
 
 

 

 

เดินทางสู่ประเทศออสเตรเลียรัฐออสเตรเลียใต้  ชมเมืองอะดิเลดโดยสายการบินแควนตัส 
น าท่านชิมไวน์รสเลศิทีม่ีช่ือเสียงโด่งดังทัว่โลก 

สวนสัตว์เคลแลนด์  ให้ทุกท่านเข้าชมสัตว์พืน้เมืองของออสเตรเลยี 
หมู่บ้านชาวเยอรมัน HAHNDORF ให้ท่านได้ชมบ้านเรือนแบบชาวเยอรมันทีดู่สงบและร่มร่ืน  

HAIGH’S CHOCOLATE FACTORYได้เลือกซ้ือช็อกโกแลตเพ่ือเป็นของฝาก  
ชมไร่องุ่นที่ผลติไวน์  ให้ท่านได้ชิมไวน์คุณภาพดีที ่
ล่องเรือส าราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์  

ก ำหนดวนัเดินทำง : มกรำคม - มีนำคม 2561 

 



 

 

 

15.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์สาย
การบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.10 น. เหินฟ้าสู่ นครซิดนีย์  โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่ QF024 

 
 

06.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลยี เพ่ือเปลีย่นเทีย่วบิน 
09.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอะดิเลด โดยเทีย่วบินที ่QF 741 
11.30 น. ถึงสนามบินเมืองอะดิเลด หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากน้ันชม เมืองอะดิเลด เมืองหลวงของรัฐ

ออสเตรเลียใต้มีช่ือเสียงทางด้านการท าไวน์ที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลกและหลายแห่งยังคงเป็นเขตอนุรักษ์
ธรรมชาติและสัตว์สงวนทีห่ายาก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
น ำท่ำนชมย่ำนไชน่า ทาวน์ ท่ีมีร้ำนคำ้ของชำวจีนและชำวเอเชียเปิดร้ำนอำหำร ร้ำนขำยของใช้ประจ ำวนั 
แลว้ให้ท่ำนไดเ้ลือกทำนอำหำรหลำยแบบทั้งเอเชียและร้ำนอำหำรแบบชำวตะวนัตก ชอ้ปป้ิงสินคำ้รำคำถูก
ย่ำนใจกลำงเมืองท่ี ADELAIDE CENTRAL MARKET ท่ีมีสินคำ้ทั้งเส้ือผำ้ ผลไม ้อำหำรสด แห้ง และ
ของท่ีระลึกในรำคำถูก   จำกนั้นเดินทำงผ่ำน VICTORIA SQUARE สู่ถนน NORTH TERRACE ผ่ำนชม
อำคำรท่ีสร้ำงดว้ยสถำปัตยกรรมแบบชำวตะวนัตกท่ีงดงำมแปลกตำ ไม่วำ่จะเป็น  PARLIAMENT HOUSE, 
SOUTH AUSTRALIAN MUSEUM, ART GALLERY OF SOUTH AUSTRALIA , ADELAIDE CASINO 
& RAILWAY STATION, และยงัให้ท่ำนได้ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมท่ี RUNDLE MALL SHOPPING 
อิสระช้อปป้ิงท่ีห้ำงสรรพสินค้ำช่ือดัง อำทิเช่น DAVID JONES, MYER, TARGET หรือจะจิบกำแฟชม
บรรยำกำศของชำวเมืองเอดิเลด    
 
 

 
 
 
15.00 น. น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  ณ   MERCURE GROSVENOR ADELAIDE HOTELหรือเทยีบเท่า  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – อะดเิลด 

