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มัน่ใจทกุการเดินทาง ประสบการณ์มากกวา่ 20  ป ี

  (Aus_09 ออสเตรเลีย แคนส์ ซดินีย์  7D5N ม.ค.-มี.ค 62 (QF) 

 

เที่ยวเมอืงซดินีย์ ดา้น า้ชมแนวปะการงัทีใ่หญท่ี่สดุในโลกที่เมอืงแคนส ์

นัง่รถไฟสายประวตัศิาสตร์  สัมผัสวฒันธรรมของเผา่อะบอริจนิ 

ชมสวนธรรมชาตเิขตร้อนชื น RAINFOREST NATURE PARK  

โคอาลา่ ปาร์ค - อทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ส ์ นัง่รถรางทีช่นัทีส่ดุ 

ชอ้ปปิง้ QUEEN VICTORIA BUILDING และ Cairns Night Markets 

เดนิทางโดยสายการบนิ แควนตัส แอร์เวย ์(QF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พักโรงแรมระดบัมาตรฐาน 

 มัคคุเทศก์มีความช้านาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม 

 เพลิดเพลินกับการด้าน ้าชมแนวปะการังที่ใหญ่ที่สดุในโลก (GREAT BARRIER REEF) 

 นั่งรถไฟสมัผัสความงามของธรรมชาติที่งดงามของป่าฝนที ่KURANDA STATION 

 โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF) 

 

ก้าหนดการเดนิทาง 

 

 

 

 

 
 

เดอืน มกราคม 2562 6 – 12 , 20 - 26 

 

เดอืน กมุภาพนัธ ์2562 3 – 9 , 17 - 23 

เดอืน มนีาคม 2562 3 – 9 , 17 – 23 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.

ใบอนุญาตธรุกิจน้าเที่ยวเลขที ่11/01967 
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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมู ิ – ซดินยี ์  

15.00 น.  คณะพร้อมกันทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั นที่ 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร์ N สายการบนิ

แควนตสั       พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ้านวยความสะดวกในการตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการ

เดินทาง พร้อมรบัเอกสารในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามน้าเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง) 

18.10 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์  เที่ยวบินที่  QF 024 

วนัทีส่อง ซดินีย ์– แคนส์ – ชมเมอืง – CAIRNS NIGHT MARKET 

06.25 น.  เดินทางถึงสนามบิน คิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่า

ไทย 3 ชม.)  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว น้าท่านเปล่ียนเครื่องบินภายในเพ่ือ

เดินทางต่อสู่เมืองโฮบาร์ท 

..… น.  ออกเดินทางสู่เมืองแคนส์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF … 

….. น.  ถึงสนามบินเมืองแคนส์ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส้าคัญของรัฐควีนส์แลนด์และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็น

ประตูหลักสู่ เกรท แบริเออร์ รีฟ ( THE GREAT BARRIER REEF ) ซึ่งเป็นแนวปะการังที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์

ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ นอกจากนี เมืองแคนส์ยังมี

ทรัพยากรธรรมชาติทางป่าไม้ที่ได้รบัการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกนอกจากนี ยังเป็นที่รู้จักกันในฐานะเมือง

แห่งการผจญภัยของออสเตรเลียที่มีกิจกรรมโลดโผนและน่าตื่นเต้นมากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น้าท่านชมเมืองแคนส์ แวะชมมหาวิหารเซนต์โมนิก้า ( St. Monica’s Cathedral ) ท่านจะได้เห็นมหาวิหาร

ที่งดงามที่สุดในทั งหมดของออสเตรเลีย ที่ประกอบภาพเรื่องราวต่างๆด้วยหน้าต่างกระจกสีสันสวยงาม น้า

ท่านชมวิวเมืองแคนส์ ที่จุด Stunning Lookout ท่านจะได้เห็นวิวเนินเขาแบบพาโนรามาจากจุดชมวิวที่สวย

สุดในเมืองแคนส์ 

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก MANTRA TRILOGY CAIRNS HOTEL หรือเทียบเท่า 

