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เมลเบิรน์ - ซิดนีย ์ 6 วนั 4 คืน 
             บริษทั บ๊ิกเวิลด ์ฮอลิเดย ์จ ำกดั ขอเชญิท่านร่วมเดนิทางสู่เมลเบริน์น าท่านชม รถไฟจกัรไอน ้ำโบรำณ 
(PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนถ่ายล าเลยีงถ่านหนิระหวา่งเมอืง ชม
ฝงูนกเพนกวิน ท่ีเกำะฟิลลิป ขึน้จากทะเลเป็นกลุ่มผา่นชายหาดตามธรรมชาตเิพือ่น าอาหารไปใหลู้กน้อยในรงั
ยามพระอาทติยอ์สัดง ชอ้ปป้ิงย่างใจกลางเมอืง  เกรทโอเช่ียนโร้ดแบบเตม็สาย ชมปรากฏการณ์ธรรมชาตขิอง
หนิ  Twelve Apostles  ซึ่งตัง้ชือ่ตาม 12 นกับุญและววิทอ้งทะเลทีส่วยงาม  นครซิดนีย ์ น ำท่ำน 
ล่องเรือส ำรำญ ชมความงามของอ่าวซดินีย ์ชมโรงละครโอเปร่ำเฮ้ำสท์ีไ่ดเ้ป็นมรดกโลกแหง่ใหม่จากองคก์าร
ยูเนสโก สญัลกัษณ์ของเมอืงซดินีย ์เคยีงคู่กบัสะพานฮารเ์บอร ์  พอรต์ สตีเฟ่นส ์น าท่ำนนัง่รถ 4WD ตลุยเนิน
ทราย และล่องเรือท่ีเนลสนั เบย ์ชมปลาโลมาจมูกขวดทีน่่ารกั ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีไ่ชน่า ทาวน์ 

 ชิมไวน์ออสเตรเลียเลิศรส พร้อมอำหำรค ำ่ 

 เมนูกุ้งมงักร+พร้อมไวน์ออสเตรเลีย 
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ก ำหนดกำรเดินทำง   11 – 16 เมษำยน 2563 ( สงกรำนต์ )  
         

วนัแรก (11 เมษายน 2563) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

15.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู  ชั้น 4  ประตทูางเขา้หมายเลข 6  แถว N 
เคานเ์ตอรส์ายการบินแควตสั แอรเ์วย ์(QF) เจา้หน้าที่คอยตอ้นรบัและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.10 น.  ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024 
 

วนัที่สอง (12 เมษายน 2563) นครซิดนีย ์– เมลเบิรน์ - รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป    

06.25 น. ถึงทา่อากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์เพื่อเปล่ียนเครื่องภายในประเทศสู่ นครเมลเบิรน์ 
09.00 น. ออกเดินทางต่อสู่ นครเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที ่QF427 
10.35 น. เดินทางถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน์ เมอืงหลวงของรฐัวคิตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย 
 เมลเบิรน์เป็นเมอืงที่มคีวามต่ืนตาต่ืนใจดว้ยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหมเ่ขา้ดว้ยกนั เป็น

เมอืงหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝัง่แมน่ ้ า Yarra River มีสวนสาธารณะริมน ้า มสีถาปัตยกรรมของยุคต่ืนทองใน
สมยักลางศตวรรษที่ 18 คละเคลา้กบัตึกสูงระฟ้าในสมยัปัจจุบนัท าใหม้ภีูมทิศัน์ของเมอืงที่ไมเ่หมอืน

ใคร มแีมน่ ้ าตั้งอยู่ใจกลางเมอืงอนัเป็นเสน่หข์องเมลเบิรน์ น าท่านเดินทางสู่ย่านดนัดีนองสท์ี่ยงัเป็นป่า
ของตน้ยูคาลิปตสัและเมอืงตามแบบชนบทของออสเตรเลีย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร 

 สู่สถานีรถไฟจกัรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่
เดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดินทางระหวา่งเมอืงและขนส่งสินคา้เปิด

ใหบ้ริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิง่ระยะสั้น ๆ ปัจจุบนัไดถู้ก

ดดัแปลงน ามาใชใ้นการท่องเที่ยวชมป่า น าท่านนัง่ รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ 