วนัทีส่อง  อะดิเลด ชมเมือง  ย่านไชน่า ทาวน์ – ช้อปป้ิงที ่Rundle Mall 



 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่เม้าท์ ล๊อฟตี ้ (MT. LOFTY LOOKOUT) ให้ท่ำนชมทศันียภำพอนัสวยงำมสบำยตำของ
เมืองอะดิเลด ดว้ยระดบัควำมสูงจำกน ้ ำทะเลจนถึงจุดชมววิ 710 เมตร และดว้ยบนควำมสูงบริเวณดงักล่ำวน้ี
เองท่ำนจะพบกบัอนุสรณ์ร ำลึกถึงคุณฟลินเดอร์ คอลมัน์ ผูบุ้กเบิกพื้นท่ีบริเวณน้ี  สัญลกัษณ์เสำสีขำวสูงรำว 
10 เมตร ท ำให้ท่ำนสำมำรถสัมผสับรรยำกำศอนัเยน็สบำยอีกทั้งสูดอำกำศอนับริสุทธ์ิจำกโดยรอบเมืองอะดิ
เลดและทอ้งทะเลอนังดงำม ท ำให้ไม่ตอ้งสงสัยเลยว่ำเพรำะเหตุใดท่ีแห่งน้ีจึงมีผูม้ำเยือนปีละไม่ต ่ำกว่ำ 
350,000 คนจำกทัว่ทั้งมุมโลก พร้อมกนัน้ีท่ำนยงัสำมำรถซ้ือของฝำกท่ีระลึกไดจ้ำกร้ำนคำ้ของเมำท ์ล๊อฟต้ี
ไดเ้ช่นเดียวกนั  จำกนั้นเดินทำงสู่สวนสัตว์เคลแลนด์  ( CLELAND WILDLIFE PARK ) สวนสัตวท่ี์ใหญ่
ท่ีสุดในอะดิเลดซ่ึงก่อสร้ำงมำแลว้กว่ำ 50 ปี ให้ทุกท่ำนเขำ้ชมสัตวพ์ื้นเมืองของออสเตรเลียอย่ำงใกล้ชิด 
ป้อนอำหำรจิงโจ ้นกอีมู โคอำล่ำ วอมแบท สุนัขพนัธ์ุดิงโก เจำ้ปีศำจทสัมำเนีย นกท่ีสวยงำมต่ำงๆ ของ
ออสเตรเลีย   จำกนั้นน ำทุกท่ำนเดินทำงเขำ้สู่หมู่บ้าน HAHNDORF ท่ีสร้ำงข้ึนในสไตส์ชำวเยอรมนั บุกเบิก
คร้ังแรกโดยชำวเยอรมนัอพยพเม่ือปี ค.ศ.1838 หรือกวำ่ 179 ปีมำแลว้ โดยกลุ่มผูน้บัถือศำสนำคริสตนิ์กำย 
“ลูเธอรัน” ต่อมำในภำยหลงัจำกสงครำมโลกคร้ังท่ี 1 ส้ินสุดลง หมู่บำ้นแห่งน้ีไดถู้กเปล่ียนช่ือเป็นแอมเบลส
ไซด์ เน่ืองจำกวำ่เยอรมนีเป็นผูแ้พส้งครำมให้แก่ฝ่ำยสัมพนัธมิตรซ่ึงออสเตรเลียถือขำ้งอยู ่หลงัสงครำมเยน็
จบส้ินลงภำยหลงัจึงเปล่ียนกลบัมำใชช่ื้อ HAHNDORF อีกคร้ัง ท่ำนจะไดส้ัมผสัวถีิชีวติแบบชำวเยอรมนัท่ีดู
แปลกตำสงบและร่มร่ืนไม่เหมือนเมืองอ่ืนในออสเตรเลีย อำทิบำ้นเรือน โบสถ์ วิหำร สถำปัตยกรรม ต่ำง ๆ  
ท่ำนสำมำรถแวะซ้ือสินคำ้เพื่อเป็นของฝำก ของหมู่บำ้นแห่งน้ีไม่วำ่จะเป็น เคร่ืองป้ันดินเผำ สบู่และเทียน
หอม ร้ำนขำยงำนศิลปะและงำนฝีมือในใจกลำงเมือง 
 
 
 
 

 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนัแบบตะวนัตก  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ โรงงานท าช็อกโกแลต  ท่ีมีช่ือเสียงของรัฐออสเตรเลียใต้ HAIGH’S CHOCOLATE 
FACTORY และยงัเป็นโรงงำนช็อกโกแล็ตแห่งแรกในประเทศน้ีเช่นเดียวกนั  ก่อตั้งโดยสองพี่นอ้งตระกูล 
HAIGH  โดยผูพ้ี่ ALFRED HAIGH ร่วมกบั CLAUDE HAIGH ผูเ้ป็นน้องชำยได้เร่ิมบุกเบิกคร้ังแรกในปี 
ค.ศ. 1917 โดยไดสู้ตรกำรท ำขนมมำจำกประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สืบทอดกิจกำรมำแลว้กว่ำ 4 รุ่น จนถึง
ปัจจุบนั ซ่ึงนอกจำกช็อกโกแล็ตแลว้ HAIGH’S FACTORY ยงัมีขนมประเภทอ่ืนจดัจ ำหน่ำยให้เลือกสรรค์ 
ไม่วำ่จะเป็น ลูกกวำด ขนมหวำน อีกนำนำชนิด ท่ำนสำมำรถเลือกชิม และ   ซ้ือช็อกโกแลตรูปแบบต่ำง ๆ 
มำกมำย ทั้งช็อกโกแล็ตแบบท่ีเป็นแท่งหรือเป็นช้ินขนำดพอดีค ำ รสเขม้ขน้หวำนละมุนล้ิน  ดว้ยช่ือเสียงท่ีมี

