
           

  

POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS/ 4 NIGHTS 

(ซิดนีย์ – เมลเบิร์น) 
➢ ซิดนีย์ – ชมเมือง – สวนสัตว์พ้ืนเมือง – อุทยานบูลเม้าส์เท่น  
➢ เมลเบิร์น - เพนกวนิ ที่เกาะฟิลลิป- รถไฟจักรไอน ้าโบราณ – ไร่ไวน์ –  
ช๊อปป้ิง DFO OUTLET SOUTHWHARF 

• นับถอยหลังสู่ปีใหม ่2566 ทีน่ครซิดนีย ์สถานที่เคาทด์าวนต์ิดอันดับโลก 

• รับประทานอาหารกลางวัน ณ ไร่ไวน ์พร้อมไวนท่์านละ1 แก้ว 

••  มือ้ค ่าสุดพเิศษกุ้งมังกรท่านละคร่ึงตัว พร้อมไวนร์สเย่ียม  

••  รับประทานอาหารไทย 2 มือ้  

  

  

  

  

  

 

*** บินตรงสู่ประเทศออสเตรเลีย / มีจอทีวีทุกที่นัง่ / บริการเสิรฟ์อาหาร *** 



           

  

  
 
 

 

 

*** บริษัททวัร ์ขอสงวนสิทธ์ิ รบัจองทวัร ์ส าหรบัผูท้ี่จะเดินทางไดร้บัวัคซีน ครบ 2 เข็มแลว้เท่านั้น *** 

 

 

 

18.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 4 แถว 

เคานเ์ตอร ์D สายการบินเจต๊สตารแ์อรเ์วย ์(JQ) เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบัและบริการเอกสารการ

เดินทาง 

21.25 น.  เหินฟ้าสู่ นครเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินท่ี JQ30 

DAY ITINERARY 
MEAL 

B      L      D 
HOTEL 

1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ)     

2 เมลเบิรน์ (บินภายใน)– ซิดนีย ์– เที่ยวชมเมือง    
 SYDNEY HOLIDAY INN 

AIRPORT 

3 

นครซิดนีย ์– เทือกเขาสามอนงค ์– สวนสตัวพ้ื์นเมือง – (Countdown 

Sydney 2023) 
พิเศษ...รบัประทานอาหารไทย 

   
SYDNEY HOLIDAY INN 

AIRPORT   

4 
นครซิดนีย ์(บินภายใน) – เมลเบิรน์ – ชมเพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป  

พิเศษ..พรอ้มทานกุง้มงักรท่านละคร่ึงตวั เสรฟิพรอ้มไวนร์สเย่ียม 

   MELBOURNEMERCURE 

WELCOME HOTEL  

5 

เมลเบิรน์ –ชมเมือง – รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ –ชิมไวนท์ี่ยารร์่า 

วลัเลย-์ ชอ๊ปป้ิง DFO OUTLET SOUTHWHARF 

พิเศษ...รบัประทานอาหารไทย 

   
MELBOURNE MERCURE 

WELCOME HOTEL 

6 นครเมลเบิรน์- กรุงเทพฯ 
 

   

ก าหนดการเดินทาง อตัราค่าบริการ / ท่าน 

กรุป๊เคา้ทด์าวนปี์ใหม่  

29 ธนัวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 

111,900.- 

วนัแรก  (วนัพฤหสับดีที่ 29ธนัวาคม 2565) กรุงเทพฯ  



           

  

 

 

 

10.25 น. เดินทางถึงสนามบินทูลลามารีน นครเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลียหลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมือง 

12.55 น. น าท่านเดินทางสู่อาคารภายในประเทศ เพื่อเหินฟ้าสู่ นครซิดนีย ์  โดยสายการบินเจต๊สตาร์

แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ JQ518 

14.20 น. เดินทางถึงสนามบินคิงสฟ์อรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์เมืองหลวงของรฐันิวเซาทเ์วลล์ น าท่านชม

นครซิดนีย ์โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายท่ีหนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพกัผ่อนวนัหยุดหรือ

ยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อนัสดชื่น ท่ีนิยมเล่นกระดานโตค้ล่ืน หาดทราย

แห่งน้ียงัไดเ้ป็นเสน้ทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลยบ์อลชายหาดในคราวท่ีจดักีฬาโอลิมปิก ปี 

