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รหัสโปรแกรม : 13633 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

BW...HAPPY AUSTRALIA 5 Days 3 Nights by XJ 

บริสเบน - ทงักาลมูา - โกลดโ์คสท ์  5 วนั 3 คืน 
ไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ (XJ) เปิดเส้นทาง บินตรงสู่ออสเตรเลีย  

เส้นทางดอนเมือง-บริสเบน (พกัโรงแรม 4 ดาวในตวัเมือง) 
 

 ทงักาลูมา รีสอรท์ บนเกาะมอรต์นั ใหท้่านไดป้้อนอาหารโลมาแสนรู ้และเล่นกระดานทราย    
 บริสเบน เมอืงเอกแหง่รฐัควนีสแ์ลนด ์รฐัแห่งการพกัผอ่น  
 โกลดโ์คสท ์เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยบรรยากาศแห่งการพกัผ่อน และชายหาดสทีองยาวสดุลกูตา   
 ชมเขตอนุรกัษ์พนัธุส์วัตป่์าเคอรร์มับิน ใหท้่านไดช้มการแสดงต่าง ๆ รวมถงึชมสตัวพ์ืน้เมอืงทีน่่ารกัอย่างเช่น จงิโจ ้

โคอาล่า วอมแบท นก สต่ีางๆ และสตัวอ์ื่น ๆ อกีมากมาย  
 น าท่านขึน้ชมววิของเมอืงโกลดโ์คสทท์ีต่กึ SKYPOINT OBSERVATION DECK อยู่ใจกลางเมอืง 
 ใหท้่านสามารถเดนิเล่นในย่านรา้นคา้ทีเ่ปิดใหช้อ้ปป้ิงยามค ่าคนืไดถ้งึ 4 ทุ่มทีย่า่นเซอรเ์ฟอร ์พาราไดซ ์  
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ก ำหนดวนัเดินทำง     สิงหำคม 2562  10 – 14, 24 – 28 

กนัยำยน 2562  07 -11  

ตุลำคม 2562  12 – 16,19 – 23 

พฤศจิกำยน 2562 09 – 13, 23 -27  

  ธนัวำคม 2562  07 – 11,23 – 27  

วนัแรก  กรงุเทพฯ – บริสเบน  

20.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง   ออกเดินทางโดยสายการบิน แอร ์เอเชีย เอก็ซ์  
   (XJ) เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.40 น.  เหริฟ้าสู ่บริสเบน  ประเทศออสเตรเลยี  โดยเทีย่วบนิที ่ XJ310 
 

*** บินตรงสูเ่มืองบริสเบน / ที่นัง่ 3-3-3/ บรกิารเสริฟ์อาหารรอ้น 2 ม้ือ *** 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัท่ีสอง           บริสเบน – ชมเมืองบริสเบน – เซาท์แบงค ์ปารค์แลนด ์– ควีนสส์ตรีท มอลลแ์ละซิต้ี ฮอลล ์

11.35 น.  ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมอืงเอกแหง่รฐัควนีสแ์ลนด ์หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้
เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงบรสิเบน  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
   น าทา่นชม นครบริสเบน  เมอืงใหญ่อนัดบัสามของประเทศ ตัง้อยูบ่นฝัง่แมน่ ้าบรสิเบนทีส่วยงามราว

กบัภาพวาด และเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัควนีสแ์ลนดท์ีเ่จรญิเตบิโตจากอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว จน
ไดร้บัสมญานามว่า “รฐัแห่งการพกัผ่อน”  น าทา่นชมเซาท์แบงค ์ ปารก์แลนด ์ สวนสาธารณะรมิฝัง่
แมน่ ้าบรสิเบน ทีก่วา้งใหญ่ เตม็ไปดว้ยพชืพนัธุ์เขตรอ้นอนัอดุมสมบรูณ์  ผา่นชมซติี ้ ฮอลล ์ ใหท้า่นได้
ชมสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม ผา่นยา่นกลางเมอืงทีเ่ป็นแหล่งรา้นคา้ทีเ่รยีกว่ายา่นควนีส์สตรที มอลล ์ ให้
ทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้หลากหลายกนัไดต้ามอธัยาศยั     

 
 
 
 
 
 
   
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อาหารจีน ณ ภตัตาคาร   
  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั BRISBANE FOUR POINT BY SHERATON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม  ทงักาลูมา รีสอรท์ – เล่นกระดานทราย  – ป้อนอาหารโลมา –    บริสเบน  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสูท่่าเรือ Holt street Wharf ของเมืองบริสเบน เพือ่เดนิทางสูเ่กาะมอรต์ัน้  

