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       รหัสโปรแกรม : 24456  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 

POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS/ 4 NIGHTS 
(ซดินยี ์– เมลเบริน์) 

➢ ซดินยี ์– ชมเมอืง – สวนสตัวพ์ืน้เมอืง – อทุยานบลูเมา้สเ์ทน่  
➢ เมลเบริน์ - เพนกวนิ ทีเ่กาะฟิลลปิ- รถไฟจกัรไอนำ้โบราณ – ไรไ่วน ์– ชอ๊ปปิง้ DFO OUTLET SOUTHWHARF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• นับถอยหลงัสูป่ใีหม่ 2566 ทีน่ครซดินยี ์สถานที่เคาทด์าวน์ตดิอนัดบัโลก 
• รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ไรไ่วน ์พรอ้มไวนท์า่นละ1 แก้ว 
• มือ้คำ่สุดพเิศษกุง้มงักรท่านละครึง่ตวั พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 
• รบัประทานอาหารไทย 2 มือ้ 
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*** บรษิทัทวัร ์ขอสงวนสทิธิ ์รบัจองทัวร ์สำหรบัผูท้ีจ่ะเดนิทางไดร้บัวคัซนี ครบ 2 เขม็แลว้เทา่นัน้ *** 

 
 
 
 
 
 

DAY ITINERARY 
MEAL 

B      L      D 
HOTEL 

1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมูฯิ)     

2 เมลเบริน์ (บนิภายใน)– ซดินยี ์– เทีย่วชมเมอืง     SYDNEY HOLIDAY INN 
AIRPORT 

3 
นครซดินยี ์– เทอืกเขาสามอนงค ์– สวนสตัว์พืน้เมอืง – (Countdown 
Sydney 2023) 
พิเศษ...รบัประทานอาหารไทย 

   SYDNEY HOLIDAY INN 
AIRPORT   

4 นครซดินยี ์(บนิภายใน) – เมลเบริน์ – ชมเพนกวนิทีเ่กาะฟลิลปิ  
พิเศษ..พรอ้มทานกุง้มงักรท่านละครึง่ตวั เสรฟิพรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

   MELBOURNEMERCURE 
WELCOME HOTEL  

5 
เมลเบริน์ –ชมเมอืง – รถไฟจกัรไอนำ้โบราณ –ชมิไวนท์ีย่ารร์า่ วลัเลย์- ช๊
อปปิง้ DFO OUTLET SOUTHWHARF 
พิเศษ...รบัประทานอาหารไทย 

   
MELBOURNE 

MERCURE WELCOME 
HOTEL 

6 นครเมลเบริน์- กรงุเทพฯ     

กำหนดการเดนิทาง อตัราคา่บรกิาร / ทา่น 

กรุป๊เคา้ทด์าวน์ปใีหม ่ 
29 ธนัวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 

111,900.- 

*** บินตรงสู่ประเทศออสเตรเลีย / มีจอทีวีทุกที่นัง่ / บริการเสิรฟ์อาหาร *** 
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18.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 4 แถว เคาน์เตอร์ D สายการ

บินเจต๊สตาร์แอรเ์วย ์(JQ) เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 
21.25 น.  เหินฟ้าสู่ นครเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่ JQ30 
 
 
 
 
10.25 น. เดินทางถึงสนามบนิทลูลามารนี นครเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 
12.55 น. นำทา่นเดนิทางสูอ่าคารภายในประเทศ เพือ่เหินฟา้สู ่นครซดินยี ์ โดยสายการบินเจต๊สตาร์แอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่JQ518 
14.20 น. เดินทางถงึสนามบนิคงิสฟ์อรด์สมิทธ์ นครซิดนีย ์เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลล์  นำท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่าน

ชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสาย
ลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้ เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและ
วอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000  ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้า
ผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงามแวะที่ เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่
สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิกและความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์
ในทางเรือในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงครามม้าหินของมิสซสิ
แม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรา ยอยู่
ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงามนอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุด
ถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์  

 
คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ อาหารจนี ณ ภตัตาคาร 

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY HOLIDAY IN AIRPORT HOTEL (4*)หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 

