
 

 

   

 

 
 

เดินทางโดยสายการบินสายการบินไทยสู่เมืองซิดนีย์ 
ล่องเรือส าราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ส่ิงก่อสร้างอนัโด่งดังของโลก  

ชมการสาธิตการตัดขนแกะ 
 เที่ยวต านานแห่งอทุยานแห่งชาติ บลูเม้าท์เท่นส์ อนัเป็นมรดกโลก  

ชิมไวน์ออสเตรเลยีเลศิรส พร้อมอาหารค ่า  



 

 
20.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์

สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 
23.59 น.  เหิรฟ้าสู่ บริสเบน  ประเทศออสเตรเลยี  โดยเทีย่วบินที ่ TG 473 

 
11.50 น.  ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้

เดินทางเขา้สู่ตวัเมืองบริสเบน 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
   น าท่านชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อนัดบัสามของประเทศ ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าบริสเบนท่ีสวยงามราวกบั

ภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของ รัฐควีนส์แลนด์ท่ีเจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จน
ไดรั้บสมญานามวา่ “รัฐแห่งการพกัผอ่น”   จากนั้นชม เซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝ่ังแม่น ้ า
บริสเบน ท่ีกวา้งใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพนัธ์ุเขตร้อนอนัอุดมสมบูรณ์  ผ่านชม ซิตี้ ฮอลล์ ให้ท่านได้ชม
สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม ผา่นยา่นกลางเมืองท่ีเป็นแหล่งร้านคา้ท่ีเรียกวา่ ย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ใหท้่านได้
อิสระเลือกช้อปป้ิงกบัสินคา้หลากหลายกนัได้ตามอธัยาศยั  น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือแล้ว โดยสารเรือ
เฟอร์ร่ีสู่ เกาะมอร์ตัน ทงักาลูม่า รีสอร์ท  (ก่อนข้ึนเรือกรุณาแยกชุดเล่นน ้ าหรือกางเกงขาสั่นใส่กระเป๋าใบ
เล็กห้ิวข้ึนบนเรือหากท่านตอ้งการป้อนอาหารโลมา ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เจา้หนา้ท่ีจะจดัส่งไปท่ีห้องพกั) 
ระหว่างเดินทางให้ท่านพกัผ่อนอิริยาบถชมวิวทิวทศัน์จากบนเรือ ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาทีใน
การเดินทาง เดินทางถึง ทังกาลูมา ไวล์ดอลฟิน รีสอร์ท ตั้งอยู่ในเกาะมอร์ตนัท่ีสร้างได้กลมกลืนกับ
ธรรมชาติไดอ้ยา่งสวยงามและเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวบนเกาะน้ีท่ีมีกิจกรรมหลายอยา่งทั้งทางน ้ าและทาง
บก ท่านจะไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติพร้อมสัมผสัประสบการณ์การป้อนอาหารให้กบัปลาโลมาจมูกขวดท่ี
อยูต่ามธรรมชาติดว้ยมือท่านเอง  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ณ TANGALOOMA RESORT หรือเทยีบเท่า  

