
 

 

 

AUSTRALIA   ADELAIDE – SYDNEY 

อะดเิลด – ซิดนีย์  6 วนั 4 คืน 
 ทางบริษทัฯ ร่วมกบัสายการบินแควนตสั แอรเ์วย ์ ขอเชญิท่านเดนิทางสู่ประเทศออสเตรเลยี
รฐัออสเตรเลียใต้  ชมเมืองอะดิเลด น าท่านชมิไวน์รสเลศิทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดงัทัว่โลก สวนสตัวเ์คลแลนด ์ 
( Cleland Wildlife Park ) สวนสตัวท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในอะดเิลด ใหทุ้กท่านเขา้ช มสตัวพ์ืน้เมอืงของออสเตรเลยีอย่าง
ใกลช้ดิ  หมู่บ้านชาวเยอรมนั HAHNDORF ใหท้่านไดช้มบา้นเรอืนแบบชาวเยอรมนัทีดู่แปลกตาสงบและร่มรื่นไม่
เหมอืนเมอืงอื่นในออสเตรเลยี โรงงานท าชอ็กโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของรฐัออสเตรเลยีใต ้ HAIGH’S CHOCOLATE 
FACTORYเป็นผลติภณัฑค์ุณภาพสูงทอ้งถิน่ทีใ่หท้่านไดเ้ลอืกซื้อชอ็กโกแลทเพื่อเป็นของฝาก ศนูยเ์พราะเลี้ยงทู
น่า (Ocean Victor )  ชมศนุยเ์พราะเลีย้งทูน่าพบกบัปลาทูน่าแม่พนัธุข์นาดใหญ่หรอืจะวา่ยน ้ากบัทูน่า ชมการให้
อาหารอย่างใกลช้ดิ  ชมไร่องุ่นท่ีผลิตไวน์  Wirra Wirra Winery  ใหท้่านไดช้มิไวน์คุณภาพดทีีเ่ตรยีมไวท้ัง้ไวน์
ขาวและไวน์แดงหรอืจะเลอืกซื้อไวน์จากแหล่งผลติในราคาถูก    มหานครซิดนีย ์ เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซาทเ์วลส ์
ล่องเรือส าราญชมอ่าวซิดนีย ์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์ สิง่ก่อสรา้งอนัโด่งดงัของออสเตรเลยีทีอ่งคก์ารยูเนสโก
ไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม  
 

     ก าหนดวนัเดินทาง    8 – 13 พฤษภาคม2562 / 19 – 24 มิถนุายน 2562  
17 – 22 กรกฎาคม 2562 / 7  12 สิงหาคม 2562 

 

 
 



 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ซิดนีย ์– อะดิเลด  

15.30 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที่  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  ชัน้ 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N 
เคาน์เตอรส์ายการบินแควนตสั แอรเ์วย ์(QF) เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 

18.10 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย ์ โดยสายการบินแควนตสั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี  QF024 

วนัท่ีสอง   อะดิเลด ชมเมอืง  ย่านไชน่า ทาวน์ – ช้อปป้ิงท่ี Rundle Mall  

06.30 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานฟอรด์สมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลยี เพือ่เปลีย่นเทีย่วบนิ 
09.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงอะดิเลด โดยเท่ียวบินท่ี QF 741 
11.30 น.   ถงึสนามบินเมอืงอะดิเลด หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืงแลว้  
  จากนัน้ชม เมอืงอะดิเลด เมอืงหลวงของรฐัออสเตรเลยีใตม้ชี ือ่เสยีงทางดา้นการท าไวน์ทีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่

โลกและหลายแหง่ยงัคงเป็นเขตอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสตัวส์งวนทีห่ายาก 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

