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BBWW......HHOOLLIIDDAAYY  TTAANNGGAALLOOOOMMAA  TTOOUURR    
 

บริสเบน – โกลดโ์คสท ์– ทงักาลมู่า -  ซิดนีย ์ 6 วนั 
ขอนําท่านเดนิทางสู่ออสเตรเลยี  นําท่านสู่รฐัควีนสแ์ลนด์ รฐัแห่งแสงอาทติยอ์นัแสนสดใสของประเทศ

ออสเตรเลยี เดนิทางสู่โกลดโ์คสท์ เมอืงสวรรคแ์ห่งการพกัผ่อนของออสเตรเลยีทีม่หีาดทรายสทีองยาวสุดลกูตา 
เขา้ชม  มฟูว่ี เวิลด ์(Movie World ) ทีท่่านจะไดพ้บกบัตวัแสดงจากภาพยนตรด์งัอยา่งใกลช้ดิ พาราไดซ ์คนัทรี 
ฟารม์ ใหท้่านไดช้มการตดัขนแกะ ถ่ายรปูกบัจงิโจแ้ละโคอาล่าแสนน่ารกั แทงกาลมูา รีสอรท์ บนเกาะมอเรตนัที่
เตม็ไปดว้ยความงามของหาดทรายและใหท่้านไหป้้อนอาหารโลมาแสนรู้ นครซิดนียช์มเมอืงหาดบอนได   นํา
ท่าน ล่องเรือสาํราญ ชมความงามของอ่าวซดินีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ทีไ่ดเ้ป็นมรดกโลกแห่งใหมจ่าก
องคก์ารยเูนสโก สญัลกัษณ์ของเมอืงซดินีย ์เคยีงคู่กบัสะพานฮารเ์บอร์ ชมหาดบอนได หาดทรายทีห่นุ่มสาวชาว
ออสซีน่ิยมมาพกัผ่อนวนัหยดุ  และอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมทีย่า่นเซน็เตอร ์พอยท ์   

 ชิมไวน์ออสเตรเลียเลิศรส พร้อมอาหารคํา่ 
กาํหนดการเดินทาง   08 -13, 22 -27 กรกฎาคม 2558   
     11 -16, 25 – 30 สงิหาคม 2558 
     10 -15. 18 -23 กนัยายน 2558 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – นครซิดนีย ์

15.30 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  ชัน้ 4  ประตทูางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์
สายการบินแควตสั แอรเ์วย ์(QF)เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 

18.25 น.  เหริฟ้าสู ่นครซิดนีย ์ โดยเทีย่วบนิที ่ QF024 

วนัท่ีสอง  ซิดนีย ์ – บริสเบน - ชมเมือง  -  ทงักาลูมา รีสอรท์ -ป้อนอาหารโลมา 

06.45 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลยี เพือ่เปลีย่นเทีย่วบนิ 
09.05 น. ออกเดนิทางสู ่ เมืองบริสเบน โดยเทีย่วบนิที ่QF 512 
10.35 น. เดนิทางถงึ เมืองบริสเบน เมอืงหลวงของรฐัควนีสแ์ลนด ์หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และด่าน

ศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงบรสิเบน   
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
   นําทา่นชม นครบริสเบน   เมอืงใหญ่อนัดบัสามของประเทศ ตัง้อยูบ่นฝ ัง่

แมน้ํ่าบรสิเบนทีส่วยงามราวกบัภาพวาด และเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุของ 
  รฐัควนีสแ์ลนดท์ีเ่จรญิเตบิโตจากอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว จนไดร้บัสมญา

นามว่า “รฐัแห่งการพกัผ่อน”  นําทา่นชมเซาท์แบงค ์ปารก์แลนด ์สวนสาธารณะรมิฝ ัง่แมน้ํ่าบรสิเบน 
ทีก่วา้งใหญ่ เตม็ไปดว้ยพชืพนัธุเ์ขตรอ้นอนัอดุมสมบรูณ์  ผา่นชมซติี ้ฮอลล ์ใหท้า่นไดช้มสถาปตัยกรรม
ทีง่ดงาม ผา่นยา่นกลางเมอืงทีเ่ป็นแหล่งรา้นคา้ทีเ่รยีกว่ายา่นควนีสส์ตรที มอลล ์ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืก 

  ชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้หลากหลายกนัไดต้ามอธัยาศยั      นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืแลว้โดยสารเรอืเฟอรร์ีสู่เ่กาะ
มอรต์นั ทงักาลูม่า รีสอรท์   
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  *** (กอ่นขึน้เรอืกรณุาแยกชดุกางเกงขาสัน้หากทา่นตอ้งการป้อนอาหารโลม ใสก่ระเป๋าใบเลก็หิ้วขึน้บน
เรอื  สว่นกระเป๋าใบใหญ่เจา้หน้าทีจ่ะเกบ็ไวใ้ตท้อ้งเรอืและจดัสง่ไปทีห่อ้งพกั) 

   ระหว่างเดนิทางใหท้า่นพกัผอ่นอริยิาบถชมววิทวิทศัน์จากบนเรอื ใชเ้วลาโดยสารประมาณ 75 นาทใีน
การเดนิทาง เดนิทางถงึ ทงักาลูมา ไวลด์อลฟิน รีสอรท์ ตัง้อยูใ่นเกาะ
มอรต์นัทีส่รา้งไดก้ลมกลนืกบัธรรมชาตไิดอ้ยา่งสวยงามและเป็นรสีอรท์แหง่
เดยีวบนเกาะนี้ทีม่กีจิกรรมหลายอยา่งทัง้ทางน้ําและทางบก ท่านจะได้
ใกล้ชิดกบัธรรมชาติพร้อมสมัผสัประสบการณ์การป้อนอาหารให้กบั
ปลาโลมาจมกูขวดท่ีอยู่ตามธรรมชาติ 

  ***(เนือ่งจากโลมาอาศยัอยูต่ามธรรมชาตอิาจขึน้มาใหป้้อนอาหารแต่ละวนัไมม่ากเทา่กบันกัทอ่งเทีย่วที ่
เดนิทางหรอือาจจะป้อนอาหารไมค่รบทกุทา่น) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ แบบบฟุเฟต ์ณ ห้องอาหาร  
นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั TANGALOOMA RESORT หรอืเทยีบเทา่  

วนัท่ีสาม  ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน - โกลดโ์คสท์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
ตอ้นรบัเชา้วนัใหมอ่นัสดใสโดยใหท้า่นไดอ้สิระทาํกจิกรรมบนเกาะนี้ไดม้ากมาย ไมว่่าจะเป็นการเล่นน้ํา 
เล่นเทนนิส วอลเล่ยบ์อลชายหาด ชมการใหอ้าหารนกพลีแีกน ตื่นตากบั
บรรดานกพลีแีกนทีจ่ะบนิโฉบมารอรบัอาหารทีท่า่เรอืซึง่ทา่นสามารถสมัผสั
ประสบการณ์อนัแปลกใหม ่ หรอืจะชื้อทวัรน์อกรายการทีส่ามารถสอบถาม
หวัหน้าทวัรใ์นการจองล่วงหน้าแต่ขึน้อยูก่บัเวลาหรอืจ านวนนกัทอ่งเทีย่วที ่
จองในแต่ละวนั) คอื ATV Quad Bike Tours, Helicopter Joy Flight, Marine Discovery Cruise  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟต ์ณ ห้องอาหาร  
จากนัน้นําทา่นนัง่รถสู ่SAND DUNE ผา่นปา่และทางคดเคีย้ว(มทีัง้รถโคช้คนัใหญ่ หรอื 4WD ทีม่หีลาย
ขนาดทีส่ามารถจุนกัทอ่งเทีย่วไดเ้ริม่จาก 6 ทา่น ไปจนถงึ 22 คนต่อคนัและ
อาจจะนัง่รวมกบัทวัรอ์ืน่ ๆ เวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงในแต่ละวนั)  ผา่นปา่
และพุม่ไมสู้เ่นินทรายอนักวา้งใหญ่ทีจ่ะใหท้า่นไดต้ะลุยเนินทรายที ่ SAND 
DUNES และไดเ้ล่นกระดานทรายจากยอดเนินทรายสงูชนัสูด่า้นล่างอยา่ง
ตื่นเตน้เรา้ใจกระดานทรายแหง่นี้ใหท้า่นไดเ้ล่นแบบเอาหวัลื่นลงสูด่า้นล่าง 
จากนัน้ใหท้า่นไดม้เีวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั เดนิเล่นชายหาด ถ่ายรปู จน
ไดเ้วลาทางโดยเรอืเฟอรร์ีจ่ากเกาะมอรต์นั ใชเ้วลาในการนัง่เรอื 75 นาทไีป
ยงัทา่เรอืเมอืงบรสิเบน  จากนัน้เดนิทางต่อไปยงัเมอืง โกลดโ์คสท์  เมอืง
ตากอากาศชายทะเลทีเ่ป็นทีน่ิยมมากทีส่ดุในรฐัควนีสแ์ลนดท์ีม่หีาดทรายสทีองทอดยาว 70 กโิลเมตร 
จงึเป็นเมอืงทีช่าวออสซีม่าอาบแดดและเล่นกระดานโตค้ลื่นเป็นจาํนวนมาก นอกจากนี้โกลดโ์คสทย์งั
เป็นทีช่ ืน่ชอบของนกัชอ้ปป้ิงเพราะรา้นคา้เปิดใหบ้รกิารจนถงึ 4 ทุม่ทกุวนั  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั GOLD COAST WATERMARK  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