  ให้ท่านอิสระที่ Cairns Night Markets ตลาดกลางคืนเมือง Cairns นี ตั งอยู่ที่  Cairns Esplanade เปิด

ตั งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 23.00 น. เป็นประจ้าทุกคืน มีแผงร้านค้ามากกว่า 70 ร้าน คุณสามารถเลือกซื อ

ของขวัญและของที่ระลึกได้ที่นี่ มีทั งหมวกส้าหรับเดินป่า didgeridoos และงานศิลป์มากมาย จากนั นน้า

ท่านเดินกลับสู่โรงแรมที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม แคนส ์– ดา้น า้ดูปะการงัที่ใหญท่ีส่ดุในโลก เกรท แบรเิออร ์รฟี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น  น้าท่านเดินทางสู่ท่าเรือและล่องเรือของบริษัท GREAT ADVENTURE  สู่แนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

(Great Barrier Reef) มีพื นที่ครอบคลุมทั งหมดมากกว่า 2,000 กิโลเมตร ซึ่งมีประมาณ 3,400 แนว

ปะการังที่ประกอบด้วยปะการัง 400 ชนิด และมีปลาประมาณ 1, 500 สายพันธุ์แหวกว่ายอยู่ในบริเวณนี  

แนวปะการัง เพลิดเพลินกับการ Snorkeling ด้าน ้าชมปะการังที่สวยงามและปลาน้อย ใหญ่ในทะเล  ท่าน

ยังสามารถนั่งเรือท้องกระจก ท่านจะได้เห็นภาพใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิดสวยงามจากใต้ท้องเรือ ประทับใจ
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กับการชมชีวิตใต้ท้องทะเลไม่ว่าจะเป็นปะการังสีสวยงาม พืชใต้น ้า ปลาหลากสี หอยขนาดใหญ่รูปทรง

ต่างๆ นอกจากนี ยังให้ท่านได้ขึ นชมธรรมชาติที่เกาะกรีนไอซ์แลนด์ เดินเล่นตามหาดทรายขาว สะอาด

กลางสายลมเย็นจากทะเล และธรรมชาติที่งดงามแบบไม่น่าเชื่อ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟ่ตบ์นเรอื 

บ่าย  ให้ท่านได้อิสระในการถ่ายรูป ด้าน ้า หรือจะนั่งเล่น  ที่ยงัไม่รวมคอื SCUBA DRIVING, SEA WALKER 

SCENIC HELICOPTER) จนได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองแคนส์โดยนั่งเรือเร็วประมาณ 45 นาที 

17.30 น.  เรือล่องกลับสู่ท่าเรือแคนส์ น้าท่านเดินกลับสู่ท่ีพักโรงแรมเพ่ืออาบน ้าเปลี่ยนเสื อผ้า 

ค่า้   รับประทานอาหารค่า้ ณ ภตัตาคาร  

  นา้ทา่นเขา้สู่ทีพ่กั MANTRA TRILOGY CAIRNS HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

  

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี ่ นั่งรถไฟประวัตศิาสต ์ KURANDA SCENIC RAILWAY –  RAINFOREST NATURE PARK  –  

 สมัผสัวฒันธรรมของชาวอะบอรจิิ น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนั น  น้าท่านเดินทางจากโรงแรมโดยรถโค้ชสู่สถานีรถไฟของ KURANDA SCENIC RAILWAY ให้ท่านได้สัมผัส

ความงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติ เริ่มต้นที่สถานีรถไฟ CAIRNS STATION ออกเดินทางสูสถานีปลายทาง

คือ KURANDA STATION  ให้ท่านได้ผ่านชมธรรมชาติที่งดงามของป่าฝน ผ่านไร่อ้อย หมู่บ้านชนบทของ

ชาวออสซี่ ผ่านอุโมงค์ที่มนุษย์ก่อสร้างขึ นด้วยมือในอดีต ผ่านหุบเขาและเหวลึก พร้อมชมทัศนียภาพที่

สวยงามของภูเขารูปต่าง ๆ มากมาย ก่อนจะตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของน ้าตกกลางป่าเขา และ

