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 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 
 มัคคเุทศกม์คีวามช านาญ มจีติใจใหบ้รกิาร สภุาพ ออ่นนอ้ม 
 เต็มอิม่กับอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟต ์ณ หอคอยซดินยีท์าวเวอร ์

 โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

เดอืน มกรำคม 2562 16 – 20 , 23 - 27 

เดอืน กมุภำพนัธ ์2562 6 - 10 , 15 - 19 

เดอืน มนีำคม 2562 6 – 10 ,  20 - 24 



 

 

วนัแรก สนำมบนิสวุรรณภมู ิ – ซดินยี ์  

 

15.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ที ่4 ประต ู3-4 เคำนเ์ตอร ์D 

สำยกำรบนิไทย พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเชค็สมัภาระและ

เอกสารการเดนิทาง พรอ้มรับเอกสารในการเดนิทาง 

  ** หมายเหต ุ** (ออสเตรเลยี มกีฎหมายหา้มน าเขา้ พชืผัก อาหารสด และแหง้ทกุชนดิเขา้เมอืง) 

19.20 น.  ออกเดนิทางสูซ่ดินยี ์โดยสำยกำรบนิไทย แอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่ TG 475 

 

วนัทีส่อง สนำมบนิซดินยี ์– หำดบอนได – ชมเมอืง – ลอ่งเรอืชมอำ่วซดินยี ์– อสิระชอ้ปป้ิงยำ่นไชนำ่

ทำวน ์

 

07.20 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิคงิฟอรด์สมทิธ ์นครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี  

  (เวลำทอ้งถิน่ออสเตรเลยี เร็วกวำ่ไทย  4 ชม.)  หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าเรยีบรอ้ย

แลว้ น าทา่นชม หำดบอนไดบชี (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสทีองทีห่นุ่มสาวชาวออสซีน่ยิม

มาพักผอ่นทา่มกลาง สายลม แสงแดด เสยีงคลืน่กระทบฝ่ัง และกลิน่อายอนัสดชืน่ของทะเล พรอ้มชม

บา้นของเศรษฐีบนเนินเขา DUDLEY PAGE กับทวิทัศน์ของอ่าวซดินีย ์และทอ้งทะเลสีครามของ

มหาสมทุรแปซฟิิก  

  จากนั้นน าท่านชมย่าน เดอะแก็ป THE GAP  น าท่านชม ม้ำหินมิสซิสแม็คควอรี่(MRS 

MACQUARIE'S CHAIR) อยูใ่นโบทานกิการเ์ดน้เป็นมา้หนิตัวโปรดของภรรยาของผูส้ าเร็จราชการ

คนแรกของรัฐนวิเซา้ทเ์วลส ์ทีช่อบมาน่ังชมววิของอา่วซดินยี ์และโอเปรา่เฮา้ส ์ตรงนีถ้อืเป็นจดุชมววิที่

สวยมากและนักทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยรปูมากทีส่ดุ  

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัแบบบฟุเฟต ์ณ หอคอยซดินยีท์ำวเวอร ์

 

บำ่ย  เดนิทางสูท่่าเรอืเซอรค์ูลารค์ยี ์(Circular Quay) เพือ่ ลอ่งเรอืชมควำมงำมของอำ่วซดินยี ์จากนัน้ 

ผำ่นชมโรงอปุรำกรซดินยี ์(SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของสิง่กอ่สรา้งอนัยิง่ใหญ่ 

ที่มีหลังคาเป็นรูปเรือซอ้นเล่นลม ทรงคลา้ยๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ตามแบบ

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย ตัง้ตระหง่านเป็นสง่าอยูท่ีป่ลายแหลมของผนืดนิทีย่ืน่ออกไปในทะเลเล็กนอ้ย 

โดยมนี ้าทะเลลอ้มรอบอยูถ่งึ 3ดา้น มองดูเหมอืนเรืออา่วสฟ้ีาคราม น่ันคอืซดินียโ์อเปร่าเฮาส ์หรอืโรง

อปุรากรซดินยี ์เปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์ของประเทศออสเตรเลยี และไดรั้บลงทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก 

จากนัน้ผา่น ชมสะพำนซดินยีฮ์ำเบอร ์(SYDNEY HARBOUR BRIDGE) อกีสัญลักษณ์หนึง่ของ

มหานครซดินยี ์ตัง้อยูก่ลางเมอืงซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี เป็นสะพานระนาบเดีย่ว ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

และมองเห็นววิของเมอืงซดินียไ์ดอ้ยา่งสวยงามทีสุ่ด อสิระชอ้ปป้ิงยำ่นไชนำ่ทำวน ์เป็นแหล่งรวม

รา้นอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากนิไดทุ้กอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบ 

ซาลาเปาหมแูดง เป็ดยา่ง ทีน่ี่ มอีาหารภัตตาคารระดับอาหารฮอ่งเต ้รา้นขายเสือ้ผา้ ตลาดสดขายผัก