 น าทา่นชมย่านไชน่า ทาวน์  ทีม่รีา้นค้าของชาวจนีและชาวเอเชยีเปิดรา้นอาหาร รา้นขายของใช้
ประจ าวนั แลว้ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานอาหารหลายแบบทัง้เอเชยีและรา้นอาหาร
แบบชาวตะวนัตก 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถูกย่านใจกลางเมอืงที ่Adelaide Central Market ทีม่สีนิคา้
ทัง้เสือ้ผา้ ผลไม ้อาหารสด แหง้ และของทีร่ะลกึในราคาถูก    
จากนัน้เดนิทางผา่น Victoria Square สูถ่นน North Terrace ผา่นชมอาคารที่
สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบชาวตะวนัตกทีง่ดงามแปลกตา ไมว่า่จะเป็น  Parliament House, South 
Australian Museum, Art Gallery of South Australia , Adelaide Casino & 
Railway Station, และยงัใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมที ่ Rundle Mall 
Shopping อสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงั อาทเิชน่ David Jones, Myer, 
Target หรอืจะจบิกาแฟชมบรรยากาศของชาวเมอืงเอดเิลด    

15.00 น.  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั     MERCURE GROSVENOR ADELAIDE HOTEL 
   หรือเทียบเท่า  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
 

วนัท่ีสาม   อะดิเลด  - เมา้ท์ ลอ๊ฟต้ี – สวนสตัวพ์ื้นเมอืง – หมูบ่า้นชาวเยอรมนั –โรงงาน 
   ชอ็กโกแลต – อะดิเลด  

เช้า  รบัประทานอาหารในโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู่เมา้ท์ ลอ๊ฟต้ี  (Mt. Lofty Lookout) ใหท้า่นชมทศันยีภาพอนัสวยงามสบายตาของ
เมอืงอะดเิลด ดว้ยระดบัความสงูจากน ้าทะเลจนถงึจุดชมววิ 710 เมตร และ
ดว้ยบนความสงูบรเิวณดงักลา่วนี้เองทา่นจะพบกบัอนุสรณ์ร าลกึถงึคณุฟลนิ
เดอร ์คอลมัน์ ผูบุ้กเบกิพืน้ทีบ่รเิวณนี้  สญัลกัษณ์เสาสี ขาวสงูราว 10 เมตร 
ท าใหท้า่นสามารถสมัผสับรรยากาศอนัเยน็สบายอกีทัง้สดูอากาศอนับรสิทุธิ ์
จากโดยรอบเมอืงอะดเิลดและทอ้งทะเลอนังดงาม ท าใหไ้มต่อ้งสงสยัเลยวา่
เพราะเหตุใดทีแ่หง่นี้จงึมผีูม้าเยอืนปีละไมต่ ่ากวา่ 350,000 คนจากทัว่ทัง้มมุ



 

 

