
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  
      Page 1 
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BW...ENJOY AUSTRALIA 7 DAYS 5 NIGHTS 
 

 

บริสเบน - ทงักาลมูา - โกลดโ์คสท ์- ซิดนีย ์7 วนั 5 คืน 
 

บริษทัฯ ขอเชญิท่านเดนิทางเยอืนประเทศออสเตรเลยี ทงักาลูมา รีสอรท์ บนเกาะมอรต์นัทีเ่ตม็ไปด้วย
ความงามของหาดทรายและให้ท่านไดป้้อนอาหารโลมาแสนรู ้ บริสเบนเมอืงเอกแห่งรฐัควนีสแ์ลนด ์เต็มไปดว้ย
แหล่งท่องเทีย่วมากมายจนได้รบัสมญานามว่า รฐัแห่งการพกัผ่อน  โกลด์โคสท์ เมอืงที่เต็มไปดว้ยบรรยากาศ
แห่งการพกัผ่อน และชายหาดสทีองยาวสุดลูกตา ตะลุยโลกแห่งภาพยนตร ์มูฟว่ีเวิลด์ พบกับตวัละครที่คุณ
คุน้เคยอาทเิช่น มนุษยค์า้งคาว นางแมวป่า   และสนุกสนานกบัเครื่องเล่นหลากหลายชนิดกนัอย่างจุใจ ชมสตัว์
พืน้เมอืงหลากหลายชนิดที่ เขตรกัษาพนัธุ์สตัวป่์าเคอรร์มับิน สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจงิโจจ้ากมอืของท่าน
เอง ชมทศันียภาพที่สวยงามของเมอืง Gold Coast แบบ 360 องศา ที่อาคาร Q1 OBSERVATION DECK   ช้
อปป้ิงสนิคา้แบรนเนมที่ศูนยก์ารค้าแปซิฟิค แฟร ์ชมมหานครซิดนีย ์เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซาทเ์วลส์ ล่องเรือ
ส าราญชมอ่าวซิดนีย ์ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์(OPERA HOUSE) สิง่ก่อสรา้งอนัโด่งดงัของออสเตรเลยี เทีย่ว
ชมเขาสามอนงค ์ต านานแห่งอทุยานแห่งชาติบลเูม้าทเ์ท่นส ์อนัเป็นมรดกโลก 

 

• พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 

• พิเศษ .. อาหารค า่ทะเลแบบบฟุเฟ่ตส์ด ๆ  
 

ก าหนดการเดินทาง    10 – 16 เมษายน 2561 (สงกรานต)์ 
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วนัท่ีสอง (วนัท่ี 11 เมษายน 61) กรงุเทพฯ – บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูม่า   
 

 

 
 

 

 

 

วนัแรก (วนัท่ี 10 เมษายน 61)  กรงุเทพฯ    
 

 

 

 

 

 
 

   

21.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D 
เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย (TG) เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง   

 

 

 

00.01 น.  เหิรฟ้าสู่ บริสเบน  ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 473 

11.50 น.  ถงึสนามบนิเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนสแ์ลนด์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

แล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบริสเบน 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

      น าท่านชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ้า

   บริสเบนที่สวยงามราวกบัภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ที่สดุของ 

     รัฐควีนส์แลนด์ที่เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับสมญานาม

   ว่า “รฐัแห่งการพกัผ่อน”  น าท่านชมเซาทแ์บงค ์ปารก์แลนด ์สวนสาธารณะริม

   ฝั่งแม่น า้บริสเบน ที่กว้างใหญ่ เตม็ไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์  ผ่าน

   ชมซิต้ี ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็นแหล่ง

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ  

2 กรุงเทพ -บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูมา่ 

3 ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน – โกลดโ์คสท ์

4 

โกลดโ์คสท ์-เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน  -ชอ้ปป้ิง

แปซิฟิค แฟร-์ Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมือง

โกลดโ์คสท ์+ อาหารบุฟเฟ่ตซี์ฟูด  

5 โกลดโ์คสท ์– MOVIE WORLD – ซิดนีย ์

6 
ซิดนีย ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง  

อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์– ซิดนีย ์

7 ซิดนียช์มเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์-กรุงเทพ 
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   ร้านค้าที่เรียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปป้ิงกับสินค้า

   หลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย      น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือแล้วโดยสารเรือเฟอร์ร่ี

