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BW..ENJOY AUSTRALIA (RE-ROUTE )  
ซิดนีย์ – โกลด์โคสท์ – แทงกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน 6 วัน 4 คืน 

 
 
 
 
 
 
ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย ชมมหานครซิดนีย ์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือ

ส าราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียสวน
สัตว์พื้นเมือง พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ เที่ยวชมเขาสามอนงค์ ต านานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์
เท่นส์ อันเป็นมรดกโลก  แทงกาลูมา รีสอร์ท บนเกาะมอเรตันที่เต็มไปด้วยความงามของหาดทรายและให้ท่านไห้
ป้อนอาหารโลมาแสนรู้  บริสเบนเมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายจนได้รับสมญา
นามว่า รัฐแห่งการพักผ่อน  โกลด์โคสท์ เมืองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการพักผ่อน และชายหาดสีทองยาวสุด
ลูกตา ตะลุยโลกแห่งภาพยนตร์ มูฟวี่เวิลด์ พบกับตัวละครท่ีคุณคุ้นเคยอาทิเช่น มนุษย์ค้างคาว นางแมวป่า   และ
สนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดกันอย่างจุใจ 

  พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 50% 
 ก าหนดการเดินทาง   13 -18 เมษายน 2559 ( สงกรานต์ )    

 

วนัแรก  (13 เมษายน 2559) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

16.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตทูางเขา้หมายเลข 2  แถว D 
เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG) เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบัและบริการเอกสารการเดินทาง 

19.20 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 475 
 

วนัท่ีสอง (14 เมษายน 2559) นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  

07.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองและด่านศุลกากรแลว้ เดินทางเขา้สู่ตวัเมืองซิดนีย ์ 
น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไป
กับการชมธรรมชาตแิละความนา่รักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาลา่ 
จิงโจ้ วอมแบท ใหท้่านได้สัมผสัและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด 
สนุกสนานกับการให้อาหารจงิโจ้จากมอืของทา่นเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับ
บรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กวา่ 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น 
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 พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สร้างรายไดใ้ห้กับชาวออสเตรเลีย   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บาร์บีคิว ณ ร้านอาหารที่โคอาล่า พาร์ค 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทวิทัศน์อันสวยงามบน

ผืนแผ่นดินและหบุเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนดิ สัตว์ตาง ๆ สามารถ
อาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเตม็ไปด้วยต้นยคูาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ าเงิน
ตามหุบเขาอันกว้างใหญ ่ผ่านเมอืงเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA  จากน้ันชม 
เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญส่ามก้อนรูปทรงแปลก
ตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นต านานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอ
ริจิ้นสามตนทีถู่กสาปให้เป็นหินสามก้อนท าให้หุบเขาแห่งนีม้ีความงามยิ่งขึ้น จากน้ัน
น าท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท าให้
ท่านได้ชมเขาสามอนงคไ์ด้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมมุ น าท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA 
SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมยัก่อนมีความชันถงึ 45 
องศา วิง่ผ่านทะลุหบุเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว 
จากน้ันให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ทีจ่ัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่า
ฝนและหุ่นจ าลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากน้ันขึ้นกระเช้า SCENIC 
CABLEWAY จากใต้หบุเขาสูด่้านบนพร้อมชมความงดงามเบือ้งล่างของหบุเขาสีน้ า
เงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมมุที่แตกต่าง ( ในกรณีที่ RAILWAY ปดิ
ปรับปรุง ก็สามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน )  

 ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  SYDNEY HOLIDAY INN POTTS POINT HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม  (15 เมษายน 2559) นครซิดนีย ์– เท่ียวชมเมือง  – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ชอ้ปป้ิง – โกลด์โคสท์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายทีห่นุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวนัหยุดหรือยาม
เย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นยิมเล่นกระดานโต้คล่ืน 
หาดทรายแห่งนีย้ังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดใน
คราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000  ผ่านชมบ้านของเศรษฐบีนเนินเขา แวะจุดชมวิว
บนหน้าผาเพื่อชมทศันียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่
สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป จดุชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงาม
ของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบรเิวณนี้
ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกทีเ่ข้ามาทางเรือในยามสงคราม ม้าหินของมสิ
ซิสแม็คควอร่ี ม้านัง่หินตวัโปรดของภริยาของผู้ส าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์
เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหนา้เป็นอ่าวซิดนีย์ที่
สวยงาม  นอกจากน้ีด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูป
ให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
ลอ่งเรือส าราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) 
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 ส่ิงก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบ
สถาปัตยกรรมรว่มสมัยที่สร้างชือ่เสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง 
สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ดว้ยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลา
ในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึน้เปน็มรกดโลกในปี 
พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้อง
ภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยงัสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์  ที่เช่ือมต่อระหว่าง
ซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซดินีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและท าใหก้ารเดินเข้าสู่ตัว
เมืองซิดนีย์ได้สะดวงยิง่ขึน้  ชมเรือใบที่ชาวออสซ่ีน าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นเดินทางกลับ
สู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเชน่ครีมบ ารุงผวิ หรือของที่ระลึกตา่ง ๆ เช่นพวง
กุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ 

 จากน้ันเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ  
……. น. เดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองบริสเบน เท่ียวบินท่ี  QF ….. 
....... น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองโกลดโ์คสท ์เมืองต่างอากาศท่ีมีช่ือเสียงของรฐัควนีสแ์ลนด์  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ร้านอาหารไทย 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  GOLD COAST  WATERMARK HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ (16 เมษายน 2559) โกลดโ์คสท์ - มูวี่ เวิลด์ – ทังการูม่า รีสอร์ท เกาะมอร์ตั้น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
  เดินทางสู่ มูฟวี่เวิลด์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์ส 
 ให้ท่านได้ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ท่ีเป็นโลกแห่งจินตนาการของผู้มาเยือนจาก

นานาประเทศ สัมผัสกับตัวละครของโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง น าท่านนั่ง
รถไฟชมเทคนิคการถ่ายท าภาพยนตร์ชื่อดัง เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน 
ชมการแสดงของสตั้นแมนในเรื่องโปลิตจิตไม่ว่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชื่อ
ดัง อาทิ ลูนนี่ทูนส์ บั๊กบันนีกระต่ายแสนกล ชมแบทแมนภาพยนตร์สามมิติ
ในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวู้ด ล่องแพตามหาบั๊กบันน ีและนั่งรถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM  หรือจะนั่ง
รถไฟเหาะตีลังกาที่ต่ืนเต้นเร้าใจ     ห้ามพลาดโชว์มาใหมก่ารแสดงแข่งรถ 
HOLLY WOOD STUNT DRIVER   เป็นการแสดงที่ต่ืนตาต่ืนใจ  การแข่ง
รถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ที่มีการขบัอย่างผาดโผน ทะลุก าแพง และสิ่ง
กีดขวาง พร้อม SPECIAL AFFECT สมจริง เป็นการจ าลองฉากจริงจาก
ภาพยนตร์ HOLLY WOOD ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน 

WARNER BROTHER   เช่น บั๊กบันน่ี สคปูปี้ดู   ภายใต้หลงัคาโปร่งใสไม่
ต้องร้อน และเปียกฝน เคร่ืองเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตี
ลังผาดโผนน าทา่นไปยังดินแดนในโลกอากาศ พบกบัการผจญภัยอัน
แสนสนุก มันและประทบัใจ BAT WING เป็นเคร่ืองเล่นที่มีความสูงถึง 60 
เมตร โดยน าทา่นขึ้นไปชมทวิทัศน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบกบั
ความต่ืนเต้นและ หวาดเสยีวโดยการทิ้งดิ่งลงมาถึงพื้นด้วยความชัน 90 องศา และสนุกประทับใจ  
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                      *** (รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)*** 
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือท่ีบริสเบนเพื่อล่องเรือสู่ทังกาลูม่า รสีอร์ท  

  ***(ก่อนขึ้นเรือกรุณาแยกชุดกางเกงขาสั้นหากท่านต้องการป้อนอาหารโลม ใส่กระเป๋าใบเล็กหิ้วขึ้นบนเรือ  
ส่วนกระเปา๋ใบใหญ่เจ้าหน้าท่ีจะเก็บไว้ใต้ท้องเรือและจัดส่งไปท่ีห้องพัก) 