วนัทีส่าม  อะดิเลด  - เม้าท์ ล๊อฟตี ้– สวนสัตว์พืน้เมือง–หมู่บ้านชาวเยอรมนั –โรงงานช็อกโกแลต – อะดิเลด 



มำอยำ่งยำวนำนท ำใหพ้นกังำนกวำ่ 500 ชีวติท ำงำนอยำ่งหนกัเพื่อรักษำช่ือเสียงของประวติัศำสตร์ช็อกโกแล็
ตจำกออสเตรเลียใต ้ขณะเดียวกนัก็สรรสร้ำงเมนูอนัร่วมสมยัออกสู่ตลำดเพื่อเป็นกำรสร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑ์
รูปแบบใหม่  ๆ  ให้ทุก  ๆ ช่วงอำยุว ัยสำมำรถท่ีจะสนุกสนำนไปกับช็อกโกแลตของ  HAIGH’S 
CHOCOLATE FACTORY ไดอ้ยำ่งมิรู้ลืม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  ณ  MERCURE GROSVENOR ADELAIDE  HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม 

จำกนั้นเดินทำงสู่วัดหนานไห่ปูเตาอนัเป็นท่ีประดิษฐำนพระโพธิสัตว์กวนอิมGIANT BUDDHA STATE 
ON SELLICK’S HILLรูปเคำรพพระโพธิสัตว์กวนอิมอวโลกิเตศวรมีพระวรกำยสูงถึง 18 เมตร 
งบประมำณในกำรก่อสร้ำง 15 ลำ้นออสเตรเลียนดอลล่ำห์ ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำง 7 ปี โดยเร่ิมคร้ังแรกใน
ปี ค.ศ.1997    ริมถนน CACTUS CANYON  รูปเคำรพของพระองค์ท่ำนนั้นตั้ งอยู่บริเวณชำยฝ่ังทะเล
ออสเตรเลียตอนใตอ้นัแสนงดงำมท่ีซ่ึงทุกท่ำนจะไดส้ัมผสัของควำมงดงำมและแรงศรัทธำของชำวพุทธใน
ประเทศออสเตรเลียโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งชำวจีนท่ีได้เร่ียไรเงินทุนในกำรก่อสร้ำงรูปเคำรพพระโพธิสัตว์
กวนอิม อนัเป็นศูนยร์วมทำงจิตใจของชำวเอเชียในออสเตรเลีย เช้ือเชิญนกัท่องเท่ียวมำเยือนกวำ่ 20,000 คน
จำกทัว่โลกเม่ือมำเยือนสถำนท่ีแห่งน้ี  น ำท่ำนเดินทำงสู่วิคเตอร์ฮาร์เบอร์เมืองริมทะเลอนัเป็นยำ่นท่ีผูค้นมำ
พกัผอ่นริมทะเล อำกำศสดช่ืนริมมหำสมุทร ให้ท่ำนเดินสู่เกำะแกรนิตโดยมีสะพำนจำกพื้นเดินใหญ่สู่เกำะ
ดว้ยควำมยำว 630 เมตร ท่ำนสำมำรถเดินชมววิพร้อมรับอำกำศอนับริสุทธ์ิไปถึงเกำะแกรนิตหรือจะนัง่รถมำ้
ลำกรถรำง HORSE-DRAWN TRAMWAY สู่เกำะแกรนิต (GRANITE ISLAND) ราคายังไม่รวมค่ารถม้า
ลากแทรม บนเกำะแห่งน้ีท่ำนจะไดช้มศูนยเ์พำะเล้ียงปลำทูน่ำท่ีใหญ่ท่ีสุด OCEAN VICTORให้ท่ำนไดช้ม
กำรให้อำหำรทูน่ำหลำยร้อยตวัท่ีเล้ียงกลำงทะเลโดยมีตำข่ำยลอ้มหรือท่ำนสำมำรถเขำ้ชมทูน่ำว่ำยในทอ้ง
ทะเลผำ่นตูก้ระจกใสเห็นอยำ่งชดัเจน นอกจำกน้ียงัสำมำรถศึกษำชีวิตสัตวน์ ้ ำอ่ืนๆจำกนั้นเดินทำงสู่ไร่ไวน์  
WIRRA WIRRA WINERYซ่ึงก่อตั้ งในปี ค.ศ.1894  ไร่ไวน์แห่งน้ีมีสโลแกนต์กล่ำวไว้ว่ำ “จงให้
ควำมส ำคญัและพิถีพิถนัในคุณภำพไวน์และรสนิยมอนัละเมียดละไมแต่จงสนุกสนำนในกำรสร้ำงสรรค์
ไวน์คุณภำพเยีย่มออกมำ”ใหท้่ำนไดชิ้มไวน์คุณภำพดีท่ีเตรียมไวท้ั้งไวน์ขำวซ่ึงรสสัมผสัอนัสดช่ืนเปล่งปลัง่
รำวกบัฤดูใบไมผ้ลิและไวน์แดงอนัมีรสชำติสุขุมนุ่มลึกแต่แฝงดว้ยควำมสดขององุ่นท่ีใชใ้นกำรหมกั หรือ
จะเลือกซ้ือเพื่อเป็นของฝำกกลบัไปสู่นกัชิมท่ีรู้จกัไดล้ิ้มลอง  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก ในไร่ไวน์ 
จำกนั้นเดินทำงสู่ HUGH HAMILTON WINESส ำหรับท่ำนชมไวน์ จะได้ชิมไวน์รสเยี่ยมท่ีท ำจำกองุ่น
หลำยพนัธ์ุ ให้ท่ำนไดล้องผสมไวน์ต่ำงๆ เขำ้ดว้ยกนัให้เป็นรสชำติใหม่ตำมใจ  องุ่นในไร่น้ีเป็นสำยพนัธ์ ชี
รำส อนัเล่ืองช่ือ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ไวน์แดงอนัมีรสชำติท่ีหอมละมุน เขม้ขน้ และหนักแน่น ซ่ึงคุณเช

