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ซิดนีย์ ซิดนีย์ ––  แคนเบอร์ร่า 5 วัน แคนเบอร์ร่า 5 วัน 33  คืนคืน    
((  FFlloorriiaaddee  AAuussttrraalliiaa’’ss  CCeelleebbrraattiioonn  55  DDaayyss  33  NNiigghhttss))  

 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** เทศกาลดอกไม้ที่เมืองแคนเบอร์ร่า** 
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        ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่แคนเบอร์ร่าเมืองหลวงประเทศออสเตรเลีย ชมเทศกาลดอกไม้ประจ าปีที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย(Floriade Australia’s Celebration of Spring ) กรุงแคนเบอร์ร่าเมืองหลวงของประเทศ
ออสเตรเลีย ที่ได้ชื่อว่ามีการจัดผังเมืองได้อย่างมีระเบียบสวยงามจนติดอันดับโลก ผ่านชม ทะเลสาบ เบอร์
เล่ย์ กริฟฟิน (Walter Burley Griffin)  ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ใจกลางเมืองที่ขุดขึ้นเพื่อเสริมให้ภูมิประเทศ
สวยงามเป็นจุดเด่นของเมือง ตระการตากับน้้าพุที่พุ่งสูงถึง 140 เมตร อย่าง ชม อาคารรัฐสภา (Parliament 

House) ตึกที่มีสถาปัตยกรรมทันสมัยและมีขนาดใหญ่มากท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ มีห้องต่างๆ 
มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตรนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย  น าท่าน ล่องเรือ
ส าราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก 
สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์  เข้าชมสวนสัตว์พื้นเมือง (Koala Park Sanctuary)  ชม
สัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลีย ถ่ายรูปกับโคอาล่าที่น่ารัก ป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยตัวท่านเอง พร้อมชมการสาธิตการ
ตัดขนแกะ  เที่ยวชมเขาสามอนงค์  ( Three Sisters Rock )  ต้านานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ 
ต่ืนเต้นกับการน่ังรถไฟ Scenic Railway Scenic Cebleway  ลงสู่หุบเขา และการจ้าลองการขุดถ่านหินใน
สมัยก่อน 
• ชิมไวน์ออสเตรเลียเลิศรส พร้อมอาหารค่ า 

• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 50% 
 

ก าหนดการเดินทาง  16 – 20  / 23 – 27 กันยายน 2561 
     06 – 10 ตุลาคม 2561 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ 

15.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N 

เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการ
เดินทาง 

18.10 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์  โดยเที่ยวบินท่ี  QF024 
 

วันที่สอง  นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์ 
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07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธีตรวจคน
เข้าเมืองแล้ว น้าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไป
กับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอม
แบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหาร
จิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บน
พื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น พร้อมชมการ
สาธิตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวออสเตรเลีย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บาร์บีคิว ณ ร้านอาหารที่โคอาล่า พาร์ค 
  น้าท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อัน

สวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของนกนานาชนิด 
สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัส
เวลามองระยะไกลเป็นสีน้้าเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลาง

หุบเขาชื่อว่า KATOOMBA  จากนัน้ชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS 

ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัด
จนเกิดเป็นต้านานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูก
สาปให้เป็นหินสามก้อนท้าให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นน้าท่าน
เดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท้า
ให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม น้าท่านรถรางไฟฟ้า 
(KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 
องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้
เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจ้าลองการขุดถ่านหิน
ในสมัยก่อน จากนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความ
งดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้้าเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง  

 ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TRAVELODGE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม  ซิดนีย์ - แคนเบอร์ร่า – ชมเทศกาลดอกไม้ประจ าปี - ซิดนีย์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสู่ กรุงแคนเบอร์ร่าเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย 
เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียที่ได้ชื่อว่ามีการจัดผังเมืองได้อย่างมี
ระเบียบสวยงามจนติดอันดับโลก  ชมเทศกาลดอกไม้ประจ าปีที่ย่ิงใหญ่
ที่สุดในออสเตรเลีย (Floriade Australia’s Celabration of Spring) ท่าน
จะประทับใจกับการจัดสวนดอกไม้ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อต้อนรับ
ฤดูใบไม้ผลิของประเทศออสเตรเลียในระหว่างกลางเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี 
ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียและทั่วโลก ท่านจะได้พบกับดอกทิวลิปสีต่างๆ มากมาย 
และอุปกรณ์ในการจัดสวนและการแข่งขันสวนดอกไม้ประจ้าปี   
**จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปีระหว่ำงกลำงเดือนกันยำยนถึงกลำงเดือนตุลำคม**  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
น้าท่านผ่านชม ทะเลสาบ เบอร์เล่ย์ กริฟฟิน (WALTER BURLEY 

GRIFFIN)  ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ใจกลางเมืองที่ขุดขึ้นเพื่อเสริมให้ภูมิ
ประเทศสวยงามเป็นจุดเด่นของเมือง ตระการตากับน้้าพุที่พุ่งสูงถึง 140 
เมตร อย่าง CAPTAIN COOK MEMORIAL WATER JET ที่สามารถ
มองเห็นได้จากทุกมุมเมือง ชม อาคารรัฐสภา (PARLIAMENT HOUSE) 

ตึกที่มสีถาปัตยกรรมทันสมัยและมีขนาดใหญ่มากท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ มีห้อง
ต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่าง
ทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริจิ้นหลายพันชิ้น จุดเด่นอยู่ที่เสาธงขนาดใหญ่
สูงเด่นเป็นสง่าที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี  น้าท่านชม อนุสรณ์สถาน

ทหารหาญ แห่งออสเตรเลีย ชมสถานทูตนานาประเทศที่สวยงามเป็น
เอกลักษณ์ หนึ่งในนั้นคือสถานทูตไทย ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณ
ด้านหน้าสถานทูตไทยประจ้ากรุงแคนเบอร์ร่า  จากนั้นเดินทางกลับสู่ นคร
ซิดนีย์ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
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น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   TRAVELODGE  SYDNEY  HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สี่  ชมนครซิดนีย์ – ชมหาดบอนได - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  - ช้อปปิ้งไชน่า ทาวน์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น้าท่านชม หาดบอนได หาดทรายท่ีหนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อน

วันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่
นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่ง
มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000  
ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของ
อ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิกที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้
ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ 
ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือใน
ยามสงคราม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของ
ผู้ส้าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุด
ของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  นอกจากนี้ด้านบน
สวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปท่ีสวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละคร
โอเปร่าเฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์  น้าท่านเดินทางสู่ท่าเรือง พร้อม
ล่องเรือชมอ่าว 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ 
ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่
โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการ
ก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียน
ขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และ
ห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจ้านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์
เบอร์  ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์
ได้อย่างสวยงามและท้าให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซี่น้า
ออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปทิวทัศน์เป็นท่ีระลึก  อิสระช้อป
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ปิ้งทีไ่ชน่า ทาวน์ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเพื่อซื้อสินค้าของฝาก ไม่ว่าจะเป็นครีมบ้ารุงผิว ตุ๊กตาโคล่า 
ตุ๊กตาจิงโจ้ 

 ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ร้านอาหารไทย     
น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TRAVELODGE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า  ซิดนีย์  – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง 
07.00 น.  น้าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ อาคารระหว่างประเทศ  
09.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เที่ยวบินที่ QF023 
16.40 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ… 
 

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

อัตราค่าบรกิาร 
ก าหนดการเดินทาง   16 – 20 / 23 – 27 กันยายน 2561 
      06 – 10 ตุลาคม 2561 
 

 
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 53,900.- บาท 30,900.- บาท 
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เด็ก อายุต่้ากว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ ่ 50,900.- บาท 29,900.- บาท 
เด็ก อายุต่้ากว่า 12 ปี พัก กับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 47,900.- บาท 26,900.- บาท 
เด็ก อายุต่้ากว่า 12 ปี พกักับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 43,900.- บาท 24,900.- บาท 
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900.- บาท 8,900.- บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดใหท้่านที่ 3 (เตียงเสริม)  1,000.- บาท 1,000.- บาท 