***(ก่อนข้ึนเรือกรุณาแยกกระเป๋าผา้ส าหรับในการเล่นกิจกรรม และตอ้งการป้อนอาหารโลมา และกิจกรรมอื่นๆ) 
10.00 น.  เรอืเฟอรร์ีแ่ล่นออกจากทา่เรอืโฮลท์สตรที สู่เกาะมอรต์นั ทงักาลูม่า รีสอรท์   ระหว่างเดินทางให้

ท่านพกัผ่อนอิริยาบถชมวิวทิวทศัน์จากบนเรือ  (ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาที) แลว้น าทา่น
นัง่รถสู ่ SAND DUNE ผา่นป่าและทางคดเคีย้ว (มทีัง้รถโคช้คนัใหญ่ หรอื 4WD ทีม่หีลายขนาดที่
สามารถจุนกัทอ่งเทีย่วไดเ้ริม่จาก 6 ทา่น ไปจนถงึ 22 คนต่อคนัและอาจจะนัง่รวมกบัทวัรอ์ืน่ๆ เวลา
อาจมกีารเปลีย่นแปลงในแต่ละวนั) ผา่นป่าและพุม่ไมสู้เ่นินทรายอนักวา้งใหญ่สูเ่นินทรายทีจ่ะใหท้า่นได้
ตะลุยเนินทราย (SAND DUNES) ใหท้า่นไดเ้ล่นกระดานทราย (SAND TOBOGGANING) จากยอด



    

 

BW.  BNE-OOL BY XJ 2019     Page 4 

เนินทรายสงูชนัสูด่า้นลา่งอยา่งตื่นเตน้เรา้ใจ กระดานทรายแหง่นี้ใหท้า่นไดเ้ล่นแบบนอนคว ่าแนบกบั
กระดานโดยหนัหวัลงแลว้ปลอ่ยใหไ้หลตามทรายลงดา้นล่าง  

 

 
 

 
 
 
 
 

 OPTIONAL TOUR :  นอกจากน้ีท่านสามารถซ้ือทวัรน์อกรายการ อาทิ เช่น  
-  นัง่เฮลคิอรป์เตอรช์มความงามเกาะมอรต์นั 
-  หรอืจะตื่นเตน้กบัการนัง่รถ ATV ตะลุยเนินเขาและชายหาดอนัแสนสะอาดสวยงาม   
- ชมวาฬหลงัค่อม (Humpback Whales) ทีจ่ะอพยพหนหีนาวจากขัว้โลกใตผ้่านมารฐัควนีสแ์ลนดข์องประเทศออสเตรเลยีใน
เดอืนมถินายนถงึตุลาคมของทุกปี  

 

ใหท้า่นประทบัใจกบัชมโลมาจมกูขวดแสนรูห้รอืจะป้อนอาหารดว้ยตวัทา่นเองอยา่งใกลช้ดิตรงรมิ
ชายฝัง่ตดิกบัทา่เรอื โลมาจะมารบัอาหารจากนกัทอ่งเทีย่วเป็นประจ าทกุวนั แต่อาจจะมาจ านวนไม่
เทา่กนัในแต่ละวนั 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต.ุ..การป้อนอาหารโลมาหา้มสมัผสัตวัโลมาอย่างเดด็ขาดเพราะจะท าใหโ้ลมาตกใจ และท่านทีจ่ะป้อนอาหารโลมาควร
เตรยีมกางเกงขาสัน้ตดิตวัไวเ้พือ่เปลีย่น 
  หลงัจากนัน้ใหท้า่นเตรยีมความพรอ้มเพือ่ขึน้เรือเฟอรร่ี์ กลบัสู่เมืองบริสเบน 
19.00 น. ล่องเรือเฟอรร่ี์ กลบัสูเ่มืองบริสเบน โดยใชเ้วลาประมาณ 75 นาท ี
20.15 น. เดนิทางถงึทา่เรอืโฮลท์ สตรที แลว้น าทา่นสูร่า้นอาหาร  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อาหารจีน ณ ภตัตาคาร   
  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั BRISBANE FOUR POINT BY SHERATON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 



    

 