วนัท่ีส่ี     โกลดโ์คสท์ – พาราไดส ์คนัทรี ฟารม์ – มว่ีูเวิลด ์– ซิดนีย ์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
ชมการสาธติการตดัขนแกะ และการตอ้นแกะของสนุขัแสนรู ้ชมการสาธติการทาํ Billy Tea & Damper 
พรอ้มชมิชา และขนมปงัแดมเปอรข์องชาวออสซี ่ชมการขวา้งบมูเมอแรง และการสาธติการรดีนมววั ชม
สตัวพ์ืน้เมอืงของประเทศออสเตรเลยีทีน่่ารกั ไมว่่าจะเป็นโคอาล่า วอมแบท จงิโจ ้ 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบี์คิว ณ พาราไดส ์คนัทรีฟารม์  
  เดนิทางสู ่ มฟูว่ีเวิลด ์ของวอรเ์นอรบ์ราเธอรส์ใหท้า่นไดช้มโรงถ่าย

ภาพยนตรท์ีเ่ป็นโลกแหง่จนิตนาการของผูม้าเยอืนจากนานาประเทศ สมัผสั
กบัตวัละครของโรงภาพยนตรท์ีม่ชี ือ่เสยีง นําทา่นนัง่รถไฟชมเทคนิคการ
ถ่ายทาํภาพยนตรช์ือ่ดงั เชน่ ซุปเปอรแ์มน แบทแมน ชมการแสดงของสตัน้
แมนในเรือ่งโปลติจติไมว่่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชือ่ดงั อาท ิลนูนี่ทนูส ์บัก๊
บนันีกระต่ายแสนกล ชมแบทแมนภาพยนตรส์ามมติใินโรงหนงัไฮเทคจาก
ฮอลลวีูด้ ล่องแพตามหาบัก๊บนันี และนัง่รถแบทแมนบุกเมอืง  GOTHEM  
หรอืจะนัง่รถไฟเหาะตลีงักาทีต่ื่นเตน้เรา้ใจ 
- ห้ามพลาดโชวม์าใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT 

DRIVER   
 เป็นการแสดงทีต่ื่นตาตื่นใจ  การแขง่รถมอเตอรไ์ซค ์และ รถยนตท์ีม่กีาร

ขบัอยา่งผาดโผน ทะลุกาํแพง และสิง่กดีขวาง พรอ้ม SPECIAL EFFECT 
สมจรงิ เป็นการจาํลองฉากจรงิจากภาพยนตร ์HOLLY WOOD 
- ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการต์นู WARNER 

BROTHER   เช่น บัก๊บนัน่ี สคปูป้ีด ู  ภายใต้หลงัคาโปร่งใสไม่ต้อง
ร้อน และเปียกฝน 

- เคร่ืองเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตลีงัผาดโผนนํา
ทา่นไปยงัดนิแดนในโลกอากาศ พบกบัการผจญภยัอนัแสนสนุก มนั
และประทบัใจ      

- BAT WING เป็นเครือ่งเล่นทีม่คีวามสงูถงึ 60 เมตร โดยนําทา่นขึน้ไปชมทวิทศัน์ของ MOVIE 
WORLD กอ่นพบกบัความตื่นเตน้และ หวาดเสยีวโดยการทิง้ดิง่ลงมาถงึพืน้ดว้ยความชนั 90 องศา 
และสนุกประทบัใจ  

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  สนามบนิภายในประเทศเมอืงโกลดโ์คสท์ 
 18.40 น ออกเดนิทางจากสนามบนิโดย สายการบินแควนตสั แอรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี QF865 
 20.10 น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย์  
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ร้านอาหารไทย   

