
 
 

 

 

 

AU 6 ซิดนีย – โกลดโคสท – แทงกาลูมา รีสอรท – บริสเบน 6 วัน 

5 คืน 
 

 

 

 

 

 

ชมมหานครซิดนีย เมืองเอกแหงรฐันิวเซาทเวลส ลองเรือสําราญชมอาวซดินีย ชมโรงละครโอเปรา

เฮาส (OPERA HOUSE) สิ่งกอสรางอันโดงดังของออสเตรเลียสวนสัตวพื้นเมือง พรอมชมการสาธิตการตัดขน

แกะ เที่ยวชมเขาสามอนงค ตํานานแหงอุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส อันเปนมรดกโลก  แทงกาลูมา รีสอรท 

บนเกาะมอเรตันที่เตม็ไปดวยความงามของหาดทรายและใหทานไหปอนอาหารโลมาแสนรู  บริสเบนเมืองเอกแหง

รัฐควีนสแลนด เตม็ไปดวยแหลงทองเที่ยวมากมายจนไดรับสมญานามวา รัฐแหงการพักผอน  โกลดโคสท เมืองที่

เต็มไปดวยบรรยากาศแหงการพักผอน และชายหาดสีทองยาวสุดลูกตา ตะลุยโลกแหงภาพยนตร มูฟวี่เวลิด พบ

กับตัวละครที่คณุคุนเคยอาทิเชน มนุษยคางคาว นางแมวปา   และสนุกสนานกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดกัน
อยางจุใจ 

กําหนดการเดินทาง   14 - 19 พฤษภาคม 2557 

       7 – 12 / 14 – 19 มิถุนายน 2557 
 

วันแรก    กรุงเทพฯ – นครซดินีย 

16.00 น.  คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขาหมายเลข 2  แถว D 

เคานเตอรสายการบินไทย (TG) เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

19.20 น.  เหิรฟาสู นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย  โดยเทีย่วบินที่  TG 475 

 

วันที่สอง  นครซิดนีย–สวนสัตวพื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส -  ซิดนีย 

06.00 น.  เดินทางถงึ ทาอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ นครซดินีย ประเทศออสเตรเลีย หลงัผานพิธีตรวจคนเขา
เมืองและดานศลุกากรแลว เดินทางเขาสูตัวเมืองซดินีย  
นําทานเดินทางสู สวนสัตวพื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไป

กับการชมธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตวพื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาลา 

จิงโจ วอมแบท ใหทานไดสัมผัสและถายรูปคูกับโคอาลาตัวนอยอยางใกลชิด 

สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือของทานเอง สดชื่นผอนคลายไปกับ

บรรยากาศอันรมรื่น บนพื้นที่กวา 10 เอเคอรของผืนปาอันอุดมสมบูรณเขตรอนชื้น 



 
 

 

พรอมชมการสาธิตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สรางรายไดใหกับชาวออสเตรเลีย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บารบีคิว ณ รานอาหารที่โคอาลา พารค 

  นําทานเดินทางเขาสู อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส ชื่นชมทิวทัศนอันสวยงามบน

ผืนแผนดินและหุบเขาอันกวางใหญซึ่งเปนที่อยูของนกนานาชนิด สัตวตาง ๆ สามารถ

อาศัยอยูตามธรรมชาติและเต็มไปดวยตนยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเปนสีน้ําเงิน

ตามหุบเขาอันกวางใหญ ผานเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อวา KATOOMBA  จากนั้นชม 

เขาสามอนงค (THREE SISTERS ROCK) เปนแทนหินใหญสามกอนรูปทรงแปลก

ตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเปนตํานานความรักอันแสนเศราของยักษสาวอะบอ

ริจิ้นสามตนที่ถูกสาปใหเปนหินสามกอนทําใหหุบเขาแหงนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้น

นําทานเดินทางสู SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเชาและรถรางลงหุบเขาทําให

ทานไดชมเขาสามอนงคไดสวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นําทานรถรางไฟฟา (KATOOMBA 

SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถานหินในสมัยกอนมีความชันถึง 45 

