
 

 
 
 

 
     

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   ENJOY AUSTRALIA-APR-7D-TG-W14 

      

ENJOY AUSTRALIA 7 DAYS 5NIGHTS 
( SPECIAL ) 

 

 

บริสเบน  - ทงักาลมูา  - โกลดโ์คสท ์ - ซิดนีย ์7 วนั  5 คนื  
 

ขอเชิญท่านเดนิทางเยือนประเทศออสเตรเลยี ทงักาลูมา รีสอรท์ บนเกาะมอรต์นัที่เต ็มไปดว้ยความงาม
ของหาดทรายและให้ท่านไดป้้อนอาหารโลมาแสนรู ้ บริสเบนเมอืงเอกแห่งรฐัควีนสแ์ลนด์ เต ็มไปดว้ยแหล่ง
ท่องเที่ยวมากมายจนไดร้ ับสมญานามว่า รฐัแห่งการพักผ่อน  โกลด์โคสท์ เมอืงที่เต ็มไปดว้ยบรรยากาศแห่ง
การพักผ่อน และชายหาดสีทองยาวสุดลูกตา ตะลุยโลกแห่งภาพยนตร์ มูฟว่ีเวิลด ์พบกับตวัละครที่คุณคุ ้นเคย
อาทิเช่น มนุษย์ค ้างคาว นางแมวป่า   และสนุกสนานกับเคร ื่องเล่นหลากหลายชนิดกันอย่างจุใจ ชมสตัว์พืน้เมอืง
หลากหลายชนิดที่  เขตรกัษาพันธุ์สตัวป่์าเคอรร์มับิน สนุกสนานกับการให้อาหารจงิโจจ้ากมือของท่านเอง ชม
ทัศนียภาพที่สวยงามของเมอืง Gold Coast แบบ 360 องศา ที่อาคาร Q1 OBSERVATION DECK   ช้อปป้ิง
สนิคา้แบรนเนมที่ศูนยก์ารค้าแปซิฟิค แฟร ์ชมมหานครซิดนีย ์เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือส าราญ
ชมอ่าวซิดนีย ์ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์(OPERA HOUSE) สิง่ก่อสรา้งอนัโด่งดงัของออสเตรเลยี เที่ยวชมเขา
สามอนงค ์ ต านานแห่งอทุยานแห่งชาติบลูเม้าทเ์ท่นส ์ อนัเป็นมรดกโลก 

 

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 

 พิเศษ .. อาหารค า่ทะเลแบบบุฟเฟ่ตส์ด ๆ   
 

ก าหนดการเดินทาง  11- 17 เมษายน 2560 (สงกรานต์) 
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วนัท่ีสอง (วนัท่ี 12 เมษายน 60) กรุงเทพฯ -บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูม่า   
 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก (วนัท่ี 11 เมษายน 60)  กรุงเทพฯ    
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

21.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  ชัน้ 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D 
เคาน์เตอรส์ายการบินไทย (TG) เจา้หน้าที่คอยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง   

 
 

 

00.01 น.  เหิรฟ้าสู่ บริสเบน  ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 473 

11.50 น.  ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

แล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบริสเบน 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

      น าท่านชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ้า

   บริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของ 

     รัฐควีนส์แลนด์ที่ เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว จนได้รับสมญานาม

   ว่า “รฐัแห่งการพกัผ่อน”  น าท่านชมเซาทแ์บงค ์ปารก์แลนด  ์สวนสาธารณะริม

   ฝั่งแม่น า้บริสเบน ที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์  ผ่าน

   ชมซิตี้  ฮอลล์ ให้ทา่นได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ่านย่านกลางเมืองที่เ ป็นแหล่ง

   ร้านค้าที่ เรียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ทา่นได้อิสระเลือกช้อปป้ิงกับสินค้า

   หลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย      น าทา่นเดินทางสู่ทา่เรือแล้วโดยสารเรือเฟอร์รี่

   สู่เกาะมอร์ตัน ทงักาลูม่า รีสอรท์  (ก่อนข้ึนเรือกรุณาแยกชุดเล่นน า้หรือกางเกง

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ  

2 กรุงเทพ -บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูม่า 

3 ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน – โกลดโ์คสท ์

4 

โกลดโ์คสท ์-เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับนิ  -ชอ้ปป้ิง