   สู่เกาะมอร์ตัน ทงักาลูม่า รีสอรท์  (ก่อนขึ้นเรือกรุณาแยกชุดเล่นน า้หรือกางเกง

   ขาสัน่ใส่กระเป๋าใบเลก็ห้ิวขึ้นบนเรือหากท่านตอ้งการป้อนอาหารโลมา ส่วน 

   กระเป๋าใบใหญ่เจา้หนา้ทีจ่ะจดัส่งไปทีห่อ้งพัก) ระหว่างเดินทางให้ท่านพักผ่อน

   อริิยาบถชมวิวทวิทศัน์จากบนเรือ ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาทใีนการเดินทาง 

   เดินทางถึง ทงักาลูมา ไวลด์อลฟิน รีสอรท์ ต้ังอยู่ในเกาะมอร์ตันที่สร้างได้ 

   กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างสวยงามและเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวบนเกาะน้ีที่มี

   กิจกรรมหลายอย่างทั้งทางน ้าและทางบก ท่านจะไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติพรอ้ม

   สมัผสัประสบการณก์ารป้อนอาหารใหก้บัปลาโลมาจมูกขวดทีอ่ยู่ตาม 

   ธรรมชาติดว้ยมือท่านเอง  

     ***(เน่ืองจากโลมาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาจข้ึนมาให้ป้อนอาหารแต่ละวัน

   ไม่มากเท่ากับนักท่องเทีย่วทีเ่ดินทางหรืออาจจะป้อนอาหารไม่ครบทุกท่าน  

     ในการป้อนอาหารโลมาหา้มสัมผสัโลมาโดยเด็ดขาด) 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหาร 

  น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก TANGALOOMA RESORT หรือเทยีบเทา่   

 

 

 

 

วนัทีส่าม (วนัที ่12 เมษายน 61) ทงักาลูมา รีสอรท์  – บริสเบน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  ต้อนรับเช้าวันใหม่อนัสดใสโดยให้ทา่นได้อิสระท ากจิกรรมบนเกาะน้ีได้มากมาย 

  ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน า้ เล่นเทนนิส วอลเล่ย์บอลชายหาด ชมการให้อาหารนกพีลี

  แกน ต่ืนตากบับรรดานกพีลีแกนที่จะบินโฉบมารอรับอาหารที่ทา่เรือซ่ึงทา่น 

  สามารถสมัผัสประสบการณ์อนัแปลกใหม่ หรือจะชื้อทวัรน์อกรายการทีต่อ้งติดต่อ

  หวัหนา้ทวัรใ์นการจองล่วงหนา้คือ ATV Quad Bike Tours, Whale Watching, 

  Helicopter Joy  Flight, Marine Discovery Cruise  

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหาร 

น าทา่นสนุกสนานกับการน่ังรถ 4WD (รถ 4WD มีหลายขนาดที่สามารถจุ

นักทอ่งเที่ยวได้เร่ิมจาก 6 ทา่นไปจนถึง 22 คนต่อคันและอาจจะน่ังรวมกบัทวัร์
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อื่นๆ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวัน) ผ่านป่าและพุ่มไม้สู่เนินทรายอนั

กว้างใหญ่ที่จะให้ทา่นได้ตะลุยเนินทรายที่ SAND DUNES ให้ทา่นได้ลองเล่น

กระดานทรายจากยอดเนินทรายสงูชันสู่ด้านล่างอย่างตื่นเต้นเร้าใจ จนได้เวลาทาง

โดยเรือเฟอร์ร่ีจากเกาะมอร์ตัน ใช้เวลาในการน่ังเรือ 75 นาท ี ไปยังทา่เรือเมือง

บริสเบน  

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พักในเมืองบริสเบน  BRISBANE FOURPOINT BY SHERATON   หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่(วนัที ่13 เมษายน 61) บริสเบน - โกลดโ์คสท ์-เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน   

     ชอ้ปป้ิงแปซิฟิค แฟร-์ Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมือง  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

จากน้ันเดินทางต่อไปยังเมือง โกลด์โคสท ์ เมืองตากอากาศชายทะเลที่เป็นนิยม

มากที่สุดในรัฐควีนสแ์ลนด์ที่มีหาดทรายสีทองทอดยาว 70 กโิลเมตร จึงเป็นเมือง

ที่ชาวออสซ่ีมาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คล่ืนเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีโกลด์

โคสทยั์งเป็นที่ช่ืนชอบของนักชอ็ปป้ิง เพราะร้านค้าเปิดให้บริการจนถึง 4 ทุ่มทุก

วัน น าทา่นสู่เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเคอร์รัมบิน (Currumbin Wildlife Sanctuary) 

