


   

 

CAIRNS - SYDNEY 6 DAYS BY QF 

แคนส์  -  เกรทแบร์เรียรีฟ – ซิดนีย์ 6 วนั 4 คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง     25 – 30 มกรำคม 2561 
     23 -28 กมุภำพนัธ ์2561 
      24 – 29 มีนำคม 2561 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ – นครซิดนีย ์

15.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู  ชัน้ 4  ประตทูำงเข้ำหมำยเลข 6  แถว N เคำน์เตอร์
สำยกำรบินแควนตสั แอรเ์วย ์( QF)เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 

18.00 น.  เหริฟ้าสู ่นครซิดนีย ์ โดยเทีย่วบนิที ่ QF024 

วนัท่ีสอง  นครซิดนีย ์– ล่องเรอืชมอ่ำวซิดนีย ์– ช้อปป้ิงยำ่นไชน่ำ ทำวน์ - แคนส ์

07.25 น.  ถงึท่ำอำกำศยำนคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลยี หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้แลว้จากนัน้ น า
ท่านเดนิทางสนามบนิภายในประเทศ 

09.25 น.  ออกเดินทำงสู่เมืองแคนส ์โดยสำยกำรบินแควนตสัเท่ียวบินท่ี QF922 
11.40 น.  ถงึสนามบนิเมอืงแคนส ์ ซึง่เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัของรฐัควนีสแ์ลนดแ์ละเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนฐานะเป็นประตู

หลกัสู ่ เกรทแบรเ์รียรีฟ  ( THE GREAT BARRIER REEF ) ซึง่เป็นแนวปะการงัทีเ่ป็นสิง่มหศัจรรยท์าง



   

 

ธรรมชาตขินาดใหญ่ทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของรฐัควนีสแ์ลนด์ นอกจากนี้เมอืงแคนสย์งัมี
ทรพัยากรธรรมชาตทิางป่าไมท้ีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์ใหเ้ป็นมรดกโลกนอกจากนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กักนัในฐานะเมอืงแห่ง
การผจญภยัของออสเตรเลยีทีม่กีจิกรรมโลดโผนและน่าตื่นเตน้มากมาย 

บ่ำย  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  อำหำรจีน ณ ภตัตำคำร 
น าท่านชมเมอืงแคนส ์ แวะชมมหาวหิารเซนตโ์มนิกา้ ( St. Monica’s 
Cathedral) ท่านจะไดเ้หน็มหาวหิารทีง่ดงามทีส่ดุในทัง้หมดของออสเตรเลยี 
ทีป่ระกอบภาพเรื่องราวต่างๆดว้ยหน้าต่างกระจกสสีนัสวยงาม น าท่านชมววิ
เมอืงแคนส ์ทจีุด Stunning Lookout ท่านจะไดเ้หน็ววิเนินเขาแบบพาโนรา
มาจากจุดชมววิทีส่วยสดุในเมอืงแคนส ์หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม 
PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรอืเทยีบเท่า 

  ใหท้่านไดอ้าบน ้าเปลีย่นเสือ้ผา้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ อำหำรตะวนัตก ณ ภตัตำคำร 

ใหท้่านอสิระที ่Cairns Night Markets ตลาดกลางคนืเมอืง Cairns นี้ตัง้อยู่ที ่    
Cairns Esplanade เปิดตัง้แต่เวลา 17.00 น. ถงึ 23.00 น. เป็นประจ าทุกคนื 
มแีผงรา้นคา้มากกว่า 70 รา้น คณุสามารถเลอืกซือ้ของขวญัและของทีร่ะลกึ
ไดท้ีน่ี่ มทีัง้หมวกส าหรบัเดนิป่า  didgeridoos และงานศลิป์มากมาย 
น าท่านเดนิกลบัสูท่ีพ่กั  PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีสำม  แคนส ์–  ด ำน ้ำชมปะกำรงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เกรท แบรเ์รียรีฟ  ( The Great Barrier Reef ) 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
09.45น.  น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืและล่องเรอืของบรษิทั GREAT ADVENTURE  สูแ่นว

ปะกำรงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก (Great Barrier Reef) มพีืน้ทีค่รอบคลุมทัง้หมด
มากกว่า 2,000 กโิลเมตร ซึง่มปีระมาณ 3,400 แนวปะการงัทีป่ระกอบดว้ยปะการงั 
400 ชนิด และมปีลาประมาณ 1,500 สายพนัธุแ์หวกว่ายอยูใ่นบรเิวณน้ี แนวปะการงั 
เพลดิเพลนิกบักำร Snorkeling ด ำน ้ำชมปะกำรงัทีส่วยงามและปลาน้อย ใหญ่ใน
ทะเล  ท่านยงัสามารถนัง่เรอืท้องกระจก ท่านจะไดเ้หน็ภาพใตท้อ้งทะเลอย่างใกลช้ดิสวยงามจากใตท้อ้งเรอื 
ประทบัใจกบัการชมชวีติใตท้อ้งทะเลไม่ว่าจะเป็นปะการงัสสีวยงาม พชืใตน้ ้า ปลาหลากส ีหอยขนาดใหญ่รปูทรง
ต่าง ๆ นอกจากนี้ยงัใหท้่านไดข้ึน้ชมธรรมชาตทิีเ่กำะกรีนไอสแ์ลนด ์เดนิเล่นตามหาดทรายขาว สะอาดกลาง
สายลมเยน็จากทะเล และธรรมชาตทิีง่ดงามแบบไม่น่าเชื่อ  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรอื 
ใหท้่านไดอ้สิระในการถ่ายรปู ด าน ้า หรอืจะนัง่เล่นบนโป๊ะกลางน ้าพรอ้มจบิชา กาแฟ        
ยามบ่ายพรอ้มชมความงามและ ธรรมชาตทิีท่่านจะตอ้งประทบัใจ ( กจิกรรมอื่นๆ ที่
ยงัไม่รวมคอื SCUBA DRIVING, SEA WALKER, SCENIC HELICOPTER) จนได้
เวลาเดนิทางกลบัสูเ่มอืงแคนสโ์ดยนัง่เรอืเรว็ประมาณ 45 นาท ี

17.30 น.   เรอืล่องกลบัสูท่่าเรอืแคนส ์ 
น าท่านเดนิกลบัสูท่ีพ่กัโรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรอืเทยีบเท่า   

 เพื่ออาบน ้าเปลีย่นเสือ้ผา้ 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ อำหำรจีน ณ ภตัตำคำร  

   น าท่านเดนิทางกลบัสูท่ีพ่กัโรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรอืเทยีบเท่า  
 



   

 

วนัท่ีส่ี   แคนส ์ - นัง่รถไฟสำยประวติัศำสตร ์Kuranda Scenic Railway – หมู่บำ้นครูนัด้ำ ช้อปป้ิงสินค้ำพืน้เมือง 
สวนธรรมชำติ RAINFORESTATION NATURE PARK  

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
08.00น.  น าท่านเดนิทางจากโรงแรมโดยรถโคช้สูส่ถำนีรถไฟของ KURANDA SCENIC RAILWAY ใหท้่านไดส้มัผสั

ความงามและเตม็ไปดว้ยธรรมชาต ิเริม่ตน้ทีส่ถานีรถไฟ CAIRNS STATION ออก
เดนิทางสสูถานีปลายทางคอื KURANDA STATION  ใหท้่านไดผ้่านชมธรรมชาตทิี่
งดงามของป่าฝน ผ่านไร่ออ้ย หมู่บา้นชนบทของชาวออสซี ่ ผ่านอุโมงคท์ีม่นุษย์
ก่อสรา้งขึน้ดว้ยมอืในอดตี ผ่านหุบเขาและเหวลกึ พรอ้มชมทศันียภาพทีส่วยงาม
ของภูเขารปูต่าง ๆ มากมาย กอ่นจะตื่นตาตื่นใจกบัความงดงามของน ้าตกกลางป่า