แปซิฟิค แฟร-์ Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมือง

โกลดโ์คสท ์+ อาหารบุฟเฟ่ตซี์ฟูด  

5 โกลดโ์คสท ์– MOVIE WORLD – ซิดนยี ์

6 
ซิดนยี ์– สวนสตัวพ์ื้นเมือง  

อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์– ซิดนยี ์

7 ซิดนยีช์มเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์-กรุงเทพ 
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   ขาสัน่ใส่กระเป๋าใบเลก็ห้ิวข้ึนบนเรือหากท่านตอ้งการป้อนอาหารโลมา ส่วน 

   กระเป๋าใบใหญ่เจา้หนา้ที่จะจดัส่งไปที่หอ้งพัก) ระหว่างเดินทางให้ท่านพักผ่อน

   อิริยาบถชมวิวทวิทัศน์จากบนเรือ ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาทใีนการเดินทาง 

   เดินทางถึง ทงักาลูมา ไวลด์อลฟิน รีสอรท์ ตั้งอยู่ในเกาะมอร์ตันที่สร้างได้ 

   กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างสวยงามและเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวบนเก าะน้ีที่ มี

   กิจกรรมหลายอย่างทั้งทางน ้าและทางบก ท่านจะได ้ใกล ้ชิดกบัธรรมชาติพรอ้ม

   สมัผสัประสบการณก์ารป้อนอาหารใหก้บัปลาโลมาจมูกขวดท่ีอยู่ตาม 

   ธรรมชาติดว้ยมือท่านเอง  

     ***(เน่ืองจากโลมาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาจข้ึนมาใหป้้อนอาหารแต่ละวัน

   ไม่มากเทา่กับนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดินทางหรืออาจจะป้อนอาหารไม่ครบทุกท่าน  

     ในการป้อนอาหารโลมาหา้มสัมผัสโลมาโดยเด็ดขาด) 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟต์ ณ หอ้งอาหาร 

  น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก TANGALOOMA RESORT หรือเทยีบเทา่   

 

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

เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

  ต้อนรับเช้าวันใหม่อันสดใสโดยให้ทา่นได้อิสระท  ากิจกรรมบนเกาะน้ีได้มากมาย 

  ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน ้า เล่นเทนนิส วอลเล่ย์บอลชายหาด ชมการให้อาหารนกพีลี

  แกน ตื่นตากับบรรดานกพีลีแกนที่จะบินโฉบมารอรับอาหารที่ทา่เรือซ่ึงท่าน 

  สามารถสัมผัสประสบการณอ์ันแปลกใหม่ หรือจะชื้อทวัรน์อกรายการทีต่อ้งติดต่อ

  หัวหนา้ทวัรใ์นการจองล่วงหนา้คือ ATV Quad Bike Tours, Whale Watching, 

  Helicopter Joy  Flight, Marine Discovery Cruise  

เท่ียง          รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านสนุกสนานกับการน่ังรถ 4WD (รถ 4WD มีหลายขนาดที่สามารถจุ

นักทอ่งเที่ยวได้เริ่มจาก 6 ทา่นไปจนถึง 22 คนต่อคันและอาจจะน่ังรวมกับทวัร์

อื่นๆ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวัน) ผ่านป่าและพุ่มไม้สู่เนินทรายอัน

กว้างใหญ่ที่จะให้ทา่นได้ตะลุยเนินทรายที่ SAND DUNES ให้ทา่นได้ลองเล่น

กระดานทรายจากยอดเนินทรายสูงชันสู่ด้านล่างอย่างตื่นเต้นเร้าใจ จนได้เวลาทาง

โดยเรือเฟอร์ร่ีจากเกาะมอร์ตัน ใช้เวลาในการน่ังเรือ 75 นาท ี ไปยังท่าเรือเมือง

บริสเบน จากน้ันเดินทางต่อไปยังเมือง โกลด์โคสท ์ เมืองตากอากาศชายทะเลที่

เป็นนิยมมากที่ สุดในรัฐควีนส์แลนด์ที่มีหาดทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร จึง

เป็นเมืองที่ชาวออสซ่ีมาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คล่ืนเป็นจ  านวนมาก 

นอกจากน้ีโกลด์โคสทยั์งเป็นที่ชื่นชอบของนักชอ็ปป้ิง เพราะร้านค้าเปิดให้บริการ

จนถึง 4 ทุม่ทุกวัน  
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ค า่         รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