2000  ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอนัสวยงาม

ของอ่าวซิดนีย ์และมหาสมุทรแปซิฟิคท่ีสวยงามแวะท่ีเดอะแกป๊ จุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งท่ีท่าน

จะไดช้มทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิกและความงามของปากอ่าวทางเขา้ซิดนียใ์นทาง

เรือในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อตา้นขา้ศึกท่ีเขา้มาทางเรือในยามสงครามมา้หิน

ของมิสซิสแม็คควอรี่ มา้นัง่หินตัวโปรดของภริยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรฐันิวเซาท์เวลส ์

ซึ่งเป็นมา้หินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ดา้นหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ท่ีสวยงามนอกจากน้ี

ดา้นบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปท่ีสวยงามท่ีท่านจะถ่ายรูปใหเ้ห็นโรงละครโอเปร่า เฮา้ส์

และสะพานฮารเ์บอรเ์ป็นสญัลกัษณข์องนครซิดนีย ์ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  SYDNEY HOLIDAY IN AIRPORT HOTEL (4*)หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส  ์ชื่นชมทิวทัศน์อนัสวยงามบนผืนแผ่นดิน

และหุบเขาอนักวา้งใหญ่ซึ่งเป็นท่ีอยูข่องนกนานาชนิด สตัวต์่างๆ สามารถอาศยัอยูต่ามธรรมชาติ

วนัที่สอง (วนัศุกรท์ี่ 30 ธนัวาคม 2565)  ซิดนีย ์–ชมเมือง 

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

เคาทด์าวน ์ ซิดนีย ์2566 

 

 

 



           

  

และเต็มไปดว้ยตน้ยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน ้าเงินตามหุบเขาอันกวา้งใหญ่ผ่านเมือง

เล็กๆ กลางหุบเขาชื่อว่าKATOOMBA  จากน้ันชม เขาสามอนงค ์(THREE SISTERS ROCK)เป็น

แท่นหินใหญ่สามกอ้นรูปทรงแปลกตาท่ีเกิดจากฝนและลมพดัจนเกิดเป็นต านานความรกัอนัแสน

เศรา้ของยกัษ์สาวอะบอริจิ้ นสามตนท่ีถูกสาปใหเ้ป็นหินสามกอ้นท าใหหุ้บเขาแห่ง น้ีมีความงาม

ยิ่งขึ้ นจากน้ันน าท่านเดินทางสู่SCENIC WORLD บริษัทท่ีบริการกระเชา้และรถรางลงหุบเขาท าให้

ท่านไดช้มเขาสามอนงค์ไดส้วยงามยิ่งขึ้ นอีกมุม น าท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC 

RAILWAY)ท่ีดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมยัก่อนมีความชนัถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขา

อันสูงชันสู่หุบเขาดา้นล่างอย่างต่ืนเตน้และหวาดเสียว จากน้ันใหท้่านไดเ้ดินชมธรรมชาติตาม

ทางไมท่ี้จดัไวอ้ย่างสวยงามใตหุ้บเขา ชมป่าฝนและหุ่นจ าลองการขุดถ่านหินในสมยัก่อนจากน้ัน

ข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAYจากใตหุ้บเขาสู่ดา้นบนพรอ้มชมความงดงามเบื้ องล่างของหุบ

เขาสีน ้าเงินท่ีท่านยงัสามารถชมยอดเขาสามอนงคอ์ีกมุมท่ีแตกต่าง  

 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน อาหารตะวนัตก ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่สวนสตัวพ้ื์นเมือง KOALA PARK SANCTUARYเพลิดเพลินไปกบัการชม

ธรรมชาติและความน่ารกัของเหล่าสตัวพ์ื้ นเมืองนานาชนิดอาทิ โคอาล่า จิงโจ ้วอมแบทใหท้่าน

ไดส้มัผสัและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตวัน้อยอยา่งใกลช้ิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือ

ของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มรื่น บนพื้ นท่ีกวา่ 10 เอเคอรข์องผืนป่าอนั

อุดมสมบูรณเ์ขตรอ้นชื้ นหลงัจากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองซิดนีย ์

 



           

  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารไทย ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าคณะไปร่วมประสบการณพิ์เศษครั้งหน่ึงในชีวิตที่ร่วมเฉลิมฉลองการนับถอยหลงัสู่

ปี2023 ก่อนใคร ที่นครซิดนียป์ระเทศออสเตรเลียหน่ึงในประเทศที่กา้วเขา้สู่ปีใหม่เป็นแห่ง

