
 

 

MOVIE WORLD                       ทงักาลมูา รีสอรท์   

 

BBWW......HHOOLLIIDDAAYY  TTAANNGGAALLOOOOMMAA  TTOOUURR    
 

บริสเบน – โกลดโ์คสท ์– ทงักาลมู่า - ซิดนีย ์6 วนั 4 คืน 
บริษทัฯ ขอน าท่านเดนิทางสู่ออสเตรเลยี  น าท่านสู่รฐัควีนสแ์ลนด ์รฐัแห่งแสงอาทติยอ์นัแสนสดใสของ

ประเทศออสเตรเลยี เดนิทางสู่โกลดโ์คสท ์เมอืงสวรรคแ์ห่งการพกัผอ่นของออสเตรเลยีทีม่หีาดทรายสทีองยาวสุด
ลูกตา เขา้ชม  มูฟวี่ เวิลด ์(Movie World ) ทีท่่านจะไดพ้บกบัตวัแสดงจากภาพยนตร์ ดงัอย่างใกลช้ดิ พาราไดซ ์
คนัทรี ฟารม์ ใหท้่านไดช้มการตดัขนแกะ ถ่ายรูปกบัจงิโจแ้ละโคอาล่าแสนน่ารกั แทงกาลูมา รีสอรท์  บนเกาะ
มอเรตนัทีเ่ตม็ไปด้วยความงามของหาดทรายและใหท้่านไดป้้อนอาหารโลมาแสนรู้  นครซิดนีย์ชมเมอืงหาดบอน
ได   น าท่าน ล่องเรือส าราญ ชมความงามของอ่าวซดินีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าสท์ีไ่ดเ้ป็นมรดกโลกแห่งใหม่
จากองคก์ารยูเนสโก สญัลกัษณ์ของเมอืงซดินีย์ เคยีงคู่กบัสะพานฮารเ์บอร ์ชม หาดบอนได หาดทรายทีห่นุ่มสาว
ชาวออสซี่นิยมมาพกัผอ่นวนัหยุด  และอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมทีย่่านเซน็เตอร ์พอยท ์   

 
 เมนูพิเศษ!! รบัประทานอาหารไทย 1 มือ้ 

 

 

กาํหนดการเดินทาง  14 – 19 พฤษภาคม 2562 / 12 – 17 มิถุนายน 2562 

     11 – 16 กรกฎคม 2562 / 7 – 12 สงิหาคม 2562  

      

 
 
 

 

 

 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพ – นครซิดนีย ์  

2 
นครซิดนีย ์– บริสเบน – ชมเมือง – 

ทงักาลูมา รีสอรท์ – ป้อนอาหารโลมา 

at 

TANGALOO

MA 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  



 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

15.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแควตสั แอรเ์วย ์(QF)เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง  

18.25 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024 

 

วนัทีส่อง  นครซิดนีย ์– บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูมา รีสอรท์  ป้อนอาหารโลมา 

06.45 น. เดินทางถงึท่าอากาศยานฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือเปล่ียนเที่ยวบิน 

10.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบริสเบน โดยเที่ยวบินที่ QF 516 

11.35 น. เดินทางถงึ เมืองบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนสแ์ลนด์ หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและด่าน

ศุลกากรแล้วนาํท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบริสเบน   

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

    นาํท่านชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อนัดับสามของประเทศ ต้ังอยู่บน

ฝั่งแม่นํา้บริสเบนที่สวยงามราวกบัภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ที่สดุของ

รัฐควีนสแ์ลนด์ที่ เจริญเติบโตจากอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับ

สมญานามว่า “รฐัแห่งการพกัผ่อน”   

  นาํท่านชมเซาทแ์บงค ์ปารก์แลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่นํา้บริสเบน 

