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รหัสโปรแกรม : 17255 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 
 

BW.DELIGHT  AUSTRALIA 6 DAYS 4 NIGHTS  
 

เมลเบิรน์ - ซิดนีย ์ 6 วนั 4 คืน 

             ขอเชิญท่านรว่มเดินทางสูเ่มลเบิรน์น าท่านชม รถไฟจกัรไอน ้ำโบรำณ (PUFFING BILLY STEAM 

TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนถ่ายล าเลียงถ่านหินระหวา่งเมือง ชมฝูงนกเพนกวิน ที่เกำะฟิลลปิ 

ข้ึนจากทะเลเป็นกลุม่ผ่านชายหาดตามธรรมชาติเพ่ือน าอาหารไปใหล้กูนอ้ยในรงัยามพระอาทิตยอ์สัดง ชอ้ปป้ิง

ยา่งใจกลางเมือง  เกรทโอเช่ียนโรด้แบบเต็มสำย ชมปรากฏการณธ์รรมชาติของหิน  Twelve Apostles  ซ่ึงตั้ง

ชื่อตาม 12 นักบุญและววิทอ้งทะเลท่ีสวยงาม  นครซิดนีย ์ น ำท่ำน ลอ่งเรือส  ำรำญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย ์

ชมโรงละครโอเปร่ำเฮำ้สท่ี์ไดเ้ป็นมรดกโลกแหง่ใหมจ่ากองคก์ารยูเนสโก สญัลกัษณข์องเมืองซิดนีย ์เคียงคูก่บั

สะพานฮารเ์บอร ์  พอรต์ สตีเฟ่นส ์น าท่ำนนัง่รถ 4WD ตลุยเนินทราย และลอ่งเรือท่ีเนลสนั เบย ์ชมปลาโลมา

จมูกขวดท่ีน่ารกั ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองท่ีไชน่า ทาวน์ 

● ชิมไวนอ์อสเตรเลียเลิศรส พรอ้มอำหำรค ำ่ 

● เมนูกุง้มงักร+พรอ้มไวนอ์อสเตรเลีย 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   11 – 16 เมษำยน 2563 ( สงกรำนต ์)  
         

วันแรก (11 เมษำยน 2563) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

15.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทำงเขำ้หมำยเลข 6  แถว N 

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินแควตสั แอรเ์วย ์(QF) เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบัและบริการเอกสารการเดินทาง 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

18.10 น.  ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย ์ โดยเท่ียวบินท่ี  QF024 

 

วันท่ีสอง (12 เมษำยน 2563) นครซิดนีย ์– เมลเบิรน์ - รถไฟจกัรไอน ้ำโบรำณ – ชมนกเพนกวินท่ีเกำะฟิลลิป    

06.25 น. ถึงท่ำอำกำศยำนคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองภายในประเทศสู่ นครเมลเบิรน์ 

09.00 น. ออกเดินทางต่อสู่ นครเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเท่ียวบินท่ี QF427 

10.35 น. เดินทางถึงสนำมบินทูลำมำรนี นครเมลเบิรน์ เมืองหลวงของรฐัวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย 

 เมลเบิรน์เป็นเมืองท่ีมีความต่ืนตาต่ืนใจดว้ยการผสมผสานทั้งความเกา่และความใหม่เขา้ดว้ยกนั เป็น

เมืองหลวงท่ีตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น ้า Yarra River มีสวนสาธารณะริมน ้า มีสถาปัตยกรรมของยคุต่ืนทองใน

สมยักลางศตวรรษท่ี 18 คละเคลา้กบัตึกสงูระฟ้าในสมยัปัจจุบนัท าใหม้ีภูมทิัศน์ของเมืองท่ีไม่เหมือน

ใคร มีแม่น ้าตั้งอยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่หข์องเมลเบิรน์ น าท่านเดินทางสู่ย่านดนัดีนองสท่ี์ยงัเป็นป่า

ของตน้ยคูาลิปตสัและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวันแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตำคำร 

 สู่สถานีรถไฟจกัรไอน ้ำโบรำณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิม

เคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดินทางระหวา่งเมืองและขนส่งสินคา้เปิดใหบ้ริการ

ในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเกา่ท่ีว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจบุนัไดถู้กดดัแปลง

