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รหัสโปรแกรม : 17258 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 
 

BW…PARADISE AUSTRALIA 6 DAYS 

4NIGHTS 

ซดินยี ์– บลเูมาทเ์ทน่ส ์– พอรต์ สตเีฟน่ส ์- บรสิเบน – 

โกลดโ์คสท ์ 6 วนั 4 คนื 
 

บริษทัฯ ขอเชญิท่านเดนิทางเยอืนประเทศออสเตรเลยี มหานครซิดนีย ์ เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซาทเ์วลส ์
ล่องเรอืส าราญชมอ่าวซิดนีย ์ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์สิง่ก่อสรา้งอนัโด่งดงัของออสเตรเลยีทีอ่งคก์ารยเูนสโกได้
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแหง่ใหม่  ล่องเรือส าราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย ์ ท่ามกลางแสง
ตะวนัและทะเลสคีรามบรรยากาศอนัสดชื่นของอ่าวซดินีย ์ ชมเขาสามอนงค ์THREE SISTERS ROCK ต านาน
แห่งอทุยานแห่งชาติบลเูม้าท์เท่นส ์ อนัเป็นมรดกตื่นเตน้สุดระทกึใจกบัการนัง่รถ 4WD ตะลยุเนินทราย และ
สนุกสนานกบัการเล่นแซนดนูบอรด์ ที ่ Port Stephens แล้วล่องเรือส าราญ Moonshadow Cruise ชม
ปลาโลมาแสนน่ารกั น าท่านสู่รฐัควีนสแ์ลนด ์ รฐัแหง่แสงอาทติยอ์นัแสนสดใสของประเทศออสเตรเลยี เมือง
บริสเบน เมอืงหลวงของรฐัควนีสแ์ลนด ์ เดนิทางสู่โกลดโ์คสท ์ เมอืงสวรรคแ์หง่การพกัผ่อนของออสเตรเลยีทีม่ ี
หาดทรายสทีองยาวสุดลกูตา เขา้ชม MOVIE WORLD ทีท่่านจะไดพ้บกบัตวัแสดงของหนงัดงัอยา่งใกลช้ดิ  ชม
สตัวพ์ืน้เมอืงหลากหลายชนิดที ่ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจงิโจจ้ากมอืของ
ท่านเอง 

● พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 

● รบัประทานอาหารไทย 1 มือ้ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  12 –17 เมษำยน   2563 (สงกรำนต)์ 
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DAY ITINERARY 
HOTEL 

1 กรุงเทพ – ซิดนยี ์  

2 
ซิดนยี ์– อุทยำนแห่งชำติบลูเมำ้ท์

เท่นส-์ ซิดนยี ์ชอ้ปป้ิง 

At Sydney Hotel 

3 

ซิดนยี ์– พอรต์ สตีเฟ่นส-์ นัง่รถ 4 

WD -ตะลุยบนเนนิทรำย- ล่องเรือ

ส ำรำญชมปลำโลมำ 

At Sydney Hotel 

4 
ซิดนยี ์– เทีย่วชมเมือง – ล่องเรือชม

อ่ำวซิดนยี ์(บิน)บริสเบน 

At Brisbane Hotel 

5 
โกลดโ์คสท-์ เขตรกัษำพนัธุส์ตัวป่์ำ

เคอรร์มับิน-มูฟวีเ่วิลด ์   

At Gold Coast 

Hotel 

6 โกลดโ์คสท ์– บริสเบน – กรุงเทพฯ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

16.00 น.  พร้อมกนัที่สนำมบินสวุรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย เจ้ำหน้ำที่ 

คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรและสมัภำระ 

วนัแรกของกำรเดินทำง (12 เมษำยน 2563)     กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

19.20 น.  ออกเดินทำงสู่ นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย โดยสำยกำรบินไทย  เท่ียวบินที่  TG475 

 

 
07.20 น    เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนคิงฟอรด์สมิทธ ์ นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย หลัง

   ผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมือง 

     น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ อุทยำนแห่งชำติบลูเมำ้ทเ์ท่นส ์ชื่นชมทวิทศัน์อนัสวยงำมบน

   ผืนแผ่นดนิและหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนำนำชนิด สตัว์ต่ำงๆ 

   สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและเตม็ไปด้วยต้นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกล

   เป็นสนี ำ้เงนิตำมหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ ผ่ำนเมืองเลก็ๆกลำงหุบเขำชื่อว่ำ  

   KATOOMBA   จำกน้ันชม เขำสำมอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็น

   แท่นหินใหญ่สำมก้อนรูปทรงแปลกตำที่เกดิจำกฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต ำนำน

   ควำมรักอนัแสนเศร้ำของยักษ์สำวอะบอริจินสำมตนที่ถูกสำปให้เป็นหินสำมก้อน

   ท ำให้หุบเขำแห่งน้ีมีควำมงำมยิ่งขึ้น จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ SCENIC WORLD 

