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PARADISE AUSTRALIA 6 DAYS 4NIGHTS 

ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – พอร์ต สตเีฟ่นส์ - บริสเบน – โกลด์โคสท์  6 วนั 4 คืน 
 

บริษทัฯ ขอเชญิท่านเดนิทางเยอืนประเทศออสเตรเลยี มหานครซิดนีย ์ เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซาทเ์วลส ์
ล่องเรอืส าราญชมอ่าวซิดนีย ์ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์สิง่ก่อสรา้งอนัโด่งดงัของออสเตรเลยีทีอ่งคก์ารยเูนสโกได้
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแหง่ใหม่  ล่องเรือส าราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย ์ ท่ามกลางแสง
ตะวนัและทะเลสคีรามบรรยากาศอนัสดชื่นของอ่าวซดินีย ์ ชมเขาสามอนงค ์THREE SISTERS ROCK ต านาน
แห่งอทุยานแห่งชาติบลเูม้าท์เท่นส ์ อนัเป็นมรดกตื่นเตน้สุดระทกึใจกบัการนัง่รถ 4WD ตะลยุเนินทราย และ
สนุกสนานกบัการเล่นแซนดนูบอรด์ ที ่ Port Stephens แล้วล่องเรือส าราญ Moonshadow Cruise ชม
ปลาโลมาแสนน่ารกั น าท่านสู่รฐัควีนสแ์ลนด ์ รฐัแหง่แสงอาทติยอ์นัแสนสดใสของประเทศออสเตรเลยี เมือง
บริสเบน เมอืงหลวงของรฐัควนีสแ์ลนด ์ เดนิทางสู่โกลดโ์คสท์ เมอืงสวรรคแ์ห่งการพกัผ่อนของออสเตรเลยีทีม่ ี
หาดทรายสทีองยาวสุดลกูตา เขา้ชม MOVIE WORLD ทีท่่านจะไดพ้บกบัตวัแสดงของหนงัดงัอยา่งใกลช้ดิ  ชม
สตัวพ์ืน้เมอืงหลากหลายชนิดที ่ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจงิโจจ้ากมอืของ
ท่านเอง 

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 

 รบัประทานอาหารไทย 1 มือ้ 
 
 

 

กาํหนดการเดินทาง  12 –17 เมษายน   2563 (สงกรานต)์ 
 
 

  
 

 
 

 

DAY ITINERARY 
HOTEL 

1 กรุงเทพ – ซิดนยี ์  

2 
ซิดนยี ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ท์

เท่นส-์ ซิดนยี ์ชอ้ปป้ิง 

At Sydney Hotel 

3 

ซิดนยี ์– พอรต์ สตีเฟ่นส-์ น ัง่รถ 4 

WD -ตะลุยบนเนนิทราย- ล่องเรือ

สาํราญชมปลาโลมา 

At Sydney Hotel 

4 
ซิดนยี ์– เทีย่วชมเมือง – ล่องเรือชม

อ่าวซิดนยี ์(บิน)บริสเบน 

At Brisbane Hotel 

5 
โกลดโ์คสท-์ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า

เคอรร์มับิน-มูฟวีเ่วิลด ์   

At Gold Coast 

Hotel 

6 โกลดโ์คสท ์– บริสเบน – กรุงเทพฯ  
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วนัแรกของการเดินทาง (12 เมษายน 2563)     กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง ( 13 เมษายน 2563)   ซิดนีย ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส-์ ซิดนีย ์ชอ้ปป้ิง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

16.00 น.  พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ 

คอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

19.20 น.  ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินที่  TG475 

 

 
 
07.20 น    เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย หลัง

   ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง 

     นาํท่านเดนิทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ชื่นชมทวิทศัน์อนัสวยงามบน

   ผืนแผ่นดนิและหุบเขาอนักว้างใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สตัว์ต่างๆ 

   สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเตม็ไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกล

   เป็นสนีํา้เงนิตามหุบเขาอนักว้างใหญ่ ผ่านเมืองเลก็ๆกลางหุบเขาชื่อว่า  

   KATOOMBA   จากน้ันชม เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็น

   แท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกดิจากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นตาํนาน

   ความรักอนัแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจินสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อน

   ทาํให้หุบเขาแห่งน้ีมีความงามยิ่งขึ้น จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD 

   บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทาํให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงาม

   ยิ่งขึ้นอกีมุม นาํท่านน่ังรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่

   ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา ว่ิงผ่านทะลุ 

     หุบเขาอนัสงูชนัสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสยีว จากน้ันให้ท่านได้เดนิ

   ชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจาํลองการ

   ขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากน้ันข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขา

   สู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสนีํา้เงนิที่ท่านยังสามารถชม

   ยอดเขาสามอนงค์อกีมุมที่แตกต่าง ( ในกรณีที ่RAILWAY ปิดปรบัปรุง ก ็

   สามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน ) 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

   เดินทางกลับสู่เมืองซิดนีย์ให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงที่ย่านซิตี้ เซน็เตอร์ หรือช้อปป้ิง

   สนิค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุง

   ตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกนัทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บน

   ถนน George Street ระหว่างถนน Market กบั ถนน Park เป็นอาคารช้อปป้ิงสงูสี่

   ชั้น มีสนิค้าประเภทแฟชั่น อญัมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถ

   เดินทางใต้ดนิสู่ย่าน Centre Point เพ่ือซ้ือสนิค้ายี่ห้อดังมากมาย 

คํา่     รบัประทานอาหารคํา่  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

     นาํท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก  FOUR POINT BY SHERATON SYDNEY  

     CENTRAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง (14 เมษายน 2563) ซิดนีย ์– พอรต์ สตีเฟ่นส ์ นัง่รถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย  

       ล่องเรือสําราญชมปลาโลมา 

 

วนัท่ีสีข่องการเดินทาง   (15 เมษายน 2563)   ซิดนีย ์– เท่ียวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– บริสเบน 

 

 
 
 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํท่านเดนิทางสู่ พอรต์ สตีเฟ่นส ์โดยน่ังรถขึ้นไปทางเหนือผ่านสะพานฮาร์เบอร์ 

   ข้ามอ่าวซิดนีย์ที่สวยงามสู่ย่านนอร์ทซิดนีย์ ผ่านเมืองกอ็สฟอร์ดและเมือง 

   นิวคาสเซิล ก่อนจะถึงทางแยกเข้าสู่พอรต์ สตีเฟ่นส ์ เมืองตากอากาศที่ชาวซดินีย์

   เดินทางมาพักผ่อนทางทะเลจึงได้รับสมญานามว่า”Blue Water Paradise”จากน้ัน

   นาํท่านได้สมัผัสประสบการณ์อนัตื่นเต้นกบัการน่ังรถ 4WD ตะลุยเนนิทราย และ

   การเล่นแซนดูนบอรด์ กระดานล่ืนไถลลงจากเนินทรายสงูนับ 10 เมตร พร้อมชม

   วิวอนังดงามของท้องทะเลและเนินทรายสทีองเพลิดเพลินอารมณ์บนชายหาดทีเ่ยน็             

            สบายเหมาะแก่การพักผ่อน จากน้ันนาํท่านเดนิทางสู่ท่าเรือที่ อ่าวเนลสนั  

   (NELSON BAY)  

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ 

   ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารกัในธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด ให้ท่าน

   ได้ชมโลมาที่ว่ายนํา้เวียนวนอยู่ใกล้ๆ สนุกสนานตืน่เต้นเม่ือโลมาทกัทายด้วยการ

   กระโจนทะยานไปข้างหน้าพร้อมกบัเรือ นอกจากน้ีท่านสามารถชมนกนานาชนิดที่

   บินไปมาในอ่าวน้ี  จากน้ันสมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางกลับสู่ นครซิดนีย ์

คํา่     รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจีน  

 นาํท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก  FOUR POINT BY SHERATON SYDNEY 

CENTRAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

 
 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยม

   มาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด  

   อนัสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทางในการว่ิง

   มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกฬีาโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพ่ือชมทศันียภาพอนั

   สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชม

   วิวที่สวยงามอกีแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และ

   ความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณน้ียังเคยเป็นจุดวางปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี ่

   ม้าน่ังหินตวัโปรดของภรรยาของผู้สาํเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส ์ซ่ึง 

                    เป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  

                    นอกจากน้ีด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่า เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณข์องนครซิดนีย ์ 
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วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (16 เมษายน 2563)        บริสเบน -โกลดโ์คสท-์ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน- 

                                              มูฟวีเ่วิลด-์บริสเบน  (พิเศษ..บุฟเฟ่ตซี์ฟู้ด สดๆจากทะเล) 

 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

    ล่องเรือสําราญในอ่าวซิดนีย ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA  

   HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ใน

   แบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น 

   อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ 

   ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

    มรกตโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้อง

   แสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจาํนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่าน

   ยังสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์  ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกบั

   ตัวเมืองซิดนียเ์ข้าหากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทาํให้การ

   เดินเข้าสูต่ัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซ่ีนาํออกมาล่องอ่าว

   อวดความงามในอ่าวแห่งน้ี จากน้ันเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้า

   พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝาก อาทเิช่นครีมบาํรุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ  

    เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้  

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารไทย  

จากน้ันเดินทางสู ่สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย ์

…….น.   เดินทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สู่ เมืองบริสเบน เที่ยวบนิที่.. 

