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วนัแรก (วนัท่ี 12 เมษายน 2563 )      กรุงเทพฯ    - บริสเบน 

 

 

 

 

      

ENJOY AUSTRALIA 6 DAYS 

บริสเบน - ทงักาลูมา - โกลดโ์คสท์ - ซิดนีย ์6 วนั 4 คืน 
 

บริษทั ขอเชญิท่านเดนิทางเยอืนประเทศออสเตรเลยี ทงักาลมูา รีสอรท์ บนเกาะมอรต์นัทีเ่ตม็ไปดว้ย
ความงามของหาดทรายและใหท้่านไดป้้อนอาหารโลมาแสนรู ้  บริสเบนเมอืงเอกแหง่รฐัควนีสแ์ลนด ์ เตม็ไปดว้ย
แหล่งท่องเทีย่วมากมายจนไดร้บัสมญานามวา่ รฐัแห่งการพกัผ่อน  โกลดโ์คสท์ เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยบรรยากาศ
แห่งการพกัผ่อน และชายหาดสทีองยาวสุดลกูตา สู่เขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าเคอร์รัมบิน (Currumbin Wildlife 

Sanctuary) ตั้งอยู่เขตชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ที่น่ีเป็นที่อยู่อาศยัของสตัว์ป่า

พ้ืนเมืองของออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก ตะลุยโลกแห่งภาพยนตร ์ มฟูว่ีเวิลด ์ พบกบัตวัละครทีค่ณุคุน้เคยอาทเิชน่ 
มนุษยค์า้งคาว นางแมวป่า   และสนุกสนานกบัเครื่องเลน่หลากหลายชนิดกนัอยา่งจุใจ ชมมหานครซิดนีย ์เมอืง
เอกแห่งรฐันิวเซาทเ์วลส ์ ล่องเรือส าราญชมอ่าวซิดนีย ์ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์(OPERA HOUSE) ชอ้ปป้ิง
ยา่นไชน่า ทาวน์  

 

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 

 พิเศษรบัประทานอาหารไทย 1 มือ้ 
 

 
กาํหนดการเดินทาง  12-17  เมษายน 2563 (สงกรานต)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
21.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D 

เคาน์เตอร์สายการบนิไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง   

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ  

2 กรุงเทพ -บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูม่า 

3 ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน – โกลดโ์คสท ์

4 
โกลดโ์คสท ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง – MOVIE WORLD – 

ซิดนยี ์

5 ซิดนยี ์ ชมเมือง -  ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์– ชอ้ปป้ิง 

6 ซิดนยี ์–กรุงเทพ 
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วนัท่ีสอง (วนัท่ี 13 เมษายน 63) บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูม่า   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

00.01 น.  เหินฟ้าสู่ บริสเบน  ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 473 

11.50 น.  ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนสแ์ลนด์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

แล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบริสเบน 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

      นําท่านชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่นํ้า

   บริสเบนที่สวยงามราวกบัภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ที่สดุของ 

     รัฐควีนสแ์ลนด์ที่เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับสมญานาม

   ว่า “รฐัแห่งการพกัผ่อน”  นาํท่านชมเซาทแ์บงค ์ปารก์แลนด ์สวนสาธารณะริม

   ฝั่งแม่นํา้บริสเบน ที่กว้างใหญ่ เตม็ไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์  ผ่าน

   ชมซิตี้  ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็นแหล่ง

   ร้านค้าที่เรียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปป้ิงกับสินค้า

   หลากหลายกนัได้ตามอธัยาศัย      นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือแล้วโดยสารเรือเฟอร์ร่ี

   สู่เกาะมอร์ตัน ทงักาลูม่า รีสอรท์  (ก่อนขึ้นเรือกรุณาแยกชุดเล่นน า้หรือกางเกง

   ขาสัน้ใส่กระเป๋าใบเลก็ห้ิวขึ้นบนเรือหากท่านตอ้งการป้อนอาหารโลมา ส่วน 

   กระเป๋าใบใหญ่เจา้หนา้ทีจ่ะจดัส่งไปทีห่อ้งพัก) ระหว่างเดินทางให้ท่านพักผ่อน

   อริิยาบถชมวิวทวิทศัน์จากบนเรือ ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาทใีนการเดินทาง 

   เดินทางถึง ทงักาลูมา ไวลด์อลฟิน รีสอรท์ ตั้งอยู่ในเกาะมอร์ตันที่สร้างได้ 

   กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างสวยงามและเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวบนเกาะน้ีที่มี

