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WHALE WATCHING TANGALOOMA 

** PROMOTION** 
บริสเบน - ทงักาลูมา - โกลด์โคสท์   5 วัน 3 คืน 

 
บริษัท บิ๊กเวิลด์ ฮอลิเดย์ จ ากัด ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย ทังกาลูมา รีสอร์ท บน

เกาะมอร์ตันท่ีเต็มไปด้วยความงามของหาดทรายและให้ท่านได้ป้อนอาหารโลมาแสนรู ้ ให้ท่านได้ล่องเรือชมวาฬ
หลังค่อม (Humpback whales) ซึ่งเป็นวาฬขนาดใหญ่อพยบจากขั่วโลกใต้ผ่านมาทางรัฐควีนส์แลนด์ของ
ออสเตรเลียทุกปีในฤดูหนาว  บริสเบนเมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายจนได้รับ
สมญานามว่า รัฐแห่งการพักผ่อน  โกลด์โคสท์ เมืองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการพักผ่อน และชายหาดสี
ทองยาวสุดลูกตา  น าท่านเข้าชมเขตอนุรักษ์พันธุ์สัวต์ป่าเคอร์รัมบิน ให้ท่านได้ชมการแสดงต่าง ๆ รวมถึง
ชมสัตว์พื้นเมืองที่น่ารักอย่างเช่น จิงโจ้ โคอาล่า วอมแบท นก สีต่างๆ และสัตวอ์ืน่ ๆ อีกมากมาย ช้อปิ้งยามค่่า
คนืได้ถึง 4ทุ่มที่ย่านเซอร์เฟอร์ พาราไดซ์  
 

 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 50% 
ก าหนดการเดินทาง    22 – 26 กันยายน 2559 
     4 – 8 ตุลาคม 2559 

วันแรก  กรุงเทพฯ – บริสเบน  

20.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดนิทาง 

23.59 น.  เหิรฟ้าสู่ บริสเบน  ประเทศออสเตรเลีย  โดยเท่ียวบินที่  TG 473 
 

วันที่สอง           บริสเบน – ชมเมือง – ทงักาลูม่า  

11.50 น.  ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบริสเบน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
   น่าท่านชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่ง

แม่น้่าบรสิเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของ 
  รัฐควีนส์แลนด์ที่เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จนได้รบัสมญา

นามว่า “รัฐแห่งการพักผ่อน”  น่าท่านชมเซาทแ์บงค์ ปาร์กแลนด์ 
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สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้่าบรสิเบน ท่ีกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์  ผ่านชมซิตี้ 
ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม ผ่านย่านกลางเมืองท่ีเป็นแหล่งร้านค้าที่เรียกว่าย่านควีนส์
สตรีท มอลล์ ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย     ท่านเดินทางสู่
ท่าเรือแล้วโดยสารเรือเฟอร์รี่สูเ่กาะมอร์ตัน ทงักาลูม่า รีสอร์ท   ระหวา่งเดินทางให้ท่านพักผ่อน
อิริยาบถชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือ ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาทีในการในการเดินทาง จากนั้นน่า
ท่านเข้าที่พัก 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร 
น่าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สาม  ทงักาลูมา รีสอร์ท – เล่นกระดานทราย  – ล่องเรือชมวาฬฮัมพ์แบ็ค -  ป้อนอาหารนก    

