
 
 

 
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์     Paradise Australia-APR-7D-TG-W14 

 

 PARADISE AUSTRALIA 7 DAYS 

( SPECIAL ) 
 

ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ - บริสเบน – โกลด์โคสท์ 7 วัน 4 คืน 
 

ขอเชิญท่านเดนิทางเยือนประเทศออสเตรเลยี มหานครซิดนีย ์ เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซาท์เวลส ์ ล่องเรือ
ส าราญชมอ่าวซิดนีย ์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์ สิง่ก่อสรา้งอันโด่งดงัของออสเตรเลยีที่องคก์ารยูเนสโกได้
ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่  ชมเขาสามอนงค ์ THREE SISTERS  ROCK ต านานแห่ง
อทุยานแห่งชาติบลูเม้าทเ์ท่นส ์ อันเป็นมรดกตื่นเตน้สุดระทึกใจกับการนัง่รถ 4WD ตะลุยเนินทราย และ
สนุกสนานกับการเล่นแซนดูนบอรด์ ที่ Port Stephens แล้วล่องเรือส าราญ Moonshadow Cruise ชม
ปลาโลมาแสนน่ารกั  น าท่านสู่รฐัควีนสแ์ลนด ์ ร ัฐแห่งแสงอาทิตย์อันแสนสดใสของประเทศออสเตรเลยี เมือง
บริสเบน เมอืงหลวงของรฐัควีนสแ์ลนด  ์ เด ินทางสู่โกลดโ์คสท ์ เมืองสวรรคแ์ห่งการพกัผ่อนของออสเตรเลยีที่ม ี
หาดทรายสทีองยาวสุดลูกตา  เข้าชม MOVIE WORLD ที่ท่านจะไดพ้บกับตวัแสดงของหนังดงัอย่างใกลช้ิด  ชม
สตัว์พืน้เมืองหลากหลายชนิดที่  เขตรกัษาพันธุส์ัตวป่์าเคอรร์มับิน สนุกสนานกับการให้อาหารจงิโจจ้ากมอืของ
ท่านเอง  ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมอืง Gold Coast แบบ 360 องศา ที่อาคาร Q1 OBSERVATION DECK   
และช้อปป้ิงสนิคา้แบรนเนมที่ศูนยก์ารค้าแปซิฟิค แฟร ์

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 

 อาหารพิเศษ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด สด  ๆ จากทะเล  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง    10 –16   เมษำยน   2560  ( สงกรานต ์) 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์     Paradise Australia-APR-7D-TG-W14 

วนัแรก  (วนัท่ี 10 เมษายน 2560)      กรุงเทพฯ – ซิดนยี ์

 

วนัท่ีสอง (วนัท่ี 11 เมษายน 2560)      ซิดนยี ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์

       ชมการแสดงพ้ืนบา้นของชาวอะบอริจ้ินส-์ซิดนยี ์

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16.00 น.  พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภมิู ชั้น 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย เจ้ำหน้ำที่  

คอยให้กำรต้อนรับและอ  ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรและสัมภำระ 

19.20 น.  ออกเดินทำงสู่ นครซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี  TG475 

 

 
 
  
07.20 น    เดินทำงถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์ นครซิดนยี ์ ประเทศออสเตรเลีย หลัง

   ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง 

     น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ชื่นชมทวิทัศน์อันสวยงำมบน

   ผืนแผ่นดินและหุบเขำอันกว้ำงใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนำนำชนิด สัตว์ตำง ๆ 

   สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและเตม็ไปด้วยต้นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกล

   เป็นสีน ำ้เงินตำมหุบเขำอันกว้ำงใหญ่ ผ่ำนเมืองเลก็ๆกลำงหุบเขำชื่อว่ำ  

   KATOOMBA   จำกน้ันชม เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็น

   แทน่หินใหญ่สำมก้อนรูปทรงแปลกตำที่เกิดจำกฝนและลมพัดจนเกิดเป็นต ำนำน

   ควำมรักอันแสนเศร้ำของยักษ์สำวอะบอริจิ้นสำมตนที่ถูกสำปให้เป็นหินสำมก้อน

   ท  ำให้หุบเขำแห่งน้ีมีควำมงำมย่ิงขึ้น จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ SCENIC WORLD 

