
 

   
 
 

   
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์      ENJOY AUSTRALIA-APR-6D-TG-W14 

วนัแรก (วนัท่ี 11 เมษายน 60)    กรุงเทพฯ    

 

 

 

 

      

  ENJOY AUSTRALIA 6 DAYS 
 

 

 
บริสเบน  - ทงักาลมูา  - โกลดโ์คสท ์ - ซิดนีย ์6 วนั  4 คนื  

 

ขอเชิญท่านเดนิทางเยือนประเทศออสเตรเลยี ทงักาลูมา รีสอรท์ บนเกาะมอรต์ ันที่เตม็ไปดว้ยความงาม
ของหาดทรายและให้ท่านไดป้้อนอาหารโลมาแสนรู ้  บริสเบนเมืองเอกแห่งรฐัควีนสแ์ลนด ์ เตม็ไปดว้ยแหล่ง
ท่องเที่ยวมากมายจนไดร้บัสมญานามว่า รฐัแห่งการพักผ่อน  โกลดโ์คสท ์ เมอืงที่เตม็ไปดว้ยบรรยากาศแห่ง
การพกัผ่อน และชายหาดสทีองยาวสุดลูกตา ตะลุยโลกแห่งภาพยนตร ์ มูฟว่ีเวิลด ์ พบกับตวัละครที่คุณคุน้เคย
อาทิเช่น มนุษย์คา้งคาว นางแมวป่า   และสนุกสนานกับเคร ื่องเล่นหลากหลายชนิดกันอย่างจุใจ ชมมหานคร
ซิดนีย ์ เมืองเอกแห่งรฐันิวเซาท์เวลส ์ ล่องเรือส าราญชมอ่าวซิดนีย ์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA 
HOUSE) สิง่ก่อสรา้งอนัโด่งดงัของออสเตรเลยี สวนสตัวพ้ื์นเมือง พรอ้มชมการสาธิตการตดัขนแกะ เที่ยวชม
เขาสามอนงค ์ ต านานแห่งอทุยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส ์ อนัเป็นมรดกโลก 

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 
ก ำหนดกำรเดินทำง  11- 16 เมษำยน 2560 (สงกรานต)์ 

 
 
 

 
 

 
 

 

       
21.00 น.  คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมิู  ชั้น 4  ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 แถว D 

เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย (TG) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง   

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ  

2 กรุงเทพ -บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูม่า 

3 ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน – โกลดโ์คสท  ์

4 โกลดโ์คสท ์– MOVIE WORLD – ซิดนยี ์

5 
ซิดนยี ์– สวนสตัวพ์ื้นเมือง  

อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์– ซิดนยี ์

6 ซิดนยีช์มเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์-กรุงเทพ 



 

   
 
 

   
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์      ENJOY AUSTRALIA-APR-6D-TG-W14 

วนัท่ีสอง (วนัท่ี 12 เมษายน 60) กรุงเทพฯ -บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูม่า   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

00.01 น.  เหิรฟ้ำสู่ บริสเบน  ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 473 

11.50 น.  ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ หลังจำกผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง

แล้วเดินทำงเข้ำสู่ตัวเมืองบริสเบน 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

      น ำท่ำนชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อันดับสำมของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ้ำ

   บริสเบนที่สวยงำมรำวกับภำพวำด และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของ 

     รัฐควีนส์แลนด์ที่ เจริญเติบโตจำกอุตสำหกรรมกำรทอ่งเที่ยว จนได้รับสมญำนำม

   ว่ำ “รฐัแห่งการพกัผ่อน”  น ำท่ำนชมเซาทแ์บงค ์ปารก์แลนด  ์สวนสำธำรณะริม

   ฝั่งแม่น ำ้บริสเบน ที่กว้ำงใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์  ผ่ำน

   ชมซิตี้  ฮอลล์ ให้ทำ่นได้ชมสถำปัตยกรรมที่งดงำม ผ่ำนย่ำนกลำงเมืองที่เ ป็นแหล่ง

   ร้ำนค้ำที่ เรียกว่ำย่ำนควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ทำ่นได้อิสระเลือกช้อปป้ิงกับสินค้ำ