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
จากนั้นน่าท่านสนุกสนานกับการน่ังรถ 4WD(รถ 4WD มีหลาย
ขนาดที่สามารถจุนักท่องเท่ียวได้เริ่มจาก 6 ท่าน ไปจนถึง 22 คนต่อ
คันและอาจจะนั่งรวมกับทัวร์อืน่ ๆ หากจ่านวนนักท่องเท่ียวมาก
อาจจะนั่งรถโค้ชคันใหญ่แทน ) นั่งรถผ่านป่าและพุ่มไม้ต้นยูคาลิปตัส
สู่เนินทรายอันกว้างใหญ่ท่ีจะให้ท่านได้ตะลุยเนินทรายท่ี SAND 
DUNES ให้ท่านได้ลองเล่นกระดานทรายจากยอดเนินทรายสูงชันสู่
ด้านลา่งอย่างตื่นเต้นเร้าใจ กลับมายังชายหาดให้ท่านได้ชมการป้อน
อาหารนกพีลิแกนและนกต่าง ๆ 
น าท่านล่องเรือชมวาฬ (Whale Watching) ในแต่ละปีจะมวีาฬ
ขนาดใหญ่โตมากท่ีเรียกว่าวาฬหลังค่อมหรือฮัมพ์แบ๊ค เวล 
(Humpback Whales) ท่ีมีการเดินทางหนีความหนาวจากทวีฟแอน
ตาร์กติกมาผ่านมาทางชายฝั่งรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียไปสู่น้่า
ท่ีอุ่นกว่าในช่วงฤดูหนาวจากเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมของทุกปี  
วาฬหลังค่อมจัดว่าเป็นวาฬขนาดใหญ่อันดับ 8 ของวาฬท้ังหมด กิน
ปลาและแพลงก์ตอนเป็นอาหาร มีการสื่อสารดว้ยเสียงท่ีแตกต่างกัน
มากถึง 34 เสียงรวมถึงใช้ในการหาคู่ซึ่งเสียงดังได้ไกลถึง 161 
กิโลเมตรและอยู่ได้นานเป็น 1 ชั่วโมง วาฬหลังค่อมจะชอบกระโดด
ให้ท่านเห็นเพื่อสลัดคราบสกปกหรืออวดตัวเมือในบางครั้ง เนื่องจาก
เป็นวาฬขนาดใหญ่ว่ายน้่าไดช้้าท่าให้ถูกล่าได้ง่าย  รับประทาน
อาหารกลางวัน แบบกล่อง แซนวิช ผลไม้ ขนม ชา กาแฟ บนเรือ  
(หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยไม่สามารถออกเรือดูวาฬได้จะเปลี่ยนเป็นนั่งรถ ATV QUAD BIKE  ) 
 ราคาน่ังรถ ATV QUAD BIKE ไม่ได้รวมในรายการทัวร์   ตื่นเต้นกับการนั่งรถ ATV ส่ารวจเกาะ
มอร์ตันท่ีสวยงามจากริมหาดตะลุยเนินเขาสู่ยอดเขาสูงให้ท่านได้ชมวิวของท้องทะเลสีฟ้าตัดกับน่าทะเล
ท่ีสวยงาม หรือจะชื้อทัวร์นอกรายการท่ีต้องติดต่อหัวหน้าทัวร์ในการจองล่วงหน้า  
 อิสระท่ากิจกรรมบนเกาะนี้ไดม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้่า เล่นเทนนสิ วอลเล่ย์บอลชายหาด ชม
การให้อาหารนกพีลีแกน ตื่นตากับบรรดานกพีลีแกนที่จะบินโฉบมารอรับอาหาร 
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ค่ า  รับประทานอาหารค่ า แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร 
ให้ท่านได้ตื่นเต้นกับการปอนอาหารโลมาแสนรู้ที่อยู่ตามธรรมชาติจะ
ว่ายมารับอาหารจากนักท่องเท่ียวเป็นประจ่าทุกวันแต่ละวนัจะมาไม่
เท่ากันขึ้นอยู่กับฤดูกาลโดยมีเจ้าหน้าท่ีของทางแทงการูม่ารีสอร์ทให้
ค่าแนะน่าและถ่ายรปู (การป้านอาหารโลมาห้ามสัมผัสตัวโลมาอย่างเด็ดขาดเพราะจ่าท่าให้โลมาตกใจ) 
น่าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สี ่  ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน – โกลด์โคสท ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นชายหาด ถ่ายรปู จนได้เวลาทางโดยเรือเฟอร์รี่
จากเกาะมอร์ตัน ใช้เวลาในการนั่งเรือ 75 นาทีไปยังท่าเรือเมืองบริสเบน  จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง
โกลด์โคสท์  เมืองตากอากาศชายทะเลท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในรัฐค
วีนส์แลนด์ที่มีหาดทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองท่ีชาว
ออสซี่มาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นจ่านวนมาก นอกจากนี้
โกลด์โคสท์ยังเป็นท่ีชื่นชอบของนักช้อปปิ้งเพราะร้านค้าเปดิให้บริการ
จนถึง 4 ทุ่มทุกวัน แล้วน่าท่านเดินทางสู่เขตรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าเคอร์
รัมบิน  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารในเคอร์รัมบิน 
 เขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าเคอร์รัมบิน (Currumbin Wildlife Sanctuary) ตั้งอยู่เขตชานเมืองโกลด์โคสต์

ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ท่ีนี่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
พื้นเมืองของออสเตรเลียท่ีหาดูได้ยาก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับสัตว์
เหล่านี้อย่างใกล้ชิดระหว่างการเท่ียวชม เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า
เคอร์รัมบินอยู่ในความดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เนชั่นแนล 
ทรัสต์ (National Trust)                   สีสวยจา่นวนมากและ
เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด ชมธรรมชาติและความ
น่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาลา่ จิงโจ ้วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับ
โคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าอาหารจีน ณ ภัตตาคาร  
   น่าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก GOLD COAST WATERMARK  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  โกลด์โคสท์  –  บริสเบน – กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  อิสระในการเดนิเล่นริมหาดทรายแสนสวยหรือช้อปปิ้ง 
  ได้เวลาอันสมควรน่าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศนานาชาติเมืองบริสเบน 
14.00 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย  เท่ียวบินที ่ TG474  
20.20 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดภิาพ… 
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อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง    22 – 26 กันยายน 2559 
     4 – 8 ตุลาคม 2559 
        

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมต๋ัว 

 
ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน

ตลอดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 59,900.- บาท 39,900.- บาท 
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ 55,900.- บาท 36,900.- บาท 

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 51,900.- บาท 33,900.- บาท 

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 47,900.- บาท 31,900.- บาท 

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดให้ท่านท่ี 3 (เตียงเสริม)  1,000.- บาท 1,000.- บาท 
 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน้่ามันและราคาตั๋วของสายการบินหากมีการเก็บเพิม่โดยไม่ได้
แจ้งใหท้ราบล่วงหน้าหลังจากออกราคาน้ีไปแล้ว  
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผู้โดยสาร จ่านวน 20 ท่าน หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่า่กวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
*** ส่าหรบัห้องที่เป็นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ่านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรืออาจจะจัดเป็นห้องที่มีเตยีงเสริมมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสริม ( 1 Double+ 1 Extra bed ) 
*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแตจ่ะได้ตามทีข่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพจิารณาให้ 
* มีวซี่าออสเตรเลียแล้ว ลดทา่นละ  4,200 บาท 
* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยูแ่ล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไมต่้องยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   
* หากจ่านวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บรษิัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นัง่ในการบริการตลอดการเดินทาง 
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  
อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบใุนรายการ 

 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึง่ห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน่าเทีย่ว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งทีม่ี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษิัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ่านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันการเดินทางรวมอบุัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ) 
 ค่าน้่ามันจากสายการบิน ณ วันที่  23 พฤษภาคม 59 และบริษทัฯของสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาตามภาษีน้่ามัน หาก
สายการบินเปล่ียนแปลงภาษีน้่ามันหลังจากน้ี 
 รวมค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าออสเตรเลีย 
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อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าท่าหนังสือเดินทาง, ค่าท่าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ค่าน้่าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก่าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิม่เอง  
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรดี ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไมม่ี

เพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนักงานยก
กระเปา๋เพียงพอ 

 ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญจ่ะขายเป็นเน็ตเปน็ชั่วโมง 
 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการช าระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ่าเป็นจ่านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน  
 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออ่านวยความสะดวกส่าหรับท่านในการท่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วัน
ท่างาน หรือก่อน 3 สัปดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันก่าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ่าทั้งหมด 

 ส าหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วันท าการส าหรับท่านที่รอผล 
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อน 
วันเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายคา่ตั๋วเครื่องบนิ โรงแรมและวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคนืได้ หากท่านยกเลิกหรือไม่

สามารถเดินทางได้ดว้ยเหตุผลไดกต็ามจะเปน็ไปตางเงื่อนไขตามนี้ 
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันท่าการคืนค่ามัดจ่า 20,000.- บาท. 
 แจ้งล่วงหน้า 31– 49 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่าตั๋วท่านละ 20,000 บาท  
 แจ้งล่วงหน้า 20 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจา่ 20,000.- บาท และมีค่าใช้จา่ยเพิ่มดงันี้ 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามัดจา่ทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์  
- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนค่าตั๋ว หรือยึดมัดจ่าทัง้หมด 
- กรณียื่นวีซ่าแล้ว บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไมค่ืนค่าวีซ่า (NON REFUND) 
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมดัจ่าทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไมม่ีการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บรกิารระหว่างทัวร์จะไมม่ีการคืนเงนิทั้งหมดไมว่่ากรณีได ๆ 