                         น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  HOTEL GRAND CHANCELLOR SURFERS 

    PARADISE   หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสี่ (วนัท่ี 14 เมษายน 60)  โกลดโ์คสท ์-เขตรักษาพันธุสั์ตวป่์าเคอรร์ัมบิน   

     ช้อปป้ิงแปซิฟิค แฟร-์ Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมือง  

เช้า    รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

    น าท่านสู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน (Currumbin Wildlife Sanctuary) 

    ตั้งอยู่เขตชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ที่ น่ีเป็นที่อยู่

    อาศัยของสัตว์ป่าพ้ืนเมืองของออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก ซ่ึงทา่นจะได้สัมผัสกับสัตว์

    เหล่าน้ีอย่างใกล้ชิดระหว่างการเที่ยวชม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบินอยู่ใน

    ความดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เนชั่นแนล ทรัสต์ (National Trust) ที่มี

    นกแก้วตัวเลก็สีสวยจ  านวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พ้ืนเมืองนานาชนิด  

    ชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิ โคอาล่า จิงโจ้ 

    วอมแบท ให้ทา่นได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด  

    สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์ 

    น าทา่นเดินทางสู่ แปซิฟิค แฟร์ (PACIFIC FAIR SHOPPING CENTRE)  

    ศูนย์การค้าขนาดใหญ่อันทนัสมัย ให้ทา่นได้อิสระเลือกซ้ือเลือกชมสินค้าจาก 

    ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของออสเตรเลีย อาทเิช่น DAVID JONES, MYER,  

    TARGET และ เพลิดเพลินกับร้านค้าชั้นน ากว่า 400 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น  

    LOUIS VUITTON, HERMES, GUCCI, KATE SPADE, GIVENCHY,  

    HUGO BOSS,  MICHAEL KORS, UGG AUSTRALIA, ADIDAS, UNDER 

    ARMOUR, BILLABONG, RIP CURL, QUIKSILVER, G-STAR RAW, 

    SUPERDRY  และอีกมากมาย  จากน้ันน าทา่นสู่ อาคาร Q1 OBSERVATION 

    DECK   เป็นอาคารที่พักอาศัยที่สูงที่สุดในโลกมีจ  านวนชั้นถึง 80 ชั้น  

    เป็นรีสอร์ทระดับหรู 5  ดาว บริการด้วยลิฟทค์วามเรว็สูงขึ้นไปยังชั้นที่ 77 และ 

    78 ซ่ึงเป็นชั้นชมวิว ทา่น จะได้ชมทศันียภาพที่สวยงามของเมือง Gold Coast 

    แบบ 360 องศา 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู..บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด สดๆจากทะเล) 
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    น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  HOTEL GRAND CHANCELLOR SURFERS 

    PARADISE   หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหา้ (วนัท่ี 15 เมษายน 60)    โกลดโ์คสท ์– MOVIE WORLD – ซิดนยี ์

เช้า    รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ มูฟว่ีเวิลด ์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ทา่นได้ชมโรงภาพยนต์ที่

เป็นโลกแห่งจินตนาการของผู้มาเยือนจากนานาประเทศ สัมผัสกับตัวละครของ

โรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง น าท่านน่ังรถไฟชมเทคนิคการถ่ายท  าภาพยนตร์ชื่อดัง 

เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมนในเรื่องโปลิตจิตไม่ว่าง 

ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชื่อดัง อาท ิลูนน่ีทูนส์ บ๊ักบันนีกระต่ายแสนกล ชมแบทแมน

ภาพยนตร์สามมิติในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวู้ด ล่องแพตามหาบ๊ักบันนี และ น่ัง

รถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM หรือจะน่ังรถไฟเหาะตีลังกาที่ตื่นเต้นเร้าใจ  

หา้มพลาดโชวม์าใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER 

เป็นการแสดงที่ตื่ นตาตื่ นใจ การแข่งรถมอเตอร์ไซด์ และ รถยนต์ที่มีการขับอย่าง

ผาดโผน ทะลุก  าแพง และส่ิงกีดขวาง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็น

การจ  าลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLY WOOD  

หา้มพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการตู์น WARNER BROTHER เช่นบ ั๊ก

