
 

 

 
วนัแรก (13 เมษายน 2562)     กรุงเทพฯ – ซิดนยี ์

 

วนัทีส่อง ( 14 เมษายน 2562)     ซิดนยีช์มเมือง หาดบอนได – เดอะแกป๊ –เดอะรอ๊ค – ข้ึนเรือ 

 

 

 

 

 
 
 
 

15.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N เคานเ์ตอร์

สายการบินแควนตสั แอรเ์วย ์(QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.10 น.  ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024 

 
  

 

06.20 น เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย 

07.30 น น าท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยาม

เยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่งน้ียังได้เป็น

เส้นทางในการวิ่ง มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกฬีาโอลิมปิก ปี 2000  ผ่านชมบ้านของ



 

 

วนัทีส่าม (15 เมษายน 2562)            ซิดนยี ์ล่องเรือ สู่เมลเบริน์  

วนัทีสี่ ่(16 เมษายน 2562)      เมลเบิร์นสวนฟิตซรอย-อนุสรณส์ถานสงคราม–วิหารเซนตแ์พทริค–ชอ้ปป้ิง      

เศรษฐีบนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามของอ่าวซิดนีย์และมหาสมุทรแปซิฟิคที่

สวยงาม แวะที่เดอะแกป๊จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก 

และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้า

มาทางเรือในยามสงครามมา้หินของมิสซิสแม็คควอร่ีชมม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้ส าเร็จราชการคน

แรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ซ่ึงเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม

นอกจากน้ีด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์และ

สะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณข์องนครซิดนีย์  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

  น าท่านเดินทางสู่ย่านเดอะร๊อค ที่ท่านสามารถ ซิดนียเ์พ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA HOUSE) 

สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณใ์นแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างช่ือเสยีง

ให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์นอูซองสถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อย

ล้านเหรียญใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปีพ.ศ. 

2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวน

มาก 

13.00 น.  น าท่านสู่ท่าเรือ ซิดนีย์เพ่ือเชคอนิ เรือส าราญ ROYAL CARRIBEAN REDIANCE OF THE SEAS 

16.30 น.  เรือส าราญออกจากท่าเรือซิดนีย์ มุ่งหน้าสู่เมืองเมลเบิร์นรัฐวิคตอเรีย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

  ล่องเรือสู่เมลเบิร์น ให้ท่านพบกบัความบันเทงิมากมายและพักผ่อนตามอธัยาศัย 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

  ให้ท่านได้อสิระบนเรือส าราญชมวิวของท้องทะเลที่สวยงาม ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือจะน่ังเล่น

ในคลับ เลาจน์ หรือ กจิกรรมต่างๆ มากมายบนเรือตามใจชอบ หรือจะช้อปป้ิงสนิค้าปลอดภาษีบนเรือ   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 

  ให้ท่านได้อสิระและชมโชว์ต่างๆ มากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

08.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเมลเบิรน์ น าท่านชมเมลเบิรน์เป็นเมืองท่ีมีความต่ืนตาต่ืนใจดว้ยการผสมผสาน ทั้ง

ความเก่าและความใหม่เขา้ด้วยกัน เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น า้ Yarra มีสวนสาธารณะริมน า้ มี

สถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันท าให้มีภูมิ

ทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใครมีแม่น า้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น หลังจากนั้นชม สวนฟิตซ

รอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ เป็นที่ตั้ง กระท่อมกปัตนัคุก้ (**ไม่รวมค่าเขา้

ชมในกระท่อม) บ้านพักของนักส ารวจชาวองักฤษคนส าคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ 

กระท่อมนี้ ได้ถูกย้ายมาเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี  ผ่านชม Federation 
Square เป็นย่านที่ครึกคร้ืนของเมืองเมลเบิร์นตรงปลายแม่น ้า Yarra River ข้ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders 
Street Station ที่น่ีเป็นศูนย์รวมของแกลอร่ี โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารภัตตาคารที่ได้รับรางวัล มีคาเฟ่และบาร์ 
มีลานเปิดกว้างส าหรับจัดกจิกรรมงานแสดงและนิทรรศการที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สดุ

แห่งหนึ่ งของโลก มี ร้านอาหารมากมายหลายสไตล์ น าท่านชม  อนุสรณ์สถานสงคราม(Shrine of 
remembrance) เป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บริเวณคิงโดเมนส์บน



 

 

