
 
     
 

  

 PARADISE AUSTRALIA 6D4N (TG) 
ซิดนีย – บลูเมาทเทนส – บริสเบน – โกลดโคสท  6 วัน 4 คืน 

บริษัท เอ พลัส ทราเวิล  จํากัด ขอเชิญทานเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย เมืองเอกแหงรัฐ

นิวเซาทเวลส ลองเรือสําราญชม อาวซิดนีย ชม โรงละครโอเปราเฮาส สิ่งกอสรางอันโดงดังของออสเตรเลีย ที่องคการ

ยูเนสโกไดประกาศใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหงใหม  ลองเรือสําราญ ชมความงามของอาวซิดนีย ทามกลางแสง

ตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอาวซิดนีย  ชม สัตวพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่โคอาลา พารค พรอมช ม

การสาธิตการตัดขนแกะ ชมเขาสามอนงค THREE SISTERS ROCK ตํานานแหงอุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส อัน

เปนมรดก นําทานสูรัฐควีนสแลนด รัฐแหงแสงอาทิตยอันแสนสดใสของประเทศออสเตรเลีย  เมืองบริสเบน เมือง

หลวงของรัฐควีนสแลนดชอปปงในยานควีนสตรีท มอลล  เดินทางสูโกลดโคสท เมืองสวรรคแหงการพักผอนของ

ออสเตรเลียท่ีมีหาดทรายสีทองยาวสุดลูกตา เขาชม MOVIE WORLD ท่ีทานจะไดพบกับตัวแสดงของหนังดังอยาง

ใกลชิด  นําทานสู SEA WORLD สวนสนุกทางนํ้าท่ีเต็มไปดวยเคร่ืองเลนท่ีตื่นเตนมากมาย  นําทานขึ้นสู 

SKYPOINT OBSERVATION DECK  ของตึก Q1 SKYPOINT OBSERVATION DECK เปนอาคารท่ีพักอาศัยท่ี

สูงท่ีสุดในโลกดวยมีจํานวนช้ันถึง 80 ช้ัน คุณจะไดชมวิวเมือง GOLD COAST ในมุม 360 องศา   
• พรอมสะสมไมลจากการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง   12 -17 เมษายน 2558 ( สงกรานต ) 

      

วันแรก   กรุงเทพฯ – นครซิดนีย 

16.00 น.  ¼ Ù é ½ßÂÀÛ °Ç Ì“Ö ÊªÚÂÀàñ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขาหมายเลข 2  แถว D 

เคานเตอรสายการบินไทย (TG) é ±“Û Ô Â“Û ÀàñÖ Ë¾“Ö ÂÌÚÃ ê ÎÙ ÃÌßªÛ Ìé Ö ªÓ Û ÌªÛ Ìé ½ßÂÀÛ ° 

19.20 น.  é Ô ßÌÈŠÛ Óä’ นครซิดนีย ÄÌÙ é ÀÑ Ö Ö Ó é ¾Ìé ÎàË  ë ½Ëé ÀàñËÐÃßÂÀàñ  TG 475 

วันท่ีสอง  นครซิดนีย –สวนสัตวพ้ืนเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส – ซิดนีย 

07.20 น. é ½ßÂÀÛ °¿á° ทาอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ นครซิดนีย ÄÌÙ é ÀÑ Ö Ö Ó é ¾Ìé ÎàË 

Ô ÎÚ°Å’Û ÂÇ ßÁà¾ÌÐ±Â é «“Û เมืองแลว นําทานเดินทางสู สวนสัตวพื้นเมือง KOALA 

PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความนารักของเหลา

สัตวพื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาลา จิงโจ วอมแบท ใหทานไดสัมผัสและถายรูปคู

กับโคอาลาตัวนอยอยางใกลชิด สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือของทาน

เอง สดชื่นผอนคลายไปกับบรรยากาศอันรมร่ืน บนพื้นที่กวา 10 เอเคอรของผืนปาอัน

อุดมสมบูรณเขตรอนชื้น พรอมชมการสาธิตการตัดขนแกะ หน่ึงในอาชีพที่สราง

รายไดใหกับชาวออสเตรเลีย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บารบีคิว ณ รานอาหารที่โคอาลา พารค 

  นําทานเดินทางเขาสู อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส ชื่น ชมทิวทัศนอันสวยงามบน

