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MOVIE WORLD                       ทงักาลมูา รสีอรท์   

 

BBWW......HHOOLLIIDDAAYY  TTAANNGGAALLOOOOMMAA  TTOOUURR    
 

บริสเบน – โกลดโ์คสท ์– ทงักาลมู่า - ซิดนีย ์6 วนั 4 คืน 
 

ขอน ำท่ำนเดนิทำงสู่ออสเตรเลยี  น ำท่ำนสู่รฐัควีนส์แลนด์ รฐัแห่งแสงอำทติยอ์นัแสนสดใสของประเทศ
ออสเตรเลยี เดนิทำงสู่โกลด์โคสท์ เมอืงสวรรคแ์ห่งกำรพกัผ่อนของออสเตรเลยีทีม่หีำดทรำยสทีองยำวสุดลูกตำ 
เขำ้ชม  มูฟว่ี เวิลด ์(Movie World ) ทีท่่ำนจะไดพ้บกบัตวัแสดงจำกภำพยนตรด์งัอย่ำงใกลช้ดิ พาราไดซ์ คนัทรี 
ฟารม์ ใหท้่ำนไดช้มกำรตดัขนแกะ ถ่ำยรปูกบัจงิโจแ้ละโคอำล่ำแสนน่ำรกั แทงกาลูมา รีสอรท์ บนเกำะมอเรตนัที่
เต็มไปด้วยควำมงำมของหำดทรำยและให้ท่ำนได้ป้อนอำหำรโลมำแสนรู้ นครซิดนียช์มเมอืงหำดบอนได   น า
ท่าน ล่องเรือส าราญ ชมควำมงำมของอ่ำวซดินีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จำก
องคก์ำรยเูนสโก สญัลกัษณ์ของเมอืงซดินีย์ เคยีงคู่กบัสะพำนฮำรเ์บอร์ ชมหาดบอนได หำดทรำยทีห่นุ่มสำวชำว
ออสซีน่ิยมมำพกัผ่อนวนัหยดุ  และอสิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนเนมทีย่่ำนเซน็เตอร ์พอยท ์   

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  11 -16   เมษำยน   2560  (สงกรำนต)์  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

วนัแรก (วนัที ่11 เมษายน 60)   กรุงเทพฯ – นครซิดนยี ์

15.30 น.  คณะเดินทำงพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบินแควตสั แอรเ์วย ์(QF)เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

18.25 น.  เหิรฟ้ำสู่ นครซิดนยี ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – นครซิดนีย ์

2 
นครซิดนีย ์– บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูมา รีสอรท์ 

– ป้อนอาหารโลมา 

3 ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน – โกลดโ์คสท ์ 

4 
โกลดโ์คสท ์– พาราไดส ์คนัทรี ฟารม์ -มูวี่เวิลด ์– 

ซิดนีย ์

5 
ซิดนีย ์– ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์–  

ช็อปป้ิง 

6 ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 
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วนัทีส่อง (วนัที ่12 เมษายน 60) นครซิดนยี ์– บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูมา รีสอรท์  

     ป้อนอาหารโลมา 

06.45 น. เดินทำงถึงท่าอากาศยานฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือเปล่ียนเที่ยวบิน 

10.05 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองบริสเบน โดยเที่ยวบินที่ QF 516 

11.35 น. เดินทำงถึง เมืองบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนสแ์ลนด์ หลังผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมืองและด่ำน

ศุลกำกรแล้วน ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ตัวเมืองบริสเบน   

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

      น ำทำ่นชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อนัดับสำมของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ำ้