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  TRAVELODGE SYDNEY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท่ีห้า  ซิดนีย ์–  ชมหาดบอนได  -  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์  -  ช้อปป้ิง 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
นําทา่นชมนครซดินีย ์โดยผา่นชม หาดบอนได หาดทรายทีห่นุ่มสาวชาวออสซีน่ิยมมาพกัผอ่นวนัหยดุ
หรอืยามเยน็ในบรรยากาศทา่มกลางสายลม แสงแดด อนัสดชืน่ ทีน่ิยมเล่นกระดานโตค้ลื่น หาดทราย
แหง่นี้ยงัไดเ้ป็นเสน้ทางในการวิง่มาราธอนและวอลเลยบ์อลชายหาดในคราวที่
จดักฬีาโอลมิปิก ปี 2000  ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมววิ
บนหน้าผาเพือ่ชมทศันียภาพอนัสวยงามของอา่วซดินีย ์และมหาสมทุรแป
ซฟิิคทีส่วยงาม แวะทีเ่ดอะแกป๊ จุดชมววิทีส่วยงามอกีแหง่ทีท่า่นจะไดช้ม
ทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมทุรแปซฟิิก และความงามของปากอา่วทางเขา้
ซดินียใ์นทางเรอื ในบรเิวณนี้ยงัเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยงิต่อตา้นขา้ศกึทีเ่ขา้มาทางเรอืในยามสงคราม 
ม้าหินของมิสซิสแมค็ควอร่ี มา้นัง่หนิตวัโปรดของภรยิาของผูส้าํเรจ็ราชการคนแรกของรฐันิวเซาท์
เวลส ์ซึง่เป็นมา้หนิทรายอยูป่ลายสดุของสวนสาธารณะ ดา้นหน้าเป็นอา่วซดินียท์ีส่วยงาม  นอกจากนี้
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ดา้นบนสวนสาธารณะยงัเป็นจุดถ่ายรปูทีส่วยงามทีท่า่นจะถ่ายรปูใหเ้หน็โรงละครโอเปรา่ เฮา้สแ์ละ
สะพานฮารเ์บอรเ์ป็นสญัลกัษณ์ของนครซดินีย ์ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
หลงัจากนัน้นําทา่น ล่องเรือสาํราญในอ่าวซิดนีย ์ เพือ่ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์(OPERA HOUSE) 
สิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเด่นดว้ยหลงัคารปูเรอืซอ้นกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ในแบบ
สถาปตัยกรรมรว่มสมยัทีส่รา้งชือ่เสยีงใหก้บัออสเตรเลยี ออกแบบโดย ยอรน์ 
อซูอง สถาปนิกชาวเดนมารก์ ดว้ยงบประมาณในการกอ่สรา้งกว่ารอ้ยลา้น
เหรยีญ ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 14 ปี และองคก์ารยเูนสโกได้
ลงทะเบยีนขึน้เป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยหอ้ง
แสดงคอนเสริต์ หอ้งแสดงละคร และหอ้งภาพยนตร ์และรา้นอาหารจาํนวน
มาก ระหว่างล่องเรอืทา่นยงัสามารถถ่ายรปูกบัสะพานฮารเ์บอร ์ ทีเ่ชือ่มต่อ
ระหว่างซดินียท์างดา้นเหนือกบัตวัเมอืงซดินียเ์ขา้หากนั ทอดยาวกลางอา่ว
ซดินียไ์ดอ้ยา่งสวยงามและทาํใหก้ารเดนิเขา้สูต่วัเมอืงซดินียไ์ดส้ะดวงยิง่ขึน้  
ชมเรอืใบทีช่าวออสซีนํ่าออกมาล่องอา่วอวดความงามในอา่วแหง่นี้ จากนัน้
เดนิทางกลบัสูซ่ดินีย ์แวะรา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงเพือ่เป็นของฝาก อาทเิชน่
ครมีบาํรงุผวิ หรอืของทีร่ะลกึต่าง ๆ เชน่พวงกญุแจโคอาล่า หรอืจงิโจ้ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจีน  
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  TRAVELODGE SYDNEY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท่ีหก  ซิดนีย ์  – กรงุเทพฯ 

06.30 น.  รบัอาหารกล่องจากโรแรม 
07.00 น.  นําทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์อาคารระหว่างประเทศ  
09.40 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  โดยเทีย่วบนิที ่ QF023 
16.35 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดภิาพ … 

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

BW… HOLIDAY TANGALOOMA 6 DAYS 4 NIGHTS 
      อตัราค่าบริการ  
กาํหนดการเดินทาง    08 – 13, 22 -27 กรกฎาคม 2558  
       11 – 16, 25 -30 สิงหาคม 2558 
      10 - 15, 18 – 23 กนัยายน 2558  