วนัทีส่ี่ อะดิเลด-  รูปป้ันเจ้าแม่กวนอมิ - วคิเตอร์ฮาร์เบอร์– ชมศูนย์เลีย้งทูน่า Oceanic Victor ไร่องุ่น
เพ่ือผลติไวน์ 



สเตอร์ก็ยงัรักษำคุณภำพกำรผลิตไวอ้ยำ่งเหนียวแน่นรอทุกท่ำนไปเยือนเพื่อล้ิมชิมรสหรือเลือกซ้ือกลบัไป  
จำกนั้นเดินทำงกลบัสู่ตวัเมืองอะดิเลด 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ MERCURE GROSVENOR ADELAIDE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

 
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม 
07.10 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอะดิเลด 
09.45 น. ออกเดินทางจากอะดิเลด สู่ซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่ QF738  
11.35 น. ถึงทางถึงสนามบินคิงฟอร์ด สมิธของนครซิดนีย์  หลังจากน้ัน น าท่านเดินทาง สู่อ่าวซิดนีย์ให้ท่านได้

ล่องเรือชมอ่าว 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ 

ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) ส่ิงก่อสร้ำงท่ีโดดเด่นดว้ย
หลงัคำรูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ในแบบสถำปัตยกรรมร่วมสมยัท่ีสร้ำงช่ือเสียงให้กบัออสเตรเลีย 
ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ดว้ยงบประมำณในกำรก่อสร้ำงกวำ่ร้อยลำ้นเหรียญ ใช้
เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ลงทะเบียนข้ึนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2550  
ภำยในประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสิร์ต หอ้งแสดงละคร และหอ้งภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก 
ระหว่ำงล่องเรือท่ำนยงัสำมำรถถ่ำยรูปกบัสะพำนฮำร์เบอร์  ท่ีเช่ือมต่อระหว่ำงซิดนียท์ำงดำ้นเหนือกบัตวั
เมืองซิดนียเ์ขำ้หำกนั ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนียไ์ดอ้ยำ่งสวยงำมและท ำให้กำรเดินเขำ้สู่ตวัเมืองซิดนียไ์ดส้ะ
ดวงยิ่งข้ึน  ชมเรือใบท่ีชำวออสซ่ีน ำออกมำล่องอ่ำวอวดควำมงำมในอ่ำวแห่งน้ี จำกนั้นให้ท่ำนได ้ชอ้ปป้ิงท่ี
ไชน่ำ ทำวน์  ท่ีเตม็ไปดว้ยร้ำนอำหำรชำวเอเซีย  อิสระท่ีร้ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้พื้นเมืองเพื่อเป็นของฝำก อำทิเช่น
ครีมบ ำรุงผวิ หรือของท่ีระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ ้
 