น ามาใชใ้นการท่องเท่ียวชมป่า น าท่านนัง่ รถไฟจกัรไอน ้ำโบรำณ เพ่ือชม

ทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางว่ิงของรถไฟและท่านยงั

สามารถนัง่หอ้ยขาผ่อนคลายอารมณพ์รอ้มชมทศันียภาพตลอดทางท่ีเต็มไป

ดว้ยหุบเขาและป่าสงูท่ียงัคงความสมบรูณ ์  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เขตอนุรกัษธ์รรมชาติ เกำะฟิลลิป 

ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีเต็มไปดว้ยสตัวพ้ื์นเมืองมากมายท่ีทางการอนุรกัษท์ั้งสตัวน์ ้าและสตัวป่์าและคง

ความเป็นธรรมชาติท่ีมีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของเพนกวินตวัน้อย แมวน ้าและนก 

นานาชนิด 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสริฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณอ์นัน่าประทบัใจ

กบัการชมความน่ารกัของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กท่ีสุดในโลกท่ีอยูร่วมกนัเป็น

กลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงามยามพระ

อาทิตยอ์สัดงซึ่งท่านจะไดเ้ห็นฝงูเพนกวินตวัน้อยพรอ้มใจกนัยกขบวนพาเหรดขึ้ น

จากทะเลเพ่ือกลบัคืนสู่รงัพรอ้มอาหารในปากมาฝากลกูตวัน้อยท่ีรออยู่ในรงั 

เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลกูและเดินใหท่้านเห็นความน่ารกัอยา่ง

ใกลชิ้ด เพนกวินน้อยเหล่าน้ีจะออกไปหาอาหารแต่เชา้และจะกลบัมาอีกทีตอน

พระอาทิตยต์ก  

(หา้มถ่ายรูปเพนกวินเพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าใหเ้พนกวินตกใจ)  

จากน้ันน าท่านเดินทางกลบั เมืองเมลเบิรน์ 

น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสำม (13 เมษำยน 2563) เกรทโอเชี่ยนโรด้ ( เต็มสำย )  – เมืองอโพโล เบย ์ - พอรต์แคมเบลล ์ -    

      เมลเบิรน์ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางจากเมลเบิรน์ตามเสน้ทางสาย เกรทโอเชี่ยนโรด้แบบเต็ม

สำย ท่ีสวยงามและเป็นท่ีรูจ้กัของนักท่องเท่ียวท่ีจะพลาดไมไ่ดเ้ลยหากมาถึงรฐั

วิกตอเรีย ผ่านทางเมืองจลีองท่ีเป็นเมืองแหง่อุตสาหกรรมของรฐัวิกตอเรีย 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่เขตเกรทโอเช่ียนโรด้ ใหท่้านไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงาม

ของชายฝั่งมหาสมทุรและหาดทรายต่าง ๆ ตามเสน้ทางท่ีงดงามแหง่หน่ึงของ

ออสเตรเลีย โดยผ่าน เมืองAnglesea และเมือง Lorne ท่ีเต็มไปดว้ยธรรมชาติ

พรอ้มทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเขา้สู่ Apollo Bay ท่ีเป็นอีกเมืองยอดนิยมของ

นักท่องเท่ียวท่ีสวยงามอีกเมืองและมีน ้าทะเลสีน ้าเงินตดักบัป่าอนัเขียวขจที าให้

เมืองน้ีมีเสน่หส์วยงาม นอกจากน้ีระหวา่งทางผ่านชมโคอาล่าท่ีอยู่ตามตน้ยคูา

ลิปตสัตามธรรมชาติ  

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวัน แบบตะวนัตก 

  จากน้ันเดินทางต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์สมัผสักบัทศันียภาพท่ีสวยงามท่ีสุดใน

โลก คุณจะตอ้งตะลึงกบัภาพทิวทศัน์อนังดงามของมหาสมทุรแปซิฟิค และ

ลกัษณะภูมิประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใด ๆ ในโลก  น าท่านชมปรากฏการณ์

ธรรมชาติของหิน  Twelve Apostles  ซึ่งตั้งช่ือตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวก

ศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาคริสต ์ซึง่ถือว่าเป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาติท่ีไม่ควรพลาด  