ถ่ายรูปกับน ้าตก  BARRON FALL ก่อนจะถึงสถานีปลายทางที่สถานีคูรันด้า 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร Colonial and Outback 

บ่าย  ชมสวนธรรมชาติRAINFOREST NATURE PARK เป็นสวนที่มพืี นที่ 40 เฮคแตร์ เข้าถึงแก่นแท้ของป่าฝน 

 เขตร้อนชื นด้วย  รถทหารบุกป่าที่เรียกว่า รถสะเทิ นน ้าสะเทิ นบก (WORLD WAR II ARMY DUCK) ชมต้น

ปาล์มโบราณและต้นเฟิร์นบานใบเขียวขจีและเพลิดเพลินกับทัวร์ป่าธรรมชาติทั งบนบกและในน ้า แวะชมโค

อาล่าและสวนสัตว์ป่า พร้อมสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมของอะบอริจิน ให้ท่านได้ชมการสาธิตการขว้าง

มูมเมอแรง     ( Boomerang Throwing )  และตื่นเต้นกับการแสดงของนักเต้นร้าชาวอะบอริจินเผ่า 

(PAMAGIRRI Dance Show )  และให้ท่านได้ชมสัตว์นานาชนิดภายในสวนธรรมชาติแห่งนี  อย่างเช่นโคอา

ล่า จิ งโจ้ นก จระเข้ ทสัมาเนียเดวิล และอื่นๆอีกมากมายเป็นต้น น้าท่านเดินทางกลับสู่เมืองแคนส์ 

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก MANTRA TRILOGY CAIRNS HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีห่า้ แคนส ์– ซดินยี ์– ชมเมอืง – ชอ้ปปิง้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

10.50 น.  ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลล์ โดยเที่ยวบินที่ QF 925 

14.50 น.  เดินทางถึงนครซิดนีย์  น้าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในย่านไชน่า

ทาวน์ เป็นแหล่งขายสินค้าราคาถูกทั งรองเท้า เสื อผ้า ชุดว่ายน ้า และชุดชั นใน และยังเป็นตลาดที่เหมาะ

แก่การมาเลือกซื อของที่ระลึกและผลไม้สดประจ้าฤดูกาล หรือจะช้อปปิ้งย่านซิตี เซ็นเตอร์ (CENTRE 

POINT) เพ่ือช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุง

ตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถ่ินว่าตึก QVB ตั งอยู่ที่บนถนน George Street 

ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ใน

บ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพ่ือซื อสินค้าย่ีห้อดังมากมาย 

หรอืจะซื อครีมบ้ารุงผิวจากห้าง David Jones 

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

   น้าท่านเข้าสู่ที่พัก VIBE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก โคอาลา่ ปารค์ – ชมการตัดขนแกะ – อทุยานแห่งชาติบลเูมา้ทเ์ทน่ส ์– นัง่รถรางทีช่นัทีส่ดุ นั่ง

กระเชา้  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรม 

จากนั น  น้าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ KOALA PARK เที่ยวชมสวนสัตว์พื นเมือง เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิตธรรมชาติ

และความน่ารักของเหล่าสัตว์พื นเมืองนานาชนิดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ ให้ท่าน

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตาม อัธยาศยั พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บคีวิ 

บ่าย  น้าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น เจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสี

น ้าเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี มีภูมิทัศน์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกา เพียงแต่

ประกายสีน ้าเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน ้ามันจากต้นยูคาลิปตัส ปกคลุมพื นดินและกระทบกับแสง

สว่างท้าให้เกิดประกายสีน ้าเงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้าง

ใหญ่ จากนั นเที่ยวชม หุบเขาสามพี่น้อง (THREE’S SISTER) ซึ่งเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตาม

ต้านานเก่าแก่ของชาวอะบอริจิ น  

จากนั น  น้าท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพ่ือนั่งรถรางไฟฟ้าที่ดดัแปลงมาจากรถขน

ถ่านหินในสมัยก่อน วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศา จากนั นขึ น  กระเช้า SCENIC WORLD 