BW.  BNE-OOL BY XJ 2019     Page 5 

วนัท่ีส่ี  บริสเบน – เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน  –  ขึน้ชมวิวท่ี SKYPOINT OBSERVATION DECK 
                          โกลดโ์คสท ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองโกลดโ์คสท์ เมอืงตากอากาศชายทะเลทีเ่ป็นนิยมมากทีส่ดุในรฐัควนีสแ์ลนดท์ีม่ ี
หาดทรายสทีองทอดยาว 70 กโิลเมตร จงึเป็นเมอืงทีช่าวออสซีม่าอาบแดดและเล่นกระดานโตค้ลื่นเป็น
จ านวนมาก นอกจากนี้โกลดโ์คสทย์งัเป็นทีช่ ืน่ชอบของนกัชอ้ปป้ิง เพราะรา้นคา้เปิดใหบ้รกิารจนถงึ 4 
ทุม่ทุกวนั น าทา่นสูเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน (Currumbin Wildlife Sanctuary) ตัง้อยูเ่ขต
เมอืงโกลดโ์คสทท์างตอนใตข้องเซริฟ์เฟอรพ์าราไดซ ์ ทีน่ี่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์าพืน้เมอืงของ
ออสเตรเลยีทีห่าดไูดย้าก ซึง่ทา่นจะไดส้มัผสักบัสตัวเ์หล่านี้อยา่งใกลช้ดิระหว่างการเทีย่วชม เขตรกัษา
พนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับนิอยูใ่นความดแูลของศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุส์ตัวป่์า เนชัน่แนล ทรสัต ์(National Trust) 
ทีม่นีกแกว้ตวัเลก็สสีวยจ านวนมากและเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวพ์ืน้เมอืงนานาชนดิชมธรรมชาตแิละ
ความน่ารกัของเหล่าสตัวพ์ืน้เมอืงนานาชนิด อาท ิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ใหท้า่นไดส้มัผสัและ
ถ่ายรปูคูก่บัโคอาล่าตวัน้อยอยา่งใกลช้ดิ(ไมร่วมคา่ถ่ายรปูกบัโคอะล่า) หรอืจะสนุกสนานกบัการให้
อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารในสวนสตัว ์ 

จากนัน้เดนิทางสู ่น าท่านขึน้สู่  SKYPOINT  OBSERVATION DECK   ของอาคาร Q1 ทีพ่กัอาศยั
ทีส่งูทีส่ดุในโลกดว้ยมจี านวนชัน้ถงึ 80 ชัน้  เป็นรสีอรท์ระดบัหร ู5 ดาว บรกิารดว้ยลฟิฟ์ความเรว็สงูขึน้
ไปยงัชัน้ที ่77 และ 78 ซึง่เป็นชัน้ชมววิ จากความสงู 322.5 เมตร คณุจะไดช้มววิเมอืง Gold Coast ใน
มมุ 360 องศา 
 
 
 
 
 
 
 
ใหท้า่นไดอ้สิระในการช้อปป้ิงย่านเซอรเ์ฟอร ์พาราไดซ ์ทีม่รีา้นคา้รา้นอาหารมากมายหรอืจะเดนิเลน่
ตามหาดทรายสทีองยาวสดุลกูตา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  VOCO HOTEL GOLD COAST  หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีห้า  โกลดโ์คสท ์ –  บริสเบน  - กรงุเทพฯ 

เช้า                       รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
08.30 น.     น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินของเมืองบริสเบน เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
12.50 น.     เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสารการบินแอร ์เอเชีย เอก๊ซ ์ เทีย่วบนิที ่ XJ 311 
19.20 น.      เดนิทางถงึกรงุเทพฯ..โดยสวสัดภิาพ 

********************* 
อตัราค่าบริการ 
 

ก ำหนดวนัเดินทำง   สิงหำคม 2562  10 – 14, 24 – 28 

กนัยำยน 2562  07 -11  
 

คณะผูเ้ดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
10 -24, 24-28 ส.ค.62 

7-11 ก.ย.62 
(ยงัไม่รวมค่าวีซ่า) 

ราคาไม่รวมตัว๋ 
10 -24, 24-28 ส.ค.62 

7-11 ก.ย.62 
(ยงัไม่รวมค่าวีซ่า) 

ผู้ใหญ่ห้องคู่ พกัห้องคู่ ( 2-3 ท่าน/ห้อง) 39,900.- บาท 24,900.- บาท 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (มีเตียง) 38,900.- บาท 23,900.- บาท 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียง) 37,900.- บาท 22,900.- บาท 
พกัห้องเดีย่วจ่ายเพิม่  7,900.-บาท 7,900.-บาท 
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ก ำหนดวนัเดินทำง  ตุลำคม 2562   12 – 16,19 – 23 