   หลำกหลำยกันได้ตำมอัธยำศัย      น ำทำ่นเดินทำงสู่ทำ่เรือแล้วโดยสำรเรือเฟอร์รี่

   สู่เกำะมอร์ตัน ทงักาลูม่า รีสอรท์  (ก่อนข้ึนเรือกรุณาแยกชุดเล่นน า้หรือกางเกง

   ขาสัน่ใส่กระเป๋าใบเลก็ห้ิวข้ึนบนเรือหากท่านตอ้งการป้อนอาหารโลมา ส่วน 

   กระเป๋าใบใหญ่เจา้หนา้ที่จะจดัส่งไปที่หอ้งพัก) ระหว่ำงเดินทำงให้ท่ำนพักผ่อน

   อิริยำบถชมวิวทวิทัศน์จำกบนเรือ ใช้เวลำโดยสำรประมำณ 75 นำทใีนกำรเดินทำง 

   เดินทำงถึง ทงักาลูมา ไวลด์อลฟิน รีสอรท์ ตั้งอยู่ในเกำะมอร์ตันที่สร้ำงได้ 

   กลมกลืนกับธรรมชำติได้อย่ำงสวยงำมและเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวบนเกำะน้ีที่ มี

   กิจกรรมหลำยอย่ำงทั้งทำงน ้ำและทำงบก ท่านจะได ้ใกล ้ชิดกบัธรรมชาติพรอ้ม

   สมัผสัประสบการณก์ารป้อนอาหารใหก้บัปลาโลมาจมูกขวดท่ีอยู่ตาม 

   ธรรมชาติดว้ยมือท่านเอง  

     ***(เน่ืองจากโลมาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาจข้ึนมาใหป้้อนอาหารแต่ละวัน

   ไม่มากเทา่กับนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดินทางหรืออาจจะป้อนอาหารไม่ครบทุกท่าน  

     ในการป้อนอาหารโลมาหา้มสัมผัสโลมาโดยเด็ดขาด) 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟต์ ณ หอ้งอาหาร 

  น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สู่ทีพ่กั TANGALOOMA RESORT หรือเทยีบเทำ่   
 

วนัท่ีสาม (วนัท่ี 13 เมษายน 60) ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน - โกลดโ์คสท ์  

เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

  ต้อนรับเช้ำวันใหม่อันสดใสโดยให้ทำ่นได้อิสระท  ำกิจกรรมบนเกำะน้ีได้มำกมำย 

  ไม่ว่ำจะเป็นกำรเล่นน ้ำ เล่นเทนนิส วอลเล่ย์บอลชำยหำด ชมกำรให้อำหำรนกพีลี

  แกน ตื่นตำกับบรรดำนกพีลีแกนที่จะบินโฉบมำรอรับอำหำรที่ทำ่เรือซ่ึงท่ำน 



 

   
 
 

   
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์      ENJOY AUSTRALIA-APR-6D-TG-W14 

  สำมำรถสัมผัสประสบกำรณอ์ันแปลกใหม่ หรือจะชื้อทวัรน์อกรายการทีต่อ้งติดต่อ

  หัวหนา้ทวัรใ์นการจองล่วงหนา้คือ ATV Quad Bike Tours, Whale Watching, 

  Helicopter Joy  Flight, Marine Discovery Cruise  

เท่ียง          รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์ ณ หอ้งอาหาร 

น ำท่ำนสนุกสนำนกับกำรน่ังรถ 4WD (รถ 4WD มีหลำยขนำดที่สำมำรถจุ

นักทอ่งเที่ยวได้เริ่มจำก 6 ทำ่นไปจนถึง 22 คนต่อคันและอำจจะน่ังรวมกับทวัร์

อื่นๆ เวลำอำจมีกำรเปล่ียนแปลงในแต่ละวัน) ผ่ำนป่ำและพุ่มไม้สู่เนินทรำยอัน

กว้ำงใหญ่ที่จะให้ทำ่นได้ตะลุยเนินทรำยที่ SAND DUNES ให้ทำ่นได้ลองเล่น

กระดำนทรำยจำกยอดเนินทรำยสูงชันสู่ด้ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้นเร้ำใจ จนได้เวลำทำง