ผืนแผนดินและหุบเขาอันกวางใหญซ่ึงเปนที่อยูของนกนานาชนิด สัตวตาง ๆ สามารถอาศัยอยูตามธรรมชาติและ

เต็มไปดวยตนยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเปนสีนํ้าเงินตามหุบเขาอันกวางใหญ ผานเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อ

วา KATOOMBA  จากน้ันชม เขาสามอนงค (THREE SISTERS ROCK) เปนแทนหินใหญสามกอนรูปทรง



 
     
 

  

แปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเปนตํานานความรักอันแสนเศราของยักษสาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาป

ใหเปนหินสามกอนทําใหหุบเขาแหงน้ีมีความงามยิ่งขึ้น จากน้ันนําทานเดินทางสู 

SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเชาและรถรางลงหุบเขาทําใหทานไดชมเขา

สามอนงคไดสวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นําทานรถรางไฟฟา (KATOOMBA SCENIC 

RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถานหินในสมัยกอนมีความชันถึง 45 องศา  วิ่ง

ผานทะลุหุบเขาอันสูงชันสูหุบเขาดานลางอยางตื่นเตนและหวาดเสียว จากน้ันใหทาน

ไดเดินชมธรรมชาติตามทางไมที่จัดไวอยางสวยงามใตหุบเขา ชมปาฝนและหุนจําลอง

การขุดถานหินในสมัยกอน จากน้ันขึ้นกระเชา SCENIC CABLEWAY จากใตหุบเขา

สูดานบนพรอมชมความงดงามเบื้องลางของหุบเขาสีนํ้าเงินที่ทานยังสามารถชมยอด

เขาสามอนงคอีกมุมที่แตกตาง  

 คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า  ณ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

ÂöÛ À’Û Â é ½ßÂÀÛ °é «“Û Óä’ÀàñÇ Úª  SYDNEY TRAVELODGE HOTEL Ô ÌâÖ é ÀàËÃ é À’Û  

 

วันท่ีสาม  นคร ซิดนีย – เท่ียวชมเมือง – ลองเรือชมอาวซิดนีย – ชอปปง – บริสเบน  

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  

นําทานชมนครซิดนีย โดยผานชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุมสาวชาวออสซ่ีนิยม

มาพักผอนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศทามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่

นิยมเลนกระดานโตคล่ืน หาดทรายแหงน้ียังไดเปนเสนทางในการวิ่งมาราธอนและ

วอลเลยบอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปก ป 2000  ผานชมบานของเศรษฐี

บนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหนาผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอาวซิดนีย และ

มหาสมุทรแปซิฟคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงที่ทานจะไดชม

ทองทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟก และความงามของปากอาวทางเขาซิดนีย

ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเปนจุดวางปนใหญยิงตอตานขาศึกที่เขามาทางเรือในยาม

สงคราม มาหินของมิสซิสแม็คควอร่ี มาน่ังหินตัวโปรดของภริยาของผูสําเร็จ

ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส ซ่ึงเปนมาหินทรายอยูปลายสุดของสวนสาธารณะ 

ดานหนาเปนอาวซิดนียที่สวยงาม  นอกจากน้ีดานบนสวนสาธารณะยังเปนจุดถายรูป

ที่สวยงามที่ทานจะถายรูปใหเห็นโรงละครโอเปรา เฮาสและสะพานฮารเบอรเปน

สัญลักษณของนครซิดนีย  
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

ลองเรือสําราญในอาวซิดนีย  เพื่อชมโรงละครโอเปราเฮาส (OPERA HOUSE) 

ส่ิงกอสรางที่โดดเดนดวยหลังคารูปเรือซอนกันอันเปนเอกลักษณในแบบ

สถาปตยกรรมรวมสมัยที่สรางชื่อเสียงใหกับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอรน อูซอง 

สถาปนิกชาวเดนมารก ดวยงบประมาณในการกอสรางกวารอยลานเหรียญ ใชเวลา

ในการกอสรางนานถึง 14 ป และองคการยูเนสโกไดลงทะเบียนขึ้นเปนมรกดโลกในป 

พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดวยหองแสดงคอนเสิรต หองแสดงละคร และหอง

ภาพยนตร และรานอาหารจํานวนมาก ระหวางลองเรือทานยังสามารถถายรูปกับสะพาน

ฮารเบอร  ที่เช่ือมตอระหวางซิดนียทางดานเหนือกับตัวเมืองซิดนียเขาหากัน ทอดยาว



 
     