  (แนะน ำซ้ือทวัรเ์พ่ิมโดยน่ังเฮลคิอปเตอร ์ใหท้่ำนชมควำมงำมในมมุสูงท่ีรบัรองไดว้ำ่ท่ำนจะตอ้ง

ประทบัใจ รำคำท่ีเริ่ มตน้โดยประมำณ 115 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลำ 10  นำที   ส ำหรบัทำ่นท่ี

สนใจกรณุำติดตอ่หวัหนำ้ทวัร)์ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมอืงเมลเบิรน์ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ อำหำรจนี ณ ภตัตำคำร  

  น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม MEL MERCURE WELCOME  หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสี ่(14 เมษำยน 2563)  เมลเบิรน์ – ซิดนีย ์- ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย ์– ชมหำดบอนได - ชอ้ปป้ิง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ภำยในโรงแรม 

  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนำมบินทูลำมำรนี นครเมลเบิรน์ 
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10.00 น. เดินทางสู่นครซิดนีย ์โดยเท่ียวบินท่ี QF 432 

11.25 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนคิงฟอรด์สมิทธ ์ นครซิดนีย ์ เมืองเอกแห่งรฐันิวเซาทเ์วลส ์ ประเทศ

ออสเตรเลีย  

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรจนี  

  น าท่านชมนครซิดนีย ์ โดยผ่านชมหำดบอนได หาดทรายท่ีหนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพกัผ่อน

วนัหยุดหรือยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อนัสดชื่น ท่ีนิยมเลน่กระดานโต้

คล่ืน หาดทรายแหง่น้ียงัไดเ้ป็นเสน้ทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลยบ์อลชายหาดในคราวท่ีจดั

กีฬาโอลิมปิค ปี 2000  ผ่ำนชมบำ้นของเศรษฐีบนเนินเขำ แวะจุดชมวิวบนหนา้ผาเพ่ือชม

ทศันียภาพอนัสวยงามของอ่าวซิดนีย ์ และมหาสมุทรแปซิฟิคท่ีสวยงาม แวะท่ีเดอะแกป๊ จุดชมวิว

ท่ีสวยงามอีกแหง่ท่ีท่านจะไดช้มทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของ

ปากอ่าวทางเขา้ซิดนียใ์นทางเรือ ในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อตา้นขา้ศึกท่ีเขา้มา

ทางเรือในยามสงคราม หินของมิสซิสแม็คควอรี ่มา้นัง่หินตวัโปรดของภริยาของผูส้ าเร็จราชการ

คนแรกของรฐันิวเซาทเ์วลส ์ ซ่ึงเป็นมา้หินทรายอยูป่ลายสุดของสวนสาธารณะดา้นหนา้เป็นอ่าว

ซิดนียท่ี์สวยงาม  นอกจากน้ีดา้นบนสวนสาธารณะยงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ี สวยงามท่ีท่านจะ

ถ่ายรูปใหเ้ห็นโรงละครโอเปรา่ เฮา้สแ์ละสะพานฮารเ์บอรเ์ป็นสญัลกัษณข์องนครซิดนีย ์

 

 

 

 

 

 

   

  น ำท่ำนสู่ท่ำเรอืและลอ่งเรอืชมอำ่วซิดนีย ์

  ล่องเรอืส  ำรำญในอ่ำวซิดนีย ์  เพ่ือชมโรงละครโอเปร่ำเฮำ้ส ์ (OPERA HOUSE) ส่ิงก่อสรา้งท่ี  

โดดเด่นดว้ยหลงัคารูปเรือซอ้นกนัอนัเป็นเอกลกัษณใ์นแบบสถาปัตยกรรมรว่มสมยัท่ีสรา้ง

ชื่อเสียงใหก้บัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอรน์ อซูอง สถาปนิกชาวเดนมารก์ ดว้ยงบประมาณใน

การก่อสรา้งกวา่รอ้ยลา้นเหรียญ ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 14 ปี และองคก์ารยูเนสโกได้

ลงทะเบียนข้ึนเป็นมรกตโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสิรต์หอ้ง

แสดงละคร และหอ้งภาพยนตร ์ และรา้นอาหารจ านวนมาก ระหวา่งลอ่งเรือท่านยงัสามารถ

ถ่ายรูปกบัสะพำนฮำรเ์บอร ์ ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งซิดนียท์างดา้น เหนือกบัตวัเมืองซิดนียเ์ขา้หา

กนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนียไ์ดอ้ยา่งสวยงามและท าใหก้ารเดินเขา้สูต่วัเมืองซิดนียไ์ดส้ะดวกยิง่ขึ้ น  

ชมเรือใบท่ีชาวออสซ่ีน าออกมาลอ่งใหเ้ป็นสีสนัของเมืองอยา่งสวยงาม  

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ แบบตะวนัตก บนเรอืพรอ้มวิวอนัสวยงำมของอ่ำวซิดนีย ์    

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  SYDNEY TRAVELODGE   HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหำ้ (15 เมษำยน 2563) พอรต์ สตีเฟ่นส ์4WD ทวัร ์– ล่องเรือชมโลมำหวัขวดอยำ่งใกลชิ้ด –ซิดนีย ์ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่ พอรต์ สตีเฟ่นส ์โดยนัง่รถขึ้ นไปทางเหนือผ่านสะพานฮารเ์บอร ์ขา้มอ่าวซิดนียท่ี์

สวยงามสู่ย่านนอรท์ซิดนีย ์ผ่านเมืองก็อสฟอรด์และเมืองนิวคาสเซลิ ก่อนจะถึงทางแยกเขา้สู่พอรต์ สตี

เฟ่นส ์ เมืองตากอากาศท่ีชาวซิดนียเ์ดินทางมาพกัผ่อนทางทะเลจึงไดร้บัสมญานามว่า”Blue Water 

Paradise”จากน้ันน าท่านไดส้มัผสัประสบการณอ์นัต่ืนเตน้กบัการนัง่รถ 4WD 

ตะลยุเนินทรำย และการเลน่แซนดูนบอรด์ กระดานล่ืนไถลลงจากเนินทราย

สูงนับ 10 เมตร พรอ้มชมวิวอนังดงามของทอ้งทะเลและเนินทรายสีทอง

เพลิดเพลินอารมณบ์นชายหาดท่ีเย็นสบายเหมาะแก่การพกัผ่อน จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่ท่าเรือท่ี อ่าวเนลสนั (NELSON BAY)  

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวัน แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ 

 ล่องเรือชมชีวิตของเหล่ำปลำโลมำแสนน่ำรกัในธรรมชำติอยำ่งใกลชิ้ด ให้

ท่านไดช้มโลมำท่ีว่ายน ้าเวียนวนอยู่ใกล้ๆ  สนุกสนานต่ืนเตน้เมื่อโลมาทกัทาย

ดว้ยการกระโจนทะยานไปขา้งหน้าพรอ้มกบัเรือ นอกจากน้ีท่านสามารถชมนก

นานาชนิดท่ีบินไปมาในอ่าวน้ี  จากน้ันสมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่ 

นครซิดนีย ์

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำรไทย 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  SYDNEY TRAVELODGE  HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันท่ีหก (16 เมษำยน 2563) ซิดนีย ์ – กรุงเทพฯ 

  รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบกล่องจำกโรงแรม 

06.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ท่ำอำกำศยำนคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์อาคารระหว่างประเทศ  

09.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี QF023 

16.40 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ… 

 

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

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

      อตัรำค่ำบรกิำร  

ก ำหนดกำรเดินทำง  11-16  เมษำยน 2563 ( สงกรำนต ์)  

 

 

คณะผูเ้ดินทำง 

รำคำรวมตัว๋ 

 

 

รำคำไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

 (ลกูคำ้ตอ้งจองตัว๋ระหว่ำง

ประเทศและตัว๋ภำยในเอง ) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่ำน/หอ้ง 64,900.- บำท 38,900.- บำท 

เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี) พกักบั 1 ผูใ้หญ่  61,900.- บำท 34,900.- บำท 

เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 57,900.- บำท 31,900.- บำท 

เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มี

เตียง 

53,900.- บำท 29,900.- บำท 

หอ้งพักเดี่ยวเพ่ิมท่านละ  8,900.- บำท 8,900.- บำท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านท่ี 3 ลด 1,000.- บำท 1,000.- บำท 
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***ควรย่ืนวีซ่ำลว่งหนำ้และเก็บเอกสำรส ำหรบัย่ืนวีซ่ำไดต้ัง้แต ่15 มกรำคม – 10 มีนำคม 

