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MOVIE WORLD                       

  

BW...HOLIDAY TANGALOOMA TOUR  
 

บริสเบน – โกลดโ์คสท์ – ทงักาลูม่า - ซิดนีย ์6 วนั 4 คืน 
บริษัทฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงสู่ออสเตรเลยี  น ำท่ำนสู่รฐัควีนส์แลนด์ รฐัแห่งแสงอำทติย์อนัแสนสดใสของประเทศ

ออสเตรเลยี เดนิทำงสู่โกลด์โคสท์ เมืองสวรรค์แห่งกำรพกัผ่อนของออสเตรเลยีที่มีหำดทรำยสีทองยำวสุดลูกตำ เขำ้ชม  
มูฟวี่ เวิลด ์(Movie World ) ทีท่่ำนจะไดพ้บกบัตวัแสดงจำกภำพยนตรด์งัอย่ำงใกลช้ดิ พาราไดซ์ คนัทรี ฟาร์ม ให้ท่ำนได้
ชมกำรตดัขนแกะ ถ่ำยรูปกบัจงิโจ้และโคอำล่ำแสนน่ำรกั แทงกาลูมา รีสอร์ท บนเกำะมอเรตนัที่เต็มไปด้วยควำมงำมของ
หำดทรำยและให้ท่ำนได้ป้อนอำหำรโลมำแสนรู้ นครซิดนียช์มเมอืงหำดบอนได   น าท่าน ล่องเรือส าราญ ชมควำมงำม
ของอ่ำวซดินีย ์ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ทีไ่ดเ้ป็นมรดกโลกแห่งใหม่จำกองคก์ำรยูเนสโก สญัลกัษณ์ของเมอืงซดินีย์ เคยีงคู่
กบัสะพำนฮำรเ์บอร ์ชม หาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซีน่ิยมมำพกัผ่อนวนัหยุด  และอสิระชอ้ปป้ิงสนิค้ำแบรน
เนมทีย่่ำนเซน็เตอร ์พอยท ์   

 
• เมนูพิเศษ!! รบัประทานอาหารไทย 1 มื้อ 

• พร้อมชิมไวน์รสเลิศ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   15– 20 มกรำคม 2563 / 17 -22 กุมภำพันธ์ 2563 

      24 -29 มีนำคม 2563 

 
 
 

 

 

 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพ – นครซิดนีย ์  

2 
นครซิดนีย ์– บริสเบน – ชมเมือง – 

ทงักาลูมา รีสอรท์ – ป้อนอาหารโลมา 

at 

TANGALO

OMA 

RESORT 

3 ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน – โกลดโ์คสท ์ 
at  GOLD 

COAST 

4 
โกลดโ์คสท ์– พาราไดส ์คนัทรี ฟารม์ -มูวี่

เวิลด ์– ซิดนีย ์
at Sydney 

5 
ซิดนีย ์– ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าว

ซิดนีย ์– ช็อปป้ิง 
at Sydney 

6 ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ  
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วนัแรก   กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

15.30 น.  คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N เคานเ์ตอร์

สายการบินแควตสั แอรเ์วย ์(QF)เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

18.25 น.  เหินฟ้ำสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024 

 

วนัที่สอง  นครซิดนีย ์– บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูมา รีสอรท์  ป้อนอาหารโลมา 

06.45 น. เดินทำงถึงท่าอากาศยานฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน 

10.05 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองบริสเบน โดยเที่ยวบินที่ QF 516 

11.35 น. เดินทำงถึง เมืองบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและด่ำนศุลกำกร

แล้วน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตัวเมืองบริสเบน   

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

    น ำท่ำนชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อันดับสำมของประเทศ ต้ังอยู่บนฝั่งแม่น ำ้

บริสเบนที่สวยงำมรำวกับภำพวำด และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐควีนส์แลนด์ที่

 เจริญเติบโตจำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว จนได้รับสมญำนำมว่ำ “รฐัแห่งการ

พกัผ่อน”   

  น ำท่ำนชมเซาทแ์บงค ์ปารก์แลนด ์สวนสำธำรณะริมฝั่งแม่น ำ้บริสเบน  ที่

กว้ำงใหญ่ เตม็ไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์  ผ่ำนชมซิต้ี ฮอลล์ ให้ท่ำน