   บริสเบนที่สวยงำมรำวกบัภำพวำด และเป็นเมืองใหญ่ที่สดุของรัฐควีนสแ์ลนด์ที่

   เจริญเติบโตจำกอุตสำหกรรมกำรทอ่งเที่ยว จนได้รับสมญำนำมว่ำ “รฐัแห่งการ

   พกัผ่อน”  น ำทำ่นชมเซาทแ์บงค ์ปารก์แลนด ์สวนสำธำรณะริมฝั่งแม่น ำ้บริสเบน 

   ที่กว้ำงใหญ่ เตม็ไปด้วยพืชพันธุเ์ขตร้อนอนัอุดมสมบูรณ์  ผ่ำนชมซิตี้  ฮอลล์ ให้

   ทำ่นได้ชมสถำปัตยกรรมที่งดงำม ผ่ำนย่ำนกลำงเมืองที่เป็นแหล่งร้ำนค้ำที่เรียกว่ำ

   ย่ำนควีนสส์ตรีท มอลล์ ให้ทำ่นได้อิสระเลือกช้อปป้ิงกับสนิค้ำหลำกหลำยกนัได้

   ตำมอธัยำศัย      น ำทำ่นเดินทำงสู่ท่ำเรือแล้วโดยสำรเรือเฟอร์ร่ีสู่เกำะมอร์ตัน  

     ทงักาลูม่า รีสอรท์   

  ***(ก่อนข้ึนเรือกรุณาแยกชุดกางเกงขาสัน้หากท่านตอ้งการป้อนอาหารโลม ใส่กระเป๋าใบเล็ก

ห้ิวข้ึนบนเรือ  ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บไวใ้ตท้อ้งเรือและจัดส่งไปทีห่อ้งพกั) 

      ระหว่ำงเดินทำงให้ทำ่นพักผ่อนอริิยำบถชมวิวทวิทศัน์จำกบนเรือ ใช้เวลำโดยสำร

   ประมำณ 75 นำทใีนกำรเดินทำง เดินทำงถึง ทงักาลูมา ไวลด์อลฟิน รีสอรท์ 

   ต้ังอยู่ในเกำะมอร์ตันที่สร้ำงได้กลมกลืนกบัธรรมชำติได้อย่ำงสวยงำมและเป็น 

     รีสอร์ทแห่งเดียวบนเกำะน้ีที่มีกจิกรรมหลำยอย่ำงทั้งทำงน ำ้และทำงบก ท่านจะได้

   ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติพรอ้มสมัผสัประสบการณก์ารป้อนอาหารใหก้บัปลาโลมา

   จมูกขวดทีอ่ยู่ตามธรรมชาติ 

  ***(เน่ืองจากโลมาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาจข้ึนมาใหป้้อนอาหารแต่ละวันไม่มากเท่ากับ

นักท่องเทีย่วทีเ่ดินทางหรืออาจจะป้อนอาหารไม่ครบทุกท่าน ในการป้อนอาหารโลมาหา้มสัมผสั

โลมาโดยเด็ดขาด) 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหาร 

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั TANGALOOMA RESORT หรือเทยีบเทำ่  
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วนัทีส่าม (วนัที ่13 เมษายน 60) ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน – โกลดโ์คสท ์

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำทำ่นน่ังรถสู่ SAND DUNE ผ่ำนป่ำและทำงคดเคี้ยว (มีทั้งรถโค้ชคันใหญ่ หรือ 

4WD ที่มีหลำยขนำดที่สำมำรถจุนักทอ่งเที่ยวได้เร่ิมจำก 6 ทำ่น ไปจนถึง 22 คน

ต่อคันและอำจจะน่ังรวมกบัทวัร์อื่นๆ เวลำอำจมีกำรเปล่ียนแปลงในแต่ละวัน) 

ผ่ำนป่ำและพุ่มไม้สู่เนินทรำยอนักว้ำงใหญ่ที่จะให้ทำ่นได้ตะลุยเนินทรำยที่ SAND 

DUNES และได้เล่นกระดำนทรำยจำกยอดเนินทรำยสงูชันสู่ด้ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้น

เร้ำใจกระดำนทรำยแห่งน้ีให้ทำ่นได้เล่นแบบหัวล่ืนลงสู่ด้ำนล่ำงต้อนรับเช้ำวันใหม่

อนัสดใส โดยให้ทำ่นได้อิสระท ำกจิกรรมบนเกำะน้ีได้มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรเล่น