 ที่กว้างใหญ่ เตม็ไปด้วยพืชพันธุเ์ขตร้อนอนัอดุมสมบูรณ์  ผ่านชมซิต้ี 

ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็น

แหล่งร้านค้าที่เรียกว่า ย่านควีนสส์ตรีท มอลล์ ให้ท่านได้อสิระเลือกช้

อปป้ิงกบัสนิค้าหลากหลายกนัได้ตามอธัยาศัย       

  นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือแล้วโดยสารเรือเฟอร์ร่ีสู่เกาะมอร์ตัน  ทงักาลูม่า รีสอรท์   

  ***(ก่อนข้ึนเรือกรุณาแยกชุดกางเกงขาสัน้หากท่านตอ้งการป้อนอาหารโลมา ใส่กระเป๋าใบเล็ก

ห้ิวข้ึนบนเรือ  ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บไวใ้ตท้อ้งเรือและจัดส่งไปทีห่อ้งพกั) 

   ระหว่างเดินทางให้ท่านพักผ่อนอริิยาบถชมวิวทวิทศัน์จากบนเรือ ใช้

เวลาโดยสารประมาณ 75 นาทใีนการเดินทาง เดินทางถงึ ทงักาลูมา 

ไวลด์อลฟิน รีสอรท์ ต้ังอยู่ในเกาะมอร์ตันที่สร้างได้กลมกลืนกบั

ธรรมชาติได้อย่างสวยงามและเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวบนเกาะน้ีที่มี

กจิกรรมหลายอย่างทั้งทางนํา้และทางบก ท่านจะได ้ 

 ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติพรอ้มสมัผสัประสบการณก์ารป้อนอาหารใหก้บัปลาโลมา  

 จมูกขวดทีอ่ยู่ตามธรรมชาติ 

  ***(เน่ืองจากโลมาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาจข้ึนมาใหป้้อนอาหารแต่ละวันไม่มากเท่ากับ

นักท่องเทีย่วทีเ่ดินทางหรืออาจจะป้อนอาหารไม่ครบทุกท่าน ในการป้อนอาหารโลมาหา้มสัมผัส

โลมาโดยเด็ดขาด) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหาร 

นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั TANGALOOMA RESORT หรือเทยีบเท่า  

 
 



 

 

วนัทีส่าม   ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน – โกลดโ์คสท ์
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านน่ังรถสู่ SAND DUNE ผ่านป่าและทางคดเค้ียว (มีทั้งรถโค้ชคันใหญ่ หรือ 

4WD ที่มีหลายขนาดที่สามารถจุนักท่องเที่ยวได้เร่ิมจาก 6 ท่าน ไปจนถงึ 22 คน

ต่อคันและอาจจะน่ังรวมกบัทวัร์อืน่ๆ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวัน) 

ผ่านป่าและพุ่มไม้สู่เนินทรายอนักว้างใหญ่ที่จะให้ท่านได้ตะลุยเนินทรายที่ SAND 

DUNES และได้เล่นกระดานทรายจากยอดเนินทรายสงูชันสู่ด้านล่างอย่างตื่นเต้น

เร้าใจกระดานทรายแห่งน้ีให้ท่านได้เล่นแบบหัวล่ืนลงสู่ด้านล่างต้อนรับเช้าวันใหม่

อนัสดใส โดยให้ท่านได้อสิระทาํกิจกรรมบนเกาะน้ีได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่น

นํา้ เล่นเทนนิส วอลเล่ย์บอลชายหาด ชมการให้อาหารนกพีลีแกน ต่ืนตากบับรรดา

นกพีลีแกนที่จะบินโฉบมารอรับอาหารที่ท่าเรือซ่ึงท่านสามารถสมัผสัประสบการณ์

อนัแปลกใหม่  

หรือจะชื้อทวัรน์อกรายการทีส่ามารถสอบถามหวัหนา้ทวัรใ์นการจองล่วงหนา้แต่

ขึ้นอยู่กบัเวลาหรือจ านวนนกัท่องเทีย่วทีจ่องในแต่ละวนั) คือ ATV Quad Bike 

Tours, Helicopter Joy Flight, Marine Discovery Cruise 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหาร 