   กจิกรรมหลายอย่างทั้งทางนํ้าและทางบก ท่านจะไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติพรอ้ม

   สมัผสัประสบการณก์ารป้อนอาหารใหก้บัปลาโลมาจมูกขวดท่ีอยู่ตาม 

   ธรรมชาติดว้ยมือท่านเอง  

     ***(เนือ่งจากโลมาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาจข้ึนมาใหป้้อนอาหารแต่ละวัน

   ไม่มากเท่ากับนักท่องเทีย่วทีเ่ดินทางหรืออาจจะป้อนอาหารไม่ครบทุกท่าน  

     ในการป้อนอาหารโลมาหา้มสัมผสัโลมาโดยเด็ดขาด) 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ แบบบุฟเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหาร 

  น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่ำ   
 

วนัท่ีสาม (วนัท่ี 14 เมษายน 63) ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน - โกลดโ์คสท ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  ต้อนรับเช้าวันใหม่อนัสดใสโดยให้ท่านได้อสิระทาํกจิกรรมบนเกาะน้ีได้มากมาย 

  ไม่ว่าจะเป็นการเล่นนํา้ เล่นเทนนิส วอลเล่ย์บอลชายหาด ชมการให้อาหารนกพีลี

  แกน ตืน่ตากบับรรดานกพีลีแกนที่จะบนิโฉบมารอรับอาหารที่ท่าเรือซ่ึงท่าน 

  สามารถสมัผัสประสบการณ์อนัแปลกใหม่ หรือจะซ้ือทวัรน์อกรายการทีต่อ้งติดต่อ

  หวัหนา้ทวัรใ์นการจองล่วงหนา้คือ ATV Quad Bike Tours, Whale Watching, 

  Helicopter Joy  Flight, Marine Discovery Cruise  

เท่ียง          รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหาร 
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นาํท่านสนุกสนานกบัการน่ังรถ 4WD (รถ 4WD มีหลายขนาดที่สามารถจุ

นักท่องเที่ยวได้เร่ิมจาก 6 ท่านไปจนถึง 22 คนต่อคนัและอาจจะน่ังรวมกบัทวัร์

อืน่ๆ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวัน) ผ่านป่าและพุ่มไม้สู่เนินทรายอนั

กว้างใหญ่ที่จะให้ท่านได้ตะลุยเนินทรายที่ SAND DUNES ให้ท่านได้ลองเล่น

กระดานทรายจากยอดเนินทรายสงูชันสู่ด้านล่างอย่างตื่นเต้นเร้าใจ จนได้เวลาทาง

โดยเรือเฟอร์ร่ีจากเกาะมอร์ตัน ใช้เวลาในการน่ังเรือ 75 นาท ี ไปยังท่าเรือเมือง

บริสเบน จากน้ันเดินทางต่อไปยงัเมือง โกลด์โคสท ์ เมืองตากอากาศชายทะเลที่

เป็นนิยมมากที่สดุในรัฐควีนสแ์ลนด์ที่มีหาดทรายสทีองทอดยาว 70 กโิลเมตร จึง

เป็นเมืองที่ชาวออสซ่ีมาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คล่ืนเป็นจาํนวนมาก 

นอกจากน้ีโกลด์โคสทย์ังเป็นที่ชื่นชอบของนักชอ็ปป้ิง เพราะร้านค้าเปิดให้บริการ

จนถึง 4 ทุ่มทุกวัน  

คํา่         รบัประทานอาหารคํา่ แบบบุฟเฟ่ตซี์ฟู๊ดสด ๆ ทานไม่อั้น 

 
 

 

 
 
                                   นาํท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก  GOLD COAST VOCO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสี ่(วนัท่ี 15 เมษายน 63)  โกลดโ์คสท ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง – MOVIE WORLD – ซิดนีย ์

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

จากน้ันเดินทางต่อไปยังเมือง โกลด์โคสท ์ เมืองตากอากาศชายทะเลที่เป็นนิยม

มากที่สดุในรัฐควีนสแ์ลนด์ที่มีหาดทรายสทีองทอดยาว 70 กโิลเมตร จึงเป็นเมือง

ที่ชาวออสซ่ีมาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คล่ืนเป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ีโกลด์

