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DDEELLIIGGHHTT  AAUUSSTTRRAALLIIAA  66DD//  44NN  
  

เมลเบิรน์ - ซิดนีย ์ 6 วนั 4 คืน  
(พกั เมลเบิรน์ 2 คืน/ ซิดนีย ์2 คืน) 

  ขอเชญิท่านร่วมเดนิทางสู่ เมลเบิรน์ น าท่านชม ชมฝงูนกเพนกวิน ท่ีเกาะฟิลลิป ขึน้จากทะเลเป็นกลุ่ม
ผ่านชายหาดตามธรรมชาตเิพือ่น าอาหารไปใหลู้กน้อยในรงัยามพระอาทติยอ์สัดง เทีย่ว เกรทโอเช่ียนโร้ด ชม
ปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองหนิ  Twelve Apostles ซึง่ตัง้ชื่อตาม 12 นกับุญและววิทอ้งทะเลทีส่วยงาม  
และเท่ียวนครซิดนีย ์ น าท่าน ล่องเรือส าราญ ชมความงามของอ่าวซดินีย ์ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ทีไ่ดเ้ป็น
มรดกโลกแห่งใหม่จากองคก์ารยเูนสโก สญัลกัษณ์ของเมอืงซดินีย ์เคยีงคู่กบัสะพานฮารเ์บอร ์  ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง
ทีไ่ชน่า ทาวน์ 

• เมนูพเิศษ!! กุง้ลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสริฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม   

• รบัประทานอาหารไทย 1 มื้อ/ อาหารจนี 3 มื้อ 

  

*** บริษัททวัร ์ขอสงวนสิทธ์ิ รบัจองทวัร ์ส ำหรบัผูท้ี่จะเดินทำงไดร้บัวัคซีนครบ 2 เข็มแลว้เท่ำนั้น *** 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์

2 
นครซิดนีย ์– เมลเบิรน์ – ชมเมือง - ชมนกเพนกวินที่

เกาะฟิลลิป+กุง้มงักรท่านละคร่ึงตวั+ไวน ์

3 เกรทโอเชียนโรด้ –เมลเบิรน์  

4 
เมลเบิรน์ (บินภายใน)– ซิดนยี ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– 

ช็อปป้ิง 

5 
อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์- สวนสตัวพ้ื์นเมือง 

KOALA PARK  

6 ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง อตัรำคำ่บริกำร / ท่ำน 

11-16 เมษำยน 2566 (สงกรำนต)์ 

12-17 เมษำยน 2566 (สงกรำนต)์ 

98,900.-บำท 

เมอืงซดินยี ์
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วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

 
  
15.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบินแควนตสั แอรเ์วย ์(QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.25 น.  ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024 (ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 9-10 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)   นครซิดนีย ์– เมลเบิรน์ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป 

06.30 น. ถึงท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์เพื่อเปล่ียนเครื่องภายในประเทศสู่ นครเมลเบิรน์ 

09.30 น. ออกเดินทางต่อสู่ นครเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF431 

11.05 น. เดินทางถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน์ เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย หลัง

ผ่านพิธตีรวจคนเข้าเมือง  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัจีน ณ ภตัตาคาร 

หลังจากนั้นน าท่าน ผ่านชมเมืองเมลเบิรน์ เป็นเมืองที่มีความต่ืนตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความ

เก่าและความใหม่เข้าด้วยกนัเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น า้ Yarra River มีสวนสาธารณะริมน า้ 

มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากบัตึกสงูระฟ้าในสมัยปัจจุบันท าให้

มีภมูิทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น า้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  
 

  
 

น าท่านเดินทางสู่ย่านดนัดีนองส ์ที่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย 

 

*** บินตรงสู่ประเทศออสเตรเลีย / มีจอทีวีทุกที่นัง่ / บริกำรเสิรฟ์อำหำร *** 
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเลก็ ๆ ที่เตม็ไปด้วยสตัว์พื้นเมือง

มากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสตัว์น า้และสตัว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเลก็ๆ 

ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน า้และนก นานาชนิด 

 น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนัน่าประทบัใจกบัการชมความ

น่ารักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND 

BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงามยามพระอาทติย์ อสัดงซึ่งท่านจะได้เหน็ฝงูเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจ

กนัยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง 

เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสยีงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวิน 

 น้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอกีทตีอนพระอาทติย์ตก  

 (หา้มถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าใหเ้พนกวินตกใจ)  

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์ร่ึงตวั เสิรฟ์ พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางกลับ เมืองเมลเบิรน์ 

  น าท่านเข้าพักที่โรงแรมMEL MERCURE WELCOMEหรือเทยีบเท่า (3*) 

 
 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)   เกรทโอเชี่ยนโรท้ – เมลเบิรน์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เกรทโอเซ่ียนโรด (Great Ocean Road) ผ่านเมืองจีลองเมืองหน้าอ่าวที่งดงาม 

และมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสยีง เมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ของบ้านในสไตล์แบบวิคตอเรียที่สวยงาม  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบตะวนัตก  ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากนั้นสู่ เกรทโอเซ่ียนโรด (Great Ocean Road) เส้นทางสายโรแมนติกซึ่งเป็นแนวชายฝั่งที่

สวยงามที่สดุในออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้ของเมืองเมลเบิร์น เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยม 

มากที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐวิคตอเรียเชิญชมอ่าวอนัมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินที่ผุกร่อน

ไปตามแรงน า้แรงลมธรรมชาติที่มีรูปร่างแปลกตา อกีทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ดีแห่งหนึ่งที่

รายล้อมด้วยรีสอร์ทมากมายที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ ยังมีจุด ชมวิวที่

ความสวยงามแตกต่างกนั สัมผัสกบัทศันียภาพอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิกและลักษณะภมูิประเทศ

ที่ไม่เหมือนที่ใดๆในโลก ถือเป็นเมืองท่าเลก็ๆ แห่งต านานของสบิสองนักบุญในศาสนาคริสต์ของ 
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ออสเตรเลีย ที่เรียกว่า ทเวลฟ์ อโพสเทลิ (12 Apostles) ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือ สบิสองสาวก

ศักด์ิสทิธิ์ของศาสนาคริสต์ ซ่ึงถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด   

 ซึ่งเป็นรูปหินแกะสลักที่ดูน่าเกรงขาม 12แนวโขดหินเหนือน า้ทะเล มีอายุประมาณล้านปี มีนักท่องเที่ยว

มาแวะเที่ยวมาก เพราะที่นี่มีความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ได้ดื่มด ่าหลงไหลไปกบัเสน่ห์

นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากในรัฐวิคตอเรีย 

(แนะน ำซ้ือทวัรเ์พ่ิมโดยนั่งเฮลิคอปเตอร ์ ใหท้่ำนชมควำมงำมในมุมสูงทีร่บัรองไดว้ำ่ท่ำนจะตอ้งประทบัใจ รำคำทีเ่ร่ิมตน้

โดยประมำณ 165 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลำ 16  นำที ส ำหรบัท่ำนทีส่นใจกรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร)์ 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเมลเบิรน์ 

   
 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทยีบเท่า (3*) 

วนัที่สีข่องการเดินทาง (4)    เมลเบิรน์ – ซิดนีย ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ชอ้ปป้ิง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน์ 

10.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ นครซิดนีย ์โดยเที่ยวบินที่ QF 432 

11.25 น. ถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลีย  

  น าท่านเดินทางสู่ ตวัเมืองซิดนีย ์

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์เพื่อชม โรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่

โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กบั

ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อย

ล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์กรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกในปี 

พ.ศ.2550ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้องแสดงละคร ห้องภาพยนตร์ และร้านอาหาร 

จ านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกบั สะพานฮารเ์บอร ์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์

ทางด้านเหนือกบัตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและท าให้การเดินเข้า

สู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกย่ิงขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่น าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้  
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จากนั้น ให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน์ ซื้อของฝากสนิค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน

ที่ท่านรัก 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

น าท่านเขา้พกัที่น าท่านเขา้พกัที่  SSYYDDNNEEYY  MMEETTRROO  MMAARRLLOOWW  CCEENNTTRRAALL  HHOOTTEELL  หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า(3(3..55*) *)   

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5) ซิดนีย ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์- สวนสตัวพ์ื้ นเมืองKOALA PARK 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ชื่นชมทวิทศัน์อนัสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบ

เขาอนักว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สตัว์ต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเตม็ไปด้วย

ต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสนี า้เงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเลก็ๆกลางหุบเขาชื่อว่า

KATOOMBA  จากนั้นชม เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK)เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อน

รูปทรงแปลกตาที่เกดิจากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต านานความรักอนัแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น

สามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนท าให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามย่ิงขึ้นจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท าให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้

สวยงามย่ิงขึ้นอกีมุม น าท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY)ที่ดัดแปลงมาจากรถ

ขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลหุุบเขาอนัสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้น

และหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝน

และหุ่นจ าลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้นข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่

ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสนี า้เงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อกีมุมที่

แตกต่าง  
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เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมืองKOALA PARK SANCTUARYเพลิดเพลินไปกบัการชม 

ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พื้นเมืองนานาชนิดอาท ิโคอาล่า จิงโจ ้วอมแบทให้ท่านได้ 

สมัผัสและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจ้จากมือของ 

ท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอนัอุดม 

สมบูรณ์เขตร้อนชื้น 
     

 
 

   หลังจากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองซิดนีย ์

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้พกัที่น าท่านเขา้พกัที่  SSYYDDNNEEYY  MMEETTRROO  MMAARRLLOOWW  CCEENNTTRRAALL  HHOOTTEELL  หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า(3(3..55*) *)   

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัอาหารเชา้แบบกล่องจากโรงแรม  

   น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์อาคารระหว่างประเทศ  

09.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ QF023 

16.40 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ 

****************************  
**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 
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อตัราค่าบริอตัราค่าบริการการ  

 ก าหนดการเดนิทาง  11-16 // 12–17 เมษายน 2566 ( สงกรานต)์ 

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

 (ลูกคา้ตอ้งจองตัว๋ระหว่างประเทศ

และตัว๋ภายในเอง ) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 98,900.- บาท 60,900.- บาท 

เดก็ (อายุต ่ากว่า 12 ปี) พักกับ 1 ผู้ใหญ่  94,900.- บาท 56,900.- บาท 

เดก็ (อายุต ่ากว่า 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 92,900.- บาท 52,900.- บาท 

เดก็ (อายุต ่ากว่า 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 90,900.- บาท 50,900.- บาท 

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  10,900.- บาท 10,900.- บาท 

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที ่3 ลด 1,000.- บาท 1,000.- บาท 

* ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัของสายการบิน  

* กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรมำกกว่ำ 15 ท่ำนข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญต่  า่กวา่ 15 ท่าน 

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเล่ือนการเดินทาง หรอืปรบัราคาเพิ่ มขึ้น ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสรุปไดห้ลงัท่ีปิดกรุ๊ปแลว้

ประมาณ 3 อาทิตยก์่อนเดินทาง 

* กรณีใชต้อ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class)  หรือ ทารก (Infant) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจาก

เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ  

* กรณีออกตัว๋แลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตัว๋ได ้ (NO REFUND)เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของ

สายการบิน 

*ส าหรบัหอ้งท่ีเป็นสามเตียง(Triple Room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่

สองเตียงท่ีสามารถพกัได ้3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นหอ้ง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 

Extra bed) ส าหรบัหอ้งนอน 3 ท่านหรือบางโรงแรมกรณีพกั 3 ท่าน/หอ้ง บางโรงแรมไม่มีหอ้ง 3 เตียง ลูกคา้ตอ้ง

