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ENJOY AUSTRALIA 6 DAYS 

บริสเบน - ทงักาลูมา - โกลด์โคสท์ -  ซิดนีย์  6 วัน 4 คืน 
  
 
 
 - 
 

 
 ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย ทังกาลูมา รีสอร์ท บนเกาะมอร์ตันท่ีเต็มไปด้วยความงาม

ของหาดทรายและให้ท่านได้ป้อนอาหารโลมาแสนรู้  บริสเบนเมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ เต็มไปด้วยแหล่ง
ท่องเที่ยวมากมายจนได้รับสมญานามว่า รัฐแห่งการพักผ่อน  โกลด์โคสท์ เมืองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่ง
การพักผ่อน และชายหาดสีทองยาวสุดลูกตา ตะลุยโลกแห่งภาพยนตร์ มูฟวี่เวิลด์ พบกับตัวละครท่ีคุณคุ้นเคย
อาทิเช่น มนุษย์ค้างคาว นางแมวป่า   และสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดกันอย่างจุใจ ชมมหานคร
ซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือส าราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA 
HOUSE) สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียสวนสัตว์พื้นเมือง พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ เที่ยวชม
เขาสามอนงค์ ต านานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อันเป็นมรดกโลก 

  ชิมไวน์ออสเตรเลียเลิศรส พร้อมอาหารค่ า 

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 
ก าหนดการเดินทาง   12 – 17  เมษายน 2559 ( สงกรานต์ )   
 

วันแรก ( 12 เมษายน2559)       กรุงเทพฯ – บริสเบน  
20.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดนิทาง 
23.59 น.  เหิรฟ้าสู่ บริสเบน  ประเทศออสเตรเลีย  โดยเท่ียวบินที่  TG 473 
 

วันที่สอง   ( 13 เมษายน2559)  บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า  
11.50 น.  ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบริสเบน 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
   น าท่านชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่ง

แม่น้ าบรสิเบนที่สวยงามราวกบัภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของ 
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  รัฐควีนส์แลนด์ที่เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จนได้รบัสมญานามว่า “รัฐแห่งการ
พักผ่อน”  น าท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ าบรสิเบน ที่กว้างใหญ่ เต็มไป
ด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ ์ ผ่านชมซิตี้ ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ่านย่าน
กลางเมืองท่ีเป็นแหล่งร้านค้าท่ีเรียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ท่านได้
อิสระเลือกช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย      น าท่าน
เดินทางสู่ท่าเรือแล้วโดยสารเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมอร์ตัน ทังกาลูม่า รีสอร์ท  
(ก่อนขึ้นเรือกรุณาแยกชุดเล่นน้้าหรือกางเกงขาสั่นใส่กระเปา๋ใบเล็กหิ้วขึ้น
บนเรือหากท่านต้องการป้อนอาหารโลมา ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เจ้าหน้าท่ีจะ
จัดส่งไปท่ีห้องพัก) ระหว่างเดินทางให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือ ใช้เวลาโดยสาร
ประมาณ 75 นาทีในการเดนิทาง เดินทางถึง  
ทงักาลูมา ไวล์ดอลฟิน รีสอร์ท ตั้งอยู่ในเกาะมอร์ตันท่ีสร้างได้กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างสวยงาม
และเปน็รีสอร์ทแห่งเดียวบนเกาะนี้ท่ีมีกิจกรรมหลายอย่างท้ังทางน้ าและทางบก ท่านจะได้ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติพร้อมสัมผัสประสบการณ์การป้อนอาหารให้กับปลาโลมาจมูกขวดที่อยู่ตาม
ธรรมชาติด้วยมือท่านเอง  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สาม ( 14 เมษายน2559)   ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน - โกลด์โคสท์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