จากน้ันให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนตามอธัยาศัย เดินเล่นชายหาด ถ่า ยรูป จนได้เวลา 

นาํท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่ีจากเกาะมอร์ตัน ใช้เวลาในการน่ังเรือ 75 นาทไีปยัง

ท่าเรือ เมืองบริสเบน จากน้ันเดินทางต่อไปยังเมือง โกลดโ์คสท ์ เมืองตากอากาศ

ชายทะเลที่เป็นนิยมมากที่สดุในรัฐควีนสแ์ลนด์ที่มีหาดทรายสทีองทอดยาว 70 

กโิลเมตร จึงเป็นเมืองที่ ชาวออสซ่ีมาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คล่ืนเป็นจาํนวน

มาก นอกจากน้ีโกลด์โค สทย์ังเป็นเป็นที่ช่ืนชอบของนักช้อปป้ิงเพราะร้านค้าเปิด

ให้บริการจนถงึ 4 ทุ่มทุกวัน   
คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจีน 

     นาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก VOCO GOLD COAST(WATERMARK) 

      HOTEL หรือ เทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี ่   โกลดโ์คสท ์– พาราไดส ์คนัทรี ฟารม์ – มูฟวีเ่วิลด ์– ซิดนีย ์

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่าน ชมการสาธิตการตดัขนแกะ และ การต้อนแกะของสนัุขแสนรู้  ชมการ

สาธติการทาํ Billy Tea & Damper พร้อมชิมชา และขนมปังแดมเปอร์ของชาว

ออสซ่ี ชมการขว้างบูมเมอแรง และการสาธติการรีดนมวัว ชม สตัว์พ้ืนเมืองของ

ประเทศออสเตรเลียที่น่ารัก ไม่ว่าจะเป็นโคอาล่า วอมแบท จิงโจ้ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คีิว ณ พาราไดส ์คนัทรีฟารม์ 

นาํท่านเดินทางสู่ มูฟวีเ่วิลด ์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ท่านได้ชมโรงถ่าย

ภาพยนตร์ที่เป็นโลกแห่งจินตนาการของผู้มาเยือนจากนานาประเทศ สมัผสักบัตัว

ละครของโรงภาพยนตร์ที่มีช่ือเสยีง นาํท่าน นัง่รถไฟชมเทคนิคการถ่ายทํา



 

 

ภาพยนตรชื์อ่ดงั เช่น ซุปเปอรแ์มน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมนใน

เรื่องโปลิตจิตไม่ว่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชื่อดั ง อาท ิลูนน่ีทูนส ์บั๊ก บันน่ี

กระต่ายแสนกล ชมแบทแมนภาพยนตร์สามมิติในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวู้ด 

ล่องแพตามหาบั๊กบันน่ี และ น่ังรถแบทแมนบุกเมือง GOTHAM หรือจะน่ังรถไฟ

เหาะตีลังกาที่ต่ืนเต้นเร้าใจ 

- หา้มพลาดโชวม์าใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT 

DRIVER  

เป็นการแสดงที่ต่ืนตาตื่นใจ การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ที่มีการขับอย่าง

ผาดโผน ทะลุกาํแพง และสิ่งกดีขวาง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็นการ

จาํลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLYWOOD  

- หา้มพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการตู์น WARNER BROTHER เช่น

บั๊กบนันี ่สคูปป้ีดู ภายใตห้ลงัคาโปร่งใสไม่ตอ้งรอ้นและเปียกฝน 

- เครื่องเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลังกาผาดโผนนาํท่านไป

ยังดินแดนในโลกอากาศ พบกบัการผจญภัยอนัแสนสนุก มัน และประทบัใจ 

- BAT WING เป็นเคร่ืองเล่นที่มีความสงูถงึ60 เมตร โดยนาํท่านขึ้นไปชม

ทวิทศัน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบความต่ืนเต้นและหวาดเสยีวโดยการ