เพื่อชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวิง่ของรถไฟและท่าน

ยงัสามารถนัง่หอ้ยขาผ่อนคลายอารมณ์พรอ้มชมทศันียภาพตลอดทางที่เต็ม

ไปดว้ยหุบเขาและป่าสูงที่ยงัคงความสมบูรณ์  จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่เขตอนุรกัษ์ธรรมชาติ เกาะฟิล
ลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปดว้ยสตัวพ้ื์นเมอืงมากมายที่ทางการอนุรกัษ์ทั้งสตัวน์ ้ าและสัตวป่์าและคง

ความเป็นธรรมชาติที่มหีาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวนิตวัน้อย แมวน ้าและนก 

นานาชนิด 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเย่ียม 

น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนัน่า

ประทบัใจกบัการชมความน่ารกัของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กที่สุดในโลกที่อยู่

รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนั
สวยงามยามพระอาทิตยอ์สัดงซึ่งท่านจะไดเ้ห็นฝูงเพนกวนิตวัน้อยพรอ้มใจกนัยก

ขบวนพาเหรดขึ้ นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รงัพรอ้มอาหารในปากมาฝากลูกตวัน้อย

ที่รออยู่ในรงั เหล่าเพนกวนิทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินใหท้่านเห็น

ความน่ารกัอย่างใกลช้ิด เพนกวนิน้อยเหล่าน้ีจะออกไปหาอาหารแต่เชา้และจะ

กลับมาอีกทีตอนพระอาทิตยต์ก  
(หา้มถ่ายรปูเพนกวินเพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าใหเ้พนกวินตกใจ)  
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จากน้ันน าท่านเดินทางกลับ เมืองเมลเบิรน์ 
น าท่านเขา้พกัที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม (13 เมษายน 2563) เกรทโอเช่ียนโรด้ ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย ์ - พอรต์แคมเบลล ์ -    
      เมลเบิรน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางจากเมลเบริ์นตามเสน้ทางสาย เกรทโอเช่ียนโร้ดแบบเตม็สาย 
ทีส่วยงามและเป็นทีรู่จ้กัของนักทอ่งเทีย่วทีจ่ะพลาดไมไ่ดเ้ลยหากมาถงึรฐั
วกิตอเรยี ผา่นทางเมอืงจลีองทีเ่ป็นเมอืงแหง่อุตสาหกรรมของรฐัวกิตอเรยี 

จากนัน้น าทา่นเขา้สูเ่ขตเกรทโอเชีย่นโรด้ ใหท้่านไดช้มทศันยีภาพทีส่วยงาม
ของชายฝัง่มหาสมทุรและหาดทรายต่าง ๆ ตามเสน้ทางทีง่ดงามแห่งหนึง่ของ
ออสเตรเลยี โดยผา่น เมอืงAnglesea และเมอืง Lorne ทีเ่ตม็ไปดว้ย
ธรรมชาตพิรอ้มทะเลสวยงามและสงบ กอ่นเขา้สู ่ Apollo Bay ทีเ่ป็นอกี
เมอืงยอดนยิมของนกัทอ่งเทีย่วทีส่วยงามอกีเมอืงและมนี ้าทะเลสนี ้าเงนิตดักบั
ป่าอนัเขยีวขจที าใหเ้มอืงนี้มเีสน่หส์วยงาม นอกจากนี้ระหวา่งทางผา่นชมโคอา
ลา่ทีอ่ยู่ตามตน้ยูคาลปิตสัตามธรรมชาต ิ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
  จากนัน้เดนิทางต่อสู ่พอรต์แคมเบลล ์สมัผสักบัทศันยีภาพทีส่วยงามทีส่ดุใน

โลก คณุจะตอ้งตะลงึกบัภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมุทรแปซฟิิค และ
ลกัษณะภูมปิระเทศทีไ่มเ่หมอืนทีใ่ด ๆ ในโลก  น าทา่นชมปรากฏการณ์
ธรรมชาตขิองหนิ  Twelve Apostles  ซึง่ตัง้ชือ่ตาม 12 นกับุญ หรอืสบิสอง
สาวกศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิต์ ซึง่ถอืวา่เป็นความมหศัจรรย์ทางธรรมชาตทิีไ่ม่ควรพลาด  

