
 
     

BW..ENJOY AUSTRALIA  

บริสเบน - ทงักาลมูา - โกลดโ์คสท ์- ซิดนีย ์6 วนั 4 คืน 
 

บริษทั บ๊ิกเวิลด ์ฮอลิเดย ์จ ากดั ขอเชญิท่านเดนิทางเยอืนประเทศออสเตรเลยี ทงักาลูมา รีสอรท์ บน
เกาะมอรต์นัทีเ่ตม็ไปดว้ยความงามของหาดทรายและใหท้่านไดป้้อนอาหารโลมาแสนรู ้  บริสเบนเมอืงเอกแห่ง
รฐัควนีสแ์ลนด ์ เตม็ไปดว้ยแหล่งท่องเทีย่วมากมายจนไดร้บัสมญานามว่า รฐัแห่งการพกัผ่อน  โกลดโ์คสท์ 
เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยบรรยากาศแห่งการพกัผ่อน และชายหาดสทีองยาวสุดลูกตา สู่เขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าเคอร์รัมบิน 
(Currumbin Wildlife Sanctuary) ตั้งอยู่เขตชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ที่นี่เป็นที่อยู่

อาศัยของสัตว์ป่าพื้นเมืองของออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก ตะลุยโลกแห่งภาพยนตร ์ มูฟว่ีเวิลด ์ พบกบัตวัละครทีคุ่ณ
คุน้เคยอาทเิช่น มนุษยค์า้งคาว นางแมวป่า   และสนุกสนานกบัเครื่องเล่นหลากหลายชนิดกนัอย่างจุใจ ชมมหา
นครซิดนีย ์ เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซาทเ์วลส ์ ล่องเรือส าราญชมอ่าวซิดนีย ์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์ (OPERA 
HOUSE) ชอ้ปป้ิงย่านไชน่า ทาวน์  

 

• พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 

• พิเศษรบัประทานอาหารไทย 1 มือ้ 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง  12-17  เมษายน 2563 (สงกรานต)์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ  

2 กรุงเทพ -บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูมา่ 

3 ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน – โกลดโ์คสท ์

4 
โกลดโ์คสท ์– สวนสตัวพ้ื์นเมือง – MOVIE WORLD – 

ซิดนีย ์

5 ซิดนีย ์ ชมเมือง -  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ชอ้ปป้ิง 

6 ซิดนีย ์–กรุงเทพ 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 
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++โปรส่วนลดส าหรบัลูกคา้ 1,000 บาท ++ 

เพียงจองและช าระ ภายในวนัท่ี 31 ม.ค.63 

วนัที่สอง (วนัที่ 13 เมษายน 63) บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูม่า   

 

 

 
 

 

 

 

วนัแรก (วนัที่ 12 เมษายน 2563 )      กรุงเทพฯ    - บริสเบน 

 

 

 

 

 

   
21.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง   

 

 

 

00.01 น.  เหินฟ้าสู่ บริสเบน  ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 473 

11.50 น.  ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนสแ์ลนด์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

แล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบริสเบน 

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

      น าท่านชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ้า

   บริสเบนที่สวยงามราวกบัภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ที่สดุของ 

     รัฐควีนส์แลนด์ที่เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับสมญานาม

   ว่า “รฐัแห่งการพกัผ่อน”  น าท่านชมเซาทแ์บงค ์ปารก์แลนด ์สวนสาธารณะริม

   ฝั่งแม่น า้บริสเบน ที่กว้างใหญ่ เตม็ไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์  ผ่าน

   ชมซิตี้  ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็นแหล่ง

   ร้านค้าที่เรียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปป้ิงกับสินค้า

   หลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย      น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือแล้วโดยสารเรือเฟอร์ร่ี

   สู่เกาะมอร์ตัน ทงักาลูม่า รีสอรท์  (ก่อนขึ้นเรือกรุณาแยกชุดเล่นน า้หรือกางเกง

   ขาสัน้ใส่กระเป๋าใบเลก็ห้ิวขึ้นบนเรือหากท่านตอ้งการป้อนอาหารโลมา ส่วน 

   กระเป๋าใบใหญ่เจา้หนา้ทีจ่ะจดัส่งไปทีห่อ้งพัก) ระหว่างเดินทางให้ท่านพักผ่อน

   อริิยาบถชมวิวทวิทศัน์จากบนเรือ ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาทใีนการเดินทาง 