 
 
 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารไทย 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ณ SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

 
เช้า  รับอาหารเช้าแบบกล่องจากโรงแรม 
06.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ อาคารระหว่างประเทศ  
09.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เทีย่วบินที ่QF023 

วนัทีห้่า  อะดิเลด – ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าว – ช้อปป้ิงย่าน ไชน่า ทาวน์ 

วนัทีห่ก ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ     



16.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
*หมายเหตุ   รายการนีเ้ป็นเพยีงรายการเบ้ืองต้นเท่าน้ัน อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมและแจ้งให้ทราบอกีคร้ัง* 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
17 -22 มกราคม 2561  ,  22-27 กมุภาพนัธ์ 2561   , 23 – 28 มนีาคม 2561 

อตัราค่าบริการ 
 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตั๋ว 
และวซ่ีาแล้ว 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 
ตลอดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 89,900.- บาท 59,900.- บาท 

เด็กพกักบั 1 ผู้ใหญ่  79,900.- บาท 55,900.- บาท 

เด็กพกักบั 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 69,900.- บาท 50,900.- บาท 

เด็กพกักบั 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 64,900.- บาท 48,900.- บาท 

ห้องพกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ  15,900.- บาท 15,900.- บาท 

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1ห้อง  ท่านที ่3 ลด 1,500.- บาท 1,500.- บาท 

 

• รำคำน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษีน ้ำมนัของสำยกำรบิน 
• กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสำร จ ำนวน 20 ท่ำนข้ึนไป (ใชร้ถขนำด39ท่ีนัง่) หำกผูโ้ดยสำรท่ีเป็นผูใ้หญ่ต ่ำ

กวำ่ 20 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ  
• กรณีออกตัว๋แลว้มีกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตัว๋ได ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของ

สำยกำรบิน 
• ส ำหรับหอ้งท่ีเป็นสำมเตียง (TRIPLE ROOM ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ ำนวนนอ้ยและบำงโรงแรมอำจจะเป็นเตียง

ใหญ่สองเตียงท่ีสำมำรถพกัได้ 3 ท่ำน ( 2 DOUBLE BEDS )  หรืออำจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1  เตียงเสริม( 1 
DOUBLE + 1 EXTRA BED )     ส ำหรับหอ้งนอน 3 ท่ำน 

• บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตัว๋ท่ีลูกคำ้ซ้ือเองเพื่อต่อเท่ียวบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ท่ีจะมำเดินทำงกบัคณะเรำ
หำกเท่ียวบินล่ำชำ้ หรือจ ำนวนผูเ้ดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได ้

• หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพิเศษหรือท่ีนัง่บนเคร่ืองรวมถึงกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบิน กรุณำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอน
จองทวัร์หรือก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ให้สำยกำรบินทรำบแต่จะไดต้ำมท่ีขอหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสำยกำร
บินจะพิจำรณำให ้

• มีวซ่ีำออสเตรเลียแลว้ ลดท่ำนละ  4,500 บำท 
• กรณีลูกคำ้มีวซ่ีำอยูแ่ลว้ หรือ มีบตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษทัฯ 

จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน หำกไม่ไดรั้บอนุญำตเขำ้ประเทศ เน่ืองจำกเป็นดุลพินิจของเจำ้หน้ำ
ตรวจคนเขำ้เมือง   



• หำกจ ำนวนลูกคำ้ท่ีเดินทำง 15 -17 ท่ำน บริษทัฯจะจดัรถขนำด 21-25 ท่ีนัง่ในกำรบริกำรตลอดกำรเดินทำง 
 