   บริษัทที่บริกำรกระเช้ำและรถรำงลงหุบเขำท  ำให้ทำ่นได้ชมเขำสำมอนงค์ได้สวยงำม

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – ซิดนยี ์

2 
ซิดนยี ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ทน่ส ์

ชมการแสดงพื้นบา้นของชาวอะบอริจ้ินส-์ซิดนยี ์

3 
ซิดนยี ์– พอรต์ สตีเฟ่นส ์ น ัง่รถ 4 WD  

ตะลุยบนเนนิทราย-ล่องเรอืส าราญชมปลาโลมา 

4 
ซิดนยี ์– เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์-ชอ้ปป้ิง 

บริสเบน-โกลดโ์คสท  ์

5 
โกลดโ์คสท-์ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับนิ 

ชอ้ปป้ิงแปซิฟิค แฟร-์ Q1 OBSERVATION DECK  

6 
โกลดโ์คสท ์– MOVIE WORLD –บริสเบน ชมเมือง - 

กรุงเทพฯ 

7 กรุงเทพฯ 
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วนัท่ีสาม (วนัท่ี 12 เมษายน 2560)         ซิดนยี ์– พอรต์ สตีเฟ่นส ์ น ัง่รถ 4 WD ตะลุยบนเนนิทราย  

          ล่องเรือส าราญชมปลาโลมา 

 

   ย่ิงขึ้นอีกมุม น ำทำ่นรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่

   ดัดแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินในสมัยก่อนมีควำมชันถึง 45 องศำ ว่ิงผ่ำนทะลุ 

     หุบเขำอันสูงชันสู่หุบเขำด้ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้นและหวำดเสียว จำกน้ันให้ทำ่นได้เดิน

   ชมธรรมชำติตำมทำงไม้ที่จัดไว้อย่ำงสวยงำมใต้หุบเขำ ชมป่ำฝนและหุ่นจ  ำลองกำร

   ขุดถ่ำนหินในสมัยก่อน จำกน้ันข้ึนกระเช้า SCENIC CABLEWAY  จำกใต้หุบเขำ

   สู่ด้ำนบนพร้อมชมควำมงดงำมเบ้ืองล่ำงของหุบเขำสีน ำ้เงินที่ทำ่นยังสำมำรถชม

   ยอดเขำสำมอนงค์อีกมุมที่แตกต่ำง ( ในกรณีที ่RAILWAY ปิดปรบัปรุง ก็ 

   สามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ข้ึนหรือลงหุบเขาแทน ) 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบทอ้งถิ่น ณ ภตัตาคาร 

     จากน ั้นน าท่านสู่ WARADAH ABORIGINAL CENTER ให้ทำ่นได้ชมกำรแสดง

     ของชนเผ่ำพ้ืนเมืองชำวอะบอริจิ้นส์กำรแสดงกำรต้อนรับ กำรหำอำหำรและกำร

     ทกัทำยตำมแบบของเผ่ำพ้ืนเมืองสมัยก่อน นอกจำกน้ียังให้ทำ่นได้ชมภำพวำดที่

     เป็นเอกลักษณล์ำยต่ำง ๆ หรอืจะซ้ือสินค้ำต่ำง ๆของชำวอะบอริจิ้นส์เพ่ือเป็นของ

     ฝำก อำท ิ เช่น บูมเมอร์แรง ภำพวำด จำนรอง หรือพวงกุญแจ  จำกน้ันเดินทำง

     กลับสู่ซิดนีย์  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

     น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY  TRAVELODGE / HOLIDAY INN 

   DARLING HARBOUR   หรือเทยีบเทำ่ 

 

 
 
 
เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   น ำทำ่นเดินทำงสู่ พอรต์ สตีเฟ่นส ์โดยน่ังรถขึ้นไปทำงเหนือผ่ำนสะพำนฮำร์เบอร์ 

   ข้ำมอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำมสู่ย่ำนนอร์ทซิดนีย์ ผ่ำนเมืองกอ็สฟอร์ดและเมือง  