   บริษัทที่บริกำรกระเช้ำและรถรำงลงหุบเขำท ำให้ท่ำนได้ชมเขำสำมอนงค์ได้สวยงำม

   ยิ่งขึ้นอกีมุม น ำท่ำนน่ังรถรำงไฟฟ้ำ (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่

   ดัดแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินในสมัยก่อนมีควำมชันถึง 45 องศำ ว่ิงผ่ำนทะลุ 

     หุบเขำอนัสงูชนัสู่หุบเขำด้ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้นและหวำดเสยีว จำกน้ันให้ท่ำนได้เดนิ

   ชมธรรมชำติตำมทำงไม้ที่จัดไว้อย่ำงสวยงำมใต้หุบเขำ ชมป่ำฝนและหุ่นจ ำลองกำร

   ขุดถ่ำนหินในสมัยก่อน จำกน้ันข้ึนกระเชำ้ SCENIC CABLEWAY จำกใต้หุบเขำ

   สู่ด้ำนบนพร้อมชมควำมงดงำมเบื้องล่ำงของหุบเขำสนี ำ้เงนิที่ท่ำนยังสำมำรถชม

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง ( 13 เมษำยน 2563)   ซิดนีย ์– อุทยำนแห่งชำติบลูเมำ้ทเ์ท่นส-์ ซิดนีย ์ชอ้ปป้ิง 

 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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   ยอดเขำสำมอนงค์อกีมุมที่แตกต่ำง ( ในกรณีที ่RAILWAY ปิดปรบัปรุง ก ็

   สามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน ) 

เท่ียง     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตำคำร 

   เดินทำงกลับสู่เมืองซิดนีย์ให้ท่ำนได้อสิระช้อปป้ิงที่ย่ำนซิตี้ เซน็เตอร์ หรือช้อปป้ิง

   สนิค้ำมำกมำยจำกห้ำงดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับกำรปรับปรุง

   ตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็นที่รู้จักกนัทั่วไปในท้องถิ่นว่ำตึก QVB ตั้งอยู่ที่บน

   ถนน George Street ระหว่ำงถนน Market กบั ถนน Park เป็นอำคำรช้อปป้ิงสงูสี่

   ชั้น มีสนิค้ำประเภทแฟชั่น อญัมณี ของใช้ในบ้ำน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่ำนสำมำรถ

   เดินทำงใต้ดนิสู่ย่ำน Centre Point เพ่ือซ้ือสนิค้ำยี่ห้อดังมำกมำย 

ค ำ่     รบัประทำนอำหำรค ำ่  อำหำรจีน ณ ภตัตำคำร 

     น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พัก  FOUR POINT BY SHERATON SYDNEY  

     CENTRAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

เชำ้     รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

   น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พอรต์ สตีเฟ่นส ์โดยน่ังรถขึ้นไปทำงเหนือผ่ำนสะพำนฮำร์เบอร์ 

   ข้ำมอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำมสู่ย่ำนนอร์ทซิดนีย์ ผ่ำนเมืองกอ็สฟอร์ดและเมือง 

   นิวคำสเซิล ก่อนจะถึงทำงแยกเข้ำสู่พอรต์ สตีเฟ่นส ์ เมืองตำกอำกำศที่ชำวซดินีย์

   เดินทำงมำพักผ่อนทำงทะเลจึงได้รับสมญำนำมว่ำ”Blue Water Paradise”จำกน้ัน

   น ำท่ำนได้สมัผัสประสบกำรณ์อนัตื่นเต้นกบักำรน่ังรถ 4WD ตะลุยเนนิทรำย และ

   กำรเล่นแซนดูนบอรด์ กระดำนล่ืนไถลลงจำกเนินทรำยสงูนับ 10 เมตร พร้อมชม

   วิวอนังดงำมของท้องทะเลและเนินทรำยสทีองเพลิดเพลินอำรมณ์บนชำยหำดทีเ่ยน็             

            สบำยเหมำะแก่กำรพักผ่อน จำกน้ันน ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ำเรือที่ อ่ำวเนลสนั  

   (NELSON BAY)  

เท่ียง     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ 

   ล่องเรือชมชีวิตของเหล่ำปลำโลมำแสนน่ำรกัในธรรมชำติอย่ำงใกลชิ้ด ให้ท่ำน

   ได้ชมโลมำที่ว่ำยน ำ้เวียนวนอยู่ใกล้ๆ สนุกสนำนตืน่เต้นเม่ือโลมำทกัทำยด้วยกำร

   กระโจนทะยำนไปข้ำงหน้ำพร้อมกบัเรือ นอกจำกน้ีท่ำนสำมำรถชมนกนำนำชนิดที่

   บินไปมำในอ่ำวน้ี  จำกน้ันสมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ นครซิดนีย ์

ค ำ่     รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจีน  

 น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พัก  FOUR POINT BY SHERATON SYDNEY 

CENTRAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 
 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (14 เมษำยน 2563) ซิดนีย ์– พอรต์ สตีเฟ่นส ์ นัง่รถ 4 WD ตะลุยบนเนินทรำย  

       ล่องเรือส ำรำญชมปลำโลมำ 
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เชำ้     รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

   น ำท่ำนชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหำดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซ่ีนิยม

   มำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเยน็ในบรรยำกำศท่ำมกลำงสำยลม แสงแดด  

   อนัสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดำนโต้คล่ืน หำดทรำยแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทำงในกำรว่ิง

   มำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกฬีำโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่ำนชมบำ้นของเศรษฐีบนเนินเขำ แวะจุดชมวิวบนหน้ำผำเพ่ือชมทศันียภำพอนั

   สวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชม

   วิวที่สวยงำมอกีแห่งที่ท่ำนจะได้ชมท้องทะเลอนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และ

   ควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณน้ียังเคยเป็นจุดวำงปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำมสงครำม มำ้หินของมิสซิสแม็คควอรี ่

   ม้ำน่ังหินตวัโปรดของภรรยำของผู้ส ำเรจ็รำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำทเ์วลส ์ซ่ึง 

                    เป็นม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสดุของสวนสำธำรณะ ด้ำนหน้ำเป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม  

                    นอกจำกน้ีด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมที่ท่ำนจะถ่ำยรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ำสแ์ละสะพำนฮำร์เบอร์เป็นสญัลักษณข์องนครซิดนีย ์ 

เท่ียง     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

    ล่องเรือส ำรำญในอ่ำวซิดนีย ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่ำเฮำ้ส ์(OPERA  

   HOUSE) สิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ใน

   แบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงชื่อเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น 

   อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ 

   ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

    มรกตโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้อง

   แสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือท่ำน

   ยังสำมำรถถ่ำยรูปกบัสะพำนฮำรเ์บอร ์  ที่เชื่อมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำนเหนือกบั

   ตัวเมืองซิดนียเ์ข้ำหำกนั ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท ำให้กำร

   เดินเข้ำสูต่ัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชำวออสซ่ีน ำออกมำล่องอ่ำว

   อวดควำมงำมในอ่ำวแห่งน้ี จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้ำนช้อปป้ิงสนิค้ำ

   พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำก อำทเิช่นครีมบ ำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่ำง ๆ  

    เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำรไทย  

จำกน้ันเดินทำงสู ่สนำมบินภำยในประเทศของเมืองซิดนีย ์

…….น.   เดินทำงโดยสำยกำรบนิภำยในประเทศ สู่ เมืองบริสเบน เที่ยวบนิที่.. 

…….น.   ถึงเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนสแ์ลนด ์

น ำท่ำนเข้ำพักที่โรงแรม BRISBANE FOUR POINT BY SHERATON HOTELหรือ

เทยีบเท่ำ 

วนัท่ีสีข่องกำรเดินทำง   (15 เมษำยน 2563)   ซิดนีย ์– เท่ียวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย ์– บริสเบน 
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เชำ้     รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสูเ่มืองโกลดโ์คสทเ์มืองตำกอำกำศชำยทะเลที่เป็นทีนิ่ยมมำกที่สดุ

ในรัฐควีนส ์      แลนด์ที่มีหำดทรำยสทีองทอดยำว 70 กโิลเมตร จึงเป็นเมืองที่

ชำวออสซ่ีมำอำบแดดและเล่นกระดำนโต้คล่ืนเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกน้ีโกลด์

โคสทย์ังเป็นที่ชืน่ชอบของนักช้อปป้ิงเพรำะร้ำนค้ำเปิดให้บริกำรจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน 

น ำท่ำนสู่เขตรกัษพ์นัธุส์ตัวป่์ำเคอรร์มับิน  (Currumbin Wildlife Sanctuary) 

ตั้งอยู่เขตชำนเมืองโกลด์โคสต์ทำงตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พำรำไดซ์ ที่น่ีเป็นที่อยู่

อำศัยของสตัว์ป่ำพ้ืนเมืองของออสเตรเลียที่หำดูได้ยำก ซ่ึงท่ำนจะได้สมัผัสกบัสตัว์

เหล่ำน้ีอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงกำรเที่ยวชม เขตรักษำพันธุส์ตัว์ป่ำเคอร์รัมบินอยู่ใน

ควำมดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุส์ตัว์ป่ำ เนชั่นแนล ทรัสต์ (National Trust) ที่มี

นกแก้วตัวเลก็สสีวยจ ำนวนมำกและเป็นที่อยู่อำศัยของสตัว์พ้ืนเมืองนำนำชนิดชม

ธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสตัว์พ้ืนเมืองนำนำชนิด อำท ิ โคอำลำ่ จิงโจ ้