โดยเรอืเฟอร์ร่ีจำกเกำะมอร์ตัน ใช้เวลำในกำรน่ังเรือ 75 นำท ี ไปยังท่ำเรือเมือง

บริสเบน จำกน้ันเดินทำงต่อไปยังเมือง โกลด์โคสท ์ เมืองตำกอำกำศชำยทะเลที่

เป็นนิยมมำกที่ สุดในรัฐควีนส์แลนด์ที่มีหำดทรำยสีทองทอดยำว 70 กิโลเมตร จึง

เป็นเมืองที่ชำวออสซ่ีมำอำบแดดและเล่นกระดำนโต้คล่ืนเป็นจ  ำนวนมำก 

นอกจำกน้ีโกลด์โคสทยั์งเป็นที่ชื่นชอบของนักชอ็ปป้ิง เพรำะร้ำนค้ำเปิดให้บริกำร

จนถึง 4 ทุม่ทุกวัน  

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ต์ซีฟูดสด ๆ ทานไม่อั้ น 

 

 

 

 

 

                                   น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  GOLD COAST WATERMARK HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสี่ (วนัท่ี 14 เมษายน 60)  โกลดโ์คสท ์– MOVIE WORLD – ซิดนยี ์

เช้า    รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ มูฟว่ีเวิลด ์ ของวอร์เนอร์บรำเธอร์สให้ทำ่นได้ชมโรงภำพยนต์ที่

เป็นโลกแห่งจินตนำกำรของผู้มำเยือนจำกนำนำประเทศ สัมผัสกับตัวละครของ

โรงภำพยนตร์ที่มีชื่อเสียง น ำท่ำนน่ังรถไฟชมเทคนิคกำรถ่ำยท  ำภำพยนตร์ชื่อดัง 

เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมกำรแสดงของสตั้นแมนในเรื่องโปลิตจิตไม่ว่ำง 

ฯลฯ กระทบไหล่ดำรำชื่อดัง อำท ิลูนน่ีทูนส์ บ๊ักบันนีกระต่ำยแสนกล ชมแบทแมน

ภำพยนตร์สำมมิติในโรงหนังไฮเทคจำกฮอลลีวู้ด ล่องแพตำมหำบ๊ักบันนี และ น่ัง

รถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM หรือจะน่ังรถไฟเหำะตีลังกำที่ตื่นเต้นเร้ำใจ  

หา้มพลาดโชวม์าใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER 

เป็นกำรแสดงที่ตื่ นตำตื่ นใจ กำรแข่งรถมอเตอร์ไซด์ และ รถยนต์ที่มีกำรขับอย่ำง



 

   
 
 

   
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์      ENJOY AUSTRALIA-APR-6D-TG-W14 

ผำดโผน ทะลุก  ำแพง และส่ิงกีดขวำง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็น

กำรจ  ำลองฉำกจริงจำกภำพยนตร์ HOLLY WOOD  

หา้มพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการตู์น WARNER BROTHER เช่นบ ั๊ก

บนันีส่คูปป้ีดู ภายใต้หลงัคาโปร่งใสไม่ต้องรอ้น และ เปียกฝนเคร่ืองเล่น 

SCOOPY DOO SPOOKY  รถไฟเหำะตีลังผำดโผนน ำทำ่นไปยังดินแดนในโลก

อำกำศ พบกับกำรผจญภัยอันแสนสนุก มันและประทับใจ BAT WING เป็น

เคร่ืองเล่นที่มีควำมสูงถึง 60 เมตร โดยน ำท่ำนขึ้นไปชมทวิทศัน์ของ MOVIE 

WORLD ก่อนพบกับควำมตื่นเต้นและ หวำดเสียวโดยกำรทิ้งดิ่งลงมำถึงพ้ืนด้วย

ควำมชัน 90 องศำและสนุกประทบัใจ 

    (รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอัธยาศัย) 

    จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ สนำมบินภำยในประเทศเมืองบริสเบน 

........น.    ออกเดินทางสู่ นครซิดนยี ์โดยสารการบิน แคนตัส แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี..... 