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – บริสเบน 

วนัทีส่อง บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูม่า 



 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ตอ้นรับเชา้วนัใหม่อนัสดใสโดยให้ท่านได ้อิสระท ากิจกรรมบนเกาะน้ีไดม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่น
น ้ า เล่นเทนนิส วอลเล่ยบ์อลชายหาด ชมการให้อาหารนกพีลีแกน ต่ืนตากบับรรดานกพีลีแกนท่ีจะบิน
โฉบมารอรับอาหารท่ีท่าเรือซ่ึงท่านสามารถสัมผสัประสบการณ์อนัแปลกใหม่  หรือจะช้ือทัวร์นอก
รายการที่ ต้องติดต่อหัวหน้าทัวร์ในการจองล่วงหน้าคือ ATV QUAD BIKE TOURS, WHALE 
WATCHING, HELICOPTER JOY FLIGHT, MARINE DISCOVERY CRUISE  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร 
จากนั้นน าท่านสนุกสนานกบัการ น่ังรถ 4WD (รถ 4WD มีหลายขนาดท่ีสามารถจุนกัท่องเท่ียวไดเ้ร่ิมจาก 
6 ท่าน ไปจนถึง 22 คนต่อคนัและอาจจะนัง่รวมกบัทวัร์อ่ืน ๆ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวนั ) 
ผา่นป่าและพุ่มไมสู่้เนินทรายอนักวา้งใหญ่ท่ีจะให้ท่านไดต้ะลุยเนินทรายท่ี SAND DUNES ให้ท่านได้
ลองเล่นกระดานทรายจากยอดเนินทรายสูงชนัสู่ดา้นล่างอยา่งต่ืนเตน้เร้าใจ  จนไดเ้วลาทางโดยเรือเฟอร์ร่ี
จากเกาะมอร์ตนั ใชเ้วลาในการนัง่เรือ 75 นาทีไปยงั ท่าเรือเมืองบริสเบน  น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมือง
โกลด์โคสท์  เมืองตากอากาศชายทะเลท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในรัฐควีนส์แลนด์ท่ีมีหาดทรายสีทองทอด
ยาว 70 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองท่ีชาวออสซ่ีมาอาบแดดและเล่นกระดานโตค้ล่ืนเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ี
โกลดโ์คสทย์งัเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัชอ้ปป้ิงเพราะร้านคา้เปิดใหบ้ริการจนถึง 4 ทุ่มทุกวนั 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอาหารจีน ณ ภัตตาคาร  

   น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ณ GOLD COAST WATERMARK  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่ มูฟวี่เวิลด์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ท่านไดช้มโรงถ่ายภาพยนตร์ท่ีเป็นโลกแห่งจินตนาการ

ของผูม้าเยือนจากนานาประเทศ สัมผสักบัตวัละครของโรงภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียง น าท่านนั่งรถไฟชม
เทคนิคการถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงั เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมนในเร่ืองโปลิต

วนัทีส่ี่  โกลด์โคสท์  –  MOVIE WORLD   – ซิดนีย์ 

วนัทีส่าม ทงักาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน - โกลด์โคสท์ 



 

จิตไม่วา่ง ฯลฯ กระทบไหล่ดาราช่ือดงั อาทิ ลูนน่ีทูนส์ บัก๊บนันีกระต่ายแสนกล ชมแบทแมน ภาพยนตร์
สามมิติในโรงหนงัไฮเทคจากฮอลลีวูด้ ล่องแพตามหาบัก๊บนันี และนัง่รถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM  
หรือจะนั่งรถไฟเหาะตีลงักาท่ีต่ืนเต้นเร้าใจ ห้ามพลาดโชว์มาใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD 
STUNT DRIVER  เป็นการแสดงท่ีต่ืนตาต่ืนใจ  การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ท่ีมีการขบัอย่าง
ผาดโผน ทะลุก าแพง และส่ิงกีดขวาง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็นการจ าลองฉากจริงจาก
ภาพยนตร์ HOLLY WOOD ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน WARNER BROTHER   
เช่น บัก๊บนัน่ี สคูปป้ีดู   ภายใต้หลังคาโปร่งใสไม่ต้องร้อน และเปียกฝน เคร่ืองเล่น SCOOPY DOO 
SPOOKY รถไฟเหาะตีลงัผาดโผนน าท่านไปยงัดินแดนในโลกอากาศ พบกบัการผจญภยัอนัแสนสนุก 
มนัและประทบัใจ  BAT WING เป็นเคร่ืองเล่นท่ีมีความสูงถึง 60 เมตร โดยน าท่านข้ึนไปชมทิวทศัน์ของ 
MOVIE WORLD ก่อนพบกบัความต่ืนเตน้และ หวาดเสียวโดยการทิ้งด่ิงลงมาถึงพื้นด้วยความชัน 90 
องศา และสนุกประทบัใจ   