วอมแบท ให้ท่ำนได้สมัผัสและถ่ำยรูปคู่กบัโคอำล่ำตัวน้อยอย่ำงใกล้ชิด สนุกสนำน

กบักำรใหอ้ำหำรจิงโจจ้ำกมือของท่ำนเอง 

เท่ียง     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรในสวนสตัว ์

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ มูฟวีเ่วิลด ์ ของวอร์เนอร์บรำเธอร์สให้ท่ำนได้ชมโรงถ่ำย

ภำพยนตร์ที่เป็นโลกแห่งจินตนำกำรของผู้มำเยือนจำกนำนำประเทศ สมัผัสกบัตัว

ละครของโรงภำพยนตร์ที่มีชื่อเสยีง น ำท่ำน นัง่รถไฟชมเทคนิคกำรถ่ำยท ำ

ภำพยนตรช่ื์อดงั เช่น ซุปเปอรแ์มน แบทแมน ชมกำรแสดงของสตั้นแมนใน

เรือ่งโปลิตจิตไม่ว่ำง ฯลฯ กระทบไหล่ดำรำชื่อดัง อำท ิ ลูนน่ีทูนส ์ บั๊ก บนัน่ี

กระต่ำยแสนกล ชมแบทแมนภำพยนตร์สำมมิติในโรงหนังไฮเทคจำกฮอลลีวู้ด 

ล่องแพตำมหำบั๊กบันน่ี และ น่ังรถแบทแมนบุกเมือง GOTHAM หรือจะน่ังรถไฟ

เหำะตีลังกำที่ตืน่เต้นเร้ำใจ 

- หำ้มพลำดโชวม์ำใหม่กำรแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT 

DRIVER  

เป็นกำรแสดงทีต่ื่นตำตืน่ใจ กำรแข่งรถมอเตอร์ไซด ์และ รถยนต์ที่มีกำรขับอย่ำง

ผำดโผน ทะลุก ำแพง และสิ่งกดีขวำง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็นกำร

จ ำลองฉำกจริงจำกภำพยนตร์ HOLLY WOOD  

- หำ้มพลำด ขบวนพำเหรดของเหลำ่ตวักำรตู์น WARNER BROTHER เช่น

บั๊กบนันี ่สคูปป้ีดู ภำยใตห้ลงัคำโปร่งใสไม่ตอ้งรอ้นและเปียกฝน 

- เครือ่งเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหำะตีลังผำดโผนน ำท่ำนไปยัง

ดินแดนในโลกอำกำศ พบกบักำรผจญภัยอนัแสนสนุก มัน และประทบัใจ 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (16 เมษำยน 2563)        บริสเบน -โกลดโ์คสท-์ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน- 

                                              มูฟวีเ่วิลด-์บริสเบน  (พิเศษ..บุฟเฟ่ตซี์ฟู้ด สดๆจำกทะเล) 
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- BAT WING เป็นเคร่ืองเล่นที่มีควำมสงูถึง60 เมตร โดยน ำท่ำนขึ้นไปชม

ทวิทศัน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบควำมตืน่เต้นและหวำดเสยีวโดยกำร

ทิ้งดิ่งลงมำถึงพ้ืนด้วยควำมชนั 90 องศำและสนุกประทบัใจ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ บุฟเฟ่ตซี์ฟู้ด สดๆจำกทะเล  

 

 
 
 
 
     
     น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ทีพ่กัที ่ GOLD COAST  VOCO HOTEL   หรือเทียบเท่ำ  

 

 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

  อิสระช้อปปิง้ตามอัธยาศัย 
10.00 น.          น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนำมบินของเมืองบริสเบน เพ่ือเดินทำงกลับ  

14.00 น.                  เหินฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยกำรบินไทย  เที่ยวบนิที่  TG 474 

20.20 น.                    เดนิทำงถึงกรุงเทพฯ..โดยสวัสดภิำพ 

 

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

อตัราค่าบริการ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  12 – 17 เมษำยน   2563 (สงกรำนต)์ 
       

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋ 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน

ระหว่างประเทศ 
(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 72,900.- บาท 46,900.- บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 68,900.- บาท 41,900.- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 64,900.- บาท 38,900.- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 61,900.- บาท 36,900.- บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 9,900.- บาท 9,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ลดใหท้่านที ่3 (เตยีงเสรมิ)  1,000.- บาท 1,000.- บาท 
 

 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง    (17 เมษำยน 2563)      บริสเบน – กรุงเทพฯ 
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***ควรยืน่วซีา่ลว่งหนา้และเกบ็เอกสารส าหรบัยืน่วซีา่ไดต้ัง้แต ่15 

มกราคม – 10 มนีาคม 2563  
* รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีน ้ำมนัของสำยกำรบิน  

* กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมผีู้ โดยสำรมำกกว่ำ 20 ทำ่นขึ้นไป หำกผู้โดยสำรทีเ่ป็นผู้ใหญ่ต ่ำกว่ำ 20 ทำ่น บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือปรับรำคำเพ่ิมขึ้น ส่วนขนำดของกรุ๊ปจะสรปุได้หลังทีปิ่ดกรุ๊ปแล้วประมำณ 3 อำทติยก่์อนเดินทำง 

