
 

 

วนัแรกของการเดินทาง (12 เมษายน 2563)     กรุงเทพฯ – ซิดนยี ์

 

วนัทีส่องของการเดินทาง ( 13 เมษายน 2563)   ซิดนยี ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส-์ ซิดนีย ์ชอ้ปป้ิง 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

16.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ี คอย
ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 

19.20 น.  ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่ TG475 
 
 

07.20 น   เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลงัผ่านพิธีการตรวจคน
เขา้เมืองท่านเดินทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ช่ืนชมทิวทศัน์อนัสวยงามบนผืนแผ่นดิน
และหุบเขาอนักวา้งใหญ่ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องนกนานาชนิด สัตวต่์างๆสามารถอาศยัอยูต่ามธรรมชาติและ



 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (14 เมษายน 2563) ซิดนีย ์– พอรต์ สตีเฟ่นส ์ นัง่รถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย  

       ล่องเรือส าราญชมปลาโลมา 

 

เต็มไปดว้ยตน้ยคูาลิปตสัเวลามองระยะไกลเป็นสีน ้ าเงินตามหุบเขาอนักวา้งใหญ่ ผา่นเมืองเล็กๆกลาง
หุบเขาช่ือวา่ KATOOMBA จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่
สามก้อนรูปทรงแปลกตาท่ีเกิดจากฝนและลมพดัจนเกิดเป็นต านานความรักอนัแสนเศร้าของยกัษ์
สาวอะบอริจินสามตนท่ีถูกสาปให้เป็นหินสามกอ้นท าให้หุบเขาแห่งน้ีมีความงามยิ่งข้ึน จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษทัท่ีบริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท าให้ท่านไดช้มเขา
สามอนงค์ไดส้วยงามยิ่งข้ึนอีกมุม น าท่านนัง่รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ท่ี
 ดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมยัก่อนมีความชนัถึง 45 องศา วิง่ผา่นทะลุหุบเขาอนัสูงชนัสู่หุบเขา
ด้านล่างอย่างต่ืนเตน้และหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไมท่ี้จดัไวอ้ย่าง
สวยงามใตหุ้บเขา ชมป่าฝนและหุ่นจ าลองการขุดถ่านหินในสมยัก่อน จากนั้นขึน้กระเช้า SCENIC 
CABLEWAY จากใตหุ้บเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบ้ืองล่างของหุบเขาสีน ้ าเงินท่ีท่านยงั
สามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมท่ีแตกต่าง ( ในกรณีท่ี RAILWAY ปิดปรับปรุง ก็สามารถนั่ง 
SCENIC CABELWAY ขึน้หรือลงหุบเขาแทน ) 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั แบบท้องถิ่น ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางกลบัสู่เมืองซิดนียใ์ห้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงท่ียา่นซิต้ีเซ็นเตอร์ หรือชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายจาก
ห้างดงั Queen Victoria Building (Q.V.B) ไดรั้บการปรับปรุงตกแต่งใหม่อยา่งสวยงาม เป็นท่ีรู้จกักนั
ทัว่ไปในทอ้งถ่ินวา่ตึก QVB ตั้งอยูท่ี่บนถนน George Street ระหวา่งถนน Market กบั ถนน Park เป็น
อาคารชอ้ปป้ิงสูงส่ีชั้น มีสินคา้ประเภทแฟชัน่ อญัมณี ของใชใ้นบา้น หรือแมแ้ต่ดอกไม ้ท่านสามารถ
 เดินทางใตดิ้นสู่ยา่น Centre Point เพื่อซ้ือสินคา้ยีห่อ้ดงัมากมาย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า  อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
   น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  FOUR POINT BY SHERATON SYDNEY CENTRAL HOTEL หรือ
  เทียบเท่า 
 

 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่นส์ โดยนัง่รถข้ึนไปทางเหนือผ่านสะพานฮาร์เบอร์ขา้มอ่าวซิดนียท่ี์
สวยงามสู่ยา่นนอร์ทซิดนีย ์ผา่นเมืองก็อสฟอร์ดและเมืองนิวคาสเซิล ก่อนจะถึงทางแยกเขา้สู่พอร์ต 
สตีเฟ่นส์  เมืองตากอากาศท่ีชาวซิดนียเ์ดินทางมาพกัผอ่นทางทะเลจึงไดรั้บสมญานามวา่”Blue Water 
Paradise”จากนั้น น าท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์อนัต่ืนเตน้กบัการนัง่รถ 4WD ตะลุยเนินทราย และ
 การเล่นแซนดูนบอร์ด กระดานล่ืนไถลลงจากเนินทรายสูงนบั 10 เมตร พร้อมชมวิวอนังดงามของ
ทอ้งทะเลและเนินทรายสีทองเพลิดเพลินอารมณ์บนชายหาดท่ีเยน็สบายเหมาะแก่การพกัผอ่น จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือท่ี อ่าวเนลสัน (NELSON BAY)  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ 
 ล่องเรือชมชีวติของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ใหท้่าน ได้ชมโลมา ท่ี ว่ า ยน ้ า
เวยีนวนอยูใ่กล้ๆ  สนุกสนานต่ืนเตน้เม่ือโลมาทกัทายดว้ยการกระโจนทะยานไปขา้งหนา้พร้อมกบัเรือ 