........น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์ นครซิดนยี ์  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

     น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE HOTEL   หรือเทยีบเทำ่ 

 
วนัท่ีหา้ (วนัท่ี 15 เมษายน 60) ซิดนยี–์ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส–์ สวนสตัวพ้ื์นเมือง  – ซิดนยี ์
 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ชื่นชมทวิทศัน์อันสวยงำม

บนผืนแผ่นดินและหุบเขำอันกว้ำงใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนำนำชนิด สัตว์ต่ำงๆ 

สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและเตม็ไปด้วยต้นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกล

เป็นสีน ้ำเงินตำมหุบเขำอันกว้ำงใหญ่ ผ่ำนเมืองเลก็ๆกลำงหุบเขำชื่อว่ำ 

KATOOMBA จำกน้ันชม เขำสำมอนงค์  (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่น

หินใหญ่สำมก้อนรูปทรงแปลกตำที่เกิดจำกฝนและลมพัดจนเกิดเป็นต ำนำนควำม

รักอันแสนเศร้ำของยักษ์สำวอะบอริจิ้นสำมตนที่ถูกสำปให้เป็นหินสำมก้อนท  ำให้

หุบเขำแห่งน้ีมีควำมงำมย่ิงขึ้น จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ SCENIC WORLD 

บริษัทที่บริกำรกระเช้ำและรถรำงลงหุบเขำท  ำให้ทำ่นได้ชมเขำสำมอนงค์ได้

สวยงำมย่ิงขึ้นอีกมุม น ำทำ่นขึ้ น รถรางไฟฟ้า  (KATOOMBA SCENIC 

RAILWAY) ที่ดัดแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินในสมัยก่อนมีควำมชันถึง 45 องศำ 

ว่ิงผ่ำนทะลุหุบเขำอันสูงชันสู่หุบเขำด้ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้นและหวำดเสียว ให้ทำ่นได้

เดินชมธรรมชำติตำมจัดไว้อย่ำงสวยงำมใต้หุบเขำ ชมป่ำฝนและหุ่นจ  ำลองกำรขุด

ถ่ำนหินในสมัยก่อน น ำท่ำนขึ้นกระเช้ำ SCENIC CABLEWAY จำกใต้หุบเขำสู่

ด้ำนบนชมควำมงดงำมเบ้ืองล่ำงของหุบเขำสีน ำ้เงินที่ทำ่นยังสำมำรถชมยอดเขำ
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สำมอนงค์อีกมุมที่แตกต่ำง (ในกรณีที่ RAILWAY ปิดปรับปรุง กส็ำมำรถน่ัง 

SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขำแทน) 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบทอ้งถิ่น ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสตัว์พ้ืนเมือง KOALA PARK SANCTURAY 

เพลิดเพลินไปกับกำรธรรมชำติและควำมน่ำรักของเปล่ำสัตว์พ้ืนเมืองนำนำชนิด 

อำท ิ โคอำล่ำ จิงโจ้ วอมแบท ให้ทำ่นได้สัมผัสและถ่ำยรูปคู่กับโคอำล่ำตัวน้อย

อย่ำงใกล้ชิด สนุกสนำนกับกำรให้อำหำรจิงโจ้จำกมือของทำ่นเอง สดชื่นผ่อน

คลำยไปกับบรรยำกำศอันร่มรื่ น บนพ้ืนที่กว่ำ 10 เอเคอร์ของผืนป่ำอันอุดม

สมบูรณเ์ขตร้อนชื้น พร้อม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ หน่ึงในอำชีพที่สร้ำง

รำยได้ให้กับชำวออสเตรเลีย จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ ซิดนีย์ แวะ ร้ำนชอ็ปป้ิงสินค้ำ

พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำก อำทเิช่นครีมบ ำรุงผิว หรือ ของที่ระลึกต่ำงๆ เช่นพวง

กุญแจโคอำล่ำ หรือ จิงโจ้ 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

                น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE HOTEL   หรือเทยีบเทำ่ 

 

วนัท่ีหก (วนัท่ี 16 เมษายน 60)   ซิดนยีช์มเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์- กรุงเทพฯ 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำทำ่นชม มา้หินของมิสซิสแม็คควอร่ี ม้ำน่ังหินตัวโปรดของภริยำของผู้ส ำเรจ็

รำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำทเ์วลส์ ซ่ึงเป็นม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสุดของ

สวนสำธำรณะ ด้ำนหน้ำเป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม นอกจำกน้ีด้ำนบนสวนสำธำรณะ

ยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมที่ทำ่นจะถ่ำยรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่ำเฮำส์ และ 

สะพำนฮำร์เบอร์เป็นสัญลักษณข์องนครซิดนีย์ 
น ำทำ่นเดินทำงสู่ ท่าเรือใหท่้านไดล้่องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี  ์ เพ่ือชม  

โรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ (OPERA HOUSE) ส่ิงก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูป

เรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณใ์นแบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับ

ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณ

ในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และ

องค์กำรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกตโลกในปี พ.ศ.2550 ภำยในประกอบ

ไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำร

จ  ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือทำ่นยังสำมำรถถ่ำยรูปกับ สะพานฮารเ์บอร ์ ที่

เชื่อมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำนเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้ำหำกัน ทอดยำวกลำง

อ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำม ชมเรือใบที่ชำวออสซ่ีน ำออกมำล่องอ่ำวอวดควำมงำม

ในอ่ำวแห่งน้ี 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

 ได้เวลำอันสมควรน ำทำ่นเดินทำงสู่ ทำ่อำกำศยำนคิงส์ฟอร์ดสมิทธ์ 
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16.00 น.    เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 472 

22.20 น.    เดินทำงถึงกรุงเทพฯ ....โดยสวัสดิภำพ .. 

 

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

อัตราค่าบริการ 
 ก ำหนดกำรเดินทำง    11- 16 เมษำยน 2560 (สงกรานต)์ 

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋ 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

(รวมตัว๋ภายในประเทศแล้ว) 

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 71,900.- บาท 48,900.- บาท 
เดก็อายุต ากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผู้ใหญ่  66,900.- บาท 45,900.- บาท 
เดก็อายุต ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 64,900.- บาท 40,900.- บาท 
เดก็อายุต ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 60,900.- บาท 38,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ    9,900.- บาท   9,900.- บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ลดท่านที ่3   1,000. -บาท   1,000. -บาท 

* ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบิน 

* การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผู้ีโดยสาร จ านวน 20 ท่านข ึ้นไป หากผู้โดยสารท ีเ่ป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
* กรณอีอกตัว๋แล้วมกีารยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
* ส าหรบัห้องท ีเ่ป็นสามเตยีง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงท ี่
สามารถพกัได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds )  หรอือาจเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ่และ 1  เตยีงเสรมิ( 1 Double + 1 Extra bed )     
ส าหรบัห้องนอน 3 ท่าน 
* บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ท ีลู่กค้าซื้อเองเพือ่ต่อเท ีย่วบินหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ  ท ีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเท ีย่วบินล่าช้า 
หรอืจ านวนผู้เดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได้ 
*หากท่านต้องการอาหารพเิศษหรอืท ีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพือ่แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามท ีข่อหรอืไม่ข ึ้นอยูก่บัสายการบนิจะพจิารณาให้  
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,500 บาท 
* กรณลูีกค้ามวีซ่ีาอยู่แล้ว หรอื มบีัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องย ืน่วซ่ีา เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ท ัง้สิ้น หากไม่ได้รบัอนุญาตเข้าประเทศ เนือ่งจากเป็นดุลพนิจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมอืง   
* หากจ านวนลูกค้าท ีเ่ดนิทาง 15 -18 ท่าน บรษิทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ท ีน่ัง่ในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
* โรงแรมท ีอ่อสเตรเลยีตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  
 

