovery Cruise  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร 
 จำกนั้นให้ท่ำนได้มีเวลำพักผ่อนตำมอัธยำศัย เดินเลน่ชำยหำด ถ่ำยรูป จน
ได้เวลำทำงโดยเรือเฟอร์รี่จำกเกำะมอร์ตัน ใช้เวลำในกำรนั่งเรือ 75 นำทีไป
ยังท่ำเรือเมืองบริสเบน  จำกนั้นเดินทำงต่อไปยังเมืองโกลด์โคสท์  เมือง
ตำกอำกำศชำยทะเลท่ีเป็นท่ีนิยมมำกท่ีสุดในรัฐควีนส์แลนดท่ี์มีหำดทรำยสีทองทอดยำว 70 กิโลเมตร 
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จึงเป็นเมืองท่ีชำวออสซี่มำอำบแดดและเล่นกระดำนโต้คลื่นเป็น
จ ำนวนมำก นอกจำกนี้โกลด์โคสท์ยังเป็นท่ีชื่นชอบของนักช้อปปิ้ง
เพรำะร้ำนค้ำเปิดให้บริกำรจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าอาหารจีน ณ ภัตตาคาร  
   น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก GOLD COAST WATERMARK  HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สี่   ( 15 เมษายน 2559) โกลด์โคสท์ – พาราไดส์ คันทรี ฟาร์ม – มูวี่เวิลด์ – ซิดนีย์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
ชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะ และกำรต้อนแกะของสุนัขแสนรู ้ ชมกำรสำธิตกำรท ำ Billy Tea & Damper 
พร้อมชิมชำ และขนมปังแดมเปอร์ของชำวออสซี่ ชมกำรขวำ้งบูมเมอแรง และกำรสำธิตกำรรีดนมวัว ชม
สัตว์พื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียท่ีน่ำรัก ไม่ว่ำจะเป็นโคอำล่ำ วอมแบท จิงโจ้  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว ณ พาราไดส์ คันทรีฟาร์ม  
  เดินทำงสู่ มูฟวี่เวิลด์ ของวอร์เนอร์บรำเธอร์สให้ท่ำนได้ชมโรงถ่ำย

ภำพยนตร์ท่ีเป็นโลกแห่งจินตนำกำรของผู้มำเยือนจำกนำนำประเทศ สัมผัส
กับตัวละครของโรงภำพยนตรท่ี์มีชื่อเสียง น ำท่ำนนั่งรถไฟชมเทคนิคกำร
ถ่ำยท ำภำพยนตร์ชื่อดัง เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมกำรแสดงของสตั้น
แมนในเรื่องโปลิตจิตไม่ว่ำง ฯลฯ กระทบไหล่ดำรำชื่อดัง อำทิ ลูนนี่ทูนส์ บั๊ก
บันนีกระต่ำยแสนกล ชมแบทแมนภำพยนตร์สำมมิตใินโรงหนังไฮเทคจำก
ฮอลลีวูด้ ล่องแพตำมหำบั๊กบันนี และนั่งรถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM  
หรือจะนั่งรถไฟเหำะตีลังกำที่ตื่นเต้นเร้ำใจ 
- ห้ามพลาดโชว์มาใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT 

DRIVER   
 เป็นกำรแสดงท่ีตื่นตำตื่นใจ  กำรแข่งรถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ที่มีกำร

ขับอย่ำงผำดโผน ทะลุก ำแพง และสิ่งกีดขวำง พร้อม SPECIAL EFFECT 
สมจริง เป็นกำรจ ำลองฉำกจริงจำกภำพยนตร์ HOLLY WOOD 
- ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน WARNER 

BROTHER   เช่น บ๊ักบันน่ี สคูปป้ีดู   ภายใต้หลังคาโปร่งใสไม่ต้อง
ร้อน และเปียกฝน 

- เคร่ืองเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหำะตีลังผำดโผนน ำ
ท่ำนไปยังดินแดนในโลกอำกำศ พบกับกำรผจญภัยอันแสนสนุก มัน
และประทับใจ      