ต้ังอยู่เขตชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ที่น่ีเป็นที่อยู่

อาศัยของสัตว์ป่าพ้ืนเมืองของออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก ซ่ึงทา่นจะได้สัมผัสกบัสตัว์

เหล่านี้อย่างใกล้ชิดระหว่างการเที่ยวชม เขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าเคอร์รัมบินอยู่ใน

ความดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุส์ตัว์ป่า เนช่ันแนล ทรัสต์ (National Trust) ที่มี

นกแก้วตัวเลก็สีสวยจ านวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พ้ืนเมืองนานาชนิด  

    ชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิโคอาล่า จิงโจ ้

    วอมแบท ให้ทา่นได้สมัผัสและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด  

    สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต ์

    น าทา่นเดินทางสู่ แปซิฟิค แฟร์ (PACIFIC FAIR SHOPPING CENTRE)  

    ศูนย์การค้าขนาดใหญ่อนัทนัสมัย ให้ทา่นได้อิสระเลือกซ้ือเลือกชมสนิค้าจาก 

    ห้างสรรพสนิค้าช่ือดังของออสเตรเลีย อาทเิช่น DAVID JONES, MYER,  

    TARGET และ เพลิดเพลินกบัร้านค้าช้ันน ากว่า 400 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น  

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

    HUGO BOSS,  MICHAEL KORS, UGG AUSTRALIA, ADIDAS, UNDER  
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    ARMOUR, BILLABONG, RIP CURL, QUIKSILVER, G-STAR RAW, 

    SUPERDRY  และอกีมากมาย  จากน้ันน าทา่นสู่ อาคาร Q1 OBSERVATION 

    DECK   เป็นอาคารที่พักอาศัยที่สูงที่สดุในโลกมีจ านวนช้ันถึง 80 ช้ัน  

    เป็นรีสอร์ทระดับหรู 5  ดาว บริการด้วยลิฟทค์วามเรว็สงูข้ึนไปยังช้ันที่ 77 และ 

    78 ซ่ึงเป็นช้ันชมวิว ทา่น จะได้ชมทศันียภาพที่สวยงามของเมือง Gold Coast 

    แบบ 360 องศา 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู..บุฟเฟ่ตซี์ฟู้ด สดๆจากทะเล) 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พักในเมืองบริสเบน  BRISBANE FOURPOINT BY SHERATON   หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีห่า้ (วนัที ่14 เมษายน 61)  บริสเบน  – MOVIE WORLD – ซิดนยี ์

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู่ มูฟวีเ่วิลด ์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ทา่นได้ชมโรงภาพยนต์ที่

เป็นโลกแห่งจินตนาการของผู้มาเยือนจากนานาประเทศ สัมผัสกบัตัวละครของ

โรงภาพยนตร์ที่มีช่ือเสยีง น าทา่นน่ังรถไฟชมเทคนิคการถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดัง 

เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมนในเร่ืองโปลิตจิตไม่ว่าง 

ฯลฯ กระทบไหล่ดาราช่ือดัง อาท ิลูนน่ีทูนส ์บ๊ักบันนีกระต่ายแสนกล ชมแบทแมน

ภาพยนตร์สามมิติในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวู้ด ล่องแพตามหาบั๊กบันนี และ น่ัง

รถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM หรือจะน่ังรถไฟเหาะตีลังกาที่ต่ืนเต้นเร้าใจ  

หา้มพลาดโชวม์าใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER 

เป็นการแสดงที่ต่ืนตาต่ืนใจ การแข่งรถมอเตอร์ไซด์ และ รถยนต์ที่มีการขับอย่าง

ผาดโผน ทะลุก าแพง และสิ่งกดีขวาง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็น

การจ าลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLY WOOD  
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หา้มพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการตู์น WARNER BROTHER เช่นบั๊ก

บนันีส่คูปป้ีดู ภายใตห้ลงัคาโปร่งใสไม่ตอ้งรอ้น และ เปียกฝนเครือ่งเล่น 

SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลังผาดโผนน าทา่นไปยังดินแดนในโลก

อากาศ พบกบัการผจญภัยอนัแสนสนุก มันและประทบัใจ BAT WING เป็น

เคร่ืองเล่นที่มีความสูงถึง 60 เมตร โดยน าทา่นข้ึนไปชมทวิทศัน์ของ MOVIE 

WORLD ก่อนพบกบัความตื่นเต้นและ หวาดเสียวโดยการทิ้งดิ่งลงมาถึงพ้ืนด้วย

ความชัน 90 องศาและสนุกประทบัใจ 

    (รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั) 

    จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเมืองบริสเบน 

...... น.    ออกเดินทางสู่ นครซิดนยี ์โดยสารการบิน แคนตสั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที.่.... 