แรกๆของโลกและมีช่ือเสียงติดอันดับสถานที่ในการจัดกิจกรรมเคาทด์าวน์ติดอันดับโลก 

โดยงบประมาณที่ใชใ้นการจุดพลุฉลองปีใหม่ของออสเตรเลียอยู่ที่ประมาณ6ลา้นดอลลาร์

ออสเตรเลียตื่นตาตื่นใจกบัการแสดงดอกไมไ้ฟที่อลงัการสวยงาม 

***อิสระใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศการนับถอยหลงัเขา้สู่ปีใหม่*** 

COUNTDOWN NEW YEAR TO 2023 

จนกระทัง่ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านกลบัสู่ท่ีพกัโรงแรม HOLIDAY INN  AIRPORT HOTEL4* หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่สนามบินคิงสฟ์อรด์สมิทธ ์อาคารภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่นครเมลเบิรน์ 

10.40 น. เหินฟ้าสู่นครเมลเบิรน์ โดยสายการบินเจต๊ สตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี JQ511 

12.15 น. เดินทางถึงสนามบินทูลลามารีน นครเมลเบิรน์ เมืองหลวงรฐัวิคตอเรีย   

บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจีน  

 น าท่านเดินทางสู่เกาะฟิลลิป เขตอนุรกัษ์ธรรมชาติซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีเต็มไปดว้ยสตัวพ์ื้ นเมือง

มากมายท่ีทางการอนุรกัษ์ทั้งสตัวน์ ้าและสตัวป่์าและคงความเป็นธรรมชาติท่ีมีหาดทรายและป่า

พุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นท่ีอยูข่องเพนกวินตวัน้อย แมวน ้าและนก นานาชนิด ระหวา่งทางแวะโรงงาน

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

 



           

  

PHILLIP ISLAND CHOCOLATE FACTORYใหท้่านไดเ้ลือกชิมช็อกโกแลตในรสชาติต่างๆและ

สามารถซื้ อกลบัเป็นของฝากได ้  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารตะวนัตก ณ ภตัตาคาร 

  (เมนูพิเศษ กุง้มงักรท่านละคร่ึงตวั เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเย่ียม)  

น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARKพบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความ

น่ารกัของฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กที่สุดในโลกท่ีอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND 

BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตยอ์สัดงไดเ้ห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพรอ้มใจกันยก

ขบวนพาเหรดขึ้ นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพรอ้มอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยท่ีรออยู่ในรัง 

เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินใหท้่านเห็นความน่ารกัอย่างใกลช้ิด เพนกวิน

น้อยเหล่าน้ีจะออกไปหาอาหารแต่เช ้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก(ห้ามถ่ายรูป

เพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าใหเ้พนกวินตกใจ ) 

 

  

  สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสู่ เมืองเมลเบิรน์ 

  น าท่านเขา้พกัที่โรงแรม MERCURE WELCOME HOTEL3* หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมเมลเบิรน์เป็นเมืองท่ีมีความต่ืนตาต่ืนใจดว้ยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่

เขา้ดว้ยกันเป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น ้าYarraมีสวนสาธารณะริมน ้ามีสถาปัตยกรรมของ

ยุคต่ืนทองในสมยักลางศตวรรษท่ี 18 คละเคลา้กบัตึกสูงระฟ้าในสมยัปัจจุบนัท าใหม้ีภูมิทัศน์ของ

เมืองท่ีไม่เหมือนใครมีแม่น ้ าตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์นน าท่านชมอาคาร

รฐัสภา อาคารท่ีก่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรปชม สวนฟิตซรอยสวนสาธารณะขนาดใหญ่

ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ์เป็นท่ีตั้งกระท่อมกัปตนัคุก้(ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม)บา้นพกั

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

ชอ้ปป้ิงที่ DFO OUTLET SOUTHWHARF 



           

  

ของนักส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลกผูค้น้พบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใตก้ระท่อมน้ีได้

ถูกยา้ยมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรน์ในวาระครบรอบ 100 ปี น าท่านเดินทางสู่สถานี

รถไฟจักรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)ซึ่งแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการ

เดินทางระหวา่งเมืองและขนส่งสินคา้เปิดใหบ้ริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าท่ีวิ่งระยะสั้น 