 

วนัแรก  (วนัพฤหสับดีที่ 29ธนัวาคม 2565) กรุงเทพฯ  

วนัที่สอง (วนัศุกรท์ี่ 30 ธนัวาคม 2565)  ซิดนีย ์–ชมเมือง 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแหง่ชาตบิลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้าง
ใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัส
เวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ผ่านเมืองเล็กๆ กลางหุบเขาชื่อว่าKATOOMBA  
จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK)เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝน
และลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อน
ทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและ
รถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นำท่าน รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA 
SCENIC RAILWAY)ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอัน
สูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่าง
สวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อนจากนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY
จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสาม
อนงค์อีกมุมที่แตกต่าง  

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน อาหารตะวนัตก ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม (วนัเสารท์ี่ 31 ธนัวาคม 2565)  นครซิดนีย ์- เทือกเขาสามอนงค ์–สวนสตัวพ้ื์นเมือง –  

เคาทด์าวน ์ ซิดนีย ์2566 
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นำท่านเดินทางสู่สวนสตัวพ์ืน้เมอืง KOALA PARK SANCTUARYเพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความ
น่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอาทิ โคอาล่า จงิโจ ้วอมแบทให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัว
น้อยอย่างใกล้ชิด สนกุสนานกบัการใหอ้าหารจงิโจจ้ากมอืของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอัน
ร่มรื่น บนพ้ืนที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้นหลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
ซดินยี ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ อาหารไทย ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นนำคณะไปร่วมประสบการณ์พิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตที่ร่วมเฉลิมฉลองการนับถอยหลังสู่ปี2023 ก่อนใคร ที่
นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียหนึ่งในประเทศที่ก้าวเข้าสู่ปีใหม่เป็นแห่งแรกๆของโลกและมีชื่อเสียงติดอันดับ
สถานทีใ่นการจดักจิกรรมเคาทด์าวน์ตดิอันดบัโลก โดยงบประมาณทีใ่ชใ้นการจดุพลฉุลองปใีหม่ของออสเตรเลยี
อยู่ที่ประมาณ6ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียตื่นตาตื่นใจกับการแสดงดอกไม้ไฟที่อลังการสวยงาม  

 

  
***อสิระใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศการนบัถอยหลงัเขา้สู่ปใีหม่*** 

COUNTDOWN NEW YEAR TO 2023 
จนกระทั่งถึงเวลาอันสมควร นำท่านกลับสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN  AIRPORT HOTEL4* หรือเทียบเท่า 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นำท่านเดินทางสู่สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิทธ์ อาคารภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่นครเมลเบิร์น 
10.40 น. เหินฟ้าสู่นครเมลเบิร์น โดยสายการบินเจ๊ต สตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี JQ511 
12.15 น. เดินทางถึงสนามบนิทลูลามารนี นครเมลเบริน์ เมอืงหลวงรฐัวคิตอเรยี   
บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี  

 นำทา่นเดนิทางสูเ่กาะฟลิลปิ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ  ที่เต็มไปด้วยสัตว์พื้นเมืองมากมายที่ทางการ
อนุรักษ์ทั้งสัตว์น้ำและสัตว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวิน
ตัวน้อย แมวน้ำและนก นานาชนิด ระหว่างทางแวะโรงงานPHILLIP ISLAND CHOCOLATE FACTORYให้ท่าน
ได้เลือกชิมช็อกโกแลตในรสชาติต่างๆและสามารถซื้อกลับเป็นของฝากได้  

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ อาหารตะวันตก ณ ภตัตาคาร 
  (เมนพูิเศษ กุง้มงักรทา่นละครึง่ตัว เสริฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม)  

นำท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARKพบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของฝูง
เพนกวินพนัธุ์เล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอัน
สวยงามยามพระอาทิตย์อัสดงได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่
รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้
ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้ จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระ
อาทิตย์ตก(ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทำให้เพนกวินตกใจ )  

 
  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ เมืองเมลเบริน์ 
  นำท่านเข้าพักที่โรงแรม MERCURE WELCOME HOTEL3* หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

