
 

 

 

 
 

 
 

เยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ โดยสายการบินไทย 
ล่องเรือส าราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ 

ชมสัตว์พ้ืนเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ค พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ 
เยือนเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK แห่งต านาน 

เยี่ยมชมสวนฟิตซรอย และ กระท่อมกัปตันคุ้ก  
เยือนนครเมลเบิร์น  อาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  

พร้อมทานเมนูพิเศษ กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว  !! 
 



 

 

 

 
16.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์

สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 
19.20 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 475 

 
07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

แล้ว น าท่านเดินทางสู่  สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชม
ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้
สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง 
สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มร่ืน บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อน
ชื้น พร้อม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวออสเตรเลีย   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน บาร์บีคิว ณ ร้านอาหารท่ีโคอาล่า พาร์ค 
 จากนั้นเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขา
อันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้น
ยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ าเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า 
KATOOMBA  ชม เขาสามอนงค์  (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรง
แปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นต านานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่
ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนท าให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น น าท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD 
บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท าให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม น าท่าน
นั่ง รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมี
ความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้
ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจ าลองการขุดถ่านหิน
ในสมัยก่อน จากนั้นน าท่าน ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความ
งดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ าเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง ( ในกรณีท่ี 
RAILWAY ปิดปรับปรุง ก็สามารถนั่ง SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน )  

 

วันที่สอง นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์ 

วันแรก  กรุงเทพฯ  –  นครซิดนีย ์



 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร       
  น าท่ าน เดิ นทางเข้ าสู่ ท่ี พั ก   ณ  SYDNEY METRO CENTRAL /HOLIDAY INN POTT POINT                           
  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชม หาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุด
หรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่ง
นี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000  ผ่าน
ชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และ
มหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่ เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอัน
งดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็น
จุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม  ม้าหินของมิสซิสแม็คควอร่ี ม้านั่งหินตัว
โปรดของภริยาของผู้ส าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของ
สวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่
สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์  

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่น
ด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อย
ล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกใน
ปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และ
ร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับ สะพานฮาร์เบอร์  ที่เชื่อมต่อระหว่าง
ซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและท าให้การ

วันที่สาม นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง -เมลเบิร์น 



 

 

เดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซี่น าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าว
แห่งนี้ จากนั้นเดินทางกลับสู่ ซิดนีย์ แวะ ร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบ ารุง
ผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ 

 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ร้านอาหารไทย 
  จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ.......... 
…….น.  เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบิร์น เท่ียวบินท่ี 
…….น.  ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย   
  น าท่านเข้าพักที่ ณ MEL MERCURE WELCOME HOTEL   หรือเทียบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางจาก เมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย ที่สวยงามและเป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย  ผ่านทางเมืองจีลองที่ เป็นเมืองแห่ง
อุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย  จากนั้นน าท่านเข้าสู่เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ด ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่
สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรและหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดย
ผ่าน เมืองANGLESEA และ เมือง LORNE ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้า
สู่ APOLLO BAY ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน้ าทะเลสีน้ าเงินตัด
กับป่าอันเขียวขจีท าให้เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชม โคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคา
ลิปตัสตามธรรมชาติ  
 

 
 
 
 

วันท่ีส่ี  เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์  - เมลเบิร์น 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 
  น าท่านเดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก คุณจะต้องตะลึงกับภาพ

ทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  ชม
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน  TWELVE APOSTLES  ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวก
ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด  ( แนะน าซื้อทัวร์
เพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ให้ท่านชมความงามในมุมสูงที่รับรองได้ว่าท่านจะต้องประทับใจ ราคาที่เร่ิมต้น
โดยประมาณ 115 เหรียญออสเตรเลียโดยใช้เวลา 10  นาที   ส าหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมลเบิร์น 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเข้าพักที ่ณ MEL MERCURE WELCOME  HOTEL   หรือเทียบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่าน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นของฝากคนไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโคอาล่า จิงโจ้ ครีมบ ารุงผิว เสื้อผ้า
ราคาที่เป็นกันเอง (สถานที่และเวลาในการซื้อของขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละฤดู หัวหน้าทัวร์จะ
เป็นผู้แนะน า) จากนั้นสู่ย่านดันดีนองส์ที่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสู่  สถานีรถไฟจักรไอน้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็น
เส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่ง
ระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงน ามาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า น าท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ าโบราณ เพื่อ
ชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลาย
อารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์  จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ  เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์พื้นเมืองมากมายที่
ทางการอนุรักษ์ทั้งสัตว์น้ าและสัตว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่
อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน้ าและนก นานาชนิด 

 
ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งล๊อบสเตอรค์รึ่งตัว  เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม 