   นิวคำสเซิล ก่อนจะถึงทำงแยกเข้ำสู่พอรต์ สตีเฟ่นส ์ เมืองตำกอำกำศที่ชำวซิดนีย์

   เดินทำงมำพักผ่อนทำงทะเลจึงได้รับสมญำนำมว่ำ”Blue Water Paradise”จำกน้ัน

   น ำทำ่นได้สัมผัสประสบกำรณอ์ันตื่ นเต้นกับกำรน่ังรถ 4WD ตะลุยเนนิทราย และ

   กำรเล่นแซนดูนบอรด์ กระดำนล่ืนไถลลงจำกเนินทรำยสูงนับ 10 เมตร พร้อมชม

   วิวอันงดงำมของท้องทะเลและเนินทรำยสีทองเพลิดเพลินอำรมณบ์นชำยหำดที่เยน็             

            สบำยเหมำะแก่กำรพักผ่อน จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ทำ่เรือที่ อ่ำวเนลสัน  

   (NELSON BAY)  

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ 
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วนัท่ีสี่ (วนัท่ี 13 เมษายน 2560) ซิดนยี ์– เท่ียวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์–ช้อปป้ิง 

     บริสเบน-โกลดโ์คสท ์

 

   ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนนา่รกัในธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด  ให้ทำ่น

   ได้ชมโลมาที่ว่ำยน ำ้เวียนวนอยู่ใกล้ๆ สนุกสนำนตื่นเต้นเม่ือโลมำทกัทำยด้วยกำร

   กระโจนทะยำนไปข้ำงหน้ำพร้อมกับเรือ นอกจำกน้ีทำ่นสำมำรถชมนกนำนำชนิดที่

   บินไปมำในอ่ำวน้ี  จำกน้ันสมควรแก่เวลำ น ำทำ่นเดินทำงกลับสู่ นครซิดนยี ์

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน  

     น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY  TRAVELODGE / HOLIDAY INN 

   DARLING HARBOUR   หรือเทยีบเทำ่ 
 
 
 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   น ำทำ่นชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซ่ีนิยม

   มำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเยน็ในบรรยำกำศท่ำมกลำงสำยลม แสงแดด  

   อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดำนโต้คล่ืน หำดทรำยแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทำงในกำรว่ิง

   มำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกีฬำโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนนิเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ำผำเพ่ือชมทศันียภำพอัน

   สวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชม

   วิวที่สวยงำมอีกแห่งที่ทำ่นจะได้ชมท้องทะเลอันงดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และ

   ควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณน้ียังเคยเป็นจุดวำงปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำมสงครำม มา้หินของมิสซิสแม็คควอร่ี 

   ม้ำน่ังหินตัวโปรดของภริยำของผู้ส ำเรจ็รำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำทเ์วลส์ ซ่ึงเป็น

   ม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสุดของสวนสำธำรณะ ด้ำนหน้ำเป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม  

   นอกจำกน้ีด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมที่ทำ่นจะถ่ำยรูปให้เห็น

   โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ำส์และสะพำนฮำร์เบอร์เป็นสัญลักษณข์องนครซิดนีย์  

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี ์  เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ (OPERA  

   HOUSE) ส่ิงก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณใ์น

   แบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น 

   อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ 

   ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

    มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้อง

   แสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ  ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือทำ่น

   ยังสำมำรถถ่ำยรูปกับสะพานฮารเ์บอร ์  ที่เชื่อมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำนเหนือกับ

   ตัวเมืองซิดนีย์เข้ำหำกัน ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท  ำให้กำร
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วนัท่ีหา้ (วนัท่ี 14 เมษายน 2560)        โกลดโ์คสท-์ เขตรักษาพันธุสั์ตวป่์าเคอรร์ัมบิน 

        ช้อปป้ิงแปซิฟิค แฟร-์ Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมือง  

 

   เดินเข้ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงย่ิงขึ้น  ชมเรือใบที่ชำวออสซ่ีน ำออกมำล่องอ่ำว

   อวดควำมงำมในอ่ำวแห่งน้ี จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้ำนช้อปป้ิงสินค้ำ

   พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำก อำทเิช่นครีมบ ำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่ำง ๆ  

    เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย  

จำกน้ันเดินทำงสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนยี  ์

…….น.   เดินทำงโดยสำยกำรบินภำยในประเทศ สู่ เมืองบริสเบน เที่ยวบินที่.. 