ได้ชมสถำปัตยกรรมที่งดงำม ผ่ำนย่ำนกลำงเมืองที่เป็นแหล่งร้ำนค้ำที่เรียกว่ำ ย่ำ

นควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ท่ำนได้อิสระเลือก 

  ช้อปป้ิงกับสินค้ำหลำกหลำยกันได้ตำมอัธยำศัย       

  น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือแล้วโดยสำรเรือเฟอร์รี่สู่เกำะมอร์ตัน  ทงักาลูม่า รีสอรท์   

  ***(ก่อนขึ้ นเรือกรุณาแยกชุดกางเกงขาสัน้หากท่านตอ้งการป้อนอาหารโลมา ใส่กระเป๋าใบเล็กหิ้ วขึ้ นบน

เรือ  ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บไวใ้ตท้อ้งเรือและจัดส่งไปทีห่อ้งพกั) 

   ระหว่ำงเดินทำงให้ท่ำนพักผ่อนอิริยำบถชมวิวทิวทศัน์จำกบนเรือ ใช้เวลำโดยสำร

ประมำณ 75 นำทใีนกำรเดินทำง เดินทำงถึง ทงักาลูมา ไวลด์อลฟิน รีสอรท์ 

ต้ังอยู่ในเกำะมอร์ตันที่สร้ำงได้กลมกลืนกับธรรมชำติได้อย่ำงสวยงำมและเป็นรี

สอร์ทแห่งเดียวบนเกำะน้ีที่มีกิจกรรมหลำยอย่ำงทั้งทำงน ำ้และทำงบก ท่านจะได้

   ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติพรอ้มสมัผสัประสบการณก์ารป้อนอาหาร

ใหก้บัปลาโลมา   จมูกขวดที่อยู่ตามธรรมชาติ 

  ***(เนื่องจากโลมาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาจขึ้ นมาใหป้้อนอาหารแต่ละวันไม่มากเท่ากับนกัท่องเทีย่วที่

เดินทางหรืออาจจะป้อนอาหารไม่ครบทุกท่าน ในการป้อนอาหารโลมาหา้มสัมผัสโลมาโดยเด็ดขาด) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั TANGALOOMA RESORT หรือเทยีบเท่ำ  
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วนัที่สาม   ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน – โกลดโ์คสท ์
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำท่ำนน่ังรถสู่ SAND DUNE ผ่ำนป่ำและทำงคดเค้ียว (มีทั้งรถโค้ชคันใหญ่ หรือ 4WD ที่มี

หลำยขนำดที่สำมำรถจุนักท่องเที่ยวได้เริ่มจำก 6 ท่ำน ไปจนถึง 22 คนต่อคันและอำจจะน่ัง

รวมกับทวัร์อื่นๆ เวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน) ผ่ำนป่ำและพุ่มไม้สู่เนินทรำยอัน

กว้ำงใหญ่ที่จะให้ท่ำนได้ตะลุยเนินทรำยที่ SAND DUNES และได้เล่นกระดำนทรำยจำกยอด

เนินทรำยสูงชันสู่ด้ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้นเร้ำใจกระดำนทรำยแห่งน้ีให้ท่ำนได้เล่นแบบหัวลื่นลงสู่

ด้ำนล่ำงต้อนรับเช้ำวันใหม่อันสดใส โดยให้ท่ำนได้อิสระท ำกิจกรรมบนเกำะน้ีได้มำกมำย ไม่

ว่ำจะเป็นกำรเล่นน ำ้ เล่นเทนนิส วอลเลย์บอลชำยหำด ชมกำรให้อำหำรนกพีลีแกน ต่ืนตำกับ

บรรดำนกพีลีแกนที่จะบินโฉบมำรอรับอำหำรที่ท่ำเรือซ่ึงท่ำนสำมำรถสัมผัสประสบกำรณ์อัน

แปลกใหม่  

หรือจะชื้อทวัร์นอกรายการทีส่ามารถสอบถามหัวหนา้ทวัร์ในการจองล่วงหนา้แต่ขึ้นอยู่กบั

เวลาหรือจ านวนนักท่องเทีย่วทีจ่องในแต่ละวนั) คือ ATV Quad Bike Tours, Helicopter 

Joy Flight, Marine Discovery Cruise 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหาร 