บนันีส่คูปป้ีดู ภายใต้หลงัคาโปร่งใสไม่ต้องรอ้น และ เปียกฝนเคร่ืองเล่น 

SCOOPY DOO SPOOKY  รถไฟเหาะตีลังผาดโผนน าทา่นไปยังดินแดนในโลก

อากาศ พบกับการผจญภัยอันแสนสนุก มันและประทับใจ BAT WING เป็น

เคร่ืองเล่นที่มีความสูงถึง 60 เมตร โดยน าท่านขึ้นไปชมทวิทศัน์ของ MOVIE 

WORLD ก่อนพบกับความตื่นเต้นและ หวาดเสียวโดยการทิ้งดิ่งลงมาถึงพ้ืนด้วย

ความชัน 90 องศาและสนุกประทบัใจ 

    (รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอัธยาศัย) 

    จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเมืองบริสเบน 

18.05น.   ออกเดินทางสู่ นครซิดนยี ์โดยสารการบิน แคนตัส แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี..... 

19.40น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์ นครซิดนยี ์  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย  

          น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN DARLING HARBOUR  หรือเทยีบเทา่ 

 
วนัท่ีหก (วนัท่ี 16 เมษายน 60)ซิดนยี–์อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส–์ ชมการแสดงชาวอะบอริจ้ินส ์ -ซิดนยี ์
 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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น าท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ชื่นชมทวิทศัน์อันสวยงาม

บนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่างๆ 

สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเตม็ไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกล

เป็นสีน ้าเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเลก็ๆกลางหุบเขาชื่อว่า 

KATOOMBA จากน้ันชม เขาสามอนงค์  (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่น

หินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นต านานความ

รักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนท  าให้

หุบเขาแห่งน้ีมีความงามย่ิงขึ้น จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD 

บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท  าให้ทา่นได้ชมเขาสามอนงค์ได้

สวยงามย่ิงขึ้นอีกมุม น าทา่นขึ้ น รถรางไฟฟ้า  (KATOOMBA SCENIC 

RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา 

ว่ิงผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว ให้ทา่นได้

เดินชมธรรมชาติตามจัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจ  าลองการขุด

ถ่านหินในสมัยก่อน น าท่านขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่

ด้านบนชมความงดงามเบ้ืองล่างของหุบเขาสีน า้เงินที่ทา่นยังสามารถชมยอดเขา

สามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง (ในกรณีที่ RAILWAY ปิดปรับปรุง กส็ามารถน่ัง 

SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน) 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบทอ้งถิ่น ณ ภตัตาคาร 

จากน ั้นน าท่านสู่ WARADAH ABORIGINAL CENTER ให้ทา่นได้ชมการ

แสดงของชนเผ่าพ้ืนเมืองชาวอะบอริจิ้นส์การแสดงการต้อนรับ การหาอาหารและ

การทกัทายตามแบบของเผ่าพ้ืนเมืองสมัยก่อนนอกจากน้ียังให้ทา่นได้ชมภาพวาด

ที่เป็นเอกลักษณ์ลายต่าง ๆ หรือจะซ้ือสินค้าต่าง ๆของชาวอะบอริจิ้นส์เพ่ือเป็น

ของฝากแวะร้านชอ็ปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝาก อาทเิช่นครีมบ ารุงผิว 

หรือ ของที่ระลึกต่างๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือ จิงโจ้ 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                    น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  HOLIDAY INN DARLING HARBOUR   หรือเทยีบเทา่ 

 

วนัท่ีเจ็ด (วนัท่ี 17 เมษายน 60)    ซิดนยีช์มเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์- กรุงเทพฯ 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นชม มา้หินของมิสซิสแม็คควอร่ี ม้าน่ังหินตัวโปรดของภริยาของผู้ส าเรจ็

ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ซ่ึงเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของ

สวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม นอกจากน้ีด้านบนสวนสาธารณะ

ยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ทา่นจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่าเฮาส์ และ 

สะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณข์องนครซิดนีย์ 
น าทา่นเดินทางสู่ ท่าเรือใหท่้านไดล้่องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี  ์ เพ่ือชม  
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โรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ (OPERA HOUSE) ส่ิงก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูป

เรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณใ์นแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับ

ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณ

ในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และ

องค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกตโลกในปี พ.ศ.2550 ภายในประกอบ

ไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหาร

จ  านวนมาก ระหว่างล่องเรือทา่นยังสามารถถ่ายรูปกับ สะพานฮารเ์บอร ์ ที่

เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลาง

อ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงาม ชมเรือใบที่ชาวออสซ่ีน าออกมาล่องอ่าวอวดความงาม

ในอ่าวแห่งน้ี 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

 ได้เวลาอันสมควรน าทา่นเดินทางสู่ ทา่อากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิทธ์ 

16.00 น.    เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 472 

22.20 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ ....โดยสวัสดิภาพ .. 