เขา และถ่ำยรปูกบัน ้ำตก  BARRON FALLS ก่อนจะถงึสถานีปลายทางทีส่ถานีคู
รนัดา้ จากนัน้น าท่านสูห่มูบ่้ำนครูนัด้ำ  ( KURANDA VILLAGE ) หมู่บา้นกลาง
ป่าฝนเขตรอ้นทีง่ดงามโอบลอ้มเป็นธรรมชาตแิละอากาศอนับรสิทุธิ ์ ใหท้่านได้
เดนิชอ้ปป้ิงในตลำดคแูรนด้ำ ( KURANDA MARKET ) ทีข่ายของพืน้เมอืงของ
ชาวอะบอรจิิน้ในราคาทีต่่อรองไดไ้ม่ว่าจะเป็นเสือ้ฝ้า เครื่องประดบั ก าไร แหวน 
รวมถงึเครื่องดนตรพีืน้เมอืงของชาวอะบอรจิิน้ ( Didgerigoo ) น าท่านเดนิทางสู่
สวนสวนธรรมชาติRAINFORESTATION  NATURE PARK   

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัแบบ บำรบี์คิวบุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตำคำร Colonial and Outback  
ชมสวนธรรมชำติRAINFOREST NATURE PARK เป็นสวนทีม่พีืน้ที ่ 40 เฮคแตร ์ เขา้ถงึแก่นแทข้องป่าฝนเขต
รอ้นชืน้ดว้ยรถทหารบุกป่าทีเ่รยีกว่า รถสะเทิน้น ้าสะเทิน้บก (WORLD WAR II ARMY DUCK) ชมตน้ปาลม์โบราณ
และตน้เฟิรน์บานใบเขยีวขจแีละเพลดิเพลนิกบัทวัรป่์าธรรมชาตทิัง้บนบกและในน ้า แวะชมโคอาล่าและสวน
สตัวป่์า พรอ้มสมัผสับรรยากาศวฒันธรรมของอะบอรจินิ ใหท้่านไดช้มการสาธติการขวา้งมมูเมอแรง
( Boomerang Throwing )  และตื่นเตน้กบัการแสดงของนักเต้นร ำชำวอะบอริจินเผำ่ (PAMAGIRRI Dance 
Show )  และให้ท่ำนได้ชมสตัวน์ำนำชนิดภำยในสวนธรรมชำติแห่งน้ี อยำ่งเช่นโคอำล่ำ จ้ิงโจ้ นก 
จระเข้  ทสัมำเนียเดวิล และอ่ืนๆอีกมำกมำยเป็นต้น 

 

 

 

 

 

 
 
  น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงแคนส ์
ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่  อำหำรไทย ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท่ีห้ำ  แคนส ์ - นครซิดนีย ์– ช้อปป้ิง 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ  

10.50น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซดินีย ์เมอืงหลวงของรฐันิวเซาทเ์วลล ์โดยสายการบนิแควนตสั เทีย่วบนิที่ QF925  



   

 

14.50น.  เดนิทางถงึนครซดินีย ์ น าท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงซดินีย ์ อสิระใหท้่านไดช้อ็ปป้ิงสนิคา้ในย่านไชน่าทาวน์ เป็น
แหล่งขายสนิคา้ราคาถูกทัง้รองเทา้ เสือ้ผา้ ชุดว่ายน ้า และชุดชัน้ใน และยงัเป็น
ตลาดทีเ่หมาะแก่การมาเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึและผลไมส้ดประจ าฤดกูาลหรอืจะช็
อปป้ิงย่านซติีเ้ซน็เตอร ์ (CENTRE POINT) เพื่อชอ็ปป้ิงสนิคา้มากมายจากหา้ง
ดงั Queen Victoria Building (Q.V.B) ไดร้บัการปรบัปรุงตกแต่งใหม่อย่าง
สวยงาม เป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ไปในทอ้งถิน่ว่าตึก QVB ตัง้อยู่ทีบ่นถนน George 
Street ระหว่างถนน Market กบั ถนน Park เป็นอาคารชอ็ปป้ิงสงูสีช่ ัน้ มสีนิคา้
ประเภทแฟชัน่ อญัมณี ของใชใ้นบา้น หรอืแมแ้ต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดนิทางใตด้นิสูย่่าน Centre Point เพื่อซือ้
สนิคา้ยีห่อ้ดงัมากมาย หรอืจะซือ้ครมีบ ารุงผวิจากหา้ง David Jones 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารตะวนัตก ณ ภตัตาคาร ฮารด์รอ็คคาเฟ่ 
น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม NOVOTEL ROCKFORD DARLING HARBOUR HOTEL (4*)  
หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีหก  ซิดนีย ์- กรงุเทพฯ  