…….น.   ถึงเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนสแ์ลนด ์

นาํท่านเข้าพักที่โรงแรม BRISBANE FOUR POINT BY SHERATON HOTELหรือ

เทยีบเท่า 

 
 
 

          
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสูเ่มืองโกลดโ์คสทเ์มืองตากอากาศชายทะเลที่เป็นทีนิ่ยมมากที่สดุ

ในรัฐควีนส ์      แลนด์ที่มีหาดทรายสทีองทอดยาว 70 กโิลเมตร จึงเป็นเมืองที่

ชาวออสซ่ีมาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คล่ืนเป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ีโกลด์

โคสทย์ังเป็นที่ชืน่ชอบของนักช้อปป้ิงเพราะร้านค้าเปิดให้บริการจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน 

นาํท่านสู่เขตรกัษพ์นัธุส์ตัวป่์าเคอรร์มับิน  (Currumbin Wildlife Sanctuary) 

ตั้งอยู่เขตชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ที่น่ีเป็นที่อยู่

อาศัยของสตัว์ป่าพ้ืนเมืองของออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก ซ่ึงท่านจะได้สมัผัสกบัสตัว์

เหล่าน้ีอย่างใกล้ชิดระหว่างการเที่ยวชม เขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าเคอร์รัมบินอยู่ใน

ความดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุส์ตัว์ป่า เนชั่นแนล ทรัสต์ (National Trust) 

                  สสีวยจาํนวนมากและเป็นที่อยู่อาศยัของสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิด

ชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิ โคอาลา่ จิงโจ ้
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วนัท่ีหกของการเดินทาง    (17 เมษายน 2563)      บริสเบน – กรุงเทพฯ 

 

 

 

วอมแบท ให้ท่านได้สมัผัสและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนาน

กบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในสวนสตัว ์

นาํท่านเดนิทางสู่ มูฟวีเ่วิลด ์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ท่านได้ชมโรงถ่าย

ภาพยนตร์ที่เป็นโลกแห่งจินตนาการของผู้มาเยือนจากนานาประเทศ สมัผัสกบัตัว

ละครของโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสยีง นาํท่าน นัง่รถไฟชมเทคนิคการถ่ายทํา

ภาพยนตรช่ื์อดงั เช่น ซุปเปอรแ์มน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมนใน

เรือ่งโปลิตจิตไม่ว่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชื่อดัง อาท ิ ลูนน่ีทูนส ์ บั๊ก บนัน่ี

กระต่ายแสนกล ชมแบทแมนภาพยนตร์สามมิติในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวู้ด 

ล่องแพตามหาบั๊กบันน่ี และ น่ังรถแบทแมนบุกเมือง GOTHAM หรือจะน่ังรถไฟ

เหาะตีลังกาที่ตืน่เต้นเร้าใจ 

- หา้มพลาดโชวม์าใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT 

DRIVER  

เป็นการแสดงทีต่ื่นตาตืน่ใจ การแข่งรถมอเตอร์ไซด ์และ รถยนต์ที่มีการขับอย่าง

ผาดโผน ทะลุกาํแพง และสิ่งกดีขวาง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็นการ

จาํลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLY WOOD  

- หา้มพลาด ขบวนพาเหรดของเหลา่ตวัการตู์น WARNER BROTHER เช่น

บั๊กบนันี ่สคูปป้ีดู ภายใตห้ลงัคาโปร่งใสไม่ตอ้งรอ้นและเปียกฝน 

- เครือ่งเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลังผาดโผนนาํท่านไปยัง

ดินแดนในโลกอากาศ พบกบัการผจญภัยอนัแสนสนุก มัน และประทบัใจ 

- BAT WING เป็นเคร่ืองเล่นที่มีความสงูถึง60 เมตร โดยนาํท่านขึ้นไปชม

ทวิทศัน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบความตืน่เต้นและหวาดเสยีวโดยการ