 

  

กลางอาวซิดนียไดอยางสวยงามและทําใหการเดินเขาสูตัวเมืองซิดนียไดสะดวงย่ิงขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซ่ีนํา

ออกมาลองอาวอวดความงามในอาวแหงนี้ จากน้ันเดินทางกลับสูซิดนีย แวะรานชอปปงสินคาพื้นเมืองเพื่อเปนของ

ฝาก อาทิเชนครีมบํารุงผิว หรือของที่ระลึกตาง ๆ เชนพวงกุญแจโคอาลา หรือจิงโจ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ รานอาหารไทย  

 ±Û ªÂ ÚòÂ é ½ßÂÀÛ °Óä’ÓÂÛ ÊÃßÂÉÛ Ëì ÂÄÌÙ é ÀÑ   

…….น. é ½ßÂÀÛ °ë ½ËÓÛ ËªÛ ÌÃßÂ Virgin Australia Airlines Ó Û ËªÛ ÌÃßÂÉÛ Ëì ÂÄÌÙ é ÀÑ Ó ä’é ÊâÖ °ÃÌßÓ é Ã Â é ÀàñËÐÃßÂÀàñ  

…….น.  ¿á°é ÊâÖ °ÃÌßÓ é Ã Â é ÊâÖ °é Ö ª«Ö °ÌÚ¹ÐàÂÓ–ê ÎÂ½–   

ÂöÛ À’Û Â é ½ßÂÀÛ °é «“Û Óä’ÀàñÇ Úª  BRISBANE FOUR POINT HOTEL   Ô ÌâÖ é ÀàËÃ é À’Û  

 

วันท่ีสี่    บริสเบน – มูวี เวิลด – โกลดโคสท  

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  

นําทานบริสเบน เมืองใหญอันดับสามของประเทศออสเตรเลีย ต้ังอยูบนฝงแมน้ําบริสเบนท่ีสวยงามราว

กับภาพวาด และเปนเมืองท่ีเจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว จนไดรับสมญานามวา “รัฐแหง

การพักผอน” จากนั้นนําทานชมศาลาวาการเมืองในสถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสคิ รายลอมดวยอาคาร

ทรงทันสมัย ชมเซาทแบงค ปารกแลนด สวนสาธารณะริมฝงแมน้ําบริสเบน ท่ีกวางใหญ เต็มไปดวยพืช

พรรณเขตรอนอันอุดมสมบูรณ  เดินทางสู มูฟวี่เวิลด ของวอรเนอรบราเธอรส 

 ใหทานไดชมโรงถายภาพยนตรท่ีเปนโลกแหงจินตนาการของผูมาเยือนจากนานา

ประเทศ สัมผัสกับตัวละครของโรงภาพยนตรท่ีมีชื่อเสียง นําทานนั่งรถไฟชมเทคนิคการ

ถายทําภาพยนตรชื่อดัง เชน ซุปเปอรแมน แบทแมน ชมการแสดงของสต้ันแมนในเรื่อง

โปลิตจิตไมวาง ฯลฯ กระทบไหลดาราชื่อดัง อาทิ ลูนนี่ทูนส บั๊กบันนีกระตายแสนกล ชม

แบทแมนภาพยนตรสามมิติในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวูด ลองแพตามหาบั๊กบันนี และ

นั่งรถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM  หรือจะนั่งรถไฟเหาะตีลังกาท่ีต่ืนเตนเราใจ 

                      หามพลาดโชวมาใหมการแสดงแขงรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER   

 เปนการแสดงที่ต่ืนตาต่ืนใจ  การแขงรถมอเตอรไซค และ รถยนตที่มีการขับอยางผาด

โผน ทะลุกําแพง และสิ่งกีดขวาง พรอม SPECIAL AFFECT สมจริง เปนการจําลองฉาก

จริงจากภาพยนตร HOLLY WOOD 

                            หามพลาด ขบวนพาเหรดของเหลาตัวการตูน WARNER BROTHER   เชน บั๊กบัน

น่ี สคูปปดู   ภายใตหลังคาโปรงใสไมตองรอน และเปยกฝน 

                            เคร่ืองเลน SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลังผาดโผนนําทานไปยังดินแดน