โลก พรอ้มกนันี้ทา่นยงัสามารถซือ้ของฝากทีร่ะลกึไดจ้ากรา้นคา้ของเมาท ์ล๊อฟตี้ไดเ้ชน่เดยีวกนั   
จากนัน้เดนิทางสู่สวนสตัวเ์คลแลนด ์ ( Cleland Wildlife Park ) สวนสตัวท์ี่
ใหญ่ทีส่ดุในอะดเิลดซึง่กอ่สรา้งมาแลว้กวา่ 50 ปี ใหท้กุทา่นเขา้ชมสตัว์
พืน้เมอืงของออสเตรเลยีอย่างใกลช้ดิ ป้อนอาหารจงิโจ้  นกอมี ู โคอาลา่ วอม
แบท สนุขัพนัธุ์ดงิโก เจา้ปีศาจทสัมาเนยี นกทีส่วยงามต่างๆ ของออสเตรเลยี    
จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางเขา้สูห่มูบ่า้น HAHNDORF ทีส่รา้งขึน้ในสไตสช์าว
เยอรมนั บุกเบกิครัง้แรกโดยชาวเยอรมนัอพยพเมือ่ปี ค .ศ.1838 หรอืกวา่ 
179 ปีมาแลว้ โดยกลุม่ผูน้บัถอืศาสนาครสิต์นกิาย “ลเูธอรนั” ต่อมาในภายหลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่ 1 
สิน้สดุลง หมูบ่า้นแหง่นี้ไดถู้กเปลีย่นชือ่เป็นแอมเบลสไซด์ เนื่องจากวา่เยอรมนเีป็นผูแ้พส้งครามใหแ้ก่
ฝ่ายสมัพนัธมติรซึง่ออสเตรเลยีถอืขา้งอยู่ หลงัสงครามเยน็จบสิน้ลงภายหลงัจงึเปลีย่นกลบัมาใชช้ือ่ 
HAHNDORF อกีครัง้ ทา่นจะไดส้มัผสัวถิชีวีติแบบชาวเยอรมนัทีดู่แปลกตาสงบและรม่รืน่ไมเ่หมอืนเมอืง
อืน่ในออสเตรเลยี อาทบิา้นเรอืน โบสถ์ วหิาร สถาปัตยกรรม ต่าง ๆ  ทา่นสามารถแวะซือ้สนิคา้เพือ่เป็น
ของฝาก ของหมูบ่า้นแหง่นี้ไมว่า่จะเป็น เครือ่งปั้ นดนิเผา สบู่และเทยีนหอม รา้นขายงานศลิปะ และงาน
ฝีมอืในใจกลางเมอืง 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบตะวนัตก  
 น าทา่นเดนิทางสู่ โรงงานท าชอ็กโกแลต ทีม่ชี ือ่เสยีงของรฐัออสเตรเลยีใต ้ HAIGH’S CHOCOLATE 
FACTORY และยงัเป็นโรงงานช๊อกโกแลต็แหง่แรกในประเทศนี้
เชน่เดยีวกนั  กอ่ตัง้โดยสองพีน้่องตระกลู HAIGH  โดยผูพ้ ี ่ ALFRED 
HAIGH รว่มกบั CLAUDE HAIGH ผูเ้ป็นน้องชายไดเ้ริม่บุกเบกิครัง้แรกใน
ปี ค.ศ. 1917 โดยไดส้ตูรการท าขนมมาจากประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ สบื
ทอดกจิการมาแลว้กวา่ 4 รุน่ จนถงึปัจจุบนั ซึง่ นอกจากชอ็กโกแลต็แลว้ 
HAIGH’S FACTORY ยงัมขีนมประเภทอืน่จดัจ าหน่ายใหเ้ลอืกสรรค์ ไมว่า่
จะเป็น ลกูกวาด ขนมหวาน อกีนานาชนดิ ทา่นสามารถเลอืกชมิ  และ    
ซือ้ชอกโกแลตรปูแบบต่าง ๆ มากม าย ทัง้ช็ อกโกแลต็แบบทีเ่ป็นแทง่หรอื
เป็นชิน้ขนาดพอดคี า รส เขม้ขน้หวานละมนุลิน้  ดว้ยชือ่เสยีงทีม่มีาอย่าง
ยาวนานท าใหพ้นกังานกวา่ 500 ชวีติท างานอย่างหนกัเพือ่รกัษาชือ่เสยีง
ของประวตัศิาสตรช์อ็กโกแลต็จากออสเตรเลยีใต ้ข ณะเดยีวกนักส็รรสรา้งเมนูอนัรว่มสมยัออกสูต่ลาดเพือ่
เป็นการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑร์ปูแบบใหม ่ๆ ใหท้กุ ๆ ชว่งอายุวยัสามารถทีจ่ะส นุกสนานไปกบัชอกโกแล
ตของ  HAIGH’S CHOCOLATE FACTORY ไดอ้ย่างมริูล้มื 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั   MERCURE GROSVENOR ADELAIDE  HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ีส่ี    อะดิเลด-  รปูปัน้เจ้าแมก่วนอิม - วิคเตอรฮ์ารเ์บอร–์ ชมศนูยเ์ล้ียงทูน่า Oceanic Victor  
  ไร่องุ่นเพื่อผลิตไวน์  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม 
จากนัน้เดนิทางสูว่ดัหนานไหป่เูตาอนัเป็นทีป่ระดษิฐานพระโพธิสตัว์
กวนอิมGiant Buddha State on Sellick’s hillรปูเคารพพระโพธสิตัว์



 

 

