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BBWW....MMIIRRAACCLLEE  AAUUSSTTRRAALLIIAA    

((PPRROOMMOOTTIIOONN))  
 

บริสเบน – ทงักาลมู่า- โกลดโ์คสท ์6 วนั 3 คืน 
ขอนําท่านเดนิทางสู่ออสเตรเลยี  นําท่านสู่รฐัควีนสแ์ลนด์ รฐัแห่งแสงอาทติยอ์นัแสนสดใสของประเทศ

ออสเตรเลยี เดนิทางสู่โกลดโ์คสท์ เมอืงสวรรคแ์ห่งการพกัผ่อนของออสเตรเลยีทีม่หีาดทรายสทีองยาวสุดลกูตา 
เขา้ชม  มฟูว่ี เวิลด ์(Movie World ) ทีท่่านจะไดพ้บกบัตวัแสดงจากภาพยนตรด์งัอยา่งใกลช้ดิ แทงกาลมูา รี
สอรท์ บนเกาะมอเรตนัทีเ่ตม็ไปดว้ยความงามของหาดทรายและใหท้่านไดป้้อนอาหารโลมาแสนรู้ เขตรกัษา
พนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน ใหท้่านไดส้มัผสัและถ่ายรปูคู่กบัโคอาล่าตวัน้อยอยา่งใกลช้ดิ สนุกสนานกบัการให้
อาหารจงิโจจ้ากมอืของท่านเอง  ชมทศันียภาพทีส่วยงามของเมอืง Gold Coast แบบ 360 องศา ทีอ่าคาร Q1 
OBSERVATION DECK   และอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมที่ฮารเ์บอรท์าวน ์เอาวเ์ล็ท (HARBOUR TOWN)  

 

ก าหนดการเดินทาง   9 – 14 พฤษภาคม 2560 

      6 -11, 20 -  25 มิถุนายน 2560,  

      11 – 16, 25 -30 กรกฎาคม 2560 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพฯ 

2 กรุงเทพฯ -บริสเบน – ชมเมือง 

3 
บริสเบน – โกลดโ์คสท ์ - MOVIE WORLD 

ทงักาลูมา รีสอรท์  พรอ้มป้อนอาหารโลมา 

4 ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน - โกลดโ์คสท ์  

5 

โกลดโ์คสท ์–เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน   

Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมืองโกลด์

โคสท-์ ชอ้ปป้ิง ฮารเ์บอรท์าวน ์เอาทเ์ล็ท – 

บริสเบน  

6 กรุงเทพฯ 
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วนัทีส่องของการเดินทาง บริสเบน – ชมเมือง  

 

 

 

 

วนัทีแ่รกการเดินทาง  กรุงเทพฯ   - บริสเบน 

 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   บริสเบน – โกลดโ์คสท ์ -  MOVIE WORLD- ทงักาลมูา รีสอรท์ 
 

 

 

 

  
21.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  ชัน้ 4   ประตทูางเข้าหมายเลข 2 แถว D 

เคาน์เตอรส์ายการบินไทย (TG) เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 
  

  
00.01 น.  เหริฟ้าสู ่บริสเบน  ประเทศออสเตรเลยี  โดยเทีย่วบนิที ่ TG 473 
11.50 น.  ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมอืงเอกแห่งรฐัควนีสแ์ลนด ์หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงแลว้เดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงบรสิเบน 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
    นําท่านชม นครบริสเบน  เมอืงใหญ่อนัดบัสามของประเทศ ตัง้อยูบ่นฝ ัง่แมน้ํ่าบรสิเบนทีส่วยงาม

ราวกบัภาพวาดและเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของรฐัควนีสแ์ลนดท์ีเ่จรญิเตบิโตจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ว จนไดร้บัสมญานามว่า “รฐัแห่งการพกัผอ่น”    

  นําท่านชม เซาทแ์บงค ์ปารก์แลนด์  สวนสาธารณะรมิฝ ัง่แมน้ํ่า
บรสิเบน ทีก่วา้งใหญ่ เตม็ไปดว้ยพชืพนัธุเ์ขตรอ้นอนัอุดมสมบรูณ์ 
ผ่านชมซติี ้ฮอลล ์ใหท่้านไดช้มสถาปตัยกรรมทีง่ดงาม ผ่านยา่นกลาง
เมอืงทีเ่ป็นแหล่งรา้นคา้ทีเ่รยีกว่ายา่นควนีสส์ตรที มอลล ์ใหท้่านได้
อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้หลากหลายกนัไดต้ามอธัยาศยั      