  (แนะน ำซือ้ทวัรเ์พิม่โดยนัง่เฮลคิอปเตอร ์ใหท้ำ่นชมความงามในมมุสงูทีร่บัรองไดว้า่ทา่นจะตอ้งประทบัใจ 
ราคาทีเ่ริม่ต้นโดยประมาณ 115 เหรยีญออสเตรเลยีโดยใชเ้วลา 10  นาท ี  ส ำหรบัทำ่นทีส่นใจกรณุำ
ตดิต่อหวัหน้ำทวัร)์ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมลเบิรน์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเขา้พกัที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME  หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ (14 เมษายน 2563)  เมลเบิรน์ – ซิดนีย ์- ลอ่งเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ชมหาดบอนได - ชอ้ปป้ิง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
  หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน์ 

10.00 น. เดินทางสู่นครซิดนีย ์โดยเที่ยวบินที่ QF 432 
11.25 น.  เดินทางถึง ทา่อากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์ นครซิดนีย ์ เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซาทเ์วลส ์ ประเทศ

ออสเตรเลีย  
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
  น ำท่ำนชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซ่ีนิยมมำพักผ่อน

วันหยุดหรือยำมเยน็ในบรรยำกำศท่ำมกลำงสำยลม แสงแดด อนัสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดำนโต้คล่ืน 

หำดทรำยแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทำงในกำรว่ิงมำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกฬีำโอ
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ลิมปิค ปี 2000  ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ำผำเพ่ือชมทศันียภำพอนั

สวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชมวิวที่สวยงำมอกีแห่ง

ที่ท่ำนจะได้ชมท้องทะเลอนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ำซิดนีย์

ในทำงเรือ ในบริเวณน้ียังเคยเป็นจุดวำงปืนใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำมสงครำม หิน

ของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้ส ำเรจ็รำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำท์เวลส ์

ซ่ึงเป็นม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสดุของสวนสำธำรณะด้ำนหน้ำเป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม  นอกจำกน้ี

ด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่ สวยงำมที่ท่ำนจะถ่ำยรูปให้เหน็โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ำส์

และสะพำนฮำร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์ 

 

 

 

 

 
 

   
  น าท่านสู่ท่าเรือและล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์

  ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์  เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้ำงที่  

โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกันอนัเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงช่ือเสยีง

ให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อซูอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำร

ก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถงึ 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ลงทะเบียน

ขึ้นเป็นมรกตโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิตห้องแสดงละคร 

และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือท่ำนยังสำมำรถถ่ำยรูปกับสะพาน

ฮารเ์บอร ์ ที่เช่ือมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำน เหนือกบัตัวเมืองซิดนีย์เข้ำหำกัน ทอดยำวกลำง

อ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท ำให้กำรเดินเข้ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชำวออส

ซ่ีน ำออกมำล่องให้เป็นสสีนัของเมืองอย่ำงสวยงำม  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ แบบตะวนัตก บนเรือพรอ้มวิวอนัสวยงามของอ่าวซิดนีย ์    

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  SYDNEY TRAVELODGE   HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หา้ (15 เมษายน 2563) พอรต์ สตีเฟ่นส ์4WD ทวัร ์– ลอ่งเรือชมโลมาหวัขวดอยา่งใกลชิ้ด –ซิดนีย ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ พอรต์ สตีเฟ่นส ์โดยนัง่รถขึ้ นไปทางเหนือผ่านสะพานฮาร์

เบอร ์ขา้มอ่าวซิดนียท์ี่สวยงามสู่ย่านนอรท์ซิดนีย ์ผ่านเมอืงก็อสฟอรด์และ

เมอืงนิวคาสเซิล ก่อนจะถึงทางแยกเขา้สู่พอรต์ สตีเฟ่นส ์ เมอืงตากอากาศท่ี

ชาวซิดนียเ์ดินทางมาพกัผ่อนทางทะเลจงึไดร้บัสมญานามวา่”Blue Water 
Paradise”จากน้ันน าท่านไดส้มัผสัประสบการณ์อันต่ืนเตน้กบัการนัง่รถ 4WD 
ตะลยุเนินทราย และการเลน่แซนดนูบอรด์ กระดานล่ืนไถลลงจากเนินทราย