…….น.   ถึงเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ 

น ำท่ำนเข้ำพักที่โรงแรม  BNE – FOUR POINT BY SHERATOIN / GOLD 

COAST-GRAND CHANCELLOR HOTEL  หรือเทยีบเทำ่ 

 
 
 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

เมืองโกลดโ์คสทเ์มืองตำกอำกำศชำยทะเลที่เป็นที่นิยมมำกที่สุดในรัฐควีนส์      

แลนด์ที่มีหำดทรำยสีทองทอดยำว 70 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองที่ชำวออสซ่ีมำ

อำบแดดและเล่นกระดำนโต้คล่ืนเป็นจ  ำนวนมำก นอกจำกน้ีโกลด์โคสท์ยังเป็นที่

ชื่นชอบของนักช้อปป้ิงเพรำะร้ำนค้ำเปิดให้บริกำรจนถึง 4 ทุม่ทุกวัน น ำทำ่นสู่ 

เขตรกัษพ์นัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน  (Currumbin Wildlife Sanctuary) ตั้งอยู่เขต

ชำนเมืองโกลด์โคสต์ทำงตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พำรำไดซ์ ที่ น่ีเป็นที่อยู่อำศัยของ

สัตว์ป่ำพ้ืนเมืองของออสเตรเลียที่หำดูได้ยำก ซ่ึงทำ่นจะได้สัมผัสกับสัตว์เหล่ำน้ี

อย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงกำรเที่ยวชม เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเคอร์รัมบินอยู่ในควำมดูแล

ของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ำ เนชั่นแนล ทรัสต์ (National Trust) 

ที่มีนกแก้วตัวเลก็สีสวยจ  ำนวนมำกและเป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์พ้ืนเมืองนำนำชนิด

ชมธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสัตว์พ้ืนเมืองนำนำชนิด อำท ิ โคอาล่า จิงโจ ้

วอมแบท ให้ท่ำนได้สัมผัสและถ่ำยรูปคู่กับโคอำล่ำตัวน้อยอย่ำงใกล้ชิด สนุกสนาน

กบัการใหอ้าหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์ ณ หอ้งอาหารในเคอรร์มับิน 

    น ำทำ่นเดินทำงสู่ แปซิฟิค แฟร์ (PACIFIC FAIR SHOPPING CENTRE)  

    ศูนย์กำรค้ำขนำดใหญ่อันทนัสมัย ให้ทำ่นได้อิสระเลือกซ้ือเลือกชมสินค้ำจำก 

    ห้ำงสรรพสินค้ำชื่อดังของออสเตรเลีย อำทเิช่น DAVID JONES, MYER,  

    TARGET และ เพลิดเพลินกับร้ำนค้ำชั้นน ำกว่ำ 400 ร้ำนค้ำ ไม่ว่ำจะเป็น  

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

    HUGO BOSS,  MICHAEL KORS, UGG AUSTRALIA, ADIDAS, UNDER 
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วนัท่ีหก (วนัท่ี 15 เมษายน 2560)         โกลดโ์คสท ์– MOVIE WORLD –บริสเบน ชมเมือง – กรุงเทพฯ 

 

 

 

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

    SUPERDRY  และอีกมำกมำย  จำกน้ันน ำทำ่นสู่ อาคาร Q1 OBSERVATION 

    DECK   เป็นอำคำรที่พักอำศัยที่สูงที่สุดในโลกมีจ  ำนวนชั้นถึง 80 ชั้น  

    เป็นรีสอร์ทระดับหรู 5  ดำว บริกำรด้วยลิฟทค์วำมเรว็สูงขึ้นไปยังชั้นที่  77 และ 

    78 ซ่ึงเป็นชั้นชมวิว ทำ่น จะได้ชมทศันียภำพที่สวยงำมของเมือง Gold Coast 

    แบบ 360 องศำ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด สดๆจากทะเล  

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเข้ำพักที่โรงแรม GOLD COAST GRAND CHANCELLOR / 

