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BW... PARADISE AUSTRALIA 7 DAYS 
( SPECIAL ) 

 

ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ - บริสเบน – โกลด์โคสท์ 7 วนั 4 คืน 
 

ขอเชญิท่านเดนิทางเยอืนประเทศออสเตรเลยี มหานครซิดนีย ์ เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซาทเ์วลส ์ ล่องเรือ
ส าราญชมอ่าวซิดนีย ์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์ สิง่ก่อสรา้งอนัโด่งดงัของออสเตรเลยีทีอ่งคก์ารยเูนสโกได้
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแห่งใหม ่  ชมเขาสามอนงค ์ THREE SISTERS ROCK ต านานแห่ง
อทุยานแห่งชาติบลูเม้าทเ์ท่นส ์ อนัเป็นมรดกตื่นเตน้สุดระทกึใจกบัการนัง่รถ 4WD ตะลยุเนินทราย และ
สนุกสนานกบัการเล่นแซนดนูบอรด์ ที ่ Port Stephens แล้วล่องเรือส าราญ Moonshadow Cruise ชม
ปลาโลมาแสนน่ารกั น าท่านสู่รฐัควีนสแ์ลนด ์ รฐัแห่งแสงอาทติยอ์นัแสนสดใสของประเทศออสเตรเลยี เมือง
บริสเบน เมอืงหลวงของรฐัควนีสแ์ลนด ์ เดนิทางสู่โกลดโ์คสท ์ เมอืงสวรรคแ์ห่งการพกัผ่อนของออสเตรเลยีทีม่ ี
หาดทรายสทีองยาวสุดลกูตา เขา้ชม MOVIE WORLD ทีท่่านจะไดพ้บกบัตวัแสดงของหนงัดงัอย่างใกลช้ดิ  ชม
สตัวพ์ืน้เมอืงหลากหลายชนิดที ่ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจงิโจจ้ากมอืของ
ท่านเอง ชมทศันียภาพทีส่วยงามของเมอืง Gold Coast แบบ 360 องศา ทีอ่าคาร Q1 OBSERVATION DECK   
และชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมทีศ่นูยก์ารค้าแปซิฟิค แฟร ์

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 

 อาหารพิเศษ บฟุเฟ่ตซี์ฟู้ด สด  ๆ จากทะเล  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    10 –16   เมษำยน   2560  ( สงกรานต ์) 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์

2 
ซิดนีย ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์

ชมการแสดงพื้ นบา้นของชาวอะบอริจ้ินส-์ซิดนีย ์

3 
ซิดนีย ์– พอรต์ สตีเฟ่นส ์ นัง่รถ 4 WD  

ตะลยุบนเนินทราย-ล่องเรือส าราญชมปลาโลมา 

4 
ซิดนีย ์– เท่ียวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์-ชอ้ปป้ิง 

บริสเบน-โกลดโ์คสท ์

5 
โกลดโ์คสท-์ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน 

ชอ้ปป้ิงแปซิฟิค แฟร-์ Q1 OBSERVATION DECK  

6 
โกลดโ์คสท ์– MOVIE WORLD –บริสเบน ชมเมือง - 

กรุงเทพฯ 

7 กรุงเทพฯ 
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วนัแรก  (วนัที ่10 เมษายน 2560)      กรุงเทพฯ – ซิดนยี ์

 

วนัทีส่อง (วนัที ่11 เมษายน 2560)      ซิดนยี ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์

       ชมการแสดงพื้ นบา้นของชาวอะบอริจ้ินส-์ซิดนยี ์

 

 

 
 
 
 

16.00 น.  พร้อมกนัที่สนำมบินสวุรรณภมิู ช้ัน 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย เจ้ำหน้ำที่ 

คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรและสัมภำระ 

19.20 น.  ออกเดินทำงสู่ นครซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย  เทีย่วบนิที ่ TG475 

 

 
 
  
07.20 น    เดินทำงถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์ นครซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลีย หลัง

   ผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมือง 

     น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ช่ืนชมทวิทศัน์อนัสวยงำมบน

   ผืนแผ่นดินและหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนำนำชนิด สตัว์ตำง ๆ 

   สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและเตม็ไปด้วยต้นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกล

   เป็นสนี ำ้เงินตำมหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ ผ่ำนเมืองเลก็ๆกลำงหุบเขำช่ือว่ำ  

   KATOOMBA   จำกน้ันชม เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็น

   แทน่หินใหญ่สำมก้อนรูปทรงแปลกตำที่เกิดจำกฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต ำนำน

   ควำมรักอนัแสนเศร้ำของยักษ์สำวอะบอริจ้ินสำมตนที่ถูกสำปให้เป็นหินสำมก้อน

   ท ำให้หุบเขำแห่งน้ีมีควำมงำมย่ิงขึ้น จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ SCENIC WORLD 

   บริษัทที่บริกำรกระเช้ำและรถรำงลงหุบเขำท ำให้ทำ่นได้ชมเขำสำมอนงค์ได้สวยงำม

   ย่ิงขึ้นอกีมุม น ำทำ่นรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่

   ดัดแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินในสมัยก่อนมีควำมชันถึง 45 องศำ ว่ิงผ่ำนทะลุ 

     หุบเขำอนัสงูชันสู่หุบเขำด้ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้นและหวำดเสียว จำกน้ันให้ทำ่นได้เดิน

   ชมธรรมชำติตำมทำงไม้ที่จัดไว้อย่ำงสวยงำมใต้หุบเขำ ชมป่ำฝนและหุ่นจ ำลองกำร

   ขุดถ่ำนหินในสมัยก่อน จำกน้ันข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จำกใต้หุบเขำ

   สู่ด้ำนบนพร้อมชมควำมงดงำมเบ้ืองล่ำงของหุบเขำสนี ำ้เงินที่ทำ่นยังสำมำรถชม

   ยอดเขำสำมอนงค์อกีมุมที่แตกต่ำง ( ในกรณีที ่RAILWAY ปิดปรบัปรุง ก ็

   สามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหบุเขาแทน ) 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

     จากนั้นน าท่านสู่ WARADAH ABORIGINAL CENTER ให้ทำ่นได้ชมกำรแสดง

     ของชนเผ่ำพ้ืนเมืองชำวอะบอริจ้ินสก์ำรแสดงกำรต้อนรับ กำรหำอำหำรและกำร

     ทกัทำยตำมแบบของเผ่ำพ้ืนเมืองสมัยก่อน นอกจำกน้ียังให้ทำ่นได้ชมภำพวำดที่

     เป็นเอกลักษณ์ลำยต่ำง ๆ หรือจะซ้ือสนิค้ำต่ำง ๆของชำวอะบอริจ้ินสเ์พ่ือเป็นของ

     ฝำก อำท ิ เช่น บูมเมอร์แรง ภำพวำด จำนรอง หรือพวงกุญแจ  จำกน้ันเดินทำง

     กลับสู่ซิดนีย์  
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วนัทีส่าม (วนัที ่12 เมษายน 2560)         ซิดนยี ์– พอรต์ สตีเฟ่นส ์ นัง่รถ 4 WD ตะลุยบนเนนิทราย  

          ล่องเรือส าราญชมปลาโลมา 

 

วนัทีสี่ ่(วนัที ่13 เมษายน 2560) ซิดนยี ์– เทีย่วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์–ชอ้ปป้ิง 

     บริสเบน-โกลดโ์คสท ์

 

 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

     น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY  TRAVELODGE / HOLIDAY INN 

   DARLING HARBOUR   หรือเทยีบเทำ่ 

 
 
 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นเดินทำงสู่ พอรต์ สตีเฟ่นส ์โดยน่ังรถขึ้นไปทำงเหนือผ่ำนสะพำนฮำร์เบอร์ 

   ข้ำมอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำมสู่ย่ำนนอร์ทซิดนีย์ ผ่ำนเมืองกอ็สฟอร์ดและเมือง 

