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วนัแรก    กรุงเทพฯ – ซิดนยี ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 
    

 

ขอเชญิทา่นรว่มเดนิทางสู ่นครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี  น ำทำ่น ลอ่งเรอืส ำรำญ ชมความงาม
ของอา่วซดินยี ์ ชมโรงละครโอเปรำ่เฮำ้ส ์ ทีไ่ดเ้ป็นมรดกโลกแหง่ใหมจ่ำกองคก์ำรยเูนสโก 
สญัลกัษณ์ของเมอืงซดินยี ์ เคยีงคูก่บัสะพำนฮำรเ์บอร ์ เขา้ชมสตัวพ์ืน้เมอืง Koala Park Sanctury   
ชมสตัวพ์ืน้เมอืงของออสเตรเลยี ถา่ยรปูกับโคอาลา่ทีน่่ารัก ป้อนอาหารจงิโจด้ว้ยตัวทา่นเอง อทุยำน
แหง่ชำตบิลเูมำ้ทเ์ทน่ส ์ ชืน่ชมทวิทัศนอ์ันสวยงามบนผนืแผน่ดนิกวา้งใหญ ่ ชมเขาสามอนงค ์ (THREE 
SISTERS) ตน้ก าเนดิต านานความรักอันแสนเศรา้ของยักษ์สาวอะบอรจิิน้ ซดินยีใ์หท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้
มากมายจากหา้งดัง Queen Victoria Building และครมีบ ารงุผวิจากหา้ง David Jones หรอืจะซือ้
สนิคา้ในยา่นไชน่า ทาวน์   
 
 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง 12–16 เมษำยน 2561 (สงกรำนต)์ 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 6 แถว N เคานเ์ตอร์

สายการบินแควนตสั แอรเ์วย ์(QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.10 น.  ออกเดินทางสู่ นครซิดนยี ์ โดยเที่ยวบินที่  QF024 

 
 
 
 

SYDNEY EASY TOUR 5D3N 

ลอ่งเรอือำ่วซดินยี–์โอเปรำ่เฮำ้ส-์ Koala Park-บลเูมำทเ์ทน่ส ์

DAY ITINERARY 

1 กรงุเทพฯ–ซดินยี ์

2 ซดินยี–์ชมนครซดินยี–์ลอ่งเรอืชมอำ่วซดินยี–์ชอ้ปป้ิง 

3 ซดินยี-์อทุยำนแหง่ชำตบิลเูมำ้ทเ์ทน่ส-์สวนสตัวพ์ ืน้เมอืง  

4 ซดินยี–์อสิระชอ้ปป้ิง หรอื เลอืกซือ้ทวัรน์อกรำยกำรตำมใจชอบ 

5 ซดินยี–์กรงุเทพฯ 
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วนัทีส่อง  ซิดนยี ์– ชมนครซิดนยี ์– ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์–ชอ้ปป้ิง- ซิดนยี ์

 

วนัทีส่าม   ซิดนยี ์- อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส-์สวนสตัวพ์ื้ นเมือง - ซิดนยี ์

 

 
 
06.30 น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์ นครซิดนยี ์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่าน

พิธกีารตรวจคนเข้าเมือง น าทา่นชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่

หนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเยน็ ในบรรยากาศทา่มกลางสายลม 

แสงแดด อนัสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทางในการ

ว่ิงมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกฬีาโอลิมปิค ปี 2000  ผ่านชมบา้น

ของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามของอ่าว

ซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชมวิวที่สวยงามอกีแห่งที่

ทา่นจะได้ชมท้องทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าว

ทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณน้ียังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามา

ทางเรือในยามสงครามหินของมิสซิสแม็คควอรี ่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้ส าเรจ็

ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส ์ ซ่ึงเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะ 

ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  นอกจากน้ีด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่

สวยงามที่ทา่นจะถ่ายรูปให้เหน็โรงละครโอเปร่า เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์

ของนครซิดนีย์  น าท่านสู่ท่าเรือและล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ต ์อาเซ่ียนบนเรือ 

  ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี ์  เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ (OPERA HOUSE) 

สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนั อนัเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรม

ร่วมสมัยที่สร้างช่ือเสยีงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์นอูซอง สถาปนิกชาว

เดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนาน

ถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายใน

ประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และ

ร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือทา่นยังสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์ ที่

เช่ือมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกบัตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์

ได้อย่างสวยงามและท าให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาว

ออสซ่ีน าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี  จากน้ันให้ทา่นได้อสิระช้อปป้ิงที่

ย่านซิตี้ เซน็เตอร์ หรือช้อปป้ิงสนิค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building 

(Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกนัทั่วไปในท้องถิ่นว่า

ตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กบั ถนน Park เป็น

อาคารช้อปป้ิงสงูสี่ช้ัน มีสนิค้าประเภทแฟช่ัน อญัมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ 

ทา่นสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพ่ือซ้ือสินค้าย่ีห้อดังมากมาย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร    

   น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE   หรือเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
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วนัทีสี่ ่  ซิดนยี ์– อิสระชอ้ปป้ิง หรือ เลือกซ้ือทวัรน์อกรายการตามใจชอบ 

 

 