 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง   (15 เมษายน 2563)   ซิดนยี ์– เทีย่วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์– บริสเบน 

 

นอกจากน้ีท่านสามารถชมนกนานาชนิดท่ีบินไปมาในอ่าวน้ี  จากนั้นสมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง
กลบัสู่ นครซิดนีย์ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน  
  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  FOUR POINT BY SHERATON SYDNEY CENTRAL HOTEL หรือ

เทียบเท่า 
 

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านชมนครซิดนีย ์โดยผา่นชมหาดบอนได หาดทรายท่ีหนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพกัผอ่นวนัหยุด
หรือยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อนัสดช่ืน ท่ีนิยมเล่นกระดานโตค้ล่ืน หาดทราย
แห่งน้ียงัไดเ้ป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลยบ์อลชายหาดในคราวท่ีจดักีฬาโอลิมปิก ปี 
2000  ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมววิบนหนา้ผาเพื่อชมทศันียภาพอนั สวยงามของ
อ่าวซิดนีย ์และมหาสมุทรแปซิฟิคท่ีสวยงาม แวะท่ีเดอะแก๊ป จุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งท่ีท่านจะได้
ชมทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเขา้ซิดนียใ์นทางเรือ ใน
บริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อตา้นขา้ศึกท่ีเขา้มาทางเรือในยามสงคราม ม้าหินของมิสซิส
แม็คควอร่ี มา้นัง่หินตวัโปรดของภรรยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ซ่ึงเป็นมา้หิน
ทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ท่ีสวยงาม นอกจากน้ีด้านบน
สวนสาธารณะยงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ีสวยงามท่ีท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮา้ส์และสะพาน
ฮาร์เบอร์เป็นสัญลกัษณ์ของนครซิดนีย ์ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
  ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) ส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่น

ดว้ยหลงัคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยัท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบั
ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ดว้ยงบประมาณในการก่อสร้างกว่า
ร้อยลา้นเหรียญ ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองคก์ารยเูนสโกไดล้งทะเบียนข้ึนเป็น มรดก
โลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และหอ้งภาพยนตร์ 
และร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮาร์เบอร์  ท่ีเช่ือมต่อ
ระหวา่งซิดนียท์างดา้นเหนือกบัตวัเมืองซิดนียเ์ขา้หากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนียไ์ดอ้ยา่งสวยงามและ
ท าให้การเดินเขา้สู่ตวัเมืองซิดนียไ์ดส้ะดวกยิ่งข้ึน  ชมเรือใบท่ีชาวออสซ่ีน าออกมาล่องอ่าวอวดความ
งามในอ่าวแห่งน้ี จากนั้นเดินทางกลบัสู่ซิดนีย ์แวะร้านชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิ
เช่นครีมบ ารุงผวิ หรือของท่ีระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ ้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารไทย  
  จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย์ 
…….น.  เดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมืองบริสเบน เท่ียวบินท่ี.. 
…….น.  ถึงเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควนีส์แลนด ์
  น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม BRISBANE FOUR POINT BY SHERATON HOTELหรือเทียบเท่า 

 



 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง    (17 เมษายน 2563)      บริสเบน – กรุงเทพฯ 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (16 เมษายน 2563)        บริสเบน -โกลดโ์คสท-์ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน- 

                                              มูฟวีเ่วิลด-์บริสเบน  (พเิศษ..บุฟเฟ่ตซี์ฟู้ด สดๆจากทะเล) 

 