* ราคานี้บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน้า้มันของสายการบิน  
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารมากกวา่ 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญต่่้ากว่า 20 ทา่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาเพิ่มขึ้น ส่วนขนาดของกรุป๊จะสรุปได้หลังที่ปิดกรุ๊ปแล้วประมาณ 3 อาทิตยก์่อนเดินทาง 
* กรณีออกตัว๋แล้วมกีารยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคนืเงนิคา่ตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน 
*ส้าหรับห้องที่เป็นสามเตยีง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมจี้านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพกัได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตยีงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส้าหรับห้องนอน 
3 ท่าน 
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบนิหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบนิล่าช้าหรือ
จ้านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ้านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 
*หากทา่นต้องการอาหารพิเศษหรือท่ีนั่งบนเครื่องรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจง้ให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือกอ่น
เดินทางอยา่งน้อย 10 วัน เพือ่แจง้ให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้ 
* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดทา่นละ  5,000 บาท 

* กรณีลูกค้ามีวซี่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซา่ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   
* หากจา้นวนลูกค้าทีเ่ดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ท่ีนัง่ในการบริการตลอดการเดินทาง 
* ที่น่ังส้าหรับกรุ๊ปที่เราจองเป็นทีน่ั่งทั่วไปไม่ใช่ที่น่ังดา้นหน้าสุด(long leg seat)  
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  
 

อัตราน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินแควนตสั(QF) และ สายการบนิภายในแล้ว ตามที่ระบุใน
รายการ 

 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนา้เที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ได้ระบุในรายการ 
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Page 8 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์   FLORIADE AUTRALIA 5D3N OCT18-QF-W14 

 ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับผู้เดินทางไป
พร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่าน้ัน ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่้ากว่า 1 ปีหรือเกิน 
85 ปีขึน้ไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปีคุ้มครอง 50 %  รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )  
*** กรณีต้องการท้าประกนัการเดินทางรายดี่ยวเพิ่ม รวมประกันสุขภาพด้วย ช้าระเพิ่มท่านละ 500 บาท/ท่าน 
รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  

 ค่าน้้ามนัจากสายการบิน ณ วันที่  28 กุมภาพันธ ์61 และบรษิัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษี
น้้ามัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้้ามันหลังจากนี้ 

 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศออสเตรเลีย 
 

อัตราน้ีไม่รวม 

❑ ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
❑ ค่าน้้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก้าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
❑ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง  
❑ ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
❑ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
❑ ค่าทิปคนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ ต้องจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน (ช าระพร้อมกับยอดส่วนท่ีเหลือ) 
❑ ค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง 

เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนกังานยกกระเป๋าเพียงพอ 
❑ ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 
❑ ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเปน็เนต็เป็นชั่วโมง 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการช าระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ้าเป็นจ้านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน  
 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออ้านวยความสะดวกส้าหรับท่านในการท้าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน  

21 วันท้างาน หรือก่อน 3 สัปดาห์  
 หากท่านจองและให้เอกสารในการท้าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันก้าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและ

ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ้าทั้งหมด 
 ส าหรับส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วันท าการส าหรับท่านที่
รอผล 
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบท้ังหมดก่อน 
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วันเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 
 

เงื่อนไขการใช้เครื่องรูดบัตร 
❑ โปรโมชั่นรูดบัตรไม่ชาร์จ  เฉพาะบัตร SCB เท่าน้ัน และตามร้านค้าท่ีร่วมรายการ 
 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรมและวีซ่าล่วงหน้า 50 วัน ซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หาก
ท่านยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี 