   นิวคำสเซิล ก่อนจะถึงทำงแยกเข้ำสู่พอรต์ สตีเฟ่นส ์ เมืองตำกอำกำศที่ชำวซิดนีย์

   เดินทำงมำพักผ่อนทำงทะเลจึงได้รับสมญำนำมว่ำ”Blue Water Paradise”จำกน้ัน

   น ำทำ่นได้สมัผัสประสบกำรณ์อนัตื่นเต้นกบักำรน่ังรถ 4WD ตะลุยเนนิทราย และ

   กำรเล่นแซนดูนบอรด์ กระดำนล่ืนไถลลงจำกเนินทรำยสงูนับ 10 เมตร พร้อมชม

   วิวอนังดงำมของท้องทะเลและเนินทรำยสีทองเพลิดเพลินอำรมณ์บนชำยหำดที่เยน็             

            สบำยเหมำะแก่กำรพักผ่อน จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ทำ่เรือที่ อ่ำวเนลสนั  

   (NELSON BAY)  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ 

   ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารกัในธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด ให้ทำ่น

   ได้ชมโลมาที่ว่ำยน ำ้เวียนวนอยู่ใกล้ๆ สนุกสนำนต่ืนเต้นเม่ือโลมำทกัทำยด้วยกำร

   กระโจนทะยำนไปข้ำงหน้ำพร้อมกบัเรือ นอกจำกน้ีทำ่นสำมำรถชมนกนำนำชนิดที่

   บินไปมำในอ่ำวน้ี  จำกน้ันสมควรแก่เวลำ น ำทำ่นเดินทำงกลับสู่ นครซิดนยี ์

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน  

     น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY  TRAVELODGE / HOLIDAY INN 

   DARLING HARBOUR   หรือเทยีบเทำ่ 
 
 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซ่ีนิยม

   มำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเยน็ในบรรยำกำศทำ่มกลำงสำยลม แสงแดด  

   อนัสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดำนโต้คล่ืน หำดทรำยแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทำงในกำรว่ิง

   มำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกีฬำโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนนิเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ำผำเพ่ือชมทศันียภำพอนั

   สวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชม

   วิวที่สวยงำมอกีแห่งที่ทำ่นจะได้ชมท้องทะเลอนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และ

   ควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณนี้ ยังเคยเป็นจุดวำงปืน
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วนัทีห่า้ (วนัที ่14 เมษายน 2560)        โกลดโ์คสท-์ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน 

        ชอ้ปป้ิงแปซิฟิค แฟร-์ Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมือง  

 

   ใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำมสงครำม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี ่

   ม้ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้ส ำเรจ็รำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำทเ์วลส์ ซ่ึงเป็น

   ม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสดุของสวนสำธำรณะ ด้ำนหน้ำเป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม  

   นอกจำกน้ีด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมที่ทำ่นจะถ่ำยรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ำสแ์ละสะพำนฮำร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA  

   HOUSE) สิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ใน

   แบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงช่ือเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น 

   อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ 

   ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

    มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้อง

   แสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือทำ่น

   ยังสำมำรถถ่ำยรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์  ที่เช่ือมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำนเหนือกบั

   ตัวเมืองซิดนีย์เข้ำหำกนั ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท ำให้กำร

   เดินเข้ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงย่ิงข้ึน  ชมเรือใบที่ชำวออสซ่ีน ำออกมำล่องอ่ำว

   อวดควำมงำมในอ่ำวแห่งน้ี จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้ำนช้อปป้ิงสนิค้ำ

   พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำก อำทเิช่นครีมบ ำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่ำง ๆ  

    เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย  

จำกน้ันเดินทำงสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนยี ์

…….น.   เดินทำงโดยสำยกำรบินภำยในประเทศ สู่ เมืองบริสเบน เที่ยวบินที่.. 

…….น.   ถึงเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนสแ์ลนด์ 

น ำทำ่นเข้ำพักที่โรงแรม  BNE – FOUR POINT BY SHERATOIN / GOLD 

COAST-GRAND CHANCELLOR HOTEL  หรือเทยีบเทำ่ 

 
 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

เมืองโกลดโ์คสทเ์มืองตำกอำกำศชำยทะเลที่เป็นที่นิยมมำกที่สดุในรัฐควีนส ์     

แลนด์ที่มีหำดทรำยสีทองทอดยำว 70 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองที่ชำวออสซ่ีมำ

อำบแดดและเล่นกระดำนโต้คล่ืนเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกน้ีโกลด์โคสทยั์งเป็นที่

