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BW..WHALE WATCHING TANGALOOMA 

บริสเบน - ทงักาลมูา - โกลดโ์คสท ์  5 วนั 3 คืน 
บริษทั เลทสโ์กฮอลิเดย ์และ บ๊ิกเวิลด ์ฮอลิเดย ์จ ากดั ขอเชญิทา่นเดนิทางเยอืนประเทศออสเตรเลยี ทงั

กาลูมา รีสอรท์ บนเกาะมอรต์นัทีเ่ตม็ไปดว้ยความงามของหาดทรายและใหท้า่นไดป้้อนอาหารโลมาแสนรู ้ ใหท้า่นได้
ล่องเรอืชมวาฬหลงัคอ่ม(Humpback whales) ซึง่เป็นวาฬขนาดใหญ่อพยบจากขัว่โลกใตผ้า่นมาทางรฐัควนีสแ์ลนดข์อง
ออสเตรเลยีทกุปีในฤดหูนาว  บริสเบนเมอืงเอกแหง่รฐัควนีสแ์ลนด ์ เตม็ไปดว้ยแหล่งทอ่งเทีย่วมากมายจนไดร้บัสมญา
นามว่า รฐัแห่งการพกัผ่อน  โกลดโ์คสท์ เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยบรรยากาศแหง่การพกัผอ่น และชายหาดสทีองยาวสดุลกูตา  
น าท่านเข้าชมเขตอนุรกัษ์พนัธุส์วัต์ป่าเคอรร์มับิน ใหท้า่นไดช้มการแสดงต่าง ๆ รวมถงึชมสตัวพ์ืน้เมอืงทีน่่ารกั
อยา่งเชน่ จงิโจ ้โคอาล่า วอมแบท นก สตี่างๆ และสตัวอ์ืน่ ๆ อกีมากมาย ชอ้ป้ิงยามค ่าคนืไดถ้งึ 4 ทุม่ทีย่า่นเซอรเ์ฟอร ์
พาราไดซ ์ 
 

  บนิตรงสู่ประเทศออสเตรเลียบนิตรงสู่ประเทศออสเตรเลีย  โดยสายการบนิไทยโดยสายการบนิไทย  

  พรอ้มสะสมไมล ์จากการบนิไทย 50พรอ้มสะสมไมล ์จากการบนิไทย 50%%  

  อาหารครบทุกมื้ ออาหารครบทุกมื้ อ  

  พกัโรงแรม 4 ดาว ใกลย้่านพกัโรงแรม 4 ดาว ใกลย้่านแหล่งแหล่งชอ้ปป้ิงชอ้ปป้ิง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง อตัราค่าบริการ 

24-28 มิถุนายน 60 43,900.- 

8-12 กรกฎาคม 60 (วนัอาสาฬหบูชา) 47,900.- 

12-16 (วนัแม่) // 26-30 สิงหาคม 60 43,900.- 

23-27 กนัยายน 60 43,900.- 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ  

2 กรุงเทพ -บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูม่า 

3 
ทงักาลูมา รีสอร์ท – เล่นกระดานทราย  – 

ล่องเรือชมวาฬฮัมพ์แบค็-ป้อนอาหารนก    

4 
ทงักาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – เขตรักษา

พันธุส์ัตว์ป่าเคอร์รัมบิน – โกลด์โคสท ์

5 โกลด์โคสท-์บริสเบน-กรุงเทพฯ 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – บริสเบน  

21.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  ชัน้ 4  ประตทูางเข้าหมายเลข 2  แถว D 
เคาน์เตอรส์ายการบินไทย (TG) เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 

 

วนัท่ีสอง           บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูม่า  

00.01 น.  เหริฟ้าสู ่บริสเบน  ประเทศออสเตรเลยี  โดยเทีย่วบนิที ่ TG 473 
11.50 น.  ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมอืงเอกแหง่รฐัควนีสแ์ลนด ์หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้

เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงบรสิเบน 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
   น าทา่นชม นครบริสเบน  เมอืงใหญ่อนัดบัสามของประเทศ ตัง้อยูบ่นฝัง่

แมน่ ้าบรสิเบนทีส่วยงามราวกบัภาพวาด และเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุของ 
  รฐัควนีสแ์ลนดท์ีเ่จรญิเตบิโตจากอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว จนไดร้บัสมญา