ผลไม ้และรา้นขายของทีร่ะลกึตา่งๆ รา้นสนิคา้ปลอดภาษี สนิคา้ทีท่ าในฮอ่งกงหรอืจนีในราคายอ่มเยา

มากมาย เป็นแหลง่ขายสนิคา้ราคาถกูทัง้ รองเทา้ เสือ้ผา้ ชดุว่ายน ้า และชดุชัน้ใน และยังเป็นตลาดที่

เหมาะแกก่ารมาเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึและผลไมส้ดประจ าฤดกูาล 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

    น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั METRO MARLOW SYDNEY HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีส่ำม โคอำลำ่ ปำรค์ – ชมกำรตดัขนแกะ – อทุยำนแหง่ชำตบิลเูมำ้ทเ์ทน่ส ์– น ัง่รถรำงทีช่นัทีส่ดุ - 

น ัง่กระเชำ้ 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนสตัว ์KOALA PARK เทีย่วชมสวนสัตวพ์ืน้เมอืง เพลดิเพลนิไปกับการ

ชมชวีติธรรมชาตแิละความน่ารักของเหล่าสัตวพ์ืน้เมอืงนานาชนดิอย่างใกลช้ดิ อาท ิโคอาล่า จงิโจ ้

วอมแบท ฯลฯ ใหท้า่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ ตาม อธัยาศัย พรอ้มชมการสาธติการตัดขนแกะ 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบบำรบ์คีวิ 

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ วนอุทยำนแหง่ชำตบิลูเมำ้ทเ์ทน่ เจา้ของฉายาแกรนดแ์คนยอนแห่งออสเตรเลยี 

หุบเขาสีน ้าเงนิที่เกดิทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภูมทิัศน์คลา้ยคลงึกับแกรนด์แคนยอนที่

อเมรกิา เพยีงแตป่ระกายสนี ้าเงนิครอบคลมุหบุเหว เกดิจากน ้ามนัจากตน้ยคูาลปิตัส ปกคลมุพืน้ดนิและ

กระทบกบัแสงสวา่งท าใหเ้กดิประกายสนี ้าเงนิดังกล่าว ใหท้่านไดช้ืน่ชมและสัมผัสทวิทัศน์สวยงามบน

ผนืแผน่ดนิอนักวา้งใหญ ่ 

 จากนัน้เทีย่วชม หุบเขำสำมพีน่อ้ง (THREE’S SISTER) ซึง่เป็นยอดเขา 3 ลูก เรยีงตดิกัน ตาม

ต านานเกา่แกข่องชาวอะบอรจิิน้  

 จากนัน้น าท่านสู่ สถำนรีถรำงไฟฟ้ำ (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพือ่น่ังรถรางไฟฟ้าที่

ดัดแปลงมาจากรถขนถา่นหนิในสมยักอ่น วิง่ผา่นทะลหุบุเขาอนัสงูชนัถงึ 52 องศา  

 จากนัน้ขึน้ กระเชำ้ SCENIC CENDER เพือ่ชมความงดงามของทวิทัศน์เบือ้งล่างจากมมุทีแ่ตกต่าง

พรอ้มชมววิทวิทัศนบ์น ECHO POINT หลังจากนัน้เดนิทางกลับสูต่ัวเมอืงซดินยี ์และใหท้า่นไดพั้กผอ่น

ตามอธัยาศัย 

  

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

      น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั METRO MARLOW SYDNEY HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ พอรต์ สตเีฟ่น – ตะลยุเนนิทรำย - ลอ่งเรอืชมปลำโลมำ – ซดินยี ์

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่พอรต์สตเีฟ่น (PORT STEPHEN) บนเนือ้ที ่2,500 เฮคเตอร ์ สมัผัสประสบการณ์

อนัตืน่เตน้กบัการน่ังรถ 4 WD ผจญภยัตะลยุเนนิทราย โดยคนขบัรถทีม่ากดว้ยประสบการณ์ สนุกสนาน

กบักบัการเลน่กระดานเลือ่นบนเนนิทราย (SANDUNE BOARD) ใหท้่านเดนิเล่นและถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ

บนชายหาด PORT STEPHENS WHITE BEACH ใหท้่านสนุกสนานกับการหาหอย PIPPIS ซึง่เป็น

หอยทีม่ใีนออสเตรเลยีเทา่นัน้  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอื MOONSHADOW CRUISE 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบบฟุเฟตบ์นเรอื  

บำ่ย น าท่านล่องเรอืชมชวีติของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ ใชเ้วลาในการล่องเรอื 

ประมาณ 2 ชัว่โมง จากนัน้เรอืกลับสูอ่า่วเนลสนัเพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสูน่ครซดินยี ์

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

    น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั METRO MARLOW SYDNEY HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ำ้ สนำมบนิซดินยี ์– สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ภำยในโรงแรม  