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามท ีร่ะบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท ีพ่กั (สองท่านต่อหนึง่ห้อง), ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท ีย่ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการท ีร่ะบุ 
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 ค่าอาหารและเครือ่งด ืม่ตามรายการท ีไ่ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งท ีม่,ี ค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบัตเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
ส าหรบัผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัร์เท่านัน้  เงื่อนไขการคุ้มครอง 
 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 59 และบรษิทัฯของสงวนสิทธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั หาก
สายการบินเปลีย่นแปลงภาษนี ้ามนัหลงัจากนี้ 

.  

อตัราน้ีไม่รวม  
 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าว 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณที ีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
ได้ท่านละ 30 กโิลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถอืข ึ้นเครือ่งได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และ สายการบินภายใน (Domestic) ได้
ท่านละ 1 ใบ ไม่เกนิ 23 กโิลกรมั 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการท ีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งด ืม่และค่าอาหารท ีส่ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารท ีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ท ีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิไกด์ ค่าทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าท ีโ่รงแรม
ไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนกังานยก
กระเป๋า 

 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนือ่งจากท ีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช ัว่โมง  

 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึง่ท่าน  
 ท่านต้องเตรยีมเอกสารให้ทางบรษิทัฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วนั
ท างาน หรอืก่อน 3 สัปดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 
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เง่ือนไขการยกเลิก กรุ๊ปสงกรานต์  
ค่ามดัจ าทัวร์จะถูกน  าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้ เดินทางยกเลิกหรือไม่

สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี้ 
 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 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจ าท ัง้หมด (บรษิทัฯ ต้องออกตัว๋โดยส่วนใหญ่อย่าง
น้อย 15-20 วนัก่อนเดนิทาง) 
- กรณยี ืน่วซ่ีาแล้ว บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณตีดิธุระส่วนตวั หรอื เอกสารไม่พร้อมท ีจ่ะย ืน่วซ่ีา ขอยดึมดัจ าท ัง้หมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ทัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏิเสธการเข้าเมอืง หรอืไม่ใชบ้รกิารระหว่างทวัร์ จะไม่มกีารคนืเงนิไม่ว่ากรณไีด ๆ ท ัง้สิ้น 

 

หมายเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรอืโรงแรมท ีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านงึถงึความสะดวกและปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทางออก หรอืเข้าประเทศ เนือ่งจากมสีิ่งผดิกฎหมาย
หรอืสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสียหรอืด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามท ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงพจิารณาแล้ว ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณที ีส่ถานทูตงดออกวซ่ีาอันสืบเนือ่งมาจากเอกสารในการย ืน่วซ่ีาไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรือ่งการเงนิและการ
ท างานของตวัผู้โดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืงให้กบั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าวท ีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋
เองเพือ่ต่อเครือ่งในกรณที ีส่ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า 
 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 

ต ัง้แต่วนัท ี ่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเร ิม่การเก็บขอ้มูลดา้นไบโอเมตทรกิซ ์ จากผูส้มคัรทกุทา่น ท ีส่มคัรขอ

วซ่ีา เพือ่เดนิทางไป ประเทศออสเตรเลยี ดงัน ัน้ผูย้ ืน่ขอวซ่ีาทกุทา่น จะตอ้งมาตดิต่อ ท ีศู่นยย์ ืน่วซ่ีาออสเตรเลยี 

ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายนิว้มอื 

1) หนังสอืเดนิทาง มอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (นับวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก 
หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส  าคญัมาก) 
*** 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) หนังสือรบัรองการท างานของบริษัทท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ  หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรือส าเนา