CENDER เพ่ือชมความงดงามของทิวทัศน์เบื องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน ECHO POINT 

หลังจากนั นเดินทางกลับสู่ตวัเมืองซิดนีย์ และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศยั 

ค่า้  รับประทานอาหารค่า้ ณ ภตัตาคาร  

  นา้ทา่นเขา้สู่ทีพ่กั VIBE SYDNEY  HOTEL หรอืเทียบเทา่ 
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วนัที่เจ็ด ซิดนยี ์– กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม   สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสู่

กรุงเทพ 

09.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ แควนตสั แอรเ์วย์ เที่ยวบนิที่ QF 023 

16.40 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง... 

 

  

*** สายการบิน และโปรแกรมทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

อตัราคา่บรกิาร ราคารวมตัว๋เครือ่งบนิ ราคาไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่ 93,900.- 62,900.- 

เดก็พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 91,900.- 60,900.- 

เดก็พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ( มเีตียง ) 87,900.- 56,900.- 

เดก็พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ( ไมม่เีตยีง ) 82,900.- 51,900.- 

พกัหอ้งเดี่ยว เพิม่ทา่นละ 18,900.- 18,900.- 

**ราคาเดก็คอืเดก็ทีม่อีายไุมเ่กนิ 12 ปบีรบิรูณค์ะ่** 

*** ในการเดนิทางในแตล่ะครั ง จะตอ้งมจีา้นวนผูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึ นไป *** 

*** กรณผีูเ้ดนิทางในคณะมไีมถ่งึ 15 ทา่น อาจมกีารปรบัเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนี ไมม่แีถมกระเปา๋เดนิทางใหน้ะคะ *** 

ราคาไมร่วมตัว๋คอืราคาทีไ่มร่วมตัว๋เครือ่งบนิทั งเทีย่วบนิระหวา่งประเทศ และ เทีย่วบนิ

ภายในประเทศ 

 

อตัราคา่บรกิารนี รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ราคานี รวมคา่วซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าโรงแรมที่พักตามระบใุนรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบใุนรายการ 

 ค่ารถรบัส่งระหว่างน้าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
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 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบตัิเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าท้าหนังสือเดินทาง Passport  

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพ่ิมเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนักงานยกกระเป๋า (In 06 Aud Out 06 Aud per Luggage)  

 ทิปพนักงานขับรถ (3 AUD ต่อคน ต่อวัน) 

 ทิปไกด์  (3 AUD ต่อคน ต่อวัน) 

 ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอื คนต่างด้าว 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันที่ทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลัง 

 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการชา้ระเงิน 

 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมมัดจ้าเป็นจ้านวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  

 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนั พร้อมมดัจ้าเป็นจ้านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   (ช่วง ปใีหม,่ 

สงกรานต)์ 

 ชื่อบญัชี  บริษัท เอฟวนีวิ อนิเต อร ์แทรเวิล กรุป๊ จา้กดั 

 ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา อาคารซลิลคิ เฮา้ส์  เลขที ่ 860-0-241510 บญัชีออมทรัพย์ 

 ธนาคารกรงุไทย  สาขา อาคารซลิลคิ เฮา้ส์  เลขที ่ 968-0-091880 บญัชีออมทรัพย์ 

 ธนาคารกสกิรไทย สาขา สีลมคอมเพลก็ซ์  เลขที ่ 020-3-839278 บญัชีออมทรัพย์ 

 ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาอโศกทาวเวอร ์   เลขที ่ 234-2-012317  บญัชีออมทรัพย์ 

กรณชีา้ระด้วยบตัรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรูดบตัร 3 % จากยอดที่ทา้การรดู 

ทางบริษทัเอฟวนีวิ ฯ ไม่มนีโยบายใหท้่านชา้ระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารส่วนบคุคล 