2563 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบินหากมีการเก็บเพ่ิมโดยไม่ได ้

แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าหลังจากออกราคาน้ีไปแลว้  

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จ านวน 20 ท่าน หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต า่กว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

*** ส าหรบัหอ้งท่ีเป็นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงท่ี

สามารถพกัได ้3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรืออาจจะจดัเป็นหอ้งท่ีมีเตียงเสริมมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสริม ( 1 Double+ 1 Extra bed 

) 

*หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษหรือท่ีนัง่บนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัร์หรือ

ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วนั เพ่ือแจง้ใหส้ายการบินทราบแต่จะไดต้ามท่ีขอหรือไม่ขึ้ นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให  ้

* มีวีซ่ำออสเตรเลียแลว้ ลดท่ำนละ  4,500 บำท 

* กรณีลูกคา้มีวีซ่าอยู่แลว้ หรือ มีบตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รบัผิดชอบหรือคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมือง   

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

* โรงแรมท่ีออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

*  ราคาน้ีเป็นตัว๋กรุ๊ปไม่รวมค่าท่ีนัง่ Long leg ซึ่งทางสายการบินจะเก็บเพ่ิมหรือซื้ อหน้าเคาทเ์ตอรใ์นการเช็คอิน 

* การใชผ้า้เช็ดตวัในโรงแรม หากตอ้งการใหเ้ปล่ียนทุกวนัใหท่้านวางผา้เช็ดตวัไวท่ี้พ้ืน ถา้แหวนไวท้างโรงแรมจะไม่เปล่ียนให ้

เพราะถือว่าท่านยินดีท่ีจะใชผ้า้เช็ดตวัผืนเดิมและยินดีเขา้ร่วมรณรงคก์ิจกรรมลดโลกรอ้น 
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อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั  โดยสายการบิน  แควนตสั แอรเ์วย ์ (QF) ตามเสน้ทาง  

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

3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ,ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีม,ี ค่าวีซ่าเขา้ประเทศ

ออสเตรเลีย 

4. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกนัการเดินทางรวมอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

ส ำหรบัผูเ้ดินทำงไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลำท่องเที่ยวกบัทวัรเ์ท่ำนั้น เงือ่นไขกำรคุม้ครอง 

☒ หากลูกคา้เดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเดี่ยว) ลูกคา้สามารถจดัท า

เองได ้หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

☑ อายุ 1-15ปี และ ต า่กว่า 75 ปี คุม้ครอง รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 

☒ กรณีลกูคา้อายุต า่กว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้ นไป และ ไม่ไดเ้ดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป ตอ้งท าประกนั

เด่ียวเพ่ิม กรุณาสอบถามรายละเอียดกบัเจา้หน้าท่ี  

☒ ลูกคา้ท่ีจอยแลนด ์ท่ีอาศยัอยู่ใหนประเทศน้ันๆ อยู่แลว้ไม่คุม้ครอง ไม่ตรงตามเง่ือนไขกรมธรรม ์

6. ค่าน ้ามนัจากสายการบิน ณ วนัท่ี  1 ตุลาคม 2562 และบริษัทฯของสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาตามภาษีน ้ามนั 

หากสายการบินเปล่ียนแปลงภาษีน ้ามนัหลงัจากน้ี 

7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย ส าหรบัคนไทย 
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อตัรำน้ีไม่รวม 

● ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

● ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกนิกว่าสายการบินก าหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้

โหลดกระเป๋าไดท่้านละ 30 กิโลกรมั และ บินภายในสายการบินแควนตสั (domestic) อนุญาตใหโ้หลดไดท่้าน

ละ 23 กิโลกรมั และ กระเป๋าเล็กถือขึ้ นเคร่ืองได ้1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

● ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง  

● ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

● ค่าภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

● ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร ์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 

● ค่ำทิปคนขับรถ ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 

● โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกคา้ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการ

เดินทาง  

● ไม่มีแจกน ้ำดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋ำ 

● ไม่รวมค่าอินเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 

เงื่อนไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงนิ  

1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  

2. ท่านตอ้งเตรียมเอกสารใหท้างบริษทัฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวีซ่าเขา้ประเทศออสเตรเลีย

ก่อน 21 วนัท างาน หรือก่อน 3 สปัดาห ์ 

3. หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศออสเตรเลียล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการ

บินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

4. ส ำหรบัสว่นท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทวัรท์ั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย  30 วันท ำกำรส ำหรบัท่ำนท่ี

รอผลวีซ่ำ หรอืหำกผลวีซ่ำผ่ำนแลว้ขอช ำระยอดค่ำใชจ้่ำยทั้งหมด หำกบริษัทฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อน

วันเดนิทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลิกกำรใหบ้ริกำร 

5. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดอ่้านเง่ือนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   

ค่ำมดัจ ำทวัรจ์ะถกูน ำไปจ่ำยค่ำตัว๋เครื่องบิน ค่ำโรงแรมและค่ำวีซ่ำล่วงหนำ้ซ่ึงไม่สำมำรถเรียกเงินคนืได ้หำกผู ้

เดินทำงยกเลิกหรือไม่สำมำรถเดินทำงไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตำมจะเป็นไปตำงเง่ือนไขตำมน้ี 

1. แจง้ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วันท ำกำรคนืค่ำมดัจ ำ 30,000.- บำท. 

2. แจง้ยกเลิกล่วงหนำ้ 30-50 วัน ก่อนเดนิทำง ยดึค่ำมดัจ ำทั้งหมด 30,000.-บำท 

- กรณีท่ีถูกปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษัทขอยดึค่ำมดัจ ำทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนค่ำตัว๋  

3. แจง้ยกเลิกล่วงหนำ้ 1-29วัน ก่อนเดนิทำง ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท์ั้งหมดเพรำะเป็นช่วงพคี (เทศกำล

สงกรำนต)์  

4. แจง้ยกเลิกในวันเดนิทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเขำ้ประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่

มีกำรคืนเงินทั้งหมด  
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หมำยเหต ุ 

 1. รายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าชา้ของสายการบินหรือโรงแรมท่ีพกั

ในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่างท าทวัร ์ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

2. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมส่ิีงผิด

กฎหมายหรือส่ิงตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบและไม่คืนเงินไหท่้านไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้

เมืองหา้มผูเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ ดงัน้ี 

3.1  เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตามท่ี

เจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบตัรขึ้ นเคร่ืองใหผู้โ้ดยสารอนัเน่ืองจากหนังสือเดินทาง

ช ารุดหรือมกีารประทบัตราอื่นๆ ท่ีไม่ใช่การเขา้-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอรต์ท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือนใน

วนัเดินทาง 

3.3  กรณีลูกคา้ลืมพาสปอรต์ ณ วนัเดินทาง เจา้หน้าท่ีสายการบินไม่อนุญาตใหเ้ดินทาง 

3.4 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่าอนัสืบเน่ืองมาจากเอกสารในการยื่นวีซา่ไม่ครบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานใน

เร่ืองการเงินและการท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง หรือแจง้ขอ้มลูเป็นเท็จ แลว้โดยปฎิเสทวีซ่า 

3.5 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย  

3.6 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยท่ีท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณีท่ีสาย

การบินระหว่างประเทศล่าชา้ เน่ืองจากอยูน่อกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร ์

 
 

เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ  

ทำงสถำนฑูตออสเตรเลีย  เริ่ มกำรเก็บขอ้มูลดำ้นไบโอเมตทริกซ ์จำกผูส้มคัรทุกท่ำน ท่ีสมคัรขอวซี่ำ เพ่ือเดินทำงไป 

ประเทศออสเตรเลีย ดงัน้ันผูย้ื่ นขอวซ่ีำทุกทำ่น จะตอ้งมำติดตอ่ ท่ีศูนยย์ื่ นวซ่ีำออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพ่ือสแกน

ลำยน้ิวมือ และตอ้งจองคิววซ่ีำก่อนยื่ นเทำ่น้ัน 

1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน (นับวนัเดินทาง) และถ่ำยส ำเนำหนำ้ท่ีมีกำรเดินทำงเขำ้-ออก หรือ

มีวีซ่ำติดมำทั้งหมด (ส ำคญัมำก) 