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันท้าการคืนค่ามัดจ้า 30,000.- บาท. 
 แจ้งล่วงหน้า 31– 49 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ้าตั๋วท่านละ 30,000 บาท  
 แจ้งล่วงหน้า 20 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจ้า 30,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้ 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจ้าทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์  
- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคนืค่าตั๋ว หรือยึดมัดจ้าทั้งหมด 
- กรณียื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคนืค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND) 
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยืน่วีซ่า ขอยึดมัดจ้าทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใชบ้ริการระหว่างทัวร์จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้น  
 

หมายเหตุ  

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค้านึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็นส้าคัญ และบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิด
กฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามน้าเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ้านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บรษิัท
ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานใน
เรื่องการเงินและการท้างานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด
ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ้านักอยู่ในประเทศไทย 
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เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมคัรทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพื่อ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลยี ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่อสแกน
ลายนิ้วมือ 

1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่้ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือมี
วีซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคัญมาก) 
*** การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จ าเป็นต้องน าพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ 
ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่ 
VFS แล้วน ากลับมาพักไว้ที่บรษิัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายสี จ้านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
3) ส้าเนาทะเบียนบ้าน, ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  
4) ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), ส้าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  
5) หนังสือรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ังคู่)  หรือส้าเนา

ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ 
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการท้างาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ังคู่)   
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอส้าเนาบัตรข้าราชเกษียณ 
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ าตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดอืน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมำยเหตุ สถำนทูต
ออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในกำรใช้ยื่นวีซ่ำ 

9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรยีน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจ้าตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน  
10) ขอส้าเนาสูติบัตร เด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี 
11) เด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา  

11.1  กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่าน้ัน จากบิดาและ
มารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ป ีบิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตัวที่ตัวแทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะต้องมีหนังสือยนิยอมจากทางอ้าเภอจากบิดาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปขีึ้นไปยืนยันที่จะเดินทาง
จริง บริษัทฯจะด าเนินการให้และแนะน าให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อน
เดินทาง 15 วัน ในกรณทีี่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามก าหนดวันเดินทางมีผลท าให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่
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รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณเีพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจาก
มีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่า
ออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยันจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมคี่าใช้จ่ายเพิ่มในการท้า
ประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้า
สามารถท้าเองได้)  หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตก้าหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของ
สุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบคุคล ส่วนวันรบัวีซ่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (ส าคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในส้าเนาบัตร
ประชาชนและ ส้าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS 
แล้วน้าเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันก้าหนดรับเลม่ หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ให้ทราบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิน้ - 
  

เงื่อนไขส าคัญของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น  
 
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรอื หากต้องการยื่นค าร้องขอวี
ซ่าใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันก้าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้ว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด  
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรอื
ผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินค่าทัวร์ทัง้หมด 
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
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ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 
ท้าการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 
เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล์ : info.auth@vfshelpline.com 
เว็บ : http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/index.html 
 

 

**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการทีจ่ะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยืน่
กรุ๊ป*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารทีช่ี้แจงไว้ข้างตน้ใหค้รบตามที่ก าหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  
 

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด *** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 

mailto:info.auth@vfshelpline.com
http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/index.html
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1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   
........................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด 
................................................ 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) 
..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  
............................ 
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต้าแหน่ง ..................................................... 
ชื่อสถานที่ท้างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ 
............................. 
โทรศัพท์ที่ท้างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่ 
 ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด 
........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) 
........................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา 
.................................................................................. 
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ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ 
....................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง   หรือ ( DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อ่ืนๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี).................................................. 
13. รีเควสที่นั่ง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษัทฯ จะแจ้งทางสายการบินฯ 
ตามที่รีเควสมา แต่ไม่สามารถการันตีได้เลย ขึ้นอยู่กับพิจารณาของทางสายการบิน และ หากทา่นใดรีเควส long leg ทางสายการ
บินไม่รับจอง ทางลูกคา้ต้องชี้แจงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์เชคอินด้วยตัวทา่นเอง) 