ทั งนี เพือ่ความปลอดภยัในการชา้ระเงนิของทา่นเปน็สา้คญั 

หมายเหต ุ ท่านทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั นทางบริษทั ฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยูต่า่งจังหวดัใหแ้จง้กบัทางบรษิัทให้ทราบตั งแตท่า้การจองหากลูกค้ามีความจ้าเป็นต้องออกตั๋ว

เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั นทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั งสิ น 

 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัท้าการ หรอืก่อนออกตั๋ว

เครื่องบิน มิฉะนั นทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจ้า 

 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท้าการ หรอืก่อนออกตั๋ว

เครื่องบิน มิฉะนั นทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจ้า   (ช่วง ปใีหม,่ สงกรานต)์ 

 หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการท้าวซีา่ออสเตรเลียไมท่นักา้หนดและทางบริษทัฯตอ้งออกตั๋วกบัทางสายการบนิทาง
ลกูคา้จะต้องจา่ยเงนิคา่ทวัร์ทั งหมดกอ่นการออกตั๋วเครือ่งบนิ มิฉะนั นทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลกิการ

ให้บรกิาร  
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การยกเลกิและการคนืเงนิ 

 กรณยีกเลกิ ชว่งเทศกาล เชน่ ปใีหม ่สงกรานต ์ช่วงเดอืนตลุาคม ต้องยกเลกิลว่งหนา้กอ่น 45 วนั  จะไมเ่กบ็คา่มดัจา้ 

 กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท้าการ มิฉะนั น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจ้า 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท้าการ ทางบริษัท ฯ มีความจ้าเป็นต้องหกั 50 % ของอัตราค่าบริการทั งหมด 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท้าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั งหมด 

 กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ได้  เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการ

บิน 

  หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการทา้วซีา่เขา้ประเทศออสเตรเลยี ไมท่นักา้หนดการออกตัว๋ กบัทางสายการบนิ และ  
ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัร์ และ มดัจา้ทั งหมด 

 

เอกสารในการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศออสเตรเลยี 

กรณุาเตรยีมเอกสารในการยืน่วีซา่ใหค้รบ และส่งใหก้บัทางบรษิัทฯ เพือ่ทา้วซีา่กอ่น 21 วนัทา้การ  

*** (เนือ่งจากการยืน่ขอวซีา่ประเทศออสเตรเลยี ตอ้งใช้เวลาในการยืน่วซีา่ 15 วนัทา้การ) *** 

เงือ่นไขในการพจิารณาวซีา่ 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่นั นขึ นอยูก่บัดลุยพนิจิของทางสถานทตูเทา่นั น  ทางบรษิทัฯ เปน็แคต่วัแทนยืน่วซีา่ไม่

สามารถแทรกแซงการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูได้ ซึ่งทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสาร

พรอ้มและมคีวามประสงคท์ี่จะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบเุทา่นั น 

** กรณุาเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีส่ถานทตูกา้หนด ** 

 

ตั งแตว่นัที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป กระทรวงกจิการตรวจคนเขา้เมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบ

โอเมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย  

***ดังนั นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาติดต่อที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อสแกนลายนิ วมือ***  

1.ส้าหรับบุคคลทั่วไป 

 พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่้ากว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมา

ด้วย)  

 รูปถ่ายสี  2” จ้านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด้า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรบัปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรอืใส่ชุดราชการ, ไม่

ยิ ม, พื นหลงัเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 ส้าเนาทะเบยีนบ้าน, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ท้างาน / ที่อยู่ เพ่ือใช้ในการย่ืนขอวีซ่า ( 

ภาษาองักฤษ ) 

 กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบยีนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต )ใบมรณะบตัร  

 ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)  

 หลักฐานการเงนิโดยใชส้มดุเงนิฝากตวัจรงิ หรือ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึ่ง 
เท่านั น!!!  ถ้าให้ส้าเนาสมุดเงินฝากไม่สามารถใช้ยื่นวีซ่าออสเตรเลียได้ 

 หนังสือรบัรองการท้างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท้างานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั น) 
 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรบัรองการท้างานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้ส้าเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส้าเนาใบ

ทะเบยีนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรอืเป็นเจ้าของกิจการด้วย     

3.  กรณีท้าธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ท้าหนังสือชี แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               

4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการท้างานจากหน่วยงานนั นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้

ส้าเนาบตัรข้าราชการเพียงหลกัฐานเดียวย่ืนต่อสถานทูตได้   
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2. ส้าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบคุคลทั่วไป) และขอ 

 หนังสือรบัรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั น) จากโรงเรียนหรอืมหาวิทยาลยัเท่านั น  
3. ส้าหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดังนี ) 

 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ท้าจากที่ว่าการอ้าเภอ  

 หนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  

 กรณีผู้เดินทางอายุต่้ากว่า 15 ปี ขอส้าเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)  

 ส้าเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   

 ใบรับรองการท้างานงานของบิดา หรอื มารดา 

 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรบัรองการท้างานจากต้นสงักัด  และส้าเนาบตัรข้าราชการ 1 ชุด  

 หลักฐานการเงิน (ส้าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรอื มารดา  

 ส้าเนาทะเบยีนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง 
4. ส้าหรับผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี  

 ต้องซื อใบประกันสุขภาพส้าหรับผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษัทประกันภัย) จากนั นยื่นเ อกสารทั งหมด
เข้าสถานทูตออสเตรเลียไปกอ่นและจากนั นสถานทูตจะใหแ้บบฟอรม์การตรวจสขุภาพมาเพือ่นา้ไปตรวจที่โรงพยาบาลที่

ทางสถานทูตก้าหนดเท่านั น 

5. ส้าหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพ้านักอยู่ในประเทศไทย 

 กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั นต้อง

เปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านต้องท้าการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าได้  
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ นอยู่กับทางสถานทูต) 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน *** 

หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง

กายสุภาพ ทั งนี ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ้านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

หมายเหตุ   

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือ

เดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน้าเข้า

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคน

เข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ้านวนทั งหมด หรอืบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทูต  

งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ 

หรอื คนต่างด้าวที่พ้านักอยู่ในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะค้านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 

เนื่องจากการท่องเทีย่วนี เปน็การชา้ระแบบเหมาจา่ยกบับรษิัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงิน

คืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไ ม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่้ากว่า 15 ท่าน โดย

ที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน  
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง 
เพือ่ประโยชน์ในการยืน่ขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีของท่าน  

 
1.  ช่ือ - นามสกลุ(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________ 

     ช่ือ-นามสกลุเดมิ (ในกรณีที่มกีารเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) __________________________________________ 

     สาเหตุในการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ _____________________________________________________________________ 

2.  สถานภาพ             โสด             แต่งงานจดทะเบียน          แต่งงานไม่จดทะเบียน         หย่า    หม้าย         

3.  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษ)___________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน___________________ เบอร์มอืถือ ____________________ อเีมล์ _____________________________ 

4.  ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ) __________________________________________________________ 

      วนัที่เร่ิมท างาน /  ศึกษา ____________________________________________________________________________ 

5.   ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________ 

7.   ต าแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาองักฤษ) _________________________________________________________________ 

      โทรศัพท์ที่ท างาน_________________________________________________________________________________ 

8.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดนิทางไปด้วย _______________________________________________________________________ 

      ความสัมพนัธ์กบัผู้เดินทางร่วมคร้ังนี ้(ระบุ) ____________________________________________________________ 

9.   ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศนีม้าก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวซ่ีาจากสถานฑูตใดหรือไม่   เคย _________________________________________   

      ไม่เคย   
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AAttttnn  ::  คุณคุณ________________________________________        FFaaxx  ::    0022  ––  223311--33339999    
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดัใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั  

 
รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            
              
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน  (ผูใ้หญ่    ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
       อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั                     ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก    ทานมงัสาวรัิต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด    ขา้พเจา้
รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ       ผูจ้อง 
               (     ) 
                       วนัท่ี       
 
 
 

เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กร ุป๊ ขอบคณุทกุท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้รกิารของเรา 