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 
กรกฎาคม58 

 

ราคารวมตัว๋ 
สิงหาคม58 

 

ราคาไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 
 (ลูกค้าต้องจองตัว๋ระหว่าง
ประเทศและตัว๋ภายในเอง ) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 62,900.- บาท 59,900.- บาท 39,900.- บาท 
เดก็ (อายตุาํกว่า 12 ปี) พกักบั 1 ผูใ้หญ่  58,900.- บาท 57,900.- บาท 37,900.- บาท 
เดก็ (อายตุาํกว่า 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 55,900.- บาท 52,900.- บาท 35,900.- บาท 
เดก็ (อายตุาํกว่า 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 51,900.- บาท 50,900.- บาท 32,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  9,900.- บาท 9,900.- บาท 9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด 1,200.- บาท 1,200.- บาท 1,200.- บาท 

* ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของสายการบนิ 
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* การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 20 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากว่า 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
* กรณีออกตัว๋แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบนิ 
* สาํหรบัหอ้งทีเ่ป็นสามเตยีง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลยีมจีาํนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพกัได ้3 ท่าน ( 2 Double beds )  หรอือาจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญ่และ 1  เตยีงเสรมิ( 1 Double + 1 Extra bed )     
สาํหรบัหอ้งนอน 3 ท่าน 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื่องตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้ 
หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัร์
หรอืก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให ้
*** มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,200 บาท 
***  กรณีลกูคา้มวีซี่าอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั  โดยสายการบนิ  แควนตสั แอรเ์วย ์ ( QF) ตามเสน้ทาง  

 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่,ี ค่าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่าน้ํามนัจากสายการบนิวนัที ่ณ วนัที ่ 15 พฤษภาคม 2558  และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษน้ํีามนั 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนดท่ี  สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึน้เครือ่ง
ไดท่้านละ 1 ใบ (25 กิโลกรมั) และกระเป๋าเลก็ถือขึน้เครือ่งได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมัต่อใบ  

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นค่าทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไม่มี
เพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มพีนกังานยก
กระเป๋าเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน้ําด่ืมบนรถ 
 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทาํวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน  21 

วนัทาํงาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 
 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและ

ผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 สาํหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัทาํการสาํหรบัท่านท่ีรอ

ผลวีซ่า หรอืหากผลวีซ่าผา่นแล้วขอชาํระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อ นวนั
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

การยกเลิก 
 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 50 วนัทาํการคนืค่ามดัจาํ 20,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 21– 49 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจาํตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
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 แจง้ล่วงหน้า 15 - 20 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจาํ 20,000.- บาท และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ดงันี้ 
o กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจาํและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
o กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจาํทัง้หมด 
o กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
o กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซี่า ขอยดึมดัจาํทัง้หมด 

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 14 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด  

หมายเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
สาํคญั และ บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ  เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย
หรอืสิง่ตอ้งหา้มนําเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมค่นืเงนิไหท้่านไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวซี่าไม่ครบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการ
ทาํงานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋
เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
เอกสารในการขอวีซ่า (ข้อ 14 สาํคญัมาก)  

1) หนงัสือเดินทาง มีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน (นบัวนัเดินทาง) และถ่ายส าเนาหน้าทีม่กีารเดนิทางเข้า-ออก หรือมวีซ่ีาตดิมาทั้งหมด 
(ส าคญัมาก) 

2) รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 
3) ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ, ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  
5) หนังสือรับรองการท างานของบริษัททีท่ างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านั้น)  หรือส าเนาทะเบียนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกิจการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมีหนงัสือรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษเท่านั้น)   
7) ขา้ราชการเกษียณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 
8) หลกัฐานการเงนิ โดยใช้สมุดเงนิฝากตวัจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดอืน ออกจาก

ธนาคารเท่านั้น กรณีทีบ่างท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลงั 6 เดอืน ประเภทกระแสรายวนั ต้องเป็นยอดคงเหลอืแบบไม่ตดิ
ลบเท่านั้น (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงนิฝากตวัจริง เพราะระหว่างการยืน่วซ่ีาใช้เวลาประมาณ 

10 -15 วนั ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงนิฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวซ่ีาจากทางสถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยีไม่รับ  
Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วซ่ีา 