จำกน้ันให้ท่ำนได้มีเวลำพักผ่อนตำมอัธยำศัย เดินเล่นชำยหำด ถ่ำยรูป จนได้เวลำ น ำท่ำน

เดินทำงโดยเรือเฟอร์รี่จำกเกำะมอร์ตัน ใช้เวลำในกำรน่ังเรือ 75 นำทไีปยังท่ำเรือ เมือง

บริสเบน จำกน้ันเดินทำงต่อไปยังเมือง โกลดโ์คสท ์เมืองตำกอำกำศชำยทะเลที่เป็นนิยมมำก

ที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์ที่มีหำดทรำยสีทองทอดยำว 70 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองที่ชำวออสซ่ีมำ

อำบแดดและเล่นกระดำนโต้คลื่นเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกน้ีโกลด์โคสทย์ังเป็นเป็นที่ชื่นชอบ

ของนักช้อปป้ิงเพรำะร้ำนค้ำเปิดให้บริกำรจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน   
 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 

     น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก GOLD COAST WATERMARK HOTEL หรือ เทยีบเท่ำ 

 

วนัที่ส่ี    โกลดโ์คสท ์– พาราไดส ์คนัทรี ฟารม์ – มูฟวีเ่วิลด ์– ซิดนีย ์

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำท่ำน ชมการสาธิตการตดัขนแกะ และ กำรต้อนแกะของสุนัขแสนรู้  ชมกำรสำธิตกำรท ำ 

Billy Tea & Damper พร้อมชิมชำ และขนมปังแดมเปอร์ของชำวออสซ่ี ชมกำรขว้ำงบูมเมอ

แรง และกำรสำธิตกำรรีดนมวัว ชม สัตว์พื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียที่น่ำรัก ไม่ว่ำจะ

เป็นโคอำล่ำ วอมแบท จิงโจ้ 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์ีคิว ณ พาราไดส ์คนัทรีฟารม์ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ มูฟวี่เวิลด ์ ของวอร์เนอร์บรำเธอร์สให้ท่ำนได้ชมโรงถ่ำยภำพยนตร์ที่เป็น

โลกแห่งจินตนำกำรของผู้มำเยือนจำกนำนำประเทศ สัมผัสกับตัวละครของโรงภำพยนตร์ที่มี
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ชื่อเสียง น ำท่ำน นัง่รถไฟชมเทคนิคการถ่ายท าภาพยนตรช่ื์อดงั เช่น ซุปเปอรแ์มน แบท

แมน ชมการแสดงของสตั้นแมนในเรื่องโปลติจิตไม่ว่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดำรำชื่อดัง อำท ิ

ลูนน่ีทูนส์ บั๊ก บันน่ีกระต่ำยแสนกล ชมแบทแมนภำพยนตร์สำมมิติในโรงหนังไฮเทคจำก

ฮอลลีวู้ด ล่องแพตำมหำบั๊กบันน่ี และ น่ังรถแบทแมนบุกเมือง GOTHAM หรือจะน่ังรถไฟ

เหำะตีลังกำที่ต่ืนเต้นเร้ำใจ 

- หา้มพลาดโชวม์าใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER  

เป็นกำรแสดงที่ต่ืนตำตื่นใจ กำรแข่งรถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ที่มีกำรขับอย่ำงผำดโผน 

ทะลุก ำแพง และสิ่งกีดขวำง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็นกำรจ ำลองฉำกจริงจำก

ภำพยนตร์ HOLLYWOOD  

- หา้มพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการตู์น WARNER BROTHER เช่นบั๊กบนันี ่

สคูปป้ีดู ภายใตห้ลงัคาโปร่งใสไม่ตอ้งรอ้นและเปียกฝน 

- เครื่องเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหำะตีลังกำผำดโผนน ำท่ำนไปยังดินแดน

ในโลกอำกำศ พบกับกำรผจญภัยอันแสนสนุก มัน และประทบัใจ 

- BAT WING เป็นเครื่องเล่นที่มีควำมสูงถึง60 เมตร โดยน ำท่ำนขึ้นไปชมทวิทศัน์ของ 

MOVIE WORLD ก่อนพบควำมต่ืนเต้นและหวำดเสียวโดยกำรทิ้งด่ิงลงมำถึงพื้นด้วย

ควำมชัน 90 องศำและสนุกประทบัใจ   

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร   

    จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินภำยในประเทศเมืองบริสเบน 

 20.15 น    ออกเดินทำงจำกสนำมบินโดย สายการบินแควนตสั แอรเ์วย ์ เที่ยวบินที่ QF557 
 21.50 น    เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์