 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโกลด์โคสท์เมืองตากอากาศชายทะเลท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในรัฐควนีส์      แลนด์
ท่ีมีหาดทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองท่ีชาวออสซ่ีมาอาบแดดและเล่นกระดานโตค้ล่ืน
เป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีโกลด์โคสท์ยงัเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัช้อปป้ิงเพราะร้านคา้เปิดให้บริการ
จนถึง 4 ทุ่มทุกวนั น าท่านสู่เขตรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าเคอร์รัมบิน  (Currumbin Wildlife Sanctuary) 
ตั้งอยู่เขตชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใตข้องเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ท่ีน่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์า
พื้นเมืองของออสเตรเลียท่ีหาดูไดย้าก ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสักบัสัตวเ์หล่าน้ีอย่างใกลชิ้ดระหว่างการ
เท่ียวชม เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเคอร์รัมบินอยู่ในความดูแลของศูนยอ์นุรักษ์พนัธ์ุสัตวป่์า เนชัน่แนล 
ทรัสต ์(National Trust) ท่ีมีนกแกว้ตวัเล็กสีสวยจ านวนมากและเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวพ์ื้นเมืองนานา
ชนิดชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตวพ์ื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้
ท่านไดส้ัมผสัและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตวัน้อยอย่างใกลชิ้ด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือ
ของท่านเอง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารในสวนสัตว์ 
น าท่านเดินทางสู่ มูฟวี่เวิลด์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ท่านไดช้มโรงถ่ายภาพยนตร์ท่ีเป็นโลกแห่ง
จินตนาการของผูม้าเยือนจากนานาประเทศ สัมผสักบัตวัละครของโรงภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียง น าท่าน 
น่ังรถไฟชมเทคนิคการถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดัง เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้น
แมนในเร่ืองโปลิตจิตไม่ว่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดาราช่ือดงั อาทิ ลูนน่ีทูนส์ บัก๊ บนัน่ีกระต่ายแสนกล 
ชมแบทแมนภาพยนตร์สามมิติในโรงหนงัไฮเทคจากฮอลลีวูด้ ล่องแพตามหาบัก๊บนัน่ี และ นัง่รถ
แบทแมนบุกเมือง GOTHAM หรือจะนัง่รถไฟเหาะตีลงักาท่ีต่ืนเตน้เร้าใจห้ามพลาดโชว์มาใหม่การ
แสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER เป็นการแสดงท่ีต่ืนตาต่ืนใจ การแข่งรถมอเตอร์
ไซด์ และ รถยนต์ท่ีมีการขบัอย่างผาดโผน ทะลุก าแพง และส่ิงกีดขวาง พร้อม SPECIAL EFFECT 
สมจริง เป็นการจ าลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLY WOOD ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัว
การ์ตูน WARNER BROTHER เช่นบั๊กบันน่ี สคูปป้ีดู ภายใต้หลงัคาโปร่งใสไม่ต้องร้อนและเปียกฝน 
เคร่ืองเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลงัผาดโผนน าท่านไปยงัดินแดนในโลกอากาศ 
พบกบัการผจญภยัอนัแสนสนุก มนั และประทบัใจ BAT WING เป็นเคร่ืองเล่นท่ีมีความสูงถึง60 
เมตร โดยน าท่านข้ึนไปชมทิวทศัน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบความต่ืนเตน้และหวาดเสียวโดย
การทิ้งด่ิงลงมาถึงพื้นดว้ยความชนั 90 องศาและสนุกประทบัใจ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด สดๆจากทะเล  
   น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กัที ่GOLD COAST  VOCO HOTEL  หรือเทยีบเท่า  
 
 

เช้า                       รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

10.00 น.   น าท่านเดินทางสู่ สนามบินของเมืองบริสเบน เพื่อเดินทางกลบั  



 

 

14.00 น.   เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย  เท่ียวบินท่ี  TG 474 
20.20 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯ..โดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง  12 – 17 เมษายน   2563 (สงกรานต)์ 

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว 
ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน

ระหว่างประเทศ 
(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 72,900.- บาท 46,900.- บาท 

เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่ 68,900.- บาท 41,900.- บาท 

เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 64,900.- บาท 38,900.- บาท 

เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 61,900.- บาท 36,900.- บาท 

หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 9,900.- บาท 9,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ลดใหท้่านท่ี 3 (เตียงเสริม)  1,000.- บาท 1,000.- บาท 
 