อตัรานีร้วม 
✓ ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั  โดยสำยกำรบิน  แควนตสั แอร์เวย ์ (QF) ตำมเส้นทำง  
✓ ค่ำโรงแรมท่ีพกั (สองท่ำนต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ำรถรับส่งระหวำ่งน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
✓ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมตำมรำยกำรท่ีไดร้ะบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ีมี, ค่ำวซ่ีำเขำ้ประเทศออสเตรเลีย 
✓ ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษทัจำกกรุงเทพฯท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 
✓ ค่ำประกนักำรเดินทำงรวมอุบติัเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

ส ำหรับผูเ้ดินทำงไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลำท่องเท่ียวกบัทวัร์เท่ำนั้น ประกนักำรเดินทำงจะไม่คุม้ครองผูท่ี้อำยุต  ่ำกวำ่ 
1 ปีหรือเกิน 85 ปีข้ึนไป (อำยุ 1-15ปี และ 75-84ปีคุม้ครอง 50 %  รำยละเอียดตำมเง่ือนไขกรมธรรม์ ) และท่ำนท่ี
ไม่ไดเ้ดินทำงจำกประเทศไทยพร้อมกบักรุ๊ป บริษทัจะคืนค่ำประกนักำรเดินทำงใหท้่ำนละ 200 บำท ท่ำนสำมำรถท ำ
ประกนัดว้ยตวัท่ำนเอง หรือหำกตอ้งกำรใหท้ำงบริษทัท ำประกนั(รำยเด่ียว)ให ้กรุณำติดต่อสอบถำมกบัทำงบริษทั 

✓ ค่ำน ้ำมนัจำกสำยกำรบินวนัท่ี ณ วนัท่ี   8 กนัยำยน 2560  และบริษทัฯของสงวนสิทธ์ิในกำรปรับรำคำตำมภำษีน ้ำมนั 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนดท่ี  สำยกำรบินอนุญำตให้โหลดกระเป๋ำข้ึนเคร่ือง

ไดท้่ำนละ 1 ใบ (30 กิโลกรัม) และกระเป๋ำเล็กถือข้ึนเคร่ืองได ้1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อใบ  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองด่ืมและค่ำอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเอง 
 ค่ำอำหำรท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร, ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรีด ฯลฯ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ค่ำทิปคนขบัรถ ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ค่ำทิปคนยกประเป๋ำท่ีโรงแรมไม่มีเพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะ

โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนกังำนยกกระเป๋ำเพียงพอ 
 ไม่มีแจกน ้ำด่ืมบนรถ และไม่แจกกระเป๋ำ 
 ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจำกท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 

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

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลิปโอนเงินมำท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689 



• กรุณำช ำระค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือภำยใน 30 วนั ก่อนวนัเดินทำง 
• พร้อมส่งส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนเหลือไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน ส ำหรับท่ำนท่ีรอผล วซ่ีำ หรือหำกผลวี

ซ่ำผำ่นแลว้ขอช ำระยอดค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด หำกบริษทัฯ ไม่ไดรั้บเงินครบทั้งหมดก่อน วนัเดินทำงบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรใหบ้ริกำร 

• ท่ำนตอ้งเตรียมเอกสำรใหท้ำงบริษทัฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวซ่ีำเขำ้ประเทศออสเตรเลียก่อน 
30 วนัท ำงำน หรือก่อน 4 สัปดำห์  

• หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำเขำ้ประเทศออสเตรเลียล่ำชำ้ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตัว๋กบัทำงสำยกำรบิน
และผลวซ่ีำของท่ำนไม่ผำ่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำมดัจ ำทั้งหมด 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
ค่ามัดจ าทวัร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลกิ
หรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี้ 

• แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 51 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
• แจง้ล่วงหน้า 31– 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
• แจง้ล่วงหน้า 21 - 30 วนั ก่อนเดนิทาง ยดึค่ามดัจ า 20,000.- บาท และมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ดงันี้ 

- กรณทีีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจ าทัง้หมดและหกัค่าใชจ้า่ย 50% จากราคา
ทวัร ์ 

- กรณอีอกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจ าทัง้หมด 
- กรณยีื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไมค่นืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณตีดิธุระส่วนตวั หรอื เอกสารไมพ่รอ้มทีจ่ะยื่นวซี่า ขอยดึมดัจ าทัง้หมด 