ทิ้งดิ่งลงมาถึงพ้ืนด้วยความชนั 90 องศาและสนุกประทบัใจ 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ บุฟเฟ่ตซี์ฟู้ด สดๆจากทะเล  

 

 
 
 
 
         นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กัที ่ GOLD COAST  VOCO HOTEL   หรือเทียบเท่า  

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

10.00 น.          นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบินของเมืองบริสเบน เพ่ือเดินทางกลับ  

14.00 น.                  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย  เที่ยวบนิที่  TG 474 

20.20 น.                    เดนิทางถึงกรุงเทพฯ..โดยสวัสดภิาพ 

********************************** 
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อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง  12 – 17 เมษายน   2563 (สงกรานต์) 
       

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตัว๋ 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน

ระหว่างประเทศ 
(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 72,900.- บาท 46,900.- บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 68,900.- บาท 41,900.- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 64,900.- บาท 38,900.- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 61,900.- บาท 36,900.- บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 9,900.- บาท 9,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ลดใหท้่านที ่3 (เตยีงเสรมิ)  1,000.- บาท 1,000.- บาท 
 

***ควรย่ืนวซ่ีาล่วงหน้าและเก็บเอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาได้ตั้งแต่ 15 มกราคม – 10 มีนาคม 2563  
* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนํ้ามนัของสายการบิน  

* การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผีู้ โดยสารมากกว่า 20 ทา่นขึ้นไป หากผู้โดยสารทีเ่ป็นผู้ใหญ่ตํ่ากว่า 20 ทา่น บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาเพ่ิมขึ้น ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสรปุได้หลังทีปิ่ดกรุ๊ปแล้วประมาณ 3 อาทติยก่์อนเดินทาง 

* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน 

*สาํหรับห้องทีเ่ป็นสามเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่

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

ห้องนอน 3 ทา่น 

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตั๋วทีลู่กค้าซื้อเองเพ่ือต่อเทีย่วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดินทางกบัคณะเราหากเทีย่วบินล่าช้าหรือ

จาํนวนผู้ เดินทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ั่งบนเคร่ืองรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรณุาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือ

ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่อหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณีลูกค้ามวีีซ่าอยู่แล้ว หรือ มบีัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยืน่วีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   

* หากจาํนวนลูกค้าทีเ่ดินทาง 15 -18 ทา่น บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ทีน่ั่งในการบริการตลอดการเดินทาง 

* โรงแรมทีอ่อสเตรเลียตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  

* ราคาทวัรไ์ม่รวมทีน่ ัง่ Long leg หากท่านตอ้งการจะตอ้งแจง้สายการบินเพือ่ซ้ือทีน่ ัง่ก่อนเดนิทาง(มีจํานวนจํากดั) 

* การใช้ผ้าเชด็ตัวในโรงแรม หากต้องการให้เปลี่ยนทุกวันให้ท่านวางผ้าเชด็ตัวไว้ทีพ้ื่น ถ้าแหวนไว้ทางโรงแรมจะไม่เปลี่ยนให้เพราะ

ถอืว่าทา่นยนิดีทีจ่ะใช้ผ้าเชด็ตัวผืนเดิมและยนิดีเข้าร่วมรณรงค์กจิกรรมลดโลกร้อน 

อตัรานี้ รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยดั โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามทีร่ะบุในรายการ 

2. ค่าโรงแรมทีพั่ก (สองทา่นต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเทีย่ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

3. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการทีไ่ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

4. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทจากกรงุเทพฯทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกนัการเดินทางรวมอบุัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
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สาํหรบัผูเ้ดนิทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุ้มครอง ต้องทาํประกนั(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทาํเองได้ 

หรือกรณุาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 อายุ 1-15ปี และ ตํ่ากว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  

 กรณลีกูค้าอายุตํา่กว่า 1 ปี หรือ 75 ปีข้ึนไป และ ไม่ได้เดนิทางไป-กลับ พร้อมกรุป๊ ต้องทาํประกนัเดี่ยว

เพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่  

 ลูกค้าที่จอยแลนด ์ทีอ่าศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

6. ค่านํา้มนัจากสายการบิน ณ วันที ่ 1 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนํา้มนั หากสายการ

บินเปลี่ยนแปลงภาษีนํา้มนัหลังจากนี้  

7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สาํหรับคนไทย 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