โคสทย์ังเป็นที่ชืน่ชอบของนักชอ็ปป้ิง เพราะร้านค้าเปิดให้บริการจนถึง 4 ทุ่มทุก

วัน นาํท่านสู่เขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าเคอร์รัมบิน (Currumbin Wildlife Sanctuary) 

ตั้งอยู่เขตชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ที่น่ีเป็นที่อยู่

อาศัยของสตัว์ป่าพ้ืนเมืองของออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก ซ่ึงท่านจะได้สมัผัสกบัสตัว์

เหล่าน้ีอย่างใกล้ชิดระหว่างการเที่ยวชม เขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าเคอร์รัมบินอยู่ใน

ความดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุส์ตัว์ป่า เนชั่นแนล ทรัสต์ (National Trust) ที่มี

นกแก้วตัวเลก็สสีวยจาํนวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิด  

    ชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิโคอาล่า จิงโจ ้

    วอมแบท ให้ท่านได้สมัผัสและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตวัน้อยอย่างใกล้ชิด  

    สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์

นาํท่านเดนิทางสู่ มูฟวีเ่วิลด ์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ท่านได้ชมโรงภาพยนต์ที่

เป็นโลกแห่งจินตนาการของผู้มาเยือนจากนานาประเทศ สมัผัสกบัตัวละครของ

โรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสยีง นาํท่านน่ังรถไฟชมเทคนิคการถ่ายทาํภาพยนตร์ชื่อดัง 
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เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมนในเร่ืองโปลิตจิตไม่ว่าง 

ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชื่อดัง อาท ิลูนน่ีทูนส ์บั๊กบันนีกระต่ายแสนกล ชมแบทแมน

ภาพยนตร์สามมิติในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวู้ด ล่องแพตามหาบั๊กบันนี และ น่ัง

รถแบทแมนบุกเมือง GOTHAM หรือจะน่ังรถไฟเหาะตีลังกาที่ตื่นเต้นเร้าใจ  

หา้มพลาดโชวม์าใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER 

เป็นการแสดงทีต่ื่นตาตืน่ใจ การแข่งรถมอเตอร์ไซด ์ และ รถยนต์ที่มีการขับอย่าง

ผาดโผน ทะลุกาํแพง และสิ่งกดีขวาง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็น

การจาํลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLY WOOD  

หา้มพลาด ขบวนพาเหรดของเหลา่ตวัการตู์น WARNER BROTHER เช่นบั๊ก

บนันีส่คูปป้ีดู ภายใตห้ลงัคาโปรง่ใสไม่ตอ้งรอ้น และ เปียกฝนเครือ่งเล่น 

SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลังกาผาดโผนนาํท่านไปยังดินแดนในโลก

อวกาศ พบกบัการผจญภัยอนัแสนสนุก มันและประทบัใจ BAT WING เป็น

เคร่ืองเล่นที่มีความสงูถึง 60 เมตร โดยนาํท่านขึ้นไปชมทวิทศัน์ของ MOVIE 

WORLD ก่อนพบกบัความตื่นเต้นและ หวาดเสียวโดยการทิ้งดิ่งลงมาถึงพ้ืนด้วย

ความชัน 90 องศาและสนุกประทบัใจ 

    จากน้ันนาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิภายในประเทศเมืองบริสเบน 

........น.    ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย ์โดยสารการบิน แคนตสั แอรเ์วย ์เท่ียวบินที่..... 

........น.    เดินทางถงึ ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์ 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

     นาํท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY FOUR POINT BY SHERATON   

 HOTEL   หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีหา้ (วนัท่ี 16 เมษายน 63) ซิดนีย–์ หาดบอนได–  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์- ซิดนีย ์

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยม

   มาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด  

   อนัสดชื่น ทีนิ่ยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่งน้ียงัได้เป็นเส้นทางในการว่ิง

   มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกฬีาโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพ่ือชมทศันียภาพอนั

   สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชม

   วิวที่สวยงามอกีแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และ

   ความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวางปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี ่

   ม้าน่ังหินตวัโปรดของภริยาของผู้สาํเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส ์ ซ่ึงเป็น

   ม้าหินทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  

   นอกจากน้ีด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่า เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณข์องนครซิดนีย ์ 
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   แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝาก อาทเิช่นครีมบาํรุงผิว หรือของที่

   ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารจีน  

    ล่องเรือสําราญในอ่าวซิดนีย ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA  

   HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ใน

   แบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น 

   อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ 

   ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

    มรกตโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้อง

   แสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจาํนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่าน

   ยังสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์  ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกบั

   ตัวเมืองซิดนียเ์ข้าหากนั ทอดยาวกลางอา่วซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทาํให้การ

   เดินเข้าสูต่ัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซ่ีนาํออกมาล่องอ่าว

   อวดความงามในอ่าวแห่งน้ี จากน้ันเดนิทางกลับสู่ซิดนีย์  ให้ท่านได้อสิระช้อป

   ป้ิงที่ย่านซิตี้ เซน็เตอร์ หรือช้อปป้ิงสนิค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria 

   Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกนั

   ทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market 

   กบั ถนน Park เป็นอาคารช้อปป้ิงสงูสี่ชั้น มีสนิค้าประเภทแฟชั่น อญัมณี ของใช้

   ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดนิสู่ย่าน Centre Point เพ่ือซ้ือ

   สนิค้ายี่ห้อดังมากมาย 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารไทย 

              นาํท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY FOUR POINT BY SHERATON  หรือ 

    เทียบเท่า 

วนัท่ีหก (วนัท่ี 17 เมษายน 63)   ซิดนีย ์ - กรุงเทพฯ 

เชา้         รบัอาหารกล่องจากโรงแรม 

06.20 น.                 นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบินคิงสฟ์อรต์สมิธ ซิดนีย ์เพ่ือเดินทางกลับ 

10.00 น.         ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ TG476 

16.20 น.         เดนิทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ 

 
*************** 
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อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง  12 – 17 เมษายน   2563 
       

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋ 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน

ระหว่างประเทศ 
(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 66,900.- บาท 49,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 63,900.- บาท 46,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 60,900.- บาท 42,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 58,900.- บาท 39,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 9,900.- บาท 9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ลดใหท้่านที ่3 (เตยีงเสรมิ)  1,000.- บาท 1,000.- บาท 

 

***ควรย่ืนวซ่ีาล่วงหน้าและเก็บเอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาได้ตั้งแต่ 15 มกราคม – 10 มีนาคม 2563  
* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนํ้ามนัของสายการบิน  

* การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผีู้ โดยสารมากกว่า 20 ทา่นขึ้นไป หากผู้โดยสารทีเ่ป็นผู้ใหญ่ตํ่ากว่า 20 ทา่น บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาเพ่ิมขึ้น ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสรปุได้หลังทีปิ่ดกรุ๊ปแล้วประมาณ 3 อาทติยก่์อนเดินทาง 

* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน 

*สาํหรับห้องทีเ่ป็นสามเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่

สามารถพักได้ 3 ทา่น (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สาํหรับ

ห้องนอน 3 ทา่น 

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตั๋วทีลู่กค้าซื้อเองเพ่ือต่อเทีย่วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่วบินล่าช้าหรือ

จาํนวนผู้ เดินทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ั่งบนเคร่ืองรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรณุาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือ

ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่อหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณีลูกค้ามวีีซ่าอยู่แล้ว หรือ มบีัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยืน่วีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   

* หากจาํนวนลูกค้าทีเ่ดินทาง 15 -18 ทา่น บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ทีน่ั่งในการบริการตลอดการเดินทาง 

* โรงแรมทีอ่อสเตรเลียตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  

* ราคาทวัร์ไม่รวมทีน่ั่ง Long leg หากทา่นต้องการจะต้องแจ้งสายการบินเพ่ือซื้อทีน่ั่งก่อนเดินทาง(มจีาํนวนจาํกดั) 

* การใช้ผ้าเชด็ตัวในโรงแรม หากต้องการให้เปลี่ยนทุกวันให้ทา่นวางผ้าเชด็ตัวไว้ทีพ้ื่น ถ้าแหวนไว้ทางโรงแรมจะไม่เปลี่ยนให้เพราะ

ถอืว่าทา่นยนิดีทีจ่ะใช้ผ้าเชด็ตัวผืนเดิมและยนิดีเข้าร่วมรณรงค์กจิกรรมลดโลกร้อน 

อตัรานี้ รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยดั โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามทีร่ะบุในรายการ 

2. ค่าโรงแรมทีพั่ก (สองทา่นต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเทีย่ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

3. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการทีไ่ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

4. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทจากกรงุเทพฯทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
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5. ค่าประกนัการเดินทางรวมอบุัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  

สาํหรบัผูเ้ดนิทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุ้มครอง ต้องทาํประกนั(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทาํเอง

ได้ หรือกรณุาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 อายุ 1-15ปี และ ตํ่ากว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  

 กรณลีกูค้าอายุตํา่กว่า 1 ปี หรือ 75 ปีข้ึนไป และ ไม่ได้เดนิทางไป-กลับ พร้อมกรุป๊ ต้องทาํประกนัเดี่ยว

เพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่  

 ลูกค้าที่จอยแลนด ์ทีอ่าศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม ์

6. ค่านํา้มนัจากสายการบิน ณ วันที ่ 1 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนํา้มนั หากสายการ

บินเปลี่ยนแปลงภาษีนํา้มนัหลังจากนี้  

7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สาํหรับคนไทย 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 ค่านํา้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบินกาํหนด  ควรจัดเตรียม 23 กิโลกรัม 

: โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าไดท่้านละ 30 กิโลกรมั และ บินภายในสายการบินแควนตัส 

(domestic) อนุญาตใหโ้หลดไดท้่านละ 23 กิโลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถือข้ึนเครือ่งได ้1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง  

 ค่าอาหารทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนกังานยกกระเป๋า ลกูค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดินทาง  

 ไม่มีแจกนํ้าดืม่บนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

 ไม่รวมค่าอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน  

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรับท่านในการทาํวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 

21 วันทาํงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์  

 หากทา่นจองและให้เอกสารในการทาํวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและ

ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่ามัดจาํทั้งหมด 

 สําหรบัส่วนทีเ่หลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัทําการสําหรบัท่านทีร่อผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอชําระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เม่ือท่านตกลงชาํระค่ามัดจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับ

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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หมายเหต ุ 
 1. รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรอืโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมอืงและภัยธรรมชาต ิหรอืรถติด หรอืปิดถนน ระหว่างทาํทัวร ์ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถงึ

ความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นสาํคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทางออกหรอืเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิด

กฎหมายหรอืสิ่งต้องห้ามนาํเข้าประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คนืเงินไห้ท่านไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมอืงห้ามผู้เดนิทางออกหรอืเข้าประเทศ ดงันี้  

3.1  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอืความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรอืด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม ตามที่

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงพิจารณา 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรข้ึนเคร่ืองให้ผู้โดยสารอันเนื่องจากหนงัสอืเดนิทาง

ชาํรุดหรอืมกีารประทบัตราอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่การเข้า-ออกประเทศ รวมถงึพาสปอรต์ทีม่ีอายุไม่เกิน 6 เดอืนในวัน

เดินทาง 

3.3  กรณลีกูค้าลืมพาสปอร์ต ณ วนัเดนิทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดนิทาง 

3.4 กรณทีีส่ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการย่ืนวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานใน

เรื่องการเงินและการทาํงานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า 

3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืงให้กับ

ชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย  

3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศไทยทีท่่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเคร่ืองในกรณทีีส่าย

การบินระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจําทวัรจ์ะถูกนาํไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผู ้

เดินทางยกเลกิหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  

1. แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนัทําการคืนค่ามดัจํา 30,000.- บาท. 

2. แจ้งยกเลกิล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจําทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีทีถู่กปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจําทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

3. แจ้งยกเลกิล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่)  

4. แจ้งยกเลกิในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  
 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เริ่ มการเกบ็ขอ้มูลดา้นไบโอเมตทรกิซ์ จากผูส้มคัรทกุท่าน ทีส่มคัรขอวซ่ีา เพือ่เดินทางไป 

ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวซ่ีาทกุท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ทีศู่นยยื์น่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิวมือ 

และตอ้งจองคิววซ่ีาก่อนยืน่เท่านัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน (นับวันเดนิทาง) และถ่ายสําเนาหนา้ทีม่ีการเดินทางเขา้-ออก หรือมี

วีซ่าติดมาทั้งหมด (สําคญัมาก) 

***การยืน่วซ่ีาออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้มี) หรอื 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบริษทัฯ มา จะดกีวา่เนือ่งจากทางบริษทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรูดเลม่ที ่

VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดนิทาง *** 
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2) รูปถ่ายส ีจาํนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วคร่ึง หรอื 2 นิ้ว) 

3) สาํเนาทะเบียนบ้าน, สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  

4) สาํเนาใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี), สาํเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  

5) หนงัสือรบัรองการทํางานของบริษทัทีทํ่างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือสาํเนา

ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ 

6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาํเนาบัตรข้าราชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจําตวัจริง (จะไดค้ืนเพือ่ไดร้บั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่าน ั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยี

ไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรอืสมุดรายงานประจาํตัวนกัเรียนหรือกรณปิีดเทอมใช้บัตรนกัเรียน  

10) ขอสาํเนาสูติบัตร เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี 

11) เดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอําเภอเท่าน ั้น จากบิดาและ

มารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัทีต่วัแทนยืน่วีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาํเภอจากบิดาและมารดาอนุญาต

ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ทีม่ีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ 75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดนิทาง

จริง บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วซ่ีากอ่นวนัเดนิทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน

เดินทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซ่ีาไม่ผ่านหรอืออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลิกเดินทางเนือง

จากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวี

ซ่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีน้ี) 

กรณีทีย่ืนยนัจะใหย้ืน่วีซ่า  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าเป็นเวลานาน และมค่ีาใช้จ่ายเพิ่มในการทาํ

ประกนัสุขภาพซึ่งลกูค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนย่ืนวีซ่า  (ราคาข้ึนอยู่กับบริษัทฯ ประกนันั้นๆ หรือ ลกูค้า

สามารถทาํเองได้)  หลงัจากย่ืนแล้ว รออกีประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอรม์ (Health Form) เพื่อ

ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกาํหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอกีท ี นอกจากนี้ วีซ่าข้ึนอยู่กับผลของ

สุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์ (สําคญัมาก) ทีส่ามารถติดต่อได ้ ลงในสาํเนาบัตร

ประชาชนและ สาํเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการย่ืนวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ย่ืนเล่มเข้า VFS 

แล้วนาํเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาํหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่ม

เดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยืน่วีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --            

 

กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้สาํหรับเดนิทางเพื่อธุรกิจเท่านั้น ซึ่งการเดินทางกับทวัร์จะต้องย่ืน 

วีซ่าทอ่งเที่ยว เนื่องจากการทอ่งเที่ยวจะต้องย่ืนวีซ่าแบบทอ่งเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลกูค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC 

CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
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หมายเหตุ  หากยืน่วซ่ีาท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลกูคา้อาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมตั ิ

เนือ่งจากตามเงื่อนไขวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซ่ีาล่าสุด แลว้จะยกเลกิวซ่ีาอันเก่าโดยอัตโนมตัิ) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบั

ดุลพนิจิของลกูคา้ในการตัดสนิใจ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 

344 6300 

เงื่อนไขสําคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ีจ่ะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น  

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 

1. หากทา่นถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่คํารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนยีมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนักาํหนดวันเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ด้ชาํระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จรงิ หรอื

ผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าทอ่งเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน 

ข้ึนอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

ทีอ่ยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย 

ช้ัน 28 อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สุขมุวิท 13, แขวงคลองตนัเหนอื, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

ทาํการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถงึ วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 

เวลาย่ืนใบสมัคร : 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 ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ะยืน่ 

 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีก่ําหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

http://thailand.embassy.gov.au/
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................... 

2. วนั-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ............................... ........... 

3. ช่ือ / นามสกุลเดมิ (หากมี) ...................................................................................  

4. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...................................................................................... ............................ 

................................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี  .......... .................. 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มอืถอื ..................................... ................ 

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาํแหน่ง .....................................................  

ช่ือสถานที่ทาํงาน หรอืร้านค้า .................................................................................... .................................. 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี ............................. 

โทรศัพทท์ี่ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า   (.....) ม่าย (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่ 

 ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล ...............................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) ......................................................................................... .............................. 

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถือ .............................................. ..... 

7. บคุคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ์ ............................ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ์ ............................  

8. กรณเีป็นนกัเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ............................................................................... 

ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ............โทรศัพท ์.......... .............................. 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรอืไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 

10. ท่านเคยเดนิทางไปออสเตรเลียหรอืไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพกั) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตยีงเดี่ยว) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพกั 1 เดก็พกักับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพกั 1 เดก็พกักับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 10.4  ห้องพกั 1 เดก็พกักับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสรมิ ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

 

12. อาหาร           ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 

14. รเีควสทีน่ั่ง.........................................................(รมิทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ข้ึนอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากทา่นใดรีเควส long leg ทางสาย

การบินไม่รบัจอง ทางลูกคา้ตอ้งช้ีแจงเหตุผลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตัวทา่นเอง) 