ทิ้งด่ิงลงมาถงึพ้ืนด้วยความชัน 90 องศาและสนุกประทบัใจ   

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร   

   จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเมืองบริสเบน 

 20.15 น   ออกเดินทางจากสนามบินโดย สายการบนิแควนตสั แอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่QF557 

 21.50 น   เดินทางถงึ ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์

นาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  HOLIDAY INN DARLING HARBOUR HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่า้   ซิดนีย ์– ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ช็อปป้ิง 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชม หาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซ่ี

   นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อนั

   สดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทางในการว่ิง

   มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกฬีาโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพ่ือชมทศันียภาพอนั

   สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชมวิว

   ที่สวยงามอกีแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และ

   ความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี่ 

   ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สาํเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส ์ซ่ึงเป็น

   ม้าหินทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  



 

 

   นอกจากน้ีด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่า เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั   

  หลังจากน้ันนาํท่าน ล่องเรือสาํราญในอ่าวซิดนีย ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์

  (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็น 

  เอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างช่ือเสยีงให้กบัออสเตรเลีย  

  ออกแบบโดย ยอร์น อซูอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้าง

  กว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถงึ 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้

  ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดง

  คอนเสร์ิต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจาํนวนมาก  

  ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์ ที่เช่ือมต่อระหว่าง

  ซิดนีย์ทางด้านเหนือกบัตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่าง

  สวยงามและทาํให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชาว 

  ออสซ่ีนาํออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี จากน้ันเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ 

  แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝาก อาทเิช่นครีมบาํรุงผวิ หรือของที่

  ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารไทย  

      นาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก   ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 

06.30 น.   รบัอาหารกล่องจากโรงแรม 

07.00 น.   นาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์อาคารระหว่างประเทศ  

09.50 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ QF023 

16.40 น.   เดินทางถงึกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ… 

 

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



 

 

BW...HOLIDAY TANGALOOMA TOUR 

บริสเบน – โกลด์โคสท ์– ทงักาลูม่า - ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน 

 

กาํหนดการเดินทาง  14 – 19 พฤษภาคม 2562 / 12 – 17 มิถุนายน 2562 

     11 – 16 กรกฎคม 2562 / 7 – 12 สงิหาคม 2562  

      

คณะผูเ้ดินทาง ราคารวมตัว๋ 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน  
(ไม่รวมตัว๋ตลอดทริป) 

 (ลกูค้าต้องจองตัว๋ระหว่าง 
ประเทศและตัว๋ภายในมาเอง ) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 75,900.- บ าท 46,900.- บาท 

เดก็ (อายุต ากวา่ 12 ปี) พกักบั 1 ผูใ้หญ่  71,900.- บาท 43,900.- บาท 

เดก็ (อายุต ากวา่ 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 68,900.- บาท 40,900.- บาท 

เดก็ (อายุต ากวา่ 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 64,900.- บาท 38,900.- บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  11,900.- บาท 11,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด 1,000.- บาท 1,000.- บาท 

 

าคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีนํา้มันของสายการบิน  

* การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จาํนวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ตํ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

* กรณีออกตัว๋แล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 

*สาํหรับห้องที่เป็นสามเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่

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

ห้องนอน 3 ท่าน 

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซ้ือเองเพ่ือต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกบัคณะเราหากเที่ยวบินล่า ช้าหรือ

จาํนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ

ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

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

รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   

* หากจาํนวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่น่ังในการบริการตลอดการเดินทาง 

* ที่น่ังสาํหรับกรุ๊ปที่เราจองเป็นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ที่น่ังด้านหน้าสุด (long leg seat)  

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

 

 

 

 



 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด  โดยสายการบิน  แควนตัส แอร์เวย์  (QF) ตามเส้นทาง  

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหน่ึงห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

3. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

4. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกนัการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

สําหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องทาํประกนั(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทาํเองได้ 

หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 อายุ 1-15ปี และ ตํ่ากว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม์  

 กรณลีูกค้าอายุตํ่ากว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดนิทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องทาํประกนัเดี่ยว

เพิ่ม กรณุาสอบถามรายละเอยีดกบัเจ้าหน้าที่  

 ลูกค้าที่จอยแลนด ์ที่อาศยัอยู่ใหนประเทศน้ันๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงือ่นไขกรมธรรม์ 

6. ค่านํา้มันจากสายการบิน ณ วันที่  1 ตุลาคม 2561 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนํา้มัน หากสายการ

บินเปล่ียนแปลงภาษีนํา้มันหลังจากน้ี 

7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สาํหรับคนไทย 

อตัราน้ีไม่รวม  

1. ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว  

2. ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินกาํหนดที่   

โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้ท่านละ 30 กโิลกรัม และถอืขึ้นเครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

บินภายในประเทศได้ 23 กโิลกรัม 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

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

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

8. ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพ่ือความรวดเรว็และสะดวกในการเดินทางเพราะ

โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า 

9. ไม่มีแจกน้ําดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 

10. ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นชั่วโมง 

11. กรณีไม่เดินทางพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้าต้องทาํประกนัเพ่ิมเอง หรือ จะให้บริษัทฯ จัดทาํให้ ทางลูกค้าสามารถ

แจ้งได้ (เป็นไปตามกฎหมายทุกท่านต้องทาํประกนัการเดินทางกรณีเดินทางกบับริษัททัวร์) 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงิน  

1. ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หน่ึงท่าน  

2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพ่ืออาํนวยความสะดวกสาํหรับท่านในการทาํวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน  21 

วันทาํงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์  

3. หากท่านจองและให้เอกสารในการทาํวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและผลวี

ซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาํทั้งหมด 

4. สําหรบัส่วนทีเ่หลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  21 วนัทําการสําหรบัท่านทีร่อผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอชําระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อน 

วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 



 

 

เงือ่นไขการยกเลิก   

ค่ามดัจําทวัรจ์ะถูกนําไปจ่ายค่าตัว๋เครือ่งบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้  50  วนั ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผู ้

เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามน้ี 

1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันทาํการคืนค่ามัดจาํ 30,000.- บาท. 

2. แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาํตัว๋ท่านละ 30,000 บาท  

3. แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาํ 30,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมดังน้ี 

- กรณีที่ถูกปฏเิสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจาํทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์  

- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋ หรือยึดมัดจาํทั้งหมด 

- กรณียื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND) 

- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจาํทั้งหมด 

4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ  

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกและปลอ ดภัยของผู้เดินทางเป็นสาํคัญ และบริษัทฯ

จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนาํเข้า

ประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กอง ตรวจคนเข้าเมือง

พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า

อนัสืบเน่ืองมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเร่ืองการเงินและการทาํงานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯ

จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พาํนักอยู่

ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณีที่สายการบิน

ระหว่างประเทศล่าช้า 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกท่าน ทีส่มคัรขอวีซ่า เพือ่เดินทางไป ประเทศ

ออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวีซ่าทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ทีศู่นยยื์น่วีซ่าออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิวมือ และตอ้งจองคิววี

ซ่าก่อนยืน่เท่านัน้ 

1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสําเนาหนา้ทีมี่การเดินทางเขา้-ออก หรือมีวีซ่าติด

มาทั้งหมด (สําคญัมาก) 

***การยืน่วีซ่าออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอรด์การเดินทาง (ถา้มี) หรือ ส าเนา

หนา้พาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนือ่งจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอรต์ไปรูดเล่มที ่ VFS แลว้น า

กลบัมาพักไวที้บ่ริษัทฯ ทางลูกคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายสี จาํนวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 

3) สาํเนาทะเบียนบ้าน, สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  

4) สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี), สาํเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  