นามว่า “รฐัแห่งการพกัผ่อน”  น าทา่นชมเซาทแ์บงค ์ปารก์แลนด ์สวนสาธารณะรมิฝัง่แมน่ ้า
บรสิเบน ทีก่วา้งใหญ่ เตม็ไปดว้ยพชืพนัธุ์เขตรอ้นอนัอดุมสมบรูณ์  ผา่นชมซติี ้ฮอลล ์ใหท้า่นไดช้ม
สถาปัตยกรรมทีง่ดงาม ผา่นยา่นกลางเมอืงทีเ่ป็นแหล่งรา้นคา้ทีเ่รยีกว่ายา่นควนีสส์ตรที มอลล ์ใหท้า่น
ไดอ้สิระเลอืกชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้หลากหลายกนัไดต้ามอธัยาศยั     ทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืแลว้โดยสารเรอื
เฟอรร์ีสู่เ่กาะมอรต์นั ทงักาลมู่า รีสอรท์   ระหว่างเดนิทางใหท้า่นพกัผอ่นอริยิาบถชมววิทวิทศัน์จาก
บนเรอื ใชเ้วลาโดยสารประมาณ 75 นาทใีนการในการเดนิทาง  

  จากนัน้น าทา่นเขา้ทีพ่กั TANGALOOMA RESORT หรอืเทยีบเทา่  
ใหท้า่นไดต้ื่นเตน้กบัการปอนอาหารโลมาแสนรูท้ีอ่ยูต่ามธรรมชาตจิะ
ว่ายมารบัอาหารจากนกัทอ่งเทีย่วเป็นประจ าทกุวนัแต่ละวนัจะมาไม่
เทา่กนัขึน้อยูก่บัฤดกูาลโดยมเีจา้หน้าทีข่องทางแทงการมูา่รสีอร์ทให้
ค าแนะน าและถ่ายรปู 
** หมายเหต.ุ..การป้านอาหารโลมาห้ามสมัผสัตวัโลมาอย่างเดด็ขาดเพราะจะท าให้โลมาตกใจ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบบฟุเฟต ์ณ ห้องอาหาร 
 

วนัท่ีสาม  ทงักาลูมา รีสอรท์ – เล่นกระดานทราย  – ล่องเรือชมวาฬฮมัพแ์บค็ -  ป้อนอาหารนก    

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นสนุกสนานกบัการนัง่รถ 4WD (รถ 4WD มหีลายขนาดที่
สามารถจุนกัทอ่งเทีย่วไดเ้ริม่จาก 6 ทา่น ไปจนถงึ 22 คนต่อคนัและ
อาจจะนัง่รวมกบัทวัรอ์ืน่ ๆ หากจ านวนนกัทอ่งเทีย่วมากอาจจะนัง่รถ
โคช้คนัใหญ่แทน ) นัง่รถผา่นป่าและพุม่ไมต้น้ยคูาลปิตสัสูเ่นินทรายอนั
กวา้งใหญ่ทีจ่ะใหท้า่นไดต้ะลุยเนินทรายที ่ SAND DUNES ใหท้า่นได้
ลองเล่นกระดานทรายจากยอดเนินทรายสงูชนัสูด่า้นล่างอยา่งตื่นเตน้
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เรา้ใจ กลบัมายงัชายหาดใหท้า่นไดช้มการป้อนอาหารนกพลีแิกนและนกต่าง ๆ 
น าท่านล่องเรือชมวาฬ (Whale Watching) 
ในแต่ละปีจะมวีาฬขนาดใหญ่โตมากทีเ่รยีกว่า
วาฬหลงัค่อมหรอืฮมัพแ์บค๊เวล 
(Humpback Whales) ทีม่กีารเดนิทางหนี
ความหนาวจากทวฟีแอนตารก์ตกิมาผา่นมา
ทางชายฝัง่รฐัควนีสแ์ลนดข์องออสเตรเลยีไปสู่
น ้าทีอุ่น่กว่าในชว่งฤดหูนาวจากเดอืนมถิุนายนถงึตุลาคมของทกุปี  วาฬหลงัคอ่มจดัวา่เป็นวาฬขนาด
ใหญ่อนัดบั 8 ของวาฬทัง้หมด กนิปลาและแพลงกต์อนเป็นอาหาร มกีารสือ่สารดว้ยเสยีงทีแ่ตกต่างกนั
มากถงึ 34 เสยีงรวมถงึใชใ้นการหาคูซ่ึง่เสยีงดงัไดไ้กลถงึ 161 กโิลเมตรและอยูไ่ดน้านเป็น 1 ชัว่โมง 
วาฬหลงัคอ่มจะชอบกระโดดใหท้า่นเหน็เพือ่สลดัคราบสกปกหรอือวดตวัเมอืในบางครัง้ เนื่องจากเป็น
วาฬขนาดใหญ่ว่ายน ้าไดช้า้ท าใหถ้กูล่าไดง้า่ย   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบกล่อง แซนวิช ผลไม้ ขนม ชา กาแฟ บนเรือ  
***หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยไม่สามารถออกเรือดวูาฬได้จะเปลีย่นเป็นนัง่รถ ATV QUAD BIKE*** 