องศา วิ่งผานทะลุหุบเขาอันสูงชันสูหุบเขาดานลางอยางตื่นเตนและหวาดเสียว 

จากนั้นใหทานไดเดินชมธรรมชาติตามทางไมที่จัดไวอยางสวยงามใตหุบเขา ชมปา

ฝนและหุนจําลองการขุดถานหินในสมัยกอน จากนั้นขึ้นกระเชา SCENIC 

CABLEWAY จากใตหุบเขาสูดานบนพรอมชมความงดงามเบื้องลางของหุบเขาสีน้ํา

เงินที่ทานยังสามารถชมยอดเขาสามอนงคอีกมุมที่แตกตาง ( ในกรณีที่ RAILWAY ปด

ปรับปรุง ก็สามารถนั่ง SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน )  

 ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดนิทางเขาสูที่พกั  SYDNEY THE SEBEL SURRY HILL HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม   นครซิดนยี – เที่ยวชมเมือง  – ลองเรอืชมอาวซดินีย – ชอปปง – โกลดโคสท  

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานชมนครซิดนีย โดยผานชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุมสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผอนวันหยุดหรือยาม

เย็นในบรรยากาศทามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเลนกระดานโตคลื่น 

หาดทรายแหงนี้ยังไดเปนเสนทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลยบอลชายหาดใน

คราวที่จัดกีฬาโอลิมปก ป 2000  ผานชมบานของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิว

บนหนาผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอาวซิดนีย และมหาสมุทรแปซิฟคที่

สวยงาม แวะที่เดอะแกป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงที่ทานจะไดชมทองทะเลอันงดงาม

ของมหาสมุทรแปซิฟก และความงามของปากอาวทางเขาซิดนียในทางเรือ ในบริเวณนี้

ยังเคยเปนจุดวางปนใหญยิงตอตานขาศึกที่เขามาทางเรือในยามสงคราม มาหินของมิส

ซิสแม็คควอรี่ มานั่งหินตัวโปรดของภริยาของผูสําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท

เวลส ซึ่งเปนมาหินทรายอยูปลายสุดของสวนสาธารณะ ดานหนาเปนอาวซิดนียที่

สวยงาม  นอกจากนี้ดานบนสวนสาธารณะยังเปนจุดถายรูปที่สวยงามที่ทานจะถายรูป

ใหเห็นโรงละครโอเปรา เฮาสและสะพานฮารเบอรเปนสัญลักษณของนครซิดนีย  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

ลองเรือสําราญในอาวซิดนีย  เพื่อชมโรงละครโอเปราเฮาส (OPERA HOUSE) 

สิ่งกอสรางที่โดดเดนดวยหลังคารูปเรือซอนกันอันเปนเอกลักษณในแบบ

สถาปตยกรรมรวมสมัยที่สรางชื่อเสียงใหกับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอรน อูซอง 

สถาปนิกชาวเดนมารก ดวยงบประมาณในการกอสรางกวารอยลานเหรียญ ใชเวลา



 
 

 

ในการกอสรางนานถึง 14 ป และองคการยูเนสโกไดลงทะเบียนขึ้นเปนมรกดโลกในป พ.ศ. 2550  ภายในประกอบ

ไปดวยหองแสดงคอนเสิรต หองแสดงละคร และหองภาพยนตร และรานอาหารจํานวนมาก ระหวางลองเรือทานยัง

สามารถถายรูปกับสะพานฮารเบอร  ที่เชื่อมตอระหวางซิดนียทางดานเหนือกับตัวเมืองซิดนียเขาหากัน ทอดยาวกลาง

อาวซิดนียไดอยางสวยงามและทําใหการเดินเขาสูตัวเมืองซิดนียไดสะดวงยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นําออกมาลอง

อาวอวดความงามในอาวแหงนี้ จากนั้นเดินทางกลับสูซิดนีย แวะรานชอปปงสินคาพื้นเมืองเพื่อเปนของฝาก อาทิ

เชนครีมบํารุงผิว หรือของที่ระลึกตาง ๆ เชนพวงกุญแจโคอาลา หรือจิงโจ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารไทย 

 จากนั้นเดินทางสูสนามบินภายในประเทศ  
…….น. เดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูโกลดโคสท เที่ยวบนิที่  …. 