พฤศจิกำยน 2562 09 – 13, 23 -27  
 

คณะผูเ้ดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
12-16, 19-23 ต.ต.62 
9-13, 23-27 พ.ย.62 

(ยงัไม่รวมค่าวีซ่า) 

ราคาไม่รวมตัว๋ 
12-16, 19-23 ต.ต.62 
9-13, 23-27 พ.ย.62 

(ยงัไม่รวมค่าวีซ่า) 

ผู้ใหญ่-เด็ก พกัห้องคู่ ( 2-3 ท่าน/ห้อง) 41,900.- บาท 26,900.- บาท 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (มีเตียง) 40,900.- บาท 25,900.- บาท 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียง) 39,900.- บาท 24,900.- บาท 
พกัห้องเดีย่วจ่ายเพิม่  7,900.-บาท 7,900.-บาท 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง  ธนัวำคม 2562  07 – 11, 23 – 27  
 

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

7-11, 23-27 ธ.ค. 62 
(ยงัไม่รวมค่าวีซ่า) 

ราคาไม่รวมตัว๋ 
7-11, 23-27 ธ.ค. 62 

(ยงัไม่รวมค่าวีซ่า) 

ผู้ใหญ่ห้องคู่ พกัห้องคู่ ( 2-3 ท่าน/ห้อง) 46,900.- บาท 31,900.- บาท 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (มีเตียง) 45,900.- บาท 30,900.- บาท 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียง) 44,900.- บาท 29,900.- บาท 
พกัห้องเดีย่วจ่ายเพิม่  7,900.-บาท 7,900.-บาท 

 
*** ราคาทวัร์นีไ้ม่รวมค่าวซ่ีาออสเตรเลยี  5,000 บาท/ท่าน และ ทปิคนขบั+ไกด์ 1,000 บาท/ท่าน *** 
*** หากยกเลกิการเดินทางไม่สามารถคืนเงิน (NO REFUND) ได้ไม่ว่ากรณไีดทั้งส้ิน 
*** ควรเตรียมเอกสารและย่ืนวซ่ีามากกว่า 30 วนั ก่อนเดินทาง  
*** น า้หนักกระเป๋าในการโหลดขึน้เคร่ือง  20 กโิลกรัมต่อท่าน และถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กโิลกรัมต่อท่าน  
*** ไม่สามารถเลือกที่น่ังได้ หากท่านต้องการระบุทีน่ั่งต้องช าระเงินเพิม่ กรุณาติดต่อสอบถามทีบ่ริษัทฯทวัร์ 
* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษนี า้มนัของสายการบนิ  

* การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสารมากกว่า 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการเล่ือนการเดนิทาง หรือปรับราคาขึ้น 

* กรณอีอกตัว๋แล้วมกีารยกเลิกการเดนิทางไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตัว๋ได ้(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 าหรับ

ห้องนอน 3 ท่าน 

* บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซื้อเองเพ่ือต่อเที่ยวบนิหรือค่าเดนิทางต่างๆ ที่จะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเที่ยวบนิ

ล่าช้าหรือจ านวนผู้เดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุป๊ไม่สามารถออกเดนิทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ือง กรณุาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือ

แจ้งให้สายการบนิทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบนิจะพิจารณาให้ 
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* กรณลีูกค้ามวีีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบตัรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบหรือคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมอืง   

* หากจ านวนลูกค้าที่เดนิทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯ จะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดนิทาง 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  

* การใช้ผ้าเชด็ตวัในโรงแรม หากต้องการให้เปล่ียนทุกวนัให้ท่านวางผ้าเชด็ตวัไว้ที่พ้ืน ถ้าแหวนไว้ทางโรงแรมจะไม่เปล่ียนให้เพราะ

ถอืว่าท่านยินดทีี่จะใช้ผ้าเชด็ตวัผนืเดมิและยนิดเีข้าร่วมรณรงคก์จิกรรมลดโลกร้อน 
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อตัรำนี้ รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสำรกำรบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ ์(XJ)  

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

3. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งที่ม ี

4. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตุเท่านั้น ในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส ำหรบัู้เ้ดินทำง