***กำรยื่ นวซี่ำออสเตรเลียไม่จ  ำเป็นตอ้งน ำพำสปอรต์เขำ้สถำนทูต สำมำรถใชเ้รคคอรด์กำรเดินทำง (ถำ้มี) 

หรือ ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ยื่ นได ้ แตห่ำกใหท้ำงบริษทัฯ มำ จะดีกวำ่เน่ืองจำกทำงบริษทัฯ จะน ำพำสปอรต์ไป

รูดเลม่ท่ี VFS แลว้น ำกลบัมำพกัไวท่ี้บรษิัทฯ ทำงลูกคำ้จะรบัคืนอีกทีสนำมบิน ณ วนัเดินทำง *** 

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

3) ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

4) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้ม)ี  

5) หนังสอืรบัรองกำรท ำงำนของบริษัทท่ีท ำงำนอยู ่ (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือส าเนา

ทะเบียนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกิจการ 

6) ขา้ราชการจะตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างาน (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ขา้ราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 

8) หลกัฐำนกำรเงิน โดยใชส้มุดบญัชเีงินฝำกประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝำกประจ ำตวัจริง (จะไดค้ืนเพือ่ไดร้บั

พจิำรณำวีซ่ำแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจำกธนำคำรเท่ำนั้น หมายเหตุ สถานทูต

ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใชย่ื้นวีซ่า 
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9) เด็กขอหนังสือรบัรองจากโรงเรียน(ตวัจริง)หรือสมดุรายงานประจ าตวันักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนักเรียน  

10) ขอส าเนาสูติบตัร เด็กอายตุ า่กว่า 18 ปี 

11) เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี หากไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณีพอ่และแม่ ไม่ไดเ้ดนิทำงดว้ยทั้งคู่ จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจำกทำงอ ำเภอเท่ำนั้น จากบิดา

และมารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 15 ปี บิดำหรือมำรดำ ตอ้งไปโชวต์วัที่ตวัแทนยืน่วีซ่ำ VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพอ่หรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทำงดว้ย จะตอ้งมหีนังสือยินยอมจากทางอ าเภอจากบิดาและมารดา

อนุญาตออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัลกูคำ้ท่ีมีอำยุเกินกว่ำ 75 ปี ( ยกเวน้กรณท่ีีผูสู้งอำย ุ75 ปีขึ้นไปยืนยนัท่ีจะเดินทำง

จริง บริษัทฯจะด  ำเนินกำรใหแ้ละแนะน ำใหย้ื่ นวซีำ่ก่อนวนัเดินทำงมำกกวำ่ 45 วนั และตอ้งจำ่ยค่ำทวัรท์ัง้หมด

ก่อนเดินทำง 15 วนั ในกรณท่ีีวซี่ำไม่ผำ่นหรือออกไมท่นัตำมก ำหนดวนัเดินทำงมีผลท ำใหเ้ดินทำงไม่ไดบ้ริษัทฯ

จะไม่รบัผดิชอบไม่วำ่กรณีได ๆ ทัง้ส้ิน และ จะไม่รบัผดิชอบกรณีเพ่ือนรว่มเดินทำงท่ีผำ่นแลว้จะยกเลิกเดินทำง

เนืองจำกมีบำงท่ำนในคณะไม่ผำ่น บริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญำติหรือผูติ้ดตำม

ท่ีผลวซ่ีำออกแลว้แตย่กเลิกเพรำะกรณีน้ี) 

กรณีท่ียนืยนัจะใหย้ืน่วีซ่ำ  เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมในการท า

ประกนัสุขภาพซึง่ลูกคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยื่นวีซา่  (ราคาขึ้ นอยู่กบับริษัทฯ ประกนัน้ันๆ หรือ ลกูคา้

สามารถท าเองได)้  หลงัจากยื่นแลว้ รออีกประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอรม์ (Health Form) เพ่ือ

ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามท่ีสถานฑูตก าหนด หลงัจากน้ันรอผลวีซา่อีกที นอกจากน้ีวีซา่ขึ้ นอยูก่บัผลของ

สุขภาพของผูสู้งอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรบัวีซ่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่

หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์ำ้น และอีเมล ์(ส ำคญัมำก) ท่ีสำมำรถติดต่อได ้ลงในส าเนาบตัร

ประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบา้น เพ่ือกรอกฟอรม์ในการยืน่วีซ่า  

13) ระยะเวลาในการยื่นวีซา่ประมาณ 10-15 วนั   หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านไดย้ื่นเล่มเขา้ VFS 