* กรณีออกตั๋วแล้วมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตัว๋ได ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสำยกำรบิน 

*ส ำหรับห้องทีเ่ป็นสำมเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจ ำนวนน้อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่

สำมำรถพักได้ 3 ทำ่น (2 Double beds)หรืออำจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส ำหรับ

ห้องนอน 3 ทำ่น 

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตั๋วทีลู่กค้ำซื้อเองเพ่ือต่อเทีย่วบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดินทำงกบัคณะเรำหำกเทีย่วบินล่ำช้ำหรือ

จ ำนวนผู้ เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ 

*หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือทีน่ั่งบนเคร่ืองรวมถงึกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรณุำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทวัร์หรือ

ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมทีข่อหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสำยกำรบินจะพิจำรณำให้ 

* มีวีซ่ำออสเตรเลียแลว้ ลดท่ำนละ  4,500 บำท 

* กรณีลูกค้ำมวีีซ่ำอยู่แล้ว หรือ มบีัตรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยืน่วีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง   

* หำกจ ำนวนลูกค้ำทีเ่ดินทำง 15 -18 ทำ่น บริษัทฯจะจัดรถขนำด 21-25 ทีน่ั่งในกำรบริกำรตลอดกำรเดินทำง 

* โรงแรมทีอ่อสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มคีนยกกระเป๋ำ  

* รำคำทวัรไ์ม่รวมทีน่ ัง่ Long leg หำกท่ำนตอ้งกำรจะตอ้งแจง้สำยกำรบินเพือ่ซ้ือทีน่ ัง่ก่อนเดนิทำง(มีจ ำนวนจ ำกดั) 

* กำรใช้ผ้ำเชด็ตัวในโรงแรม หำกต้องกำรให้เปลี่ยนทุกวันให้ท่ำนวำงผ้ำเชด็ตัวไว้ทีพ้ื่น ถ้ำแหวนไว้ทำงโรงแรมจะไม่เปลี่ยนให้เพรำะ

ถอืว่ำทำ่นยนิดีทีจ่ะใช้ผ้ำเชด็ตัวผืนเดิมและยนิดีเข้ำร่วมรณรงค์กจิกรรมลดโลกร้อน 
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อตัรำนี้ รวม 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยดั โดยสำยกำรบินไทย (TG) และ สำยกำรบินภำยในแล้ว ตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

2. ค่ำโรงแรมทีพั่ก (สองทำ่นต่อหนึ่งห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเทีย่ว, ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

3. ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรทีไ่ด้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ี, ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลีย 

4. ค่ำมคัคุเทศก์ของบริษัทจำกกรงุเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

5. ค่ำประกนักำรเดินทำงรวมอบุัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท  

ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลำท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่ำนั้น เงือ่นไขกำรคุม้ครอง 

☒ หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุ้มครอง ต้องท ำประกนั(รำยเดี่ยว) ลูกค้ำสำมำรถจัดท ำเองได้ 

หรือกรณุำติดต่อสอบถำมกบัทำงบริษัทฯ    

☑ อำยุ 1-15ปี และ ต ำ่กว่ำ 75 ปี คุ้มครอง รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม ์ 

☒ กรณลีกูค้ำอำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ 75 ปีข้ึนไป และ ไม่ได้เดนิทำงไป-กลับ พร้อมกรุป๊ ต้องท ำประกนัเดี่ยว

เพิ่ม กรุณำสอบถำมรำยละเอียดกับเจ้ำหน้ำที่  

☒ ลูกค้ำที่จอยแลนด ์ทีอ่ำศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ 

6. ค่ำน ำ้มนัจำกสำยกำรบิน ณ วันที ่ 1 ตุลำคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีน ำ้มนั หำกสำยกำร

บินเปลี่ยนแปลงภำษีน ำ้มนัหลังจำกนี้  

7. ค่ำวีซ่ำออสเตรเลีย ส ำหรับคนไทย 
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อตัรำนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 

2. ค่ำน ำ้หนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณทีีเ่กนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด  ควรจัดเตรียม 23 กิโลกรัม 

: โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าไดท่้านละ 30 กิโลกรมั และ บินภายในสายการบินแควนตัส 

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

3. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองดื่มและค่ำอำหำรทีส่ั่งเพิ่มเอง  

4. ค่ำอำหำรทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำซกัรีด ฯลฯ 

5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

6. ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
7. ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนกังำนยกกระเป๋ำ ลกูค้ำควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพื่อควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดินทำง  

9. ไม่มีแจกน ้ำดืม่บนรถ / ไม่แจกกระเป๋ำ 

10. ไม่รวมค่ำอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนื่องจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

 

เงื่อนไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงิน  

1. ทำงบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทวัร์หนึ่งท่ำน  

2. ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียก่อน 

21 วันท ำงำน หรือก่อน 3 สัปดำห์  

3. หำกทำ่นจองและให้เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ำ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำยกำรบินและ

ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงนิค่ำมัดจ ำทั้งหมด 

4. ส ำหรบัส่วนทีเ่หลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่ำทวัรท์ ั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย  30 วนัท ำกำรส ำหรบัท่ำนทีร่อผล 

วีซ่ำ หรือหำกผลวีซ่ำผ่ำนแลว้ขอช ำระยอดค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด หำกบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทำง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรใหบ้ริกำร 

5. เม่ือท่ำนตกลงช ำระค่ำมัดจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้อ่ำนเงื่อนไขและยอมรับ

ข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   

ค่ำมดัจ ำทวัรจ์ะถูกน ำไปจ่ำยค่ำตัว๋เครื่องบิน ค่ำโรงแรมและค่ำวีซ่ำล่วงหนำ้ซ่ึงไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได ้หำกผูเ้ดินทำง

ยกเลกิหรือไม่สำมำรถเดินทำงไดด้ว้ยเหตุผลไดกต็ำมจะเป็นไปตำงเงือ่นไขตำมนี้  

1. แจ้งยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 60 วนัท ำกำรคืนค่ำมดัจ ำ 30,000.- บำท. 

2. แจ้งยกเลกิล่วงหนำ้ 30-50 วนั ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมดัจ ำทั้งหมด 30,000.-บำท 

- กรณีทีถู่กปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษทัขอยึดค่ำมดัจ ำทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำตัว๋  

3. แจ้งยกเลกิล่วงหนำ้ 1-29 วนั ก่อนเดินทำง ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท์ ั้งหมดเพรำะเป็นช่วงพีค (เทศกำลปีใหม่)  

4. แจ้งยกเลกิในวนัเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเขำ้ประเทศออสเตรเลยี บริษทัฯจะไม่มี

กำรคืนเงินทั้งหมด  
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หมำยเหตุ  
 1. รำยกำรอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรอืโรงแรมที่พกัใน

ต่ำงประเทศ เหตกุำรณท์ำงกำรเมอืงและภัยธรรมชำต ิหรอืรถติด หรอืปิดถนน ระหว่ำงท ำทวัร ์ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะค ำนึงถงึ

ควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้เดนิทำงเป็นส ำคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมอืงห้ำมผู้เดนิทำงออกหรอืเข้ำประเทศ เนื่องจำกมีสิ่งผิด

กฎหมำยหรอืสิ่งต้องห้ำมน ำเข้ำประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คนืเงินไห้ท่ำนไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน  หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ

เมอืงห้ำมผู้เดนิทำงออกหรอืเข้ำประเทศ ดงันี้  

3.1  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกต้องหรอืควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรอืด้วยเหตุผลใดๆ กต็ำม ตำมที่

เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมอืงพิจำรณำ 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบหำกสำยกำรบินไม่ออกบัตรข้ึนเคร่ืองให้ผู้โดยสำรอันเนื่องจำกหนงัสอืเดนิทำง

ช ำรุดหรอืมกีำรประทบัตรำอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่กำรเข้ำ-ออกประเทศ รวมถงึพำสปอรต์ทีม่ีอำยุไม่เกิน 6 เดอืนในวัน

เดินทำง 

3.3  กรณลีกูค้ำลืมพำสปอร์ต ณ วนัเดนิทำง เจ้ำหน้ำทีส่ำยกำรบินไม่อนุญำตให้เดินทำง 

3.4 กรณทีีส่ถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำไม่ครบถ้วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนใน

เรื่องกำรเงินและกำรท ำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่ำ 

3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเข้ำเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมอืงให้กับ

ชำวต่ำงชำติ หรอื คนต่ำงด้ำวทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย  

3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศไทยทีท่่ำนออกตั๋วเองเพื่อต่อเคร่ืองในกรณทีีส่ำย

กำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ เนื่องจำกอยู่นอกเหนือจำกควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   

ค่ำมดัจ ำทวัรจ์ะถูกน ำไปจ่ำยค่ำตัว๋เครื่องบิน ค่ำโรงแรมและค่ำวีซ่ำล่วงหนำ้ซ่ึงไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได ้หำกผูเ้ดินทำง

ยกเลกิหรือไม่สำมำรถเดินทำงไดด้ว้ยเหตุผลไดกต็ำมจะเป็นไปตำงเงือ่นไขตำมนี้  

1. แจ้งยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 60 วนัท ำกำรคืนค่ำมดัจ ำ 30,000.- บำท. 