เช้ำ  รบัอำหำรกล่องจำกโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ 
09.45 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ  โดยเทีย่วบนิที ่QF023 
16.35 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดภิาพ…. 
                                            ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAIRNS – SYDNEY 6D 4N BY QF  
(แคนส์  -  เกรทแบร์เรียรีฟ – ซิดนีย์ 6 วนั 4 คืน) 



   

 

      อตัราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดินทำง     25 – 30 มกรำคม 2561 
    23 -28 กมุภำพนัธ ์2561 
    24 – 29 มีนำคม 2561 

คณะผูเ้ดินทำง 
รำคำรวมตัว๋ 
และวีซ่ำแล้ว 

รำคำไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 
ตลอดกำรเดินทำง 

ผูใ้หญ่ 92,900.- บำท 61,900.- บำท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  82,900.- บำท 57,900.- บำท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 78,900.- บำท 54,900.- บำท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 73,900.- บำท 50,900.- บำท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ  16,900.- บำท 16,900.- บำท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด 1,500.- บำท 1,500.- บำท 

 

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษนี า้มนัของสายการบนิ  

* การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสาร จ านวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลื่อนการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

* กรณอีอกตัว๋แล้วมกีารยกเลิกการเดนิทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุป๊ของสายการบนิ 

*ส าหรับห้องที่เป็นสามเตยีง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่

สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตยีงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส าหรับ

ห้องนอน 3 ท่าน 

* บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซื้อเองเพ่ือต่อเที่ยวบนิหรือค่าเดนิทางต่าง ๆ ที่จะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเที่ยวบนิล่าช้าหรือ

จ านวนผู้เดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุป๊ไม่สามารถออกเดนิทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบนิ กรณุาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือก่อน

เดนิทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบนิทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบนิจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณลีูกค้ามวีีซ่าอยู่แล้ว หรือ มบีตัรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบหรือคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมอืง   

* หาก ที่นั่งส าหรับกรุป๊ที่เราจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้านหน้าสดุ(long leg seat)  

* จ านวนลูกค้าที่เดนิทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดนิทาง 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  

 

อตัรำน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั  โดยสายการบนิ  แควนตสั แอรเ์วย ์ (QF) ตามเสน้ทาง  
 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่,ี ค่าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส ำหรบั
ผูเ้ดินทำงไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลำท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่ำนัน้ ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่ากว่า 1 ปี



   

 

หรอืเกนิ 85 ปีขึน้ไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84ปีคุม้ครอง 50 %  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์) และท่านทีไ่ม่ได้
เดนิทางจากประเทศไทยพรอ้มกบักรุ๊ป ท่านสามารถท าประกนัดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการใหท้างบรษิทัท าประกนั
(รายเดีย่ว)ให ้กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทั 

 ค่าน ้ามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่  1 ตุลาคม 2560 และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั หากสาย
การบนิเปลีย่นแปลงภาษนี ้ามนัหลงัจากนี ้

 ค่าวซี่าออสเตรเลยี ส าหรบัคนไทย 
 
. 

อตัรำน้ีไม่รวม  
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนดที ่ สำยกำรบินอนุญำตให้โหลดกระเป๋ำขึน้เครือ่ง
ได้ท่ำนละ 1 ใบ (30 กิโลกรมั) และกระเป๋ำเลก็ถือขึน้เครือ่งได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมัต่อใบ  

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์ตำมธรรมเนียมควรจำ่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ค่ำทิปคนขบัรถ ตำมธรรมเนียมควรจำ่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
 สว่นค่าทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะ
โรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังานยกกระเป๋า 