ๆ ปัจจุบนัไดถู้กดดัแปลงน ามาใชใ้นการท่องเท่ียวชมป่า น าท่านนัง่รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ เพื่อชม

ทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวิ่งของรถไฟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่หุบเขายารร์่า หุบเขาแห่งไวน์ชั้นเลิศของออสเตรเลีย อีกหน่ึงจุดหมาย

ปลายทางดา้นการท่องเท่ียวของรฐัวิกตอเรีย (Victoria) โดยอยูห่่างจากเมืองเมลเบิรน์ไปทาง

ตะวนัออก ประมาณ 90 กิโลเมตร ปัจจุบนักลายเป็นแหล่งผลิตไวน์ท่ีมีชื่อเสียงมากแห่งหน่ึงของ

ประเทศออสเตรเลีย 

เที่ยง        รบัประทานอาหารกลางวันอาหารตะวันตก ณ ภตัตาคารในไร่ไวน ์พรอ้มเสรฟิไวนท่์านละ 1แกว้ 

น าท่านเยี่ยมชมไร่ไวน์ ROCHFORD WINERY เป็นไร่ไวน์ท่ีมีชื่อเสียงของรฐัวิคตอเรียในยา่นหุบเขา

ยารร์่า ใหทุ้กท่านไดท้ดลองชิมไวน์ ทั้งไวน์ขาวและไวน์แดง ไม่วา่ไวน์แดงจากองุ่นปิโนต์นัวรแ์ละส 

 ปารก์ลิงไวน์ท่ีดืท่ีสุดของออสเตรเลีย รวมไปถึงป่าสูงท่ีปกคลุมดว้ยไอหมอกสีขาวนวล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเมลเบิรน์ น าท่านชอ้ปป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้ DFO 

OUTLET SOUTH WHARF สวรรคข์องนักชอ้ป ท่ีน่ีคือศูนยก์ารคา้เอาตเ์ล็ท (Outlet Center) ขนาด



           

  

ใหญ่ใจกลางเมืองเมลเบิรน์ท่ีนักท่องเท่ียวไม่ควรพลาด มีรา้นคา้มากกว่า 170รา้นคา้ มีสินคา้

มากมายรวมถึง Armani, Michael Kors, Coach, Calvin Klein และ Kate Spadeเป็นตน้นอกจากน้ี

ยงัมีส่วนของ Homemaker Hub  ซึ่งประกอบดว้ยรา้นคา้ขนาดใหญ่กวา่ 10 แห่ง และบริเวณ

ใกลเ้คียงติดกบั DFO South Wharf ยงัมีทั้งรา้นอาหาร บาร ์ และรา้นกาแฟหลากหลายซึ่งเป็น

จุดหมายปลายทางส าหรบัชาวเมลเบิรน์และนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการหาอาหารอร่อยรบัประทาน

เคลา้บรรยากาศดีๆ อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารไทย ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE WELCOME HOTEL 3* หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรมและเช็คเอา้ท ์

  อิสระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

11.00 น. จนกระทัง่ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานทูลลามารีน นครเมลเบิรน์ 

14.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ สายการบินเจต๊สตาร ์แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ JQ 029 

19.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หก  (วนัองัคารที่ 3 มกราคม 2566) เมลเบิรน์ –กรุงเทพฯ 

 



           

  

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง :  29 ธนัวาคม 2565– 03 มกราคม 2566 (เคาทด์าวนซิ์ดนีย ์ปีใหม่66) 

ราคาตอ่ท่าน ราคารวมตัว๋ 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู่ 2 ทา่น/หอ้ง 111,900.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 108,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 104,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 102,900 

หอ้งพกัเดี่ยวเพ่ิมท่านละ  14,900 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านตอ่ 1 หอ้ง ลดท่านที่3    1,000 

***ย่ืนวีซ่าวนัสุดทา้ยภายในวนัที่ 14 ตลุาคม 2565*** 

* ราคาน้ีบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัของสายการบิน  

* การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารมากกว่า 20 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญต่  า่กวา่ 20 

ท่าน บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเล่ือนการเดินทาง หรอืปรบัราคาเพิ่ มขึ้น ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสรุปไดห้ลงัท่ีปิด

กรุ๊ปแลว้ประมาณ 3 อาทิตยก์่อนเดินทาง 

* กรณีใชต้อ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class)  หรือ ทารก (Infant) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจาก

เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ  

* กรณีออกตัว๋แลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND)เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของ

สายการบิน 

*ส าหรบัหอ้งท่ีเป็นสามเตียง(Triple Room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียง

ใหญ่สองเตียงท่ีสามารถพกัได ้3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นหอ้ง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 

Double + 1 Extra bed) ส าหรบัหอ้งนอน 3 ท่านหรือบางโรงแรมกรณีพกั 3 ท่าน/หอ้ง บางโรงแรมไม่มีหอ้ง 3 

เตียง ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม 

* บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในเรื่องตัว๋ท่ีลูกคา้ซื้ อเองเพื่อต่อเท่ียวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ  

ท่ีจะมาเดินทางกบัคณะเราหากเท่ียวบินล่าชา้หรือจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวน  

กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้



           

  

*หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษหรือท่ีนัง่บนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบใน

ตอนจองทัวรห์รือก่อนเดินทางอยา่งน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบินทราบแต่จะไดต้ามท่ีขอหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสาย

การบินจะพิจารณาให ้

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณีลูกคา้มีวีซ่าอยู่แลว้ หรือ มีบตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทาง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ น หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของ

เจา้หน้าตรวจคนเขา้เมือง   

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

* โรงแรมท่ีออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

* ราคาทวัรไ์ม่รวมท่ีนัง่ Long leg หากท่านตอ้งการจะตอ้งแจง้สายการบินเพื่อซื้ อท่ีนัง่ก่อนเดินทาง(มีจ านวนจ ากดั) 

* การใชผ้า้เช็ดตัวในโรงแรม หากตอ้งการใหเ้ปล่ียนทุกวนัใหท้่านวางผา้เช็ดตวัไวท่ี้พื้ น ถา้แหวนไวท้างโรงแรมจะไม่

เปล่ียนใหเ้พราะถือวา่ท่านยินดีท่ีจะใชผ้า้เช็ดตวัผืนเดิมและยินดีเขา้ร่วมรณรงคก์ิจกรรมลดโลกรอ้น 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัชั้นประหยดั เจต๊สตารแ์อรเ์วย ์(JQ) ตามท่ีระบุในรายการ 

(กรณีวางตัว๋คอนเฟริมท่ีนัง่หรือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงใดๆ  

ไดท้ั้งสิ้ น หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง ตัว๋ Non Refundable) 

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

ท่ีระบ ุ

3. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี, ค่าวีซ่าเขา้ประเทศ

ออสเตรเลีย 

4. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับ

ทวัรเ์ท่านั้นเงื่อนไขการคุม้ครอง 

 หากลูกคา้เดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกัน(รายเด่ียว) ลูกคา้

สามารถจดัท าเองได ้หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ  

 อายุ 1-15ปี และต า่กวา่ 75 ปี คุม้ครองรายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์

 กรณีลูกคา้อายุต า่กวา่ 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้ นไป และ ไม่ไดเ้ดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป ตอ้งท า

ประกนัเด่ียวเพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกบัเจา้หน้าท่ี  

 ลูกคา้ท่ีจอยแลนด ์ท่ีอาศยัอยูใ่หนประเทศน้ันๆ อยูแ่ลว้ไม่คุม้ครอง ไม่ตรงตามเง่ือนไขกรมธรรม ์

6. ค่าน ้ามนัจากสายการบิน ณ วนัท่ี  22 สิงหาคม 2565 และบริษัทฯของสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาตาม

ภาษีน ้ามนั หากสายการบินเปล่ียนแปลงภาษีน ้ามนัหลงัจากน้ี 

7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย ส าหรบัคนไทย 

 

 



           

  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

2. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนดควรจดัเตรียม 20 กิโลกรมั 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง  

4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจา่ย 4 เหรียญตอ่วนั ตอ่คน (โดยเฉล่ีย  20 เหรียญออสเตรเลีย) 

7. ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจา่ย 4 เหรียญต่อวนั ตอ่คน  (โดยเฉล่ีย 20 เหรียญออสเตรเลีย) 

8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกคา้ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการ

เดินทาง  

9. ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

10. ไม่รวมค่าอินเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน 

1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 80,000.-บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  

2. ท่านตอ้งเตรียมเอกสารใหท้างบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวีซ่าเขา้ประเทศ