ในโลกอากาศ พบกับการผจญภัยอันแสนสนุก มันและประทับใจ      

 BAT WING เปนเคร่ืองเลนที่มีความสูงถึง 60 เมตร โดยนําทานขึ้นไปชมทิวทัศน

ของ MOVIE WORLD กอนพบกับความต่ืนเตนและ หวาดเสียวโดยการทิ้งด่ิงลง

มาถึงพื้นดวยความชัน 90 องศา และสนุกประทับใจ   (รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)    

เดินทางสูโกลดโคสท เมืองสวรรคแหงการพักผอนของออสเตรเลียท่ีมีหาดทรายสีทองยาวสุดลูกตา  และ

เปนเมืองท่ีมีรานคาเปดใหทานไดชอปปงยามคํ่าคืนอยางจุใจ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  WATERMARK HOTEL GOLD COAST  หรือเทียบเทา 

 



 
     
 

  

วันท่ีหา    โกลดโคสท – ซีเวิลด – SKYPOINT OBSERVATION DECK ชมวิวเมืองโกลดโคสท  

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  

 ÂöÛ À’Û Â é ½ßÂÀÛ °Óä’ ซีเวิลด ÓÐÂÓÂãªËÖ ½ÂßËÊÖ àªê Ô ’°«Ö °ÌÚ¹ÐàÂÓ–ê ÎÂ½– Ô Û ª

±Û ª¾ÚÐé ÊâÖ °ë ªÎ½–ë ÓÀ–ÄÌÙ ÊÛ ¼  25 ÂÛ Àà ÌßÊÊÔ Û ÓÊãÀÌê Ä´ßÈ„ª ½“Û Â ì Â é ¾ðÊ

í Ä½“ÐËé ÌâñÖ °é Î’ÂÓã½é Ì“Û ì ±ÊÛ ªÊÛ Ëé ³’ÂÌÙ í È é Ô Û Ù ¾àÎÚ°ªÛ  ê ÎÙ ªÛ Ìê Ó½°ë ³Ð–

Óªà ³Êë ÎÊÛ ê ÓÂÌä“ é Ç ÂªÐßÂ ê ÎÙ Ô Êà«Û ÐÀàñÂ’Û ÌÚª  

  (รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)    

  จากนั้นเดินทางสู นําทานข้ึนสู  SKYPOINT  OBSERVATION DECK   

ของอาคาร Q1 ท่ีพักอาศัยท่ีสูงท่ีสุดในโลกดวยมีจํานวนชั้นถึง 80 ชั้น เปนรี

สอรทระดับหรู 5 ดาว บริการดวยลิฟฟความเร็วสูงขึ้นไปยังชั้นท่ี 77 และ 78 

ซึ่งเปนชั้นชมวิว คุณจะไดชมวิวเมือง Gold Coast ในมุม 360 องศา  อิสระใน

การชอปปงท่ี Surfer Paradise เปรียบเสมือนหัวใจของ Gold Coast เต็มไป

ดวยรานคาบูติค รานขายของท่ีระลึก รานอาหาร คาเฟ และบาร ยานนี้มักจะ

มีชีวิตชีวาเต็มไปดวยนักเลนกระดานโตคลื่นริมหาดทรายท่ีขาวสุดลูกตา หนัก

ทองเท่ียวบางทานก็นอนอาบแดดและเลนกีฬาริมหาด 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําอาหารจีน ณ ภัตตาคาร  

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  WATERMARK HOTEL GOLD COAST  หรือ

 เทียบเทา 

 

วันท่ีหก  โกลดโคสท – บริสเบน  – กรุงเทพฯ  

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  

  ใหทานไดอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางจากเมืองโกลดโคสทสูสนามบินเมืองบริสเบน  

14.00 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG474 

20.20 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     
 

  

 

อัตราคาบริการ 

คณะผูเดินทาง 
ราคารวมต๋ัว 

สงกรานต 2558 

ราคาไมรวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

ตลอดการเดินทาง 

ผูใหญ 71,900.- บาท 41,900.- บาท 

เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 1 ผูใหญ  68,900.- บาท 39,900.- บาท 

เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญมีเตียง 66,900.- บาท 35,900.- บาท 

เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง 62,900.- บาท 33,900.- บาท 

หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ    9,900.- บาท   9,900.- บาท 

ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หอง  ทานท่ี 3 ลด   1,200. -บาท   1,200. -บาท 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีนํ้ามันของสายการบิน หากสายการบินมีการเปล่ียนแปลง 

*** การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 20 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 20 ทาน บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทางหรือ เปล่ียนแปลงราคา 

*** ราคาไมรวมตั๋วจะตองซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มโดยประมาณ 150 -170 เหรียญออสเตรเลียในราคาตั๋วกรุป บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและเที่ยวบินขึ้นอยูกับตารางบินในแตละวันของสายการบิน 

*** สําหรับหองที่เปนสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนนอยและบางโรงแรมอาจจะเปนเตียงใหญสองเตียงที่

สามารถพักได 3 ทาน (2 Double  beds )  หรืออาจจะจัดเปนหองที่มีเตียงเสริมให  หรืออาจจะเปน 1 เตียงใหญ + 1 เตียงเสริม 
( 1 Double + 1 Extra bed ) 
*** หากทานตองการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน กรุณาแจงใหเราทราบในตอนจองทัวรหรือ

กอนเดินทางอยางนอย 10 วัน เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึ้นอยูกับสายการบินจะพิจารณาให 

*** บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกคาซ้ือเองเพ่ือตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง ๆ หากเที่ยวบินลาชา 

 

อัตราน้ีรวม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) ตามเสนทาง และสายการบินภายใน Virgin Australia 

 คาโรงแรมที่พัก (สองทานตอหน่ึงหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ

 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม,ี คาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย 

 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 

 คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

และประกันสัมภาระในการเดินทางสูญหายหรือถูกขโมยจายในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท 

 คานํ้ามันจากสายการบิน ณ วันที่  28 พฤศจิกายน 2557 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนํ้ามัน หาก

สายการบินเปล่ียนแปลงภาษีนํ้ามันหลังจากน้ี 

อัตราน้ีไมรวม 

 คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 

 คานํ้าหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเคร่ืองด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง  

 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท  คาซักรีด ฯลฯ 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 



 
     
 

  

 คาทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน สวนคาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไมมี

เพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยก

กระเปา 

 ไมมีแจกนํ้าด่ืมบนรถ 

 ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยสวนใหญจะขายเปนเน็ตเปนชั่วโมง 

 

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท ตอการจองทัวรหน่ึงทาน  

 ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซาเขาประเทศ 

 ออสเตรเลีย กอน 21 วันทํางาน หรือกอน 3 สัปดาห  

 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียลาชา ไมทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน 

 และผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 

 สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการสําหรับทานที่รอผล

วีซา หรือหากผลวีซาผานแลวขอชําระยอดคาใชจายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไมไดรับเงินครบทั้งหมดกอน  

วันเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ 

 

การยกเลิก 

 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 50 วันทําการคืนคามัดจํา 20,000.- บาท. 

 แจงลวงหนา 21– 49 วัน กอนเดินทาง หักคามัดจําตั๋วทานละ 20,000 บาท  

 แจงลวงหนา 15-20 วัน กอนเดินทาง ยึดคามัดจํา 20,000.- บาท และมีคาใชจายเพิ่มดังนี ้

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดคามัดจําและหักคาใชจาย 50% จากราคาทัวร  

- กรณีออกตั๋วแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาตั๋ว  

 แจงลวงหนา 1 – 14 วัน กอนเดินทาง จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด  

 

หมายเหตุ  

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลาชาของสายการบินหรือโรงแรมที่พกัในตางประเทศ 

เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ และบริษัทฯ

จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางออก หรือเขาประเทศ  เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงตองหามนําเขา

ประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ  ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมือง

พิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมคืนเงินไหทานไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน  บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา

อันสืบเน่ืองมาจากเอกสารในการยื่นวีซาไมครบถวนและไมผานมาตรฐานในเร่ืองการเงินและการทํางานของตัวผูโดยสารเอง บริษัทฯ

จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานัก

อยูในประเทศไทย บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ทานออกตั๋วเองเพื่อตอเคร่ืองในกรณีที่สายการบิน

ระหวางประเทศลาชา 

 

 

 

 



 
     
 

  

เอกสารในการขอวีซา (ขอ 14 สําคัญมาก)  

1) หนังสือเดินทาง มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถายสําเนาหนาท่ีมีการเดินทางเขา-ออก หรือมีวีซาติดมาท้ังหมด 

(สําคัญมาก) 

2) รูปถายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 

3) สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

4) สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล, สําเนาทะเบียนสมรส  (ถามี)  

5) หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทท่ีทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทานั้น)  หรือสําเนาทะเบียนการคาถาเปนเจาของกิจการ 

6) ขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษเทานั้น)   

7) ขาราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรขาราชเกษียณ 

8) หลักฐานการเงิน โดยใชสมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพยหรือฝากประจํา ยอนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคาร

เทานั้น กรณีท่ีบางทานตองการใช statement ยอนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ตองเปนยอดคงเหลือแบบไมติดลบเทานั้น 

(ควรใช Statement จากธนาคารจะสะดวกกวาการใชสมุดเงินฝากตัวจริง เพราะระหวางการย่ืนวีซาใชเวลาประมาณ 10 -15 วัน 

ทานจะไมสามารถใชสมุดเงินฝากไดจนกวาจะไดรับผลวีซาจากทางสถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไมรับ  Bank 

Guarantee ในการใชย่ืนวีซา 

9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปดเทอมใชบัตรนักเรียน 

10) เด็กอายุต่ํากวา 18 ป หากไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูท่ีไมไดเดินทางไปดวย 

โดยใหทางอําเภอออกใหเทานั้น ( หากเดินทางกับบิดาและมารดาพรอมกันไมตองใชหนังสือยินยอม )  

11) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับลูกคาท่ีมีอายุเกินกวา 75 ป เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการย่ืนวีซาเปนเวลานานกวาบุคคลทั่วไปและ

มีคาใชจายเพ่ิมในการทําประกันสุขภาพซ่ึงลูกคาจะตองจายเอง นอกจากนี้วีซาขึ้นอยูกับผลของสุขภาพของผูสูงอายุเองและทาง

สถานทูตพิจารณาเปนรายบุคคล สวนวันรับวีซาไมสามารถระบุได ( ยกเวนกรณีที่ผูสูงอายุ 75 ปขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง 

บริษัทฯจะดําเนินการใหและแนะนําใหย่ืนวีซากอนวันเดินทางมากกวา 45 วัน และตองจายคาทัวรทั้งหมดกอนเดินทาง 15 วัน 

ในกรณีที่วีซาไมผานหรือออกไมทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําใหเดินทางไมไดบริษัทฯจะไมรับผิดชอบไมวากรณีได ๆ 

ทั้งส้ิน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูติดตามที่ผลวีซาออกแลวแตยกเลิกเพราะกรณีนี้) 

12) กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทบาน และอีเมล (สําคัญมาก) ท่ีสามารถติดตอได ลงในสําเนาบัตรประชาชน

และ สําเนาทะเบียนบาน เพ่ือกรอกฟอรมในการย่ืนวีซา  

13) ระยะเวลาในการย่ืนวีซาประมาณ 15 วัน   หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่ย่ืนเขาสถานทูตแลวไมสามารถดึงออกมาจาก

สถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม หากมีการใชเลมเดินทางไปประเทศอื่นกอน จะตองแจงใหเราทราบกอนย่ืนวีซา   

หากทานไมแจงใหทราบ บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน  

14) ลูกคาจะตองเซ็นตช่ือดวยตัวเอง เพื่อย่ืนวีซาออสเตรเลีย (เซ็นตช่ือใหเหมือนในพาสปอรต) ทั้งหมด 2 ฟอรม ดังน้ี  

14.1 คลิกดาวนโหลดฟอรม1419  ฟอรมย่ืนวีซาออสเตรเลีย  http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf (อัพเดทเวอร

ช่ันลาสุดเทานั้น (12/14)  เสร็จแลวกรุณาสงกลับตัวจริง(เทานั้น) พรอมเอกสารอ่ืนๆ   

ใชปากกาสีนํ้าเงิน (เซ็นตชื่อ 2 จุด ขอ51  Part N – Signatures และ ขอ 52 DECLARATION – Signatures  หนา 16) 

*** สําหรับการย่ืนวีซาหากลูกคาไมเซ็นตช่ือดวยตัวเอง ให คนอื่นเซ็นตช่ือใหหรือไมยอมเซ็นตช่ือในฟอรมย่ืนวีซา เราถือวาเปนการ

ปลอมแปลงเอกสารหรือเอกสารไมสมบูรณ หากทานโดนปฎิเสทวีซา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน และจะไมคืนคามัดจํา