ช่ืนชอบของนักช้อปป้ิงเพรำะร้ำนค้ำเปิดให้บริกำรจนถึง 4 ทุม่ทุกวัน น ำทำ่นสู่ 

เขตรกัษพ์นัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน  (Currumbin Wildlife Sanctuary) ตั้งอยู่เขต

ชำนเมืองโกลด์โคสต์ทำงตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พำรำไดซ์ ที่น่ีเป็นที่อยู่อำศัยของ

สตัว์ป่ำพ้ืนเมืองของออสเตรเลียที่หำดูได้ยำก ซ่ึงทำ่นจะได้สมัผัสกบัสัตว์เหล่ำน้ี

อย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงกำรเที่ยวชม เขตรักษำพันธุส์ัตว์ป่ำเคอร์รัมบินอยู่ในควำมดูแล
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วนัทีห่ก (วนัที ่15 เมษายน 2560)         โกลดโ์คสท ์– MOVIE WORLD –บริสเบน ชมเมือง – กรุงเทพฯ 

 

 

 

ของศูนย์อนุรักษ์พันธุส์ัตว์ป่ำ เนช่ันแนล ทรัสต์ (National Trust) 

ที่มีนกแก้วตัวเลก็สีสวยจ ำนวนมำกและเป็นที่อยู่อำศัยของสตัว์พ้ืนเมืองนำนำชนิด

ชมธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสตัว์พ้ืนเมืองนำนำชนิด อำท ิ โคอาล่า จิงโจ ้

วอมแบท ให้ทำ่นได้สัมผัสและถ่ำยรูปคู่กบัโคอำล่ำตัวน้อยอย่ำงใกล้ชิด สนุกสนาน

กบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารในเคอรร์มับนิ 

    น ำทำ่นเดินทำงสู่ แปซิฟิค แฟร์ (PACIFIC FAIR SHOPPING CENTRE)  

    ศูนย์กำรค้ำขนำดใหญ่อนัทนัสมัย ให้ทำ่นได้อิสระเลือกซ้ือเลือกชมสนิค้ำจำก 

    ห้ำงสรรพสนิค้ำช่ือดังของออสเตรเลีย อำทเิช่น DAVID JONES, MYER,  

    TARGET และ เพลิดเพลินกบัร้ำนค้ำช้ันน ำกว่ำ 400 ร้ำนค้ำ ไม่ว่ำจะเป็น  

    LOUIS VUITTON, HERMES, GUCCI, KATE SPADE, GIVENCHY,  

    HUGO BOSS,  MICHAEL KORS, UGG AUSTRALIA, ADIDAS, UNDER 

    ARMOUR, BILLABONG, RIP CURL, QUIKSILVER, G-STAR RAW, 

    SUPERDRY  และอกีมำกมำย  จำกน้ันน ำทำ่นสู่ อาคาร Q1 OBSERVATION 

    DECK   เป็นอำคำรที่พักอำศัยที่สูงที่สดุในโลกมีจ ำนวนช้ันถึง 80 ช้ัน  

    เป็นรีสอร์ทระดับหรู 5  ดำว บริกำรด้วยลิฟทค์วำมเรว็สงูข้ึนไปยังช้ันที่ 77 และ 

    78 ซ่ึงเป็นช้ันชมวิว ทำ่น จะได้ชมทศันียภำพที่สวยงำมของเมือง Gold Coast 

    แบบ 360 องศำ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ บุฟเฟ่ตซี์ฟู้ด สดๆจากทะเล  

 

 

 

 

 

น ำทำ่นเข้ำพักที่โรงแรม GOLD COAST GRAND CHANCELLOR / 

WALTER MARK HOTEL/  หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ มูฟวีเ่วิลด ์ ของวอร์เนอร์บรำเธอร์สให้ทำ่นได้ชมโรงภำพยนต์ที่

เป็นโลกแห่งจินตนำกำรของผู้มำเยือนจำกนำนำประเทศ สัมผัสกบัตัวละครของโรง

ภำพยนตร์ที่มีช่ือเสียง น ำท่ำนน่ังรถไฟชมเทคนิคกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ช่ือดัง เช่น 

ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมกำรแสดงของสตั้นแมนในเร่ืองโปลิตจิตไม่ว่ำง ฯลฯ 

กระทบไหล่ดำรำช่ือดัง อำท ิ ลูนน่ีทูนส ์ บ๊ักบันนีกระต่ำยแสนกล ชมแบทแมน

ภำพยนตร์สำมมิติในโรงหนังไฮเทคจำกฮอลลีวู้ด ล่องแพตำมหำบั๊กบันนี และ น่ัง

รถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM หรือจะน่ังรถไฟเหำะตีลังกำที่ต่ืนเต้นเร้ำใจ  
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วนัทีเ่จ็ด (วนัที ่16 เมษายน 2560)          กรุงเทพฯ 

 

 

 

หา้มพลาดโชวม์าใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER 

เป็นกำรแสดงที่ต่ืนตำต่ืนใจ กำรแข่งรถมอเตอร์ไซด์ และ รถยนต์ที่มีกำรขับอย่ำง

ผำดโผน ทะลุก ำแพง และสิ่งกดีขวำง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็น

กำรจ ำลองฉำกจริงจำกภำพยนตร์ HOLLY WOOD  

หา้มพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการตู์น WARNER BROTHER เช่นบั๊ก

บนันีส่คูปป้ีดู ภายใตห้ลงัคาโปร่งใสไม่ตอ้งรอ้น และ เปียกฝนเครือ่งเล่น 

SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหำะตีลังผำดโผนน ำทำ่นไปยังดินแดนในโลก

อำกำศ พบกบักำรผจญภัยอนัแสนสนุก มันและประทบัใจ BAT WING เป็น 

เคร่ืองเล่นที่มีควำมสูงถึง 60 เมตร โดยน ำทำ่นข้ึนไปชมทวิทศัน์ของ MOVIE 

WORLD ก่อนพบกบัควำมตื่นเต้นและ หวำดเสียวโดยกำรทิ้งดิ่งลงมำถึงพ้ืนด้วย

ควำมชัน 90 องศำและสนุกประทบัใจ 

    (รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั) 

     น ำทำ่นชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อนัดับสำมของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ำ้

   บริสเบนที่สวยงำมรำวกบัภำพวำด และเป็นเมืองใหญ่ที่สดุของรัฐควีนสแ์ลนด์ที่

   เจริญเติบโตจำกอุตสำหกรรมกำรทอ่งเที่ยว จนได้รับสมญำนำมว่ำ “รฐัแห่งการ

   พกัผ่อน”  น ำทำ่นชมเซาทแ์บงค ์ปารก์แลนด ์สวนสำธำรณะริมฝั่งแม่น ำ้บริสเบน 

   ที่กว้ำงใหญ่ เตม็ไปด้วยพืชพันธุเ์ขตร้อนอนัอุดมสมบูรณ์  ผ่ำนชมซิต้ี ฮอลล์ ให้

   ทำ่นได้ชมสถำปัตยกรรมที่งดงำม ผ่ำนย่ำนกลำงเมืองที่เป็นแหล่งร้ำนค้ำที่เรียกว่ำ

   ย่ำนควีนสส์ตรีท มอลล์ ให้ทำ่นได้อิสระเลือกช้อปป้ิงกับสนิค้ำหลำกหลำยกันได้

   ตำมอธัยำศัย 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน  

 จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ สนามบินของเมืองบริสเบน เพ่ือเดินทำงกลับ  

23.40 น.                  เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยการบนิไทย  เที่ยวบินที่  TG 478 

 
 
 
06.00 น.                    เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภำพ 

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

ก ำหนดกำรเดนิทำง    10 –16   เมษำยน   2560  ( สงกรานต ์) 

       

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋ 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน

ระหว่างประเทศ 
(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ่ 73,900.- บาท 50,900.- บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 68,900.- บาท 48,900.- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 64,900.- บาท 45,900.- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 60,900.- บาท 41,900.- บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 10,900.- บาท 10,900.- บาท 