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั BRISBANE FOUR POINT BY SHERATON OR OOL – 
WATERMARK HOTEL  หรอืเทยีบเท่า  
 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
นําท่านเดนิทางสู่ มฟูว่ีเวิลด์ ของวอรเ์นอรบ์ราเธอรส์ใหท้่านไดช้มโรงภาพยนต์
ทีเ่ป็นโลกแห่งจนิตนาการของผูม้าเยอืนจากนานาประเทศ สมัผสักบัตวัละครของ
โรงภาพยนตรท์ีม่ชีื่อเสยีง นําท่านนัง่รถไฟชมเทคนิคการถ่ายทาํภาพยนตรช์ื่อ
ดงั เช่น ซุปเปอรแ์มน แบทแมน ชมการแสดงของสตัน้แมนในเรือ่งโปลติจติไม่
ว่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชื่อดงั อาท ิลนูน่ีทนูส ์บัก๊บนันีกระต่ายแสนกล ชม
แบทแมนภาพยนตรส์ามมติใินโรงหนงัไฮเทคจากฮอลลวีูด้ ล่องแพตามหาบัก๊
บนันี และ นัง่รถแบทแมนบุกเมอืง GOTHEM หรอืจะนัง่รถไฟเหาะตลีงักาที่
ตื่นเตน้เรา้ใจ  
ห้ามพลาดโชวม์าใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER 
เป็นการแสดงทีต่ื่นตาตื่นใจ การแขง่รถมอเตอรไ์ซด ์และ รถยนตท์ีม่กีารขบัอยา่ง  

ผาดโผน ทะลุกําแพง และสิง่กดีขวาง พรอ้ม SPECIAL EFFECT สมจรงิ เป็นการจาํลองฉากจรงิ
จากภาพยนตร ์ HOLLY WOOD ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการต์นู WARNER 
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BROTHER เช่นบัก๊บนัน่ีสคปูป้ีด ูภายใต้หลงัคาโปร่งใสไม่ต้องร้อน และ เปียกฝนเคร่ือง
เล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตลีงัผาดโผนนําท่านไปยงัดนิแดนในโลกอากาศ พบ
กบัการผจญภยัอนัแสนสนุก มนัและประทบัใจ BAT WING เป็นเครือ่งเล่นทีม่คีวามสงูถงึ 60 
เมตร โดยนําท่านขึน้ไปชมทวิทศัน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบกบัความตื่นเตน้และ 
หวาดเสยีวโดยการทิง้ดิง่ลงมาถงึพืน้ดว้ยความชนั 90 องศาและสนุกประทบัใจ  

 (รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั)  
   จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื เมืองบริสเบนแลว้ โดยสารเรือเฟอรร่ี์สู่เกาะมอรต์นัทงักาลมู่า

รีสอรท์  (ก่อนขึน้เรอืกรณุาแยกชุดเล่นน ้าหรอืกางเกงขาสัน่ใส่กระเป๋าใบเลก็หิ้วขึน้บนเรอื หาก
ท่านตอ้งการป้อนอาหารโลมา ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เจา้หน้าทีจ่ะจดัส่งไปทีห่อ้งพกั) ระหว่าง
เดนิทางใหท้่านพกัผ่อนอริยิาบถชมววิทวิทศัน์จากบนเรอื ใชเ้วลาโดยสารประมาณ 75 นาทใีน
การเดนิทาง เดนิทางถงึ ทงักาลมูา ไวลด์อลฟิน  รีสอรท์ ตัง้อยูใ่น
เกาะมอรต์นัทีส่รา้งไดก้ลมกลนืกบัธรรมชาตไิดอ้ยา่งสวยงามและ
เป็นรสีอรท์แห่งเดยีวบนเกาะนี้ทีม่กีจิกรรมหลายอยา่งทัง้ทางน้ํา
และทางบก ท่านจะได้ใกล้ชิดกบัธรรมชาติพร้อมสมัผสั
ประสบการณ์การป้อนอาหารให้กบัปลาโลมาจมกูขวดท่ีอยู่
ตามธรรมชาติด้วยมือท่านเอง  

  (เนือ่งจากโลมาอาศยัอยูต่ามธรรมชาตอิาจขึน้มาใหป้้อนอาหารแต่ละวนัไมม่ากเท่ากบั
นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางหรอือาจจะป้อนอาหารไมค่รบทุกท่าน ในการป้อนอาหารโลมาหา้มสมัผสั
โลมาโดยเดด็ขาด) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ แบบบฟุเฟต ์ณ ห้องอาหาร  
 นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั TANGALOOMA RESORT หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง  ทงักาลมูา รีสอรท์ – บริสเบน - โกลดโ์คสท ์   
เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