• แจง้ล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
• ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไมใ่ชบ้รกิารระหว่างทวัร ์จะไมม่กีารคนืเงนิไมว่่ากรณไีด ๆ

ทัง้สิน้ 
 

หมายเหต ุ
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผู้
เดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ 
เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืความประพฤตสิ่อไป
ในทางเสื่อมเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมค่นืเงนิไหท้่านไมว่่า
จ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยืน่วี
ซ่าไมค่รบถว้นและไมผ่่านมาตรฐานในเรือ่งการเงนิและการท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศ
ไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครือ่งในกรณทีีส่ายการบนิ
ระหว่างประเทศล่าชา้ 
 

เอกสารในการขอวซ่ีา    (UPDATE 03-MAY-2016) 



ตั้งแต่วนัที ่3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป      จะเร่ิมการเกบ็ข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมคัรทุกท่าน ที่
สมคัรขอวซ่ีา เพ่ือเดินทางไป ประเทศออสเตรเลยี ดังน้ันผู้ย่ืน    ขอวซ่ีาทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีา
ออสเตรเลยี ด้วยตนเอง เพ่ือสแกนลายนิว้มือ 

• หนงัสือเดินทำง มีอำยไุม่ต  ่ำกวำ่ 6 เดือน (นบัวนัเดินทำง) และถ่ายส าเนาหน้าทีม่ีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวซ่ีาติดมา
ทั้งหมด (ส าคัญมาก) 

 *** การย่ืนวซ่ีาออสเตรเลยีไม่จ าเป็นต้องน าพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) 
หรือ ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ย่ืนได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเน่ืองจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไป

รูดเล่มที ่VFS แล้วน ากลบัมาพกัไว้ทีบ่ริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอกีทสีนามบิน ณ วันเดินทาง *** 

• รูปถ่ำยสี จ  ำนวน 2 รูป (ขนำด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 
• ส ำเนำทะเบียนบำ้น, ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  
• ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล (ถำ้มี), ส ำเนำทะเบียนสมรส  (ถำ้มี)  
• หนังสือรับรองการท างานของบริษัททีท่ างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)  หรือส ำเนำทะเบียนกำรคำ้

ถำ้เป็นเจำ้ของกิจกำร 
• ขำ้รำชกำรจะตอ้งมีหนงัสือรับรองกำรท ำงำน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)   
• ขำ้รำชกำรเกษียณอำย ุขอส ำเนำบตัรขำ้รำชเกษียณ 
• หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ าตัวจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รับพจิารณาวซ่ีา

แล้ว) หรือ STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่าน้ัน หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ BANK 
GUARANTEE ในการใช้ย่ืนวซ่ีา 

• เด็กขอหนงัสือรับรองจำกโรงเรียน (ตวัจริง) หรือสมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรียน  
• ขอส ำเนำสูติบตัร เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 16 ปี 
• เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 16 ปี หำกไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ หรือ มำรดำ  

➢  จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจำกบิดำหรือมำรดำผูท่ี้ไม่ไดเ้ดินทำงไปดว้ย โดยใหท้ำงอ ำเภอออกใหอ้นุญำตออก 
นอกประเทศ   หรือ กรอกฟอร์ม 1229 

➢ หรือ ทั้งบิดำและมำรดำ ไม่ไดเ้ดินทำงพร้อมกบัเด็กทั้งคู่ ทำงผูป้กครองทั้ง 2 ตอ้งไปขอโดยใหท้ำงอ ำเภอออก
ให ้   อนุญำตเดินทำงออกนอกประเทศกบัใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวทีต่ัวแทนย่ืนวซ่ีา 
VFS ทั้งคู่พร้อมกบับุตร   

➢ หำกเดินทำงกบับิดำและมำรดำพร้อมกนัไม่ตอ้งใชห้นงัสือยนิยอม  
• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลูกค้าทีม่ีอายุเกนิกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีท่ีผูสู้งอำย ุ75 ปีข้ึนไปยนืยนัท่ีจะเดินทำงจริง บริษทั