   น าทา่นเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ช่ืนชมทวิทศัน์อนัสวยงามบนผืน

แผ่นดินและหุบเขาอนักว้างใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สตัว์ต่าง ๆสามารถอาศัย

อยู่ตามธรรมชาติและเตม็ไปด้วยต้นยูคาลิปตัส เวลามองระยะไกลเป็นสนี า้เงินตามหุบ

เขาอนักว้างใหญ่ ผ่านเมืองเลก็ๆกลางหุบเขาช่ือว่า KATOOMBA จากน้ันชม เขาสาม

อนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแทน่หินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกดิ

จากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต านานความรักอนัแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจ้ินสามตน

ที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนท าให้หุบเขาแห่งน้ีมีความงามย่ิงข้ึน จากน้ันน าทา่นเดินทาง

สู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท าให้ทา่นได้ชมเขาสาม

อนงค์ได้สวยงามย่ิงขึ้นอกีมุม น าทา่นนัง่รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC 

RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา ว่ิงผ่าน

ทะลุหุบเขาอนัสงูชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสยีว จากน้ันให้ทา่นได้เดิน

ชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจ าลองการขุด

ถ่านหินในสมัยก่อน จากน้ันข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบน

พร้อมชมความงดงามเบ้ืองล่างของหุบเขาสนี า้เงินที่ทา่นยังสามารถชม ยอดเขาสามอนงค์

อกีมุมที่แตกต่าง  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารทอ้งถิน่  

   น าทา่นเดินทางสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกบั

การชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิ โคอาล่า จิงโจ ้

วอมแบท ให้ทา่นได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบั

การใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง สดช่ืนผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน บน

พ้ืนที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอนัอุดมสมบูรณ์เขตร้อนช้ืน จากน้ันเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ 

แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝากอาทเิช่นครีมบ ารุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง 

ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย 

   น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE  หรือเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

   แนะน าสถานทีท่่องเทีย่วทีย่งัไม่ไดร้วมในค่าทวัรด์งัต่อไปนี้  กรุณาจองหรือแจง้กบั

เจา้หนา้ทีห่รือหวัหนา้ทวัรก่์อนล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 

   พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ า SEA LIFE Sydney Aquarium ราคาค่าเขา้ ผูใ้หญ่ 40 เหรียญ

ออสเตรเลีย และเด็ก 28 เหรียญออสเตรเลีย (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

   ชมโลกใต้น า้ที่ใหญ่ที่สดุในออสเตรเลีย เข้าอุโมงค์ใต้น า้ชมปลาหลากสีที่จ าลองชีวิตความ

อยู่ของปลาจากใต้ท้องทะเล ชมปลากระเบนยักษ์  ปลาฉลาม และความน่ารักของปลา

การ์ตูน ชมแมวน า้ที่น่ารักบางตัวว่ายน า้บางตัวอาบแดด  

   สวนสตัวพ์ื้ นเมือง WILDLIFE Sydney Zoo ราคาค่าเขา้ ผูใ้หญ่ 40 เหรียญ

ออสเตรเลีย และเด็ก  28 เหรียญออสเตรเลีย (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

    สวนสตัว์พ้ืนเมืองที่อยู่ในย่านดาร์ล่ิงฮาร์เบอร์ ของอ่าวซิดนีย์ ที่สามารถเดินทางเข้าชมได้

สะดวก ให้ทา่นได้ชมจิงโจ้ วอมแบท โคอาล่า กิ้ งก่าทะเลทราย จระเข้ นกต่าง ๆ ของ
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วนัทีห่า้   ซิดนยี ์– กรุงเทพฯ 

 

ออสเตรเลีย และผีเสื้อสสีดงดงามมากมาย ในบรรยากาศแบบชาวอะบอริจ้ินส ์ ชนเผ่า

พ้ืนเมืองของออสเตรเลีย 

  (อาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

 

 

 

 

 

 

 

   น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE หรือเทยีบเทา่ 

 
 
 

เชา้  รฐัอาหารเชา้แบบกล่องจากโรงแรม 

06.30 น.   น าทา่นเดินทางสู่ สนามบินคิงสฟ์อรต์สมิธ ซิดนยี ์เพ่ือเดินทางกลับ 

09.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ QF023 

16.40 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ 

          ****************************  
อตัรำคำ่บรกิำร เดนิทำง 12–6 เมษำยน 2561 (สงกรำนต)์ 

 

คณะผูเ้ดนิทำง 
รำคำรวมต ัว๋ 

 
รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ

ตลอดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่ 59,900 บำท 30,900 บำท 

เด็กพักกับ 1 ผูใ้หญ ่ 55,900 บำท 28,900 บำท 

เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 50,900 บำท 26,900 บำท 

เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 47,900 บำท 24,900 บำท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 8,900 บำท 8,900 บำท 

ผูใ้หญ ่3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง ลดใหท้า่นที ่3 (เตยีงเสรมิ)  1,000 บำท 1,000 บำท 
 

• ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัและ ราคาตัว๋ของสายการบนิหากมกีารเกบ็เพิม่โดยไม่ได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้  

• การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 20 ท่าน หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