          น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  HOLIDAY INN DARLING HARBOUR HOTELหรอืเทยีบเท่ำ 

 

วนัที่หา้   ซิดนีย ์– ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ช็อปป้ิง 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำท่ำนชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชม หาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซ่ี 

   นิยมมำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเยน็ในบรรยำกำศท่ำมกลำงสำยลม แสงแดด อัน 

   สดชื่น ที่นิยมเล่นกระดำนโต้คลื่น หำดทรำยแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทำงในกำรวิ่ง 

   มำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกีฬำโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ำผำเพื่อชมทศันียภำพอัน 

   สวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชมวิว 

   ที่สวยงำมอีกแห่งที่ท่ำนจะได้ชมท้องทะเลอันงดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และ 

   ควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวำงปืน 

   ใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำมสงครำม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี่  

   ม้ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้ส ำเรจ็รำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำท์เวลส์ ซ่ึงเป็น 
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  ม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสุดของสวนสำธำรณะ ด้ำนหน้ำเป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม    

  นอกจำกน้ีด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมที่ท่ำนจะถ่ำยรูปให้เหน็  

  โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ำส์และสะพำนฮำร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์  

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั   

หลังจำกน้ันน ำท่ำน ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA 

HOUSE) สิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถำปัตยกรรม

ร่วมสมัยที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย  ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วย

งบประมำณในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเ หรียญ ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำร

ยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต 

ห้องแสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือท่ำนยังสำมำรถ

ถ่ำยรูปกับสะพานฮารเ์บอร ์ ที่เชื่อมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำนเหนือกับตวัเมืองซิดนีย์เข้ำหำกัน ทอด

ยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท ำให้กำรเดินเข้ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่

ชำวออสซ่ีน ำออกมำล่องอ่ำวอวดควำมงำมในอ่ำวแห่งน้ี จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์  แวะร้ำนช้อปป้ิง

สินค้ำพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝำก อำทเิช่นครีมบ ำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ 

หรือจิงโจ้ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย  

     น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

วนัที่หก   ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 

06.30 น.   รบัอาหารกล่องจากโรงแรม 

07.00 น.   น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์อำคำรระหว่ำงประเทศ  

09.50 น.   ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ QF023 

16.40 น.   เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภำพ… 

 

 

☺☺☺☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ☺☺☺☺ 
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BW...HOLIDAY TANGALOOMA TOUR 

บริสเบน – โกลด์โคสท ์– ทงักำลูม่ำ - ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   15– 20 มกรำคม 2563 / 17 -22 กุมภำพันธ ์2563 

      24 -29 มีนำคม 2563 

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋ 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 75,900.- บ าท 
เดก็ (อำยุต ำกว่ำ 12 ปี) พกักบั 1 ผูใ้หญ ่  71,900.- บาท 
เดก็ (อำยุต ำกว่ำ 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 68,900.- บาท 
เดก็ (อำยุต ำกว่ำ 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 64,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ  10,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่ำนตอ่ 1 หอ้ง  ท่ำนที ่3 ลด 1,000.- บาท 

 

* รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีน ำ้มันของสำยกำรบิน  

* กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสำร จ ำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร

เลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ 

* กรณีออกตั๋วแล้วมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสำยกำรบิน 

*ส ำหรับห้องที่เป็นสำมเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจ ำนวนน้อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สำมำรถพักได้ 3 

ท่ำน (2 Double beds)หรืออำจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส ำหรับห้องนอน 3 ท่ำน 

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตั๋วที่ลูกค้ำซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ที่จะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเที่ยวบินล่ำช้ำหรือจ ำนวนผู้

เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ 

*หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถึงกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทวัร์หรือก่อนเดินทำง

อย่ำงน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสำยกำรบินจะพิจำรณำให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณีลูกค้ำมีวีซ่ำอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือ

คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไมไ่ด้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง   

* หำกจ ำนวนลูกค้ำที่เดินทำง 15 -18 ท่ำน บริษัทฯจะจัดรถขนำด 21-25 ที่นั่งในกำรบริกำรตลอดกำรเดินทำง 