 ไม่มีแจกน ้ำด่ืมบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋ำ 
 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 กรณีไมเ่ดนิทางพรอ้มกรุ๊ปตัง้แต่ประเทศไทย ลกูคา้ตอ้งท าประกนัเพิม่เอง หรอื จะใหบ้รษิทัฯ จดัท าให ้ทางลกูคา้
สามารถแจง้ได ้(เป็นไปตามกฎหมายทกุทา่นตอ้งท าประกนัการเดนิทางกรณีเดนิทางกบับรษิทัทวัร)์ 

 

เง่ือนไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านต้องเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน  21 วนั
ท างาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวซี่า
ของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 ส ำหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่ำทวัรท์ัง้หมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย  14 วนัท ำกำรส ำหรบัท่ำนท่ีรอผล 
วีซ่ำ หรอืหำกผลวีซ่ำผำ่นแล้วขอช ำระยอดค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด หำกบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทำง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
ค่ามดัจ าทวัร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดนิทางยกเลกิหรือไม่

สามารถเดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้
 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 51 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 31– 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 21 - 30 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ า 20,000.- บาท และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ดงันี้ 



   

 

- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจ าทัง้หมดและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจ าทัง้หมด 
- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไมค่นืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซี่า ขอยดึมดัจ าทัง้หมด 

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไมใ่ชบ้รกิารระหว่างทวัร ์จะไมม่กีารคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมำยเหต ุ 
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทั
ฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ตอ้งหา้ม
น าเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไหท้่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตู
งดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวซี่าไมค่รบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการท างานของตวัผู้โดยสาร
เอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง
ดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่
สายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
 
 

เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ  
ทางสถานฑตูออสเตรเลยี  เริม่การเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทกุทา่น ทีส่มคัรขอวซี่า เพือ่เดนิทางไป 
ประเทศออสเตรเลยี ดงันัน้ผูย้ ืน่ขอวซี่าทกุทา่น จะตอ้งมาตดิต่อ ทีศ่นูยย์ืน่วซี่าออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายนิ้ วมอื 
และตอ้งจองควิวซี่ากอ่นยืน่เทา่นัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ำยส ำเนำหน้ำท่ีมีกำรเดินทำงเข้ำ-ออก หรือ
มีวีซ่ำติดมำทัง้หมด (ส ำคญัมำก) 
***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) หนังสือรบัรองกำรท ำงำนของบริษทัท่ีท ำงำนอยู่ (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส าเนา

ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการท างาน (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษยีณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐำนกำรเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝำกประจ ำตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

พิจำรณำวีซ่ำแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจำกธนำคำรเท่ำนัน้ 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 ไม่ได้เดินทำงด้วยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกทำงอ ำเภอเท่ำนัน้ จากบดิาและ
มารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 15 ปี บิดำหรือมำรดำ ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่ำ VFS พร้อมกบับตุร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทำงด้วย จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้ำท่ีมีอำยเุกินกว่ำ 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง
จรงิ บรษิทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่ากอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่น
เดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไมท่นัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบไมว่่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนือง
จากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทีผ่ลวี
ซ่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่ำ  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการท า
ประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไป
ตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซีา่ไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใส่
หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บำ้น และอีเมล ์ (ส ำคญัมำก) ท่ีสำมำรถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางทา่นไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเลม่ หำกมีกำรใช้เล่ม
เดินทำงไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เรำทรำบก่อนย่ืนวีซ่ำ  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --            
                 

กรณีลูกค้ำใช้บตัรเอเบค  
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่ 

วซี่าทอ่งเทีย่ว เนื่องจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซี่าแบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 
CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้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 

เง่ือนไขส ำคญัของกำรพิจำรณำวีซ่ำ 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง
ไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้  
 
 

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


   

 

กรณีถกูปฎิเสธวีซ่ำ  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หำกต้องกำรยื่นค ำรอ้งขอวีซ่ำ
ใหม่กต้็องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสำรชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทางบรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ 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 / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกลุเดิม (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   (.....) แยกกนัอยู่ 
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่....................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์....................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตวัเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (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 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี).................................................. 

13. ต้องการเลือกที่น่ัง            ริมทางเดิน  ริมหน้าต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 