นําท่านสนุกสนานกบัการนัง่รถ 4WD (รถ 4WD มหีลายขนาดทีส่ามารถจ ุ       
นกัท่องเทีย่วไดเ้ริม่จาก 6 ท่านไปจนถงึ 22 คนต่อคนัและอาจจะนัง่รวมกบัทวัร์
อื่นๆ เวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงในแต่ละวนั) ผ่านปา่และพุ่มไมสู้่เนินทรายอนั
กวา้งใหญ่ทีจ่ะใหท้่านไดต้ะลุยเนินทรายที ่ SAND DUNES ใหท้่านไดล้องเล่น
กระดานทรายจากยอดเนินทรายสงูชนัสู่ดา้นล่างอยา่งตื่นเตน้เรา้ใจ  

เท่ียง          รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟต ์ณ ห้องอาหาร  
ตอ้นรบัเชา้วนัใหมอ่นัสดใสโดยใหท้่านไดอ้สิระทาํกจิกรรมบนเกาะน้ีไดม้ากมาย 
ไมว่่าจะเป็นการเล่นน้ํา เล่นเทนนิส วอลเล่ยบ์อลชายหาด ชมการใหอ้าหารนกพี
ลแีกน ตื่นตากบับรรดานกพลีแีกนทีจ่ะบนิโฉบมารอรบัอาหารทีท่่าเรอืซึง่ท่าน
สามารถสมัผสัประสบการณ์อนัแปลกใหม ่ 
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หรอืจะชื้อทวัรน์อกรายการทีต่อ้งตดิต่อ หวัหน้าทวัรใ์นการจองล่วงหน้าคอื 
ATV Quad Bike Tours, Whale Watching,  Helicopter Joy  Flight, 
Marine Discovery Cruise  
 
จนไดเ้วลาทางโดยเรอืเฟอรร์ีจ่ากเกาะมอรต์นั ใชเ้วลาในการนัง่เรอื 75 นาท ีไป
ยงัท่าเรอืเมอืงบรสิเบน จากนัน้เดนิทางต่อไปยงัเมอืง โกลดโ์คสท ์เมอืงตาก
อากาศชายทะเลทีเ่ป็นนิยมมากทีสุ่ดในรฐัควนีสแ์ลนดท์ีม่หีาดทรายสทีองทอด
ยาว 70 กโิลเมตร จงึเป็นเมอืงทีช่าวออสซีม่าอาบแดดและเล่นกระดานโตค้ลื่น
เป็นจาํนวนมาก นอกจากนี้โกลดโ์คสทย์งัเป็นทีช่ื่นชอบของนกัชอ็ปป้ิง เพราะ
รา้นคา้เปิดใหบ้รกิารจนถงึ 4 ทุ่มทุกวนั  

คํา่         รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
                                    นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั  GOLD COAST WATERMARK หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง โกลดโ์คสท ์ – เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน - Q1 DECK 
    ชมวิวเมืองโกลดโ์คสท ์- ช้อปป้ิง ฮารเ์บอรท์าวน์ เอาทเ์ลท็ – บริสเบน  