ไป พรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลำท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่ำนั้น เงือ่นไขกำรคุม้ครอง 

6. ค่าน า้มนัจากสายการบนิ ณ วันที่  4 เมษายน 2562 และบริษทัฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน า้มนั หากสาย

การบนิเปล่ียนแปลงภาษีน า้มนัหลังจากนี้ 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด   

 สำยกำรบินแอร ์ เอเชีย เอ็กซ ์(XJ) อนุญาตให้โหลดกระเป๋ำไดท่้ำนละ 20 กิโลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถือขึ้น

เคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
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 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพ่ือความรวดเรว็และสะดวกในการเดินทาง  

 ค่ำวีซ่ำออสเตรเลีย ส ำหรบัคนไทย จ่ำยเพิม่ 5,000 บำท/ท่ำน (ช ำระพรอ้มกบัมดัจ ำ) 

 ค่ำทิปคนขบัรถ+หวัหนำ้ทวัร ์ตอ้งจ่ำยเพิม่ 1,000 บำท/ท่ำน (ช ำระพรอ้มกบัยอดส่วนท่ีเหลือ) 

 ไม่มีแจกน ้ำดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋ำ 

เงื่อนไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงิน  

1. ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน  

  หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ท ีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย

ก่อน 21 วันท างาน หรือก่อน 3 สปัดาห์  

3. หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน

และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

4. ส ำหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่ำทวัรท์ั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย  30 วนัท ำกำรส ำหรบัท่ำนท่ีรอูล 

5. หรือหำกูลวีซ่ำู่ำน แลว้ขอช ำระยอดค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด หำกบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อน 

6. วนัเดินทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรใหบ้ริกำร 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   

ไม่สามารถยกเลกิเดนิทาง และ เลือ่นวนัเดนิทาง ขอเงนิคนืไดทุ้กกรณี เนื่องจำกเป็น รำคำ

โปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สำมำรถเปลีย่นชื่อู้เ้ดินทำงได ้20 วนัก่อนกำรเดินทำง)  

หมำยเหตุ  

 รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

1. หากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

2. เหตุการณท์างการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ (ไม่สามารถคืนใดๆ ได้ทั้งสิ้น ประกนัไม่คุ้มครอง) 

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี

หรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

4. ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออก

ผลวีซ่าอนัสบืเน่ืองมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเร่ืองการเงินและการท างานของ

ตัวผู้โดยสารเอง  

5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สายการบิน

ระหว่างประเทศล่าช้า 
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เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทริกซ ์จากผูส้มคัรทุกท่าน ทีส่มคัรขอวซ่ีา เพือ่เดินทางไป 

ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวซ่ีาทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ทีศู่นยยื์น่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิวมือ 

และตอ้งจองคิววซ่ีาก่อนยืน่เท่านัน้ 

1) หนังสอืเดินทาง มีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ำยส ำเนำหนำ้ท่ีมีกำรเดินทำงเขำ้-ออก หรือมีวี

ซ่ำติดมำทั้งหมด (ส ำคญัมำก) 

***การยืน่วซ่ีาออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดินทาง (ถา้มี) หรือ 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบริษทัฯ มา จะดีกวา่เนือ่งจากทางบริษทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรูดเล่มที ่

VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายส ีจ านวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 นิ้ ว) 

3) ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

4) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี), ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  

5) หนงัสือรบัรองกำรท ำงำนของบริษทัท่ีท ำงำนอย่้ (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใชไ้ดท้ั้งค่้)  หรือส าเนา

ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสอืรับรองการท างาน (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใชไ้ดท้ั้งค่้)   

7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบัตรข้าราชเกษียณ 

8) หลกัฐำนกำรเงินบญัชีออมทรพัย ์ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจำกธนำคำรเท่ำนั้น หมายเหตุ สถานทูต

ออสเตรเลยีไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา หำกท่ำนใดไม่สะดวกไปธนำคำร สำมำรถใชส้มุดบญัชีเงิน

ฝำกประเภทออมทรพัย(์ตวัจริง) จะไดคื้นพรอ้มูลรบัพิจำรณำวีซ่ำแลว้ หรือ หำกท่ำนใดตอ้งกำรใชฝ้ำกประจ ำ

เพือ่ยื่นวีซ่ำ สำมำรถแนบบญัชีร่วมกบัออมทรพัยไ์ด ้ 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือกรณปิีดเทอมใช้บัตรนักเรียน  