 *** หมายเหต ุราคานัง่รถ ATV QUAD BIKE ไม่ได้รวมในรายการทวัร ์  ตื่นเตน้กบัการนัง่รถ ATV ส ารวจเกาะมอร์
ตนัทีส่วยงามจากรมิหาดตะลยุเนินเขาสูย่อดเขาสงูใหท้า่นไดช้มววิของทอ้งทะเลสฟ้ีาตดักบัน าทะเลทีส่วยงาม หรอืจะชื้อ
ทวัรน์อกรายการทีต่อ้งตดิต่อหวัหน้าทวัรใ์นการจองล่วงหน้า  

 อสิระท ากจิกรรมบนเกาะนี้ไดม้ากมาย ไมว่่าจะเป็นการเล่นน ้า เล่นเทนนสิ วอลเล่ยบ์อลชายหาด ชม
การใหอ้าหารนกพลีแีกน ตื่นตากบับรรดานกพลีแีกนทีจ่ะบนิโฉบมารอรบัอาหาร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบบฟุเฟต ์ณ ห้องอาหาร 
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั TANGALOOMA RESORT หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัท่ีส่ี  ทงักาลูมา รีสอรท์ – บริสเบน – เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน – โกลดโ์คสท ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 จากนัน้ใหท้า่นไดม้เีวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั เดนิเล่นชายหาด ถ่ายรปู จนไดเ้วลาทางโดยเรอืเฟอรร์ี่
จากเกาะมอรต์นั ใชเ้วลาในการนัง่เรอื 75 นาทไีปยงัทา่เรอืเมอืง
บรสิเบน  จากนัน้เดนิทางต่อไปยงัเมอืงโกลดโ์คสท์  เมอืงตาก
อากาศชายทะเลทีเ่ป็นทีน่ิยมมากทีส่ดุในรฐัควนีสแ์ลนดท์ีม่หีาด
ทรายสทีองทอดยาว 70 กโิลเมตร จงึเป็นเมอืงทีช่าวออสซีม่า
อาบแดดและเล่นกระดานโตค้ลื่นเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้โกลด์
โคสทย์งัเป็นทีช่ ืน่ชอบของนกัชอ้ปป้ิงเพราะรา้นคา้เปิดใหบ้รกิารจนถงึ 4 ทุม่ทกุวนั แลว้น าทา่นเดนิทาง
สูเ่ขตรกัษ์พนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาติ ณ ห้องอาหารในเคอรร์มับิน 
 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับนิ (Currumbin Wildlife 

Sanctuary) ตัง้อยูเ่ขตชานเมอืงโกลดโ์คสตท์างตอนใตข้องเซริฟ์
เฟอรพ์าราไดซ ์ ทีน่ี่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์าพืน้เมอืงของ
ออสเตรเลยีทีห่าดไูดย้าก ซึง่ทา่นจะไดส้มัผสักบัสตัวเ์หล่านี้อยา่ง
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ใกลช้ดิระหวา่งการเทีย่วชมเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับนิอยูใ่นความดแูลของศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุส์ตัว์
ป่าเนชัน่แนล ทรสัต ์ (National Trust) ทีม่นีกแกว้ตวัเลก็สสีวยจ านวนมากและเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์
พืน้เมอืงนานาชนิด ชมธรรมชาตแิละความน่ารกัของเหล่าสตัวพ์ืน้เมอืงนานาชนดิ อาท ิ โคอาล่า จิงโจ ้
วอมแบท ใหท้า่นไดส้มัผสัและถ่ายรปูคูก่บัโคอาล่าตวัน้อยอยา่งใกลช้ดิ สนุกสนานกบัการให้อาหาร
จิงโจ้จากมือของท่านเอง 

หมายเหตุ หากลูกค้าท่านใดต้องการอุ้มโคอาล่า กรณุาสอบถามราคาจากหวัหนัา้ทวัร ์
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั GOLD COAST WATERMARK  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท่ีห้า  โกลดโ์คสท์  –  บริสเบน – กรงุเทพฯ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  อสิระในการเดนิเล่นรมิหาดทรายแสนสวยหรอืชอ้ปป้ิง 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศนานาชาตเิมอืงบรสิเบน 
14.00 น.  เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่ TG474  
20.20 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดภิาพ… 

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

BW..WHALE WATCHING TANGALOOMA 
บริสเบน - ทงักาลมูา - โกลดโ์คสท ์  5 วนั 3 คืน 

ก าหนดการเดินทาง  24 – 28 มิถนุายน  2560 
    8 – 12   กรกฎาคม 2560 (วนัอาสาฬหบชูา) 