* ที่นั่งส ำหรับกรุ๊ปที่เรำจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้ำนหน้ำสุด (long leg seat)  

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มีคนยกกระเป๋ำ  
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อตัรานี้ รวม 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด  โดยสำยกำรบิน  แควนตัส แอร์เวย์  (QF) ตำมเส้นทำง  

2. ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ 

3. ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี, ค่ำวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลีย 

4. ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

5. ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านั้น เงื่อนไขการคุม้ครอง 

 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องท ำประกัน(รำยเดี่ยว) ลูกค้ำสำมำรถจัดท ำเองได้ หรือกรุณำ

ติดต่อสอบถำมกับทำงบริษัทฯ    

 อำยุ 1-15ปี และ ต ่ำกว่ำ 75 ปี คุ้มครอง รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์  

 กรณีลูกค้ำอำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดินทำงไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องท ำประกันเดี่ยวเพิ่ม กรุณำสอบถำม

รำยละเอียดกับเจ้ำหน้ำที่  

 ลูกค้ำที่จอยแลนด์ ที่อำศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ 
6. ค่ำน ำ้มันจำกสำยกำรบิน ณ วันที่  1 ตุลำคม 2562 และบริษัทฯของสงวนสิทธ์ิในกำรปรับรำคำตำมภำษีน ำ้มัน หำกสำยกำรบิน

เปลี่ยนแปลงภำษีน ำ้มันหลงัจำกนี้ 

7. ค่ำวีซ่ำออสเตรเลีย ส ำหรับคนไทย 

 

อตัรานี้ ไม่รวม  

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 

2. ค่ำน ำ้หนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนดที่  สายการบินอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าขึ้ นเคร่ืองไดท่้านละ 1 ใบ 

(30 กิโลกรมั) และกระเป๋าเล็กถือขึ้ นเคร่ืองได ้1 ใบ ไม่เกิน 7 กโิลกรมัต่อใบ  

3. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง  

4. ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำซักรีด ฯลฯ 

5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 

7. ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 

8. ส่วนค่ำทปิคนยกประเป๋ำที่โรงแรมไม่มีเพรำะควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพื่อควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดินทำงเพรำะโรงแรมส่วนใหญ่

ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ำ 

9. ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 

10. ไม่รวมค่ำอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนื่องจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็นเนต็เป็นชั่วโมง 

11. กรณีไม่เดินทำงพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้ำต้องท ำประกันเพิ่มเอง หรือ จะให้บริษัทฯ จัดท ำให้ ทำงลกูค้ำสำมำรถแจ้งได้ 
(เป็นไปตำมกฎหมำยทุกท่ำนต้องท ำประกันกำรเดินทำงกรณีเดินทำงกับบริษัททวัร์) 

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

1. ทำงบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทวัร์หนึ่งท่ำน  
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ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษัท รกัย้ิมทวัร ์ชื่อบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจิดศิริ 
 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขท่ี  919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขท่ี  845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขท่ี  262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ิดต่อกลบั

ระบุโปรแกรม วันเดินทำงมำท่ีไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 / 

0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritrip   หรืออีเมลล ์

 E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
2. ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียก่อน  21 วันท ำงำน 

หรือก่อน 3 สัปดำห์  

3. หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ำ ไม่ทันก ำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำยกำรบินและผลวีซ่ำของท่ำน

ไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำทั้งหมด 

4. ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  21 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อน 

วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้  50  วนั ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลกิ

หรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี 

1. แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 51 วันท ำกำรคืนค่ำมัดจ ำ 30,000.- บำท. 