หรือคาใชจายท้ังหมด และหากโดนปฎิเสทเหตุผลเพราะปลอมแปลงเอกสารทานจะไมสามารถย่ืนวีซาไดภายใน 3 ป  

14.2 คลิกดาวนโหลดฟอรม956  http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf  ใบ มอบฉันทะใหเอเจนตเปนตัวแทนย่ืน วี

ซาของทาน  เสร็จแลวกรุณาสงกลับตัวจริง(เทานั้น) พรอมเอกสารอ่ืนๆ   

ใชปากกาสีนํ้าเงิน (เซ็นตชื่อ 1 จุด ขอ  24 Declaration by client  หนา 5) 

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


 
     
 

  

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา 

 การพิจารณาอนุมัติวีซาน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทาง

ไปทองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทาน้ัน  

กรณีถูกปฎิเสทวีซา  

1. หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด หรือ หากตองการยื่นคํารองขอวีซาใหม

ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกคร้ัง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง  สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเน่ืองมาจากการใชหลักฐานปลอม บิดเบือนขอเท็จจริง  หรือผิด

วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 

4. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน ขึ้นอยู

กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 

 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไมรับย่ืนวีซา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา ไมตรงตามเงื่อนไขท่ีจะย่ืนกรุป*** 
⊗ กรุณาเตรียมเอกสารท่ีช้ีแจงไวขางตนใหครบตามท่ีกําหนด เพื่อความสะดวกของทานเองในการย่ืนขอวีซา ⊗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     
 

  

โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการย่ืนวีซาของทาน 
 
 

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

2. วัน-เดือน-ปเกิด ..........................................  อายุ .................... ป   สถานที่เกิด ................................................  

3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................  

4. ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) .....................................................................................................................  

......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย  ............................  

โทรศัพทบาน .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อาชีพปจจุบัน .............................................. ตําแหนง .....................................................  

ชื่อสถานที่ทํางาน หรือรานคา ......................................................................................................................  

ที่อยู.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย .............................  

โทรศัพทที่ทํางาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา     (.....) มาย     (.....) อยูกินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู  

ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส 

ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปเกิด ........................................ 

ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) ...........................................................................................................................  

โทรศัพทที่บาน ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปดวยกัน   กรุณาระบุ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ............................  

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ............................  

8. กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................  

ที่อยู ....................................................................................... รหัสไปรษณีย ............โทรศัพท ........................................ 

9. ทานเคยถูกปฏิเสธการวีซาหรือไม   ไมเคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ....................................  
 ขอมูลสวนตัวเพิ่มเติม 
10. ÄÌÙ é ÉÀÔ “Ö °Ç Úª (±Ú½Ô “Ö °Ç Úª) 

 10.1 Ô “Ö °Ç ÚªÅä“ì Ô ¶ ’ 2 À’ÛÂ  (TWN / DBL) ............Ô “Ö °    

 10.2  Ô “Ö °Ç Úª 1 é ½ðªÇ ÚªªÚÃ  1 Åä“ì Ô ¶ ’……..Ô “Ö ° 

 10.3  Ô “Ö °Ç Úª 1 é ½ðªÇ ÚªªÚÃ  2 Åä“ì Ô ¶ ’…….....Ô “Ö ° (Êàé ¾àË°) 

 10.4  Ô “Ö °Ç Úª 1 é ½ðªÇ ÚªªÚÃ  2 Åä“ì Ô ¶ ’…….....Ô “Ö ° (í Ê’Êàé ¾àË°) 

 10.4 Ô “Ö °Ç ÚªÅä“ì Ô ¶ ’ 3 À’ÛÂ (TRP)  é ¾àË°é ÓÌßÊ ………..Ô “Ö °    

 10.5 Ô “Ö °Ç Úª 1 À’ÛÂ (SGL) ……… Ô “Ö °     

11. Ö Û Ô ÛÌ        í Ê’ÀÛÂ é ÂâòÖ ÐÚÐ  í Ê’ÀÛÂ é ÂâòÖ Ô Êä  í Ê’ÀÛÂÓ Ú¾Ð–Ä…ª  ÀÛÂÊÚ°Ó ÛÐßÌÚÓ  

      Ö âñÂï............................................................  

12. Ô ÊÛËé Î«ÓÊÛ³ßª ÌÖ ËÚÎ Ö Ö Ì–ß½ Ç ÎÚÓ  (Royal Orchid Plus) ROP (¿“ÛÊà) ..................................................  
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