   เดินทางถึง ทงักาลูมา ไวลด์อลฟิน รีสอรท์ ตั้งอยู่ในเกาะมอร์ตันที่สร้างได้ 

   กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างสวยงามและเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวบนเกาะนี้ ที่มี

   กิจกรรมหลายอย่างทั้งทางน ้าและทางบก ท่านจะไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติพรอ้ม

   สมัผสัประสบการณก์ารป้อนอาหารใหก้บัปลาโลมาจมูกขวดที่อยู่ตาม 

   ธรรมชาติดว้ยมือท่านเอง  

     ***(เน่ืองจากโลมาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาจข้ึนมาให้ป้อนอาหารแต่ละวัน

   ไม่มากเท่ากับนักท่องเทีย่วทีเ่ดินทางหรืออาจจะป้อนอาหารไม่ครบทุกท่าน  

     ในการป้อนอาหารโลมาหา้มสัมผัสโลมาโดยเด็ดขาด) 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหาร 

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า   
 

วนัที่สาม (วนัที่ 14 เมษายน 63) ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน - โกลดโ์คสท ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  ต้อนรับเช้าวันใหม่อนัสดใสโดยให้ท่านได้อิสระท ากจิกรรมบนเกาะนี้ ได้มากมาย 

  ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน า้ เล่นเทนนิส วอลเล่ย์บอลชายหาด ชมการให้อาหารนกพีลี
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++โปรส่วนลดส าหรบัลูกคา้ 1,000 บาท ++ 

เพียงจองและช าระ ภายในวนัท่ี 31 ม.ค.63 

  แกน ตื่นตากบับรรดานกพีลแีกนที่จะบินโฉบมารอรับอาหารที่ท่าเรือซึ่งท่าน 

  สามารถสมัผัสประสบการณ์อนัแปลกใหม่ หรือจะซ้ือทวัรน์อกรายการทีต่อ้งติดต่อ

  หวัหนา้ทวัรใ์นการจองล่วงหนา้คือ ATV Quad Bike Tours, Whale Watching, 

  Helicopter Joy  Flight, Marine Discovery Cruise  

เที่ยง          รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านสนุกสนานกบัการนั่งรถ 4WD (รถ 4WD มีหลายขนาดที่สามารถจุ

นักท่องเที่ยวได้เร่ิมจาก 6 ท่านไปจนถึง 22 คนต่อคันและอาจจะนั่งรวมกบัทวัร์

อื่นๆ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน) ผ่านป่าและพุ่มไม้สู่เนินทรายอนั

กว้างใหญ่ที่จะให้ท่านได้ตะลุยเนินทรายที่ SAND DUNES ให้ท่านได้ลองเล่น

กระดานทรายจากยอดเนินทรายสงูชันสู่ด้านล่างอย่างตื่นเต้นเร้าใจ จนได้เวลาทาง

โดยเรือเฟอร์ร่ีจากเกาะมอร์ตัน ใช้เวลาในการนั่งเรือ 75 นาท ี ไปยังท่าเรือเมือง

บริสเบน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง โกลด์โคสท ์ เมืองตากอากาศชายทะเลที่

เป็นนิยมมากที่สดุในรัฐควีนสแ์ลนด์ที่มีหาดทรายสทีองทอดยาว 70 กโิลเมตร จึง

เป็นเมืองที่ชาวออสซ่ีมาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คล่ืนเป็นจ านวนมาก 

นอกจากนี้ โกลด์โคสทยั์งเป็นที่ชื่นชอบของนักชอ็ปป้ิง เพราะร้านค้าเปิดให้บริการ

จนถึง 4 ทุ่มทุกวัน  

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ตซี์ฟู๊ดสด ๆ ทานไม่อั้น 

 

 

 

 

 
                                   น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  GOLD COAST VOCO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่(วนัที่ 15 เมษายน 63)  โกลดโ์คสท ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง – MOVIE WORLD – ซิดนีย ์

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง โกลด์โคสท ์ เมืองตากอากาศชายทะเลที่เป็นนิยม

