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  HHIIGGHHLLIIGGHHTT  SSYYDDNNEEYY  55DDAAYYSS  
 

ซดินยี ์ซดินยี ์--  บลเูมาทเ์ทน่ส ์บลเูมาทเ์ทน่ส ์ --  พอรต์ พอรต์ สตเีฟ่นส ์5สตเีฟ่นส ์5  วนัวนั  3 คนื3 คนื  
  
 

บริษัท บ๊ิกเวิลด ์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด ขอเชิญท่านร่วมเดนิทางสู่ นครซดินีย์ ประเทศออสเตรเลยี  น ำท่ำน 
ล่องเรือส ำรำญ ชมความงามของอ่าวซดินีย์ ชมโรงละครโอเปร่ำเฮ้ำส์ท่ีได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จำก
องคก์ำรยูเนสโก สัญลกัษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพำนฮำรเ์บอร ์ เข้าชมสตัว์พื้นเมอืง Koala Park 
Sanctury   ชมสตัว์พื้นเมอืงของออสเตรเลยี ถ่ายรูปกับโคอาล่าที่น่ารกั ป้อนอาหารจงิโจด้ว้ยตวัท่านเอง  อทุยำน
แห่งชำติบลูเม้ำทเ์ท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผนืแผ่นดินกว้างใหญ่  ชมเขำสำมอนงค ์ (THREE 
SISTERS) ตน้ก าเนิดต านานความรกัอันแสนเศรา้ของยักษส์าวอะบอรจิ ิน้ ต ื่นเตน้สุดระทึกใจกับการนัง่รถ 4WD 
ตะลุยเนินทรำย และสนุกสนำนกับกำรเล่นแซนดูนบอรด์ ที่ Port Stephens แล้วล่องเรือส ำรำญ 
Moonshadow Cruise ชมปลาโลมาแสนน่ารกั ซดินีย์ให้ท่านไดช้้อปป้ิงสนิค ้ามากมายจากห้างดงั Queen 
Victoria Building และครมีบ ารุงผวิจากห้าง David Jones หรอืจะซือ้สนิคา้ราคาในย่านไชน่า ทาวน์   

  ชิมไวน์ออสเตรเลียเลิศรส พร้อมอำหำรค ำ่ 

 พร้อมสะสมไมล์จำกกำรบินไทย 

 ทำนอำหำรบุฟเฟต์นำนำชำติท่ีรำ้นอำหำรหมุน 360 องศำพร้อมชมวิวนครซิดนีย์ 
Sydney Tower Restaurant 

ก าหนดการเดนิทาง   5 - 9, 19 – 23 ตุลาคม 2559  

   9 – 13, 23 - 27 พฤศจกิายน 2559 
   7 – 11 ธนัวาคม 2559 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – นครซิดนีย์ 

16.00 น.  คณะเดนิทางพร้อมกนัท ี ่ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ  ชัน้ 4  ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2  แถว D เคำน์เตอร์
สำยกำรบินไทย (TG) เจ้าหน้าท ีค่อยต้อนรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 

19.20 น.  เหริฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลยี  โดยเท ีย่วบินท ี ่ TG 475 
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วนัท่ีสอง   ซิดนีย์ – สวนสตัว์พื้นเมือง – อุทยำนแห่งชำติบลเูม้ำท์เท่นส์ 

07.20 น  เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลยี หลงั
ผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง  
 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตัว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลดิเพลนิ
ไปกบัการชมธรรมชาตแิละความน่ารกัของเหล่าสัตว์พื้นเมอืงนานาชนดิ อาท ิ โคอำ
ล่ำ จิงโจ้ วอมแบท ใหท้่านได้สัมผสัและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตวัน้อยอย่างใกล้ชดิ 
สนุกสนำนกบักำรให้อำหำรจิงโจจ้ำกมือของท่ำนเอง สดชืน่ผ่อนคลายไปกบั
บรรยากาศอันร่มรืน่ บนพื้นท ีก่ว่า 10 เอเคอร์ของผนืป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น 
พร้อมชมกำรสำธิตกำรตดัขนแกะ หนึง่ในอาชพีท ีส่ร้างรายได้ใหก้บัชาว
ออสเตรเลยี 
 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ท้องถ่ินแบบบำร์บีคิว (เมนู...เน้ือ,ไก่,ปลำ,แกะ) 
  น าท่านเดนิทางเข้าสู่ อุทยำนแห่งชำติบลเูม้ำท์เท่นส์ ช ืน่ชมทวิทศัน์อันสวยงามบนผนืแผ่นดนิและหุบเขาอัน