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

 

อัตราค่าบริการ 
 ก าหนดการเดินทาง    11- 17 เมษายน 2560 (สงกรานต)์ 

 

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋ 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน

ระหว่างประเทศ 
(รวมตัว๋ภายในประเทศแล้ว) 

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 76,900.- บาท 53,900.- บาท 
เดก็อายุต ากว่า 12 ปี พกักับ 1 ผูใ้หญ่  72,900.- บาท 49,900.- บาท 
เดก็อายุต ากว่า 12 ปี พกักับ 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 68,900.- บาท 45,900.- บาท 
เดก็อายุต ากว่า 12 ปี พกักับ 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 63,900.- บาท 42,900.- บาท 
ห้องพกัเด ีย่วเพิม่ท่านละ    10,900.- บาท   10,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ลดท่านที่ 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 
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* ส าหรบัห้องท ีเ่ป็นสามเตยีง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงท ี่
สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds )  หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1  เตียงเสริม ( 1 Double + 1 Extra bed )     
ส าหรบัห้องนอน 3 ท่าน 
* บรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบในเรือ่งตัว๋ท ี่ลูกค้าซื้อเองเพือ่ ต่อเท ีย่วบินหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ท ีจ่ะมาเดินทางกบัคณะเราหากเท ีย่วบินล่าช้า 
หรอืจ านวนผู้เดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได้ 
*หากท่านต้องการอาหารพเิศษหรอืท ีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพือ่แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามท ีข่อหรอืไม่ข ึ้นอยู่กบัสายการบินจะพจิารณาให้  
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,500 บาท 
* กรณลูีกค้ามวีซ่ีาอยู่แล้ว หรอื มบีัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องย ืน่วซ่ีา เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิัทฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ท ัง้สิ้น หากไม่ได้รบัอนุญาตเข้าประเทศ เนือ่งจากเป็นดุลพนิจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมอืง   
* หากจ านวนลูกค้าท ีเ่ดนิทาง 15 -18 ท่าน บรษิทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ท ีน่ัง่ในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
* โรงแรมทีอ่อสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามท ีร่ะบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมท ีพ่กั (สองท่านต่อหนึง่ห้อง), ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท ีย่ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการท ีร่ะบุ 

 ค่าอาหารและเครือ่งด ืม่ตามรายการท ีไ่ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งท ีม่,ี ค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ  

 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 และบรษิทัฯของสงวนสิทธิใ์นการปรบัราคาตามภาษีน ้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
ไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนกังานยก
กระเป๋า 
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 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 

เง่ือนไขการยกเลิก กรุ๊ปสงกรานต์  
ค่ามดัจ าทัวร์จะถูกน  าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ 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 ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจ าท ัง้หมดและหกัค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทวัร์  
- กรณอีอกตัว๋แล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคนืค่าตัว๋ 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 หรอืไม่ใช้บรกิารระหว่างทวัร์ จะไม่มกีารคนืเงนิไม่ว่ากรณไีด ๆท ัง้สิ้น 

 

หมายเหตุ  
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมท ี่พักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิัทฯจะค านงึถงึความสะดวกและปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทางออก หรอืเข้าประเทศ เนือ่งจากมสีิ่งผดิกฎหมาย
หรอืสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสียหรอืด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามท ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงพจิารณาแล้ว ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณีท ีส่ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนือ่ งมาจากเอกสารในการย ืน่วซ่ีาไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรือ่งการเงนิและการ
ท างานของตวัผู้โดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืงให้กบั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าวท ีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบคา่ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋
เองเพือ่ต่อเครือ่งในกรณที ีส่ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า 
 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 
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ตั้งแตว่นั ท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเร่ิมการเก็บขอ้มลูดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมคัรทุกทา่น ท่ีสมคัรขอวซีา่ 
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันั้ นผู ้ย่ืนขอวซีา่ทุกทา่น จะตอ้งมาติดตอ่ ท่ีศูนย์ย่ืนวีซา่ออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง 
เพื่อสแกนลายน้ิวมอื 