น ำ้ เล่นเทนนิส วอลเล่ย์บอลชำยหำด ชมกำรให้อำหำรนกพีลีแกน ตื่นตำกบับรรดำ

นกพีลีแกนที่จะบินโฉบมำรอรับอำหำรที่ทำ่เรือซ่ึงทำ่นสำมำรถสมัผัสประสบกำรณ์

อนัแปลกใหม่ หรือจะชื้อทวัรน์อกรายการทีส่ามารถสอบถามหวัหนา้ทวัรใ์นการจอง

ล่วงหนา้แต่ขึ้นอยู่กบัเวลาหรือจ านวนนกัท่องเทีย่วทีจ่องในแต่ละวนั) คือ ATV 

Quad Bike Tours, Helicopter Joy Flight, Marine Discovery Cruise 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหาร 

จำกน้ันให้ทำ่นได้มีเวลำพักผ่อนตำมอธัยำศัย เดินเล่นชำยหำด ถ่ำยรูป จนได้เวลำ 

น ำทำ่นเดินทำงโดยเรือเฟอร์ร่ีจำกเกำะมอร์ตัน ใช้เวลำในกำรน่ังเรือ 75 นำทไีปยัง

ทำ่เรือ เมืองบริสเบน จำกน้ันเดินทำงต่อไปยังเมือง โกลดโ์คสท ์ เมืองตำกอำกำศ

ชำยทะเลที่เป็นนิยมมำกที่สดุในรัฐควีนสแ์ลนด์ที่มีหำดทรำยสทีองทอดยำว 70 

กโิลเมตร จึงเป็นเมืองที่ชำวออสซ่ีมำอำบแดดและเล่นกระดำนโต้คล่ืนเป็นจ ำนวน

มำก นอกจำกน้ีโกลด์โคสทยั์งเป็นเป็นที่ช่ืนชอบของนักชอ็ปป้ิงเพรำร้ำนค้ำเปิด

ให้บริกำรจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน   
ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

    น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก GOLD COAST WATERMARK  HOTEL หรือ เทยีบเทำ่ 

 

วนัทีสี่ ่(วนัที ่14 เมษายน 60)  โกลดโ์คสท ์– พาราไดส ์คนัทรี ฟารม์ – มูฟวีเ่วิลด ์– ซิดนยี ์

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำทำ่น ชมการสาธิตการตดัขนแกะ และ กำรต้อนแกะของสนัุขแสนรู้  ชมกำร

สำธติกำรท ำ Billy Tea & Damper พร้อมชิมชำ และขนมปังแดมเปอร์ของชำว

ออสซ่ี ชมกำรขว้ำงบูมเมอแรง และกำรสำธติกำรรีดนมวัว ชม สตัว์พ้ืนเมืองของ

ประเทศออสเตรเลียที่น่ำรัก ไม่ว่ำจะเป็นโคอำล่ำ วอมแบท จิงโจ้ 
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เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว ณ พาราไดส ์คนัทรีฟารม์ 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ มูฟวีเ่วิลด ์ ของวอร์เนอร์บรำเธอร์สให้ทำ่นได้ชมโรงถ่ำย

ภำพยนตร์ที่เป็นโลกแห่งจินตนำกำรของผู้มำเยือนจำกนำนำประเทศ สมัผัสกบัตัว

ละครของโรงภำพยนตร์ที่มีช่ือเสยีง น ำทำ่น นัง่รถไฟชมเทคนคิการถ่ายท า

ภาพยนตรชื์่อดงั เช่น ซุปเปอรแ์มน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมนใน

เรือ่งโปลิตจิตไม่ว่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดำรำช่ือดัง อำท ิ ลูนน่ีทูนส ์ บ๊ัก บันน่ี

กระต่ำยแสนกล ชมแบทแมนภำพยนตร์สำมมิติในโรงหนังไฮเทคจำกฮอลลีวู้ด 

ล่องแพตำมหำบ๊ักบันน่ี และ น่ังรถแบทแมนบุกเมือง GOTHAM หรือจะน่ังรถไฟ

เหำะตีลังกำที่ต่ืนเต้นเร้ำใจ 

- หา้มพลาดโชวม์าใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT 

DRIVER  

เป็นกำรแสดงที่ต่ืนตำต่ืนใจ กำรแข่งรถมอเตอร์ไซด์ และ รถยนต์ที่มีกำรขับอย่ำง

ผำดโผน ทะลุก ำแพง และสิ่งกดีขวำง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็นกำร