***ควรย่ืนวซ่ีาล่วงหน้าและเกบ็เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาได้ตั้งแต่ 15 มกราคม – 10 มีนาคม 2563  
* ราคาน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัของสายการบิน  
* การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารมากกวา่ 20 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาเพิ่มข้ึน ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสรุปไดห้ลงัท่ีปิดกรุ๊ปแลว้ประมาณ 
3 อาทิตยก่์อนเดินทาง 
* กรณีออกตัว๋แลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของ
สายการบิน 
*ส าหรับห้องท่ีเป็นสามเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่
สองเตียงท่ีสามารถพกัได ้3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra 
bed) ส าหรับหอ้งนอน 3 ท่าน 
* บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตัว๋ท่ีลูกคา้ซ้ือเองเพื่อต่อเท่ียวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ท่ีจะมาเดินทางกบัคณะเราหาก
เท่ียวบินล่าชา้หรือจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้
*หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษหรือท่ีนัง่บนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจง้ให้เราทราบในตอน
จองทวัร์หรือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบินทราบแต่จะไดต้ามท่ีขอหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสายการบิน
จะพิจารณาให ้
* มีวซ่ีาออสเตรเลยีแล้ว ลดท่านละ  4,500 บาท 
* กรณีลูกคา้มีวีซ่าอยูแ่ลว้ หรือ มีบตัรอนุญาตให้เขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซ่ีา เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั
ฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน หากไม่ได้รับอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจา้หน้า
ตรวจคนเขา้เมือง   
* หากจ านวนลูกคา้ท่ีเดินทาง 15 -18 ท่าน บริษทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ท่ีนัง่ในการบริการตลอดการเดินทาง 
* โรงแรมท่ีออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  



 

 

* ราคาทวัร์ไม่รวมทีน่ั่ง Long leg หากท่านต้องการจะต้องแจ้งสายการบินเพ่ือซ้ือทีน่ั่งก่อนเดินทาง(มีจ านวนจ ากดั) 
* การใชผ้า้เช็ดตวัในโรงแรม หากตอ้งการใหเ้ปล่ียนทุกวนัให้ท่านวางผา้เช็ดตวัไวท่ี้พื้น ถา้แหวนไวท้างโรงแรมจะไม่
เปล่ียนใหเ้พราะถือวา่ท่านยนิดีท่ีจะใชผ้า้เช็ดตวัผนืเดิมและยนิดีเขา้ร่วมรณรงคกิ์จกรรมลดโลกร้อน 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามท่ีระบุใน

รายการ 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ี

ระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศ

ออสเตรเลีย 
4. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัการเดินทางรวมอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 

บาท  
ส าหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่าน้ัน  เง่ือนไขการ
คุ้มครอง 
 หากลูกคา้เดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเด่ียว) ลูกคา้สามารถ

จดัท าเองได ้หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษทัฯ    
 อาย ุ1-15ปี และ ต ่ากวา่ 75 ปี คุม้ครอง รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 
 กรณีลูกคา้อายุต  ่ากว่า 1 ปี หรือ 75 ปีข้ึนไป และ ไม่ไดเ้ดินทางไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตอ้งท าประกนั

เด่ียวเพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกบัเจา้หนา้ท่ี  
 ลูกคา้ท่ีจอยแลนด ์ท่ีอาศยัอยูใ่หนประเทศนั้นๆ อยูแ่ลว้ไม่คุม้ครอง ไม่ตรงตามเง่ือนไขกรมธรรม ์

6. ค่าน ้ ามนัจากสายการบิน ณ วนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 และบริษทัฯของสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาตามภาษีน ้ ามนั 
หากสายการบินเปล่ียนแปลงภาษีน ้ามนัหลงัจากน้ี 

7. ค่าวซ่ีาออสเตรเลีย ส าหรับคนไทย 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
2. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  ควรจดัเตรียม 23 กิโลกรัม 

: โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้ท่านละ 30 กิโลกรัม และ บินภายในสายการบินแค
วนตัส (domestic) อนุญาตให้โหลดได้ท่านละ 23 กิโลกรัม และ กระเป๋าเล็กถือขึน้เคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 
กิโลกรัม  

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง  
4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
6. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลีย่ 12 เหรียญออสเตรเลยี) 
7. ค่าทปิคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉลีย่ 10 เหรียญออสเตรเลยี) 



 

 

8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนกังานยกกระเป๋า ลูกคา้ควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการ
เดินทาง  

9. ไม่มีแจกน า้ด่ืมบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 
10. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจากท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 

เง่ือนไขการจองทวัร์และการช าระเงิน  
1. ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ภายใน1วนัหลงัการจอง ต่อการจองทวัร์หน่ึงท่าน  
2. ท่านตอ้งเตรียมเอกสารให้ทางบริษทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเขา้ประเทศออสเตรเลีย

