
 

 

                
           ออสเตรเลยี 6 วนั 

บรสิเบน – เกาะมอรต์นั (รสีอรท์แทงกาลูม่า) – “ล่องเรือชมปลาวาฬ”  

โกลดโ์คสท ์“มูวี�เวิลด”์ และ “ซเีวิลด”์ 
 

กาํหนดการเดินทาง 
 

วนัอาทติย์ที� 8 เมษายน พ.ศ. 2561 (1) กรุงเทพฯ – บริสเบน  
21.00 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษทัฯ บริเวณแถว D สายการบินไทย เคาน์เตอร์ 7-12 
(หมายเหตุ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เข้าประตู 2) 

23.59 น. ออกเดินทางสู่บริสเบน โดยเที�ยวบิน TG 473 
 

วนัจันทร์ที� 9 เมษายน พ.ศ. 2561 (2) บริสเบน – เกาะมอร์ตัน (รีสอร์ทแทงกาลูม่า)   
11.50 น. ถงึบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด ์/ รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านชมตวัเมือง บริสเบน เมืองใหญ่อนัดบัสามของออสเตรเลีย ตั�งอยู่บนฝั�งแม่นํ� าบริสเบนที�

สวยงามราวกบัภาพวาด เป็นเมืองที�เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมท่องเที�ยวจนไดรั้บสมญานามว่า 
“รัฐแห่งการพกัผอ่น” ประตูสู่เมืองโกลดโ์คสทที์�มีชื�อเสียง ชมตวัเมืองที�ทนัสมยัและเป็นระเบียบ
ของยา่นธุรกิจและการคา้  

17.00 น. นาํท่านล่องเรือเฟอร์รี�มุ่งสู่ เกาะมอร์ตัน แหล่งของฝูงโลมาและปลาวาฬหลงัค่อมอนัเลื�องลือ 
นอกจากนั�นยงัเป็นที�ตั�งของ “แทงกาลูม่า รีสอร์ท” ซึ� งซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางสวนที�ตกแต่งอย่าง
สวยงาม รายลอ้มดว้ยธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเกาะมอร์ตันทั� งสามด้านของที�พกัซึ� งออก   
แบบใหบ้รรยากาศคลา้ยกบัเมดิเตอร์เรเนียนสไตล ์ 

คํ�า ท่านจะไดส้ัมผสักบัการ เลี�ยงอาหารโลมา ที�อยู่ตามธรรมชาติดว้ยตนเองที�สะพานท่านํ� าของ         
รีสอร์ท ทุก ๆ เย็นโลมาปากขวดจะว่ายนํ� ามายงัหาดทรายซึ� งอยู่ใกลก้บัท่าจอดเรือ เพื�อมารอรับ
อาหารที�ป้อนดว้ยมือจากเจา้หนา้ที�ที�ดูแลและแขกที�มาพกัที�รีสอร์ท ซึ� งจะทาํให้ท่านตื�นตาตื�นใจไป
กบัสตัวน่์ารักเหล่านี�  / รับประทานอาหารคํ�า 
นาํเขา้ที�พกั TANGALOOMA WILD DOLPHIN RESORT หรือเทียบเท่า 
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วนัองัคารที� 10 เมษายน พ.ศ. 2561 (3) เกาะมอร์ตัน – บริสเบน – โกลด์โคสท์ 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน  ล่องเรือชมฝูงปลาวาฬ ซึ� งจะอพยพเขา้มาที�เกาะแห่งนี� ใหท่้านไดส้ัมผสักบัประสบการณ์
ใหม่ในการชมปลาวาฬ ที�มาว่ายนํ�าหยอกลอ้ท่านอยู่ใกลเ้รือ ถือเป็นความน่ารักและความงดงาม
ทางธรรมชาติที�หาดูได้ยาก ซึ� งจะได้ชื�นชมในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคมเท่านั�น
จากนั�นนาํท่านลดัเลาะเส้นทางริมชายฝั�งมหาสมุทรแปซิฟิค ดว้ยการนั�งรถยนต์เอนกประสงค์
ขบัเคลื�อน 4 ลอ้ (4WD) เพื�อชมทศันียภาพรอบเกาะ พร้อมทั�งให้ท่านไดส้นุกสนานกบัการ
เล่นสไลเดอร์บนไมก้ระดานเลื�อนลงมาจากเนินทรายที�ขาวสะอาดจากความสูง 300 ฟุต ดว้ย
ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั�วโมง ถือเป็นกีฬาที�นิยมเล่นกนัอย่างมากในออสเตรเลีย เรียกว่า    
“โทบ๊อกแกนนิ�ง” (SAND TOBOGGANING) 