10)  ขอส าเนาสตูิบัตร เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี 

11)  เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกบับิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทำงดว้ยทั้งค่้ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจำกทำงอ ำเภอเท่ำนั้น จากบิดาและ

มารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 15 ปี บิดำหรือมำรดำ ตอ้งไปโชวต์วัท่ีตวัแทนยื่นวีซ่ำ VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทำงดว้ย จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต

ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

12)  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัล้กคำ้ท่ีมีอำยุเกินกว่ำ 75 ปี (ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดินทางจริง 

บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วซ่ีาก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน

เดินทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดินทางทีผ่่านแลว้จะยกเลิกเดินทางเนือง

จากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวี

ซ่าออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีท่ียืนยนัจะใหยื้่นวีซ่ำ  เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการท า

ประกนัสขุภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันั้นๆ หรือ ลูกค้า

สามารถท าเองได้)  หลังจากยื่นแล้ว รออกีประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพ่ือ

ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑตูก าหนด หลังจากน้ันรอผลวีซ่าอกีท ี นอกจากน้ีวีซ่าข้ึนอยู่กบัผลของ

สขุภาพของผู้สงูอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่
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หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์ำ้น และอีเมล ์ (ส ำคญัมำก) ท่ีสำมำรถติดต่อได ้ ลงในส าเนาบัตร

ประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า และต้องท าประกนักรเดนิทางเดี่ยวเพ่ิม 

13) ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนังสอืเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS 

แล้วน าเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันก าหนดรับเล่ม หำกมีกำรใชเ้ล่ม

เดินทำงไปประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้รำทรำบก่อนยื่นวีซ่ำ  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --            

กรณีล้กคำ้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส าหรับเดินทางเพ่ือธุรกจิเท่าน้ัน ซึ่งการเดินทางกบัทวัร์จะต้องยื่น 

วีซ่าท่องเที่ยว เน่ืองจากการท่องเที่ยวจะต้องย่ืนวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC 

CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  หากยืน่วซ่ีาท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลกูคา้อาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัต ิ

เนื่องจากตามเง่ือนไขวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซ่ีาล่าสุด แลว้จะยกเลกิวซ่ีาอันเก่าโดยอัตโนมัต)ิ ทัง้นี้ ข้ึนอยู่กับ

ดุลพนิิจของลกูคา้ในการตัดสนิใจ ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 

344 6300 

เงื่อนไขส ำคญัของกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่าน้ันขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น  

กรณีถ้กปฎิเสทวีซ่ำ  

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หำกตอ้งกำรยื่นค ำรอ้งขอวี

ซ่ำใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสำรชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของทา่น 

ข้ึนอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

ท่ีอย่้ ตวัแทนรบัยื่นวีซ่ำ ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ ำประเทศไทย 

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

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

เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

**** ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รบัยื่นวีซ่ำ หำกบริษทัฯตรวจด้เอกสำรแลว้พบว่ำ  

ไม่ตรงตำมเงื่อนไขท่ีจะยื่นกรุป๊*** 

 กรุณำเตรียมเอกสำรท่ีช้ีแจงไวข้ำ้งตน้ใหค้รบตำมท่ีก ำหนด เพือ่ควำมสะดวกของท่ำนเองในกำรยื่นขอวีซ่ำ  

http://thailand.embassy.gov.au/
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**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

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

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ .......................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ................................... 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................  

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................  

......................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ..... ....................... 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถือ .................................................. ... 

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ........................................ ............. 

ช่ือสถานที่ท  างาน หรือร้านค้า ...................................................................  

ที่อยู่ .................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ 

............................. 

โทรศัพทท์ี่ท  างาน ...............................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ (.....) โสด  (.....) สมรส  (.....) หย่า   (.....) ม่าย  (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล .........................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ .................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) 

............................................................................................................. 

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ์............................  

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ์............................  

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ....................................................................  

ที่อยู่ ........................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท ์

........................... 

9. ทา่นเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย (......)       เคย ( ......) ประเทศ.................... .......................... 

10. ทา่นเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

 ขอ้ม้ลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเด่ียว) ............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     
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12. อาหาร         ไม่ทานเนื้ อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

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

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

14. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้

ทางสายการบินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่าน

ใดรีเควส long leg ทางสายการบินไม่รบัจอง ทางลกูคา้ตอ้งชี้แจงเหตผุลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตวัท่านเอง) 