สูงนับ 10 เมตร พรอ้มชมววิอนังดงามของทอ้งทะเลและเนินทรายสีทอง
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เพลิดเพลินอารมณ์บนชายหาดที่เย็นสบายเหมาะแก่การพกัผ่อน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือท่ี อ่าว
เนลสนั (NELSON BAY)  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ 
 ลอ่งเรือชมชีวิตของเหลา่ปลาโลมาแสนน่ารกัในธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด ให้

ท่านไดช้มโลมาที่วา่ยน ้าเวยีนวนอยู่ใกล้ๆ  สนุกสนานต่ืนเตน้เมือ่โลมาทักทาย

ดว้ยการกระโจนทะยานไปขา้งหน้าพรอ้มกบัเรือ นอกจากน้ีท่านสามารถชมนก

นานาชนิดที่บินไปมาในอ่าวน้ี  จากน้ันสมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับสู่ 

นครซิดนีย ์
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  SYDNEY TRAVELODGE  HOTEL หรือเทียบเทา่  
 

วนัที่หก (16 เมษายน 2563) ซิดนีย ์ – กรุงเทพฯ 

  รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่งจากโรงแรม 

06.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ทา่อากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์อาคารระหวา่งประเทศ  
09.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ QF023 
16.40 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ… 
 
       ****************************** 
 
 
 

BW…DELIGHT AUSTRALIA (MELBOURNE – SYDNEY) 6 วนั 4 คืน (QF) 

      อตัราค่าบริการ  
ก ำหนดกำรเดินทำง  11-16  เมษำยน 2563 ( สงกรำนต์ )  
 

 
คณะผู้เดินทำง 

รำคำรวมตัว๋ 
 
 

รำคำไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 
 (ลกูค้ำต้องจองตัว๋ระหว่ำง
ประเทศและตัว๋ภำยในเอง ) 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่ำน/ห้อง 64,900.- บำท 38,900.- บำท 
เดก็ (อายุต ่ากวา่ 12 ปี) พกักบั 1 ผูใ้หญ่  61,900.- บำท 34,900.- บำท 
เดก็ (อายุต ่ากวา่ 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 57,900.- บำท 31,900.- บำท 
เดก็ (อายุต ่ากวา่ 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 53,900.- บำท 29,900.- บำท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  8,900.- บำท 8,900.- บำท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด 1,000.- บำท 1,000.- บำท 

 

***ควรย่ืนวีซ่าล่วงหน้าและเกบ็เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาได้ตั้งแต่ 15 มกราคม – 10 มนีาคม 2563 
*** รำคำน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษีน ำ้มันและรำคำตัว๋ของสำยกำรบินหำกมีกำรเกบ็เพ่ิมโดยไม่ได้แจ้ง

ให้ทรำบล่วงหน้ำหลังจำกออกรำคำน้ีไปแล้ว  
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*** กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสำร จ ำนวน 20 ท่ำน หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

กำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

*** ส ำหรับห้องที่เป็นสำมท่ำน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ ำนวนน้อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สำมำรถ

พักได้ 3 ท่ำน ( 2 Double beds ) หรืออำจจะจัดเป็นห้องที่มีเตียงเสริมมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสริม ( 1 Double+ 1 Extra bed ) 

*หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือที่น่ังบนเคร่ืองรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทัวร์หรือ

ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสำยกำรบินจะพิจำรณำให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณีลูกค้ำมีวีซ่ำอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เน่ืองจำกเป็นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง   

* หำกจ ำนวนลูกค้ำที่เดินทำง 15 -18 ท่ำน บริษัทฯจะจัดรถขนำด 21-25 ที่น่ังในกำรบริกำรตลอดกำรเดินทำง 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มีคนยกกระเป๋ำ  

*  รำคำน้ีเป็นตัว๋กรุ๊ปไม่รวมค่ำที่น่ัง Long leg ซ่ึงทำงสำยกำรบินจะเกบ็เพ่ิมหรือซ้ือหน้ำเคำท์เตอร์ในกำรเชค็อนิ 

* กำรใช้ผ้ำเชด็ตัวในโรงแรม หำกต้องกำรให้เปล่ียนทุกวันให้ท่ำนวำงผ้ำเชด็ตัวไว้ที่พ้ืน ถ้ำแหวนไว้ทำงโรงแรมจะไม่เปล่ียนให้เพรำะ