2. แจ้งยกเลกิล่วงหนำ้ 30-50 วนั ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมดัจ ำทั้งหมด 30,000.-บำท 

1. กรณีทีถู่กปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษทัขอยึดค่ำมดัจ ำทั้งหมด  

2. กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำตัว๋  

3. แจ้งยกเลกิล่วงหนำ้ 1-29 วนั ก่อนเดินทำง ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท์ ั้งหมดเพรำะเป็นช่วงพีค (เทศกำลปี

ใหม่)  

4. แจ้งยกเลกิในวนัเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเขำ้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่

มีกำรคืนเงินทั้งหมด  
 

เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เริ่ มการเกบ็ขอ้มูลดา้นไบโอเมตทรกิซ์ จากผูส้มคัรทกุท่าน ทีส่มคัรขอวซ่ีา เพือ่เดินทางไป 

ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวซ่ีาทกุท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ทีศู่นยยื์น่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิวมือ 

และตอ้งจองคิววซ่ีาก่อนยืน่เท่านัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทำง มอีำยุไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน (นับวันเดินทำง) และถ่ำยส ำเนำหนำ้ทีม่ีกำรเดินทำงเขำ้-ออก หรือมีวี

ซ่ำติดมำทั้งหมด (ส ำคญัมำก) 
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***การยืน่วซ่ีาออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้มี) หรอื 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบริษทัฯ มา จะดีกวา่เนือ่งจากทางบริษทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรูดเล่มที ่

VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รูปถ่ำยส ีจ ำนวน 2 รูป (ขนำด 1 นิ้วคร่ึง หรอื 2 นิ้ว) 

3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

4) ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-นำมสกุล (ถ้ำม)ี, ส ำเนำทะเบียนสมรส  (ถ้ำม)ี  

5) หนงัสือรบัรองกำรท ำงำนของบริษทัทีท่ ำงำนอยู่ (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือส ำเนำทะเบียน

กำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกิจกำร 

6) ข้ำรำชกำรจะต้องมีหนังสือรับรองกำรท ำงำน (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ ขอส ำเนำบัตรข้ำรำชเกษียณ 

8) หลกัฐำนกำรเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝำกประจ ำตวัจริง (จะไดค้ืนเพือ่ไดร้บั

พิจำรณำวีซ่ำแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจำกธนำคำรเท่ำน ั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยี

ไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจำกโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรำยงำนประจ ำตัวนกัเรียนหรือกรณปิีดเทอมใช้บัตรนกัเรียน  

10) ขอส ำเนำสูติบัตร เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี 

11) เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี หำกไม่ได้เดินทำงกับบิดำ หรอื มำรดำ  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทำงดว้ยทั้งคู่ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจำกทำงอ ำเภอเท่ำน ั้น จำกบิดำและ

มำรดำให้อนุญำตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 15 ปี บิดำหรือมำรดำ ตอ้งไปโชวต์วัทีต่วัแทนยืน่วีซ่ำ VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทำงดว้ย จะต้องมหีนงัสอืยินยอมจำกทำงอ ำเภอจำกบิดำและมำรดำอนุญำต

ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคำ้ทีม่ีอำยุเกินกว่ำ 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดนิทางจริง 

บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วซ่ีากอ่นวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยค่าทวัรท์ัง้หมดกอ่น

เดินทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซ่ีาไม่ผา่นหรอืออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิเดินทางเนืองจาก

มีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวซ่ีา

ออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีน้ี) 

กรณีทีย่ืนยนัจะใหย้ืน่วีซ่ำ  เนื่องจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรย่ืนวีซ่ำเป็นเวลำนำน และมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรท ำ

ประกนัสุขภำพซึ่งลกูค้ำจะต้องจ่ำยเองพร้อมกับตอนย่ืนวีซ่ำ  (รำคำข้ึนอยู่กบับริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรอื ลกูค้ำ

สำมำรถท ำเองได้)  หลังจำกย่ืนแล้ว รออกีประมำณ 7-10 วัน ทำงสถำนทูตจะส่งใบฟอรม์ (Health Form) เพื่อไป

ตรวจสุขภำพโรงพยำบำลตำมทีส่ถำนฑูตก ำหนด หลงัจำกนั้นรอผลวีซ่ำอีกท ี นอกจำกนี้ วีซ่ำข้ึนอยู่กับผลของสุขภำพ

ของผู้สูงอำยุเองและทำงสถำนทูตพิจำรณำเป็นรำยบุคคล ส่วนวันรับวีซ่ำไม่สำมำรถระบุได้ กรุณำใส่หมำยเลข

โทรศพัทม์ือถอื เบอรโ์ทรศพัทบ์ำ้น และอีเมล ์(ส ำคญัมำก) ทีส่ำมำรถติดต่อได ้ลงในส ำเนำบัตรประชำชนและ 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน เพื่อกรอกฟอร์มในกำรย่ืนวีซ่ำ  

13) ระยะเวลำในกำรย่ืนวีซ่ำประมำณ 10-15 วัน   หนังสือเดินทำง(PASSPORT) หำกมีบำงทำ่นได้ย่ืนเล่มเข้ำ VFS 

แล้วน ำเข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันก ำหนดรับเล่ม หำกมกีำรใชเ้ล่ม