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

*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบนิหากมกีารเกบ็เพิม่โดยไม่ได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้  
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 20 ท่าน หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากวา่ 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
*** ส าหรบัหอ้งทีเ่ป็นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพกัได ้3 ท่าน (2 Double beds) หรอือาจจะจดัเป็นหอ้งทีม่เีตยีงเสรมิม ี1เตยีงใหญ่ + 1เตยีงเสรมิ (1 Double+ 1 Extra bed) 
*หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให ้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,500 บาท 
* กรณีลกูคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
* หากจ านวนลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 15 -18 ท่าน บรษิทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ทีน่ัง่ในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
* โรงแรมทีอ่อสเตรเลยีตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) และ สายการบนิภายในแลว้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่,ี ค่าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัท าเองได ้
หรอืกรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่า กว่า 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีขึน้ไป   
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 ลกูคา้อายุ 6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคา้ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางจากประเทศไทยพรอ้มกบักรุ๊ป บรษิทัจะคนืค่าประกนัการเดนิทางใหท้่านละ 200 บาท 

 ค่าน ้ามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่ 14 พฤศจกิายน 59 และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั หาก
สายการบนิเปลีย่นแปลงภาษนี ้ามนัหลงัจากน้ี 

 รวมค่าธรรมเนียมในการขอวซี่าออสเตรเลยี 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิไกด ์ค่าทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าที่

โรงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่ี
พนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วนั
ท างาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

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

เงื่อนไขการยกเลิก กรุ๊ปเทศกาลสงกรานต์  
ค่ามัดจ าทัวร์จะถกูน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบนิ โรงแรมและวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงนิคนืได้ หากท่านยกเลิกหรือไม่

สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี ้
 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 41– 59 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 31 - 40 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ า 20,000.- บาท และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ดงันี้ 

- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจ าทัง้หมดและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจ าทัง้หมด (บรษิทัฯ ตอ้งออกตัว๋โดยสว่นใหญ่อย่าง
น้อย 15-20 วนัก่อนเดนิทาง) 
- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไมค่นืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซี่า ขอยดึมดัจ าทัง้หมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไมมี่การคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
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 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไมใ่ชบ้รกิารระหว่างทวัรจ์ะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่่ากรณีได ๆ 
ทัง้สิน้  

 

หมายเหต ุ 
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย
หรอืสิง่ตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไหท้่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวซี่าไมค่รบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการ
ท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 
ตัง้แตว่นัที ่3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเริม่การเก็บขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มัครทกุทา่น ทีส่มัครขอวี

ซา่ เพือ่เดนิทางไป ประเทศออสเตรเลยี ดงันัน้ผูย้ืน่ขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาตดิตอ่ ทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ออสเตรเลยี ดว้ย

ตนเอง เพือ่สแกนลายนิว้มอื 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) 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) รปูถ่ายส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส าเนา

ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษยีณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

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

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน (ตวัจรงิ) หรอืสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีน หรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัร
นกัเรยีน  

10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายตุ ่ากว่า 16 ปี 
11) เดก็อายตุ ่ากว่า 16 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1  จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิาหรอืมารดาผูท้ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ย โดยใหท้างอ าเภอออกใหอ้นุญาตออก 
นอกประเทศ   หรอื กรอกฟอรม์ 1229 
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11.2 หรอื ทัง้บดิาและมารดา ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบัเดก็ทัง้คู ่ ทางผูป้กครองทัง้ 2 ตอ้งไปขอโดยใหท้างอ าเภอ
ออกให ้   อนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศกบัใคร หรอื กรอกฟอรม์ 1229 และ ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทน
ย่ืนวีซ่า VFS ทัง้คู่พร้อมกบับตุร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพรอ้มกนัไมต่อ้งใชห้นงัสอืยนิยอม  
12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง

จรงิ บรษิทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่ากอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัรท์ัง้หมด
กอ่นเดนิทาง 15 วนั ในกรณทีีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้ริษทัฯ
จะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิเดนิทาง
เนืองจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตาม
ทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการท า
ประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไป
ตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์ (ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางทา่นไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --                            

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเทา่นัน้  
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้วา่เหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน ขึน้อยู่
กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
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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 าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ 

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (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 ่
 ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่....................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์........................................ 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) .................................................. 

 