วนัที่สี่  (วนัอาทิตยท์ี่ 1 มกราคม 2566) ซิดนีย ์–เมลเบิรน์ –ชมแพนกวิน 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นำท่านชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกันเป็น
เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำYarraมีสวนสาธารณะริมน้ำมีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลาง
ศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันทำให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใครมีแม่น้ำตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์นนำท่านชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรปชม 
สวนฟิตซรอยสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์เป็นที่ตั้งกระท่อมกัปตันคุ้ก(ไม่รวมค่าเข้า
ชมในกระท่อม)บ้านพักของนักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลกผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้
กระท่อมนี้ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี  นำท่านเดินทางสู่สถานี
รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่าง
เมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่ว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้
ในการท่องเที่ยวชมป่า นำท่านนั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอด
เส้นทางว่ิงของรถไฟ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หลังจากนั้นนำท่านเดนิทางสู่หบุเขายารร์า่ หุบเขาแห่งไวน์ชั้นเลิศของออสเตรเลีย อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวของรัฐวิกตอเรีย (Victoria) โดยอยู่ห่างจากเมืองเมลเบิร์นไปทางตะวันออก ประมาณ 90 กิโลเมตร 
ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีช่ือเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนัอาหารตะวนัตก ณ ภตัตาคารในไรไ่วน ์พรอ้มเสรฟิไวนท์า่นละ 1แก้ว 
 
 
 

 

วนัที่หา้  (วนัจนัทรท์ี่ 2 มกราคม 2566) ชมเมือง – นัง่รถไฟไอน ้า – ไร่ไวนพ์รอ้มชิมไวนใ์นไร่ไวน ์

ชอ้ปป้ิงที่ DFO OUTLET SOUTHWHARF 
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นำท่านเยี่ยมชมไร่ไวน์ ROCHFORD WINERY เป็นไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงของรัฐวิคตอเรียในย่านหุบเขายาร์ร่า ให้ทุก
ท่านได้ทดลองชิมไวน์ ทั้งไวน์ขาวและไวน์แดง ไม่ว่าไวน์แดงจากองุ่นปิโนต์นัวร์และส 

 ปารก์ลิงไวน์ที่ดืที่สุดของออสเตรเลีย รวมไปถึงป่าสูงที่ปกคลุมด้วยไอหมอกสีขาวนวล 
 

 
 
 
 
 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมอืงเมลเบริน์ นำท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า DFO OUTLET SOUTH 
WHARF สวรรค์ของนักช้อป ที่นี่คือศูนย์การค้าเอาต์เล็ท (Outlet Center) ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเมลเบิร์นที่
นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด มีร้านค้ามากกว่า 170ร้านค้า มีสินค้ามากมายรวมถึง Armani, Michael Kors, 
Coach, Calvin Klein และ Kate Spadeเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีส่วนของ Homemaker Hub  ซึ่งประกอบด้วย
ร้านค้าขนาดใหญ่กว่า 10 แห่ง และบริเวณใกล้เคียงติดกับ DFO South Wharf ยังมีทั้งร้านอาหาร บาร์ และร้าน
กาแฟหลากหลายซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับชาวเมลเบิร์นและนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาอาหารอร่อย
รับประทานเคล้าบรรยากาศดีๆ อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำ่   รบัประทานอาหารคำ่ อาหารไทย ณ ภตัตาคาร 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE WELCOME HOTEL 3* หรือเทียบเท่า 
 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรมและเชค็เอ้าท ์
  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  
11.00 น. จนกระทั่งถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานทูลลามารีน นครเมลเบิร์น 
14.40 น. เหนิฟา้สู่กรุงเทพฯ สายการบินเจ๊ตสตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่JQ 029 
19.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

**************************************************************** 
**หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 

วนัที่หก  (วนัองัคารที่ 3 มกราคม 2566) เมลเบิรน์ –กรุงเทพฯ 
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อตัราคา่บรกิาร 
กำหนดการเดนิทาง :  29 ธนัวาคม 2565– 03 มกราคม 2566 (เคาทด์าวนซ์ดินยี ์ปใีหม่66) 