วนัทีห่า้ (17 เมษายน 2562) ล่องเรือจากเมลเบริน์สู่ซิดนยี ์

ถนนเซนต์คิวด้า  สถานที่แห่งน้ีรัฐบาลออสเตรเลียได้สร้างข้ึนเพ่ือร าลึกถึงชายหญิงที่รับใช้ชาติและเสยีสละใน

สงครามโลกคร้ังที่ 1 ขณะไปรบยังสนามรบกลัลิโปลีประเทศตุรก ี ณ.สมรภูมิแห่งน้ีจึงเกดิเป็นวัน “แอนแซค็” 
(25 เมษายน) ในวันนี้ เหล่าชาวออสเตรเลียนได้จัดพิธีร าลึกถึงผู้รับใช้ชาติจ านวนกว่า 114,000 นาย และ

เสยีชีวิต 19,000 นาย โดยจะน าดอกป๊อปป้ีสแีดงมาแสดงความเคารพ ณ สถานที่แห่งน้ีซ่ึงจะจัดเป็นประจ าใน

ทุกๆปี  ออกแบบและอ านวยการก่อสร้างโดยสถาปนิกอดีตทหารผ่านศึก ในสงครามโลกคร้ังที่ 1 “ฟิลลิปส ์ฮัด
สนั” กับ “เจมส ์วาร์ดรอ็บ” สร้างตามอย่างศิลปะคลาสสคิโดยได้แรงบันดาลใจจาก  สุสานแห่งฮาลิคาแนสสสั 
และวิหารพาเธนอนในกรุงเอเธนส์    ส่วนยอดของเหนือหลังคาทรงซิกก้าเป็นส่วนที่ได้มาจาก “Choragic 
monument of lysicrates” ในกรุงเอเธนส์     วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งน้ี น้ันเป็นวัสดุที่อยู่ใน
ประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็นหินแกรนิตที่เป็นโครงสร้างหลักๆ ของตัวอาคาร และหินอ่อนที่ใช้

ในการตกแต่งภายใน สถานที่ส  าคัญแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 คือในเดือนพฤศจิกายน 
ค.ศ.1918 และแล้วเสรจ็ในเดือน มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกันยังใช้ร าลึกถึงผู้เสยีสละในสงครามโลกคร้ัง
ที่ 2 อีกด้วย   ผ่านชมอาคารรฐัสภาแห่งเมลเบิรน์ (Parliament House Melbourne) ก่อสร้างขึ้ น ณ เดือน
ธันวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929  ออกแบบโดย “ชาลี แพสลีย์และปีเตอร์ เคอร” อ านวยการก่อสร้าง
โดย”  “จอน คิงส”์ ซึ่งใช้พ้ืนฐานศิลปะนีโอคลาสสคิ  ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทศิตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐ
วิคตอเรีย   สถานที่แห่งน้ีเคยถูกใช้เป็นทั้งรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 คร้ังในปี 1855-1901และ 1927-

ปัจจุบัน ทั้งยังเคยถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหว่างปี 1901-1927 อีกต่างหาก   
สถานที่แห่งน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกส าคัญของรัฐวิคตอเรีย  และได้เฉลิมฉลองครบรอบ 150ปี ในปี 

2006 ที่ผ่านมา  ผ่านชมวิหารเซนตแ์พทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourne) เป็นวิหารในศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้เป็นบิช็อปท่านแรกแห่งเมืองMelbourne 
ต่อมาได้เป็นบิชอ็ปแห่งออสเตรเลียคนที่ 4   มีด าริให้ William Wardell ผู้เป็นทั้งนักบวชและสถาปนิกที่ส  าคัญ
แห่งเมืองน้ีเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธิคระหว่างศตวรรษที่ 14  โดยมี

พ้ืนฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ โดยเร่ิมวางแผนและก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 ธนัวาคม 1858-

1939 ต่อมาได้บูรณะคร้ังใหญ่เมื่อปี 1994 เพ่ือที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ในอกีสามปีถัดมา   
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  อสิระตามอธัยาศัย หรือจะเดินช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองในไชน่าทาวน์หรือจะเลือกซื้อสนิค้าแบรนแนม    มากมาย

ในย่านใจกลางเมืองที่มีอาคารบ้านเก่าสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยากาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย

หรือจะช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้าช่ือดัง อาทิ ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ในย่านถนน Swanston Street และ 

Elizabeth Street ที่เตม็ไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟช่ันหลากหลายส าหรับบุรุษและสตรี   

