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BW..ENJOY AUSTRALIA 6 DAYS

บริสเบน - ทังกาลูมา - โกลด์โคสท์ - ซิดนี ย์ 6 วัน 4 คืน
-

ทังกาลูมา รีสอร์ท บนเกาะมอร์ตนั ทีเ่ ต็มไปด้วยความงามของหาดทรายและให้ท่านได้ป้อนอาหารโลมาแสนรู้
บริ สเบนเมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ เต็มไปด้วยแหล่งท่องเทีย่ วมากมายจนได้รบั สมญานามว่า รัฐแห่งการพักผ่อน
โกลด์โคสท์ เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการพักผ่อน และชายหาดสีทองยาวสุดลูกตา ตะลุยโลกแห่งภาพยนตร์
มูฟวี่เวิ ลด์ พบกับตัวละครทีค่ ุณคุน้ เคยอาทิเช่น มนุษย์คา้ งคาว นางแมวป่า และสนุกสนานกับเครือ่ งเล่นหลากหลาย
ชนิดกันอย่างจุใจ ชมมหานครซิ ดนี ย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสําราญชมอ่าวซิ ดนี ย์ ชมโรงละครโอเปร่า
เฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิง่ ก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียสวนสัตว์พื้นเมือง พร้อมชมการสาธิ ตการตัดขนแกะ
เทีย่ วชมเขาสามอนงค์ ตํานานแห่งอุทยานแห่งชาติ บลูเม้าท์เท่นส์ อันเป็นมรดกโลก

 ชิ มไวน์ ออสเตรเลียเลิ ศรส พร้อมอาหารคํา่
 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย
กําหนดการเดิ นทาง
วันแรก
20.00 น.
23.59 น.
วันที่ สอง
11.50 น.
เที่ ยง

12 – 17 เมษายน 2558 ( สงกรานต์ )

กรุงเทพฯ – บริ สเบน
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์ เตอร์
สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่ บริ สเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยเทีย่ วบินที่ TG 473
บริ สเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า
ถึงสนามบินเมืองบริ สเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ หลังจากผ่านขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าสูต่ วั เมืองบริสเบน
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
ั ่ น้ํา
นําท่านชม นครบริ สเบน เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศ ตัง้ อยูบ่ นฝงแม่
บริสเบนทีส่ วยงามราวกับภาพวาด และเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ของ
รัฐควีนส์แลนด์ทเ่ี จริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว จนได้รบั สมญานามว่า “รัฐ
ั ่ น้ํา
แห่งการพักผ่อน” นําท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝงแม่
บริสเบน ทีก่ ว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุเ์ ขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์ ผ่านชมซิต้ี ฮอลล์
ให้ทา่ นได้ชมสถาปตั ยกรรมทีง่ ดงาม ผ่านย่านกลางเมืองทีเ่ ป็ นแหล่งร้านค้าทีเ่ รียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้
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คํา่
วันที่ สาม
เช้า