จ่ายค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม 

* บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในเรื่องตัว๋ท่ีลูกคา้ซื้ อเองเพื่อต่อเท่ียวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ  

ท่ีจะมาเดินทางกบัคณะเราหากเที่ยวบินล่าชา้หรือจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวน  

กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้

*หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษหรือท่ีนัง่บนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลข์องสายการบิน กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอน

จองทวัรห์รือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบินทราบแต่จะไดต้ามท่ีขอหรือไม่ขึ้ นอยู่กบัสายการบิน

จะพิจารณาให ้
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* มีวีซ่ำออสเตรเลียแลว้ ลดท่ำนละ  4,500 บำท 

* กรณีลูกคา้มีวีซ่าอยู่แลว้ หรือ มีบัตรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทาง

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบหรือคืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ น หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจา้

หน้าตรวจคนเขา้เมือง   

* หากจ านวนลูกคา้ท่ีเดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจดัรถขนาด 21-25 ท่ีนัง่ในการบริการตลอดการเดินทาง 

* โรงแรมท่ีออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

* ราคาทวัรไ์ม่รวมท่ีนัง่ Long leg หากท่านตอ้งการจะตอ้งแจง้สายการบินเพื่อซื้ อท่ีนัง่ก่อนเดินทาง(มีจ านวนจ ากดั) 

* การใชผ้า้เช็ดตัวในโรงแรม หากตอ้งการใหเ้ปล่ียนทุกวนัใหท้่านวางผา้เช็ดตัวไวท่ี้พื้ น ถา้แหวนไวท้างโรงแรมจะไม่

เปล่ียนใหเ้พราะถือวา่ท่านยินดีท่ีจะใชผ้า้เช็ดตวัผืนเดิมและยินดีเขา้ร่วมรณรงคก์ิจกรรมลดโลกรอ้น 

 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัชั้นประหยดั ตามท่ีระบุในรายการ 

(กรณีวางตัว๋คอนเฟริมท่ีนัง่หรือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงใดๆ ไดท้ั้งสิ้ นหรือเปล่ียนแปลง

วนัเดินทาง ตัว๋ Non Refundable) 

2. ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ี

ระบ ุ

3. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี, ค่าวีซ่าเขา้ประเทศ

ออสเตรเลีย 

4. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท ส ำหรบัผูเ้ดินทำงไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลำท่องเที่ยวกับทวัร์

เท่ำนั้นเงื่อนไขกำรคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ ้มครอง ต้องท าประกัน(รายเด่ียว) ลูกค้า

สามารถจดัท าเองได ้หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ  

 อายุ 1-15ปี และต า่กวา่ 75 ปี คุม้ครองรายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์

 กรณีลูกคา้อายุต า่กวา่ 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้ นไป และ ไม่ไดเ้ดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป ตอ้งท าประกนั

เด่ียวเพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกบัเจา้หน้าท่ี  

 ลูกคา้ท่ีจอยแลนด ์ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศน้ันๆ อยูแ่ลว้ไม่คุม้ครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม ์

6. ค่าน ้ามนัจากสายการบิน ณ วนัท่ี  17 ตุลาคม 2565 และบริษัทฯของสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาตามภาษี

น ้ามนั หากสายการบินเปล่ียนแปลงภาษีน ้ามนัหลงัจากน้ี 

7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย ส าหรบัคนไทย 
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อตัรำน้ีไม่รวม 

• ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนดควรจดัเตรียม 30 กิโลกรมั 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง  

• ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร ์ตำมธรรมเนียมควรจำ่ย 4 เหรียญตอ่วนั ตอ่คน (โดยเฉลี่ย  24 เหรียญออสเตรเลีย) 

• ค่ำทิปคนขบัรถ ตำมธรรมเนียมควรจำ่ย 4 เหรียญต่อวนั ตอ่คน  (โดยเฉล่ีย 20 เหรียญออสเตรเลีย) 

• โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกคา้ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการ

เดินทาง  

• ไม่มีแจกน ้ำด่ืมบนรถ / ไม่แจกกระเป๋ำ 

• ไม่รวมค่าอินเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 

เงื่อนไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงิน 

1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 60,000.-บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  

2. ท่านตอ้งเตรียมเอกสารใหท้างบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวีซ่าเขา้ประเทศออสเตรเลีย

ก่อนเดินทางอยา่งน้อย 3 เดือน หรือมากกวา่น้ัน  

3. หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศออสเตรเลียล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการ

บินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

4. ส ำหรบัส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทวัรท์ั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย  60 วนัท ำกำร กรณีลูกคำ้

ทีผ่ลวีซ่ำผ่ำนก่อน 60 วนัท ำกำร ขอช ำระยอดค่ำใชจ้ำ่ยทั้งหมด หำกบริษัทฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อน

วนัเดนิทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรใหบ้ริกำร 

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รบัผิดชอบของ

หวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

6. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

7. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดอ้่านเงื่อนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
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เงื่อนไขกำรยกเลิก 

ค่ำมดัจ  ำทวัรจ์ะถูกน ำไปจำ่ยค่ำตัว๋เครื่องบิน ค่ำโรงแรมและค่ำวีซ่ำล่วงหนำ้ซ่ึงไม่สำมำรถเรียกเงิน

คืนได ้หำกผูเ้ดินทำงยกเลิกหรือไม่สำมำรถเดินทำงไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตำมจะเป็นไปตำงเงื่อนไข

ตำมน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 90 วนัท ำกำรคืนค่ำมัดจ  ำทั้งหมด 60,000.- บำท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนำ้ 75-90 วนั ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมดัจ  ำ 60,000.-บำท 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษัทขอยึดค่ำมัดจ  ำทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนำ้ 1-75วนั ก่อนเดินทำง ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท์ั้งหมดเพรำะเป็นช่วงพีค(เทศกำล

ตำ่งๆ)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทำงหรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทยหรือกำรเขำ้ประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะ

ไม่มีกำรคืนเงินทั้งหมด  

 กรณีวีซ่ำไม่ผ่ำนก่อนเดินทำง  วนัท ำกำรคิดค่ำใชจ้ำ่ยตำมควำมเป็นจริง หำกหลงัจำกน้ียึดค่ำมัดจ  ำทั้งหมด 

หมำยเหตุ 

 1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าชา้ของสายการบินหรือ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหวา่งท าทวัร ์ฯลฯ 

โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

2. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่ง

ผิดกฎหมายหรือสิ่งตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศ  

3.   บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบและไม่คืนเงินไหท้่านไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจา้หน้าท่ีตรวจคน

เขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ ดงัน้ี 

3.1  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ตามท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา 

3.2  บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบตัรข้ึนเครื่องใหผู้โ้ดยสารอนัเน่ืองจากหนังสือ

เดินทางช ารุดหรือท่ีลูกคา้ไดป้ระทบัตราอื่นๆลงในหนังสือเดินทางท่ีไม่ใช่การเขา้-ออกประเทศจากกองตรวจคนเขา้

เมือง รวมถึงพาสปอรต์ท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวนัเดินทาง 

3.3  กรณีลูกคา้ลืมพาสปอรต์ ณ วนัเดินทาง เจา้หน้าท่ีสายการบินไม่อนุญาตใหเ้ดินทาง 

3.4กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่าอนัสืบเน่ืองมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐาน

ในเรื่องการเงินและการท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง หรือแจง้ขอ้มูลเป็นเท็จ แลว้โดยปฎิเสทวีซ่า 

3.5 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง

ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย  

3.6 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าตัว๋เครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่ี

สายการบินระหวา่งประเทศลา่ชา้ เน่ืองจากอยูน่อกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 
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เอกสารในการขอวีซ่า (ใช้เวลายืน่วีซ่าโดยประมาณ 61-120 วนั) 
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย  เริ่มการเก็บขอ้มูลดา้นไบโอเมตทรกิซ์ จากผูส้มคัรทุกท่าน ท่ีสมคัรขอวีซ่า เพ่ือเดินทางไป 

ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผูย่ื้นขอวีซ่าทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ท่ีศูนยย่ื์นวีซ่าออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพ่ือสแกน

ลายน้ิวมือ และตอ้งจองคิววีซ่าก่อนย่ืนเท่านัน้ 

1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต า่กวา่ 6 เดือน (นับวนัเดินทาง) และถ่ำยส ำเนำหนำ้ที่มีกำรเดินทำงเขำ้-ออก หรือมี

วีซ่ำติดมำทั้งหมด (ส ำคญัมำก) 

***การยื่ นวซี่าออสเตรเลียไม่จ  าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอรด์การเดินทาง (ถา้มี) หรอื 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยื่ นได ้แตห่ากใหท้างบรษิัทฯ มา จะดีกวา่เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอรต์ไปรูดเลม่ท่ี 

VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท่ี้บรษิัทฯ ทางลูกคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวครึ่ง หรือ 2 น้ิว) 

3) ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

4) ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถา้มี), ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  

5) หนังสือรบัรองกำรท ำงำนของบริษัทที่ท  ำงำนอยู ่ (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใชไ้ดท้ัง้คู่)  หรือส าเนา

ทะเบียนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกิจการ 

6) ขา้ราชการจะตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างาน (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  

7) ขา้ราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 

8) หลกัฐำนกำรเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝำกประจ  ำตวัจริง (จะไดคื้นเพื่อไดร้บั

พิจำรณำวีซ่ำแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจำกธนำคำรเท่ำนั้น หมายเหตุ สถานทูต

ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใชย่ื้นวีซ่า 

9) เด็กขอหนังสือรบัรองจากโรงเรียน(ตวัจริง)หรือสมุดรายงานประจ าตวันักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนักเรียน  

10) ขอส าเนาสูติบตัร เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี 

11) เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี หากไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทำงดว้ยทั้งคู่จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจำกทำงอ ำเภอเท่ำนั้น จากบิดา

และมารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 15 ปี บิดำหรือมำรดำ ตอ้งไปโชวต์วัที่ตวัแทนยื่นวีซ่ำ VFS พรอ้มกับบุตร   

11.2 กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทำงดว้ยจะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอจากบิดาและมารดา

อนุญาตออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229 

12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลกูคำ้ที่มีอำยุเกินกว่ำ 75 ปี ( ยกเวน้กรณีท่ีผูสู้งอาย ุ 75 ปีขึ้นไปยนืยนัท่ีจะ

เดินทางจรงิ บรษิัทฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ื่ นวซี่าก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยค่า

ทวัรท์ัง้หมดก่อนเดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีวซี่าไม่ผา่นหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าให้

เดินทางไม่ไดบ้รษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพื่ อนรว่มเดินทางท่ี

ผา่นแลว้จะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผา่น บรษิัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าทวัร์

ทัง้หมดรวมถึงญาติหรอืผูติ้ดตามท่ีผลวซี่าออกแลว้แตย่กเลิกเพราะกรณีน้ี) 
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กรณีที่ยืนยนัจะใหย้ื่นวีซ่ำ  เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใชจ้่ายเพิ่มในการ

ท าประกนัสุขภาพซึ่งลูกคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยื่นวีซ่า  (ราคาข้ึนอยูก่บับริษัทฯ ประกนัน้ันๆ หรือ 

ลูกคา้สามารถท าเองได)้  หลงัจากยื่นแลว้ รออีกประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอรม์ (Health 

Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามท่ีสถานฑูตก าหนด หลงัจากน้ันรอผลวีซ่าอีกที นอกจากน้ีวีซ่า

ขึ้ นอยูก่บัผลของสุขภาพของผูสู้งอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรบัวีซ่าไม่สามารถ

ระบุได ้ กรุณาใส่หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์ำ้น และอีเมล ์ (ส ำคญัมำก) ทีส่ำมำรถติดตอ่