   ระหว่างเดินทางให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือ ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาทีใน
การเดินทาง เดินทางถึง ทังกาลูมา ไวล์ดอลฟิน รีสอร์ท ตั้งอยู่ในเกาะมอร์ตันท่ีสร้างได้กลมกลืนกับ
ธรรมชาติได้อย่างสวยงามและเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวบนเกาะนี้ที่มีกิจกรรมหลายอย่างท้ังทางน้ าและทางบก 
ท่านจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติพร้อมสัมผัสประสบการณ์การป้อนอาหารให้กับปลาโลมาจมูกขวด
ที่อยู่ตามธรรมชาติ 

  ***(เนื่องจากโลมาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาจขึน้มาให้ป้อนอาหารแต่ละวนัไม่มากเท่ากับนักท่องเท่ียวที่
เดินทางหรืออาจจะป้อนอาหารไม่ครบทุกท่าน ในการป้อนอาหารโลมาห้ามสัมผัสโลมาโดยเด็จขาด) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก  TANGALOOMA  RESORT  หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า   (17 เมษายน 2559) ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม รีสอร์ท  
ต้อนรับเช้าวันใหม่อันสดใสด้วยการชมการให้อาหารนกพีลีแกน ตื่นตากับบรรดานกพีลแีกนท่ีจะบินโฉบ
มารอรับอาหารท่ีท่าเรือซึ่งท่านสามารถสัมผัสประสบการณอ์ันแปลกใหม่ได้ที่ทังกาลูม่ารีสอร์ทเท่านั้น 
จากนั้นน าท่านสนุกสนานกับการนั่งรถ 4WD คัน
ใหญ่ท่ีนั่งได้ 10-20 ท่านผ่าน ผ่านป่ายูคาลิปตัสสู่
เนินทรายอันกว้างใหญ่และใหท่้านได้ตะลุยเนิน
ทรายท่ี SAND DUNES และเล่นกระดานทรายจาก
ยอดเนินทรายสูงชันสู่ดา้นลา่งอย่างตื่นเต้นเร้าใจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร รีสอร์ท (TURSIOPS RESTAURANT ) 
อิสระในการเลือกเล่นกิจกรรมนอกรายการทัวร์ หรือตื้นเต้นในการขับรถ  ATV(Quad Bike Tour)
ใช้เวลาในการขับรถประมาณ 45 นาที จากครูฝึกที่ช านาญและ ตื้นเต้นเร้าใจริมชายหาดไปถึง
เนินเขาสูงที่ท่านจะได้ชมวิวของท้องทะเลสีฟ้าครามอย่างงดงาม ราคาจ่ายเพิ่มยังไม่รวมใน
รายการ  

จากนั้นให้ท่านอิสระในการเดนิเล่นริมหาดทรายหรือเลน่กิจกรรมต่าง ๆ จน 
ได้เวลาทางโดยเรือเฟอร์รี่จากเกาะมอร์ตัน ใช้เวลาในการนั่งเรือ 75 นาทีไปยังท่าเรือเมืองบริสเบน   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
   น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก   BRISBANE FOUR POINT HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หก (18 เมษายน 2559)  บริสเบน – กรุงเทพฯ   

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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   น าท่านชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าบริสเบนท่ีสวยงามราวกับ
ภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของ รัฐควีนส์แลนด์ท่ีเจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จน
ได้รับสมญานามว่า “รัฐแห่งการพักผ่อน”  น าท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่ง
แม่น้ าบรสิเบน ที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์  ผ่านชมซิตี้ ฮอลล์ ให้ท่านได้ชม
สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม ผ่านย่านกลางเมืองท่ีเป็นแหล่งร้านค้าที่เรียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ท่านได้
อิสระเลือกช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย       

11.00 น. เดนิทางสู่สนามบินของเมืองบริสเบน 
14.00 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินเมอืงบริสเบนเพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
20.20 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  TG474 
 

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

 
 . ENJOY AUSTRALIA (RE-ROUTE)    

 

 

ก าหนดการเดินทาง   13 -18 เมษายน 2559 ( สงกรานต์ )    
 

 
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมต๋ัว 
  13-18 เม.ย.2559 

 

ราคาไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบินระหว่าง

ประเทศ 
(รวมตั๋วบิน

ภายในประเทศแล้ว) 