จ ำลองฉำกจริงจำกภำพยนตร์ HOLLY WOOD  

- หา้มพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการตู์น WARNER BROTHER เช่น

บั๊กบนันี ่สคูปป้ีดู ภายใตห้ลงัคาโปร่งใสไม่ตอ้งรอ้นและเปียกฝน 

- เครือ่งเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหำะตีลังผำดโผนน ำทำ่นไปยัง

ดินแดนในโลกอำกำศ พบกบักำรผจญภัยอนัแสนสนุก มัน และประทบัใจ 

- BAT WING เป็นเคร่ืองเล่นที่มีควำมสูงถึง60 เมตร โดยน ำทำ่นข้ึนไปชม

ทวิทศัน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบควำมตื่นเต้นและหวำดเสียวโดยกำร

ทิ้งดิ่งลงมำถึงพ้ืนด้วยควำมชัน 90 องศำและสนุกประทบัใจ   

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร   

   จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ สนำมบินภำยในประเทศเมืองบริสเบน 

 20.15 น   ออกเดินทำงจำกสนำมบินโดย สายการบนิแควนตสั แอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่QF557 

 21.50 น   เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์

น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  HOLIDAY INN DARLING HARBOUR HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่า้ (วนัที ่15 เมษายน 60) ซิดนยี ์– ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์– ช็อปป้ิง 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชม หาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซ่ี

   นิยมมำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเยน็ในบรรยำกำศทำ่มกลำงสำยลม แสงแดด อนั

   สดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดำนโต้คล่ืน หำดทรำยแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทำงในกำรว่ิง

   มำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกีฬำโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนนิเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ำผำเพ่ือชมทศันียภำพอนั

   สวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชมวิว

   ที่สวยงำมอกีแห่งที่ทำ่นจะได้ชมท้องทะเลอนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และ

   ควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณนี้ ยังเคยเป็นจุดวำงปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำมสงครำม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี ่

   ม้ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้ส ำเรจ็รำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำทเ์วลส์ ซ่ึงเป็น

   ม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสดุของสวนสำธำรณะ ด้ำนหน้ำเป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม  

   นอกจำกน้ีด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมที่ทำ่นจะถ่ำยรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ำสแ์ละสะพำนฮำร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั   

  หลังจำกน้ันน ำทำ่น ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์

  (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกนัอนัเป็น 

  เอกลักษณ์ในแบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงช่ือเสยีงให้กบัออสเตรเลีย  

  ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำรก่อสร้ำง

  กว่ำร้อยล้ำนเหรียญ ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้

  ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดง

  คอนเสร์ิต ห้องแสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก  

  ระหว่ำงล่องเรือทำ่นยังสำมำรถถ่ำยรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์ ที่เช่ือมต่อระหว่ำง

  ซิดนีย์ทำงด้ำนเหนือกบัตัวเมืองซิดนีย์เข้ำหำกนั ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำง

  สวยงำมและท ำให้กำรเดินเข้ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงย่ิงข้ึน  ชมเรือใบที่ชำว 

  ออสซ่ีน ำออกมำล่องอ่ำวอวดควำมงำมในอ่ำวแห่งน้ี จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ 

  แวะร้ำนช้อปป้ิงสินค้ำพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำก อำทเิช่นครีมบ ำรุงผิว หรือของที่

  ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย  

    น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  HOLIDAY INN DARLING HARBOUR  HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่ก (วนัที ่16 เมษายน 60) ซิดนยี ์– กรุงเทพฯ 

06.30 น.  รบัอาหารกล่องจากโรงแรม 

07.00 น.  น ำทำ่นเดินทำงสู่ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์อำคำรระหว่ำงประเทศ  

09.50 น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ QF023 

16.40 น.  เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ… 

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

ก ำหนดกำรเดนิทำง  11 -16   เมษำยน   2560 

 

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 
 (ลูกค้าต้องจองตัว๋ระหว่าง 