ทั้งส้ิน  
หมายเหตุ  
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทฯจะค่านงึถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
ส่าคัญ และบรษิัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือส่ิงต้องห้ามน่าเข้าประเทศรวมถงึเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็
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ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพจิารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ่านวนทัง้หมดหรือบางส่วน  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไมค่รบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการ
ท่างานของตัวผูโ้ดยสารเอง บรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่่านักอยู่ในประเทศไทย 
 

 
เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเร่ิมการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า 
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง 
เพื่อสแกนลายนิ้วมือ 

1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายส าเนาหน้าที่มกีารเดินทางเข้า-ออก 
หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคัญมาก) 
*** การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไมจ่ าเป็นต้องน าพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ 
ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดกีว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูดเล่มท่ี 
VFS แล้วน ากลบัมาพักไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายสี จ่านวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
3) ส่าเนาทะเบียนบ้าน, สา่เนาบตัรประจา่ตัวประชาชน  
4) ส่าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), ส่าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้าม)ี  
5) หนังสือรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)  หรือส่าเนา

ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจา้ของกิจการ 
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการท่างาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)   
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอส่าเนาบัตรข้าราชเกษียณ 
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ าตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รับ

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดอืน ออกจากธนาคารเท่าน้ัน หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า 

9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจา่ตัวนักเรียน หรอืกรณีปิดเทอมใช้บัตร
นักเรียน  

10) ขอส่าเนาสูติบัตร เด็กอายุต่่ากว่า 16 ป ี
11) เด็กอายุต่่ากว่า 16 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา  

11.1  จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ท่ีไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอ่าเภอออกให้อนุญาตออก 
นอกประเทศ   หรือ กรอกฟอร์ม 1229 

11.2 หรือ ท้ังบิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกับเด็กท้ังคู่ ทางผู้ปกครองท้ัง 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอ่าเภอ
ออกให้   อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวที่ตัวแทน
ยื่นวีซ่า VFS ทั้งคู่พร้อมกับบุตร   

11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม  
12) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีท่ีผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันท่ีจะ

เดินทางจริง บรษิัทฯจะด าเนนิการให้และแนะน าให้ยื่นวีซา่ก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์
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ท้ังหมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามก าหนดวันเดินทางมีผลท าให้เดินทางไม่ได้
บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ท้ังสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางท่ีผ่านแล้วจะยกเลิก
เดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือ
ผู้ติดตามท่ีผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้) 
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใชจ้่ายเพิ่มในการ
ท่าประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้า
สามารถท่าเองได้)  หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อ
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามท่ีสถานฑูตก่าหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของ
สุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรบัวีซ่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (ส าคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในส่าเนาบัตร
ประชาชนและ สา่เนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS 
แล้วนา่เข้าสถานทูตแลว้ไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันก่าหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บรษิัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --                            
 

เงื่อนไขส าคัญของการพิจารณาวีซ่า 
 การพิจารณาอนุมัตวิีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบรษิัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ี่จะ
เดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทา่นั้น  
 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมด หรอื หากต้องการยื่นค าร้องขอวีซ่า
ใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกคร้ัง 
2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวีซ่าล่าช้าไมท่ันก่าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช่าระไปแล้ว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทัวร์ทัง้หมด  
3. หากทางสถานทูตแจง้ว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือผิด
วัตถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าทอ่งเที่ยว  ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา่ทัวรท์ั้งหมด 
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทัวร์ทัง้หมด 
 
 

 

 

 

 

**** ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับยืน่วีซ่า หากบรษิทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไมต่รงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุ๊ป*** 
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช่ี้แจงไวข้้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับ 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 
 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ................................................ 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ............................ 
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ที่ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่ 
 ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .................................................................................. 
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ 
........................................ 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
  

 

 

 

ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

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

 10.2  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
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 10.4  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้าม)ี .................................................. 
 
 
 