ราคาตอ่ทา่น ราคารวมตั๋ว 

ผู้ใหญพ่กัหอ้งคู ่2 ทา่น/หอ้ง 111,900.- 

เดก็อายตุ่ำกว่า 12 ป ีพักกบั 1 ผู้ใหญ่ 108,900 

เดก็อายตุ่ำกว่า 12 ป ีพักกบั 2 ผู้ใหญม่เีตยีง 104,900 

เดก็อายตุ่ำกว่า 12 ป ีพักกบั 2 ผู้ใหญไ่ม่มเีตยีง 102,900 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ  14,900 

ผู้ใหญ ่3 ท่านตอ่ 1 หอ้ง ลดทา่นที3่    1,000 
***ยืน่วซีา่วนัสดุทา้ยภายในวนัที ่14 ตลุาคม 2565*** 

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน  
* การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีู้โดยสารมากกวา่ 20 ทา่นขึน้ไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาเพ่ิมขึ้น ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสรุปได้หลังที่ปิดกรุ๊ปแล้วประมาณ 3 อาทิตย์ก่อนเดินทาง 
* กรณีใช้ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class)  หรือ ทารก (Infant) กรณุาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท
ฯ  
* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่ตั๋วได ้(NO REFUND)เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน 
*สำหรับห้องที่เป็นสามเตียง(Triple Room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สำหรับ
ห้องนอน 3 ท่านหรือบางโรงแรมกรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมไม่มีห้อง 3 เตียง ลูกค้าต้องจ่ายค่าห้องพักเด่ียวเพิ่ม 
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วท่ีลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ  
ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้าหรือจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน  
กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 
*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ข้ึนอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้ 
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,500 บาท 
* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   
* หากจำนวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทาง 
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  
* ราคาทัวร์ไม่รวมท่ีนั่ง Long leg หากท่านต้องการจะต้องแจ้งสายการบินเพื่อซื้อที่นั่งก่อนเดินทาง(มีจำนวนจำกัด) 
* การใช้ผ้าเช็ดตัวในโรงแรม หากต้องการให้เปลี่ยนทุกวันให้ท่านวางผ้าเช็ดตัวไว้ที่พื้น ถ้าแหวนไว้ทางโรงแรมจะไม่เปลี่ยนให้เพราะ
ถือว่าท่านยินดีที่จะใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเดิมและยินดีเข้าร่วมรณรงค์กิจกรรมลดโลกร้อน 
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อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด เจ๊ตสตาร์แอร์เวย์ (JQ) ตามที่ระบุในรายการ 
(กรณีวางตั๋วคอนเฟริมที่นั่งหรือออกตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ  
ได้ท้ังสิ้น หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ตั๋ว Non Refundable) 

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 
4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับ

ผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง 
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเอง

ได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ  
 อายุ 1-15ปี และต่ำกว่า 75 ปี คุ้มครองรายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
 กรณีลูกค้าอายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องทำประกันเด่ียวเพิ่ม 

กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าท่ี  
 ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

6. ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่  22 สิงหาคม 2565 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสาย
การบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้ 

7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สำหรับคนไทย 
 
อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดควรจัดเตรยีม 20 กโิลกรมั 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง  
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. คา่ทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนยีมควรจา่ย 4 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน (โดยเฉลีย่  20 เหรยีญออสเตรเลยี) 
7. คา่ทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนยีมควรจา่ย 4 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน  (โดยเฉลีย่ 20 เหรยีญออสเตรเลยี) 
8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง  
9. ไมม่แีจกนำ้ดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเปา๋ 
10. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง 
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เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน 
1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 70,000.-บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน  
2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21วัน

ทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์  
3. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่า

ของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด 
4. สำหรบัส่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย  30 วนัทำการ กรณลีกูคา้ที่ผลวซี่าผา่นกอ่น 

30 วนัทำการ ขอชำระยอดคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หากบรษิัทฯ ไม่ไดร้บัเงนิครบทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ
ยกเลกิการใหบ้รกิาร 

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

6. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และ
ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

8. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
ค่ามัดจำทัวร์จะถูกนำไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่

สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้ 
 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 90 วันทำการคนืคา่มดัจำทัง้หมด 70,000.- บาท. 
 แจง้ยกเลกิล่วงหนา้ 75-90 วัน กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มัดจำ 50,000.-บาท 

- กรณทีีถ่กูปฏเิสธวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจำทัง้หมด  
- กรณอีอกตัว๋แล้ว บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืคา่ตั๋ว  

 แจง้ยกเลกิล่วงหนา้ 1-75 วนั กอ่นเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดเพราะเปน็ชว่งพคี (เทศกาลตา่งๆ)  
 แจง้ยกเลกิในวนัเดนิทางหรอืถกูปฏเิสธการออกจากประเทศไทยหรอืการเขา้ประเทศออสเตรเลยี บรษิัทฯจะไมม่ีการคนืเงนิทัง้หมด  
 กรณวีซี่าไม่ผา่นกอ่นเดินทาง  วนัทำการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ หากหลงัจากนีย้ดึคา่มัดจำทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 



           

 POPULAR AUSTRALIA  6D4N on  29 Dec’22- 3Jan’23 (New Year23) PAGE 12 

หมายเหต ุ
 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่างทำทัวร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความ
สะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้
เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ดังนี ้

3.1  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตามท่ีเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา 
3.2  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารอันเนื่องจากหนังสือเดินทางชำรุดหรือ
ที่ลูกค้าได้ประทับตราอื่นๆลงในหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศจากกองตรวจคนเข้าเมือง รวมถึง
พาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันเดินทาง 
3.3  กรณีลูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง 
3.4กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่อง
การเงินและการทำงานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า 
3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย  
3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบิน
ระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทัวร์ 

 
เอกสารในการขอวซี่า (ใชเ้วลายืน่วซีา่โดยประมาณ 45 วันทำการ (ไมร่วมวันเสาร-์อาทติย ์และนกัขัตฤกษ)์   ) 
ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เริม่การเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทกุทา่น ทีส่มคัรขอวซีา่ เพือ่เดนิทางไป ประเทศ
ออสเตรเลยี ดงันัน้ผูย้ืน่ขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาตดิตอ่ ทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ออสเตรเลยี ด้วยตนเอง เพือ่สแกนลายนิ้วมอื และตอ้งจอง
ควิวซีา่กอ่นยืน่เทา่นัน้ 

1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถา่ยสำเนาหนา้ที่มกีารเดนิทางเข้า-ออก หรอืมวีซี่าตดิมา
ทัง้หมด (สำคญัมาก) 

***การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องนำพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ สำเนาหน้า
พาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนำพาสปอร์ตไปรูดเล่มท่ี VFS แล้วนำกลับมาพัก
ไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง *** 
2) รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
3) สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  
5) หนงัสอืรบัรองการทำงานของบรษิทัทีท่ำงานอยู ่ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย ใชไ้ด้ทัง้คู)่  หรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้า

เป็นเจ้าของกิจการ 
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย ใชไ้ด้ทัง้คู)่  
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสำเนาบัตรข้าราชเกษียณ 
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8) หลกัฐานการเงนิ โดยใชส้มดุบญัชเีงนิฝากประเภทออมทรพัย ์ หรอื ฝากประจำตัวจรงิ (จะไดค้นืเพือ่ไดร้บัพจิารณาวซีา่แลว้) 
หรอื statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ออกจากธนาคารเทา่นั้น หมายเหต ุสถานทูตออสเตรเลยีไมร่บั Bank Guarantee ในการ
ใชย้ืน่วซีา่ 

9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน  
10) ขอสำเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 
11) เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณพีอ่และแม ่ ไมไ่ด้เดนิทางดว้ยทัง้คู่จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอำเภอเทา่นัน้ จากบิดาและมารดาให้อนุญาต
ออกนอกประเทศ  
** กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 15 ป ีบิดาหรอืมารดา ตอ้งไปโชวต์ัวทีต่ัวแทนยืน่วซีา่ VFS พรอ้มกบับตุร   