เช้า    รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
    นําท่านสู่ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่เคอรร์มับนิ (Currumbin Wildlife Sanctuary) 
    ตัง้อยูเ่ขตชานเมอืงโกลดโ์คสตท์างตอนใตข้องเซริฟ์เฟอรพ์าราไดซ ์ทีน่ี่เป็นทีอ่ยู่
    อาศยัของสตัวป์า่พืน้เมอืงของออสเตรเลยีทีห่าดไูดย้าก ซึง่ท่านจะไดส้มัผสักบั
สตัว ์   เหล่าน้ีอยา่งใกลช้ดิระหว่างการเทีย่วชม เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่เคอรร์มับนิอยูใ่น
    ความดแูลของศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุส์ตัวป์า่ เนชัน่แนล ทรสัต ์( National Trust) ทีม่ี
    นกแกว้ตวัเลก็สสีวยจาํนวนมากและเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวพ์ืน้เมอืงนานาชนิด  
    ชมธรรมชาตแิละความน่ารกัของเหล่าสตัวพ์ืน้เมอืงนานาชนิด อาท ิ โคอาล่า 
จิงโจ้     วอมแบท  ใหท้่านไดส้มัผสัและถ่ายรปูคู่กบัโคอาล่าตวัน้อยอยา่งใกลช้ดิ  
    สนุกสนานกบัการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง  
เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟต์  
    นําท่านเดนิทางสู่  อาคาร Q1 OBSERVATION DECK   เป็นอาคารทีพ่กัอาศยั
ที ่   สงูทีสุ่ดในโลกมจีาํนวนชัน้ถงึ 80 ชัน้ เป็นรสีอรท์ระดบัหร ู 5 ดาว บรกิารดว้ย
ลฟิท ์   ความเรว็สงูขึน้ไปยงัชัน้ที ่ 77 และ 78 ซึง่เป็นชัน้ชมววิ ท่านจะไดช้มทศันียภาพ
ที ่   สวยงามของเมอืง Gold Coast แบบ 360 องศา จากนัน้นําท่านสู่ ฮารเ์บอร์
ทาวน์     เอาวเ์ลท็ (HARBOUR TOWN) แหล่งชอ็ปป้ิงเอาทเ์ลท็ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ 
    ออสเตรเลยี ทีม่มีากกว่า 200 รา้นคา้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้  
    แบรนดด์งัระดบัโลก ไมว่่าจะเป็น COACH,  FOSSIL, ESPRIT 
    RALPH LAUREN , UGG AUSTRALIA, CALVIN KLEIN 
    FRENCH CONNECTION, LACOSTE , LEVI , ADIDAS  
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    NEW BALANCE, NIKE , UNDER ARMOUR , COTTON ON,   
    BILLABONG, RIP CURL, SMIGGLE  และอกีมากมาย   
คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
     ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานของเมอืงบรสิเบน  
23.40 น.     เหริฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสารการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 478 
 
วนัท่ีหกของการเดินทาง กรงุเทพฯ  
06.00 น.     เดนิทางถงึกรงุเทพฯ ....โดยสวสัดภิาพ .. 

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

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง   9 – 14 พฤษภาคม 2560 

      6 -11, 20 -25 มิถุนายน 2560  

      11 – 16, 25 -30 กรกฎาคม 2560 

 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 
9 -14 พ.ค.60 

6 -11,20-25 มิ.ย. 

ราคารวมตัว๋ 
11-16,25-30 ก.ค. 

ราคาไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบินระหว่าง

ประเทศ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 55,900.- บาท 59,900.- บาท 36,900.- บาท 
เดก็อายตุาํกว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  51,900.- บาท 55,900.- บาท 34,900.- บาท 
เดก็อายตุาํกว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 46,900.- บาท 52,900.- บาท 30,900.- บาท 
เดก็อายตุาํกว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 43,900.- บาท 48,900.- บาท 29,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ    7,900.- บาท   7,900.- บาท   7,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ลดทา่นที ่3   1,000. -บาท   1,000. -บาท   1,000. -บาท 

* ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของสายการบนิ 

* การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 20 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากว่า 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
* กรณีออกตัว๋แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบนิ 
* สาํหรบัหอ้งทีเ่ป็นสามเตยีง (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลยีมจีาํนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพกัได ้3 ท่าน (2 Double beds) หรอือาจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตยีงเสรมิ  (1 Double + 1 Extra bed)     สาํหรบั
หอ้งนอน 3 ท่าน 
* บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื่องตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิ 
ล่าชา้ หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
*หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,500 บาท 
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* กรณีลกูคา้มวีซี่าอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
* หากจาํนวนลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 15 -18 ท่าน บรษิทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ทีน่ัง่ในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
* โรงแรมท่ีออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) และ สายการบนิภายในแลว้ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่,ี ค่าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
สาํหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เงื่อนไขการคุ้มครอง  
 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งทาํประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัทาํเองได ้
หรอืกรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุตํ่า กว่า 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีขึน้ไป   
 ลกูคา้อายุ 6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคา้ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางจากประเทศไทยพรอ้มกบักรุ๊ป บรษิทัจะคนืค่าประกนัการเดนิทางใหท้่านละ 200 บาท 

 ค่าน้ํามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่ 7 กุมภาพนัธ ์59 และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษน้ํีามนั หากสาย
การบนิเปลีย่นแปลงภาษน้ํีามนัหลงัจากน้ี 

 รวมค่าธรรมเนียมในการขอวซี่าออสเตรเลยี 
. 