5) หนงัสือรบัรองการทํางานของบริษทัทีทํ่างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือสาํเนาทะเบียนการค้า

ถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาํเนาบัตรข้าราชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจําตวัจริง (จะไดคื้นเพือ่ไดร้บัพิจารณาวีซ่า

แลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee 

ในการใชย้ืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจาํตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน  



 

 

10) ขอสาํเนาสูติบัตร เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี 

11) เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกบับิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอําเภอเท่านั้น จากบิดาและมารดาให้

อนุญาตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัทีต่วัแทนยืน่วีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย  จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาํเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออก

นอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ทีมี่อายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่สู้งอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยนัทีจ่ะเดินทางจริง บริษัท

ฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วีซ่าก่อนวนัเดินทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนเดินทาง 15 วนั ใน

กรณีทีว่ีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ 

ทัง้ส้ิน และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดินทางทีผ่่านแลว้จะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริ ษัทฯ

จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวีซ่าออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีทีย่ืนยนัจะใหย้ืน่วีซ่า  เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการทาํประกนั

สุขภาพซ่ึงลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนัน้ันๆ หรือ ลูกค้าสามารถทาํเองได้ )  

หลังจากยื่นแล้ว รออกีประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพ่ือไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาล

ตามที่สถานฑูตกาํหนด หลังจากน้ันรอผลวีซ่าอกีที นอกจากน้ีวีซ่าขึ้นอยู่กบัผลของสุ ขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูต

พิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์

(สําคญัมาก) ทีส่ามารถติดต่อได ้ลงในสาํเนาบัตรประชาชนและ สาํเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนังสือเดินทาง (PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS แล้ว

นาํเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาํหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่มเดินทางไป

ประเทศอื่นก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยืน่วีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --            

กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้สาํหรับเดินทางเพ่ือธุรกจิเท่าน้ัน ซ่ึงการเดินทางกบัทัวร์จะต้องยื่น 

วีซ่าท่องเที่ยว เน่ืองจากการท่องเที่ยวจะต้องยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว (Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC CARD) 

แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลกูคา้อาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ เนือ่งจาก

ตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลยี จะยดึวีซ่าล่าสุด แลว้จะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัติ ) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับดุลพนิิจของลกูคา้

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

เงือ่นไขสําคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่าน้ันขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน  

กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า  

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่คํารอ้งขอวีซ่าใหม่ก็

ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกาํหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํระไปแล้ว และทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือผิด

วัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึ้นอยู่กบั

ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

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


 

 

ทีอ่ยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย 

ช้ัน 28 อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

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

เวลายื่นใบสมัคร : 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 ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขทีจ่ะยืน่กรุป๊** 

 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีกํ่าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า  

**** เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบั  
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 

 

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

2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 

3. ชื่อ / นามสกุลเดมิ (หากมี) ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) .................................................................................................................. 

............................................................................................................... รหัสไปรษณยี์  ............................ 

โทรศพัทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ทาํงาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที่อยู่......................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี ............................. 

โทรศพัทท์ี่ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

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

ถ้าสมรสแล้ว กรณุากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................  วนั-เดอืน-ปีเกดิ ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................ 

โทรศพัทท์ี่บ้าน ......................................................  มือถอื ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดนิทางไปด้วยกนั   กรณุาระบุ 

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

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

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศกึษา กรณุาระบุสถาบันการศกึษา .......................................................................... 

ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณยี์ ............โทรศพัท ์....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ..................................

10. ท่านเคยเดนิทางไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตยีงแยก) / DBL(เตยีงเดี่ยว) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตยีง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตยีง) 



 

 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตยีงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

12. อาหาร        ไม่ทานเนื้อววั  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัส 

      อืน่ๆ............................................................ 

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

14. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดนิ/ริมหน้าต่าง/อืน่ๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 