มากที่สุดในรัฐควีนสแ์ลนด์ที่มีหาดทรายสีทองทอดยาว 70 กโิลเมตร จึงเป็นเมือง

ที่ชาวออสซ่ีมาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คล่ืนเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ โกลด์

โคสทยั์งเป็นที่ชื่นชอบของนักชอ็ปป้ิง เพราะร้านค้าเปิดให้บริการจนถึง 4 ทุ่มทุก

วัน น าท่านสู่เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเคอร์รัมบิน (Currumbin Wildlife Sanctuary) 

ตั้งอยู่เขตชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ที่นี่เป็นที่อยู่

อาศัยของสัตว์ป่าพื้นเมืองของออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกบัสตัว์

เหล่านี้อย่างใกล้ชิดระหว่างการเที่ยวชม เขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าเคอร์รัมบินอยู่ใน

ความดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุส์ตัว์ป่า เนชั่นแนล ทรัสต์ (National Trust) ที่มี

นกแก้วตัวเลก็สีสวยจ านวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด  
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    ชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พื้นเมืองนานาชนิด อาท ิโคอาล่า จิงโจ ้

    วอมแบท ให้ท่านได้สมัผัสและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด  

    สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์

น าท่านเดินทางสู่ มูฟวี่เวิลด ์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ท่านได้ชมโรงภาพยนต์ที่

เป็นโลกแห่งจินตนาการของผู้มาเยือนจากนานาประเทศ สัมผัสกบัตัวละครของ

โรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสยีง น าท่านนั่งรถไฟชมเทคนิคการถ่ายท าภาพยนตร์ชื่อดัง 

เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมนในเร่ืองโปลิตจิตไม่ว่าง 

ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชื่อดัง อาท ิลูนนี่ทูนส ์บั๊กบันนีกระต่ายแสนกล ชมแบทแมน

ภาพยนตร์สามมิติในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวู้ด ล่องแพตามหาบั๊กบันนี และ นั่ง

รถแบทแมนบุกเมือง GOTHAM หรือจะนั่งรถไฟเหาะตีลังกาที่ตื่นเต้นเร้าใจ  

หา้มพลาดโชวม์าใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER 

เป็นการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ การแข่งรถมอเตอร์ไซด์ และ รถยนต์ที่มีการขับอย่าง

ผาดโผน ทะลุก าแพง และสิ่งกดีขวาง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็น

การจ าลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLY WOOD  

หา้มพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการตู์น WARNER BROTHER เช่นบั๊ก

บนันีส่คูปป้ีดู ภายใตห้ลงัคาโปร่งใสไม่ตอ้งรอ้น และ เปียกฝนเคร่ืองเล่น 

SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลังกาผาดโผนน าท่านไปยังดินแดนในโลก

อวกาศ พบกบัการผจญภัยอนัแสนสนุก มันและประทบัใจ BAT WING เป็น

เคร่ืองเล่นที่มีความสูงถึง 60 เมตร โดยน าท่านขึ้นไปชมทวิทศัน์ของ MOVIE 

WORLD ก่อนพบกบัความตื่นเต้นและ หวาดเสียวโดยการทิ้งดิ่งลงมาถึงพื้นด้วย

ความชัน 90 องศาและสนุกประทบัใจ 

    จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเมืองบริสเบน 

........น.    ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย ์โดยสารการบิน แคนตสั แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่..... 

........น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

     น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY FOUR POINT BY SHERATON   

 HOTEL   หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ (วนัที่ 16 เมษายน 63) ซิดนีย–์ หาดบอนได–  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์- ซิดนีย ์

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น าท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยม

   มาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด  

   อนัสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่งนี้ ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่ง

   มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทศันียภาพอนั

   สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชม
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   วิวที่สวยงามอกีแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และ

   ความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ ยังเคยเป็นจุดวางปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม มา้หินของมิสซิสแม็คควอร่ี 

   ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้ส าเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ซึ่งเป็น

   ม้าหินทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  

   นอกจากนี้ ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่า เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  

   แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทเิช่นครีมบ ารุงผิว หรือของที่

   ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ 

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารจีน  

    ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA  

   HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ใน

   แบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น 

   อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ 

   ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

    มรกตโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้อง

   แสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่าน

   ยังสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์  ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกบั

   ตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและท าให้การ

   เดนิเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกย่ิงขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซี่น าออกมาล่องอ่าว

   อวดความงามในอ่าวแห่งนี้  จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์  ให้ท่านได้อิสระช้อป

   ป้ิงที่ย่านซิตี้ เซน็เตอร์ หรือช้อปป้ิงสนิค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria 

   Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกนั

   ทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market 

   กบั ถนน Park เป็นอาคารช้อปป้ิงสงูสี่ชั้น มีสนิค้าประเภทแฟชั่น อญัมณี ของใช้

   ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อ

   สนิค้ายี่ห้อดังมากมาย 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

              น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY FOUR POINT BY SHERATON  หรือ 

    เทียบเท่า 

วนัที่หก (วนัที่ 17 เมษายน 63)   ซิดนีย ์ - กรุงเทพฯ 

เชา้         รบัอาหารกล่องจากโรงแรม 

06.20 น.                 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคิงสฟ์อรต์สมิธ ซิดนีย ์เพื่อเดินทางกลับ 

10.00 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ TG476 

16.20 น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ 

 
*************** 
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อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง  12 – 17 เมษายน   2563 

       

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋ 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน

ระหว่างประเทศ 
(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 66,900.- บาท 49,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 63,900.- บาท 46,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 60,900.- บาท 42,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 58,900.- บาท 39,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 9,900.- บาท 9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ลดใหท่้านที ่3 (เตยีงเสรมิ)  1,000.- บาท 1,000.- บาท 

 

***ควรย่ืนวีซ่าล่วงหน้าและเกบ็เอกสารส าหรับย่ืนวีซ่าได้ตั้งแต่ 15 มกราคม – 10 มีนาคม 2563  
* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษนี า้มันของสายการบิน  

* การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารมากกว่า 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาเพิ่มข้ึน ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสรุปได้หลังทีปิ่ดกรุ๊ปแล้วประมาณ 3 อาทติย์ก่อนเดินทาง 

* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขต๋ัวกรุ๊ปของสายการบิน 

*ส าหรับห้องที่เป็นสามเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตยีงที่

สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส าหรบั

ห้องนอน 3 ท่าน 

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกบัคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้าหรือ

จ านวนผู้เดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุป๊ไม่สามารถออกเดินทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือ

ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวซ่ีา เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   

* หากจ านวนลูกค้าที่เดนิทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ทีน่ั่งในการบริการตลอดการเดินทาง 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

* ราคาทวัร์ไม่รวมทีน่ั่ง Long leg หากท่านต้องการจะต้องแจ้งสายการบินเพื่อซื้อที่นั่งก่อนเดนิทาง(มีจ านวนจ ากดั) 

* การใช้ผ้าเชด็ตัวในโรงแรม หากต้องการให้เปลี่ยนทุกวนัให้ท่านวางผ้าเชด็ตัวไว้ที่พื้น ถ้าแหวนไว้ทางโรงแรมจะไม่เปลี่ยนให้เพราะ

ถือว่าท่านยินดีที่จะใช้ผ้าเชด็ตัวผืนเดิมและยนิดีเข้าร่วมรณรงค์กจิกรรมลดโลกร้อน 

อตัรานี้ รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยดั โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ 

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

3. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 
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4. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกนัการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกบัทวัรเ์ท่านั้น เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท าประกนั(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดท าเอง

ได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 อายุ 1-15ปี และ ต ่ากว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  

 กรณีลูกค้าอายุต ่ากว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องท าประกนัเดี่ยว

เพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอยีดกบัเจ้าหน้าที่  

 ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
6. ค่าน า้มันจากสายการบิน ณ วันที ่ 1 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน า้มัน หากสายการ

บินเปลี่ยนแปลงภาษีน า้มนัหลังจากนี้  

7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย ส าหรับคนไทย 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด  ควรจัดเตรียม 23 กโิลกรัม 

: โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าไดท้า่นละ 30 กิโลกรมั และ บินภายในสายการบินแควนตัส 

(domestic) อนุญาตใหโ้หลดไดท่้านละ 23 กิโลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถือขึ้นเครือ่งได ้1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง  