ประเทศและตัว๋ภายในมาเอง ) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 67,900.- บ าท 42,900.- บาท 
เดก็ (อำยตุ ำกว่ำ 12 ปี) พกักบั 1 ผูใ้หญ่  64,900.- บาท 39,900.- บาท 
เดก็ (อำยตุ ำกว่ำ 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 59,900.- บาท 36,900.- บาท 
เดก็ (อำยตุ ำกว่ำ 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 54,900.- บาท 34,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ  9,900.- บาท 9,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 หอ้ง  ทำ่นที ่3 ลด 1,000.- บาท 1,000.- บาท 
* รำคำน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ้ำมนัของสำยกำรบนิ 
* กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร จ ำนวน 20 ท่ำนขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำงหรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 
* กรณีออกตัว๋แลว้มกีำรยกเลกิกำรเดนิทำงไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได้ (NO REFUND) เพรำะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุป๊ของสำยกำรบนิ 
* ส ำหรบัหอ้งทีเ่ป็นสำมเตยีง (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี ำนวนน้อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่
สำมำรถพกัได ้3 ท่ำน (2 Double beds) หรอือำจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตยีงเสรมิ (1 Double + 1 Extra bed)     ส ำหรบั
หอ้งนอน 3 ท่ำน 
* บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื่องตัว๋ทีล่กูคำ้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่ำเดนิทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเทีย่วบนิล่ำชำ้ หรอื
จ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้
*หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ กรุณำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ำยกำรบนิทรำบแต่จะไดต้ำมทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสำยกำรบนิจะพจิำรณำให ้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 
* กรณีลกูคำ้มวีซี่ำอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยื่นวซี่ำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้ หำกไม่ไดร้บัอนุญำตเขำ้ประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพนิิจของเจำ้หน้ำตรวจคนเขำ้เมอืง   
* หำกจ ำนวนลกูคำ้ทีเ่ดนิทำง 15 -18 ท่ำนหรอืต ่ำกว่ำ บรษิทัฯจะจดัรถขนำด 21 - 25 ทีน่ัง่ในกำรบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง 
* โรงแรมทีอ่อสเตรเลยีตำมรำยกำรไม่มคีนยกกระเป๋ำ 

อตัราน้ีรวม 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั  โดยสำยกำรบนิ  แควนตสั แอรเ์วย ์ (QF) ตำมเสน้ทำง  
 คำ่โรงแรมทีพ่กั (สองทำ่นต่อหนึ่งหอ้ง), คำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่ว, คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุในรำยกำร, คำ่ภำษสีนำมบนิทกุแหง่ที่ม,ี คำ่วซี่ำเขำ้ประเทศ

ออสเตรเลยี 
 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนักำรเดนิทำงรวมอบุตัเิหตุและค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท 

ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 
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 หำกลกูคำ้เดนิทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท ำประกนั(รำยเดีย่ว) ลกูคำ้สำมำรถจดัท ำเองได ้
หรอืกรุณำตดิต่อสอบถำมกบัทำงบรษิทัฯ    
 ประกนักำรเดนิทำงจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ำยุต ่ำ กว่ำ 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีขึน้ไป   
 ลกูคำ้อำยุ 6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รำยละเอยีดตำมเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคำ้ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทำงจำกประเทศไทยพรอ้มกบักรุ๊ป บรษิทัจะคนืค่ำประกนักำรเดนิทำงใหท้่ำนละ 200 บำท 

 คำ่น ้ำมนัจำกสำยกำรบนิวนัที ่ณ วนัที ่ 14 พฤศจกิำยน 2559  และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัรำคำตำม
ภำษนี ้ำมนั หำกสำยกำรบนิเปลีย่นแปลงภำษนี ้ำมนัหลงัจำกนี้ 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 

 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนดท่ี  สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึน้เครือ่ง
ไดท่้านละ 1 ใบ (25 กิโลกรมั) และกระเป๋าเลก็ถือขึน้เครือ่งได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมัต่อใบ  

 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง 

 ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร, ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรดี ฯลฯ 

 ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% 

 ค่ำทปิไกด ์ค่ำทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน และทปิหวัหน้ำทวัร ์สว่นค่ำทปิ
คนยกประเป๋ำทีโ่รงแรมไมม่เีพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพื่อควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดนิทำง เพรำะโรงแรม
สว่นใหญ่ไมม่พีนกังำนยกกระเป๋ำเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจำกทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขำยเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000.- บำท ต่อกำรจองทวัรห์นึ่งท่ำน  
 ท่ำนตอ้งเตรยีมเอกสำรใหท้ำงบรษิทัฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัท่ำนในกำรท ำวซี่ำเขำ้ประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วนั
ท ำงำน หรอืก่อน 3 สปัดำห ์ 