ก่อน 21 วนัท างาน หรือก่อน 3 สัปดาห์  
3. หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศออสเตรเลียล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการ

บินและผลวซ่ีาของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 
4. ส าหรับส่วนทีเ่หลือ บริษัทฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  35 วนัท าการส าหรับท่านทีร่อผล 

วซ่ีา หรือหากผลวซ่ีาผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ 

5. เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้ งหมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเง่ือนไขและยอมรับ
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
ค่ามัดจ าทวัร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทาง
ยกเลกิหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้

1. แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามัดจ า 30,000.- บาท. 
2. แจ้งยกเลกิล่วงหน้า 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยดึค่ามัดจ าทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณทีีถู่กปฏิเสธวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยดึค่ามัดจ าทั้งหมด  
- กรณอีอกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตั๋ว  

3. แจ้งยกเลกิล่วงหน้า 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดเพราะเป็นช่วงพคี (เทศกาลปีใหม่)  
4. แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  
 

หมายเหตุ  
 1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าชา้ของสายการบินหรือโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหวา่งท าทวัร์ ฯลฯ โดย
บริษทัฯ จะค านึงถึงความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
2. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิง
ผดิกฎหมายหรือส่ิงตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศ  
3.   บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบและไม่คืนเงินไห้ท่านไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจา้หนา้ท่ีตรวจคน
เขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ ดงัน้ี 



 

 

3.1  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตามท่ี
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา 
3.2  บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบตัรข้ึนเคร่ืองให้ผูโ้ดยสารอนัเน่ืองจากหนังสือ
เดินทางช ารุดหรือมีการประทบัตราอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่การเขา้-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอร์ตท่ีมีอายุไม่เกิน 6 
เดือนในวนัเดินทาง 
3.3  กรณีลูกคา้ลืมพาสปอร์ต ณ วนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบินไม่อนุญาตใหเ้ดินทาง 
3.4 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่าอนัสืบเน่ืองมาจากเอกสารในการยืน่วซ่ีาไม่ครบถว้นและไม่ผา่นมาตรฐาน
ในเร่ืองการเงินและการท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง หรือแจง้ขอ้มูลเป็นเทจ็ แลว้โดยปฎิเสทวซ่ีา 
3.5 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง
ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย  
3.6 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยท่ีท่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเคร่ืองในกรณีท่ี
สายการบินระหวา่งประเทศล่าชา้ เน่ืองจากอยูน่อกเหนือจากควบคลุมของบริษทัฯ ทวัร์ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
ค่ามัดจ าทวัร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทาง
ยกเลกิหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้

1. แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามัดจ า 30,000.- บาท. 
2. แจ้งยกเลกิล่วงหน้า 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยดึค่ามัดจ าทั้งหมด 30,000.-บาท 

1. กรณทีีถู่กปฏิเสธวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยดึค่ามัดจ าทั้งหมด  
2. กรณอีอกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตั๋ว  

3. แจ้งยกเลกิล่วงหน้า 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดเพราะเป็นช่วงพคี (เทศกาลปีใหม่)  
4. แจ้งยกเลกิในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่

มีการคืนเงินทั้งหมด  
 

เอกสารในการขอวซ่ีา  
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ท่ีสมัครขอวีซ่า เพ่ือเดินทางไป 
ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ ย่ืนขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพ่ือสแกน
ลายนิว้มือ และต้องจองคิววซ่ีาก่อนย่ืนเท่านั้น 

1) หนงัสือเดินทาง มีอายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน (นบัวนัเดินทาง) และถ่ายส าเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวี
ซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคัญมาก) 
***การย่ืนวีซ่าออสเตรเลียไม่จ าเป็นต้องน าพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) 
หรือ ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ย่ืนได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเน่ืองจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไป
รูดเล่มท่ี VFS แล้วน ากลับมาพักไว้ท่ีบริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายสี จ  านวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 
3) ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มี), ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  



 

 

5) หนังสือรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)  หรือส าเนาทะเบียน
การคา้ถา้เป็นเจา้ของกิจการ 

6) ขา้ราชการจะตอ้งมีหนงัสือรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)   
7) ขา้ราชการเกษียณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ าตัวจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รับ

พจิารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่าน้ัน หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่

รับ Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตวัจริง)หรือสมุดรายงานประจ าตวันักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บตัร