11.2 กรณพีอ่หรอืแม ่ ไมไ่ดเ้ดนิทางด้วยจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอำเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออกนอก
ประเทศ หรอื กรอกฟอร์ม 1229 

12) บรษิัทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัลกูคา้ที่มอีายเุกินกว่า 75 ป ี( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง บริษัทฯจะ
ดำเนินการให้และแนะนำให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณี
ที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามกำหนดวันเดินทางมีผลทำให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น 
และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามท่ีผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้) 
กรณทีีย่นืยันจะใหย้ืน่วซีา่  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการทำประกัน
สุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้าสามารถทำเองได้)  
หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาล
ตามที่สถานฑูตกำหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพของผู้สูงอายุเองและทาง
สถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื เบอรโ์ทรศพัทบ์้าน 
และอเีมล ์(สำคญัมาก) ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ลงในสำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวี
ซ่า 

13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS แล้วนำเข้า
สถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกำหนดรับเล่ม หากมกีารใชเ้ลม่เดนิทางไปประเทศอืน่
กอ่น จะตอ้งแจง้ให้เราทราบกอ่นยื่นวซี่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --          
 

กรณลีกูคา้ใชบ้ตัรเอเบค 
โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้สำหรับเดินทางเพื่อธุรกิจเท่านั้น ซึ่งการเดินทางกับทัวร์จะต้องยื่น 

วีซ่าท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวจะต้องยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC CARD) 
แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
หมายเหต ุหากยื่นวซี่าทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลกูคา้อาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมตั ิ เนือ่งจากตาม
เงือ่นไขวซีา่ประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซีา่ลา่สุด แล้วจะยกเลกิวซีา่อนัเกา่โดยอตัโนมตั)ิ ทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัดุลพนิจิของลกูคา้ในการ
ตดัสินใจ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:http://thailand.embassy.gov.au/หรือ โทร. +66 2 344 6300 
 
 
 

http://thailand.embassy.gov.au/
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เงือ่นไขสำคญัของการพจิารณาวีซา่ 
 การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น  
 
กรณถีกูปฎเิสธวซีา่ 
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่คำรอ้งขอวซีา่ใหม่
กต็อ้งชำระคา่ธรรมเนยีมใหม ่พรอ้มเตรยีมเอกสารชุดใหม่ทกุครัง้ 
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด  
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึ้นอยู่
กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
ทีอ่ยู ่ตัวแทนรบัยื่นวซีา่ ( VFS ) ของ ออสเตรเลยี ประจำประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 
ทำการ : 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.dibpth@vfshelpline.com 
เว็บ :www.vfs-au.net 
 
**ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัยื่นวซีา่ หากบรษิทัฯตรวจดเูอกสารแล้วพบวา่ ไมต่รงตามเงือ่นไขทีจ่ะยื่น 
 

 กรณุาเตรยีมเอกสารทีช่ี้แจงไวข้้างตน้ใหค้รบตามทีก่ำหนด เพือ่ความสะดวกของทา่นเองในการยื่นขอวซีา่  
 

**** เมือ่ท่านตกลงชำระคา่มดัจำ หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั 
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซี่าของทา่น 
(สำคญัมาก กรณุาใสข่อ้มลูตามจรงิ) 

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 .............................................. ตำแหน่ง ..................................................... 
ชื่อสถานที่ทำงาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ที่ทำงาน ................................................  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 ............................................................................... 
ที่อยู่ ........................................................................ รหสัไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ ....................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)              เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
10. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่  ไม่เคย (......)              เคย ( ......)  
 ขอ้มลูสว่นตวัเพิม่เตมิ 
11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) /DBL(เตียงเดี่ยว) ............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 ห้องพักผู้ใหญ่3ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง   
 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง 
12. อาหาร          ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 
14. รีเควสที่นั่ง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษัทฯ จะแจ้งทางสายการบินฯ 
ตามที่รีเควสมา แต่ไม่สามารถการันตีได้เลย ขึ้นอยู่กับพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสายการ
บินไม่รับจอง ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์เชคอินด้วยตัวท่านเอง) 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 
 
 

 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