...... น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย  

น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พักในเมืองซิดนีย์  SYDNEY TRAVELODGE  HOTEL   หรือเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก (วนัที ่15 เมษายน 61)ซิดนีย–์อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์–ซิดนยี ์ชอ้ปป้ิงย่านไชน่า ทาวน ์
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ช่ืนชมทวิทศัน์อนัสวยงาม

บนผืนแผ่นดินและหุบเขาอนักว้างใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สตัว์ต่างๆ 

สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเตม็ไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกล

เป็นสนี า้เงินตามหุบเขาอนักว้างใหญ่ ผ่านเมืองเลก็ๆกลางหุบเขาช่ือว่า 

KATOOMBA จากน้ันชม เขาสามอนงค์  (THREE SISTERS ROCK) เป็นแทน่

หินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกดิจากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต านานความ

รักอนัแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจ้ินสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนท าให้

หุบเขาแห่งน้ีมีความงามย่ิงขึ้น จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ SCENIC WORLD 

บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท าให้ทา่นได้ชมเขาสามอนงค์ได้

สวยงามย่ิงขึ้นอกีมุม น าท่านขึ้น รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC 

RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา 

ว่ิงผ่านทะลุหุบเขาอนัสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว ให้ทา่นได้  

  เดินชมธรรมชาติตามจัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขาชมป่าฝนและหุ่นจ าลองการขุด    

ถ่านหินในสมัยก่อน น าทา่นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่
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ด้านบนชมความงดงามเบ้ืองล่างของหุบเขาสนี า้เงินที่ทา่นยังสามารถชมยอดเขา

สามอนงค์อกีมุมที่แตกต่าง  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ให้ทา่นได้อิสระช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองที่ย่านไชน่า ทาวน์

ที่เป็นย่านเก่าแก่อกีแห่งของซิดนีย์  มีร้านค้าเพ่ือเป็นของฝาก อาทเิช่น  สนิค้าของ

ชาวอะบอริจ้ินส์  ตุก๊ตาแกะ ครีมบ ารุงผิว หรือ ของที่ระลึกต่างๆ เช่นพวงกุญแจโค

อาล่า หรือ จิงโจ้ 

 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                       น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE HOTEL    หรือเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด (วนัที ่16 เมษายน 61)    ซิดนยีช์มเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์- กรุงเทพฯ 

 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น าทา่นชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยม

   มาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเยน็ในบรรยากาศทา่มกลางสายลม แสงแดด  

   อนัสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทางในการว่ิง

   มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนนิเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพ่ือชมทศันียภาพอัน

   สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชม

   วิวที่สวยงามอกีแห่งที่ทา่นจะได้ชมท้องทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และ

   ความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ ยังเคยเป็นจุดวางปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี่ 

   ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้ส าเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ซ่ึงเป็น

   ม้าหินทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  

   นอกจากน้ีด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ทา่นจะถ่ายรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่า เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์ จากน้ัน 

   เดินทางสู่ทา่เรือ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั  

    ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA  

   HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ใน
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   แบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างช่ือเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น 

   อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ 

   ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น  

    มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้อง

   แสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือทา่น

   ยังสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์  ที่เช่ือมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกบั

   ตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและท าให้การ 

    เดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงย่ิงข้ึน  ชมเรือใบที่ชาวออสซ่ีน าออกมาล่องอ่าว

   อวดความงามในอ่าวแห่งน้ี  

13.00 น.     ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่ ทา่อากาศยานคิงสฟ์อร์ดสมิทธ์ 

16.00 น.    เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 472 

22.20 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ ....โดยสวัสดิภาพ .. 