1. ค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

2. ค่านํา้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบินกาํหนด  ควรจัดเตรียม 23 กิโลกรัม 

: โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าไดท่้านละ 30 กิโลกรมั และ บินภายในสายการบินแควนตัส 

(domestic) อนุญาตใหโ้หลดไดท้่านละ 23 กิโลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถือข้ึนเครือ่งได ้1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง  

4. ค่าอาหารทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
7. ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนกังานยกกระเป๋า ลกูค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดินทาง  

9. ไม่มีแจกนํ้าดืม่บนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

10. ไม่รวมค่าอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงิน  

1. ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน  

2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรับท่านในการทาํวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 

21 วันทาํงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์  

3. หากทา่นจองและให้เอกสารในการทาํวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและ

ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่ามัดจาํทั้งหมด 

4. สําหรบัส่วนทีเ่หลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัทําการสําหรบัท่านทีร่อผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอชําระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

5. เม่ือท่านตกลงชาํระค่ามัดจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับ

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจําทวัรจ์ะถูกนาํไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลกิหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  

1. แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนัทําการคืนค่ามดัจํา 30,000.- บาท. 

2. แจ้งยกเลกิล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจําทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีทีถู่กปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจําทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

3. แจ้งยกเลกิล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่)  

4. แจ้งยกเลกิในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลยี บริษทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

หมายเหตุ  
 1. รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรอืโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมอืงและภัยธรรมชาต ิหรอืรถติด หรอืปิดถนน ระหว่างทาํทวัร ์ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถงึ

ความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นสาํคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทางออกหรอืเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิด

กฎหมายหรอืสิ่งต้องห้ามนาํเข้าประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คนืเงินไห้ท่านไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมอืงห้ามผู้เดนิทางออกหรอืเข้าประเทศ ดงันี้  

3.1  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอืความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม ตามที่

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงพิจารณา 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรข้ึนเคร่ืองให้ผู้โดยสารอันเนื่องจากหนงัสอืเดนิทาง

ชาํรุดหรอืมกีารประทบัตราอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่การเข้า-ออกประเทศ รวมถงึพาสปอรต์ทีม่ีอายุไม่เกิน 6 เดอืนในวัน

เดินทาง 

3.3  กรณลีกูค้าลืมพาสปอร์ต ณ วนัเดนิทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดนิทาง 

3.4 กรณทีีส่ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการย่ืนวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานใน

เรื่องการเงินและการทาํงานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า 

3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืงให้กับ

ชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย  

3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศไทยทีท่่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเคร่ืองในกรณทีีส่าย

การบินระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจําทวัรจ์ะถูกนาํไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลกิหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  

1. แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนัทําการคืนค่ามดัจํา 30,000.- บาท. 

2. แจ้งยกเลกิล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจําทั้งหมด 30,000.-บาท 

1. กรณีทีถู่กปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจําทั้งหมด  

2. กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

3. แจ้งยกเลกิล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปี

ใหม่)  
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4. แจ้งยกเลกิในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่

มีการคืนเงินทั้งหมด  
 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เริ่ มการเกบ็ขอ้มูลดา้นไบโอเมตทรกิซ์ จากผูส้มคัรทกุท่าน ทีส่มคัรขอวซ่ีา เพือ่เดินทางไป 

ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวซ่ีาทกุท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ทีศู่นยยื์น่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิวมือ 

และตอ้งจองคิววซ่ีาก่อนยืน่เท่านัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดือน (นับวันเดนิทาง) และถ่ายสําเนาหนา้ทีม่ีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวี

ซ่าติดมาทั้งหมด (สําคญัมาก) 

***การยืน่วซ่ีาออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้มี) หรอื 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบริษทัฯ มา จะดีกวา่เนือ่งจากทางบริษทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรูดเลม่ที ่

VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รูปถ่ายส ีจาํนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วคร่ึง หรอื 2 นิ้ว) 

3) สาํเนาทะเบียนบ้าน, สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  

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

5) หนงัสือรบัรองการทํางานของบริษทัทีทํ่างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรอืสาํเนา

ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ 

6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาํเนาบัตรข้าราชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจําตวัจริง (จะไดค้ืนเพือ่ไดร้บั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่าน ั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยี

ไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรอืสมุดรายงานประจาํตัวนกัเรียนหรือกรณปิีดเทอมใช้บัตรนกัเรียน  