ได ้ลงในส าเนาบตัรประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบา้น เพื่อกรอกฟอรม์ในการยื่นวีซ่า 

13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วนั   หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านไดย้ื่นเล่มเขา้ 

VFS แลว้น าเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจ้นกวา่จะถึงวนัก าหนดรบัเล่ม หำกมีกำร

ใชเ้ล่มเดินทำงไปประเทศอื่นก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้รำทรำบก่อนยื่นวีซ่ำ  หากทา่นไม่แจง้ใหท้ราบ บริษัทฯ

จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น --          

กรณีลกูคำ้ใชบ้ตัรเอเบค 

โดยปกติบตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดินทางเพื่อธุรกิจเท่าน้ัน ซึ่งการเดินทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยื่น 

วีซ่าท่องเท่ียว เน่ืองจากการท่องเท่ียวจะตอ้งยื่นวีซ่าแบบท่องเท่ียว(Tourist Visa) แต่หากลูกคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 

CARD) แลว้ไม่สามารถเขา้ประเทศออสเตรเลียได ้ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น  

หมายเหตุ หากย่ืนวีซ่าท่องเท่ียว(Tourist Visa) ทางลูกคา้อาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมตัิ 

เน่ืองจากตามเง่ือนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แลว้จะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัติ) ทัง้น้ี

ข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของลูกคา้ในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้:http://thailand.embassy.gov.au/หรือ 

โทร. +66 2 344 6300 

เงื่อนไขส ำคญัของกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าน้ันขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ้ ซึ่งทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความ

ประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศออสเตรเลียตามเอกสารท่ีระบุเท่าน้ัน  

กรณีถูกปฎิเสธวีซ่ำ 

1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด หรือ หำกตอ้งกำรยื่นค ำ

รอ้งขอวีซ่ำใหมก็่ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสำรชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ 

และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บิดเบือน

ขอ้เท็จจริง หรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่า 

ของท่าน ข้ึนอยูก่บัทางบริษัทฯ จะพจิารณา และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

http://thailand.embassy.gov.au/
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ที่อยู ่ตวัแทนรบัยื่นวีซ่ำ ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ  ำประเทศไทย 

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 

ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร ์ถึง วนัศุกร ์ยกเวน้วนัหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 

เวลายื่นใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. เวลารบัผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 อีเมล ์:info.dibpth@vfshelpline.com เว็บ :www.vfs-au.net 

**ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรท่ีจะไมร่บัยื่นวีซำ่ หำกบริษัทฯตรวจดูเอกสำรแลว้พบวำ่ ไม่ตรงตำมเง่ือนไขท่ีจะยื่น 

 กรุณำเตรียมเอกสำรท่ีช้ีแจงไวข้ำ้งตน้ใหค้รบตำมท่ีก ำหนด เพ่ือควำมสะดวกของท่ำนเองในกำรย่ืนขอวีซ่ำ  

**** เม่ือท่ำนตกลงช ำระค่ำมดัจ  ำ หรือ ค่ำทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรบั 

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด *** 
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โปรดกรอกรำยละเอียดเป็นภำษำองักฤษใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นกำรยื่นวีซ่ำของท่ำน 

(ส ำคญัมำก กรุณำใส่ขอ้มูลตำมจริง) 

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

2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกิด ......................................... 

3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 

.................................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์ ............................ 

โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 

ชื่อสถานท่ีท างาน หรือรา้นคา้ ...................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่............................................................................................................ รหสัไปรษณีย ์............................. 

โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส   (.....) หยา่    (.....) ม่าย   (.....) อยูก่ินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 

ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ....................................................................................................................... 

โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .............................................................................. 

ท่ีอยู ่........................................................................ รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)              เคย ( ......) ประเทศ.................................... 

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

 ขอ้มูลส่วนตวัเพ่ิมเติม 

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 หอ้งพกัผูใ้หญ่3ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง   

 10.5 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง 

 

12. อาหาร        ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

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