กวนอมิอวโลกเิตศวรมพีระวรกายสงูถงึ 18 เมตร งบประมาณในการกอ่สรา้ง 15 ลา้นออสเตรเลยีนดอล
ลา่ห ์ระยะเวลาในการกอ่สรา้ง 7 ปี โดยเริม่ครัง้แรก ในปี ค .ศ.1997    รมิถนน Cactus Canyon  รปู
เคารพของพระองคท์า่นนัน้ตัง้อยู่บรเิวณชายฝัง่ทะเลออสเตรเลยีตอนใตอ้นัแสนงดงามทีซ่ ึง่ทกุทา่นจะได้
สมัผสัของความงดงามและแรงศรทัธาของชาวพทุธในประเทศออสเตรเลยีโดยเฉพาะอย่างยิง่ชาวจนีทีไ่ด้
เรีย่ไรเงนิทนุในการกอ่สรา้งรปูเคารพพระโพธสิตัวก์วนอมิ อนัเป็นศนูย์
รวมทางจติใจของชาวเอเชยีในออสเตรเลยี เชือ้เชญินกัทอ่งเทีย่วมาเยอืน
กวา่ 20,000 คนจากทัว่โลกเมือ่มาเยอืนสถานทีแ่หง่นี้   
น าทา่นเดนิทางสู่วิคเตอรฮ์ารเ์บอร์เมอืงรมิทะเลอนัเป็นย่านทีผู่ค้นมา
พกัผอ่นรมิทะเล อากาศสดชื่ นรมิมหาสมทุร ใหท้า่นเดนิสูเ่กาะแกรนติโดย

มสีะพานจากพืน้เดนิใหญ่สูเ่กาะดว้ยความยาว 630 เมตร ทา่นสามารถ
เดนิชมววิพรอ้มรบัอากาศอนับรสิทุธิไ์ปถงึเกาะแกรนติหรอืจะนัง่รถมา้
ลากรถราง Horse-Drawn Tramway สูเ่กาะแกรนติ (Granite Island) 
ราคายงัไม่รวมค่ารถม้าลากแทรม บนเกาะแหง่นี้ท่านจะไดช้มศนูย์
เพาะเลีย้งปลาทนู่าทีใ่หญ่ทีส่ดุ Ocean Victorใหท้า่นไดช้มการใหอ้าหาร
ทนู่าหลายรอ้ยตวัทีเ่ลีย้งกลางทะเลโดยมตีาขา่ยลอ้มหรอืทา่นสามารถเขา้
ชมทนู่าวา่ยในทอ้งทะเลผา่นตูก้ระจกใสเหน็อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยงั
สามารถศกึษาชวีติสตัวน์ ้าอืน่ๆจากนัน้เดนิทางสู่ไรไ่วน์  Wirra Wirra 
Wineryซึง่กอ่ตัง้ในปี ค .ศ.1894  ไรไ่วน์แหง่นี้มสีโลแกนต์กลา่วไวว้า่ “จง
ใหค้วามส าคญัและพถิพีถินัในคณุภาพไวน์และรสนยิมอนัละเมยีดละไม
แต่จงสนุกสนานในการสรา้งสรรคไ์วน์คณุภาพเยีย่มออกมา ”ใหท้า่นไดช้มิ
ไวน์คณุภาพดทีีเ่ตรยีมไวท้ัง้ไวน์ขาวซึง่รสสมัผสัอนัสดชืน่เปลง่ปลัง่ราวกบัฤดูใบไมผ้ลแิละไวน์แดงอนัมี
รสชาตสิขุมุนุ่มลกึแต่แฝงดว้ยความสดขององุน่ทีใ่ชใ้นการหมกั หรอืจะเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝากกลบัไปสู่
นกัชมิทีรู่จ้กัไดล้ิม้ลอง  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก ในไร่ไวน์ 
จากนัน้เดนิทางสู ่ Hugh Hamilton Winesส าหรบัทา่นชมไวน์ จะไดช้มิไวน์รสเยีย่มทีท่ าจากองุน่หลาย
พนัธุ์ ใหท้า่นไดล้องผสมไวน์ต่างๆ เขา้ ดว้ยกนัใหเ้ป็นรสชาตใิหมต่ามใจ  องุน่ในไรน่ี้เป็นสายพนัธ์ ชรีาส 
อนัเลือ่งชือ่  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไวน์แดงอนัมรีสชาตทิีห่อมละมนุ เขม้ขน้ และหนกัแน่น ซึง่คุ ณเชสเตอรก์็
ยงัรกัษาคณุภาพการผลติไวอ้ย่างเหนยีวแน่นรอทกุทา่นไปเยอืนเพือ่ลิม้ชมิรสหรอืเลอืกซือ้กลบัไป  
จากนัน้เดนิทางกลบัสูต่วัเมอืงอะดเิลด 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั MERCURE GROSVENOR ADELAIDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท่ีห้า  อะดิเลด – ซิดนีย ์ล่องเรือชมอ่าว – ช้อปป้ิงย่าน ไชน่า ทาวน์  