18.00 น.  เรือออกเดินทางจากเมลเบิร์น สู่ ซิดนีย์  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

  ให้ท่านได้อสิระบนเรือส าราญชมวิวของท้องทะเลที่สวยงาม ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือจะน่ังเล่น

ในคลับ เลาจน์ หรือ กจิกรรมต่างๆ มากมายบินเรือตามใจชอบ หรือจะช้อปป้ิงสนิค้าปลอดภาษีบนเรือ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 

  ให้ท่านได้อสิระและชมโชว์ต่างๆ มากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 

 

 

 



 

 

วนัทีห่ก (18 เมาษายน 2562) สวนสตัวพ์ื้ นเมือง – ชอ้ปป้ิงย่านไชน่า ทาวน ์– ซิตี เซ็นเตอร ์– กรุงเทพฯ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

06.30 น  เรือเข้าเทยีบท่าที่ท่าเรือซิดนีย์  

08.00 น  จากข้ึนจากเรือ น าท่านเดินทางสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการ

ชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิโคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท ให้ท่านได้สมัผัส

และถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดช่ืน

ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนช้ืน จากน้ัน

เดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝาก อาทิ เช่นครีมบ ารุงผิว หรือของที่ระลึก

ต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบารบี์คิว ณ หอ้งอาหารของสวนสตัว ์

 จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงที่ย่านซิตี้ เซน็เตอร์ หรือปป้ิงสินค้ามากมายจากห้างดัง 

Queen Victoria  Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้ จักกันทั่วไปใน

ท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Marketกบั  ถนน Park เป็นอาคารช้อปป้ิงสงู

สี่ช้ัน มีสนิค้าประเภทแฟช่ัน อญัมณ ีของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre 

Point เพ่ือซ้ือสนิค้าย่ีห้อดังมากมาย 

16.00 น.     น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคิงสฟ์อรต์สมิธ ซิดนีย ์เพ่ือเดินทางกลับ 

19.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ EK419 

01.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ (19 เมษายน 2562)       

***หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 
 

 
*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

 

อตัราค่าบริการ  
ก าหนดการเดนิทาง   13 –18  เมษายน   2562 

       

คณะผู้เดินทาง ห้องหน้าต่าง ห้องระเบียง 

ผู้ใหญ่ พกั  2 ท่าน (ห้องหน้าต่าง) 81,900.- บาท 91,900.- บาท 

เดก็พกักบั 1 ผู้ใหญ่มีเตียง 81,900.- บาท 91,900.- บาท 
ห้องพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 29,900.- บาท 38,900.- บาท 

 

***ควรย่ืนวซ่ีาล่วงหน้าและเกบ็เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาได้ตั้งแต่ 15 มกราคม –10 มนีาคม 2562  
*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน า้มันและราคาตัว๋ของสายการบินหากมีการเกบ็เพ่ิมโดยไม่ได้

แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี้ ไปแล้ว  

*** การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จ านวน 16 ท่าน หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 16 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์

หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ข้ึนอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องย่ืนวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   



 

 

* หากจ านวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่น่ังในการบริการตลอดการเดินทาง 

* การรีเควสที่น่ังข้ึนอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสายการบินไม่รับจอง และทางลูกค้า

ต้องช้ีแจงเหตุผลกบัทางเคาทเตอร์เชคอนิด้วยตัวท่านเอง) 
 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดโดยสายการบินแควนตัส(QF) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ 

  ค่าที่พักบนเรือ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านั้นเงื่อนไขการคุม้ครอง 

 ค่าน า้มันจากสายการบิน ณ วันที่  14 พฤศจิกายน 61 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน า้มัน หาก

สายการบินเปล่ียนแปลงภาษีน า้มันหลังจากน้ี 

 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าออสเตรเลีย   

 ค่าภาษีท่าเรือ (Port fee)ที่ซิดนีย์ ค่าบริการบนเรือ 

 ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง 
 

อตัรานี้ ไม่รวม 

• ค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

• ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้ท่านละ 30 กิโลกรัม 

และ กระเป๋าเลก็ถือขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน ภายใน1วนัหลงัจากการจอง 

 ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 60 วัน หรือหากจองภายใน 60 วันต้องจ่ายค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

สามารถย่ืนวีซ่าก่อนเดินทาง 3 เดือนก่อนเดินทาง (ระหว่าง 15 มกราคม – 10 มีนาคม 2562) 

  หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและผลวี

ซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้งพกัและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 120 วนั คืนมดัจ าทั้งหมด 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90-119 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60-89 วนั หกัหมดัจ าเต็มจ านวน 30,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกั 50 เปอรเ์ซ็นตข์องค่าทวัร ์

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง วนัเดินทาง – 29 วนั ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 



 

 

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มีการ

คืนเงินทั้งหมด  
 

หมายเหตุ  

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผล

ใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

2. ทางบริษัทฯ ไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอนั

สบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเร่ืองการเงินและการท างานของตัวผู้โดยสารเอง  

3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณีที่สายการบินระหว่าง

ประเทศล่าช้า 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกท่าน ทีส่มคัรขอวีซ่า เพือ่เดินทางไป ประเทศ

ออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวซ่ีาทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ทีศู่นยยื์น่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิวมือ และตอ้งจอง

คิววซ่ีาก่อนยืน่เท่านัน้ 

1) หนังสอืเดินทาง มีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายส าเนาหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวีซ่า

ติดมาทั้งหมด (ส าคญัมาก) 

***การยืน่วซ่ีาออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดินทาง (ถา้มี) หรือ ส าเนา

หนา้พาสปอร์ต ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบริษัทฯ มา จะดีกวา่เนือ่งจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่VFS แลว้

น ากลบัมาพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายส ีจ านวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 

3) ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

4) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี), ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  

5) หนงัสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือส าเนาทะเบียน

การค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสอืรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบัตรข้าราชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจ าตัวจริง (จะไดคื้นเพื่อไดร้บั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่

รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือกรณปิีดเทอมใช้บัตรนักเรียน  

10) ขอส าเนาสตูิบัตร เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี 

11) เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกบับิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านั้น จากบิดาและมารดา

ให้อนุญาตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุต า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัท่ีตวัแทนยื่นวีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากทางอ าเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออก

นอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  



 

 

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่สู้งอายุ 75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดินทางจริง 

บริษัทฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วีซ่าก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยค่าทวัร์ทัง้หมดก่อนเดินทาง 

15 วนั ในกรณีทีว่ซ่ีาไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบไม่วา่

กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดินทางทีผ่่านแลว้จะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะ

ไม่ผ่าน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวซ่ีาออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะ

กรณีน้ี) 

กรณีท่ียืนยนัจะใหยื้่นวีซ่า  เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการท าประกัน

สขุภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนย่ืนวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้าสามารถท าเอง

ได้)  หลังจากย่ืนแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพ่ือไปตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลตามที่สถานฑูตก าหนด หลังจากน้ันรอผลวีซ่าอีกท ีนอกจากน้ีวีซ่าข้ึนอยู่กับผลของสขุภาพของผู้สงูอายุเอง

และทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ เบอร์

โทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได ้ลงในส าเนาบัตรประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือ

กรอกฟอร์มในการย่ืนวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนังสอืเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ย่ืนเล่มเข้า VFS แล้ว

น าเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันก าหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่มเดินทางไป

ประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น         
              

กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส าหรับเดินทางเพ่ือธุรกจิเท่านั้น ซึ่งการเดินทางกบัทวัร์จะต้องยื่น 

วีซ่าท่องเที่ยว เน่ืองจากการท่องเที่ยวจะต้องย่ืนวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC 

CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  หากยื่นวีซ่าท่องเที่ยว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ 

เนื่องจากตามเง่ือนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แลว้จะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัติ) ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับ

ดุลพินิจของลูกคา้ในการตัดสินใจ ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 

344 6300 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน  

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 

1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า

ใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือผิด

วัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 

ข้ึนอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
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ท่ีอยู่ ตวัแทนรบัยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

ช้ัน 28 อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สขุุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 

เวลาย่ืนใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยื่นวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีจะยื่น 

 กรุณาเตรียมเอกสารท่ีช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  

 

**** 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 .....................................................  มือถือ ..................................................... 

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

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

ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ 

............................. 

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

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

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

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

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

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

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

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

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

ที่อ ยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ 

....................................... 

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

10. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)        เคย ( ......)  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 



 

 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............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     

12. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

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

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

14. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการบิน

ฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ข้ึนอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสาย

การบินไม่รบัจอง ทางลกูคา้ตอ้งชี้แจงเหตุผลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตัวท่านเอง) 

 
 
 