• ส าหรบัหอ้งทีเ่ป็นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพกัได ้3 ท่าน (2 Double beds ) หรอือาจจะจดัเป็นหอ้งทีม่เีตยีงเสรมิม ี1เตยีงใหญ่+1เตยีงเสรมิ (1 Double+1 Extra bed ) 

• หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัร์
หรอืก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไมข่ึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให้ 

• มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,500 บาท 

• กรณีลกูคา้มวีซี่าอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   

• หากจ านวนลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 15 -18 ท่าน บรษิทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ทีน่ัง่ในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
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• โรงแรมทีอ่อสเตรเลยีตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  
• ที่นั่งส าหรับกรุป๊ที่เราจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้านหน้าสดุ (long leg seat)  

 

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั  โดยสายการบนิ  แควนตสั แอรเ์วย ์ (QF) ตามเสน้ทาง  น ้าหนกั 30 กโิลกรมัตลอด

การเดนิทาง 
 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่,ี ค่าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัท าเองได ้
หรอืกรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่า กว่า 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีขึน้ไป   
 ลกูคา้อายุ 6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  

 ค่าน ้ามนัจากสายการบนิวนัที ่ณ วนัที ่ 8 ธนัวาคม 2560  และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนดที ่ สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึน้เครือ่ง
ไดท่้านละ 1 ใบ (30 กิโลกรมั) และกระเป๋าเลก็ถือขึน้เครือ่งได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมัต่อใบ  

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

• ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
• ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 8 เหรียญออสเตรเลีย) 
• โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพ่ือความรวดเรว็และสะดวกในการเดินทาง  

 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

• ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วนั
ท างาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 
วีซ่า หรอืหากผลวีซ่าผา่นแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

 



GOLDEN9TRIP CO., LTD. / BW- SYDNEY EASY TOUR (QF) 12-16 APR18   issued 8 DEC17                                             6 
 

  

เง่ือนไขการยกเลกิ  กรุ๊ปเทศกาลสงกรานต์  
ค่ามดัจ าทวัร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดนิทางยกเลกิหรือไม่

สามารถเดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้
 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 30,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 41– 59 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 30,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 30 - 40 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ า 30,000.- บาท และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ดงันี้ 

- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจ าทัง้หมดและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจ าทัง้หมด (บรษิทัฯ ตอ้งออกตัว๋โดยสว่นใหญ่อย่าง
น้อย 15-20 วนัก่อนเดนิทาง) 
- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไมค่นืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซี่า ขอยดึมดัจ าทัง้หมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไมมี่การคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไมใ่ชบ้รกิารระหว่างทวัร ์จะไมม่กีารคนืเงนิไม่ว่ากรณีได ๆทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหต ุ 
รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทั
ฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ตอ้งหา้ม
น าเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมค่นืเงนิไหท้่านไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตู
งดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวซี่าไมค่รบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการท างานของตวั
ผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพื่อต่อ
เครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  
ทางสถานฑตูออสเตรเลยี  เริม่การเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทกุทา่น ทีส่มคัรขอวซี่า เพือ่เดนิทางไป 
ประเทศออสเตรเลยี ดงันัน้ผูย้ ืน่ขอวซี่าทกุทา่น จะตอ้งมาตดิต่อ ทีศ่นูยย์ืน่วซี่าออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพือ่สแกน
ลายนิ้วมอื และตอ้งจองควิวซีา่กอ่นยืน่เทา่นัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือ
มีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 
***การยืน่วซีา่ออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส าเนา

ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษยีณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
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8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั
พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหต ุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  
10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี 
11) เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านัน้ จากบดิาและ
มารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่า VFS พร้อมกบับตุร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง
จรงิ บรษิทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่ากอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัรท์ัง้หมด
กอ่นเดนิทาง 15 วนั ในกรณทีีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าให้เดนิทางไมไ่ดบ้รษิทัฯ
จะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิเดนิทาง
เนืองจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตาม
ทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการท า
ประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์ (ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางทา่นไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --            
                 

กรณีลูกค้าใช้บตัรเอเบค  
โดยปกตบิตัรเอเบค (APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว 
เนื่องจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซี่าแบบทอ่งเทีย่ว (Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC CARD) แลว้ไม่
สามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหต ุ หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตดับตัรเอเบค (APEC CARD) โดย
อตัโนมติั เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสดุ แล้วจะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดยอตัโนมติั) 
ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของลูกค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ : http://thailand.embassy.gov.au/  
หรอื โทร. +66 2 344 6300 
 
 

 

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


GOLDEN9TRIP CO., LTD. / BW- SYDNEY EASY TOUR (QF) 12-16 APR18   issued 8 DEC17                                             8 
 

  

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พจิารณาของสถานทตูได ้ ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่ว
ยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้  
 
 
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้วา่เหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน ขึน้อยู่
กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ทีอ่ยู่ ตัวแทนรับย่ืนวซ่ีา ( 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  

 

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

 

 

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 ..................................................... 
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5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ................................................................... ท่ีอยู ่................................................... 
.......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ...............................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
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  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสะวิรัต 
      อื่นๆ............................................................  
 