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

 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
 ก าหนดการเดนิทาง    10 - 16 เมษายน 2561 (สงกรานต)์ 

 

คณะผูเ้ดินทาง ราคารวมตัว๋ 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน

ระหว่างประเทศ 
(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 77,900.- บาท 53,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  73,900.- บาท 49,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 69,900.- บาท 45,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 64,900.- บาท 42,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ    10,900.- บาท   10,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ลดท่านที ่3   1,000. -บาท   1,000. -บาท 

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษนี า้มนัของสายการบนิ  
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* การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผีู้โดยสาร จ านวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการเล่ือนการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

* กรณอีอกตัว๋แล้วมกีารยกเลิกการเดนิทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุป๊ของสายการบนิ 

*ส าหรับห้องที่เป็นสามเตยีง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่

สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตยีงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส าหรบั

ห้องนอน 3 ท่าน 

* บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในเรื่องตัว๋ที่ลูกค้าซื้อเองเพ่ือต่อเที่ยวบนิหรือค่าเดนิทางต่าง ๆ ที่จะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเที่ยวบนิล่าช้าหรือ

จ านวนผู้เดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุป๊ไม่สามารถออกเดนิทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบนิ กรณุาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัรห์รือ

ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบนิทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบนิจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณลีูกค้ามวีีซ่าอยู่แล้ว หรือ มบีตัรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวซ่ีา เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบหรือคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมอืง   

* หากจ านวนลูกค้าที่เดนิทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดนิทาง 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  

* ที่นั่งส าหรับกรุป๊ที่เราจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้านหน้าสดุ(long leg seat)  

 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุใน

รายการ 

 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหน่ึงห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศ

ออสเตรเลีย 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัท าเองได ้
หรอืกรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่า กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป  (ตอ้งท าประกนัเพิม่) 
 ลกูคา้อายุ 1 เดอืน -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  

 ค่าน า้มันจากสายการบิน ณ วันที่  3 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน า้มัน 

หากสายการบินเปล่ียนแปลงภาษีน า้มันหลังจากน้ี 

 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าออสเตรเลีย   
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อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าได้ท่านละ 30 กโิลกรัม และ บนิภายในสายการบนิแควนตสั (domestic) อนุญาตให้โหลดได้ท่านละ 23 

กโิลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถือขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพ่ือความรวดเรว็และสะดวกในการเดินทาง  

 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

 ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน  

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 

21 วันท างาน หรือก่อน 3 สปัดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและ

ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับ

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผู ้

เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ า 30,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมด  



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  
      Page 11 

 รหสัโปรแกรมทวัร ์ ENJOY AUSTRALIA 7D5D APR18-TG-W14 

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

 

หมายเหตุ  

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ 

เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไป

ในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

2. ทางบริษัทฯ ไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า

อนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการย่ืนวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเร่ืองการเงินและการท างานของตัว

ผู้โดยสารเอง  

3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สายการบินระหว่าง

ประเทศล่าช้า 

 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  
ทางสถานฑตูออสเตรเลยี  เริม่การเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทกุทา่น ทีส่มคัรขอวซี่า เพือ่เดนิทางไป 
ประเทศออสเตรเลยี ดงันัน้ผูย้ ืน่ขอวซี่าทกุทา่น จะตอ้งมาตดิต่อ ทีศ่นูยย์ืน่วซี่าออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพือ่สแกน
ลายนิ้วมอื และตอ้งจองควิวซีา่กอ่นยืน่เทา่นัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก 
หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 
***การยืน่วซีา่ออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
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5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส าเนา
ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษยีณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

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

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  
10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี 
11) เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านัน้ จากบดิาและ
มารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่า VFS พร้อมกบับตุร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะ
เดนิทางจรงิ บรษิทัฯจะด าเนนิการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซีา่กอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัร์
ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไมท่นัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด้
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิ
เดนิทางเนืองจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอื
ผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการ
ท าประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพื่อ
ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --            
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กรณีลูกค้าใช้บตัรเอเบค  

โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่ 
วซี่าทอ่งเทีย่ว เนื่องจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซี่าแบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 
CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหต ุ หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดย
อตัโนมติั เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสดุ แล้วจะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดย
อตัโนมติั) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของลูกค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ : 
http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 344 6300 
 
เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน  

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยื่นค ารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของทา่น 

ข้ึนอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

ท่ีอยู่ ตวัแทนรบัยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

ช้ัน 28 อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สขุุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 

เวลาย่ืนใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

http://thailand.embassy.gov.au/
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เวบ็ :www.vfs-au.net 

 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยื่นวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีจะยื่น 

 กรุณาเตรียมเอกสารท่ีช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  

 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

 

 

 

 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

 
 

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

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 


