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วนัแรกของการเดินทาง (12 เมษายน 2561)   กรุงเทพฯ – นครซิดนยี ์
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เมลเบริน์-Great Ocean Road-ซดินยี-์ลอ่งเรอืชมอา่ว   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 บรษิทัฯ ขอเชญิทา่นรว่มเดนิทางสูม่หานครเมลเบริน์ น าชมรถไฟจกัรไอน า้โบราณ (PUFFING 
BILLY STEAM TRAIN) ซึง่แตเ่ดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนถา่ยล าเลยีงถา่นหนิระหวา่งเมอืง ชมฝงู
นกเพนกวนิ ทีเ่กาะฟิลลปิ ขึน้จากทะเลเป็นกลุม่ผา่นชายหาดตามธรรมชาตเิพือ่น าอาหารไปใหล้กูนอ้ยในรัง
ยามพระอาทติยอ์ัสดง ชอ้ปป้ิงยา่นใจกลางเมอืง  เกรทโอเชีย่นโรด้แบบเต็มสาย ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ของหนิ  Twelve Apostles  ซึง่ตัง้ชือ่ตาม 12 นักบญุและววิทอ้งทะเลทีส่วยงาม  นครซดินยี ์  น าทา่น 
ลอ่งเรอืส าราญ ชมความงามของอา่วซดินยี ์ ชมโรงละครโอเปรา่เฮา้สท์ีไ่ดเ้ป็นมรดกโลกแหง่ใหมจ่าก
องคก์ารยเูนสโก สญัลกัษณ์ของเมอืงซดินยี ์เคยีงคูก่ับสะพานฮารเ์บอร ์ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีไ่ชน่า ทาวน์ 
 

เมนพูเิศษ!! กุง้ลอ๊บสเตอรค์ร ึง่ตวั  

เสริฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

            
เดนิทาง 12–16 เมษายน 2561 (สงกรานต)์ 

  

  
15.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบินแควนตสั แอรเ์วย ์(QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.25 น.  ออกเดินทางสู่ นครซิดนยี ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์

2 
นครซิดนีย ์– เมลเบิรน์ – รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ  

ชมนกเพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป+กุง้มงักรท่านละคร่ึงตวั 

3 
เกรทโอเชียนโรด้ (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย ์ 

พอรต์แคมเบลล ์– เมลเบิรน์  

4 เมลเบิรน์ – ซิดนีย ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ช็อปป้ิง 

5 ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 
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วนัทีส่องของการเดินทาง  (13 เมษายน 2561)  นครซิดนยี ์– เมลเบริน์ – รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ –  

                    ชมนกเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป 

06.30 น. ถงึท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองภายในประเทศสู่ นครเมลเบริน์ 

09.00 น. ออกเดินทางต่อสู่ นครเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF419 

10.35 น.  เดินทางถึงสนามบนิทูลามารีน นครเมลเบริน์ เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศ

ออสเตรเลีย เมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความต่ืนตาต่ืนใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่า

และความใหม่เข้าด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ต้ังอยู่บนริมฝั่งแม่น า้ Yarra River มี

สวนสาธารณะริมน า้ มีสถาปัตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละ

เคล้ากบัตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันท าให้มีภมูิทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น า้

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น น าทา่นเดินทางสู่ย่านดันดีนองสท์ี่ยังเป็น

 ป่าของต้นยูคาลิปตัสและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์ 

   สู่สถานีรถไฟจักรไอน ้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคย

 ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมือง และขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.

1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่ว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงน ามาใช้ในการทอ่งเที่ยว

ชมป่า น าทา่นน่ัง รถไฟจักรไอน ้ าโบราณ เพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขา

ตลอดเส้นทางว่ิงของรถไฟ และทา่นยังสามารถน่ังห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชม

ทศันียภาพตลอดทางที่เตม็ไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์ จากน้ันน าทา่น

เดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกาะเลก็ ๆ ที่เตม็ไปด้วยสัตว์

พ้ืนเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสัตว์น า้และสตัว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาต ิ ที่มี

หาดทรายและป่าพุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน า้และนก นานาชนิด 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึง่ตวั เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

   น าทา่นสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนัน่าประทบัใจกบั

การชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กทีสุ่ดในโลกที่อยู่รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่บน

ชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงามยามพระอาทติย์อัสดง

ซ่ึงทา่นจะได้เหน็ฝูงเพนกวินตัวน้อย พร้อมใจกนัยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพ่ือ

กลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลาย

จะส่งเสยีงเรียกหาลูกและเดินให้ทา่นเหน็ความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้

จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอกีทตีอนพระอาทิตย์ตก  

   (หา้มถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าใหเ้พนกวินตกใจ)  

   จากน้ันน าทา่นเดินทางกลับ เมืองเมลเบริน์ 

   น าทา่นเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME  หรือเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  (14 เมษายน 2561)    เกรทโอเชี่ยนโรท้ (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย ์–  

                                       พอรต์แคมเบลล ์– เมลเบริน์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าทา่นเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนแบบเต็มสาย ที่สวยงาม

และเป็นที่รู้จักของนักทอ่งเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย ผ่านทางเมือง

จีลองที่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จากน้ันน าทา่นเข้าสู่ เขตเกรทโอ

เชี่ยนโรท้ ให้ทา่นได้ชมทศันียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรและหาดทรายต่างๆ 

ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหน่ึงของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมือง Anglesea และเมือง 

Lorne ที่เตม็ไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่

เป็นอกีเมืองยอดนิยมของนักทอ่งเที่ยว ที่สวยงามเมืองและมีน า้ทะเลสนี า้เงินตัดกบัป่า

อนัเขียวขจีท าให้เมืองน้ีมีเสน่ห์สวยงาม นอกจากน้ีระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตาม

ต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบตะวนัตก  ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางสู่ พอรต์แคมเบลล ์ สมัผัสกบัทศันียภาพที่สวยงามที่สดุในโลก คุณ

จะต้องตะลึงกบัภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และ ลักษณะภมูิประเทศ

ที่ไม่เหมือนที่ใดๆในโลก น าทา่นชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles 

ซ่ึงต้ังช่ือตาม 12 นักบุญ หรือ สบิสองสาวกศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ซ่ึงถือว่าเป็น

ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด 

(แนะน ำซ้ือทวัรเ์พ่ิมโดยนัง่เฮลิคอปเตอร ์ ใหท่้ำนชมควำมงำมในมุมสูงทีร่บัรองไดว้ำ่

ท่ำนจะตอ้งประทบัใจ รำคำทีเ่ร่ิมตน้โดยประมำณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลำ 

10  นำที ส ำหรบัท่ำนทีส่นใจกรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร)์ 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ เมืองเมลเบริน์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (15 เมษายน 2561)     เมลเบริน์ – ซิดนยี ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์– ชอ้ปป้ิง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

หลังอาหารน าทา่นเดินทางสู่ สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น 

10.00 น.   น าทา่นเดินทางสู่ นครซิดนยี ์โดยเทีย่วบนิที ่QF 422 

11.25 น.  ถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ประเทศ

ออสเตรเลีย น าทา่นเดินทางสู่ตัวเมืองซิดนีย์ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

น าทา่นล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ (OPERA 

HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ในแบบ

สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างช่ือเสียงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง 

สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาใน

การก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์กรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.

2550ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ 

และร้านอาหาร จ านวนมาก ระหว่างล่องเรือทา่นยังสามารถถ่ายรูปกบั สะพานฮารเ์บอร ์

ที่เช่ือมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกบัตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากนั ทอดยาวกลางอ่าว

ซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและท าให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกย่ิงข้ึน ชมเรือใบที่

ชาวออสซ่ีน าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี  
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   จากน้ัน ให้ทา่นได้อสิระช้อปป้ิงที่ย่านซิต้ีเซน็เตอร์ หรือช้อปป้ิงสนิค้ามากมายจากห้างดัง 

Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่

รู้จักกนัทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ต้ังอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน 

Market กบั ถนน Park เป็นอาคารช้อปป้ิงสงูสี่ช้ัน มีสนิค้าประเภทแฟช่ัน อญัมณี ของ

ใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ทา่นสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพ่ือซ้ือ

สนิค้าย่ีห้อดังมากมาย หรือจะช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน์ที่มีสนิค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของ

ฝากคนทางบ้าน 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

  น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (16 เมษายน 2561)        ซิดนยี ์– กรุงเทพฯ 

เชา้     รบัอาหารเชา้แบบกล่องจากโรงแรม  

     น าทา่นเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์อาคารระหว่างประเทศ  

09.50 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ QF023 

16.40 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ 

****************************  
อตัราคา่บรกิาร เดนิทาง 12–16 เมษายน 2561 (สงกรานต)์ 

  