ทะเบยีนการคา้ถ้าเป็นเจา้ของกจิการ 
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6) ขา้ราชการจะต้องมหีนังสอืรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย์ หรือ ฝากประจ าตัวจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทตู
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนักเรียน  
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 ทัง้บิดาและมารดา ไม่ไดเ้ดนิทางพร้อมกบัเดก็ทัง้คู่ ทางผู้ปกครองทัง้ 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอ าเภอ
ออกให้   อนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศกบัใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวท่ีตัวแทน
ยื่นวีซ่า VFS ทัง้คู่พร้อมกบับุตร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพร้อมกนัไม่ต้องใชห้นังสอืยนิยอม  
12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่้สูงอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะ

เดนิทางจริง บริษัทฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่าก่อนวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และต้องจ่ายค่าทวัร์
ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไม่ได้
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทัง้ส ิน้ และ จะไมร่ับผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิ
เดนิทางเนืองจากมบีางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมดรวมถึงญาติหรือ
ผู้ติดตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากต้องใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ในการ
ท าประกนัสุขภาพซึง่ลูกคา้จะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันัน้ๆ หรือ ลูกคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้ วซี่าขึ้นอยู่กบัผลของ
สุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวซี่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอร์โทรศพัท์บ้าน และอีเมล ์(ส  าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอร์มในการยืน่วซี่า   

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านได้ยืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทูตไดจ้นกว่าจะถึงวนัก าหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งใหท้ราบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส ิ้น --                            

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ข ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย ืน่วซ่ีาไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทูตได้ ซึง่ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านท ีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ท ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเท ีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารท ีร่ะบุเทา่นัน้  
 

 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
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1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่า
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมท ีไ่ด้ช าระไปแล้ว และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด  
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวซ่ีาอันเนือ่งมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บิดเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงค์ในการย ืน่ขอวซ่ีาท่องเท ีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
4. กรณที ีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
ข ึ้นอยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 

ทีอ่ยู่  ตัวแทนรับย่ืนวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 
ช ั้น 28 อำคำรเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันำ, กรุงเทพฯ 10110 
ท ำกำร : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยุด ของ สถำนทูตออสเตรเลีย 
เวลำย่ืนใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลำรับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 
เวบ็ :www.vfs-au.net 
**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับย่ืนวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่จะย่ืนกรุ๊ป***  

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า  

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

 
 

1. ชื่อ / นำมสกลุ (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.)   ................................................................................ ........... 
2. วนั-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อำยุ .................... ปี   สถำนท่ีเกดิ ................................................ 
3. ชื่อ / นำมสกลุเดิม (หำกม)ี ...................................................................................  
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ................................................................. .................................................... 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ............................ 
โทรศพัท์บำ้น .....................................................  มอืถือ ..................................................... 
5. อำชีพปัจจุบนั .............................................. ต ำแหนง่ .....................................................  
ชื่อสถำนท่ีท ำงำน หรือร้ำนคำ้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่..................................................................................................................... .... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศพัท์ท่ีท ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 
6. สถำนภำพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยำ่     (.....) มำ่ย     (.....) อยูก่นิฉันสำมี-ภรรยำ   (.....) แยกกนัอยู ่
ถำ้สมรสแลว้ กรุณำกรอกรำยละเอียดของคูส่มรส 



 

   
 
 

   
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์      ENJOY AUSTRALIA-APR-6D-TG-W14 

ชื่อ-นำมสกลุ ......................................................................................  วนั -เดือน-ปีเกดิ ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ...........................................................................................................................  
โทรศพัท์ท่ีบำ้น ......................................................  มอืถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทำงไปดว้ยกนั   กรุณำระบุ 
 ชื่อ-นำมสกลุ ........................................................................   ควำมสัมพนัธ์ ............................ 
 ชื่อ-นำมสกลุ ........................................................................   ควำมสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบนักำรศึกษำ .................................................................... .............. 
ท่ีอยู ่ .......................................................... ............................. รหัสไปรษณีย์ ............โทรศพัท์ ....................................... 
9. ทำ่นเคยถูกปฏิเสธกำรวซีำ่หรือไม ่   ไมเ่คย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (TWN / DBL) ............ห้อง    
 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) .................................................. 

 