ผู้ใหญ ่ 70,900.- บาท 45,900.- บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 67,900.- บาท 42,900.- บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 64,900.- บาท 39,900.- บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 62,900.- บาท 37,900.- บาท 

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900.- บาท  9,900.- บาท 

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านท่ี 3 ลด 1,200.- บาท 1,200.- บาท 
 

* ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษนี้ ามันของสายการบิน หากสายการบินมีการเปล่ียนแปลง 
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ดยสาร จ านวน 20 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารที่เป็นผู้ใหญต่่ ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทางหรอื เปล่ียนแปลงราคา 
* ส าหรับห้องที่เป็นสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเปน็เตียงใหญ่สองเตียงที่
สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double  beds )  หรืออาจจะจดัเป็นหอ้งที่มีเตียงเสริมให้  หรืออาจจะเป็น 1 เตียงใหญ่ + 1 เตียงเสริม 

( 1 Double + 1 Extra bed ) 
* หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแตจ่ะได้ตามทีข่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพจิารณาให้ 
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*บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซ้ือเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ หากเที่ยวบนิล่าช้า 
* หากจ านวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -17 ท่าน บรษิัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นัง่ในการบริการตลอดการเดินทาง 
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า 
อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) ตามเส้นทาง และสายการบินภายใน  

 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึง่ห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งทีม่ี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษิัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันการเดินทางรวมอบุัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ) 
 ค่าน้ ามันจากสายการบิน ณ วันที่  9 ธันวาคม 2558 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาตามภาษีน้ ามัน หากสาย
การบินเปล่ียนแปลงภาษีน้ ามันหลังจากน้ี 

 รวมค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าออสเตรเลีย 
อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิม่เอง  
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไมม่ี
เพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนักงานยก
กระเป๋า 

 ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ และไมแ่จกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญจ่ะขายเป็นเน็ตเปน็ชั่วโมง 

 
เงื่อนไขการจองทัวร์และการช าระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน  
 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศ 
 ออสเตรเลีย ก่อน 21 วันท างาน หรือก่อน 3 สัปดาห์  
 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน 
 และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 
 ส าหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันท าการส าหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อน  
วันเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 
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เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายคา่ตั๋วเครื่องบนิ ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าลว่งหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคนืได้ หากผู้เดนิทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดนิทางได้ดว้ยเหตุผลไดกต็ามจะเปน็ไปตางเงื่อนไขตามนี้ 
 

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันท าการคืนค่ามัดจ า 20,000.- บาท. 
 แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ าตั๋วท่านละ 20,000 บาท  
 แจ้งล่วงหน้า 20-30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจ า 20,000.- บาท และมีค่าใชจ้่ายเพิ่มดังนี ้
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามัดจ าทั้งหมดหรือหักค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร์  
- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนค่าตั๋ว  

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไมม่ีการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการเข้าเมือง จะไมม่ีการคืนเงินทั้งหมด  

หมายเหตุ  
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ และบรษิัทฯ
จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมส่ิีงผิดกฎหมายหรือส่ิงต้องห้ามน าเข้า
ประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบรษิัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า
อันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการท างานของตัวผูโ้ดยสารเอง บริษัทฯ
จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านัก
อยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋เครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบิน
ระหว่างประเทศล่าช้า 
เอกสารในการขอวีซ่า (ข้อ 14 ส าคัญมาก)  

1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (นบัวันเดินทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมาท้ังหมด 
(ส าคัญมาก) 

2) รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบรษิัทที่ท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านั้น)  หรือส าเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ 
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)   
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบตัรข้าราชเกษียณ 
8) หลักฐานการเงนิ โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรพัย์หรือฝากประจ า ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคาร

เท่านั้น กรณีทีบ่างท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ตอ้งเป็นยอดคงเหลือแบบไมต่ิดลบเท่านั้น 
(ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงนิฝากตัวจริง เพราะระหว่างการยื่นวซี่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนั 
ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงินฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไมร่ับ Bank 
Guarantee ในการใช้ย่ืนวีซ่า 
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 9) เด็กขอหนังสือรบัรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน 
10) เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือยนิยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย 