 
คณะผูเ้ดนิทาง 

ราคารวมต ัว๋ 
 

ราคาไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิ 
 (ลกูคา้ตอ้งจองตัว๋ระหวา่งประเทศ 

และตั๋วภายในเอง) 

ผูใ้หญ ่พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง 62,900 บาท 34,900 บาท 

เด็ก (อายตุ า่กวา่ 12 ปี) พักกบั 1 ผูใ้หญ ่  57,900 บาท 32,900 บาท 

เด็ก (อายตุ า่กวา่ 12 ปี) พักกบั 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 53,900 บาท 30,900 บาท 
เด็ก (อายตุ า่กวา่ 12 ปี) พักกบั 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 49,900 บาท 29,900 บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  8,900 บาท 8,900 บาท 

ผูใ้หญ ่3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง  ทา่นที ่3 ลด 1,000 บาท 1,000 บาท 

 

▪ ราคาน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ ามนัของสายการบิน  
▪ การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จ านวน 20 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
▪ กรณีออกตัว๋แลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงนิค่าตัว๋ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
▪ ส าหรับหอ้งท่ีเป็นสามเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนนอ้ยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงท่ี

สามารถพกัได ้3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นหอ้ง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส าหรับหอ้งนอน 3 
ท่าน 

▪ บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตัว๋ท่ีลูกคา้ซ้ือเองเพ่ือต่อเท่ียวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ท่ีจะมาเดินทางกบัคณะเราหากเท่ียวบินล่าชา้
หรือจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้

▪ หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษหรือท่ีนัง่บนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมลข์องสายการบิน กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัร์หรือ
ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั เพ่ือแจง้ใหส้ายการบินทราบแต่จะไดต้ามท่ีขอหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสายการบินจะพิจารณาให ้

▪ มวีซ่ีาออสเตรเลยีแล้ว ลดท่านละ  4,500 บาท 
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▪ กรณีลูกคา้มีวซ่ีาอยูแ่ลว้ หรือ มีบตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีา เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทัฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน หากไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมือง   

▪ หากจ านวนลูกคา้ท่ีเดินทาง 15 -18 ท่าน บริษทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ท่ีนัง่ในการบริการตลอดการเดินทาง 
▪ โรงแรมท่ีออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  
▪ ทีนัง่ส าหรับกรุ๊ปท่ีเราจองเป็นท่ีนัง่ทัว่ไปไม่ใช่ท่ีนัง่ดา้นหนา้สุด (long leg seat)  

 

อตัรานีร้วม 

➢ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั  โดยสายการบิน  แควนตสั แอร์เวย ์ (QF) ตามเสน้ทาง  น ้าหนกั 30 กิโลกรัมตลอดการเดินทาง 
➢ ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
➢ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี, ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศออสเตรเลีย 
➢ ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
➢ ค่าน ้ ามนัจากสายการบินวนัท่ี ณ วนัท่ี  3 ตุลาคม 2560  และบริษทัฯของสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาตามภาษีน ้ ามนั 
➢ ค่าประกนัการเดินทางรวมอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับผู้เดนิทาง

ไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัร์เท่านั้น   
เง่ือนไขการคุ้มครอง 
➢ หากลูกคา้เดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเด่ียว) ลูกคา้สามารถจดัท าเองได ้หรือกรุณาติดต่อ

สอบถามกบัทางบริษทัฯ    
➢ ประกนัการเดินทางจะไม่คุม้ครองผูท่ี้อายตุ  ่า กวา่ 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีข้ึนไป   
➢ ลูกคา้อาย ุ6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์  

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

• ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
• ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนดท่ี  สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึน้เคร่ืองได้ท่านละ 1 ใบ 

(30 กโิลกรัม) และกระเป๋าเลก็ถือขึน้เคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรัมต่อใบ  

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง 
• ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
• ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลีย่ 10 เหรียญออสเตรเลยี) 

• ค่าทปิคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉลีย่ 8 เหรียญออสเตรเลยี) 

• โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนกังานยกกระเป๋า ลูกคา้ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง  
• ไม่มแีจกน า้ด่ืมบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

• ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจากท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 

เง่ือนไขการจองทวัร์และการช าระเงนิ  

 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาท ต่อการจองทวัร์หน่ึงท่าน  
 ท่านตอ้งเตรียมเอกสารใหท้างบริษทัฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวซ่ีาเขา้ประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วนัท างาน 