WALTER MARK HOTEL/  หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ มูฟว่ีเวิลด ์ ของวอร์เนอร์บรำเธอร์สให้ทำ่นได้ชมโรงภำพยนต์ที่

เป็นโลกแห่งจินตนำกำรของผู้มำเยือนจำกนำนำประเทศ สัมผัสกับตัวละครของโรง

ภำพยนตร์ที่มีชื่อเสียง น ำทำ่นน่ังรถไฟชมเทคนิคกำรถ่ำยท  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 รถยนต์ที่ มีกำรขับอย่ำง

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 ำท่ำนไปยังดินแดนในโลก

อำกำศ พบกับกำรผจญภัยอันแสนสนุก มันและประทบัใจ BAT WING เป็น 
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วนัท่ีเจ็ด (วนัท่ี 16 เมษายน 2560)          กรุงเทพฯ 

 

 

 

เคร่ืองเล่นที่มีควำมสูงถึง 60 เมตร โดยน ำทำ่นขึ้นไปชมทิวทศัน์ของ MOVIE 

WORLD ก่อนพบกับควำมตื่ นเต้นและ หวำดเสียวโดยกำรทิ้งดิ่งลงมำถึงพ้ืนด้วย

ควำมชัน 90 องศำและสนุกประทบัใจ 

    (รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอัธยาศัย) 

     น ำท่ำนชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อันดับสำมของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ำ้

   บริสเบนที่สวยงำมรำวกับภำพวำด และเป็นเมืองใหญ่ที่ สุดของรัฐควีนส์แลนด์ที่

   เจริญเติบโตจำกอุตสำหกรรมกำรทอ่งเที่ยว จนได้รับสมญำนำมว่ำ “รฐัแห่งการ

   พกัผ่อน”  น ำทำ่นชมเซาท์แบงค ์ปารก์แลนด  ์สวนสำธำรณะริมฝั่งแม่น ำ้บริสเบน 

   ที่กว้ำงใหญ่ เตม็ไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ ์  ผ่ำนชมซิตี้  ฮอลล์ ให้

   ทำ่นได้ชมสถำปัตยกรรมที่งดงำม ผ่ำนย่ำนกลำงเมืองที่เป็นแหล่งร้ำนค้ำที่เรียกว่ำ

   ย่ำนควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ทำ่นได้อิสระเลือกช้อปป้ิงกับสินค้ำหลำกหลำยกันได้

   ตำมอัธยำศัย 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน  

 จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ สนามบินของเมืองบริสเบน เพ่ือเดินทำงกลับ  

23.40 น.                  เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 478 

 
 
 
06.00 น.                    เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภำพ 

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

อตัราค่าบริการ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง    10 –16   เมษำยน   2560  ( สงกรานต ์) 

       

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋ 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน

ระหว่างประเทศ 
(รวมตัว๋ภายในประเทศแล้ว) 

ผู้ใหญ่ 73,900.- บาท 50,900.- บาท 

เดก็พกักับ 1 ผูใ้หญ่ 68,900.- บาท 48,900.- บาท 

เดก็พกักับ 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 64,900.- บาท 45,900.- บาท 

เดก็พกักับ 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 60,900.- บาท 41,900.- บาท 

ห้องพกัเด ีย่วเพิม่ท่านละ 10,900.- บาท 10,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดให้ท่านที่ 3 (เตยีงเสรมิ)  1,000.- บาท 1,000.- บาท 
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*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบินหากมกีารเกบ็เพิม่โดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคานี้ไปแล้ว  
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผู้ีโดยสาร จ านวน 20 ท่าน หากผู้โดยสารท ีเ่ป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
*** ส าหรบัห้องท ีเ่ป็นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงท ี่
สามารถพกัได้ 3 ท่าน (2 Double beds) หรอือาจจะจดัเป็นห้องท ีม่เีตยีงเสรมิม ี1เตยีงใหญ่ + 1เตยีงเสรมิ (1 Double+ 1 Extra bed) 
*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 ัง้สิ้ น 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 