ถือว่ำท่ำนยินดีที่จะใช้ผ้ำเชด็ตัวผืนเดิมและยินดีเข้ำร่วมรณรงค์กจิกรรมลดโลกร้อน 

 

อตัรานี้ รวม 

1. ค่ำตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด  โดยสำยกำรบิน  แควนตสั แอรเ์วย ์ (QF) ตำมเส้นทำง  

2. ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหน่ึงห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ 

3. ค่ำอำหำรและเคร่ืองดืม่ตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร,ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี, ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลีย 

4. ค่ำมัคคุเทศกข์องบริษัทจำกกรงุเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 

5. ค่ำประกนักำรเดินทำงรวมอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท ำประกนั(รำยเดี่ยว) ลูกค้ำสำมำรถจัดท ำเองได้ 

หรือกรุณำติดต่อสอบถำมกบัทำงบริษัทฯ    

 อำยุ 1-15ปี และ ต ่ำกว่ำ 75 ปี คุ้มครอง รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์  

 กรณลีูกค้ำอำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดนิทำงไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องท ำประกนัเดี่ยว

เพิ่ม กรณุำสอบถำมรำยละเอยีดกบัเจ้ำหน้ำที่  

 ลูกค้ำที่จอยแลนด ์ที่อำศยัอยู่ใหนประเทศน้ันๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตำมเงือ่นไขกรมธรรม์ 
6. ค่ำน ำ้มันจำกสำยกำรบิน ณ วนัที่  1 ตลุำคม 2562 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีน ำ้มัน หำก

สำยกำรบินเปลี่ยนแปลงภำษีน ำ้มันหลังจำกน้ี 

7. ค่ำวซ่ีำออสเตรเลีย ส ำหรับคนไทย 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำต ิหรือ คนต่ำงด้ำว 

 ค่ำน ำ้หนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณทีี่เกนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด โดยสำยกำรบินไทย (inter) อนุญำตให้โหลด

กระเป๋ำได้ท่ำนละ 30 กโิลกรัม และ บินภำยในสำยกำรบินแควนตสั (domestic) อนุญำตให้โหลดได้ท่ำนละ 23 

กโิลกรัม และ กระเป๋ำเลก็ถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กิโลกรัม 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองดืม่และค่ำอำหำรที่สั่งเพ่ิมเอง  

 ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร, ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรีด ฯลฯ 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
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 ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ำ ลูกค้ำควรยกกระเป๋ำด้วยตวัเองเพื่อควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดนิทำง  

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

 ไม่รวมค่ำอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

1. ทำงบริษัทฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทวัร์หน่ึงท่ำน  

2. ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลีย

ก่อน 21 วันท ำงำน หรือก่อน 3 สปัดำห์  

3. หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ำ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตัว๋กบัทำงสำยกำรบิน

และผลวซ่ีำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคนืเงนิค่ำมัดจ ำทั้งหมด 

4. ส าหรบัส่วนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัท่านที่

รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนั

เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

5. เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำมัดจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถอืว่ำท่ำนได้อ่ำนเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลง

ต่ำงๆ ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี 

1. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ า 30,000.- บาท. 

2. แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยดึค่ามดัจ าทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

3. แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลสงกรานต)์  

4. แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

 

หมำยเหตุ  
 1. รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกดิจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณท์ำงกำรเมืองและภยัธรรมชำต ิหรือรถตดิ หรือปิดถนน ระหว่ำงท ำทวัร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะค ำนึงถงึ

ควำมสะดวกและปลอดภยัของผู้เดนิทำงเป็นส ำคญั  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดนิทำงออกหรือเข้ำประเทศ เน่ืองจำกมีสิ่งผดิ

กฎหมำยหรือสิ่งต้องห้ำมน ำเข้ำประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบและไม่คนืเงนิไห้ท่ำนไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน  หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ

เมืองห้ำมผู้เดนิทำงออกหรือเข้ำประเทศ ดงันี้  

3.1  เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสือ่มเสยีหรือด้วยเหตผุลใดๆ กต็ำม ตำมที่

เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำ 
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3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบหำกสำยกำรบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสำรอนัเนื่องจำกหนังสอืเดนิทำง

ช ำรดุหรือมีกำรประทบัตรำอืน่ๆ ที่ไม่ใช่กำรเข้ำ-ออกประเทศ รวมถึงพำสปอร์ตที่มีอำยุไม่เกนิ 6 เดือนในวนั