จากนั้นน าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชม
ความน่ า รักของ ฝู ง เพนกวินพั นธุ์ เล็ กที่ สุ ดในโลกที่ อยู่ รวมกัน เป็ นกลุ่ ม ให ญ่บน  ชายหาด 
SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อัสดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวิน

วันที่ห้า ซิดนีย์ - เมลเบิร์น  – รถไฟจักรไอน้ าโบราณ  – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป    



 

 

ตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่
รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิด 
เพนกวินน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก ( ห้ามถ่ายรูป
เพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าให้เพนกวินตกใจ ) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น 

  น าท่านเข้าพัก ณ MEL MERCURE WELCOME HOTEL   หรือเทียบเท่า  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชม เมลเบิร์น เป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้า
ด้วยกัน เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ า YARRA มีสวนสาธารณะริมน้ า มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่น
ทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันท าให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่
เหมือนใคร มีแม่น้ าตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  น าท่านชม อาคารรัฐสภา อาคารที่
ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้
นานาพันธุ์ เป็นที่ตั้ง กระท่อมกัปตันคุ้ก (ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม) บ้านพักของนักส ารวจชาวอังกฤษ
คนส าคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจในย่านไชน่า ทาวน์ ร้านค้ามากมาย
บนถนน SWANSTON และยังมีอาคารบ้านเก่าสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีน
และชาวเอเซีย  หรือจะช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ในย่านถนน 
SWANSTON STREET และ ELIZABETH STREET ที่เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่นหลากหลายส าหรับ
บุรุษและสตรี    

 
เท่ียง  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  
  หลังจากนั้นท าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครเมลเบิร์น   
14.15 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG466 
20.45 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

*** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 
 
 

วันที่หก นครเมลเบิร์นชมเมือง  - ช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ 



 

 

อัตราค่าบริการ 

 
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตั๋ว 
11-12,12-17,13-18 เม.ย.

59 (สงกรานต์) 

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ 

(รวมตั๋วภายในประเทศ
แล้ว) 

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 68,900.- บาท 43,900.- บาท 
เด็กอายุต ากว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ ่ 65,900.- บาท 40,900.- บาท 

เด็กอายุต ากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 63,900.- บาท 37,900.- บาท 

เด็กอายุต ากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มี
เตียง 

61,900.- บาท 35,900.- บาท 

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900.- บาท 8,900.- บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ลดท่านที่ 3 1,000. -บาท 1,000. -บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ) 
 ค่าน้ ามันจากสายการบิน ณ วันที่  8 ธันวาคม 2558 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ ามัน หาก

สายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ ามันหลังจากนี้ 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด โดยสายการบินไทย (INTER) อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าได้ท่านละ 30 กิโลกรัม และ กระเป๋าเล็กถือขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  และ สายการบินภายใน 
(DOMESTIC) ได้ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง  
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



 

 

 ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าท่ีโรงแรมไม่
มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงาน
ยกกระเป๋า 

 ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
 กรุณามัดจ า 20,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน) 
ชื่อบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 
เลขท่ีบัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งาน

เหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ส าหรับท่านท่ีรอผล วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายท้ังหมด หากบริษัทฯ 

ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อน วันเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 

21 วันท างาน หรือก่อน 3 สัปดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน

และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 
 

เงื่อนไขในการยกเลิก   
 ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้

เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้ 

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันท าการ คืนค่ามัดจ า 20,000.- บาท. 
 แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง  หักค่ามัดจ าตั๋วท่านละ 20,000 บาท  
 แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง  ยึดค่ามัดจ า 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้ 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจ าทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์  
- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว หรือยึดมัดจ าทั้งหมด 
- กรณียื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND) 
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจ าทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได ๆ

ทั้งสิ้น 



 

 

หมายเหตุ  
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้ วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือ
บางส่วน   

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่
ผ่านมาตรฐานในเร่ืองการเงินและการท างานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเคร่ืองในกรณีที่สายการบิน
ระหว่างประเทศล่าช้า 

 ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันของสายการบิน 
 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จ านวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของ

สายการบิน 
 ส าหรับห้องที่เป็นสามเตียง (TRIPLE ROOM ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียง

ใหญ่สองเตียงที่สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 DOUBLE BEDS )  หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1  เตียงเสริม ( 1 
DOUBLE + 1 EXTRA BED )     ส าหรับห้องนอน 3 ท่าน 

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหาก
เที่ยวบินล่าช้า หรือจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 

 หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอน
จองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการ
บินจะพิจารณาให้ 

 มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,200 บาท 
 กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ 

จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้า
ตรวจคนเข้าเมือง   

 หากจ านวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทาง 
 โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

 
 



 

 

เอกสารในการขอวีซ่า (ข้อ 14 ส าคัญมาก)  
1. หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติด

มาทั้งหมด (ส าคัญมาก) 
2. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วคร่ึง หรือ 2 นิ้ว) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
4. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  
5. หนังสือรับรองการท างานของบริษัทท่ีท างานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)  หรือส าเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของ

กิจการ 
6. ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)   
7. ข้าราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบัตรข้าราชเกษียณ 
8. หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ STATEMENT ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจ า ย้อนหลัง 6 

เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น กรณีท่ีบางท่านต้องการใช้ STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน 
ต้องเป็นยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านั้น (ควรใช้ STATEMENT จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงินฝากตัว
จริง เพราะระหว่างการยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงินฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวี
ซ่าจากทางสถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ BANK GUARANTEE ในการใช้ยื่นวีซ่า 

9. เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน 
10. เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ท่ีไม่ได้

เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอ าเภอออกให้เท่านั้น ( หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม )  
11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานานกว่าบุคคล

ท่ัวไปและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการท าประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเอง นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพ
ของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ ( ยกเว้นกรณี ท่ีผู้สูงอายุ 
75 ปีขึ้นไปยืนยันท่ีจะเดินทางจริง บริษัทฯจะด าเนินการให้และแนะน าให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และ
ต้องจ่ายค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามก าหนดวันเดินทางมีผลท าให้
เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ท้ังสิ้น บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด
รวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้) 

12. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (ส าคัญมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบัตร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า  

13. ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 15 วัน   หนังสือเดินทาง(PASSPORT) ที่ยื่นเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมา
จากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันก าหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบ
ก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  

14. ลูกค้าจะต้องเซ็นต์ชื่อด้วยตัวเอง เพื่อยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (เซ็นต์ชื่อให้เหมือนในพาสปอร์ต) ท้ังหมด 2 ฟอร์ม ดังนี้  
14.1 คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม1419  ฟอร์มยื่นวีซ่าออสเตรเลีย 

HTTP://WWW.IMMI.GOV.AU/ALLFORMS/PDF/1419.PDF (อัพเดทเวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้น (12/14) 
เสร็จแล้วกรุณาส่งกลับตัวจริง(เท่านั้น) พร้อมเอกสารอ่ืนๆ   

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf


 

 

ใช้ปากกาสีน้ าเงิน  (เซ็นต์ชื่อ 2 จุด ข้อ51  PART N – SIGNATURES และ ข้อ 52 DECLARATION – 
SIGNATURES  หน้า 16) 
 *** ส าหรับการยื่นวีซ่าหากลูกค้าไม่เซ็นต์ชื่อด้วยตัวเอง ให้คนอื่นเซ็นต์ชื่อให้หรือไม่ยอมเซ็นต์ชื่อในฟอร์ม
ยื่นวีซ่า เราถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ หากท่านโดนปฎิเสทวีซ่า ทางบริษัทฯ 
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน และจะไม่คืนค่ามัดจ าหรือค่าใช้จ่ายท้ังหมด และหากโดนปฎิเสทเหตุผลเพราะ
ปลอมแปลงเอกสารท่านจะไม่สามารถยื่นวีซ่าได้ภายใน 3 ปี  

14.2 คลิกดาวน์ โหลดฟอร์ม956  HTTP://WWW.IMMI.GOV.AU/ALLFORMS/PDF/956.PDF  ใบมอบ
ฉันทะให้เอเจนต์เป็นตัวแทนยื่น วีซ่าของท่าน  เสร็จแล้วกรุณาส่งกลับตัวจริง(เท่านั้น) พร้อมเอกสารอ่ืนๆ   
ใช้ปากกาสีน้ าเงิน (เซ็นต์ชื่อ 1 จุด ข้อ  24 DECLARATION BY CLIENT  หน้า 5) 

 

เงื่อนไขส าคัญของการพิจารณาวีซ่า 
 การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น  
 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  
 หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นค าร้องขอ

วีซ่าใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 
 หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และ

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด  
 หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง 

หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ

ท่าน ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีจะ
ยื่นกรุ๊ป กรุณาเตรียมเอกสารท่ีชี้แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก าหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf


 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน 
 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ............................................................................................................. 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด .................................................................. 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) .................................................................................................................................................. 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  .............................................. 
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ........................................................................................................ 
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ....................................................................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน หรือร้านค้า ................................................................................................................................................ 
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................................... 
โทรศัพท์ที่ท างาน ................................................  โทรสาร ................................................................................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่ 
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ......................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ............................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถือ .................................................................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ........................................................... 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ........................................................... 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ............................................................................................ 
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ ............................................. 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ..................................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ ่2 ท่าน  (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร           ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อ่ืนๆ....................................................... 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (ROYAL ORCHID PLUS) ROP (ถ้ามี)................................................................. 
 