เที�ยง   รับประทานอาหารกลางวนั  
16.00 น. นาํท่านล่องเรือกลบัสู่ บริสเบน เมืองศูนยก์ลางการธุรกิจของรัฐควีนส์แลนด ์

นาํท่านเดินทางต่อสู่ โกลด์โคสท์ เมืองตากอากาศที�มีชื�อเสียงของออสเตรเลีย มีชายหาดสีทองงาม
อร่ามทอดยาวเป็นระยะทางถึง 70 กม. นํ�าทะเลใสสะอาดที�มว้นตวัเป็นระลอกคลื�นซดัชายฝั�งเป็น      
ริ�วน่าชม โกลดโ์คสทน์บัไดว้า่เป็นสถานที�พกัผอ่นชายทะเลที�มีองคป์ระกอบดีเยี�ยมสาํหรับคนทุก
รุ่นทุกวยั เนื�องจากมีทุกสิ�งพร้อมสรรพให้ท่านเลือกสรร ทั�งโรงแรม อพาร์ทเมน้ท์ ร้านอาหาร 
คาสิโน ไนตค์ลบั และสวนสนุกมากมาย 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า  
นาํเขา้ที�พกั SOFITEL GOLD COAST BROADBEACH HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัพุธที� 11 เมษายน พ.ศ. 2561 (4)    โกลด์โคสท์ “มูวี�เวลิด์”  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่โลกแห่งภาพยนตร์ “วอร์เนอร์ บราเดอร์ มวูี�เวิลด์” ใหท่้านไดส้มัผสักบัตวัละคร

ที�มีชื�อเสียงมากมาย โดยเฉพาะ บั�ก บนันี� และเพื�อน ๆ จากการ์ตูนชุดลนูนี� ทูนส์ ชมเบื�องหลงัการ
ถ่ายทาํ และเทคนิคการตดัต่อตื�นเตน้กบัการนั�งรถผจญภยัไปกบั แบทแมน แอดเวนเจอร์ไรด ์
เพลิดเพลินกบัการแสดงโลดโผนของตวัแสดงแทนในภาพยนตร์เรื�องโปลิศ อคาเดมี�  

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนัภายในมวูี�เวิลด ์ 
บ่าย อิสระใหท่้านไดช้อ้ปปิ� งยา่นการคา้ชื�อดงัของโกลดโ์คสทบ์ริเวณ เซิร์ฟเฟอร์ พาราไดซ์ ซึ� งอยู่ริม

ชายหาด มีร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั�งร้านปลอดภาษี ร้านขายของที�ระลึกและร้านขายของจาํพวก
ศิลปะทอ้งถิ�น  

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั 
 

วนัพฤหัสบดีที� 12 เมษายน พ.ศ. 2561 (5)  โกลด์โคสท์ “ซีเวลิด์” – บริสเบน 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่ “ซีเวิลด์” ศูนยร์วมการแสดงพนัธ์ุสัตวน์ํ� าที�ใหญ่ที�สุดในประเทศออสเตรเลีย นั�งรถไฟ
รางเดียวชมบริเวณรอบๆ ก่อนชมการแสดงของปลาโลมา หรือแมวนํ� าที�ไดรั้บการฝึกฝนเป็น 
อยา่งดี  
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สนุกสนานกบัการแสดงสกีนํ� าผาดโผน นั�งรถไฟเหาะและเครื�องเล่นที�ไดรั้บการกล่าวขานว่า
ตื�นเตน้เป็นอย่างยิ�ง คือ สามเหลี�ยมเบอร์มิวดา้ (BERMUDA TRIANGLE) มีเวลาอิสระใหท่้าน
เลือกซื�อของฝากหรือสนุกกบัเครื�องเล่นต่าง ๆ มากมาย 

เที�ยง   รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดินทางกลบัสู่บริสเบน  นาํท่านสู่ ควีนสตรีทมอลล์ แหล่งชอ้ปปิ� งใจกลางเมืองบริสเบน มีทั�งร้าน

ขายของที�ระลึก ร้านคา้ปลอดภาษี ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ และร้านขายผลิตภณัฑข์องเดวิด
โจนส์ซึ� งท่านสามารถเลือกซื�อครีมบาํรุงผิวไวตามินอีที�โด่งดงัได ้อิสระให้ท่านสนุกสนานกบั
การเลือกซื�อสินคา้นานาชนิด  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกัโรงแรม NOVOTEL BRISBANE หรือเทียบเท่า  
  

วนัศุกร์ที� 13 เมษายน พ.ศ. 2561 (6)  บริสเบน – กรุงเทพฯ  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ โลนไพน์โคอาล่าพาร์ค สถานอนุรักษโ์คอาล่าที�ใหญ่ที�สุดในโลก ท่านจะได้
สัมผสัโคอาล่าอย่างใกลชิ้ด และทําความรู้จักกับสัตว์พื�นเมืองที�แสนน่ารักของออสเตรเลีย
หลากหลายชนิด เช่น วอมแบท นกอีมู จิงโจ ้และสัตวต่์างๆ อีกมากมาย พร้อมชมโชวต์ดัขนแกะ
ที�มีชื�อเสียง ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินบริสเบน 