 หำกท่ำนจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวซี่ำเขำ้ประเทศออสเตรเลยีล่ำชำ้ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตัว๋กบัทำงสำยกำรบนิและผลวี
ซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 
วีซ่า หรอืหากผลวีซ่าผา่นแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก กรุ๊ปเทศกาลสงกรานต์ 

ค่ามัดจ าทัวร์จะถกูน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงนิคนืได้ หากผู้เดนิทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี ้
 

 แจง้ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 60 วนัท ำกำรคนืค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท. 
 แจง้ล่วงหน้ำ 41– 59 วนั ก่อนเดนิทำง หกัค่ำมดัจ ำตัว๋ท่ำนละ 20,000 บำท  
 แจง้ล่วงหน้ำ 31 - 40 วนั กอ่นเดนิทำง ยดึคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ดงันี้ 

- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่ำจำกทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัขอยดึค่ำมดัจ ำทัง้หมดและหกัค่ำใชจ้่ำย 50% จำกรำคำทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำตัว๋ หรอืยดึมดัจ ำทัง้หมด (บรษิทัฯ ตอ้งออกตัว๋โดยสว่นใหญ่อย่ำง
น้อย 15-20 วนัก่อนเดนิทำง) 
- กรณียื่นวซ่ีำแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำวซ่ีำ สถำนทตูไมค่นืค่ำวซ่ีำ (NON REFUND) 
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- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสำรไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซี่ำ ขอยดึมดัจ ำทัง้หมด 
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไมมี่การคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทำง หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง หรอืไมใ่ชบ้รกิำรระหว่ำงทวัร ์จะไมม่กีำรคนืเงนิไม่ว่ำกรณีได ๆทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหต ุ 
 รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกดิจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัใน
ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็น
ส ำคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำงออก หรอืเขำ้ประเทศ เน่ืองจำกมสีิง่ผดิกฎหมำย
หรอืสิง่ตอ้งหำ้มน ำเขำ้ประเทศรวมถงึเอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้งหรอืควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่คนืเงนิไหท้่ำนไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำอนัสบืเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวซี่ำไมค่รบถว้นและไม่ผ่ำนมำตรฐำนในเรื่องกำรเงนิและกำร
ท ำงำนของตวัผูโ้ดยสำรเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บั
ชำวต่ำงชำต ิ หรอื คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่ำตัว๋เครื่องบนิภำยในประเทศไทยทีท่่ำนออกตัว๋
เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ำยกำรบนิระหว่ำงประเทศล่ำชำ้ 
 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 

ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเร่ิมการเก็บขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกท่าน ท่ีสมคัรขอวซ่ีา 
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันั้นผูย้ืน่ขอวซ่ีาทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ท่ีศูนยย์ื่นวซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง 
เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 

1) หนงัสอืเดนิทำง มอีำยไุมต่ ่ำกว่ำ 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทำง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือ
มีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 
*** การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ำยส ีจ ำนวน 2 รปู (ขนำด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
3) ส ำเนำทะเบยีนบำ้น, ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  
4) ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้ม)ี, ส ำเนำทะเบยีนสมรส  (ถำ้ม)ี  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส ำเนำ

ทะเบยีนกำรคำ้ถำ้เป็นเจำ้ของกจิกำร 
6) ขำ้รำชกำรจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขำ้รำชกำรเกษยีณอำย ุขอส ำเนำบตัรขำ้รำชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหต ุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจำกโรงเรยีน (ตวัจรงิ) หรอืสมดุรำยงำนประจ ำตวันกัเรยีน หรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัร
นกัเรยีน  