เดนิทำง 

3.3  กรณลีูกค้ำลืมพำสปอร์ต ณ วนัเดนิทำง เจ้ำหน้ำที่สำยกำรบินไม่อนุญำตให้เดนิทำง 

3.4 กรณทีี่สถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสบืเน่ืองมำจำกเอกสำรในกำรย่ืนวซ่ีำไม่ครบถ้วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนใน

เรื่องกำรเงนิและกำรท ำงำนของตวัผู้โดยสำรเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวซ่ีำ 

3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั

ชำวต่ำงชำต ิหรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย  

3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สำย

กำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ เนื่องจำกอยู่นอกเหนือจำกควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 

 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทริกซ ์จากผูส้มคัรทุกท่าน ทีส่มคัรขอวซ่ีา เพือ่เดินทางไป 

ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวีซ่าทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ทีศ่นูยยื์น่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 

และตอ้งจองคิววซ่ีากอ่นยืน่เท่านัน้ 

1) หนังสอืเดนิทำง มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน (นับวนัเดนิทำง) และถ่ายส าเนาหนา้ที่มีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวี

ซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคญัมาก) 

***การยืน่วซ่ีาออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอร์ดการเดินทาง (ถา้มี) หรือ 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบริษทัฯ มา จะดีกวา่เนื่องจากทางบริษทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรูดเล่มที ่

VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รปูถ่ำยส ีจ ำนวน 2 รปู (ขนำด 1 นิ้ วครึ่ง หรือ 2 นิ้ ว) 

3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน  

4) ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-นำมสกุล (ถ้ำมี), ส ำเนำทะเบียนสมรส  (ถ้ำมี)  

5) หนงัสือรบัรองการท างานของบริษทัที่ท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือส ำเนำ

ทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกจิกำร 

6) ข้ำรำชกำรจะต้องมีหนังสอืรับรองกำรท ำงำน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ ขอส ำเนำบัตรข้ำรำชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะไดคื้นเพือ่ไดร้บั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยี

ไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจำกโรงเรียน(ตวัจริง)หรือสมุดรำยงำนประจ ำตวันักเรียนหรือกรณปิีดเทอมใช้บัตรนักเรียน  

10) ขอส ำเนำสตูบิัตร เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี 

11) เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี หำกไม่ได้เดนิทำงกบับิดำ หรือ มำรดำ  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่ จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากทางอ าเภอเท่านั้น จำกบิดำและ

มำรดำให้อนุญำตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุต า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัที่ตวัแทนยืน่วีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย จะต้องมีหนังสอืยินยอมจำกทำงอ ำเภอจำกบิดำและมำรดำอนุญำต

ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดินทาง

จริง บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วซ่ีากอ่นวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจ่ายค่าทวัรท์ัง้หมดกอ่น
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เดินทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซ่ีาไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้ส้ิน และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางทีผ่่านแลว้จะยกเลิกเดินทางเนืองจาก

มีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวซ่ีา

ออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีที่ยนืยนัจะใหย้ืน่วีซ่า  เนื่องจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำเป็นเวลำนำน และมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรท ำ

ประกนัสขุภำพซึ่งลูกค้ำจะต้องจ่ำยเองพร้อมกบัตอนยื่นวซ่ีำ  (รำคำขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันั้นๆ หรือ ลูกค้ำ

สำมำรถท ำเองได้)  หลังจำกยื่นแล้ว รออีกประมำณ 7-10 วนั ทำงสถำนทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไป

ตรวจสขุภำพโรงพยำบำลตำมที่สถำนฑตูก ำหนด หลังจำกน้ันรอผลวซ่ีำอีกท ี นอกจำกน้ีวซ่ีำขึ้นอยู่กบัผลของสขุภำพ

ของผู้สงูอำยุเองและทำงสถำนทูตพิจำรณำเป็นรำยบุคคล ส่วนวนัรับวซ่ีำไม่สำมำรถระบุได้ กรณุำใส่หมายเลข

โทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ที่สามารถติดต่อได ้ลงในส ำเนำบัตรประชำชนและ 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน เพื่อกรอกฟอร์มในกำรยื่นวีซ่ำ  