2. แจ้งล่วงหน้ำ 31– 50 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดจ ำตั๋วท่ำนละ 30,000 บำท  

3. แจ้งล่วงหน้ำ 21 - 30 วัน ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมัดจ ำ 30,000.- บำท และมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มดังนี้  

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษัทขอยึดค่ำมัดจ ำทั้งหมดและหักค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทวัร์  

- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำต๋ัว หรือยึดมัดจ ำทั้งหมด 

- กรณียื่นวีซ่ำแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำวซ่ีำ สถำนทูตไม่คืนค่ำวีซ่ำ (NON REFUND) 

- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสำรไม่พร้อมที่จะยื่นวซ่ีำ ขอยึดมัดจ ำทั้งหมด 

4. แจ้งล่วงหน้ำ 1 – 20 วัน ก่อนเดินทำง จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง หรือไม่ใช้บริกำรระหว่ำงทวัร์ จะไม่มีกำรคืนเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ  

 1. รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ 

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่ำงท ำทวัร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้

เดินทำงเป็นส ำคัญ  
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2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศ เนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรือสิ่ง

ต้องห้ำมน ำเข้ำประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่ำนไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรือบำงส่วน  หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำงออก

หรือเข้ำประเทศ ดังนี้  

3.1 เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ำม ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ตรวจคน

เข้ำเมืองพิจำรณำ 

3.2 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหำกสำยกำรบินไม่ออกบัตรขึ้นเคร่ืองให้ผู้โดยสำรอันเนื่องจำกหนังสือเดินทำงช ำรุดหรือมีกำร

ประทบัตรำอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่กำรเข้ำ-ออกประเทศ รวมถึงพำสปอร์ตที่มีอำยุไม่เกิน 6 เดือนในวันเดินทำง 

3.2  กรณีลูกค้ำลืมพำสปอร์ต ณ วันเดินทำง เจ้ำหน้ำที่สำยกำรบินไม่อนุญำตให้เดินทำง 

3.2 กรณีที่สถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำไม่ครบถ้วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนในเร่ืองกำรเงินและ

กำรท ำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่ำ 

3.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กับชำวต่ำงชำติ หรือ 

คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย  

3.4 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตั๋วเองเพื่อต่อเคร่ืองในกรณีที่สำยกำรบินระหว่ำง

ประเทศล่ำช้ำ เนื่องจำกอยู่นอกเหนือจำกควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกท่าน ทีส่มคัรขอวีซ่า เพือ่เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้

ผูย้ืน่ขอวีซ่าทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ทีศู่นย์ยืน่วีซ่าออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิวมือ และตอ้งจองคิววีซ่าก่อนยืน่เท่านัน้ 

1) หนังสือเดินทำง มีอำยุไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน (นับวันเดินทำง) และถ่ายส าเนาหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด 

(ส าคญัมาก) 

***การยืน่วีซ่าออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอร์ตเขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอร์ดการเดินทาง (ถา้มี) หรือ ส าเนาหนา้พาสปอร์ต 

ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนือ่งจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่ VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่ริษัทฯ ทาง

ลูกคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ำยสี จ ำนวน 2 รูป (ขนำด 1 นิ้วคร่ึง หรือ 2 นิ้ว) 

3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

4) ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-นำมสกุล (ถ้ำมี), ส ำเนำทะเบียนสมรส  (ถ้ำมี)  

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

เจ้ำของกิจกำร 

6) ข้ำรำชกำรจะต้องมีหนังสือรับรองกำรท ำงำน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ ขอส ำเนำบัตรข้ำรำชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะไดคื้นเพ่ือไดร้บัพิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ 

statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนังสือรับรองจำกโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน  

10) ขอส ำเนำสูติบัตร เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี 

11) เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี หำกไม่ได้เดินทำงกับบิดำ หรือ มำรดำ  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านั้น จำกบิดำและมำรดำให้อนุญำตออก

นอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัท่ีตวัแทนยื่นวีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   
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11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย จะต้องมหีนงัสือยินยอมจำกทำงอ ำเภอจำกบิดำและมำรดำอนุญำตออกนอกประเทศ 

หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ท่ีมีอายุเกินกวา่ 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่สู้งอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยนัทีจ่ะเดินทางจริง บริษัทฯจะ

ด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วีซ่าก่อนวนัเดินทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายค่าทวัร์ทัง้หมดก่อนเดินทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ีซ่าไม่

ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไมไ่ดบ้ริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบ

กรณีเพือ่นร่วมเดินทางทีผ่่านแลว้จะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์

ทัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีท่ียืนยนัจะใหย้ื่นวีซ่า  เนื่องจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำเป็นเวลำนำน และมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรท ำประกันสุขภำพซึ่งลูกค้ำ

จะต้องจ่ำยเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่ำ  (รำคำขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้ำสำมำรถท ำเองได้)  หลังจำกย่ืนแล้ว รออีก