กว้างใหญ่ซึง่เป็นท ีอ่ยูข่องนกนานาชนดิ สัตว์ตาง  ๆ สามารถอาศยัอยู่ตาม
ธรรมชาตแิละเตม็ไปด้วยต้นยูคาลปิตสัเวลามองระยะไกลเป็นสีน ้าเงนิตามหุบเขา
อันกว้างใหญ่ ผ่านเมอืงเลก็ๆกลางหุบเขาช ือ่ว่า KATOOMBA   

  จากนัน้ชม เขำสำมอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหนิใหญ่สาม
ก้อนรูปทรงแปลกตาท ีเ่กดิจากฝนและลมพดัจนเกดิเป็นต านานความรกัอันแสน
เศร้าของยกัษ์สาวอะบอรจิ ิ้นสามตนทีถู่กสาปให้เป็นหนิสามก้อนท าให้หบุเขาแห่ง
นี้มคีวามงามย ิง่ข ึ้น จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ SCENIC WORLD บรษิทัท ีบ่รกิาร
กระเช้าและรถรางลงหุบเขาท าให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามย ิง่ข ึ้นอีกมุม 
น าท่านรถรำงไฟฟ้ำ (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ทีด่ดัแปลงมาจากรถ
ขนถ่านหนิในสมยัก่อนมคีวามชนัถงึ 45 องศา ว ิง่ผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชนัสู่หุบ
เขาด้านล่างอย่างตืน่เต้นและหวาดเสียว จากนัน้ให้ท่านได้เดนิชมธรรมชาตติาม
ทางไม้ท ีจ่ดัไวอ้ย่างสวยงามใตหุ้บเขา ชมป่าฝนและหุ่นจ าลองการขุดถ่านหนิใน
สมยักอ่น จากนัน้ข้ึนกระเช้ำ SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบน
พร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหบุเขาสีน ้าเงนิท ีท่่านยงัสามารถชมยอดเขา
สามอนงค์อีกมุมท ีแ่ตกต่าง ( ในกรณที ี ่ RAILWAY ปิดปรบัปรุง กส็ามารถนัง่ 
SCENIC CABELWAY ข ึน้หรอืลงหุบเขาแทน ) จากนัน้เดนิทางกลบัสู่ซดินยี์ แวะ
ร้านช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมอืงเพือ่เป็นของฝาก อาทเิช่นครมีบ ารุงผวิ หรอืของท ีร่ะลกึต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า 
หรอืจงิโจ้  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจีน 
น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท ีพ่กั  SYDNEY TRAVELODGE / HOLIDAY INN POTTS POINT   หรือเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีสำม  สวนสตัว์พื้นเมือง – หอคอยซิดนีย์  – ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย์  -  ชมนครซิดนีย์ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
น าท่านชมนครซดินยี์ โดยผ่านชมหำดบอนได หาดทรายท ีห่นุ่มสาวชาวออส
ซีน่ยิมมาพกัผ่อนวนัหยุดหรอืยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด 
อันสดชืน่ ท ีน่ยิมเล่นกระดานโต้คลืน่ หาดทรายแห่งนี้ยงัได้เป็นเส้นทางในการ
ว ิง่มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวท ีจ่ดักฬีาโอลมิปิค ปี 2000  
ผ่ำนชมบ้ำนของเศรษฐีบนเนินเขำ แวะจุดชมววิบนหน้าผาเพือ่ชม
ทศันยีภาพอันสวยงามของอ่าวซดินยี์ และมหาสมุทรแปซฟิิคทีส่วยงาม แวะที่
เดอะแก๊ป จุดชมววิทีส่วยงามอีกแห่งทีท่า่นจะไดช้มทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซฟิิก และความงามของ
ปากอ่าวทางเขา้ซดินีย์ในทางเรือ ในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวางปืนใหญย่ิงตอ่ตา้น
ขา้ศึกทีเ่ขา้มาทางเรือในยามสงคราม หินของมิสซิสแมค็ควอร่ี ม้านัง่หนิตวั
โปรดของภรยิาของผู้ส าเรจ็ราชการคนแรกของรฐันวิเซาท์เวลส์ ซึง่เป็นม้าหนิ
ทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซดินยี์ท ีส่วยงาม  
นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยงัเป็นจุดถ่ายรูปท ีส่วยงามท ีท่่านจะถ่ายรูปให้
เหน็โรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลกัษณ์ของนครซดินยี์  
 