เที่ ยง

คํา่
วันที่ สี่
เช้า

ท่านได้อสิ ระเลือกช้อปปิ้ งกับสินค้าหลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสูท่ า่ เรือแล้วโดยสารเรือเฟอร์ร่ี
สูเ่ กาะมอร์ตนั ทังกาลูม่า รีสอร์ท (ก่อนขึน้ เรือกรุณาแยกชุดเล่นน้ าหรือกางเกงขาสันใส่
่ กระเป๋าใบเล็กหิ้วขึน้ บน
เรือหากท่านต้องการป้อนอาหารโลมา ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดส่งไปทีห่ อ้ งพัก) ระหว่างเดินทางให้ทา่ น
พักผ่อนอิรยิ าบถชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือ ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาทีในการเดินทาง เดินทางถึง ทัง
กาลูมา ไวล์ดอลฟิ น รีสอร์ท ตัง้ อยูใ่ นเกาะมอร์ตนั ทีส่ ร้างได้กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างสวยงามและเป็ นรี
สอร์ทแห่งเดียวบนเกาะนี้ทม่ี กี จิ กรรมหลายอย่างทัง้ ทางนํ้าและทางบก ท่านจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ พร้อม
สัมผัสประสบการณ์ การป้ อนอาหารให้กบั ปลาโลมาจมูกขวดที่ อยู่ตามธรรมชาติ ด้วยมือท่านเอง
รับประทานอาหารคํา่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั TANGALOOMA RESORT หรือเที ยบเท่า
ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริ สเบน - โกลด์โคสท์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ต้อนรับเช้าวันใหม่อนั สดใสโดยให้ทา่ นได้อสิ ระทํากิจกรรมบนเกาะนี้ได้มากมาย ไม่ว่า
จะเป็ นการเล่นนํ้า เล่นเทนนิส วอลเล่ยบ์ อลชายหาด ชมการให้อาหารนกพีลแี กน ตื่น
ตากับบรรดานกพีลแี กนทีจ่ ะบินโฉบมารอรับอาหารทีท่ า่ เรือซึง่ ท่านสามารถสัมผัส
ประสบการณ์อนั แปลกใหม่ หรือจะชื้อทัวร์นอกรายการทีต่ อ้ งติดต่อหัวหน้าทัวร์ในการ
จองล่วงหน้าคือ ATV Quad Bike Tours, Whale Watching, Helicopter Joy Flight,
Marine Discovery Cruise
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร
จากนัน้ นําท่านสนุกสนานกับการนัง่ รถ 4WD(รถ 4WD มีหลายขนาดทีส่ ามารถจุ
นักท่องเทีย่ วได้เริม่ จาก 6 ท่าน ไปจนถึง 22 คนต่อคันและอาจจะนังรวมกั
่
บทัวร์อน่ื ๆ
เวลาอาจมีการเปลีย่ นแปลงในแต่ละวัน ) ผ่านปา่ และพุม่ ไม้สเู่ นินทรายอันกว้างใหญ่ท่ี
จะให้ทา่ นได้ตะลุยเนินทรายที่ SAND DUNES ให้ทา่ นได้ลองเล่นกระดานทรายจาก
ยอดเนินทรายสูงชันสูด่ า้ นล่างอย่างตื่นเต้นเร้าใจ จนได้เวลาทางโดยเรือเฟอร์รจ่ี ากเกาะมอร์ตนั ใช้เวลาในการ
นังเรื
่ อ 75 นาทีไปยังท่าเรือเมืองบริสเบน จากนัน้ เดินทางต่อไปยังเมืองโกลด์โคสท์ เมืองตากอากาศชายทะเล
ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมมากทีส่ ดุ ในรัฐควีนส์แลนด์ทม่ี หี าดทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร จึงเป็ นเมืองทีช่ าวออสซีม่ า
อาบแดดและเล่นกระดานโต้คลื่นเป็ นจํานวนมาก นอกจากนี้โกลด์โคสท์ยงั เป็ นทีช่ น่ื ชอบของนักช้อปปิ้ งเพราะ
ร้านค้าเปิ ดให้บริการจนถึง 4 ทุม่ ทุกวัน
รับประทานอาหารคํา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั GOLD COAST WATERMARK HOTEL หรือเทียบเท่า
โกลด์โคสท์ – MOVIE WORLD - บริ สเบน – ซิ ดนี ย์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ มูฟวี่เวิ ลด์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์ส
ให้ทา่ นได้ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ทเ่ี ป็ นโลกแห่งจินตนาการของผูม้ าเยือนจากนานาประเทศ สัมผัสกับตัวละครของ
โรงภาพยนตร์ทม่ี ชี อ่ื เสียง นําท่านนังรถไฟชมเทคนิ
่
คการถ่ายทําภาพยนตร์ชอ่ื ดัง เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน
ชมการแสดงของสตัน้ แมนในเรือ่ งโปลิตจิตไม่ว่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชือ่ ดัง อาทิ ลูนนี่ทนู ส์ บักบั
๊ นนีกระต่าย
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แสนกล ชมแบทแมนภาพยนตร์สามมิตใิ นโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวดู้ ล่องแพตามหาบักบั
๊ นนี และนังรถแบท
่
แมนบุกเมือง GOTHEM หรือจะนังรถไฟเหาะตี
่
ลงั กาทีต่ ่นื เต้นเร้าใจ
ห้ามพลาดโชว์มาใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER
เป็ นการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ที่มีการขับอย่างผาด
โผน ทะลุกาํ แพง และสิ่ งกีดขวาง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็ นการจําลองฉาก
จริงจากภาพยนตร์ HOLLY WOOD
ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตนู WARNER BROTHER เช่น บักบั
๊ นนี่
สคูปปี้ ดู ภายใต้หลังคาโปร่งใสไม่ต้องร้อน และเปี ยกฝน
เครือ่ งเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลงั ผาดโผนนําท่านไปยังดิ นแดนในโลกอากาศ พบกับการผจญ
ภัยอันแสนสนุก มันและประทับใจ
BAT WING เป็ นเครือ่ งเล่นที่มีความสูงถึง 60 เมตร โดยนําท่านขึน้ ไปชมทิ วทัศน์ของ
MOVIE WORLD ก่อนพบกับความตื่นเต้นและ หวาดเสียวโดยการทิ้ งดิ่ งลงมาถึงพืน้ ด้วย
ความชัน 90 องศา และสนุกประทับใจ

(รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)
……. น
……. น
คํา่
วันที่ ห้า
เช้า

เที่ยง

จากนัน้ นําท่านเดินทางสูส่ นามบินภายในประเทศ
ออกเดิ นทางจากสนามบินโดยสายการบิน Virgin Australia เที่ ยวบินที่ .....
เดิ นทางถึง ท่าอากาศยานคิ งฟอร์ดสมิ ทธ์ นครซิ ดนี ย์
รับประทานอาหารคํา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
ซิ ดนี ย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – อุทยานแห่งชาติ บลูเม้าท์เท่นส์ - ซิ ดนี ย์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พืน้ เมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการ
ชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พน้ื เมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิ งโจ้ วอมแบท
ให้ท่านได้สมั ผัสและถ่ายรูปคู่กบั โคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชดิ สนุกสนานกับการให้อาหาร
จิ งโจ้จากมือของท่านเอง สดชืน่ ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพืน้ ทีก่ ว่า 10
เอเคอร์ของผืนปา่ อันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชืน้ พร้อมชมการสาธิ ตการตัดขนแกะ หนึ่งใน
อาชีพทีส่ ร้างรายได้ให้กบั ชาวออสเตรเลีย
รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บีคิว ณ ร้านอาหารในสวนสัตว์
นําท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติ บลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อนั สวยงามบนผืนแผ่นดิน
และหุบเขาอันกว้างใหญ่ซง่ึ เป็ นทีอ่ ยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
และเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็ นสีน้ําเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมือง
เล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA
จากนัน้ ชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็ นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลก
ตาทีเ่ กิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็ นตํานานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจน้ิ สามตนทีถ่ ูกสาปให้เป็ นหินสาม
ก้อนทําให้หุบเขาแห่งนี้มคี วามงามยิง่ ขึน้ จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษทั
ทีบ่ ริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทําให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิง่ ขึน้ อีกมุม นํา
ท่านรถรางไฟฟ้ า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ทีด่ ดั แปลงมาจากรถขนถ่านหินใน
สมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิง่ ผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสูห่ บุ เขาด้านล่างอย่างตื่นเต้น
3
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และหวาดเสียว จากนัน้ ให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ทจ่ี ดั ไว้อย่างสวยงามใต้หบุ เขา ชมปา่ ฝนและหุ่นจําลองการ
ขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนัน้ ขึน้ กระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หบุ เขาสูด่ า้ นบนพร้อมชมความงดงามเบือ้ ง
ล่างของหุบเขาสีน้ําเงินทีท่ ่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อกี มุมทีแ่ ตกต่าง ( ในกรณีที ่ RAILWAY ปิ ดปรับปรุง ก็
สามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน ) จากนัน้ เดินทางกลับสูซ่ ดิ นีย์ แวะร้านช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมือง
เพื่อเป็ นของฝาก อาทิเช่นครีมบํารุงผิว หรือของทีร่ ะลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้

คํา่
วันที่ ห้า
เช้า

รับประทานอาหารคํา่ อาหารไทย พร้อมไวน์ รสเลิ ศ
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
ซิ ดนี ยช์ มเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิ ดนี ย์ - ช้อปปิ้ งในย่านไชน่ า ทาวน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่าน ล่องเรือสําราญในอ่าวซิ ดนี ย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE)

สิง่ ก่อสร้างทีโ่ ดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ในแบบสถาปตั ยกรรมร่วม
สมัยทีส่ ร้างชื่อเสียงให้กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก
ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และ
องค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็ นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้อง
แสดงคอนเสิ ร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจานวนมาก ระหว่าง
ล่องเรื อท่านยังสามารถถ่ายรู ปกับสะพานฮาร์ เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนียท์ างด้านเหนือกับ
ตัวเมืองซิดนียเ์ ข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนียไ์ ด้อย่างสวยงามและทาให้การเดินเข้าสู่ตวั เมือง
ซิดนียไ์ ด้สะดวกยิง่ ขึ้น ชมเรื อใบที่ชาวออสซี่นาออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้

14.40 น.
22.00 น.

( รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย )
จากนัน้ นําท่านช้อปปิ้ งเลือกซือ้ สินค้าหลากหลายกับบรรดาห้างสรรพสินค้าชัน้ นําของออสเตรเลีย หรือการเลือก
ซือ้ สินค้าเพือ่ เป็ นของฝากทีย่ า่ นไชน่า ทาวน์ ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ทา่ อากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิทธ์
เหิ รฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ ยวบินที่ TG 472
เดิ นทางถึงกรุงเทพฯ.... โดยสวัสดิ ภาพ

กําหนดการเดิ นทาง

12 – 17 เมษายน 2558 ( สงกรานต์ )
ราคารวมตั ๋ว
คณะผู้เดิ นทาง
สงกรานต์ 2558
ผู้ใหญ่
73,900.- บาท
68,900.- บาท
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่มีเตียง
67,900.- บาท
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มีเตียง
64,900.- บาท
9,900.- บาท
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
1,200.- บาท
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด
4

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดิ นทาง
43,900.- บาท
41,900.- บาท
37,900.- บาท
35,900.- บาท
9,900.- บาท
1,200.- บาท
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*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน หากสายการบินมีการเปลีย่ นแปลง
์
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 20 ท่านขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ํากว่า 20 ท่าน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
์
การเลื่อนการเดินทางหรือ เปลีย่ นแปลงราคา
*** ราคาไม่รวมตั ๋วจะต้องซือ้ ตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิม่ โดยประมาณ 150 -170 เหรียญออสเตรเลียในราคาตั ๋วกรุป๊ บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาและเทีย่ วบินขึน้ อยู่กบั ตารางบินในแต่ละวันของสายการบิน
์
*** สําหรับห้องทีเ่ ป็ นสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํ นวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงทีส่ ามารถ
พักได้ 3 ท่าน (2 Double beds ) หรืออาจจะจัดเป็ นห้องทีม่ เี ตียงเสริมให้ หรืออาจจะเป็ น 1 เตียงใหญ่ + 1 เตียงเสริม
( 1 Double + 1 Extra bed )
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อน
เดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ หากเทีย่ วบินล่าช้า

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) ตามเส้นทาง และสายการบินภายใน Virgin Australia
ค่าโรงแรมทีพ่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ,ี ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และประกันสัมภาระในการเดินทางสูญหายหรือถูกขโมยจ่ายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่านํ้ามันจากสายการบิน ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 และบริษทั ฯของสงวนสิทธิในการปรั
บราคาตามภาษีน้ํามัน หากสายการบิน
์
เปลีย่ นแปลงภาษีน้ํามันหลังจากนี้

อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าทีโ่ รงแรมไม่มเี พราะควรยก
กระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋า

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษทั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศ
ออสเตรเลีย ก่อน 21 วันทํางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนั กําหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบิน
และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
์
สําหรับส่วนที่ เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 14 วันทําการสําหรับท่านที่ รอผลวีซ่า
หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชําระยอดค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงิ นครบทัง้ หมดก่อน
วันเดิ นทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการให้บริการ

การยกเลิ ก


แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
5
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แจ้งล่วงหน้า 21– 49 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําตั ๋วท่านละ 20,000 บาท



แจ้งล่วงหน้า 15-20 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํา 20,000.- บาท และมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ ดังนี้




- กรณีทถ่ี ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจําและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าตั ๋ว
์
แจ้งล่วงหน้า 1 – 14 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มกี ารคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมด

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ และบริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ต้องห้ามนําเข้าประเทศ
รวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
ทางบริษทั ฯไม่คนื เงินไห้ท่านไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจาก
เอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผูโ้ ดยสารเอง บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีท่ี
กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยทีท่ ่านออกตั ๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทส่ี ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า