10) ขอสาํเนาสูติบัตร เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี 

11) เดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอําเภอเท่าน ั้น จากบิดาและ

มารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัทีต่วัแทนยืน่วีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย จะต้องมหีนงัสอืยินยอมจากทางอาํเภอจากบิดาและมารดาอนุญาต

ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ทีมี่อายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ 75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดนิทาง

จริง บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วซ่ีากอ่นวนัเดนิทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยค่าทวัรท์ัง้หมดกอ่น

เดินทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซ่ีาไม่ผา่นหรอืออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิเดินทางเนืองจาก

มีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวซ่ีา

ออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีน้ี) 

กรณีทีย่ืนยนัจะใหย้ืน่วีซ่า  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทาํ

ประกนัสุขภาพซึ่งลกูค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนย่ืนวีซ่า  (ราคาข้ึนอยู่กบับริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรอื ลกูค้า

สามารถทาํเองได้)  หลังจากย่ืนแล้ว รออกีประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอรม์ (Health Form) เพื่อไป

ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑูตกาํหนด หลงัจากนั้นรอผลวีซ่าอีกท ี นอกจากนี้ วีซ่าข้ึนอยู่กับผลของสุขภาพ
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ของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลข

โทรศพัทม์ือถอื เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์(สําคญัมาก) ทีส่ามารถติดต่อได ้ลงในสาํเนาบัตรประชาชนและ 

สาํเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการย่ืนวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ย่ืนเล่มเข้า VFS 

แล้วนาํเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาํหนดรับเล่ม หากมกีารใชเ้ล่ม

เดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะตอ้งแจ้งใหเ้ราทราบก่อนยืน่วีซ่า  หากทา่นไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --            

กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้สาํหรับเดนิทางเพื่อธุรกิจเท่านั้น ซึ่งการเดินทางกับทวัร์จะต้องย่ืน 

วีซ่าทอ่งเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวจะต้องย่ืนวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลกูค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC 

CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  หากยืน่วซ่ีาท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลกูคา้อาจจะโดยตดับัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมตัิ 

เนือ่งจากตามเงื่อนไขวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซ่ีาลา่สุด แลว้จะยกเลกิวซ่ีาอนัเก่าโดยอัตโนมตัิ) ทัง้นี้ ข้ึนอยูก่บั

ดุลพนิจิของลกูคา้ในการตัดสนิใจ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 

344 6300 

เงื่อนไขสําคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ีจ่ะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น  

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 

1. หากทา่นถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่คํารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนยีมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนักาํหนดวันเดนิทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ด้ชาํระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าทอ่งเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 

ข้ึนอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

ทีอ่ยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย 

ช้ัน 28 อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สุขมุวิท 13, แขวงคลองตนัเหนอื, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

ทาํการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถงึ วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 

เวลาย่ืนใบสมัคร : 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 ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ะยืน่ 

 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีก่ําหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า  

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

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

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

2. วนั-เดือน-ปีเกดิ .....................................  อายุ .................... ปี   สถานทีเ่กิด ................................................ 

3. ช่ือ / นามสกุลเดมิ (หากมี) ...................................................................................  

4. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ............................................ ..................................................................... 

................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย์  ............................ 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มอืถอื .....................................................  

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

ช่ือสถานที่ทาํงาน หรอืร้านค้า ......................................................................................................................  

ที่อยู่.............................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี ............................. 

โทรศัพทท์ี่ทาํงาน ................................................  โทรสาร .........................................  

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

แยกกันอยู่ 

 ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล .....................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 

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

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถือ .............................................. ..... 

7. บคุคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบ ุ

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ์ ............................  

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ์ ........... ................. 

8. กรณเีป็นนกัเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .................................................................... ............ 

ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ...... ......โทรศัพท ์........................................ 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรอืไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 

10. ท่านเคยเดนิทางไปออสเตรเลียหรอืไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพกั) 

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

 10.2  ห้องพกั 1 เดก็พกักับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพกั 1 เดก็พกักับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 10.4  ห้องพกั 1 เดก็พกักับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

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

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
 

12. อาหาร           ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

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

14. รเีควสทีน่ั่ง.................................................... .....(รมิทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ข้ึนอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากทา่นใดรีเควส long leg ทางสาย

การบินไม่รบัจอง ทางลูกคา้ตอ้งช้ีแจงเหตุผลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตัวทา่นเอง) 

 