 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบบุฟเฟต์นำนำชำติท่ีร้ำนอำหำรหมุน 360 องศำพร้อมชมวิวนครซิดนีย์ 
ณ Sydney Tower Restaurant 

 
 
 
 
 
 

ล่องเรือส ำรำญในอ่ำวซิดนีย์  เพือ่ชมโรงละครโอเปร่ำเฮ้ำส์ (OPERA HOUSE) 
สิ่งก่อสร้างท ีโ่ดดเด่นด้วยหลงัคารูปเรอืซ้อนกนัอันเป็นเอกลกัษณ์ในแบบ
สถาปัตยกรรมร่วมสมยัท ีส่ร้างช ือ่เสียงให้กบัออสเตรเลยี ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง 
สถาปนกิชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรยีญ ใช้เวลา
ในการก่อสร้างนานถงึ 14 ปี และองคก์ารยูเนสโกไดล้งทะเบยีนขึ้นเป็นมรกดโลกใน
ปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้อง
ภาพยนตร์ และรา้นอาหารจ านวนมาก ระหวา่งล่องเรือทา่นยงัสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮาร์เบอร์  ทีเ่ชือ่มตอ่
ระหวา่งซดินีย์ทางดา้นเหนือกบัตวัเมืองซดินีย์เขา้หากนั ทอดยาวกลางอ่าวซดินีย์ไดอ้ย่างสวยงามและท  าให้การเดิน
เขา้สู่ตวัเมืองซดินีย์ไดส้ะดวกยิ่งขึ้น  ชมเรือใบทีช่าวออสซีน่ าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ อำหำรจีน ณ ภตัตำคำร    
น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท ีพ่กั  SYDNEY  TRAVELODGE / HOLIDAY INN POTTS POINT  หรอืเทยีบเท่า 
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วนัท่ีสี่   ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ นัง่รถ 4 WD ตะลุยบนเนินทรำย – ล่องเรือส ำรำญชมปลำโลมำ  

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่นส์ โดยนัง่รถข ึ้นไปทางเหนอืผ่านสะพานฮาร์เบอร์ 
ข้ามอ่าวซดินยี์ท ีส่วยงามสู่ย่านนอร์ทซดินยี์ ผ่านเมอืงกอ็สฟอร์ดและเมอืงนวิคาสเซลิ 
ก่อนจะถงึทางแยกเข้าสู่พอร์ต สตีเฟ่นส์  เมอืงตากอากาศท ีช่าวซดินยี์เดนิทางมา
พกัผ่อนทางทะเลจงึได้รบัสมญานามว่า”Blue Water Paradise”จากนัน้น าท่านได้
สัมผสัประสบการณ์อันตืน่เต้นกบัการนัง่รถ 4WD ตะลยุเนินทรำย และการเล่น
แซนดูนบอร์ด กระดานลืน่ไถลลงจากเนนิทรายสูงนบั 10 เมตร พร้อมชมววิอัน
งดงามของท้องทะเลและเนนิทรายสีทองเพลดิเพลนิอารมณ์บนชายหาดทีเ่ยน็สบาย
เหมาะแก่การพกัผ่อน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืท ี ่อ่าวเนลสัน (NELSON BAY)  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ 
 ล่องเรือชมชีวิตของเหล่ำปลำโลมำแสนน่ำรกัในธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด ให้ท่าน
ได้ชมโลมำทีว่่ายน ้าเวยีนวนอยู่ใกล้ๆ สนุกสนานตืน่เต้นเมือ่โลมาทกัทายด้วยการ
กระโจนทะยานไปข้างหน้าพร้อมกบัเรอื นอกจากนี้ท่านสามารถชมนกนานาชนดิท ีบ่ิน
ไปมาในอ่าวนี้  จากนัน้สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางกลบัสู่ นครซิดนีย์ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ร้ำนอำหำรไทย พร้อมไวน์ ออสเตรเลีย 
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท ีพ่กั  SYDNEY TRAVELODGE / HOLIDAY INN POINT POINT  หรือเทียบเท่ำ  
 
