
 
 

 
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   DELIGHT AUSTRALIA-APR-5D-QF-W14 

วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – นครซิดนยี ์

 

  
  

                              DDEELLIIGGHHTT  AAUUSSTTRRAALLIIAA  55  DDAAYYSS    
  

เมลเบิรน์ - ซิดนีย ์ 5 วนั 3 คืน 
 ขอเชิญท่านร่วมเดนิทางสู่เมลเบิรน์น าท่านชม รถไฟจักรไอน ้ำโบรำณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) 
ซึง่แต่เดมิเคยใช้เป็นเสน้ทางในการขนถ่ายล าเลยีงถ่านหินระหว่างเมือง ชมฝูงนกเพนกวิน ท่ีเกำะฟิลลิป ขึ้นจาก
ทะเลเป็นกลุ่มผ่านชายหาดตามธรรมชาตเิพื่อน าอาหารไปให้ลูกน้อยในรงัยามพระอาทิตย์อสัดง ช้อปป้ิงย่านใจกลาง
เมอืง  เกรทโอเช่ียนโร้ดแบบเตม็สาย ชมปรากฏการณธ์รรมชาตขิองหิน  Twelve Apostles  ซึง่ต ัง้ชื่อตาม 
12 นักบุญและวิวท้องทะเลที่สวยงาม  นครซิดนีย ์  น ำท่ำน ล่องเรือส ำรำญ ชมความงามของอ่าวซดินีย์ ชมโรง
ละครโอเปร่ำเฮ้ำสท์ี่ไดเ้ป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองคก์ารยูเนสโก สญัลกัษณข์องเมอืงซดินีย์ เคยีงคู่กับสะพานฮาร์
เบอร ์  ช้อปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที่ไชน่า ทาวน์ 

 เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอร์คร่ึงตวั เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเย่ียม  

        

          
ก ำหนดกำรเดินทำง  12 –16 , 13 -17   เมษำยน   2560 (สงกรานต)์ 

  

          

  

  

  

  

  

    
  

 

  
15.00 น.  คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้ น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบินแควตัส แอรเ์วย ์(QF) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

18.25 น.  ออกเดินทำงสู่ นครซิดนยี ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – ซิดนยี ์

2 
นครซิดนยี ์– เมลเบิรน์ – รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ  

ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป+กุง้มงักรทา่นละครึ่งตวั 

3 
เกรทโอเชียนโรด้ (เตม็สาย) – เมืองอโพโล เบย ์ 

พอรต์แคมเบลล ์– เมลเบิรน์  

4 เมลเบิรน์ – ซิดนยี ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์– ช็อปป้ิง 

5 ซิดนยี ์– กรุงเทพฯ 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   DELIGHT AUSTRALIA-APR-5D-QF-W14 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง       นครซิดนยี ์– เมลเบิรน์ – รถไฟจักรไอน ้าโบราณ – ชมนกเพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป 

06.45 น. ถึงท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์ นครซิดนยี ์เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองภำยในประเทศสู่ นครเมลเบิรน์ 

09.30 น. ออกเดินทำงต่อสู่ นครเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF421 

11.05 น.   เดินทำงถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน์ เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศ 

  ออสเตรเลีย เมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีควำมตื่นตำตื่นใจด้วยกำรผสมผสำนทั้งควำมเก่ำ 

  และควำมใหม่เข้ำด้วยกัน เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น ำ้ Yarra River มี 

  สวนสำธำรณะริมน ำ้ มีสถำปัตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมัยกลำงศตวรรษที่ 18 คละ 

  เคล้ำกับตึกสูงระฟ้ำในสมัยปัจจุบันท  ำให้มีภมิูทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น ำ้ 

  ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น น ำทำ่นเดินทำงสู่ย่ำนดันดีนองส์ที่ยังเป็น

  ป่ำของต้นยูคำลิปตัสและเมืองตำมแบบชนบทของออสเตรเลีย 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์  

   สู่สถำนีรถไฟจักรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคย

   ใช้เป็นเส้นทำงในกำรเดินทำงระหว่ำงเมืองและขนส่งสินค้ำเปิดให้บริกำรในปี ค.ศ. 