ต้อนรับเช้าวันใหม่อันสดใสโดยให้ท่านได้อิสระท ากิจกรรมบนเกาะนี้ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ า 
เล่นเทนนิส วอลเล่ยบ์อลชายหาด ชมการให้อาหารนกพีลแีกน ตื่นตากับ
บรรดานกพีลีแกนท่ีจะบินโฉบมารอรับอาหารท่ีท่าเรือซึ่งท่านสามารถสัมผัส
ประสบการณ์อันแปลกใหม่  หรือจะชื้อทัวร์นอกรายการท่ีต้องติดต่อหัวหน้า
ทัวร์ในการจองล่วงหน้าคือ ATV Quad Bike Tours, Whale Watching, 
Helicopter Joy Flight, Marine Discovery Cruise  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร 
จากนั้นน าท่านสนุกสนานกับการน่ังรถ 4WD(รถ 4WD มีหลายขนาดที่สามารถจนุักท่องเท่ียวได้เริ่ม
จาก 6 ท่าน ไปจนถึง 22 คนต่อคันและอาจจะนั่งรวมกับทัวร์อื่น ๆ เวลาอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงในแตล่ะวนั ) ผ่านป่าและพุ่มไม้สู่เนินทรายอันกว้างใหญ่ท่ี
จะให้ท่านได้ตะลุยเนินทรายท่ี SAND DUNES ให้ท่านได้ลองเล่นกระดาน
ทรายจากยอดเนินทรายสูงชันสู่ด้านล่างอย่างตื่นเต้นเร้าใจ  จนได้เวลาทาง
โดยเรือเฟอร์รี่จากเกาะมอร์ตนั ใช้เวลาในการนั่งเรือ 75 นาทีไปยังท่าเรือ
เมืองบริสเบน  จากนั้นเดนิทางต่อไปยังเมืองโกลด์โคสท์  เมืองตากอากาศ
ชายทะเลท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในรัฐควีนสแ์ลนด์ที่มีหาดทรายสีทองทอด
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ยาว 70 กิโลเมตร จงึเป็นเมืองท่ีชาวออสซี่มาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนี้โกลด์โคสท์ยังเป็นท่ีชื่นชอบของนักช้อปปิ้งเพราะร้านค้าเปดิให้บริการจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
   น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก GOLD COAST WATERMARK  HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่  ( 15 เมษายน2559)  โกลด์โคสท์  –  MOVIE WORLD   – ซิดนีย์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 เดินทางสู่ มูฟวี่เวิลด์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ท่านได้ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่เป็นโลกแห่งจินตนาการ

ของผู้มาเยือนจากนานาประเทศ สัมผัสกับตัวละครของ
โรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง น าท่านนั่งรถไฟชมเทคนิค
การถ่ายท าภาพยนตร์ชื่อดัง เช่น ซุปเปอร์แมน แบท
แมน ชมการแสดงของสตั้นแมนในเรื่องโปลิตจิตไม่ว่าง 
ฯลฯ กระทบไหลด่าราชื่อดัง อาทิ ลูนนี่ทูนส ์บั๊กบันนีกระตา่ยแสนกล ชมแบทแมนภาพยนตร์สามมิติใน
โรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวู้ด ลอ่งแพตามหาบั๊กบันนี และนั่งรถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM  หรือจะนั่ง
รถไฟเหาะตีลังกาที่ต่ืนเต้นเร้าใจ 

                    ห้ามพลาดโชว์มาใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER   
 เป็นการแสดงท่ีตื่นตาตื่นใจ  การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ที่มีการขับ

อย่างผาดโผน ทะลุก าแพง และสิ่งกีดขวาง พร้อม SPECIAL EFFECT 
สมจริง เป็นการจ าลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLY WOOD 

                          ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน WARNER BROTHER   
เช่น บ๊ักบันน่ี สคูปปี้ดู   ภายใต้หลังคาโปร่งใสไม่ต้องร้อน และเปียกฝน 

                          เคร่ืองเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลังผาดโผนน าท่านไปยัง
ดินแดนในโลกอากาศ พบกับการผจญภัยอันแสนสนุก มันและประทับใจ      

 BAT WING เป็นเครื่องเล่นที่มีความสูงถึง 60 เมตร โดยน าท่านขึ้นไปชม
ทิวทัศน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบกับความตื่นเต้นและ หวาดเสียวโดย
การท้ิงดิ่งลงมาถึงพื้นด้วยความชัน 90 องศา และสนุกประทับใจ  