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดินทาง  

 ไม่มีแจกน ้าดืม่บนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

 ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นชั่วโมง 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน  

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 

21 วันท างาน หรือก่อน 3 สปัดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบินและ

ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเง่ือนไขและยอมรับ

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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++โปรส่วนลดส าหรบัลูกคา้ 1,000 บาท ++ 

เพียงจองและช าระ ภายในวนัท่ี 31 ม.ค.63 

หมายเหตุ  
 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่างท าทัวร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึง

ความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ดังนี้  

3.1  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม ตามที่

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารอนัเนื่องจากหนังสอืเดินทาง

ช ารุดหรือมีการประทบัตราอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกนิ 6 เดือนในวัน

เดินทาง 

3.3  กรณีลูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง 

3.4 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานใน

เรื่องการเงินและการท างานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า 

3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สาย

การบินระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผู ้

เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  

1. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ า 30,000.- บาท. 

2. แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

3. แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่)  

4. แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  
 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกท่าน ทีส่มคัรขอวซ่ีา เพือ่เดินทางไป 

ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวซ่ีาทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ทีศู่นยยื์น่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิวมือ 

และตอ้งจองคิววซ่ีาก่อนยืน่เท่านัน้ 

1) หนังสอืเดินทาง มีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายส าเนาหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้-ออก หรือมี

วีซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคญัมาก) 



 

     

 

 BW.ENJOY AUSTRALIA  6D4N (TG ) 12-17 APRIL 2020        Page 9 

++โปรส่วนลดส าหรบัลูกคา้ 1,000 บาท ++ 

เพียงจองและช าระ ภายในวนัท่ี 31 ม.ค.63 

***การยืน่วซ่ีาออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดินทาง (ถา้มี) หรือ 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบริษทัฯ มา จะดีกวา่เนือ่งจากทางบริษทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรูดเล่มที ่

VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายส ีจ านวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวครึ่ง หรือ 2 น้ิว) 

3) ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

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

5) หนงัสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือส าเนา

ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสอืรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบัตรข้าราชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะไดคื้นเพือ่ไดร้บั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลีย

ไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน  

10) ขอส าเนาสตูิบัตร เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี 

11) เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกบับิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านั้น จากบิดาและ

มารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุต า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัที่ตวัแทนยืน่วีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต

ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยนัทีจ่ะเดินทาง

จริง บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วซ่ีาก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน

เดินทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดินทางทีผ่่านแลว้จะยกเลิกเดินทางเนือง

จากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวี

ซ่าออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีที่ยืนยนัจะใหย้ืน่วีซ่า  เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการท า

ประกนัสขุภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันั้นๆ หรือ ลูกค้า

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

ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑตูก าหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอกีท ี นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กบัผลของ

สขุภาพของผู้สงูอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่

หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์ (ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได ้ ลงในส าเนาบัตร

ประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนังสอืเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ย่ืนเล่มเข้า VFS 

แล้วน าเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันก าหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่ม

เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยืน่วีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --            
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กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส าหรับเดินทางเพื่อธุรกจิเท่านั้น ซึ่งการเดินทางกบัทวัร์จะต้องยื่น 

วีซ่าท่องเที่ยว เน่ืองจากการท่องเที่ยวจะต้องยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC 

CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

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

เนื่องจากตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยดึวีซ่าล่าสุด แลว้จะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัต)ิ ทัง้นี้ ข้ึนอยู่กับ

ดุลพนิิจของลกูคา้ในการตัดสินใจ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 

344 6300 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน  

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของทา่น 

ข้ึนอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

ท่ีอยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

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

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

เวลาย่ืนใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีจะยืน่ 

 กรุณาเตรียมเอกสารท่ีช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า  

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

 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

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

ชื่อสถานที่ท างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

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

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

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

 ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อ-นามสกุล ...............................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ........................................ 

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

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

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

ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ............โทรศพัท ์........................................ 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 

10. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............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 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

 

12. อาหาร           ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

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

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

14. รีเควสที่นั่ง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสาย

การบินไม่รบัจอง ทางลกูคา้ตอ้งชี้แจงเหตุผลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตัวท่านเอง) 