…….น.  เดินทางถงึสนามบินเมืองโกลดโคสท เมืองตางอากาศที่มชีื่อเสียงของรฐัควีนสแลนด  

นําทานเดนิทางเขาสูที่พกั  GOLD COAST  WATERMARK HOTEL  หรือเทียบเทา 

 

วันที่สี่    โกลดโคสท - มูวี่ เวิลด – ทังการูมา รีสอรท เกาะมอรตั้น 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  

  เดินทางสู มูฟว่ีเวลิด ของวอรเนอรบราเธอรส 

 ใหทานไดชมโรงถายภาพยนตรที่เปนโลกแหงจินตนาการของผูมาเยือนจาก
นานาประเทศ สัมผัสกับตัวละครของโรงภาพยนตรที่มีชือ่เสียง นําทานนั่ง
รถไฟชมเทคนิคการถายทําภาพยนตรชือ่ดัง เชน ซปุเปอรแมน แบทแมน 
ชมการแสดงของสตั้นแมนในเรือ่งโปลิตจิตไมวาง ฯลฯ กระทบไหลดาราช่ือ
ดัง อาทิ ลูนนีทู่นส บั๊กบันนีกระตายแสนกล ชมแบทแมนภาพยนตรสามมิติ
ในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวูด ลองแพตามหาบั๊กบันนี และน่ังรถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM  หรือจะนั่ง

รถไฟเหาะตีลังกาทีต่ื่นเตนเราใจ     หามพลาดโชวมาใหมการแสดงแขงรถ 

HOLLY WOOD STUNT DRIVER   เปนการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ  การแขง

รถมอเตอรไซค และ รถยนตที่มีการขับอยางผาดโผน ทะลุกําแพง และสิ่ง

กีดขวาง พรอม SPECIAL AFFECT สมจริง เปนการจําลองฉากจริงจาก

ภาพยนตร HOLLY WOOD หามพลาด ขบวนพาเหรดของเหลาตัวการตูน 

WARNER BROTHER   เชน บั๊กบันนี่ สคูปปดู   ภายใตหลังคาโปรงใสไม

ตองรอน และเปยกฝน เครื่องเลน SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลังผาดโผนนําทานไปยังดินแดน

ในโลกอากาศ พบกับการผจญภัยอันแสนสนุก มันและประทับใจ BAT WING เปนเครื่องเลนที่มีความสูง

ถึง 60 เมตร โดยนําทานขึ้นไปชมทิวทัศนของ MOVIE WORLD กอนพบกับความตื่นเตนและ หวาดเสียว

โดยการทิ้งดิ่งลงมาถึงพื้นดวยความชัน 90 องศา และสนุกประทับใจ  

                     *** (รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)*** 
นําทานเดนิทางสูทาเรือที่บริสเบนเพ่ือลองเรือสูทังกาลูมา รีสอรท  
มากมาย  กอนเดินทานเดินทางสูทาเรอืแลวโดยสารเรือเฟอรรี่สูเกาะมอรตัน 
ระหวางเดนิทางใหทานพักผอนอริิยาบถชมวิวทิวทัศนจากบนเรือ ใชเวลา
โดยสารประมาณ 75 นาทีในการเดินทาง ทานจะไดพบกับทงักาลูมา ไวล

ดอลฟน รีสอรท ตั้งอยูทามกลางสวนพฤษชาติทีต่กแตงไดอยางสวยงาม



 
 

 

ตามธรรมชาติ และเปนสอรทแหงเดียวบนเกาะนี้ ทานจะไดใกลชดิกับธรรมชาติพรอมสัมผัส

ประสบการณการปอนอาหารใหกับปลาโลมาจมูกขวดทีอ่ยูตามธรรมชาติจากมือทานเอง (ควร

เตรียมกางเกงขาสั้นใสกระเปาถือ)  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา แบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของรีสอรท  