ออสเตรเลียก่อน 21วนัท างาน หรือก่อน 3 สปัดาห ์ 

3. หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศออสเตรเลียล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสาย

การบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

4. ส าหรบัส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการ กรณี

ลกูคา้ที่ผลวีซ่าผ่านก่อน 30 วนัท าการ ขอช าระยอดค่าใชจ้า่ยทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ไดร้บัเงินครบ

ทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รบัผิดชอบ

ของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

6. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

7. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดอ้่านเงื่อนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 



           

  

เง่ือนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผู ้

เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วนัท าการคืนค่ามัดจ  าทั้งหมด 80,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 75-90 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ  า 60,000.-บาท 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจ  าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-75 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาล

ตา่งๆ)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทางหรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทยหรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ

จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  

 กรณีวีซ่าไม่ผ่านก่อนเดินทาง  วนัท าการคิดค่าใชจ้า่ยตามความเป็นจริง หากหลงัจากน้ียึดค่ามัดจ  าทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าชา้ของสายการบินหรือ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหวา่งท าทวัร ์

ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

2. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมี

สิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศ  

3.   บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบและไม่คืนเงินไหท้่านไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจา้หน้าท่ีตรวจ

คนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ ดังน้ี 

3.1  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ตามท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา 

3.2  บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบตัรข้ึนเครื่องใหผู้โ้ดยสารอนัเน่ืองจากหนังสือ

เดินทางช ารุดหรือท่ีลูกคา้ไดป้ระทบัตราอื่นๆลงในหนังสือเดินทางท่ีไม่ใช่การเขา้-ออกประเทศจาก

กองตรวจคนเขา้เมือง รวมถึงพาสปอรต์ท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวนัเดินทาง 

3.3  กรณีลูกคา้ลืมพาสปอรต์ ณ วนัเดินทาง เจา้หน้าท่ีสายการบินไม่อนุญาตใหเ้ดินทาง 

3.4กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่าอนัสืบเน่ืองมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถว้นและไม่ผ่าน

มาตรฐานในเรื่องการเงินและการท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง หรือแจง้ขอ้มูลเป็นเท็จ แลว้โดยปฎิเสทวี

ซ่า 

3.5 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง

ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย  

3.6 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าตัว๋เครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณี

ท่ีสายการบินระหวา่งประเทศล่าชา้ เน่ืองจากอยูน่อกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 

 



           

  

เอกสารในการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่นวีซ่าโดยประมาณ 45 วนัท าการ (ไม่รวมวนัเสาร-์อาทิตย ์และนักขตัฤกษ์)   ) 
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมคัรทุกท่าน ท่ีสมคัรขอวีซ่า เพื่อ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผู้ย่ืนขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ท่ีศนูยย่ื์นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วย
ตนเอง เพื่อสแกนลายน้ิวมือ และต้องจองคิววีซ่าก่อนย่ืนเท่านัน้ 

1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต า่กวา่ 6 เดือน (นับวนัเดินทาง) และถ่ายส าเนาหนา้ที่มีการเดินทางเขา้-

ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคญัมาก) 

***การยื่ นวซี่าออสเตรเลียไม่จ  าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอรด์การเดินทาง (ถา้มี) 

หรอื ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยื่ นได ้แตห่ากใหท้างบรษิัทฯ มา จะดีกวา่เน่ืองจากทางบรษิัทฯ จะน าพาสปอรต์ไป

รูดเล่มท่ี VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท่ี้บรษิัทฯ ทางลูกคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

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

3) ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

4) ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถา้มี), ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  

5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษัทที่ท  างานอยู ่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรอื

ส าเนาทะเบียนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกิจการ 

6) ขา้ราชการจะตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  

7) ขา้ราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะไดค้ืนเพื่อ

ไดร้บัพิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ 

สถานทูตออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใชย่ื้นวีซ่า 

9) เด็กขอหนังสือรบัรองจากโรงเรียน(ตวัจริง)หรือสมุดรายงานประจ าตวันักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัร

นักเรียน  

10) ขอส าเนาสูติบตัร เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี 

11) เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี หากไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านั้น จาก

บิดาและมารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุต า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัที่ตวัแทนยื่นวีซ่า VFS พรอ้มกับบุตร   

11.2 กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยจะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอจากบิดาและมารดา

อนุญาตออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229 

12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลกูคา้ที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีท่ีผูสู้งอาย ุ75 ปีขึ้นไปยนืยนัท่ีจะ

เดินทางจรงิ บรษิัทฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ื่ นวซี่าก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ย

ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนเดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีวซี่าไม่ผา่นหรอืออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าให้

เดินทางไม่ไดบ้รษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพื่ อนรว่มเดินทางท่ี

ผา่นแลว้จะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผา่น บรษิัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าทวัร์

ทัง้หมดรวมถึงญาติหรอืผูติ้ดตามท่ีผลวซี่าออกแลว้แตย่กเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีที่ยืนยนัจะใหย้ื่นวีซ่า  เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใชจ้่ายเพิ่มใน

การท าประกนัสุขภาพซึ่งลูกคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยื่นวีซ่า  (ราคาข้ึนอยูก่บับริษัทฯ ประกนัน้ันๆ 



           

  

หรือ ลูกคา้สามารถท าเองได)้  หลงัจากยื่นแลว้ รออีกประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอรม์ 

(Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามท่ีสถานฑูตก าหนด หลงัจากน้ันรอผลวีซ่าอีกที 

นอกจากน้ีวีซ่าขึ้ นอยูก่บัผลของสุขภาพของผูสู้งอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรบั

วีซ่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์ (ส าคญัมาก) 

ที่สามารถติดต่อได ้ลงในส าเนาบตัรประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบา้น เพื่อกรอกฟอรม์ในการยื่นวีซ่า 

13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วนั   หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านไดย้ื่นเล่ม

เขา้ VFS แลว้น าเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจ้นกวา่จะถึงวนัก าหนดรบัเล่ม หาก

มีการใชเ้ล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น --          

 

กรณีลกูคา้ใชบ้ตัรเอเบค 

โดยปกติบตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดินทางเพื่อธุรกิจเท่าน้ัน ซึ่งการเดินทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยื่น 

วีซ่าท่องเท่ียว เน่ืองจากการท่องเท่ียวจะตอ้งยื่นวีซ่าแบบท่องเท่ียว(Tourist Visa) แต่หากลูกคา้จะใชบ้ตัรเอเบค 

(APEC CARD) แลว้ไม่สามารถเขา้ประเทศออสเตรเลียได ้ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น  

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

อัตโนมตัิ เน่ืองจากตามเง่ือนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แลว้จะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดย

อัตโนมติั) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของลูกคา้ในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้:

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

 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมติัวีซ่าน้ันขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวีซ่าไม่

สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ้ ซึ่งทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมี

ความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศออสเตรเลียตามเอกสารท่ีระบุเท่าน้ัน  

 

กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า 

1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด หรือ หากตอ้งการยื่น

ค ารอ้งขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ 

และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บิดเบือน

ขอ้เท็จจริง หรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่า

ของท่าน ข้ึนอยูก่บัทางบริษัทฯ จะพจิารณา และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

 

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


           

  

ที่อยู ่ตวัแทนรบัยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ  าประเทศไทย 

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

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

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 

 

**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รบัย่ืนวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไข

ที่จะยื่น 

 กรุณาเตรียมเอกสารท่ีช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ  า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั 

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการยื่นวีซ่าของท่าน 

 

(ส าคญัมาก กรุณาใส่ขอ้มูลตามจริง) 

 

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

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

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

4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 

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

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

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

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

ท่ีอยู.่............................................................................................................ รหสัไปรษณีย ์............................. 

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

6. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส   (.....) หยา่    (.....) ม่าย   (.....) อยูก่ินฉันสามี-ภรรยา   (.....) 

แยกกนัอยู ่

ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

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

ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ....................................................................................................................... 

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

7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 



           

  

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา 

............................................................................... 

ท่ีอยู ่........................................................................ รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์....................................... 

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

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

 ขอ้มูลส่วนตวัเพ่ิมเติม 

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 หอ้งพกัผูใ้หญ่3ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง   

 10.5 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง 

12. อาหาร        ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

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

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

14. รีเควสท่ีนัง่.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบรษิัทฯ จะแจง้ทางสาย

การบินฯ ตามท่ีรเีควสมา แตไ่ม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยูก่ับพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรี

เควส long leg ทางสายการบินไม่รบัจอง ทางลูกคา้ตอ้งชี้แจงเหตผุลกับทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตวัท่านเอง) 