นกัเรียน  
10) ขอส าเนาสูติบตัร เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 
11) เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี หากไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยนิยอมจากทางอ าเภอเท่าน้ัน จากบิดาและมารดา
ใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตัวทีต่ัวแทนย่ืนวซ่ีา VFS พร้อมกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอ าเภอจากบิดาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีท่ีผู้ สูงอายุ 75 ปีขึน้ไปยืนยันท่ีจะเดินทาง
จริง บริษัทฯจะด าเนินการให้และแนะน าให้ย่ืนวซ่ีาก่อนวนัเดินทางมากกว่า 45 วนั และต้องจ่ายค่าทัวร์ท้ังหมด
ก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามก าหนดวันเดินทางมีผลท าให้เดินทางไม่ได้
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ท้ังส้ิน และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพ่ือนร่วมเดินทางท่ีผ่านแล้วจะ
ยกเลิกเดินทางเนืองจากมบีางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดรวมถึง
ญาติหรือผู้ติดตามท่ีผลวซ่ีาออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี)้ 
กรณีที่ยืนยันจะให้ย่ืนวีซ่า  เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใชจ่้ายเพิ่มในการ
ท าประกนัสุขภาพซ่ึงลูกคา้จะตอ้งจ่ายเองพร้อมกบัตอนยื่นวีซ่า  (ราคาข้ึนอยู่กบับริษทัฯ ประกนันั้นๆ หรือ 
ลูกคา้สามารถท าเองได)้  หลงัจากยื่นแลว้ รออีกประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) 
เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามท่ีสถานฑูตก าหนด หลงัจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากน้ีวีซ่าข้ึนอยูก่บั
ผลของสุขภาพของผูสู้งอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ 
กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (ส าคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในส าเนา
บตัรประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบา้น เพื่อกรอกฟอร์มในการยืน่วซ่ีา  

13) ระยะเวลาในการยืน่วีซ่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านไดย้ื่นเล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจ้นกวา่จะถึงวนัก าหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า   หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน  
 

กรณลูีกค้าใช้บัตรเอเบค  
โดยปกติบตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรับเดินทางเพื่อธุรกิจเท่านั้น ซ่ึงการเดินทางกบัทวัร์จะตอ้งยืน่ 



 

 

วซ่ีาท่องเท่ียว เน่ืองจากการท่องเท่ียวจะตอ้งยื่นวีซ่าแบบท่องเท่ียว(Tourist Visa) แต่หากลูกคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 
CARD) แลว้ไม่สามารถเขา้ประเทศออสเตรเลียได ้ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
หมายเหตุ  หากยื่นวีซ่าท่องเที่ยว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ 

เน่ืองจากตามเง่ือนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัติ) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ
ดุลพนิิจของลูกค้าในการตัดสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 
344 6300 
 

เง่ือนไขส าคญัของการพจิารณาวซ่ีา 
 การพิจารณาอนุมติัวีซ่านั้นข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวีซ่าไม่
สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ้ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมี
ความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศออสเตรเลียตามเอกสารท่ีระบุเท่านั้น  
 

กรณถูีกปฏเิสธวซ่ีา 
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการย่ืนค าร้อง
ขอวซ่ีาใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกคร้ัง 
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ 
และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  
3. หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
หรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน ข้ึนอยูก่บัทางบริษทัฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

ทีอ่ยู่ ตัวแทนรับย่ืนวซ่ีา ( VFS ) ของ ออสเตรเลยี ประจ าประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยดุ ของ สถานทูตออสเตรเลีย 
เวลายืน่ใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น.  เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล ์:info.dibpth@vfshelpline.com 
เวบ็ :www.vfs-au.net 

**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืน 

 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวซ่ีา  

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ 
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด .....................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
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4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................................. 
................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ............................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล .....................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา ................................................................................ 
ท่ีอยู ่........................................................................ รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์........................................ 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
10. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 
11. ประเภทหอ้งพกั (จดัหอ้งพกั) 
 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเด่ียว) ............หอ้ง    
 10.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 
 10.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 10.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 10.5 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
12. อาหาร           ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมงัสาวรัิส 
      อ่ืนๆ............................................................ 
13. หมายเลขสมาชิก รอยลั ออร์คิด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้มี) ................................................. 
14. รีเควสท่ีนัง่.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหนา้ต่าง/อ่ืนๆ) (ทางบริษัทฯ จะแจ้งทางสายการบิน
ฯ ตามท่ีรีเควสมา แต่ไม่สามารถการันตีได้เลย ขึน้อยู่กับพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg 
ทางสายการบินไม่รับจอง ทางลูกค้าต้องชีแ้จงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์เชคอินด้วยตัวท่านเอง) 
 