อตัราน้ีไม่รวม  
 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด โดยสายการบนิไทย (inter) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

ไดท้่านละ 30 กโิลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถอืขึน้เครื่องได ้1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และ สายการบนิภายใน (Domestic) ได้
ท่านละ 1 ใบ ไม่เกนิ 23 กโิลกรมั 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิไกด ์ค่าทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นค่าทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรม

ไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มพีนกังานยก
กระเป๋า   

 ไม่มีแจกน้ําด่ืมบนรถ/  ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทาํวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน  21 วนั
ทาํงาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผล   
วซี่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
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 สาํหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัทาํการสาํหรบัท่านท่ีรอผล 
วีซ่า หรอืหากผลวีซ่าผา่นแล้วขอชาํระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจ าทัวร์จะถกูน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี ้
 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 51 วนัทาํการคนืค่ามดัจาํ 20,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 31– 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจาํตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 21 - 30 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจาํ 20,000.- บาท และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ดงันี้ 
- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจาํทัง้หมดและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋  หรอืยดึมดัจาํทัง้หมด (บรษิทัฯ ตอ้งออกตัว๋โดยสว่นใหญ่อย่าง
น้อย 15 วนัก่อนเดนิทาง) 
- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซี่า ขอยดึมดัจาํทัง้หมด 

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไม่ใชบ้รกิารระหว่างทวัร ์จะไม่มกีารคนืเงนิไม่ว่ากรณีได ๆทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หากเกดิจาก ความล่าชา้ของสายการบนิ หรอื โรงแรมทีพ่ั กใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวก และปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
สาํคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ  เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย
หรอืสิง่ตอ้งหา้มนําเขา้ประเทศ รวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไหท้่านไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณีทีส่ถาน ทตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจาก เอกสารในการยื่นวซี่าไม่ครบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการ
ทาํงานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋
เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 

ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเร่ิมการเก็บขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกท่าน ท่ีสมคัรขอวซ่ีา 
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันั้นผูย้ืน่ขอวซ่ีาทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง 
เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ํ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายสาํเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก 
หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด (สาํคญัมาก) 
*** การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจาํนวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
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3) สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  
4) สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี, สาํเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
5) หนังสือรบัรองการทาํงานของบริษทัท่ีทาํงานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่ )  หรอืสาํเนา

ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู)่   
7) ขา้ราชการเกษยีณอาย ุขอสาํเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจาํตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหต ุสถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน (ตวัจรงิ) หรอืสมดุรายงานประจาํตวันกัเรยีน หรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัร
นกัเรยีน  

10) ขอสาํเนาสตูบิตัร เดก็อายตุํ่ากว่า 16 ปี 
11) เดก็อายตุํ่ากว่า 16 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1  จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิาหรอืมารดาผูท้ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ย โดยใหท้างอาํเภอออกใหอ้นุญาตออก  
นอกประเทศ   หรอื กรอกฟอรม์ 1229 

11.2 หรอื ทัง้บดิาและมารดา ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบัเดก็ทัง้คู ่ทางผูป้กครองทัง้ 2 ตอ้งไปขอโดยใหท้างอาํเภอ
ออกให ้   อนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศกบัใคร หรอื กรอกฟอรม์ 1229 และ ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทน
ย่ืนวีซ่า VFS ทัง้คู่พร้อมกบับตุร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพรอ้มกนัไมต่อ้งใชห้นงัสอืยนิยอม  
12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะ

เดนิทางจรงิ บรษิทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่ากอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัร์
ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไมท่นัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด้
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิ
เดนิทางเนืองจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอื
ผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการ
ทาํประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถทาํเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ ( Health Form) เพือ่
ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูกาํหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ีนอกจากนี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์(สาํคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในสาํเนาบตัร
ประชาชนและ สาํเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางทา่นไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้นําเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนักาํหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า   หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --                            
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เง่ือนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้  
 
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นคาํรอ้งขอวีซ่า
ใหม่กต้็องชาํระค่าธรรมเนียมใหม ่พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้  
2. หากทางสถานทตู พจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ  หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
ขึน้อยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ทีอ่ยู่ ตัวแทนรับยืน่วซ่ีา ( VFS ) ของ ออสเตรเลยี ประจ าประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยดุ ของ สถานทูตออสเตรเลีย  
เวลายืน่ใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล ์:info.dibpth@vfshelpline.com 
เวบ็ :www.vfs-au.net 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับยืน่วซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขทีจ่ะยืน่กรุ๊ป*** 
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวซ่ีา  

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซ่ีาของท่าน  
 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ............................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................  
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่....................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์....................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ....................................  

 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

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     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส  
      อื่นๆ............................................................  
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี)..................................................  