หรือก่อน 3 สปัดาห์  
 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซ่ีาเขา้ประเทศออสเตรเลียล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและผลวซ่ีาของ

ท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 
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 ส าหรับส่วนทีเ่หลือ บริษัทฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย  14 วนัท าการส าหรับท่านทีร่อผลวซ่ีา หรือหากผลวี
ซ่าผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงนิครบทั้งหมดก่อน 
วนัเดนิทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ  กรุ๊ปเทศกาลสงกรานต์  

ค่ามดัจ าทวัร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดนิทางยกเลกิหรือไม่สามารถ
เดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ า 30,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหนา้ 41– 59 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 30,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 30 - 40 วนั ก่อนเดินทาง ยดึค่ามดัจ า 30,000.- บาท และมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมดงัน้ี 

- กรณีท่ีถูกปฏิเสธวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยดึค่ามดัจ าทั้งหมดและหกัค่าใชจ่้าย 50% จากราคาทวัร์  
- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋ หรือยดึมดัจ าทั้งหมด (บริษทัฯ ตอ้งออกตัว๋โดยส่วนใหญ่อยา่งนอ้ย 15-20 วนัก่อน
เดินทาง) 
- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีติดธุระส่วนตวั หรือ เอกสารไม่พร้อมท่ีจะยืน่วซ่ีา ขอยดึมดัจ าทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคืนเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือไม่ใชบ้ริการระหวา่งทวัร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่วา่กรณีได ๆทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ  

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าชา้ของสายการบินหรือโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตกุารณ์ทาง
การเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใน
กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศรวมถึงเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯไม่คืน
เงินไหท่้านไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีาอนัสืบเน่ืองมาจากเอกสารในการยืน่วี
ซ่าไม่ครบถว้นและไม่ผา่นมาตรฐานในเร่ืองการเงินและการท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋
เคร่ืองบินภายในประเทศไทยท่ีท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณีท่ีสายการบินระหวา่งประเทศล่าชา้ 
 

เอกสารในการขอวซ่ีา  

ทางสถานฑูตออสเตรเลยี  เร่ิมการเกบ็ข้อมลูด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมคัรทุกท่าน ท่ีสมคัรขอวซ่ีา เพ่ือเดินทางไป ประเทศออสเตรเลยี 
ดังน้ันผู้ ย่ืนขอวซ่ีาทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ท่ีศูนย์ย่ืนวซ่ีาออสเตรเลยี ด้วยตนเอง เพ่ือสแกนลายนิว้มือ และต้องจองคิววซ่ีาก่อนย่ืนเท่าน้ัน 
1) หนงัสือเดินทาง มีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน (นบัวนัเดินทาง) และส าเนาหน้าทีม่กีารเดนิทางเข้า-ออก หรือมวีซ่ีาตดิมาทั้งหมด (ส าคญัมาก) 
***การย่ืนวซ่ีาออสเตรเลยีไม่จ าเป็นต้องน าพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้าม)ี หรือ ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ย่ืนได้ 
แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเน่ืองจากทางบริษทัฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูดเล่มท่ี VFS แล้วน ากลบัมาพักไว้ท่ีบริษัทฯ ทางลกูค้าจะรับคืน
อีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 
2) รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 
3) ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ถา้มี), ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  
5) หนังสือรับรองการท างานของบริษัททีท่ างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่) หรือส าเนาทะเบียนการคา้ถา้เป็นเจา้ของ
กิจการ 
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6) ขา้ราชการจะตอ้งมีหนงัสือรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)   
7) ขา้ราชการเกษียณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 
8) หลกัฐานการเงนิ โดยใช้สมุดบญัชีเงนิฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รับพจิารณาวซ่ีาแล้ว) หรือ 
statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยีไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วซ่ีา 
9) เด็กขอหนงัสือรับรองจากโรงเรียน(ตวัจริง)หรือสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียนหรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรียน  
10) ขอส าเนาสูติบตัร เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 
11) เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี หากไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณพ่ีอและแม่ ไม่ได้เดนิทางด้วยทั้งคู่ จะต้องมหีนังสือยนิยอมจากทางอ าเภอเท่านั้น จากบิดาและมารดาใหอ้นุญาตออกนอก
ประเทศ  
** กรณีเดก็อายุต า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตวัทีต่วัแทนย่ืนวซ่ีา VFS พร้อมกบับุตร   
11.2  กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดนิทางด้วย จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากทางอ าเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออกนอกประเทศ หรือ 
กรอกฟอร์ม 1229  