 
เทีย่ง อสิระ รับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เมืองโกลด์โคสท์ 
 ......... น ออกเดินทางจากสนามบินโดยสายการบินแคนตัส แอร์เวย์  เทีย่วบินที ่….. 
 ......... น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าอาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

น า ท่ าน เดิ น ท าง เข้ า สู่ ที่ พั ก   SYDNEY HOLIDAY INN POTTS POINT/ METRO CENTRAL 
HOTEL   หรือ เทยีบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกบัการชมธรรมชาติ
และความน่ารักของเหล่าสัตวพ์ื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท ให้ท่านได้สัมผสัและ
ถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตวันอ้ยอยา่งใกลชิ้ด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง สดช่ืนผอ่น

วนัทีห้่า ซิดนีย์ – สวนสัตว์พืน้เมือง – อทุยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  - ซิดนีย์ 



 

คลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน บนพื้นท่ีกวา่ 10 เอเคอร์ของผนืป่าอนัอุดมสมบูรณ์เขตร้อนช้ืน พร้อม ชม
การสาธิตการตัดขนแกะ หน่ึงในอาชีพท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัชาวออสเตรเลีย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบ บาร์บีคิว ณ ร้านอาหารในสวนสัตว์ 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ช่ืนชมทิวทศัน์อนัสวยงามบนผืนแผน่ดินและ
หุบเขาอนักวา้งใหญ่ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องนกนานาชนิด สัตวต์าง ๆ สามารถอาศยัอยูต่ามธรรมชาติและเต็มไป
ดว้ยตน้ยูคาลิปตสัเวลามองระยะไกลเป็นสีน ้ าเงินตามหุบเขาอนักวา้งใหญ่ ผา่นเมืองเล็กๆกลางหุบเขาช่ือ
ว่า KATOOMBA  น าท่านชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อน
รูปทรงแปลกตาท่ีเกิดจากฝนและลมพดัจนเกิดเป็นต านานความรักอนัแสนเศร้าของยกัษ์สาวอะบอริจ้ิน
สามตนท่ีถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนท าให้หุบเขาแห่งน้ีมีความงามยิ่งข้ึน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
SCENIC WORLD บริษทัท่ีบริการกระเชา้และรถรางลงหุบเขาท าให้ท่านไดช้มเขาสามอนงคไ์ดส้วยงาม
ยิ่งข้ึนอีกมุม น าท่านนั่ง รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ท่ีดัดแปลงมาจากรถขน
ถ่านหินในสมยัก่อนมีความชนัถึง 45 องศา วิง่ผา่นทะลุหุบเขาอนัสูงชนัสู่หุบเขาดา้นล่างอยา่งต่ืนเตน้และ
หวาดเสียว จากนั้นให้ท่านไดเ้ดินชมธรรมชาติตามทางไมท่ี้จดัไวอ้ย่างสวยงามใตหุ้บเขา ชมป่าฝนและ
หุ่นจ าลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้น ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่
ดา้นบนพร้อมชมความงดงามเบ้ืองล่างของหุบเขาสีน ้าเงินท่ีท่านยงัสามารถชมยอดเขาสามอนงคอี์กมุมท่ี
แตกต่าง ( ในกรณีที่ RAILWAY ปิดปรับปรุง ก็สามารถน่ัง SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขา
แทน )  เดินทางกลบัสู่ ซิดนีย์ แวะ ร้านช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง เพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบ ารุงผิว หรือ
ของท่ีระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ ้ 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อาหารไทย พร้อมไวน์ออสเตรเลยี 

น าท่ าน เดินทางเข้าสู่ที่พั ก  ณ   SYDNEY HOLIDAY INN POTTS POINT/ METRO CENTRAL 
HOTEL   หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านชม นครซิดนีย์ โดยผ่านชม หาดบอนได หาดทรายท่ีหนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพกัผอ่นวนัหยุด
หรือยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อนัสดช่ืน ท่ีนิยมเล่นกระดานโตค้ล่ืน หาดทรายแห่ง
น้ียงัไดเ้ป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลยบ์อลชายหาดในคราวท่ีจดักีฬาโอลิมปิก ปี 2000  ผ่าน
ชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทศันียภาพอนัสวยงามของอ่าวซิดนีย ์และ
มหาสมุทรแปซิฟิคท่ีสวยงาม แวะท่ี เดอะแก๊ป จุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งท่ีท่านจะได้ชมทอ้งทะเลอนั
งดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเขา้ซิดนียใ์นทางเรือ ในบริเวณน้ียงัเคยเป็น