โดยให้ทางอ าเภอออกให้เท่านั้น ( หากเดินทางกับบดิาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม )  
11) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี เนือ่งจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานานกว่าบุคคลทั่วไปและ

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการท าประกันสุขภาพซ่ึงลูกค้าจะต้องจ่ายเอง นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพของผู้สูงอายุเองและทาง
สถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปขีึน้ไปยืนยันที่จะเดนิทางจริง 
บริษทัฯจะด าเนินการให้และแนะน าให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดนิทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน 
ในกรณีที่วีซ่าไมผ่่านหรือออกไม่ทันตามก าหนดวันเดนิทางมผีลท าให้เดนิทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ 
ทั้งส้ิน บรษิัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูต้ิดตามทีผ่ลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้) 

12) กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถอื เบอร์โทรศัพทบ์้าน และอีเมล ์ (ส าคัญมาก) ที่สามารถติดตอ่ได้ ลงในส าเนาบัตรประชาชน
และ ส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 15 วัน   หนังสือเดินทาง(PASSPORT) ที่ยื่นเข้าสถานทตูแล้วไม่สามารถดึงออกมาจาก
สถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันก าหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดนิทางไปประเทศอืน่ก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบกอ่นยื่นวีซ่า  
หากท่านไม่แจ้งใหท้ราบ บรษิัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้น  

14) ลูกค้าจะต้องเซ็นต์ชื่อด้วยตัวเอง เพื่อยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (เซ็นต์ช่ือให้เหมือนในพาสปอร์ต) ทั้งหมด 2 ฟอร์ม ดังน้ี  
14.1 คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม1419  ฟอร์มยื่นวีซ่าออสเตรเลีย  http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf (อัพเดทเวอร์

ชั่นล่าสุดเท่านั้น (12/14)  เสร็จแลว้กรุณาส่งกลับตัวจริง(เท่านัน้) พร้อมเอกสารอื่นๆ   
ใช้ปากกาสีน้้าเงิน (เซ็นต์ชื่อ 2 จดุ ข้อ51  Part N – Signatures และ ข้อ 52 DECLARATION – Signatures  หน้า 16) 

*** ส าหรบัการยื่นวซี่าหากลูกค้าไม่เซ็นต์ชื่อด้วยตัวเอง ให้คนอืน่เซ็นต์ชื่อให้หรอืไม่ยอมเซน็ต์ชื่อในฟอรม์ยื่นวีซ่า เราถือว่าเป็นการ
ปลอมแปลงเอกสารหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ หากท่านโดนปฎิเสทวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน และจะไม่คืนค่ามัดจ า
หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด และหากโดนปฎิเสทเหตุผลเพราะปลอมแปลงเอกสารท่านจะไม่สามารถยื่นวซี่าได้ภายใน 3 ปี  

14.2 คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม956  http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf  ใบมอบฉันทะให้เอเจนตเ์ป็นตัวแทนยื่น วี
ซ่าของท่าน  เสร็จแล้วกรุณาส่งกลับตัวจริง(เท่านั้น) พร้อมเอกสารอื่นๆ   
ใช้ปากกาสีน้้าเงิน (เซ็นต์ชื่อ 1 จดุ ข้อ  24 Declaration by client  หน้า 5) 

เงื่อนไขส าคัญของการพิจารณาวีซ่า 
 การพิจารณาอนุมัตวิีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทาง
ไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน  
 
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซี่า ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวรท์ัง้หมด หรือ หากต้องการยื่นค าร้องขอวซีา่ใหม่
ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม ่พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหมทุ่กคร้ัง 
2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแล้ว และทางบรษิัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  
3. หากทางสถานทูตแจง้ว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรอืผิด
วัตถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าทอ่งเที่ยว  ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา่ทัวรท์ั้งหมด 

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf
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 4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึน้อยู่
กับทางบริษทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

**** ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับยืน่วีซ่า หากบรษิทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไมต่รงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุ๊ป*** 
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไวข้้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  
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 โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

 
 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ................................................ 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ............................ 
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ที่ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่ 
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .................................................................................. 
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ ........................................ 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 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     



 

 

 

 

 

 

 

 

BW  ENJOY RE-ROUTE AUSTRALIA  13-18 APR16 SONGKRAN (9DEC16)    Page 11 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ SK_ENJOY-TG-W14 

 
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 