                     (รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)   
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่สนามบินภายในประเทศเมืองบริสเบน 
 18.25 น ออกเดินทางจากสนามบินโดยสายการบินแคนตัส แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ QF549 
 20.00 น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานคงิฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ 
ค่ า รับประทานอาหารค่ าอาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก  METRO CENTRAL HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า   ( 16 เมษายน2559)  ซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  - ซิดนีย์ 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY 
เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมือง
นานาชนดิ อาทิ โคอาล่า จงิโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับ
โคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของ
ท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพืน้ที่กว่า 10 เอเคอร์
ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ 
หนึ่งในอาชีพที่สร้างรายได้ใหกั้บชาวออสเตรเลีย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บีคิว ณ ร้านอาหารในสวนสัตว์ 
น าท่านเดินทางเข้าสู ่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบ
เขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่
ตามธรรมชาติและเต็มไปดว้ยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ าเงิน
ตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA   

  จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่
สามก้อนรูปทรงแปลกตาท่ีเกิดจากฝนและลมพดัจนเกิดเปน็ต านานความรัก
อันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนท่ีถูกสาปให้เปน็หินสามก้อนท าให้
หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD 
บริษัทท่ีบริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท าให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้
สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม น าท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC 
RAILWAY) ท่ีดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 
องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หบุเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและ
หวาดเสียว จากนั้นใหท่้านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ท่ีจัดไว้อย่าง
สวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจ าลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้น
ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความ
งดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ าเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีก
มุมท่ีแตกต่าง ( ในกรณีท่ี RAILWAY ปิดปรับปรุง ก็สามารถนั่ง SCENIC 
CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน )  จากนั้นเดนิทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะ
ร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบ ารุงผิว หรือของท่ี
ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า อาหารไทย พร้อมไวน์ออสเตรเลีย 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก  METRO CENTRAL HOTEL   หรือเทียบเท่า 

วันที่หก   ( 17 เมษายน2559)      ซิดนีย์ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  -  กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BW. ENJOY AUSTRALIA TG   Songkran  12-17 APR16  SONGKRAN ( 2rd REVISED 17FEB16)    Page 5 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ SK_ENJOY AUS-TG-W14 

 

 น ำท่ำนชมเมืองซิดนีย์ ผ่ำนชมมา้หินของมสิซสิแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรด
ของภริยาของผู้ส าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเปน็ม้าหินทราย
อยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  นอกจากนี้
ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรปูให้เห็นโรง
ละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์  
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือให้ท่านได้ ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ 
(OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างท่ีโดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบ
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยท่ีสรา้งชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย 
ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่า
ร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโก
ได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วย
ห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหาร
จ านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์  ท่ีเชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์
ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงาม  ชมเรือใบท่ีชาว
ออสซี่น าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้  

  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  
  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิทธ์  
16.00 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย  เท่ียวบินที่  TG 472 
22.20 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดภิาพ…. 
( วันที่ 16 ก.พ.16 การบินไทยเปลี่ยนเวลาบินจากเดิม 21.30 เป็นออกเดินทาง 16.00 น.) 
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BW.. ENJOY  AUSTRALIA    
 

ก าหนดการเดินทาง      12 – 17  เมษายน 2559 ( สงกรานต์ )   

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมต๋ัว 
12-17 เม.ย.59 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน
ตลอดการเดินทาง 

(ราคาตั๋วบินภายในประเทศ
แล้ว) 

ผู้ใหญ่ 71,900.- บาท 46,900.- บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 68,900.- บาท 43,900.- บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 65,900.- บาท 40,900.- บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 62,900.- บาท 38,900.- บาท 

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

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านท่ี 3 ลด 1,200.- บาท 1,200.- บาท 
*** ราคานีบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันของสายการบิน หากสายการบินมีการเปล่ียนแปลง 
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผู้โดยสาร จ านวน 20 ท่านขึ้นไป หากผูโ้ดยสารที่เป็นผู้ใหญต่่ ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทางหรอื เปล่ียนแปลงราคา 
*** ส าหรบัห้องที่เป็นสามเตยีง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double  beds )  หรืออาจจะจัดเป็นหอ้งที่มีเตยีงเสริมให้  หรืออาจจะเป็น 1 เตียงใหญ่ + 1 เตียงเสรมิ 
( 1 Double + 1 Extra bed ) 
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์
หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจง้ให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไมข่ึ้นอยู่กบัสายการบินจะพจิารณาให้ 
*** บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้ำซ้ือเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ หำกเที่ยวบินล่ำช้ำหรือเปลี่ยนแปลง 
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 ) 
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 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
เพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนักงานยก
กระเป๋า 

 ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถและไม่รวมกระเปา๋ 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญจ่ะขายเป็นเน็ตเปน็ชั่วโมง 

 
เงื่อนไขการจองทัวร์และการช าระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน  
 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศ 
 ออสเตรเลีย ก่อน 21 วันท างาน หรือกอ่น 3 สัปดาห์  
 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน 
 และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 
 ส าหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันท าการส าหรับท่านที่รอ
ผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อน  
วันเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 

 
 

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  
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 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไมม่ีการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการเข้าเมือง จะไมม่ีการคืนเงินทั้งหมด  

 
หมายเหตุ  
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทฯจะค านงึถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ และบรษิัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือส่ิงต้องห้ามน าเข้าประเทศรวมถงึเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพจิารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไมค่รบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการ
ท างานของตัวผูโ้ดยสารเอง บรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋ว
เองเพื่อต่อเคร่ืองในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า 
 
เอกสารในการขอวีซ่า (ข้อ 14 ส าคัญมาก)  

1) หนังสือเดินทำง มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน (นบัวันเดนิทำง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมา
ทั้งหมด (ส าคัญมาก) 

2) รูปถ่ำยสี จ ำนวน 2 รูป (ขนำด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน  
4) ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล, ส ำเนำทะเบียนสมรส  (ถ้ำมี)  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบรษิัทที่ท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านั้น)  หรือส ำเนำทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกิจกำร 
6) ข้ำรำชกำรจะต้องมีหนังสือรับรองกำรท ำงำน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)   
7) ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ ขอส ำเนำบตัรข้ำรำชเกษียณ 
8) หลักฐานการเงนิ โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจ า ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจาก

ธนาคารเท่านั้น กรณีทีบ่างท่านตอ้งการใช้ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ต้องเป็นยอดคงเหลือแบบไม่ติด
ลบเท่านั้น (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใชส้มุดเงินฝากตัวจริง เพราะระหวา่งการยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 

10 -15 วัน ท่านจะไม่สามารถใชส้มุดเงินฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ 
Bank Guarantee ในการใช้ย่ืนวีซา่ 

9) เด็กขอหนังสือรบัรองจำกโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน 
10) เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี หำกไม่ได้เดินทำงกับบิดำ หรือ มำรดำ จะตอ้งมีหนังสอืยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไป

ด้วย โดยให้ทางอ าเภอออกให้เท่านั้น ( หำกเดนิทำงกับบิดำและมำรดำพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม )  
11) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี เนื่องจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำเปน็เวลำนำนกว่ำบุคคลทั่วไป

และมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรท ำประกันสุขภำพซ่ึงลูกค้ำจะต้องจ่ำยเอง นอกจำกนี้วีซ่ำขึ้นอยู่กับผลของสุขภำพของผู้สูงอำยุเอง
และทำงสถำนทูตพจิำรณำเป็นรำยบุคคล ส่วนวันรับวีซ่ำไม่สำมำรถระบุได้ ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอำยุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะ
เดินทำงจรงิ บริษทัฯจะด ำเนินกำรให้และแนะน ำให้ยื่นวีซ่ำก่อนวันเดินทำงมำกกว่ำ 45 วัน และตอ้งจ่ำยค่ำทัวรท์ั้งหมดก่อน
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เดินทำง 15 วัน ในกรณีที่วีซ่ำไม่ผ่ำนหรือออกไม่ทนัตำมก ำหนดวันเดินทำงมีผลท ำใหเ้ดินทำงไม่ได้บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบ
ไม่ว่ำกรณีได ๆ ทั้งส้ิน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคนืเงนิคำ่ทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญำติหรือผู้ตดิตำมที่ผลวีซ่ำออกแล้วแต่
ยกเลิกเพรำะกรณีนี้) 

12) กรุณำใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถอื เบอร์โทรศัพทบ์้าน และอีเมล์ (ส าคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในส ำเนำบัตรประชำชน
และ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน เพื่อกรอกฟอร์มในกำรยื่นวีซ่ำ  

13) ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 15 วัน   หนังสือเดนิทำง(PASSPORT) ที่ยื่นเข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำจำก
สถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันก ำหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะตอ้งแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  
หำกท่ำนไม่แจ้งใหท้รำบ บรษิัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้น  

14) ลูกค้าจะต้องเซ็นต์ชื่อด้วยตัวเอง เพื่อยืน่วีซ่าออสเตรเลีย (เซ็นต์ช่ือให้เหมือนในพาสปอร์ต) ทั้งหมด 2 ฟอร์ม ดังน้ี  
14.1 คลิกดำวน์โหลดฟอร์ม1419  ฟอร์มย่ืนวีซ่ำออสเตรเลีย  http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf (อัพเดท

เวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้น (12/14)  เสร็จแล้วกรุณำส่งกลับตัวจริง(เท่ำนัน้) พร้อมเอกสำรอื่นๆ   
ใช้ปากกาสีน้้าเงิน (เซ็นต์ชื่อ 2 จุด ข้อ51  Part N – Signatures และ ข้อ 52 DECLARATION – Signatures  หน้า 
16) 

*** ส าหรับการยื่นวีซ่าหากลูกคา้ไม่เซ็นต์ชื่อด้วยตัวเอง ให้คนอืน่เซ็นต์ชื่อใหห้รอืไม่ยอมเซน็ต์ชือ่ในฟอร์มยื่นวีซ่า เราถอืว่าเป็น
การปลอมแปลงเอกสารหรอืเอกสารไม่สมบูรณ์ หากท่านโดนปฎิเสทวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน และจะไม่คืนค่า
มัดจ าหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด และหากโดนปฎิเสทเหตุผลเพราะปลอมแปลงเอกสารท่านจะไม่สามารถยื่นวีซ่าได้ภายใน 3 ป ี 

14.2 คลิกดำวน์โหลดฟอร์ม956  http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf  ใบมอบฉันทะให้เอเจนตเ์ป็นตัวแทนยื่น 
วีซ่ำของท่ำน  เสร็จแล้วกรุณำส่งกลับตัวจริง(เท่ำนัน้) พร้อมเอกสำรอื่นๆ   
ใช้ปากกาสีน้้าเงิน (เซ็นต์ชื่อ 1 จดุ ข้อ  24 Declaration by client  หน้า 5) 

เงื่อนไขส าคัญของการพิจารณาวีซ่า 
 การพิจารณาอนุมัตวิีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบรษิัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ี่จะ
เดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทา่นั้น  
 
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมด หรอื หากต้องการยื่นค าร้องขอวีซ่า
ใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกคร้ัง 
2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวีซ่าล่าช้าไมท่ันก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทัวรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทูตแจง้ว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใชห้ลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือผิด
วัตถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าทอ่งเที่ยว  ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา่ทัวรท์ั้งหมด 
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทัวรท์ัง้หมด 
 
**** ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับยืน่วีซ่า หากบรษิทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไมต่รงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุ๊ป*** 

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf
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 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไวข้้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

 

1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อำยุ .................... ปี   สถำนที่เกิด ................................................ 
3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ................................................................................... 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ............................ 
โทรศัพท์บ้ำน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อำชีพปัจจุบัน .............................................. ต ำแหน่ง ..................................................... 
ชื่อสถำนที่ท ำงำน หรือร้ำนค้ำ ...................................................................................................................... 
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 
6. สถำนภำพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่ำ     (.....) ม่ำย     (.....) อยู่กินฉันสำมี-ภรรยำ   (.....) แยกกันอยู่ 
ถ้ำสมรสแล้ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส 
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ชื่อ-นำมสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที่บ้ำน ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้วยกัน   กรุณำระบุ 
 ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสัมพันธ์ ............................ 
 ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสัมพันธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ .................................................................................. 
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ 
........................................ 
9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธกำรวีซ่ำหรือไม่   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     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) .................................................. 