- BAT WING เป็นเครื่องเล่นท่ีมีควำมสูงถึง 60 เมตร โดยน ำท่ำนขึ้นไปชมทิวทัศน์ของ MOVIE 
WORLD ก่อนพบกับควำมตื่นเต้นและ หวำดเสียวโดยกำรท้ิงดิ่งลงมำถึงพื้นด้วยควำมชัน 90 องศำ 
และสนุกประทับใจ  

 จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนำมบินภำยในประเทศ 
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 ...... น ออกเดินทำงจำกสนำมบินโดย สายการบินแควนตัส แอร์เวย์  เที่ยวบินที่  …. 
 ....... น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานคงิฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ร้านอาหารไทย   

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก  HOLIAY INN DARLING HARBOUR HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ห้า ( 16 เมษายน 2559) ซิดนีย ์–  ชมหาดบอนได  -  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์   -  ชอ้ปป้ิง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น ำท่ำนชมนครซิดนีย ์โดยผ่ำนชม หาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซี่นิยมมำพักผ่อนวันหยุด
หรือยำมเย็นในบรรยำกำศท่ำมกลำงสำยลม แสงแดด อันสดชื่น ท่ีนิยมเล่นกระดำนโต้คลืน่ หำดทรำย
แห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทำงในกำรวิ่งมำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่
จัดกีฬำโอลิมปิก ปี 2000  ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจดุชมวิว
บนหน้ำผำเพื่อชมทัศนียภำพอันสวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแป
ซิฟิคท่ีสวยงำม แวะท่ีเดอะแก๊ป จุดชมววิที่สวยงำมอีกแห่งท่ีท่ำนจะได้ชม
ท้องทะเลอันงดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ำ
ซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณนีย้ังเคยเป็นจุดวำงปืนใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกท่ีเข้ำมำทำงเรือในยำมสงครำม 
ม้าหินของมิสซิสแม็คควอร่ี ม้ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้ส ำเร็จรำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำท์
เวลส์ ซึ่งเป็นม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสุดของสวนสำธำรณะ ด้ำนหน้ำเป็นอ่ำวซดินีย์ท่ีสวยงำม  นอกจำกนี้
ด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปท่ีสวยงำมท่ีท่ำนจะถ่ำยรูปให้เห็นโรงละครโอเปรำ่ เฮ้ำสแ์ละ
สะพำนฮำร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
หลังจำกนั้นน ำท่ำน ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) 
สิ่งก่อสร้ำงท่ีโดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบ
สถำปัตยกรรมร่วมสมัยท่ีสรำ้งชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอรน์ 
อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำน
เหรียญ ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้
ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้อง
แสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวน
มำก ระหว่ำงล่องเรือท่ำนยังสำมำรถถ่ำยรูปกับสะพานฮาร์เบอร ์ ท่ีเชื่อมต่อ
ระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำนเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้ำหำกัน ทอดยำวกลำงอ่ำว
ซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท ำให้กำรเดินเข้ำสู่ตวัเมืองซิดนีย์ได้สะดวงยิ่งขึ้น  
ชมเรือใบท่ีชำวออสซี่น ำออกมำล่องอ่ำวอวดควำมงำมในอ่ำวแห่งนี้ จำกนั้น
เดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้ำนช้อปปิ้งสินค้ำพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝำก อำทิเช่น
ครีมบ ำรุงผิว หรือของท่ีระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน  
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น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก  HOLIDAY INN DARLING HARBOUR HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่หก ( 17 เมษายน 2559) ซิดนีย์  – กรุงเทพฯ 

06.30 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
07.00 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ อำคำรระหว่ำงประเทศ  
09.55 น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินที่ QF023 
15.35 น.  เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดภิำพ… 
 

 
 

HOLIDAY TANGALOOMA 6 DAYS 4 NIGHTS 
      อตัราค่าบริการ  
ก าหนดการเดินทาง    12 – 17 เมษายน  2559 (สงกรานต์) 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมต๋ัว 

 

ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 
 (ลูกค้าต้องจองตั๋วระหวา่ง
ประเทศและต๋ัวภายในเอง ) 