เอกสารในการขอวีซ่า (ข้อ 14 สําคัญมาก)
1) หนังสื อเดินทาง มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ ายสาเนาหน้ าทีม่ กี ารเดินทางเข้ า-ออก หรือมีวซี ่ าติดมาทั้งหมด (สาคัญ
มาก)
2) รู ปถ่ายสี จานวน 2 รู ป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ ง หรื อ 2 นิ้ว)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) หนังสือรับรองการทางานของบริษัททีท่ างานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น) หรื อสาเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสื อรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาเนาบัตรข้าราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้ สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพย์ หรือฝากประจา ย้ อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่ านั้น
กรณีทบี่ างท่ านต้ องการใช้ statement ย้ อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ต้องเป็ นยอดคงเหลือแบบไม่ ตดิ ลบเท่ านั้น (ควรใช้
Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่ าการใช้ สมุดเงินฝากตัวจริง เพราะระหว่ างการยืน่ วีซ่าใช้ เวลาประมาณ 10 -15 วัน ท่ านจะไม่ สามารถ
ใช้ สมุดเงินฝากได้ จนกว่ าจะได้ รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่ รับ Bank Guarantee ในการใช้ ยนื่ วีซ่า
9) เด็กขอหนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน (ตัวจริ ง) หรื อสมุดรายงานประจาตัวนักเรี ยน หรื อกรณี ปิดเทอมใช้บตั รนักเรี ยน
10) เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรื อ มารดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ทไี่ ม่ ได้ เดินทางไปด้ วย โดยให้
ทางอาเภอออกให้ เท่ านั้น ( หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ตอ้ งใช้หนังสื อยินยอม )
11) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับลูกค้ าทีม่ อี ายุเกินกว่ า 75 ปี เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าเป็ นเวลานานกว่าบุคคลทัว่ ไปและมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ในการทาประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเอง นอกจากนี้วซี ่าขึ้นอยูก่ บั ผลของสุขภาพของผูส้ ูงอายุเองและทางสถานทูต
พิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ ( ยกเว้นกรณี ที่ผสู ้ ูงอายุ 75 ปี ขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริ ง บริ ษทั ฯจะ
ดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณี ที่วซี ่าไม่
ผ่านหรื อออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบไม่วา่ กรณี ได ๆ ทั้งสิ้น บริ ษทั ฯจะขอสงวน
สิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดรวมถึงญาติหรื อผูต้ ิดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณี น้ ี)
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12) กรุ ณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ มอื ถือ เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน และอีเมล์ (สาคัญมาก) ทีส่ ามารถติดต่ อได้ ลงในสาเนาบัตรประชาชนและ สาเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยืน่ วีซ่า
13) ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าประมาณ 15 วัน หนังสื อเดินทาง(PASSPORT) ที่ยนื่ เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้
จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หากมีการใช้ เล่ มเดินทางไปประเทศอืน่ ก่ อน จะต้ องแจ้ งให้ เราทราบก่ อนยืน่ วีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้
ทราบ บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
14) ลูกค้ าจะต้ องเซ็นต์ ชื่อด้ วยตัวเอง เพือ่ ยืน่ วีซ่าออสเตรเลีย (เซ็นต์ ชื่อให้ เหมือนในพาสปอร์ ต) ทั้งหมด 2 ฟอร์ ม ดังนี้
14.1 คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม1419 ฟอร์มยืน่ วีซ่าออสเตรเลีย http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf (อัพเดทเวอร์ ชั่นล่ าสุ ด
เท่ านั้น (12/14) เสร็ จแล้วกรุ ณาส่ งกลับตัวจริ ง(เท่านั้น) พร้อมเอกสารอื่นๆ
ใช้ปากกาสีน้ าเงิน (เซ็นต์ชอื ่ 2 จุด ข้อ51 Part N – Signatures และ ข้อ 52 DECLARATION – Signatures หน้า 16)
*** สาหรับการยืน่ วีซ่าหากลูกค้าไม่ เซ็นต์ ชื่อด้ วยตัวเอง ให้ คนอืน่ เซ็นต์ ชื่อให้ หรือไม่ ยอมเซ็นต์ ชื่อในฟอร์ มยืน่ วีซ่า เราถือว่ าเป็ นการปลอม
แปลงเอกสารหรือเอกสารไม่ สมบูรณ์ หากท่ านโดนปฎิเสทวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน และจะไม่ คนื ค่ ามัดจาหรือค่าใช้ จ่าย
ทั้งหมด และหากโดนปฎิเสทเหตุผลเพราะปลอมแปลงเอกสารท่ านจะไม่ สามารถยืน่ วีซ่าได้ ภายใน 3 ปี
14.2 คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม956 http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf ใบมอบฉันทะให้เอเจนต์เป็ นตัวแทนยืน่ วีซ่าของ
ท่าน เสร็ จแล้วกรุ ณาส่งกลับตัวจริ ง(เท่านั้น) พร้อมเอกสารอื่นๆ
ใช้ปากกาสีน้ าเงิน (เซ็นต์ชอื ่ 1 จุด ข้อ 24 Declaration by client หน้า 5)

เงื่อนไขสําคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได้
ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยัง
ประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคําร้องขอวีซ่าใหม่กต็ ้อง
์
ชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และทางบริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์
ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึน้ อยู่กบั ทาง
์
บริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ตรงตามเงือ่ นไขทีจ่ ะยืน่ กรุ๊ป***
 กรุ ณาเตรียมเอกสารทีช่ ี้แจงไว้ ข้างต้ นให้ ครบตามทีก่ าหนด เพือ่ ความสะดวกของท่ านเองในการยืน
่ ขอวีซ่า 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
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2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปั จจุบนั .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรื อร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู.่ ......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ....................................
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้ อง
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้ อง
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี) ..................................................
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