ฯจะด ำเนินกำรใหแ้ละแนะน ำใหย้ืน่วซ่ีำก่อนวนัเดินทำงมำกกวำ่ 45 วนั และตอ้งจ่ำยค่ำทวัร์ทั้งหมดก่อนเดินทำง 15 
วนั ในกรณีท่ีวซ่ีำไม่ผำ่นหรือออกไม่ทนัตำมก ำหนดวนัเดินทำงมีผลท ำใหเ้ดินทำงไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่รับผดิชอบไม่
วำ่กรณีได ๆ ทั้งส้ิน และ จะไม่รับผดิชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทำงท่ีผำ่นแลว้จะยกเลิกเดินทำงเนืองจำกมีบำงท่ำนใน
คณะไม่ผำ่น บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมดรวมถึงญำติหรือผูติ้ดตำมท่ีผลวซ่ีำออกแลว้แต่
ยกเลิกเพรำะกรณีน้ี) 



กรณีทียื่นยนัจะให้ย่ืนวซ่ีา  เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการย่ืนวซ่ีาเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิม่ในการ
ท าประกนัสุขภาพซ่ึงลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนย่ืนวซ่ีา  (ราคาขึน้อยู่กบับริษัทฯ ประกันน้ันๆ หรือ 
ลูกค้าสามารถท าเองได้)  หลังจากย่ืนแล้ว รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (HEALTH 
FORM) เพ่ือไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑูตก าหนด หลงัจากน้ันรอผลวีซ่าอกีท ีนอกจากนีว้ซ่ีา
ขึน้อยู่กบัผลของสุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวซ่ีาไม่
สามารถระบุได้ กรุณำใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอเีมล์ (ส าคัญมาก) ทีส่ามารถ
ติดต่อได้ ลงในส ำเนำบตัรประชำชนและ ส ำเนำทะเบียนบำ้น เพื่อกรอกฟอร์มในกำรยื่นวซ่ีำ  

• ระยะเวลำในกำรยืน่วซ่ีำประมำณ 10-15 วนั   หนงัสือเดินทำง(PASSPORT) หำกมีบำงท่ำนไดย้ืน่เล่มเขำ้ VFS แลว้
น ำเขำ้สถำนทูตแลว้ไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตไดจ้นกวำ่จะถึงวนัก ำหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไป
ประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวซ่ีา  หำกท่ำนไม่แจง้ใหท้รำบ บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน   

 
เง่ือนไขส าคญัของการพจิารณาวซ่ีา 

• กำรพิจำรณำอนุมติัวซ่ีำนั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยืน่วซ่ีำไม่สำมำรถ
แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได ้ ซ่ึงทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำม
ประสงคท่ี์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยงัประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรท่ีระบุเท่ำนั้น  

 
 
 

กรณถูีกปฎเิสธวีซ่า 
• หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการย่ืนค าร้อง

ขอวซ่ีาใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกคร้ัง 
• หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวซ่ีำล่ำชำ้ไม่ทนัก ำหนดวนัเดินทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้ และ

ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  
• หำกทำงสถำนทูตแจง้วำ่เหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บิดเบือนขอ้เท็จจริง 

หรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำท่องเท่ียว  ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
• กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูตยกเลิกวซ่ีำของ

ท่ำน ข้ึนอยูก่บัทำงบริษทัฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 

ทีอ่ยู่ ตัวแทนรับย่ืนวซ่ีา ( VFS ) ของ ออสเตรเลยี ประจ าประเทศไทย 
ชั้น 28 อำคำรเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันำ, กรุงเทพฯ 10110 
ท ำกำร : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยดุ ของ สถำนทูตออสเตรเลีย 
เวลำยืน่ใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลำรับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล ์:INFO.DIBPTH@VFSHELPLINE.COM 
เวบ็ :WWW.VFS-AU.NET 



 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนกรุ๊ป*** 
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวซ่ีา  

 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

 
 

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

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .................................................................................................................. 

............................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี  ............................ 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ท  างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที่อยู่......................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี ............................. 

โทรศัพทท์ี่ท  างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด   (.....) สมรส   (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล ..............................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................... 

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .......................................................................... 

ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ............โทรศัพท ์....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

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

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

11. อาหาร           ไม่ทานเนื้ อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

      อื่นๆ............................................................ 

12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี).................................................. 

13. ต้องการเลือกที่น่ัง            ริมทางเดิน  ริมหน้าต่าง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 

 
 