 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 

 รวมค่าธรรมเนยีมในการขอวซ่ีาออสเตรเลยี 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าว 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณที ีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการท ีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งด ืม่และค่าอาหารท ีส่ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารท ีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ท ีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิไกด์ ค่าทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าท ี่

โรงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มี
พนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 
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 ไม่รวมค่าอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนือ่งจากท ีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช ัว่โมง  

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึง่ท่าน  
 ท่านต้องเตรยีมเอกสารให้ทางบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วัน
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 
 

เงื่อนไขการยกเลิก กรุ๊ปเทศกาลสงกรานต์  
ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรมและวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากท่านยกเลิกหรือไม่

สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้
 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 บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืค่าตัว๋ 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 หรอืไม่ใช้บรกิารระหว่างทวัร์จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมดไม่ว่ากรณไีด  ๆ
ท ัง้สิ้น  

หมายเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรอืโรงแรมท ีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านงึถงึความสะดวกและปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทางออก หรอืเข้าประเทศ เนือ่งจากมสีิ่งผดิกฎหมาย
หรอืสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสียหรอืด้วยเหตุผลใด  ๆ ก ็
ตามท ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงพจิารณาแล้ว ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณที ีส่ถานทูตงดออกวซ่ีาอันสืบเนือ่งมาจากเอกสารในการย ืน่วซ่ีาไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรือ่งการเงนิและการ
ท างานของตวัผู้โดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืงให้กบั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าวท ีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 
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ตัง้แต่วันที ่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเริ่มการเก็บขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ ์จากผูส้มัครทุกท่าน ทีส่มัครขอวี

ซ่า เพือ่เดนิทางไป ประเทศออสเตรเลยี ดังนัน้ผูย้ื่นขอวซี่ าทุกท่าน จะตอ้งมาตดิต่อ ทีศู่นย์ยื่นวซี่าออสเตรเลยี ดว้ย

ตนเอง เพือ่สแกนลายนิว้มอื 

1) หนังสอืเดนิทาง มอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (นับวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือ
มีวีซ่าติดมาทัง้หมด (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 
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 หมายเหต ุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัร
นักเรียน  

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 ทัง้บดิาและมารดา ไม่ไดเ้ดนิทางพร้อมกบัเด็กทัง้คู่ ทางผู้ปกครองทั ้ง 2 ต้องไปขอโดยใหท้างอ าเภอ
ออกให ้   อนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศกบัใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวท่ีตัวแทน
ยื่นวีซ่า VFS ทัง้คู่พร้อมกบับุตร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพร้อมกนัไม่ต้องใชห้นังสอืยนิยอม  
12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่้สูงอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง

จริง บริษัทฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่าก่อนวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และต้องจ่ายค่าทวัร์ทัง้หมด
ก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไม่ไดบ้ริ ษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได  ๆ ทัง้ส ิน้ และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิเดนิทาง
เนืองจากมบีางท่านในคณะไม่ผ่าน บรษิัทฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตาม
ทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากต้องใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ในการท า
ประกนัสุขภาพซึง่ลูกคา้จะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันัน้ๆ หรือ ลูกคา้
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สามารถท าเองได)้  หล ังจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่ไป
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึ้นอยู่กบัผลของ
สุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวซี่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอร์โทรศพัท์บ้าน และอีเมล ์ (ส  าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอร์มในการยืน่วซี่า   

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

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

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซา่
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมท ีไ่ด้ช าระไปแล้ว และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด  
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวซ่ีาอันเนือ่งมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงค์ในการย ืน่ขอวซ่ีาท่องเท ีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
4. กรณที ีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน ข ึ้นอยู่
กบัทางบรษิทัฯ 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 
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.)   ........................................................................ ................... 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์     Paradise Australia-APR-7D-TG-W14 

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 ่
 ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
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 

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) .................................................. 

 