12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลูกค้าทีม่อีายุเกนิกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีท่ีผู้สูงอาย ุ75 ปีขึน้ไปยืนยนัท่ีจะเดินทางจริง บริษัทฯจะด าเนินการให้
และแนะน าให้ย่ืนวซ่ีาก่อนวนัเดินทางมากกว่า 45 วนั และต้องจ่ายค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนเดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีวซ่ีาไม่ผ่านหรือออกไม่ทัน
ตามก าหนดวนัเดินทางมผีลท าให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ท้ังส้ิน และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพ่ือนร่วมเดินทางท่ี
ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมบีางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามท่ี
ผลวซ่ีาออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี)้ 
กรณีทียื่นยนัจะให้ย่ืนวซ่ีา  เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซ่ีาเป็นเวลานาน และมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมในการท าประกนัสุขภาพซ่ึงลูกคา้จะตอ้ง
จ่ายเองพร้อมกบัตอนยืน่วซ่ีา  (ราคาข้ึนอยูก่บับริษทัฯ ประกนันั้นๆ หรือ ลูกคา้สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออีกประมาณ 7-10 วนั 
ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพ่ือไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามท่ีสถานฑูตก าหนด หลงัจากนั้นรอผลวซ่ีาอีกที นอกจากน้ีวี
ซ่าข้ึนอยูก่บัผลของสุขภาพของผูสู้งอายเุองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวซ่ีาไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอเีมล์ (ส าคญัมาก) ทีส่ามารถตดิต่อได้ ลงในส าเนาบตัรประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบา้น เพื่อกรอก
ฟอร์มในการยืน่วซ่ีา  
13) ระยะเวลาในการยืน่วซ่ีาประมาณ 10-15 วนั   หนงัสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS แลว้น าเขา้สถานทูตแลว้
ไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจ้นกวา่จะถึงวนัก าหนดรับเล่ม หากมกีารใช้เล่มเดนิทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อน
ย่ืนวซ่ีา  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน --            
                 

กรณลูีกค้าใช้บัตรเอเบค  

โดยปกติบตัรเอเบค (APEC CARD) จะใชส้ าหรับเดินทางเพ่ือธุรกิจเท่านั้น ซ่ึงการเดินทางกบัทวัร์จะตอ้งยืน่วซ่ีาท่องเท่ียว เน่ืองจากการ
ท่องเท่ียวจะตอ้งยืน่วซ่ีาแบบท่องเท่ียว(Tourist Visa) แตห่ากลูกคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC CARD) แลว้ไม่สามารถเขา้ประเทศออสเตรเลียได ้
ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
หมายเหตุ  หากยืน่วซ่ีาท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ เนื่องจากตามเงื่อนไขวซ่ีา
ประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซ่ีาล่าสุด แล้วจะยกเลกิวซ่ีาอนัเก่าโดยอัตโนมัติ) ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของลูกค้าในการตัดสินใจ ตอ้งการสอบถาม
เพ่ิมเติมไดท่ี้ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 344 6300 
 
เง่ือนไขส าคญัของการพจิารณาวซ่ีา 

การพิจารณาอนุมติัวซ่ีานั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาของ
สถานทูตได ้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศออสเตรเลีย
ตามเอกสารท่ีระบุเท่านั้น  
 

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

1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการย่ืนค าร้องขอวซ่ีาใหม่กต้็องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกคร้ัง 
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวซ่ีาล่าชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  
3. หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตผุลในการปฏิเสธการออกวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บิดเบือนขอ้เทจ็จริง หรือผิดวตัถุประสงค์
ในการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน ข้ึนอยูก่บัทาง
บริษทัฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

ทีอ่ยู่ ตวัแทนรับย่ืนวซ่ีา ( VFS ) ของ ออสเตรเลยี ประจ าประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยดุ ของ สถานทูตออสเตรเลีย 
เวลายืน่ใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล ์:info.dibpth@vfshelpline.com 
เวบ็ :www.vfs-au.net 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนกรุ๊ป*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวซ่ีา  
 

**** เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมดแลว้  
ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด *** 

 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ............................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ................................................................... ท่ีอยู ่................................................... 
.......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ...............................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
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ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่....................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์........................................ 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวซ่ีาหรือไม่  ไม่เคย (......)                        เคย ( ......) ประเทศ.................... ........................... 
ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  