1) หนังส ือเดินทาง ม ีอายุไม่ต ่ ากว่า 6 เดือน (นับวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก 
หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส  าคญัมาก) 
*** การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไม่จ าเป็นต้องน าพาสปอร์ตเขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอร์ดการเดนิทาง (ถ้าม)ี หรื อ 
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 ใช้ได้ทั ้งคู่)  หรือส าเนา

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

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั ้น หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนังส ือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ ัตร
นักเรียน  

10) ขอส าเนาสูติบตัร เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี 
11) เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี หากไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา หรือ มารดา  

11.1  จะต้องมหีนังสอืยนิยอมจากบดิาหรือมารดาผู้ทีไ่ม่ได้เดนิทางไปดว้ย โดยใหท้างอ าเภอออกใหอ้นุญาตออก  
นอกประเทศ   หรือ กรอกฟอร์ม 1229 

11.2 หรือ ทัง้บิดาและมารดา ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกับเด็กทัง้คู่ ทางผู้ปกครองทัง้ 2 ต้องไปขอโดยใหท้างอ าเภอ
ออกให้   อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกบัใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวท่ีตัวแทน
ยื่นวีซ่า VFS ทัง้คู่พร้อมกบับุตร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพร้อมกนัไม่ต้องใชห้นังสอืยนิยอม  
12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี  ( ยกเว้นกรณีทีผู่้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยนืยันทีจ่ะ

เดนิทางจริง บริษัทฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วีซ่าก่อนวนัเดินทางมากกว่า 45 วนั และต้องจ่ายค่าทวัร์
ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวันเดนิทางม ีผลท าใหเ้ดินทางไม่ได้
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทัง้ส ิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเล ิก
เดนิทางเนืองจากมบีางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมดรวมถึงญาติหรือ
ผู้ติดตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
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กรณีท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากต้องใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมค่ีาใช้จ่ายเพิ่มในการ
ท าประกนัสุขภาพซึง่ลูกคา้จะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยื่นวซี่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันัน้ๆ หรือ ลูกค้า
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยื่นแลว้ รออีกประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อ
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑูตก าหนด หล ังจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ีนอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กบัผลของ
สุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวซี่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอร์โทรศพัท์บ้าน และอีเมล์ (ส  าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอร์มในการยืน่วซี่า   

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากม ีบางท่านไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทูตแล ้วไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทูตไดจ้นกว่าจะถึงวนัก าหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส ิ้น --                            

 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพิจารณาอนุมตั ิวซ่ีานัน้ข ึ้นอยู่ก ับดุลยพินจิของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ต ัวแทนย ืน่วซ่ีาไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึง่ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านท ีม่ ีเอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ท ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเท ีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารท ีร่ะบุเท่านัน้  
 

 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่า
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทูตไม่ค ืนค่าธรรมเนยีมท ีไ่ด้ช าระไปแล้ว และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด  
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวซ่ีาอันเนือ่งมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จรงิ หรอืผิด
วตัถุประสงค์ในการย ืน่ขอวซ่ีาท่องเท ีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
4. กรณที ี่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน 
ข ึ้นอยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
 
 
 

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

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า  

 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ 

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 

1. ชื่อ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................ ... 
2. วนั-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกดิ ................................................ 
3. ชื่อ / นามสกลุเดิม (หากม)ี ...................................................................................  
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ......................................................................... ............................................ 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ............................ 
โทรศพัท์บา้น .....................................................  มอืถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหนง่ .....................................................  
ชื่อสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่..................................................................................................................... .... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศพัท์ท่ีท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่มรส 
ชื่อ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั -เดือน-ปีเกดิ ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัท์ท่ีบา้น ......................................................  มอืถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................... .............. 
ท่ีอยู ่ .......................................................... ............................. รหัสไปรษณีย์ ............โทรศพัท์ ....................................... 
9. ทา่นเคยถูกปฏิเสธการวซีา่หรือไม ่   ไมเ่คย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 
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10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (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 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 