   1900 เป็นรถไฟสำยเก่ำที่ว่ิงระยะส้ัน ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงน ำมำใช้ในกำร 

   ทอ่งเที่ยวชมป่ำ น ำทำ่นน่ัง รถไฟจักรไอน ้าโบราณ เพ่ือชมทศันียภำพอันสวยงำมตำม

   แนวเขำตลอดเส้นทำงว่ิงของรถไฟและทำ่นยังสำมำรถน่ังห้อยขำผ่อนคลำยอำรมณ์ 

   พร้อมชมทศันียภำพตลอดทำงที่เตม็ไปด้วยหุบเขำและป่ำสูงที่ยังคงควำมสมบูรณ์   

   จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชำติ เกาะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกำะเลก็ ๆ ที่เตม็ไป

   ด้วยสัตว์พ้ืนเมืองมำกมำยที่ทำงกำรอนุรักษ์ทั้งสัตว์น ำ้และสัตว์ป่ำและคงควำมเป็น 

   ธรรมชำติที่ มีหำดทรำยและป่ำพุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน ำ้และ

   นก นำนำชนิด 

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์ร่ึงตัว เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเยี่ยม 

   น ำทำ่นสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบกำรณอ์ันน่ำประทบัใจ 

   กับกำรชมควำมน่ำรักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กท่ีสุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่

   บนชำยหำด SUMMERLAND BEACH ในบรรยำกำศอันสวยงำมยำมพระอำทติย์ 

   อัสดงซ่ึงทำ่นจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพำเหรดขึ้นจำกทะเล 

   เพ่ือกลับคืนสู่รังพร้อมอำหำรในปำกมำฝำกลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่ำเพนกวิน 

   ทั้งหลำยจะส่งเสียงเรียกหำลูกและเดินให้ทำ่นเห็นควำมน่ำรักอย่ำงใกล้ชิด เพนกวิน 

   น้อยเหล่ำน้ีจะออกไปหำอำหำรแต่เช้ำและจะกลับมำอีกทตีอนพระอำทติย์ตก  

   (หา้มถ่ายรูปเพนกวนิ เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท  าใหเ้พนกวินตกใจ)  

   จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงกลับ เมืองเมลเบิรน์ 

น ำท่ำนเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME / BAYVIEW EDEN 

HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง       เกรทโอเช่ียนโรท้ (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย ์– พอรต์แคมเบลล ์– เมลเบิรน์ 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงจำกเมลเบิร์นตำมเส้นทำงสำย เกรทโอเช่ียนแบบเต็มสาย ที่สวยงำม

และเป็นที่รู้จักของนักทอ่งเที่ยวที่จะพลำดไม่ได้เลยหำกมำถึงรัฐวิกตอเรีย ผ่ำนทำง

เมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุตสำหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จำกน้ันน ำทำ่นเข้ำสู่ เขตเกรท

โอเช่ียนโรท้ ให้ทำ่นได้ชมทศันียภำพที่สวยงำมของชำยฝั่งมหำสมุทรและหำดทรำย

ต่ำงๆ ตำมเส้นทำงที่งดงำมแห่งหน่ึงของออสเตรเลีย โดยผ่ำน เมือง Anglesea และ

เมือง Lorne ที่เตม็ไปด้วยธรรมชำติพร้อมทะเลสวยงำมและสงบ ก่อนเข้ำสู่ Apollo 

Bay ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักทอ่งเที่ยวที่สวยงำมเมืองและมีน ้ำทะเลสีน ำ้เงินตัด

กับป่ำอันเขียวขจีท  ำให้เมืองน้ีมีเสน่ห์สวยงำม นอกจำกน้ีระหว่ำงทำงผ่ำนชมโคอำล่ำที่

อยู่ตำมต้นยูคำลิปตัสตำมธรรมชำติ 

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบตะวนัตก  ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ พอรต์แคมเบลล ์ สัมผัสกับทศันียภำพที่สวยงำมที่สุดในโลก คุณ

จะต้องตะลึงกับภำพทวิทศัน์อันงดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิค และ ลักษณะภมิูประเทศ

ที่ไม่เหมือนที่ใดๆในโลก น ำทำ่นชมปรำกฏกำรณธ์รรมชำติของหิน Twelve Apostles 

ซ่ึงตั้งชื่อตำม 12 นักบุญ หรือ สิบสองสำวกศักด์ิสิทธิ์ของศำสนำคริสต์ ซ่ึงถือว่ำเป็น

ควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติที่ไม่ควรพลำด 

(แนะน ำซ้ือทวัรเ์ พ่ิมโดยนัง่เฮลิคอปเตอร ์ ใหท่้ำนชมควำมงำมในมุมสูงที่รบัรองไดว่้ำ

ท่ำนจะตอ้งประทบัใจ รำคำทีเ่ริ่มต้นโดยประมำณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลำ 

10  นำที ส ำหรบัท่ำนทีส่นใจกรุณำติดต่อหัวหนำ้ทวัร)์ 

จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองเมลเบิรน์ 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

น ำท่ำนเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIE EDEN HOTEL  

หรือเทยีบเทำ่ 
 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง       เมลเบิรน์ – ซิดนยี ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์– ช็อปป้ิง 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

หลังอำหำรน ำทำ่นเดินทำงสู่ สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น 

10.00 น.    น ำทำ่นเดินทำงสู่ นครซิดนยี ์โดยเท่ียวบินท่ี QF 422 

11.25 น.  ถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซำทเ์วลส์ ประเทศ

ออสเตรเลีย น ำทำ่นเดินทำงสู่ตัวเมืองซิดนีย์ 

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั  
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น ำท่ำน ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี  ์ เพ่ือชม โรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ (OPERA 

HOUSE) ส่ิงก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณใ์นแบบ

สถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง 

สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ ใช้เวลำใน

กำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้ นเป็นมรดกโลกในปี 

พ.ศ.2550ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้อง

ภำพยนตร์ และร้ำนอำหำร จ  ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือทำ่นยังสำมำรถถ่ำยรูปกับ 

สะพานฮารเ์บอร ์ ที่เชื่อมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำนเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้ำหำกัน 

ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท  ำให้กำรเดินเข้ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้

สะดวกย่ิงขึ้น ชมเรือใบที่ชำวออสซ่ีน ำออกมำล่องอ่ำวอวดควำมงำมในอ่ำวแห่งน้ี  

   จำกน้ัน ให้ทำ่นได้อิสระช้อปป้ิงที่ย่ำนซิตี้ เซน็เตอร์ หรือช้อปป้ิงสินค้ำมำกมำยจำก 

   ห้ำงดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับกำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำง 

   สวยงำม เป็นที่รู้จักกันทัว่ไปในท้องถิ่นว่ำตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street  

   ระหว่ำงถนน Market กับ ถนน Park เป็นอำคำรช้อปป้ิงสูงส่ีชั้น มีสินค้ำประเภทแฟชั่น 

   อัญมณ ีของใช้ในบ้ำน หรือแม้แต่ดอกไม้ ทำ่นสำมำรถเดินทำงใต้ดินสู่ย่ำน Centre  

   Point เพ่ือซ้ือสินค้ำย่ีห้อดังมำกมำย หรือจะช้อปป้ิงย่ำนไชน่ำ ทำวน์ที่มีสินค้ำพ้ืนเมือง

   เพ่ือเป็นของฝำกคนทำงบ้ำน 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทยีบเทำ่  

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง      ซิดนยี ์– กรุงเทพฯ 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้า 

     น ำทำ่นเดินทำงสู่ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์ นครซิดนยี  ์อำคำรระหว่ำงประเทศ  

09.50 น.    ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ QF023 

16.40 น.    เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ 

****************************  
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อัตราค่าบริการ 

 ก ำหนดกำรเดินทำง  12 –16 , 13 -17   เมษำยน   2560 ( สงกรานต)์ 
  

 
คณะผู้เดินทำง 

รำคำรวมตัว๋ 
 

รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 
 (ลกูค้ำต้องจองตัว๋ระหว่ำง
ประเทศและตัว๋ภำยในเอง ) 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่ำน/ห้อง 61,900.- บำท 34,900.- บำท 
เดก็ (อายุต ่ากว่า 12 ปี) พกักบั 1 ผู้ใหญ่  56,900.- บำท 32,900.- บำท 
เดก็ (อายุต ่ากว่า 12 ปี) พกักบั 2 ผู้ใหญ่มเีตยีง 51,900.- บำท 30,900.- บำท 
เดก็ (อายุต ่ากว่า 12 ปี) พกักบั 2 ผู้ใหญ่ไม่มเีตยีง 48,900.- บำท 29,900.- บำท 
ห้องพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  8,900.- บำท 8,900.- บำท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านท ี ่3 ลด 1,000.- บำท 1,000.- บำท 

* ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบิน 
* การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผู้ีโดยสาร จ านวน 20 ท่านข ึ้นไป หากผู้โดยสารท ีเ่ป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
* กรณอีอกตัว๋แล้วมกีารยกเลกิการเดนิทางไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตัว๋ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
* ส าหรบัห้องท ีเ่ป็นสามเตยีง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงท ี่
สามารถพกัได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds )  หรอือาจเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ่และ 1  เตยีงเสรมิ( 1 Double + 1 Extra bed )     ส าหรบั
ห้องนอน 3 ท่าน 
* บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ท ีลู่กค้าซื้อเองเพือ่ต่อเท ีย่วบินหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ  ท ีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเท ีย่วบินล่าช้า หรอื
จ านวนผู้เดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได้ 
* หากท่านต้องการอาหารพเิศษหรอืท ีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบนิ กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรอืก่อน
เดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพือ่แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามท ีข่อหรอืไม่ข ึน้อยู่กบัสายการบินจะพจิารณาให้ 
* มีวีซ่ำออสเตรเลียแล้ว ลดท่ำนละ  4,500 บำท 
*  กรณลูีกค้ามวีซ่ีาอยู่แล้ว หรอื มบีัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องย ืน่วซ่ีา เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ท ัง้สิ้น หากไม่ได้รบัอนุญาตเข้าประเทศ เนือ่งจากเป็นดุลพินจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมอืง   
* หากจ านวนลูกค้าท ีเ่ดนิทาง 15 -17 ท่าน บรษิทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ท ีน่ัง่ในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
* โรงแรมท ีอ่อสเตรเลยีตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า 
 
อตัรำน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั  โดยสายการบิน  แควนตสั แอร์เวย์  (QF) ตามเส้นทาง  
 ค่าโรงแรมท ีพ่กั (สองท่านต่อหนึง่ห้อง), ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท ีย่ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการท ีร่ะบุ 

 ค่าอาหารและเครือ่งด ืม่ตามรายการท ีไ่ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งท ีม่,ี ค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   DELIGHT AUSTRALIA-APR-5D-QF-W14 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบัตเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส ำหรบัผู้
เดินทำงไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลำท่องเท่ียวกบัทวัร์เท่ำนัน้  เงื่อนไขกำรคุ้มครอง 
  หากลูกค้าเดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท าประกนั(รายเดีย่ว) ลูกค้าสามารถจดัท าเองได้ หรอื
กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุ้มครองผู้ท ีอ่ายุต ่า กว่า 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีข ึ้นไป   
 ลูกค้าอายุ 6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอียดตามเงือ่นไขกรมธรรม์   
 ลูกค้าท ีไ่ม่ได้เดนิทางจากประเทศไทยพร้อมกบักรุ๊ป บรษิทัจะคนืค่าประกนัการเดนิทางให้ท่านละ 200 บาท 

 ค่าน ้ามนัจากสายการบินวนัท ี ่ณ วนัท ี ่ 14 พฤศจกิายน 59  และบรษิทัฯของสงวนสิทธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั 

 

อตัรำน้ีไม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าว 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณที ีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนดที ่ สำยกำรบินอนุญำตให้โหลดกระเป๋ำข้ึนเคร่ืองได้
ท่ำนละ 1 ใบ (25 กิโลกรมั) และกระเป๋ำเลก็ถอืข้ึนเครื่องได ้1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมัต่อใบ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการท ีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งด ืม่และค่าอาหารท ีส่ัง่เพิม่เอง 

 ค่าอาหารท ีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ท ีจ่่าย 3% 

 ค่าทปิไกด์ ค่าทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าท ีโ่รงแรม
ไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนกังานยก
กระเป๋าเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้ำดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋ำ 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนือ่งจากท ีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช ัว่โมง 
 