วนัทีห่ก ซิดนีย์ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  -  ช้อปป้ิงในย่านไชน่า ทาวน์ 



 

จุดวางปืนใหญ่ยิงต่อตา้นขา้ศึกท่ีเขา้มาทางเรือในยามสงคราม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอร่ี มา้นัง่หินตวั
โปรดของภริยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซ่ึงเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของ
สวนสาธารณะ ดา้นหน้าเป็นอ่าวซิดนียท่ี์สวยงาม  นอกจากน้ีดา้นบนสวนสาธารณะยงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ี
สวยงามท่ีท่านจะถ่ายรูปใหเ้ห็นโรงละครโอเปร่า เฮา้ส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลกัษณ์ของนครซิดนีย ์ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือให้ท่านได ้ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA 
HOUSE) ส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่นดว้ยหลงัคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วม
สมัยท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วย
งบประมาณในการก่อสร้างกวา่ร้อยลา้นเหรียญ ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองคก์ารยูเนสโก
ไดล้งทะเบียนข้ึนเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดง
ละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวนมาก ระหวา่งล่องเรือท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบั สะพาน
ฮาร์เบอร์  ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งซิดนียท์างดา้นเหนือกบัตวัเมืองซิดนียเ์ขา้หากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนียไ์ด้
อยา่งสวยงาม  ชมเรือใบท่ีชาวออสซ่ีน าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี จากนั้นน าท่าน ชอ้ป
ป้ิงเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายกบับรรดาห้างสรรพสินค้า ช้ันน าของออสเตรเลยี         

       
ค ่า อสิระ รับประทานอาหารกลางค ่า ตามอธัยาศัย 
18.30 น.  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิทธ์  
21.30 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย  เทีย่วบินที ่ TG 472 
03.50 น. +1  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง  12 – 17  เมษายน 2559 ( สงกรานต์ ) 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตั๋ว 
12-17 เม.ย.59 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินตลอด
การเดินทาง 

(ราคาตั๋วบินภายในประเทศแล้ว) 

ผูใ้หญ่ 71,900.- บาท 46,900.- บาท 
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 68,900.- บาท 43,900.- บาท 

เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ มเีตียง 65,900.- บาท 40,900.- บาท 

เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ ไม่มเีตียง 62,900.- บาท 38,900.- บาท 



 

หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 8,900.- บาท  8,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 ลด 1,200.- บาท 1,200.- บาท 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินไทย (TG) ตามเส้นทาง และสายการบินภายใน  
 ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี, ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศออสเตรเลีย 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัการเดินทางรวมอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

( รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์) 
 ค่าน ้ ามนัจากสายการบิน ณ วนัท่ี  9 ธนัวาคม 2558 และบริษทัฯของสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาตามภาษีน ้ ามนั หาก

สายการบินเปล่ียนแปลงภาษีน ้ามนัหลงัจากน้ี 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง  
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทปิคนขับรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไม่       

มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงาน        
ยกกระเป๋า 

 ไม่มีแจกน า้ด่ืมบนรถและไม่รวมกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจากท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
 กรุณามัดจ า 20,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 
เลขทีบ่ัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619688 
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งาน

เหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ส าหรับท่านที่รอผล วีซ่า หรือหากผลวซ่ีาผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ 

ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อน วนัเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ 



 

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลยีก่อน  

21 วนัท างาน หรือก่อน 3 สัปดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน

และผลวซ่ีาของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้

เดินทางยกเลกิหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้
 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วนัท าการคืนค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหนา้ 31– 50 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 20-30 วนั ก่อนเดินทาง ยดึค่ามดัจ า 20,000.- บาท และมีค่าใชจ่้ายเพิ่มดงัน้ี 
- กรณีท่ีถูกปฏิเสธวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยดึค่ามดัจ าทั้งหมดหรือหกัค่าใชจ่้าย 50% จากราคาทวัร์  
- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  

 

หมายเหตุ 
 ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ ามันของสายการบิน หากสายการบินมีการ

เปล่ียนแปลง 
 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จ านวน 20 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือ เปล่ียนแปลงราคา 
 ส าหรับห้องท่ีเป็นสามเตียง (TRIPLE ROOM ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนนอ้ยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียง

ใหญ่สองเตียงท่ีสามารถพกัได้ 3 ท่าน (2 DOUBLE  BEDS )  หรืออาจจะจดัเป็นห้องท่ีมีเตียงเสริมให้  หรืออาจจะ
เป็น 1 เตียงใหญ่ + 1 เตียงเสริม( 1 DOUBLE + 1 EXTRA BED ) 

 หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษหรือท่ีนัง่บนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมลข์องสายการบิน กรุณาแจง้ให้เราทราบในตอน
จองทวัร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ให้สายการบินทราบแต่จะไดต้ามท่ีขอหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสายการ
บินจะพิจารณาให ้

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตัว๋ท่ีลูกค้าซ้ือเองเพื่อต่อเท่ียวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ หากเท่ียวบินล่าช้าหรือ
เปล่ียนแปลง 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกและปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั  

 บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย
หรือส่ิงตอ้งห้ามน าเขา้ประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ย
เหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  



 

 ทางบริษทัฯไม่คืนเงินไหท้่านไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวี
ซ่าอนัสืบเน่ืองมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานในเร่ืองการเงินและการท างานของตวั
ผูโ้ดยสารเอง บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 

  บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยท่ีท่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเคร่ืองในกรณีท่ีสายการบิน
ระหวา่งประเทศล่าชา้ 

 

เอกสารในการขอวซ่ีา (ข้อ 14 ส าคญัมาก)  
1. หนงัสือเดินทาง มีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นบัวนัเดินทาง) และถ่ายส าเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติด

มาทั้งหมด (ส าคัญมาก) 
2. รูปถ่ายสี จ  านวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล, ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  
5. หนังสือรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน)  หรือส าเนาทะเบียนการคา้ถ้าเป็นเจา้ของ

กิจการ 
6. ขา้ราชการจะตอ้งมีหนงัสือรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน)   
7. ขา้ราชการเกษียณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 
8. หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ STATEMENT ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจ า ย้อนหลัง 6 

เดือน ออกจากธนาคารเท่าน้ัน กรณีที่บางท่านต้องการใช้ STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน 
ต้องเป็นยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่าน้ัน (ควรใช้ STATEMENT จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงินฝากตัว
จริง เพราะระหว่างการย่ืนวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงินฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวี
ซ่าจากทางสถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยีไม่รับ BANK GUARANTEE ในการใช้ย่ืนวซ่ีา 

9. เด็กขอหนงัสือรับรองจากโรงเรียน (ตวัจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรียน 
10. เด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกบับิดา หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้

เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอ าเภอออกให้เท่าน้ัน ( หากเดินทางกบับิดาและมารดาพร้อมกนัไม่ตอ้งใชห้นงัสือยนิยอม )  
11. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการย่ืนวซ่ีาเป็นเวลานานกว่าบุคคล

ทั่วไปและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการท าประกันสุขภาพซ่ึงลูกค้าจะต้องจ่ายเอง นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพ
ของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 
75 ปีขึน้ไปยืนยนัทีจ่ะเดินทางจริง บริษัทฯจะด าเนินการให้และแนะน าให้ย่ืนวซ่ีาก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และ
ต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามก าหนดวันเดินทางมีผลท าให้
เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งส้ิน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
รวมถึงญาติหรือผู้ติดตามทีผ่ลวซ่ีาออกแล้วแต่ยกเลกิเพราะกรณนีี้) 

12. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (ส าคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบา้น เพื่อกรอกฟอร์มในการยืน่วซ่ีา  



 

13. ระยะเวลาในการยื่นวซ่ีาประมาณ 15 วนั   หนงัสือเดินทาง(PASSPORT) ท่ียื่นเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดึงออกมา
จากสถานทูตไดจ้นกวา่จะถึงวนัก าหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบ
ก่อนย่ืนวซ่ีา  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน  

14. ลูกค้าจะต้องเซ็นต์ช่ือด้วยตัวเอง เพ่ือย่ืนวซ่ีาออสเตรเลยี (เซ็นต์ช่ือให้เหมือนในพาสปอร์ต) ทั้งหมด 2 ฟอร์ม ดังนี ้ 
14.1 คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม1419  ฟอร์มยืน่วซ่ีาออสเตรเลีย 

HTTP://WWW.IMMI.GOV.AU/ALLFORMS/PDF/1419.PDF (อัพเดทเวอร์ช่ันล่าสุดเท่าน้ัน (12/14) 
เสร็จแลว้กรุณาส่งกลบัตวัจริง(เท่านั้น) พร้อมเอกสารอ่ืนๆ   
ใช้ปากกาสีน ้าเงิน  (เซ็นต์ช่ือ 2 จุด ข้อ51  PART N – SIGNATURES และ ข้อ 52 DECLARATION – 
SIGNATURES  หน้า 16) 
 *** ส าหรับการย่ืนวีซ่าหากลูกค้าไม่เซ็นต์ช่ือด้วยตัวเอง ให้คนอ่ืนเซ็นต์ช่ือให้หรือไม่ยอมเซ็นต์ช่ือในฟอร์ม
ย่ืนวีซ่า เราถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ หากท่านโดนปฎิเสทวีซ่า ทางบริษัทฯ 
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน และจะไม่คืนค่ามัดจ าหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด และหากโดนปฎิเสทเหตุผลเพราะ
ปลอมแปลงเอกสารท่านจะไม่สามารถย่ืนวซ่ีาได้ภายใน 3 ปี  

14.2 คลิกดาวน์ โหลดฟอร์ม956  HTTP://WWW.IMMI.GOV.AU/ALLFORMS/PDF/956.PDF  ใบมอบ
ฉนัทะใหเ้อเจนตเ์ป็นตวัแทนยืน่ วซ่ีาของท่าน  เสร็จแลว้กรุณาส่งกลบัตวัจริง(เท่านั้น) พร้อมเอกสารอ่ืนๆ   
ใช้ปากกาสีน า้เงิน (เซ็นต์ช่ือ 1 จุด ข้อ  24 DECLARATION BY CLIENT  หน้า 5) 

 

เง่ือนไขส าคญัของการพจิารณาวซ่ีา 
 การพิจารณาอนุมติัวีซ่านั้นข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ้ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์
จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศออสเตรเลียตามเอกสารท่ีระบุเท่านั้น  
 

กรณถูีกปฎเิสธวซ่ีา  
 หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการย่ืนค าร้องขอ

วซ่ีาใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกคร้ัง 
 หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และ

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  
 หากทางสถานทูตแจง้ว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บิดเบือนขอ้เท็จจริง 

หรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ

ท่าน ข้ึนอยูก่บัทางบริษทัฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะ
ย่ืนกรุ๊ป กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวซ่ีา*** 

 
 

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf


 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

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. ประเภทหอ้งพกั (จดัหอ้งพกั) 
 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  (TWN / DBL) ............หอ้ง    
 10.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 
 10.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 10.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 10.5 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
11. อาหาร           ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมงัสาวรัิส 
      อ่ืนๆ....................................................... 
12. หมายเลขสมาชิก รอยลั ออร์คิด พลสั (ROYAL ORCHID PLUS) ROP (ถา้มี)................................................................. 
 