14.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบิน TG 474 
20.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี หรือ ซี) 
 

*** หมายเหตุ *** 

 ในกรณีที�ท่านมีความประสงคที์�จะใช ้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์      

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือออกนอกประเทศใดประเทศ

หนึ�ง เพราะ หนังสือเดนิทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทางไปท่องเที�ยวได ้
 

 

ระเบียบการสํารองที�นั�ง ** (โทรศัพท์ติดต่อหมายเลขภายใน 146) 
1. สาํรองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 

20,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 
2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ่้ายใน

ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  
 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 
 2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 
 2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วนั    100% ของราคาทวัร์ 
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หลกัฐานประกอบการยื�นวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี 

1. หนงัสือเดินทาง : ตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน และมีหนา้ว่างสาํหรับทาํวีซ่าประมาณ 5 หนา้ 

(ใชห้นงัสือเดินทางเล่มเก่าประกอบดว้ย ถา้มี) 

2. รูปถ่ายปัจจุบนั (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 นิ�ว จาํนวน 2 รูป เป็นภาพสี หรือขาวดาํ (ฉากหลงัเป็นสีขาว

เท่านั�น)  ไม่มีลวดลาย หนา้ตรง ไม่ใส่แว่น ห้ามใช้รูปถ่ายที�ถ่ายจากกลอ้งดิจิตอล หรือโพลาลอยดแ์ละรูปถ่าย

รับปริญญา 

3. หลกัฐานแสดงสถานะภาพการทาํงาน 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ) (อยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัขา้งล่างนี� ) 

 ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยที์�มีชื�อผูเ้ดินทาง 

 พนักงาน ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงาน ซึ�งระบุวนัเริ�มทาํงาน ตาํแหน่ง เงินเดือน วนัลา (ภาษาองักฤษ) 

 ข้าราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สังกดัเช่นเดียวกบัพนกังาน (หนงัสือเดินทางขา้ราชการจะใช้

ในกรณีดูงานเท่านั�น ไม่สามารถยื�นวีซ่าท่องเที�ยวได)้ 

 เกษยีณอายุ ใชส้าํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ หนา้และหลงัของบตัร 

 นักเรียน ตั�งแต่ระดบัอนุบาล-นกัศึกษา ใช้จดหมายรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั 

(ภาษาองักฤษ) 

 แม่บ้าน ใชท้ะเบียนสมรส  และเอกสารของสามีประกอบดว้ยดงันี�  จดหมายการทาํงาน สําเนาสมุดเงินฝาก 

ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินส่วนตวั 1 ชุด 

- สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือสมุดบญัชีเงินฝากประจาํของผูเ้ดินทาง ตัวจริง พร้อมสําเนาโดยละเอียด

ทุกหน้า ในกรณีสมุดบญัชีเล่มปัจจุบนัมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ใหน้าํสมุดบญัชีเล่มเก่าแนบมาดว้ย (ในกรณี

ผูส้มคัรยื�นสมุดบญัชีเงินฝากเป็นหลกัฐาน จะไดรั้บสมุดคืนภายหลงัจากทราบผลวีซ่าแลว้)  

***เดก็อายตุํ�ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ใช้สมดุบัญชีของบิดา-มารดาได้*** 

- หรือผูส้มคัรสามารถใชห้นังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารซึ� งแสดงสถานะภาพการเงินในระยะเวลา 6 

เดือนที�ผา่นมาเป็นอยา่งนอ้ย (ไม่สามารถใชบ้ญัชีบริษทัหรือบญัชีบุคคลอื�นได)้  

5. กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  หากไม่ไดเ้ดินทางกบัผูป้กครองท่านใดท่านหนึ�ง หรือ ทั�งสองท่าน ตอ้งมี

จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากบิดา-มารดา ซึ� งขอแบบฟอร์มจดหมายนี� ไดจ้ากอาํเภอเท่านั�น 

พร้อมแนบเอกสารของบิดามารดาโดยละเอียด 

6. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร (กรณีเดก็อายไุม่ถึง 18 ปี) 1 ชุด 

7. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

8. สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ สาํเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 1 ชุด 

9. สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ (ถา้มี) 1 ชุด 

10. บุคคลที�มีอาย ุ70 ปีขึ�นไป  ตอ้งขอใบรับรองแพทย ์ และหลกัฐานประกนัสุขภาพ 
 

    

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ด ีทวัร์ 
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