9) เด็กขอหนงัสือรับรองจากโรงเรียน (ตวัจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรียน 
10) เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี หากไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา จะต้องมหีนังสือยนิยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ทีไ่ม่ได้เดนิทางไป

ด้วย โดยให้ทางอ าเภอออกให้เท่านั้น ( หากเดินทางกบับิดาและมารดาพร้อมกนัไม่ตอ้งใชห้นงัสือยนิยอม )  
11) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลูกค้าทีม่อีายุเกนิกว่า 75 ปี เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซ่ีาเป็นเวลานานกวา่บุคคลทัว่ไป

และมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมในการท าประกนัสุขภาพซ่ึงลูกคา้จะตอ้งจ่ายเอง นอกจากน้ีวซ่ีาข้ึนอยูก่บัผลของสุขภาพของผูสู้งอายเุอง
และทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวซ่ีาไม่สามารถระบุได ้( ยกเวน้กรณีท่ีผูสู้งอาย ุ75 ปีข้ึนไปยนืยนัท่ีจะ
เดินทางจริง บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซ่ีาก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจ่ายค่าทวัร์ทั้งหมดก่อน
เดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีวซ่ีาไม่ผา่นหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ไม่วา่กรณีได ๆ ทั้งส้ิน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามท่ีผลวซ่ีาออกแลว้แต่
ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

12) กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มอืถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอเีมล์ (ส าคญัมาก) ทีส่ามารถตดิต่อได้ ลงในส าเนาบตัรประชาชน
และ ส าเนาทะเบียนบา้น เพ่ือกรอกฟอร์มในการยืน่วซ่ีา  
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13) ระยะเวลาในการยืน่วซ่ีาประมาณ 15 วนั   หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ียืน่เขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดึงออกมาจาก
สถานทูตไดจ้นกวา่จะถึงวนัก าหนดรับเล่ม หากมกีารใช้เล่มเดนิทางไปประเทศอืน่ก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยืน่วซ่ีา   
หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน  

14) ลูกค้าจะต้องเซ็นต์ช่ือด้วยตวัเอง เพือ่ยืน่วซ่ีาออสเตรเลยี (เซ็นต์ช่ือให้เหมอืนในพาสปอร์ต) ทั้งหมด 2 ฟอร์ม ดงันี ้ 
14.1 คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม1419  ฟอร์มยืน่วซ่ีาออสเตรเลีย  http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf (อพัเดทเวอร์

ช่ันล่าสุดเท่านั้น (12/14)  เสร็จแลว้กรุณาส่งกลบัตวัจริง(เท่านั้น) พร้อมเอกสารอ่ืนๆ   
ใชป้ากกาสนี ้าเงนิ (เซน็ตช์ือ่ 2 จุด ขอ้51  Part N – Signatures และ ขอ้ 52 DECLARATION – Signatures  หน้า 16) 

*** ส าหรับการยืน่วซ่ีาหากลูกค้าไม่เซ็นต์ช่ือด้วยตวัเอง ให้ คนอืน่เซ็นต์ช่ือให้หรือไม่ยอมเซ็นต์ช่ือในฟอร์มยืน่วซ่ีา เราถือว่าเป็น
การปลอมแปลงเอกสารหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ หากท่านโดนปฎเิสทวซ่ีา ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน และจะไม่คนืค่า
มดัจ าหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด และหากโดนปฎเิสทเหตุผลเพราะปลอมแปลงเอกสารท่านจะไม่สามารถยืน่วซ่ีาได้ภายใน 3 ปี  

14.2 คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม956  http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf  ใบมอบฉนัทะใหเ้อเจนตเ์ป็นตวัแทนยืน่ วี
ซ่าของท่าน  เสร็จแลว้กรุณาส่งกลบัตวัจริง(เท่านั้น) พร้อมเอกสารอ่ืนๆ 
ใชป้ากกาสนี ้าเงนิ (เซน็ตช์ือ่ 1 จุด ขอ้  24 Declaration by client  หน้า 5) 

เง่ือนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้   
กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นคาํรอ้งขอวีซ่า
ใหม่กต้็องชาํระค่าธรรมเนียมใหม ่พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตู พจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ  หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน ขึน้อยู่
กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับยืน่วซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขทีจ่ะยืน่กรุ๊ป*** 
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวซ่ีา  

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   (.....) แยกกนัอยู่ 

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf
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ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
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 ทา่น  (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 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส  
      อื่นๆ............................................................  
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ..................................................  