ประมำณ 7-10 วัน ทำงสถำนทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภำพโรงพยำบำลตำมที่สถำนฑูตก ำหนด หลังจำกนั้น

รอผลวีซ่ำอีกท ี นอกจำกนี้วีซ่ำขึ้นอยู่กับผลของสุขภำพของผู้สูงอำยุเองและทำงสถำนทูตพิจำรณำเป็นรำยบุคคล ส่วนวันรับวีซ่ำไม่

สำมำรถระบุได้ กรุณำใส่หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได ้ลงในส ำเนำบัตร

ประชำชนและ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน เพื่อกรอกฟอร์มในกำรยื่นวีซ่ำ  

13) ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10-15 วัน   หนังสือเดินทำง(PASSPORT) หำกมีบำงท่ำนได้ยื่นเล่มเข้ำ VFS แล้วน ำเข้ำสถำนทูต

แล้วไมส่ำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวนัก ำหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะตอ้งแจ้งให้

เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --            

กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส ำหรับเดินทำงเพื่อธุรกิจเท่ำนั้น ซึ่งกำรเดินทำงกับทวัร์จะต้องยื่น 

วีซ่ำท่องเที่ยว เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวจะต้องยื่นวซ่ีำแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หำกลูกค้ำจะใช้บัตรเอเบค (APEC CARD) แล้วไม่สำมำรถ

เข้ำประเทศออสเตรเลียได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลูกคา้อาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมัติ เน่ืองจากตาม

เงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยดึวีซ่าล่าสุด แลว้จะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัติ) ทัง้น้ีขึ้ นอยู่กบัดุลพนิิจของลูกคา้ในการตัดสินใจ 

ต้องกำรสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 344 6300 

 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร

พิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศ

ออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั้น  

 

กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า  

1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยื่นค ารอ้งขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวซ่ีำล่ำช้ำไม่ทนัก ำหนดวันเดินทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้ว และทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือผิดวัตถุประสงค์ใน

กำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว  ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน ขึ้นอยู่กับทำงบริษัทฯ 

จะพิจำรณำ และขอสงวนสทิธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

ท่ีอยู่ ตวัแทนรบัยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

http://thailand.embassy.gov.au/
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ช้ัน 28 อำคำรเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนำ, กรุงเทพฯ 10110 

ท ำกำร : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถำนทูตออสเตรเลีย 

เวลำยื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. เวลำรับผล : 10.00 น.- 16.30 น.   

โทร: 02-118-7100/ อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com /เวบ็ :www.vfs-au.net 

 

**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยื่นวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีจะยื่นกรุป๊** 

 กรุณาเตรียมเอกสารท่ีช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  

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

 
โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

 
 

1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.)   ..................................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อำยุ .................... ปี   สถำนที่เกิด ......................................... 

3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ................................................................................... 

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

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

โทรศัพทบ้์ำน .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อำชีพปัจจุบัน .............................................. ต ำแหน่ง ..................................................... 

ชื่อสถำนที่ท ำงำน หรือร้ำนค้ำ ...................................................................................................................... 

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

โทรศัพทท์ี่ท ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 

6. สถำนภำพ   (.....) โสด   (.....) สมรส   (.....) หย่ำ (.....) ม่ำย (.....) อยู่กินฉันสำมี-ภรรยำ   (.....) แยกกันอยู่ 

ถ้ำสมรสแล้ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อ-นำมสกุล ..............................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 

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

โทรศัพทท์ี่บ้ำน ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้วยกัน   กรุณำระบุ 

 ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสัมพันธ์ ............................ 

 ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสัมพันธ์ ............................ 

8. กรณีเป็นนักเรยีน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ .......................................................................... 

ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท ์....................................... 

9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธกำรวีซ่ำหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ..................................10. ท่ำน

เคยเดินทำงไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............ห้อง    
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 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง     

12. อำหำร        ไม่ทำนเนื้ อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 

      อ่ืนๆ............................................................ 

13. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) ................................................. 

14. รีเควสที่นั่ง.........................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ำต่ำง/อ่ืนๆ)  

(ทางบริษัทฯ จะแจง้ทางสายการบินฯ ตามทีร่ีเควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัร์เป็นหลกั) 

 