ผู้ใหญ ่พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 68,900.- บาท 40,900.- บาท 
เด็ก (อำยุต ำกว่ำ 12 ปี) พักกับ 1 ผู้ใหญ ่  65,900.- บาท 37,900.- บาท 
เด็ก (อำยุต ำกว่ำ 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญม่ีเตยีง 61,900.- บาท 35,900.- บาท 
เด็ก (อำยุต ำกว่ำ 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญไ่มม่ีเตียง 59,900.- บาท 33,900.- บาท 
ห้องพักเด่ียวเพิ่มทำ่นละ  9,900.- บาท 9,900.- บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง  ท่ำนที ่3 ลด 1,000.- บาท 1,000.- บาท 

* รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษนี้ ำมันของสำยกำรบิน 

* กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ดยสำร จ ำนวน 20 ท่ำนขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรที่เป็นผู้ใหญต่่ ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรอืเปล่ียนแปลงรำคำ 
* กรณีออกตั๋วแล้วมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพรำะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุป๊ของสำยกำรบิน 
* ส ำหรับห้องที่เป็นสำมเตยีง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ ำนวนน้อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตยีงที่
สำมำรถพักได้ 3 ท่ำน ( 2 Double beds )  หรืออำจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1  เตียงเสริม( 1 Double + 1 Extra bed )     
ส ำหรับห้องนอน 3 ท่ำน 
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้ำซ้ือเองเพื่อต่อเที่ยวบนิหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเทีย่วบินล่ำช้ำ หรือ
จ ำนวนผู้เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ 
*หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถงึกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทวัร์หรือ
ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแตจ่ะได้ตำมทีข่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับสำยกำรบินจะพจิำรณำให้ 
* มีวซี่าออสเตรเลียแลว้ ลดทา่นละ  4,200 บาท 
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*  กรณีลูกค้ำมีวีซ่ำอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไมต่้องยื่นวีซ่ำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบรษิัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง   
* หำกจ ำนวนลูกค้ำที่เดินทำง 15 -18 ท่ำนหรือต่ ำกว่ำ บริษัทฯจะจัดรถขนำด 21-25 ที่นั่งในกำรบริกำรตลอดกำรเดินทำง 
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มีคนยกกระเป๋ำ 
 
อัตรานี้รวม 

 ค่ำตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด  โดยสำยกำรบิน  แควนตสั แอร์เวย์  ( QF) ตำมเส้นทำง  
 ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหนึง่ห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเทีย่ว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบ ุ
 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษสีนำมบินทุกแห่งทีม่ี, ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลีย 
 ค่ำมัคคุเทศกข์องบรษิัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ( รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ ) 
 ค่ำน้ ำมันจำกสำยกำรบินวันที่ ณ วันที่  8 ธันวำคม 2558  และบริษัทฯของสงวนสิทธิใ์นกำรปรับรำคำตำมภำษีน้ ำมัน 
 รวมค่ำธรรมเนียมในกำรขอวีซ่ำออสเตรเลีย 

 
อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 

 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนดที่  สายการบินอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าขึ้นเคร่ือง
ไดท้่านละ 1 ใบ (25 กิโลกรัม) และกระเป๋าเล็กถือขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อใบ  

 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองดื่มและค่ำอำหำรที่ส่ังเพิม่เอง 
 ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท์  ค่ำซักรีด ฯลฯ 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษหีัก ณ ที่จ่ำย 3% 

 ค่ำทิปคนขับรถของออสเตรเลียตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรยีญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่ำทิปคนยกประเป๋ำที่โรงแรมไมม่ี
เพรำะควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนักงำนยก
กระเป๋ำเพียงพอ 

 ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญจ่ะขำยเป็นเน็ตเปน็ชั่วโมง 

 
เงื่อนไขการจองทัวร์และการช าระเงิน  

 ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 20,000.- บำท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน  
 ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียก่อน 21 

วันท ำงำน หรอืก่อน 3 สัปดำห์  
 หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ำ ไม่ทันก ำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำยกำรบินและ

ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำทั้งหมด 
 ส าหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วันท าการส าหรับท่านที่รอ

ผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวัน
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 
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เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายคา่ตั๋วเครื่องบนิ ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าลว่งหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคนืได้ หากผู้เดนิทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดนิทางได้ดว้ยเหตุผลไดกต็ามจะเปน็ไปตางเงื่อนไขตามนี ้

 แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 51 วันท ำกำรคืนค่ำมัดจ ำ 20,000.- บำท. 
 แจ้งล่วงหน้ำ 31– 50 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดจ ำตั๋วท่ำนละ 20,000 บำท  
 แจ้งล่วงหน้ำ 21 - 30 วัน ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมัดจ ำ 20,000.- บำท และมีค่ำใช้จำ่ยเพิ่มดงันี้ 

o กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษัทขอยึดค่ำมัดจ ำและหักค่ำใชจ้่ำย 50% จำกรำคำทัวร์  
o กรณีออกตั๋วแล้ว บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำตัว๋ หรือยึดมดัจ ำทั้งหมด 
o กรณียื่นวีซ่ำแล้ว บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำวีซ่ำ สถำนทตูไม่คืนค่ำวีซ่ำ (NON REFUND) 
o กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสำรไม่พร้อมที่จะยื่นวีซ่ำ ขอยึดมัดจ ำทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้ำ 1 – 20 วัน ก่อนเดินทำง จะไมม่ีกำรคืนเงินค่ำทวัรท์ั้งหมด 
 ยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง รวมถึงไม่ใชบ้ริกำรระหว่ำงทัวร ์จะไม่มีกำรคนืเงินทั้งหมด ไม่ว่ำกรณีได 

ๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ  
 รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พักใน
ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำตฯิลฯ โดยบริษทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็น
ส ำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำงออก หรือเขำ้ประเทศ เน่ืองจำกมีส่ิงผิดกฎหมำย
หรือส่ิงต้องห้ำมน ำเข้ำประเทศรวมถงึเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตำมที่กองตรวจคนเข้ำเมืองพจิำรณำแล้ว ทำงบริษทัฯไม่คืนเงินไห้ท่ำนไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรือบำงส่วน  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ในกรณีที่สถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำไมค่รบถ้วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนในเรื่องกำรเงินและกำร
ท ำงำนของตัวผูโ้ดยสำรเอง บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองใหก้ับ
ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่ำตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตั๋ว
เองเพื่อต่อเคร่ืองในกรณีที่สำยกำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ 
เอกสารในการขอวีซ่า (ข้อ 14 ส าคัญมาก)  

1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด 
(ส าคัญมาก) 

2) รูปถ่ายสี จ่านวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ ง หรือ 2 นิ้ว) 
3) ส่าเนาทะเบียนบ้าน, ส่าเนาบตัรประจ่าตัวประชาชน  
4) ส่าเนาใบเปลี ยนชื อ-นามสกุล, ส่าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบรษิัทที่ท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านั้น)  หรือส่าเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ 
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการท่างาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)   
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอส่าเนาบตัรข้าราชเกษียณ 
8) หลักฐานการเงนิ โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรพัย์หรือฝากประจ า ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจาก

ธนาคารเท่านั้น กรณีทีบ่างท่านตอ้งการใช้ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ตอ้งเป็นยอดคงเหลือแบบไม่ติด
ลบเท่านั้น (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใชส้มุดเงินฝากตัวจริง เพราะระหวา่งการยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 
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10 -15 วนั ท่านจะไม่สามารถใชส้มุดเงินฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รบั 
Bank Guarantee ในการใช้ย่ืนวีซา่ 

9) เด็กขอหนังสือรบัรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจ่าตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน 
10) เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากบิดาหรอืมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไป

ด้วย โดยให้ทางอ าเภอออกให้เท่านั้น ( หากเดนิทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม )  
11) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี เนื องจากตอ้งใช้ระยะเวลาในการยื นวีซ่าเปน็เวลานานกว่าบุคคลทั วไป

และมีค่าใช้จ่ายเพิ มในการท่าประกันสุขภาพซึ งลูกค้าจะต้องจ่ายเอง นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพของผู้สูงอายุเอง
และทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ ( ยกเว้นกรณีที ผู้สูงอายุ 75 ปขีึ้นไปยืนยันที จะ
เดินทางจรงิ บรษิัทฯจะด่าเนนิการให้และแนะน่าให้ยื นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อน
เดินทาง 15 วัน ในกรณีที วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก่าหนดวันเดินทางมีผลท่าให้เดินทางไม่ได้บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งส้ิน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงนิคา่ทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ตดิตามที ผลวีซ่าออกแล้วแต่
ยกเลิกเพราะกรณีนี้) 

12) กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถอื เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (ส าคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในส่าเนาบัตรประชาชน
และ ส่าเนาทะเบียนบ้าน เพื อกรอกฟอร์มในการยื นวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการยื นวีซ่าประมาณ 15 วัน   หนังสือเดินทาง(PASSPORT) ที ยื นเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจาก
สถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันก่าหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดนิทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  
หากท่านไม่แจ้งใหท้ราบ บรษิัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้น  

14) ลูกค้าจะต้องเซ็นต์ชื่อด้วยตัวเอง เพื่อยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (เซ็นต์ช่ือให้เหมือนในพาสปอร์ต) ทั้งหมด 2 ฟอร์ม ดังน้ี  
14.1 คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม1419  ฟอร์มยื นวีซ่าออสเตรเลีย  http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf (อัพเดทเวอร์

ชั่นล่าสุดเท่านั้น (12/14)  เสร็จแลว้กรุณาส่งกลับตัวจริง(เท่านัน้) พร้อมเอกสารอื นๆ   
ใช้ปากกาสีน้ าเงิน (เซ็นต์ชื่อ 2 จดุ ข้อ51  Part N – Signatures และ ข้อ 52 DECLARATION – Signatures  หน้า 16) 

*** ส าหรบัการยื่นวซี่าหากลูกคา้ไม่เซ็นต์ชื่อด้วยตัวเอง ใหค้นอืน่เซ็นต์ชื่อให้หรอืไม่ยอมเซน็ต์ชือ่ในฟอร์มยื่นวีซ่า เราถือว่าเป็น
การปลอมแปลงเอกสารหรอืเอกสารไม่สมบูรณ์ หากท่านโดนปฎิเสทวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสนิ และจะไม่คืนค่า
มัดจ าหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด และหากโดนปฎิเสทเหตุผลเพราะปลอมแปลงเอกสารท่านจะไม่สามารถยื่นวีซ่าได้ภายใน 3 ปี  

14.2 คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม956  http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf  ใบมอบฉันทะให้เอเจนตเ์ป็นตัวแทนยื น วี
ซ่าของท่าน  เสร็จแล้วกรุณาส่งกลับตัวจริง(เท่านั้น) พร้อมเอกสารอื นๆ 
ใช้ปากกาสีน้ าเงิน (เซ็นต์ชื่อ 1 จดุ ข้อ  24 Declaration by client  หน้า 5) 

เงื่อนไขส าคัญของการพิจารณาวีซ่า 
 กำรพิจำรณำอนุมัตวิีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถ
แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทตูจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท์ี่จะ
เดินทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเทำ่นั้น  
  
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  
1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินค่ำทัวรท์ั้งหมด หรอื หากต้องการยื่นค าร้องขอวีซ่า
ใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกคร้ัง 

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf
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2. หำกทำงสถำนทตูพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไมท่ันก ำหนดวันเดินทำง  สถำนทตูไมค่ืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้ว และทำง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินค่ำทัวรท์ัง้หมด  
3. หำกทำงสถำนทตูแจ้งวำ่เหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใชห้ลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำทอ่งเที่ยว  ทำงบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินคำ่ทัวรท์ั้งหมด 
4. กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน ขึ้นอยู่
กับทำงบริษทัฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 
**** ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับยืน่วีซ่า หากบรษิทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไมต่รงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุ๊ป*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไวข้้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
1. ชื อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที เกิด ................................................ 
3. ชื อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ที อยู่ปัจจุบัน (ที ติดต่อได้สะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ............................ 
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตา่แหน่ง ..................................................... 
ชื อสถานที ท่างาน หรือร้านค้า ................................................................... ที อยู่ ................................................... 
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ที ท่างาน ...............................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่ 
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที อยู่ปัจจุบัน (ที ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที บ้าน ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 
 ชื อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
 ชื อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .................................................................................. 
ที อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ 
......................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย (......)                        เคย ( ......) ประเทศ.................... ........................... 
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
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11. อาหาร        ไม่ทานเนื้ อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 