 

วนัท่ีห้ำ  ซิดนีย์  – กรงุเทพฯ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าในย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งขายสินค้าราคาถูกท ัง้รองเท้า เสื้อผ้า ชุดว่ายน ้า และ
ชุดช ัน้ใน และยงัเป็นตลาดท ีเ่หมาะแก่การมาเลอืกซื้อของท ีร่ะลกึและผลไม้สดประจ าฤดูกาลหรอืจะช้อปป้ิงย่าน
ซติ ี้เซน็เตอร์ (CENTRE POINT ) เพือ่ช้อปป้ิงสินค้ามากมายจากห้างดงั Queen Victoria Building (Q.V.B) 
ได้รบัการปรบัปรุงตกแต่งใหม่อยา่งสวยงาม เป็นท ีรู้่จกักนัท ัว่ไปในท้องถิน่ว่าตกึ QVB ตัง้อยู่ท ีบ่นถนน George 
Street ระหว่างถนน Market กบั ถนน Park เป็นอาคารช้อปป้ิงสูงสี่ช ัน้ มสีินค้าประเภทแฟชัน่ อัญมณ ีของใช้ใน
บ้าน หรอืแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดนิทางใต้ดนิสู่ย่าน Centre Point เพือ่ซื้อสินค้าย ีห่้อดงัมากมาย หรอืจะซือ้
ครมีบ ารุงผวิจากห้าง David Jones  
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( อาหารกลาวนัและอาหารค า่ตามอัธยาศยั ) 
 น าท่านเดนิทางสู่สนามบินคงิส์ฟอร์ตสมธิ ซดินยี์ เพือ่เดนิทางกลบั  

16.00 น.  เหริฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย  เท ีย่วบินท ี ่ TG 472 
22.20 น    เดนิทางถงึกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ…. 
 

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

   
อตัรำค่ำบริกำร 

ก าหนดการเดนิทาง   5 - 9, 19 – 23 ตุลาคม 2559  

   9 – 13, 23 - 27 พฤศจกิายน 2559  
   7 – 11 ธนัวาคม 2559 

        

คณะผู้เดินทำง 
รำคำรวมตัว๋ 
ตุลำคม 

พฤศจิกำยน 

รำคำรวมตัว๋ 
ธนัวำคม 

 

รำคำไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบินตลอดกำร

เดินทำง 

ผู้ใหญ่ 55,900.- บำท 59,900.- บำท 35,900.- บำท 
เดก็พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 52,900.- บำท 55,900.- บำท 32,900.- บำท 
เดก็พกักบั 2 ผู้ใหญ่มเีตียง 47,900.- บำท 52,900.- บำท 30,900.- บำท 
เดก็พกักบั 2 ผู้ใหญ่ไม่มเีตียง 43,900.- บำท 47,900.- บำท 29,900.- บำท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 8,900.- บำท 8,900.- บำท 8,900.- บำท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ลดใหท่้านที ่3 (เตียง
เสริม)  