แลว้น าเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจ้นกว่าจะถึงวนัก าหนดรบัเล่ม หำกมีกำรใชเ้ล่ม

เดินทำงไปประเทศอืน่ก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้รำทรำบก่อนยืน่วีซ่ำ  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน --              

              

กรณีลกูคำ้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดินทางเพ่ือธุรกิจเท่าน้ัน ซึ่งการเดินทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่ 

วีซ่าท่องเท่ียว เน่ืองจากการท่องเท่ียวจะตอ้งยืน่วีซ่าแบบท่องเท่ียว(Tourist Visa) แต่หากลูกคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 

CARD) แลว้ไม่สามารถเขา้ประเทศออสเตรเลียได ้ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

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

เน่ืองจากตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แลว้จะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดยอตัโนมตัิ) ทัง้น้ีข้ึนอยู่

กบัดุลพินิจของลูกคา้ในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. 

+66 2 344 6300 

เงื่อนไขส ำคญัของกำรพจิำรณำวีซ่ำ 

 การพิจารณาอนุมติัวีซา่น้ันขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยืน่วีซ่าไม่

สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ้ ซึ่งทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความ

ประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศออสเตรเลียตามเอกสารท่ีระบุเท่าน้ัน  

 

 

http://thailand.embassy.gov.au/
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กรณีถกูปฎิเสทวีซ่ำ 

1. หากท่านถกูปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด หรือ หำกตอ้งกำรยืน่ค ำรอ้ง

ขอวีซ่ำใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรยีมเอกสำรชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซา่ล่าชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และ

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจง้ว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บิดเบือนขอ้เท็จจริง 

หรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ

ท่าน ขึ้ นอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

ท่ีอยู ่ตวัแทนรบัยืน่วีซ่ำ ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ ำประเทศไทย 

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

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

เวลายื่นใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลารบัผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อีเมล ์:info.dibpth@vfshelpline.com 

เว็บ :www.vfs-au.net 

**ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรท่ีจะไม่รบัยืน่วีซ่ำ หำกบริษัทฯตรวจดูเอกสำรแลว้พบว่ำ ไม่ตรงตำมเงื่อนไขท่ีจะ

ยืน่ 

⊗ กรุณำเตรียมเอกสำรท่ีช้ีแจงไวข้ำ้งตน้ใหค้รบตำมท่ีก ำหนด เพือ่ควำมสะดวกของท่ำนเองในกำรยืน่ขอวีซ่ำ ⊗ 

 

**** เม่ือท่ำนตกลงช ำระค่ำมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรบั 

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BW.  MEL-SYD  QF Delight Aus 11-16APR20   
 page 14 

++โปรส่วนลดส ำหรบัลูกคำ้ 1,000 บำท ++ 

เพียงจองและช ำระ ภำยในวนัที่ 31 ม.ค.63 

 

โปรดกรอกรำยละเอยีดเป็นภำษำองักฤษใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นกำรยืน่วีซ่ำของท่ำน 

 
 

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

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

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

4. ท่ีอยู่ปัจจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 

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

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

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

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

ท่ีอยู่.......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 

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

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 

ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

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

ท่ีอยู่ปัจจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 

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

7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 

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

ท่ีอยู่ ....................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์....................................... 

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

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

ขอ้มูลสว่นตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทหอ้งพกั (จดัหอ้งพกั) 

 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเด่ียว) ............หอ้ง    

 10.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 10.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 10.5 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง    

  

12. อาหาร            ไมท่านเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหม ู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อ่ืนๆ............................................................ 

13. หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรค์ิด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้ม)ี ................................................. 

14. รีเควสท่ีนัง่.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหนา้ต่าง/อ่ืนๆ) (ทำงบริษัทฯ จะแจง้ทำงสำยกำรบิน

ฯ ตำมท่ีรเีควสมำ แตไ่ม่สำมำรถกำรนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยูก่ับพิจำรณำของทำงสำยกำรบิน และ หำกทำ่นใดรีเควส long leg ทำงสำย

กำรบินไม่รบัจอง ทำงลูกคำ้ตอ้งช้ีแจงเหตผุลกับทำงเคำทเตอรเ์ชคอินดว้ยตวัทำ่นเอง) 
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