12 – 16 สิงหาคม 2560 (วนัแม่) 
26 – 30 สิงหาคม 2560 

    23 – 27 กนัยายน 2560 
       

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋ 
มิ.ย./ส.ค./ก.ย.60 

ราคารวมตัว๋ 
8-12 ก.ค.60 

ราคาไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน
ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
43,900.- บาท 47,900.- บาท 27,900.- บาท เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (มีเตียง) 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียง) 41,900.- บาท 45,900.- บาท 25,900.- บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 6,900.- บาท 6,900.- บาท 6,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง ลดให้ท่านท่ี 3 (เตียงเสริม)  1,000.- บาท 1,000.- บาท 1,000.- บาท 
*** ราคาทวัรน้ี์ไมร่วมค่าวีซ่าออสเตรเลีย  5,000 บาท/ท่าน และ ทิปคนขบั+ไกด ์1,500 บาท/ท่าน *** 
*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบนิหากมกีารเกบ็เพิม่โดยไม่ได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้  
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*** การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสาร จ านวน 15 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
*** ส าหรบัหอ้งทีเ่ป็นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพกัได ้3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรอือาจจะจดัเป็นหอ้งทีม่เีตยีงเสรมิม ี1เตยีงใหญ่ + 1เตยีงเสรมิ ( 1 Double+ 1 Extra bed ) 
*หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
* กรณีลกูคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
* หากจ านวนลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 15 -18 ท่าน บรษิทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ทีน่ัง่ในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
* โรงแรมทีอ่อสเตรเลยีตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) และ สายการบนิภายในแลว้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางเฉพาะอุบตัเิหตุเท่านัน้ คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้ม
กรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้ ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายตุ ่ากว่า 1 ปีหรอืเกนิ 85 ปีขึน้ไป 
(อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปีคุม้ครอง 50 %  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์)  
*** กรณีตอ้งการท าประกนัการเดนิทางรายดีย่วเพิม่ รวมประกนัสขุภาพดว้ย ช าระเพิม่ท่านละ 500 บาท/ท่าน 
รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์ 

 ค่าน ้ามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่ 21 เมษายน 60 และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั หากสาย
การบนิเปลีย่นแปลงภาษนี ้ามนัหลงัจากน้ี 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าวีซ่าออสเตรเลีย ส าหรบัคนไทย จ่ายเพ่ิม 5,000 บาท/ท่าน (ช าระพรอ้มกบัมดัจ า) 
 ค่าทิปคนขบัรถ+หวัหน้าทวัร ์ต้องจ่ายเพ่ิม 1,500 บาท/ท่าน (ช าระพรอ้มกบัยอดส่วนท่ีเหลือ) 
 ค่าทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะ

โรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 
 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วนั
ท างาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 
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 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 
วีซ่า หรอืหากผลวีซ่าผา่นแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจ าทัวร์จะถกูน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบนิ โรงแรมและวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงนิคนืได้ หากท่านยกเลิกหรือไม่

สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี ้
 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 50 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 31– 49 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 20 - 30 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ า 20,000.- บาท และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ดงันี้ 

- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจ าทัง้หมดและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจ าทัง้หมด 
- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไมค่นืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซี่า ขอยดึมดัจ าทัง้หมด 

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไม่ใชบ้รกิารระหว่างทวัรจ์ะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่่ากรณีได ๆ 

ทัง้สิน้  

หมายเหต ุ 
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านงึถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย
หรอืสิง่ตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไหท้่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวซี่าไมค่รบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการ
ท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 
ต้ังแต่วันที่  3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเร่ิมการเก็บขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ ์จากผูส้มัครทุกทา่น ที่ สมัครขอวซีา่ เพื่ อ

เดนิทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผูย่ื้นขอวซีา่ทุกทา่น จะตอ้งมาติดต่อ ที่ ศูนย์ย่ืนวซีา่ออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพื่ อสแกน

ลายน้ิวมือ 
1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก 

หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 
*** การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
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5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส าเนา
ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษยีณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหต ุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  
10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี 
11) เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1  กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านัน้ จากบดิาและ
มารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่า VFS พร้อมกบับตุร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะ
เดนิทางจรงิ บรษิทัฯจะด าเนนิการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซีา่กอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัร์
ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไมท่นัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด้
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลิก
เดนิทางเนืองจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอื
ผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการ
ท าประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่
ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --                            

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเทา่นัน้  
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
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1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
ขึน้อยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ทีอ่ยู่ ตัวแทนรับย่ืนวซ่ีา ( VFS ) ของ ออสเตรเลยี ประจ าประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยดุ ของ สถานทูตออสเตรเลีย 
เวลายืน่ใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล ์:info.dibpth@vfshelpline.com 
เวบ็ :www.vfs-au.net 

 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนกรุ๊ป*** 
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวซ่ีา  

 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
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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   (.....) แยกกนัอยู ่
 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    
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 10.5 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 
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