เดินทำงไปประเทศอื่นก่อน จะตอ้งแจ้งใหเ้รำทรำบก่อนยืน่วีซ่ำ  หำกทำ่นไม่แจ้งให้ทรำบ บริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --            
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กรณีลูกคำ้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส ำหรับเดนิทำงเพื่อธุรกิจเท่ำนั้น ซึ่งกำรเดินทำงกับทวัร์จะต้องย่ืน 

วีซ่ำทอ่งเที่ยว เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวจะต้องย่ืนวีซ่ำแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หำกลกูค้ำจะใช้บัตรเอเบค (APEC 

CARD) แล้วไม่สำมำรถเข้ำประเทศออสเตรเลียได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  หากยืน่วซ่ีาท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลกูคา้อาจจะโดยตดับัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมตัิ 

เนือ่งจากตามเงื่อนไขวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซ่ีาล่าสุด แลว้จะยกเลกิวซ่ีาอนัเก่าโดยอัตโนมตั)ิ ทัง้นี้ ข้ึนอยูก่บั

ดุลพนิจิของลกูคา้ในการตัดสนิใจ ต้องกำรสอบถำมเพิ่มเติมได้ที ่: http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 

344 6300 

เงื่อนไขส ำคญัของกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

 กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่ำไม่สำมำรถ

แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรบัพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท์ีจ่ะ

เดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั้น  

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่ำ 

1. หำกทำ่นถูกปฏเิสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงนิค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือ หำกตอ้งกำรยืน่ค ำรอ้งขอวี

ซ่ำใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนยีมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสำรชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนัก ำหนดวันเดนิทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมทีไ่ด้ช ำระไปแล้ว และทำง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงนิค่ำทวัร์ทั้งหมด  

3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลกัฐำนปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในกำรย่ืนขอวีซ่ำทอ่งเที่ยว  ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน 

ข้ึนอยู่กับทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

ทีอ่ยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่ำ ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ ำประเทศไทย 

ช้ัน 28 อำคำรเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตนัเหนอื, เขตวัฒนำ, กรุงเทพฯ 10110 

ท ำกำร : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถงึ วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถำนทูตออสเตรเลีย 

เวลำย่ืนใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.  เวลำรับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

**ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรทีจ่ะไม่รบัยืน่วีซ่ำ หำกบริษทัฯตรวจดูเอกสำรแลว้พบว่ำ ไม่ตรงตำมเงื่อนไขทีจ่ะยืน่ 

 กรุณำเตรียมเอกสำรทีช้ี่แจงไวข้ำ้งตน้ใหค้รบตำมทีก่ ำหนด เพือ่ควำมสะดวกของท่ำนเองในกำรยืน่ขอวีซ่ำ  

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

 
 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วีซ่าของท่าน 
 

1. ช่ือ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.)   ....................................................................................  

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ .....................................  อำยุ .................... ปี   สถำนทีเ่กิด ................................................ 

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


 

BW.PARADISE AUSTRALIA (TG)   12-17APR20 
 Page 16 

++โปรส่วนลดส ำหรบัลูกคำ้ 1,000 บำท ++ 

เพียงจองและช ำระ ภำยในวนัที่ 31 ม.ค.63 

 

3. ช่ือ / นำมสกุลเดมิ (หำกม)ี ...................................................................................  

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

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

โทรศัพทบ้์ำน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อำชีพปัจจุบัน .............................................. ต ำแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถำนที่ท  ำงำน หรอืร้ำนค้ำ .............................................................................. ........................................ 

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

โทรศัพทท์ี่ท  ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 

6. สถำนภำพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่ำ     (.....) ม่ำย     (.....) อยู่กนิฉันสำม-ีภรรยำ   (.....) 

แยกกันอยู่ 

 ถ้ำสมรสแล้ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือ-นำมสกุล .....................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 

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

โทรศัพทท์ี่บ้ำน ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้วยกัน   กรุณำระบ ุ

 ช่ือ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสมัพันธ์ ............................ 

 ช่ือ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสมัพันธ์ ............................ 

8. กรณเีป็นนกัเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ ................................................................................ 

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

9. ท่ำนเคยถูกปฏเิสธกำรวีซ่ำหรอืไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 

10. ท่ำนเคยเดนิทำงไปออสเตรเลียหรอืไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพกั) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  (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 ห้องพกัผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP)  เตียงเสรมิ ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง     
 

12. อำหำร           ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรสั 

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

13. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำม)ี ................................................. 

14. รีเควสทีน่ั่ง.........................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ำต่ำง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ข้ึนอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากทา่นใดรีเควส long leg ทางสาย

การบินไม่รบัจอง ทางลูกคา้ตอ้งช้ีแจงเหตุผลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตัวทา่นเอง) 
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++โปรส่วนลดส ำหรบัลูกคำ้ 1,000 บำท ++ 

เพียงจองและช ำระ ภำยในวนัที่ 31 ม.ค.63 

 

 