13) ระยะเวลำในกำรยื่นวซ่ีำประมำณ 10-15 วนั   หนังสอืเดนิทำง(PASSPORT) หำกมีบำงท่ำนได้ยื่นเล่มเข้ำ VFS 

แล้วน ำเข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้จนกว่ำจะถงึวนัก ำหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่ม

เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยืน่วีซ่า  หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --              

 

              

กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกตบิัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส ำหรับเดนิทำงเพื่อธุรกจิเท่ำนั้น ซึ่งกำรเดินทำงกบัทวัร์จะต้องยื่น 

วซ่ีำท่องเที่ยว เน่ืองจำกกำรท่องเที่ยวจะต้องย่ืนวซ่ีำแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หำกลูกค้ำจะใช้บัตรเอเบค (APEC 

CARD) แล้วไม่สำมำรถเข้ำประเทศออสเตรเลียได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  หากยืน่วซ่ีาท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลกูคา้อาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัต ิ

เนื่องจากตามเงือ่นไขวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซ่ีาล่าสุด แลว้จะยกเลกิวซ่ีาอันเก่าโดยอัตโนมัติ) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบั

ดุลพนิิจของลกูคา้ในการตัดสนิใจ ต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเตมิได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 

344 6300 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 กำรพิจำรณำอนุมัตวิีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซ่ีำไม่สำมำรถ

แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท์ี่จะ

เดนิทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำน้ัน  

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 

1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคนืเงนิค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครั้ง 

2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวซ่ีำล่ำช้ำไม่ทนัก ำหนดวนัเดนิทำง  สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้ว และทำง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคนืเงนิค่ำทัวร์ทั้งหมด  

3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตผุลในกำรปฏเิสธกำรออกวซ่ีำอนัเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผดิวตัถุประสงคใ์นกำรย่ืนขอวซ่ีำท่องเที่ยว  ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคนืเงนิค่ำทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดนิทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน 

ขึ้นอยู่กบัทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสทิธิ์ในกำรคนืเงนิค่ำทวัร์ทั้งหมด 

ที่อยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

http://thailand.embassy.gov.au/
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ชั้น 28 อำคำรเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สขุุมวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันำ, กรงุเทพฯ 10110 

ท ำกำร : 8.30น. – 16.30น. วนัจันทร์ ถึง วนัศกุร์ ยกเว้นวนัหยุด ของ สถำนทูตออสเตรเลีย 

เวลำยื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลำรับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยืน่ 

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามที่ก าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า  

 

**** เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

 

 

 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

 
 

1. ช่ือ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อำยุ .................... ปี   สถำนที่เกดิ ................................................ 

3. ช่ือ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ................................................................................... 

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

......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ............................ 

โทรศัพท์บ้ำน .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อำชีพปัจจุบัน .............................................. ต ำแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถำนที่ท ำงำน หรือร้ำนค้ำ ...................................................................................................................... 

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

โทรศัพท์ที่ท ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 

6. สถำนภำพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่ำ     (.....) ม่ำย     (.....) อยู่กนิฉันสำมี-ภรรยำ   (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้ำสมรสแล้ว กรุณำกรอกรำยละเอยีดของคู่สมรส 

ช่ือ-นำมสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ........................................ 

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

โทรศัพท์ที่บ้ำน ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้วยกนั   กรุณำระบุ 

 ช่ือ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสัมพันธ ์............................ 

 ช่ือ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสัมพันธ ์............................ 

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ .................................................................................. 

ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ 

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

9. ท่ำนเคยถูกปฏเิสธกำรวีซ่ำหรือไม่    ไม่เคย (......)                  เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
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10. ท่ำนเคยเดินทำงไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)        เคย ( ......)  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  (TWN (เตยีงแยก) / DBL(เตยีงเดี่ยว) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

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

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

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP)  เตยีงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง    

  

12. อำหำร            ไม่ทำนเนื้ อววั  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสตัวปี์ก  ทำนมังสำวริัส 

      อืน่ๆ............................................................ 

13. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) ................................................. 

14. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทำงเดนิ/ริมหน้ำต่ำง/อืน่ๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสาย

การบินไม่รบัจอง ทางลูกคา้ตอ้งชี้แจงเหตุผลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตัวท่านเอง) 

 
 
 