เง่ือนไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึง่ท่าน  
 ท่านต้องเตรยีมเอกสารให้ทางบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วัน
ท างาน หรอืก่อน 3 สัปดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวซ่ีาของ
ท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 ส ำหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเกบ็ค่ำทวัร์ทัง้หมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย  14 วนัท ำกำรส ำหรบัท่ำนท่ีรอผล 
วีซ่ำ หรือหำกผลวีซ่ำผ่ำนแล้วขอช ำระยอดค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด หำกบริษัทฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทำง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร 

 

เง่ือนไขการยกเลิก  กรุ๊ปเทศกาลสงกรานต์  
ค่ามดัจ าทัวร์จะถูกน  าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้ เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถ

เดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี้ 
 แจ้งยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
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 แจ้งล่วงหน้า 41– 59 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 30 - 40 วนั ก่อนเดนิทาง ยดึค่ามดัจ า 20,000.- บาท และมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ดงันี้  

- กรณที ีถู่กปฏิเสธวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจ าท ัง้หมดและหกัค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทวัร์  
- กรณอีอกตัว๋แล้ว บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจ าท ัง้หมด (บรษิทัฯ ต้องออกตัว๋โดยส่วนใหญ่อย่างน้อย 
15-20 วนัก่อนเดนิทาง) 
- กรณยี ืน่วซ่ีาแล้ว บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณตีดิธุระส่วนตวั หรอื เอกสารไม่พร้อมท ีจ่ะย ืน่วซ่ีา ขอยดึมดัจ าท ัง้หมด 

 แจ้งล่วงหน้ำ 1 – 30 วนั ก่อนเดินทำง จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏิเสธการเข้าเมอืง หรอืไม่ใชบ้รกิารระหว่างทวัร์ จะไม่มกีารคนืเงนิไม่ว่ากรณไีด ๆ ท ัง้สิ้น 

 
 

หมำยเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรอืโรงแรมท ีพ่กัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านงึถงึความสะดวกและปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯจะ
ไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทางออก หรอืเข้าประเทศ เนือ่งจากมสีิ่งผดิกฎหมายหรอืสิ่งต้องห้ามน าเข้า
ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสือ่มเสียหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท ีก่องตรวจคนเข้าเมอืง
พจิารณาแล้ว ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีส่ถานทูตงดออกวซ่ีาอนั
สืบเนือ่งมาจากเอกสารในการย ืน่วซ่ีาไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรือ่งการเงนิและการท างานของตวัผู้โดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างด้าวท ีพ่ านกัอยู่ใน
ประเทศไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพือ่ต่อเครือ่งในกรณที ีส่ายการบินระหว่าง
ประเทศล่าช้า 
 

เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ (update 03-May-2016) 

ตั้งแตว่นัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเร่ิมการเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกทา่น ท่ีสมคัรขอวซีา่ เพื่อ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันั้นผูย่ื้นขอวซีา่ทุกทา่น จะตอ้งมาติดตอ่ ท่ีศูนย์ย่ืนวซีา่ออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพื่อสแกน
ลายน้ิวมอื 

1) หนังสอืเดนิทาง มอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (นับวนัเดนิทาง) และถ่ำยส ำเนำหน้ำท่ีมีกำรเดินทำงเข้ำ-ออก หรือมีวี
ซ่ำติดมำทัง้หมด (ส  ำคญัมำก) 
*** การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไม่จ าเป็นต้องน าพาสปอร์ตเขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอร์ดการเดนิทาง (ถ้าม)ี หรือ 
ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบริษัทฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่VFS 
แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่ริษัทฯ ทางลูกคา้จะรับคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง ***  

2) รูปถ่ายส ีจ านวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  
4) ส าเนาใบเปล ีย่นชือ่-นามสกุล (ถ้าม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถ้าม)ี  
5) หนังสือรบัรองกำรท ำงำนของบริษัทท่ีท ำงำนอยู่ (ภำษำองักฤษ  หรือ ภำษำไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรือส าเนา

ทะเบยีนการคา้ถ้าเป็นเจา้ของกจิการ 
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6) ขา้ราชการจะต้องมหีนังสอืรับรองการท างาน (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 
8) หลกัฐำนกำรเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรพัย์ หรือ ฝำกประจ ำตัวจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