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารในโรงแรม  
07.10 น. น าทา่นเดนิทางสู่สนามบินเมอืงอะดิเลด 
09.45 น. ออกเดนิทางจากอะดเิลด สู่ซิดนีย ์โดยสายการบนิแควนตสั แอรเ์วย์ เทีย่วบนิ  
QF738  



 

 

11.35 น. ถงึทางถงึสนามบนิคงิฟอรด์ สมธิของนครซดินยี์   
 หลงัจากนัน้ น าท่านเดินทาง  สู่อ่าวซิดนียใ์ห้ท่านได้ล่องเรือชมอ่าว 
เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์ เพือ่ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์(OPERA HOUSE) สิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเด่น
ดว้ยหลงัคารปูเรอืซอ้นกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมรว่มสมยัทีส่รา้งชือ่เสยีงใหก้บั
ออสเตรเลยี ออกแบบโดย ยอรน์ อูซอง สถาปนกิชาวเดนมารก์ ดว้ยงบประมาณในการกอ่สรา้งกวา่รอ้ย
ลา้นเหรยีญ ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 14 ปี และองคก์ารยูเนสโกได้
ลงทะเบยีนขึน้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยหอ้ง
แสดงคอนเสริต์ หอ้งแสดงละคร และหอ้งภาพยนตร ์และรา้นอาหารจ านวน
มาก ระหวา่งลอ่งเรอืทา่นยงัสามารถถ่ายรปูกบัสะพานฮารเ์บอร ์ ทีเ่ชือ่มต่อ
ระหวา่งซดินยี์ทางดา้นเหนอืกบัตวัเมอืงซดินยี์เขา้หากนั ทอดยาวกลางอ่าว
ซดินยี์ไดอ้ย่างสวยงามและท าใหก้ารเดนิเขา้สูต่วัเมอืงซดินยี์ไดส้ะดวงยิง่ขึน้  
ชมเรอืใบทีช่าวออสซีน่ าออกมาลอ่งอ่าวอวดความงามในอ่าวแหง่นี้ จากนัน้ใหท้า่นได้  ช้อปป้ิงท่ีไชน่า 
ทาวน์  ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นอาหารชาวเอเซยี  อสิระทีร่า้นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงเพือ่เป็นของฝาก อาทเิชน่
ครมีบ ารงุผวิ หรอืของทีร่ะลกึต่าง ๆ เชน่พวงกญุแจโคอาลา่ หรอืจงิโจ้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหารไทย 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท่ีหก  ซิดนีย ์– กรงุเทพฯ     

  รบัอาหารเช้าแบบกล่องจากโรงแรม 
06.30 น.  น าทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ์ นครซิดนีย์ อาคารระหวา่งประเทศ  
09.50 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายการบินแควนตสั แอรเ์วย ์(QF) เท่ียวบินท่ี QF023 
16.40 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดภิาพ… 
 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

AUSTRALIA   ADELAIDE – SYDNEY 

อะดิเลด – ซิดนีย์  6 วัน 4 คืน 
อตัราค่าบริการ 

     ก าหนดวนัเดินทาง    8 – 13 พฤษภาคม2562 / 19 – 24 มิถนุายน 2562  
17 – 22 กรกฎาคม 2562 / 7  12 สิงหาคม 2562 

 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 
และวีซ่าแล้ว 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 
ตลอดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ (พกั 2-3 ท่าน ต่อห้อง) 91,900.- บาท 61,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  81,900.- บาท 57,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 71,900.- บาท 52,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 65,900.- บาท 49,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  15,900.- บาท 15,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1หอ้ง  ท่านที ่3 ลด 1,500.- บาท 1,500.- บาท 

 

* ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีนํา้มันของสายการบิน  

* การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จาํนวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ตํ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

* กรณีออกตัว๋แล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 

*สาํหรับห้องที่เป็นสามเตียง (Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่

สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สาํหรับ

ห้องนอน 3 ท่าน 

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซ้ือเองเพ่ือต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกบัคณะเรา หากเที่ยวบินล่าช้าหรือ

จาํนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อน

เดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า- ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   

* หากจาํนวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่น่ังในการบริการตลอดการเดินทาง 