นําทานเดนิทางเขาสูที่พัก  TANGALOOMA  RESORT  หรือเทียบเทา 

วันที่หา    ทังกาลูมา รีสอรท – บริสเบน  

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม รีสอรท ( 

ตอนรับเชาวันใหมอันสดใสดวยการชมการใหอาหารนกพีลีแกน ตื่นตากับบรรดานกพีลีแกนที่จะบินโฉบ
มารอรับอาหารทีท่าเรอืซึ่งทานสามารถสัมผัสประสบการณอนัแปลกใหมไดที่ทังกาลูมารีสอรทเทานั้น 
จากนั้นนําทานสนุกสนานกับการนั่งรถ 4WD ไป
ตามทางเล็ก ๆ ผานปายูคาลิปตสัสูเนินทรายอัน
กวางใหญและใหทานไดตะลุยเนินทรายที่ SAND 
DUNES และเลนกระดานทรายจากยอดเนินทราย
สูงชันสูดานลางอยางตื่นเตนเราใจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต ณ หองอาหาร รีสอรท (TURSIOPS RESTAURANT ) 

อิสระในการเลือกเลนกิจกรรมนอกรายการทวัร หรอืตื้นเตนในการขับรถ  ATV(Quad Bike Tour)ใชเวลา
ในการขับรถประมาณ 45 นาที จากครูฝกที่ชํานาญและ ตื้นเตนเราใจริมชายหาดไปถึงเนินเขาสูงที่

ทานจะไดชมวิวของทองทะเลสีฟาครามอยางงดงาม ราคาจายเพิ่มยังไมรวมในรายการ  

จากนั้นใหทานอิสระในการเดินเลนริมหาดทรายหรอืเลนกิจกรรมตาง ๆ จน 
ไดเวลาทางโดยเรือเฟอรรี่จากเกาะมอรตัน ใชเวลาในการนั่งเรือ 75 นาทีไปยังทาเรือเมอืงบริสเบน   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

   นําทานเดนิทางเขาสูที่พัก   BRISBANE NOVOTEL HOTEL  หรือเทียบเทา 

 

วันที่หก  บริสเบน – กรุงเทพฯ   

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

  นําทานชม นครบริสเบน  เมืองใหญอันดับสามของประเทศ ตั้งอยูบนฝงแมน้ําบรสิเบนที่สวยงามราวกับ

ภาพวาด และเปนเมืองใหญที่สดุของ รัฐควีนสแลนดที่เจริญเติบโตจากอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว จน

ไดรับสมญานามวา “รัฐแหงการพักผอน”  นําทานชมเซาทแบงค ปารกแลนด สวนสาธารณะริมฝง

แมน้ําบริสเบน ที่กวางใหญ เต็มไปดวยพืชพันธุเขตรอนอันอดุมสมบูรณ  ผานชมซิตี้ ฮอลล ใหทานไดชม
สถาปตยกรรมที่งดงาม ผานยานกลางเมืองที่เปนแหลงรานคาที่เรียกวายานควีนสสตรีท มอลล ใหทานได
อิสระเลือกชอปปงกับสินคาหลากหลายกันไดตามอธัยาศยั       

11.00 น. เดินทางสูสนามบินของเมืองบริสเบน 

14.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองบริสเบนเพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  

20.20 น.  เหิรฟาสูกรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  TG474 

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

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 BW... ENJOY AUSTRALIA (RE-ROUTE)    
 

 

กําหนดการเดินทาง   14 - 19 พฤษภาคม 2557 

       7 – 12 / 14 – 19 มิถุนายน 2557  

      5 – 10 / 26 -31 กรกฎาคม 2557 
 
 

 

คณะผูเดินทาง 

ราคารวมต๋ัว 

พฤษภาคม 

มิถุนายน 

ราคารวมต๋ัว 

กรกฎาคม 

 

ราคาไมรวมต๋ัวเครื่องบิน

ตลอดการเดินทาง 

ผูใหญ 69,900.- บาท 73,900.- บาท 43,900.- บาท 

เด็กอายตุ่ํากวา 12 ป พักกับ 1 ผูใหญ 66,900.- บาท 86,900.- บาท 41,900.- บาท 

เด็กอายตุ่ํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญมีเตียง 64,900.- บาท 67,900.- บาท 37,900.- บาท 

เด็กอายตุ่ํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง 62,900.- บาท 64,900.- บาท 35,900.- บาท 

หองพักเดี่ยวเพ่ิมทานละ 9,900.- บาท 9,900.- บาท  9,900.- บาท 

ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หอง ทานที่ 3 ลด 1,200.- บาท 1,200.- บาท 1,200.- บาท 
 

*** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินไทยมีการปรับราคาตั๋วหรือภาษีน้ํามันเพิ่มขึ้นหลังจากออกราคานี้

ไปแลวโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา 

*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 20 ทาน หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 20 ทาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

*** สําหรับหองที่เปนสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนนอยและบางโรงแรมอาจจะเปนเตียงใหญสองเตียงท่ี

สามารถพักได 3 ทาน( 2 Double beds )   หรืออาจจะจัดเปนหองที่มีเตียงเสริมใหที่เปน 1 เตียงใหญและ 1 เตียงเสริม ( 1 Double 

bed + 1 Extra bed) 
อัตราน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย ( TG ) และสายการบินภายในประเทศ   และสายการบินภายใน

โดย Virgin Australia ( DJ ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

 คาโรงแรมที่พัก (สอง หรือ สามทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
 คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี, คาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย 

 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 

 คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

และประกันสัมภาระในการเดินทางสูญหายหรือถูกขโมยจายในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท 

 คาภาษีน้ํามันจากสายการบิน วันที่  3 เมษายน 2557 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน หากสาย

การบินเพิ่มภาษีน้ํามันหลังจากนี้ 

อัตราน้ีไมรวม 



 
 

 

 คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 

 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง  

 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท  คาซักรีด ฯลฯ 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน สวนคาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไมมี

เพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยก

กระเปาเพียงพอ 

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 10,000.- บาท ตอการจองทัวรหนึ่งทาน 

 ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย กอนวันเดินทาง 21 

วันทํางาน หรือ 3 สัปดาห ในกรณีที่จองต่ํากวา 21 วันตองจายเงินมัดจําและสงเอกสารในการยื่นวีซาทันที 

 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียลาชาหรือเอกสารไมครบถวนตามที่สถานทูตกําหนดมีผล

ใหทานถูกปฏิเสธวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 10,000.-บาทตอทาน 

 สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 21 วันทําการหาก   ไมไดรับเงินครบ
ทั้งหมดกอนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ 

การยกเลิก 
 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันทําการคืนคามัดจํา 10,000.- บาท. 

 แจงลวงหนา 21 – 45 วัน กอนเดินทาง หักคามัดจําตั๋วทานละ 10,000 บาท  
 แจงลวงหนา 11-20 วัน กอนเดินทาง  
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดคามัดจํา 20,000 บาท หรือคาใชจาย 50% จากราคาทัวร  

- กรณีออกตั๋วแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาตั๋ว   (NO REFUND) 

 แจงลวงหนา 1 – 10 วัน กอนเดินทาง จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 

 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด  

หมายเหตุ  
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลาชาของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในตางประเทศ 
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ และบริษัทฯ

จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางออก หรือเขาประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งตองหามนําเขา

ประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมือง

พิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมคืนเงินไหทานไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน  บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา

อันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซาไมครบถวนและไมผานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผูโดยสารเอง บริษัทฯ

จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานัก

อยูในประเทศไทย 

เอกสารในการขอวีซา 
 หนังสือเดินทาง มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน 

 รูปถายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
 สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สําเนาทะเบียนสมรส  (ถามี)  

 หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทานั้น) หรือสําเนาทะเบียนการคาถาเปนเจาของ

กิจการ 

 ขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษเทานั้น)   



 
 

 

 ขาราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรขาราชเกษียณ 

 หลักฐานการเงิน โดยใชสมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพยหรือฝากประจํา ยอนหลัง 6 เดือน 

ออกจากธนาคารเทานั้น กรณีที่บางทานตองการใช statement ยอนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ตองเปน

ยอดคงเหลือแบบไมติดลบเทานั้น (ควรใช Statement จากธนาคารจะสะดวกกวาการใชสมุดเงินฝากตัวจริง เพราะ

ระหวางการยื่นวีซาใชเวลาประมาณ 10-15 วัน ทานจะไมสามารถใชสมุดเงินฝากไดจนกวาจะไดรับผลวีซาจากทาง

สถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไมรับ Bank Guarantee ในการใชยื่นวีซา 
 เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปดเทอมใชบัตรนักเรียน 

 เด็กอายุต่ํากวา 18 ป หากไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะตองมหีนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูที่ไมได

เดินทางไปดวย โดยใหทางอําเภอออกใหเทานั้น ( หากเดินทางกับบิดาและมารดาพรอมกันไมตองใชหนังสือยินยอม )  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับลูกคาที่มีอายุเกินกวา 75 ป เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการยื่นวีซาเปนเวลานานกวาบุคคล

ทั่วไปและมีคาใชจายเพิ่มในการทําประกันสุขภาพซึ่งลูกคาจะตองจายเอง นอกจากนี้วีซาขึ้นอยูกับผลของสุขภาพของ

ผูสูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเปนรายบุคคล สวนวันรับวีซาไมสามารถระบุได ( ยกเวนกรณีที่ผูสูงอายุ 75 ปขึ้นไป

ยืนยันที่จะเดินทางจริง บริษัทฯจะดําเนินการใหและแนะนําใหยื่นวีซากอนวันเดินทางมากกวา 45 วัน และตองจายคาทัวร

ทั้งหมดกอนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซาไมผานหรือออกไมทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําใหเดินทางไมไดบริษัทฯจะ

ไมรับผิดชอบไมวากรณีได ๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูติดตามที่ผลวีซา
ออกแลวแตยกเลิกเพราะกรณีนี้) 

 หากทานตองการใชหนังสือเดินทางไปประเทศอื่นกอนเดินทางกับเรา กรุณาแจงเจาหนาที่กอนที่จะยื่นวีซาเพราะหากยื่น

หนังสือเดินทางเขาไปในสถานทูตแลวไมสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจนกวาจะถึงกําหนดวันออกวีซา 

 กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานเพื่อกรอกฟอรมในการ

ยื่นวีซา 

 

เงื่อนไขสําคญัของการพิจารณาวีซา 
 การพิจารณาอนุมัติวีซานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ

เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทานั้น (หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซาหรือพิจารณาผลวีซา

ลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง  สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการยื่นคํารองขอวีซาใหม

ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมพรอมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง) หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอัน

เนื่องมาจากการใชหลักฐานปลอม หรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

ทั้งหมด 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับย่ืนวีซา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา ไมตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุป*** 

 
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไวขางตนใหครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกของทานเองในการย่ืนขอวีซา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน 
 

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

2. วัน-เดือน-ปเกิด ..........................................  อายุ .................... ป   สถานที่เกิด ................................................ 

3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

4. ที่อยูปจจุบัน (ทีต่ิดตอไดสะดวก) ..................................................................................................................... 

......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย  ............................ 

โทรศัพทบาน .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อาชีพปจจุบัน .............................................. ตําแหนง ..................................................... 

ชื่อสถานที่ทํางาน หรือรานคา ...................................................................................................................... 

ที่อยู.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ............................. 

โทรศัพทที่ทํางาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา     (.....) มาย     (.....) อยูกินฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู 

 ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส 

ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปเกิด ........................................ 

ที่อยูปจจุบัน (ทีต่ิดตอไดสะดวก) ........................................................................................................................... 

โทรศัพทที่บาน ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดนิทางไปดวยกนั   กรณุาระบ ุ

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 

8. กรณีเปนนักเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศกึษา .................................................................................. 

ที่อยู ....................................................................................... รหัสไปรษณีย ............โทรศัพท ........................................ 

9. ทานเคยถูกปฏิเสธการวีซาหรือไม   ไมเคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 

 ขอมูลสวนตัวเพิ่มเติม 

10. ประเภทหองพัก (จัดหองพัก) 

 10.1 หองพักผูใหญ 2 ทาน  (TWN / DBL) ............หอง    

 10.2  หองพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใหญ……..หอง 

 10.3  หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (มีเตยีง) 

 10.4  หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (ไมมีเตียง) 

 10.4 หองพักผูใหญ 3 ทาน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอง    

 10.5 หองพัก 1 ทาน (SGL) ………หอง     
11. อาหาร        ไมทานเนื้อววั  ไมทานเนื้อหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัส 
      อืน่ๆ............................................................ 

12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออรคิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถามี) .................................................. 