1,000.- บำท 1,000.- บำท 1,000.- บำท 
 

*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบินหากมกีารเกบ็เพิม่โดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคานี้ไปแล้ว  
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผู้ีโดยสาร จ านวน 20 ท่าน หากผู้โดยสารท ีเ่ป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
*** ส าหรบัห้องท ีเ่ป็นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงท ี่
สามารถพกัได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรอือาจจะจดัเป็นห้องท ีม่เีตยีงเสรมิม ี1เตยีงใหญ่ + 1เตยีงเสรมิ ( 1 Double+ 1 Extra bed ) 
*หากท่านต้องการอาหารพเิศษหรอืท ีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพือ่แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามท ีข่อหรอืไม่ข ึ้นอยูก่บัสายการบนิจะพจิารณาให้  
* มีวีซ่ำออสเตรเลียแล้ว ลดท่ำนละ  4,200 บำท 
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* กรณลูีกค้ามวีซ่ีาอยู่แล้ว หรอื มบีัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องย ืน่วซ่ีา เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ท ัง้สิ้น หากไม่ได้รบัอนุญาตเข้าประเทศ เนือ่งจากเป็นดุลพนิจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   
* หากจ านวนลูกค้าท ีเ่ดนิทาง 15 -18 ท่าน บรษิทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ท ีน่ัง่ในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
* โรงแรมท ีอ่อสเตรเลยีตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  
อตัรำน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามท ีร่ะบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท ีพ่กั (สองท่านต่อหนึง่ห้อง), ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท ีย่ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการท ีร่ะบุ 

 ค่าอาหารและเครือ่งด ืม่ตามรายการท ีไ่ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งท ีม่,ี ค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบัตเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  
ส าหรบัผู้เดนิทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเท ีย่วกบัทวัร์เท่านัน้ จะไม่คุ้มครองผู้ท ีอ่ายุต ่ากวา่ 1 ปีหรอืเกนิ 85 ปีข ึ้น
ไป อายุ 1-15ปี และ 75-84ปีคุ้มครอง 50 %  ( รายละเอียดตามเงือ่นไขกรมธรรม์ ) 

 ค่าน ้ามนัจากสายการบิน ณ วนัท ี ่ 23 พฤษภาคม 59 และบรษิทัฯของสงวนสิทธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั หาก
สายการบินเปลีย่นแปลงภาษนี ้ามนัหลงัจากนี้ 

 รวมค่าธรรมเนยีมในการขอวซ่ีาออสเตรเลยี 
อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าว 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณที ีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการท ีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งด ืม่และค่าอาหารท ีส่ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารท ีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ท ีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าท ีโ่รงแรมไม่มี

เพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนกังานยก
กระเป๋าเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้ำดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋ำ 
 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 าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 ส ำหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเกบ็ค่ำทวัร์ทัง้หมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย  14 วนัท ำกำรส ำหรบัท่ำนท่ีรอผล 
วีซ่ำ หรือหำกผลวีซ่ำผ่ำนแล้วขอช ำระยอดค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด หำกบริษัทฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทำง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร 
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เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรมและวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากท่านยกเลิกหรือไม่
สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้

 แจ้งยกเลกิก่อนการเดนิทาง 50 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจ้งล่วงหน้า 31– 49 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 20 - 30 วนั ก่อนเดนิทาง ยดึค่ามดัจ า 20,000.- บาท และมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ดงันี้  

- กรณที ีถู่กปฏิเสธวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจ าท ัง้หมดและหกัค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทวัร์  
- กรณอีอกตัว๋แล้ว บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจ าท ัง้หมด 
- กรณยี ืน่วซ่ีาแล้ว บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณตีดิธุระส่วนตวั หรอื เอกสารไม่พร้อมท ีจ่ะย ืน่วซ่ีา ขอยดึมดัจ าท ัง้หมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏิเสธการเข้าเมอืง หรอืไม่ใช้บรกิารระหว่างทวัร์จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมดไม่ว่ากรณไีด  ๆ
ท ัง้สิ้น  

หมำยเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรอืโรงแรมท ีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านงึถงึความสะดวกและปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทางออก หรอืเข้าประเทศ เนือ่งจากมสีิ่งผดิกฎหมาย
หรอืสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสียหรอืด้วยเหตุผลใด  ๆ ก ็
ตามท ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงพจิารณาแล้ว ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณที ีส่ถานทูตงดออกวซ่ีาอันสืบเนือ่งมาจากเอกสารในการย ืน่วซ่ีาไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรือ่งการเงนิและการ
ท างานของตวัผู้โดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืงให้กบั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าวท ีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 

 
เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ (update 03-May-2016) 

ตั้งแตว่นัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเร่ิมการเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกทา่น ท่ีสมคัรขอวซีา่ 
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันั้นผูย่ื้นขอวซีา่ทุกทา่น จะตอ้งมาติดตอ่ ท่ีศูนย์ย่ืนวซีา่ออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง 
เพื่อสแกนลายน้ิวมอื 

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

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัร
นักเรียน  

10) ขอส าเนาสูติบตัร เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี 
11) เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี หากไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา หรือ มารดา  

11.1  จะต้องมหีนังสอืยนิยอมจากบดิาหรือมารดาผู้ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปด้วย โดยใหท้างอ าเภอออกใหอ้นุญาตออก  
นอกประเทศ   หรือ กรอกฟอร์ม 1229 

11.2 หรือ ทัง้บดิาและมารดา ไม่ไดเ้ดนิทางพร้อมกบัเด็กทัง้คู่ ทางผู้ปกครองทัง้ 2 ต้องไปขอโดยใหท้างอ าเภอ
ออกให ้   อนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศกบัใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวท่ีตัวแทน
ยื่นวีซ่ำ VFS ทัง้คู่พร้อมกบับุตร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพร้อมกนัไม่ต้องใชห้นังสอืยนิยอม  
12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้ำท่ีมีอำยุเกินกว่ำ 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่้สูงอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง

จริง บริษัทฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่าก่อนวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และต้องจ่ายค่าทวัร์ทัง้หมด
ก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไม่ไดบ้ริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได  ๆ ทัง้ส ิน้ และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิเดนิทาง
เนืองจากมบีางท่านในคณะไม่ผ่าน บรษิัทฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิค่าทวัร์ทัง้หมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตาม
ทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่ำ  เนื่องจากต้องใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ในการท า
ประกนัสุขภาพซึง่ลูกคา้จะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันัน้ๆ หรือ ลูกคา้
สามารถท าเองได)้  หล ังจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่ไป
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึ้นอยู่กบัผลของ
สุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวซี่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่
หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ เบอร์โทรศพัท์บ้ำน และอีเมล ์ (ส  ำคญัมำก) ท่ีสำมำรถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอร์มในการยืน่วซี่า   
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13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 

แลว้น าเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทูตไดจ้นกว่าจะถึงวนัก าหนดรับเล่ม หำกมีกำรใช้เล่ม
เดินทำงไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เรำทรำบก่อนยื่นวีซ่ำ  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส ิ้น --                            

 

เง่ือนไขส ำคญัของกำรพิจำรณำวีซ่ำ 
 การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ข ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย ืน่วซ่ีาไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทูตได้ ซึง่ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านท ีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงคท์ ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเท ีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารท ีร่ะบุเทา่นัน้  
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่ำ  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด หรอื หำกต้องกำรย่ืนค ำร้องขอวีซำ่
ใหม่กต้็องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสำรชดุใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมท ีไ่ด้ช าระไปแล้ว และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด  
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวซ่ีาอันเนือ่งมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงค์ในการย ืน่ขอวซ่ีาท่องเท ีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
4. กรณที ีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน ข ึ้นอยู่
กบัทางบรษิทัฯ 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 *** 
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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) ...................................................................................... ............................... 
.............................................................................................. ........................... 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 ............โทรศัพท์ ........................................ 
9. ทา่นเคยถูกปฏิเสธการวซีา่หรือไม ่   ไมเ่คย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (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 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
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 10.5 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 