* ที่น่ังสาํหรับกรุ๊ปที่เราจองเป็นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ที่น่ังด้านหน้าสุด(long leg seat)  

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด  โดยสายการบิน  แควนตัส แอร์เวย์  (QF) ตามเส้นทาง  

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหน่ึงห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

3. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

4. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 



 

 

5. ค่าประกนัการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

สําหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องทาํประกนั(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทาํเองได้ 

หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 อายุ 1-15ปี และ ตํ่ากว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม์  

 กรณลีูกค้าอายุตํ่ากว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดนิทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องทาํประกนัเดี่ยว

เพิ่ม กรณุาสอบถามรายละเอยีดกบัเจ้าหน้าที่  

 ลูกค้าที่จอยแลนด ์ที่อาศยัอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงือ่นไขกรมธรรม์ 

6. ค่านํา้มันจากสายการบิน ณ วันที่  1 ตุลาคม 2561 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนํา้มัน หากสายการ

บินเปล่ียนแปลงภาษีนํา้มันหลังจากน้ี 

7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สาํหรับคนไทย 

อตัราน้ีไม่รวม  

1. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าว  

2. ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินกาํหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าได้ท่านละ 30 กโิลกรัม และ บินภายในสายการบินแควนตสั (domestic) อนุญาตให้โหลดได้ท่านละ 23 

กโิลกรัม ถอืขึ้นเครื่อง 7 กโิลกรัมท่านละ 1 ใบ 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ  

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 

7. ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 

8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตวัเอง เพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทา  

9. ไม่มีแจกนํ้าด่ืมบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 

10. ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง  

11. กรณไีม่เดนิทางพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้าต้องทาํประกนัเพิ่มเอง หรือ จะให้บริษัทฯ จัดทาํ ให้ ทางลูกค้า

สามารถแจ้งได้ (เป็นไปตามกฎหมายทุกท่านต้องทาํประกนัการเดนิทางกรณเีดนิทางกบับริษัททวัร์ ) 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงิน  

1. ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หน่ึงท่าน  

2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพ่ืออาํน วยความสะดวกสาํหรับท่านในการทาํวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน  21 วัน

ทาํงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์  

3. หากท่านจองและให้เอกสารในการทาํวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและผลวีซ่า

ของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาํทั้งหมด 

4. สําหรบัส่วนทีเ่หลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  14 วนัทําการสําหรบัท่านทีร่อผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอชําระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อน 

วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

เงือ่นไขการยกเลิก   

ค่ามดัจําทวัรจ์ะถูกนําไปจ่ายค่าตัว๋เครือ่งบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้  50  วนั ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผู ้

เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามน้ี 

1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันทาํการคืนค่ามัดจาํ 30,000.- บาท 



 

 

2. แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาํตัว๋ท่านละ 30,000 บาท  

3. แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาํ 30,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมดังน้ี 

- กรณีที่ถูกปฏเิสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจาํทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์  

- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋ หรือยึดมัดจาํทั้งหมด 

- กรณีย่ืนวีซ่าแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND) 

- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจาํทั้งหมด 

4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ  

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสาํคัญ และบริษัทฯ

จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งต้องห้ามนาํเข้า

ประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมือง

พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอนั

สืบเน่ืองมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเร่ืองการเงินและการทาํงานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พาํนักอยู่ใน

ประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รั บผิดชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณีที่สายการบินระหว่าง

ประเทศล่าช้า 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกท่าน ทีส่มคัรขอวีซ่า เพือ่เดินทางไป ประเทศ

ออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวีซ่าทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ทีศู่นยยื์น่วีซ่าออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิวมือ และตอ้งจองคิววี

ซ่าก่อนยืน่เท่านัน้ 

1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสําเนาหนา้ทีมี่การเดินทางเขา้-ออก หรือมีวีซ่าติดมา

ทั้งหมด (สําคญัมาก) 

***การยืน่วีซ่าออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอรด์การเดินทาง (ถา้มี) หรือ ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนือ่งจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอรต์ไปรูดเล่มที ่ VFS แลว้น ากลบัมา

พักไวที้บ่ริษัทฯ ทางลูกคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายสี จาํนวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 

3) สาํเนาทะเบียนบ้าน, สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  

4) สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี), สาํเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  