10) ขอส ำเนำสตูบิตัร เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 16 ปี 
11) เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 16 ปี หำกไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำ หรอื มำรดำ  
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11.1  จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกบดิำหรอืมำรดำผูท้ีไ่มไ่ดเ้ดนิทำงไปดว้ย โดยใหท้ำงอ ำเภอออกใหอ้นุญำตออก 
นอกประเทศ   หรอื กรอกฟอรม์ 1229 

11.2 หรอื ทัง้บดิำและมำรดำ ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบัเดก็ทัง้คู ่ ทำงผูป้กครองทัง้ 2 ตอ้งไปขอโดยใหท้ำงอ ำเภอ
ออกให ้   อนุญำตเดนิทำงออกนอกประเทศกบัใคร หรอื กรอกฟอรม์ 1229 และ ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทน
ย่ืนวีซ่า VFS ทัง้คู่พร้อมกบับตุร   

11.3 หำกเดนิทำงกบับดิำและมำรดำพรอ้มกนัไมต่อ้งใชห้นงัสอืยนิยอม  
12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง

จรงิ บรษิทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่ากอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัรท์ัง้หมด
กอ่นเดนิทาง 15 วนั ในกรณทีีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษิทัฯ
จะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิเดนิทาง
เนืองจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตาม
ทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจำกตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรยืน่วซี่ำเป็นเวลำนำน และมคีำ่ใชจ้่ำยเพิม่ในกำรท ำ
ประกนัสขุภำพซึง่ลกูคำ้จะตอ้งจ่ำยเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่ำ  (รำคำขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคำ้
สำมำรถท ำเองได)้  หลงัจำกยืน่แลว้ รออกีประมำณ 7-10 วนั ทำงสถำนทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไป
ตรวจสขุภำพโรงพยำบำลตำมทีส่ถำนฑตูก ำหนด หลงัจำกนัน้รอผลวซี่ำอกีท ี นอกจำกนี้วซี่ำขึน้อยูก่บัผลของ
สขุภำพของผูส้งูอำยเุองและทำงสถำนทตูพจิำรณำเป็นรำยบุคคล สว่นวนัรบัวซี่ำไมส่ำมำรถระบุได ้ กรณุำใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์ (ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส ำเนำบตัร
ประชำชนและ ส ำเนำทะเบยีนบำ้น เพือ่กรอกฟอรม์ในกำรยืน่วซี่ำ  

13) ระยะเวลำในกำรยืน่วซี่ำประมำณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทำง(PASSPORT) หำกมบีำงทำ่นไดย้ืน่เล่มเขำ้ VFS 
แลว้น ำเขำ้สถำนทตูแลว้ไมส่ำมำรถดงึออกมำจำกสถำนทตูไดจ้นกว่ำจะถงึวนัก ำหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --                            

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 กำรพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำนัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่ำไม่สำมำรถ
แทรกแซงกำรพจิำรณำของสถำนทตูได ้ ซึง่ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตำมเอกสำรทีร่ะบุเทำ่นัน้  
 
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวซี่ำ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หำกทำงสถำนทตูพจิำรณำผลวซี่ำล่ำชำ้ไมท่นัก ำหนดวนัเดนิทำง  สถำนทตูไมค่นืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และทำง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด  
3. หำกทำงสถำนทตูแจง้วำ่เหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวซี่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำทอ่งเทีย่ว  ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูยกเลกิวซ่ีำของท่ำน ขึน้อยู่
กบัทำงบรษิทัฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
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ทีอ่ยู่ ตัวแทนรับย่ืนวซ่ีา ( VFS ) ของ ออสเตรเลยี ประจ าประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยดุ ของ สถานทูตออสเตรเลีย 
เวลายืน่ใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล ์:info.dibpth@vfshelpline.com 
เวบ็ :www.vfs-au.net 

 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนกรุ๊ป*** 
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวซ่ีา  

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 
 

1. ช่ือ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกลุเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ............................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่....................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์........................................ 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตวัเพิม่เตมิ 
10. ประเภทหอ้งพกั (จดัหอ้งพกั) 
 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  (TWN / DBL) ............หอ้ง    
 10.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 
 10.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 10.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 10.5 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
11. อาหาร         ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิส 
      อ่ืนๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยลั ออร์คิด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้มี) .................................................. 

 