พิจำรณำวีซ่ำแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจำกธนำคำรเท่ำนัน้ หมายเหต ุสถานทูตออสเตรเลีย
ไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนักเรียน  
10) ขอส าเนาสูติบตัร เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี 
11) เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี หากไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา หรือ มารดา  

11.1  จะต้องมหีนังสอืยนิยอมจากบดิาหรือมารดาผู้ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปด้วย โดยใหท้างอ าเภอออกใหอ้นุญาตออก นอก
ประเทศ   หรือ กรอกฟอร์ม 1229 

11.2 หรือ ทัง้บดิาและมารดา ไม่ไดเ้ดนิทางพร้อมกบัเดก็ทัง้คู่ ทางผู้ปกครองทัง้ 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอ าเภอออกให ้   
อนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวท่ีตัวแทนยื่นวีซ่ำ VFS 
ทัง้คู่พร้อมกบับุตร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพร้อมกนัไม่ต้องใชห้นังสอืยนิยอม  
12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้ำท่ีมีอำยุเกินกว่ำ 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่้สูงอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทางจริง 

บริษัทฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่าก่อนวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และต้องจ่ายค่าทวัร์ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 
15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไม่ไดบ้ริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่
ว่ากรณีได ๆ ทัง้ส ิน้ และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนืองจากมบีางท่านใน
คณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิ
เพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่ำ  เนื่องจากต้องใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ในการท า
ประกนัสุขภาพซึง่ลูกคา้จะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันัน้ๆ หรือ ลูกคา้สามารถ
ท าเองได้)  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่ไปตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึ้นอยู่กบัผลของสุขภาพของผู้สูงอายุ
เองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวซี่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ 
เบอร์โทรศพัท์บ้ำน และอีเมล์ (ส  ำคญัมำก) ท่ีสำมำรถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัรประชาชนและ ส าเนาทะเบยีน
บา้น เพือ่กรอกฟอร์มในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านได้ยืน่เล่มเขา้ VFS แลว้
น าเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทูตไดจ้นกว่าจะถึงวนัก าหนดรับเล่ม หำกมีกำรใช้เล่มเดินทำง
ไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เรำทรำบก่อนยื่นวีซ่ำ  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ 
ทัง้ส ิ้น --                            

 

เง่ือนไขส ำคญัของกำรพิจำรณำวีซ่ำ 
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 การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ข ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย ืน่วซ่ีาไม่สามารถแทรกแซง
การพจิารณาของสถานทูตได้ ซึง่ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านท ีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ท ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเท ีย่ว
ยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารท ีร่ะบุเท่านัน้  
 

 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่ำ  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด หรอื หำกต้องกำรย่ืนค ำร้องขอวซี่ำใหม่ก ็
ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสำรชดุใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมท ีไ่ด้ช าระไปแล้ว และทางบรษิทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด  
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวซ่ีาอันเนือ่งมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงค์ในการย ืน่ขอวซ่ีาท่องเท ีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
4. กรณที ีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน ข ึ้นอยู่กบั
ทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
 

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

**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับย่ืนวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่จะย่ืนกรุ๊ป***  

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า  

 

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

 

1. ชื่อ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ................ ........................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกดิ ............................... ................. 
3. ชื่อ / นามสกลุเดิม (หากม)ี ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ...................................................................................... ............................... 
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......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์   ............................ 
โทรศพัท์บา้น .....................................................  มอืถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหนง่ .....................................................  
ชื่อสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ................................................................... ท่ีอยู ่ ................................................... 
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศพัท์ท่ีท างาน ...............................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่มรส 
ชื่อ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั -เดือน-ปีเกดิ ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ................................................................. .......................................................... 
โทรศพัท์ท่ีบา้น ......................................................  มอืถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา ..................................................................................  
ท่ีอยู ่ .......................................................... ............................. รหัสไปรษณีย์ ............โทรศพัท์ ........................................ 
9. ทา่นเคยถูกปฏิเสธการวซีา่หรือไม ่  ไมเ่คย (......)                        เคย ( ......) ประเทศ.................... ........................... 
ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเน้ือวัว  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 