5) หนงัสือรบัรองการทํางานของบริษทัทีทํ่างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือสาํเนาทะเบียนการค้าถ้า

เป็นเจ้าของกจิการ 

6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาํเนาบัตรข้าราชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากปร ะจําตวัจริง (จะไดคื้นเพือ่ไดร้บัพิจารณาวีซ่า

แลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee 

ในการใชย้ืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจาํตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน  

10) ขอสาํเนาสูติบัตร เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี 

11) เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกบับิดา หรือ มารดา  



 

 

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่  จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอําเภอเท่านั้น จากบิดาและมารดาให้

อนุญาตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัทีต่วัแทนยืน่วีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย  จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาํเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออกนอก

ประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ทีมี่อายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่สู้งอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยนัทีจ่ะเดินทางจริง บริษัทฯ

จะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วีซ่าก่อนวนัเดินทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนเดินทาง 15 วนั ใน

กรณีทีว่ีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ 

ทัง้ส้ิน และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดินทางทีผ่่านแลว้จะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวีซ่าออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีทีย่ืนยนัจะใหย้ืน่วีซ่า  เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการทาํประกนั

สุขภาพซ่ึงลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนัน้ันๆ หรือ ลูกค้าสามารถทาํเองได้ )  

หลังจากยื่นแล้ว รออกีประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอ ร์ม (Health Form) เพ่ือไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาล

ตามที่สถานฑูตกาํหนด หลังจากน้ันรอผลวีซ่าอกีที นอกจากน้ีวีซ่าขึ้นอยู่กบัผลของสุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูต

พิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น แล ะอีเมล ์

(สําคญัมาก) ทีส่ามารถติดต่อได ้ลงในสาํเนาบัตรประชาชนและ สาํเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนังสือเดินทาง (PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS แล้วนาํเข้า

สถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาํหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่มเดินทางไปประเทศอื่น

ก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยืน่วีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --                          

กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้สาํหรับเดินทางเพ่ือธุรกจิเท่าน้ัน ซ่ึงการเดินทางกบัทัวร์จะต้องยื่น 

วีซ่าท่องเที่ยว เน่ืองจากการท่องเที่ยวจะต้องยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC CARD) แล้ว

ไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลกูคา้อาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ เนือ่งจาก

ตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยดึวีซ่าล่าสุด แลว้จะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัติ) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับดุลพนิิจของลกูคา้ใน

การตัดสินใจ ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 344 6300  

เงือ่นไขสําคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่าน้ันขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง

การพิจารณาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว

ยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน  

กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า  

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่คํารอ้งขอวีซ่าใหม่ก็

ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกาํหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํระไปแล้ว และทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือผิด

วัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึ้นอยู่กบั

ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

ทีอ่ยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย 

ช้ัน 28 อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

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


 

 

ทาํการ : 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 / อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com / เวบ็ :www.vfs-au.net 

 

**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขทีจ่ะยืน่กรุป๊*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีกํ่าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า  

 

**** เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบั  
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 

 

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

2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 

3. ชื่อ / นามสกุลเดมิ (หากมี) ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) .................................................................................................................. 

............................................................................................................... รหัสไปรษณยี์  ............................ 

โทรศพัทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ทาํงาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที่อยู่......................................................................................................... รหัสไปรษณยี์ ............................. 

โทรศพัทท์ี่ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

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

ถ้าสมรสแล้ว กรณุากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................  วนั-เดอืน-ปีเกดิ ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) ......................................................................................................................... 

โทรศพัทท์ี่บ้าน ......................................................  มือถอื ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดนิทางไปด้วยกนั   กรณุาระบุ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศกึษา กรณุาระบุสถาบันการศกึษา .......................................................................... 

ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณยี์ ............โทรศพัท ์....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................. 

10. ท่านเคยเดนิทางไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตยีงแยก) / DBL(เตยีงเดี่ยว) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตยีง) 



 

 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตยีง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตยีงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

12. อาหาร        ไม่ทานเนื้อววั  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัส 

      อืน่ๆ............................................................ 

13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 

14. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดนิ/ริมหน้าต่าง/อืน่ๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 