  *** อสิระตำมอธัยำศยั *** ไมม่อีำหำรเทีย่ง 

** สถำนทีแ่นะน ำ **   ทา่นสามารถเดนิ เทีย่วชม ในเมอืงได ้

 พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ำ้ซดินยี ์อะควำเรีย่ม (SYDNEY AQUARIUM)  

อาณานคิมแมวน ้าแหง่ใหมข่องซดินยี ์ทา่นยงัจะไดช้มสตัวน์ ้าของออสเตรเลยีมากกวา่  650  สายพันธุ ์ 

และ 11,000 ชนดิ ไดท้ีซ่ดินยีอ์ะควอเรีย่มแหง่นี ้ ซ ึง่เป็นจดุทอ่งเทีย่วอนัดับ 1 ในออสเตรเลยี 

  ตลำดแพดดี ้มำรเ์ก็ตหรอืไชนำ่ทำวน ์ 

เป็นตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุในออสเตรเลยี เป็นแหล่งขายสนิคา้ราคาถูกทัง้รองเทา้ ชดุว่ายน ้า และชดุชัน้ใน 

และยงัเป็นตลาดทีเ่หมาะแกก่ารมาเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึและผลไมส้ดประจ าฤดกูาล 

 อำคำรควนี วคิตอเรยีที ่(QUEEN VICTORIA BUILDING)  

สถานทีแ่ห่งนี้ไดรั้บการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รูจ้ักกันทั่วไปในทอ้งถิน่ว่าตกึ QVB 

ตัง้อยู่บนถนน  จอรจ์ระหว่างถนนมาร์เก็ตกับถนนพาร์ค เป็นอาคารชอ้ปป้ิงสูงสีช่ัน้ มสีนิคา้ประเภท

แฟชั่น อัญมณี ของใชใ้นบา้นหรอืแมแ้ต่ดอกไมส้ดและขนมจ าพวกเคก้และเบเกอรี ่ถัดจาก QVB บน

ถนนพทิทค์อื GALLERIES VICTORIA เป็นชอ้ปป้ิงมอลท์ีม่ขีองใหเ้ลอืกซือ้หลากหลาย 

ดำรล์งิฮำรเ์บอร ์(DARLING HARBOUR) อยูด่า้นตะวันตกของอา่วซดินีย ์ยา่นนี้เป็นยา่นบันเทงิ

และแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ 

โรงอปุรำกรซดินยี ์(SYDNEY OPERA HOUSE) เป็นเอกลักษณ์ของซดินยี ์หากมาซดินยีแ์ลว้ไม่

ไดม้าเยอืนก็ถอืว่ามาไมถ่งึ ผูอ้อกแบบเป็นชาวเดนมารก์ชือ่ JOERN UTZON ชนะการออกแบบแต่ทิง้

งานไปกลุ่มสถาปนิกออสเตรเลียจงึรวมตัวกันสรา้งจนเสร็จในปี ค.ศ. 1973 มีจุดชมววิที่สวยงาม

สามารถเขา้ชมภายในอาคารไดเ้ป็นรอบๆ ระหว่าง 9.00 - 16.00 น. รายละเอยีดสามารถเขา้ไปดูไดท้ ี

WWW.SYDNEYOPERAHOUSE.COM  

พพิธิภณัฑศ์ลิปะนวิเซำ้ทเ์วลส ์(ART GALLERY OF NEW SOUTH WALES) เป็นทีจ่ัดแสดง

ศลิปะเอเซยี และอะบอรจินิ ทีส่ าคัญคอืเขา้ชมฟร ี

 ซิต ี้เซ็นเตอร์ ( CITY CENTRE ) เป็นย่านใจการเมืองซิดนีย์ ซ ึ่งเป็นย่านธุรกิจ การคา้ 

หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง  

ยำ่นคงิสค์รอส ( KINGS CROSS ) เป็นยา่นธุรกจิแสงส ีมรีา้น ADULT SHOP มโีรงแรมมากมาย

ยา่นนี ้รวมถงึแหลง่การบนัเทงิราตร ีนอกจากนัน้ยงัมภีตัตาคารและรา้นอาหารรวมทัง้แหลง่สนิคา้ชัน้น า  

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคงิสฟ์อรด์สมธิ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

16.00 น.  ออกเดนิทำงจำกซดินยี ์โดยสำยกำรบนิไทย  เทีย่วบนิที ่ TG 472 

   22.20 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจตลอดกำรเดนิทำง 

 

  

*** สำยกำรบนิ และโปรแกรมทีร่ะบไุว ้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม *** 

 

 

 

 

 

http://www.sydneyoperahouse.com/


 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  

ก ำหนดกำรเดนิทำง :  

 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำรวมต ัว๋เครือ่งบนิ รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่ 59,900.- 38,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 57,900.- 36,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ( มเีตยีง ) 53,900.- 32,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ( ไมม่เีตยีง ) 48,900.- 27,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 9,900.- 9,900.- 

 

**รำคำเด็กคอืเด็กทีม่อีำยไุมเ่กนิ 12 ปีบรบิรูณ์คะ่** 

*** โปรแกรมนีร้วมคำ่วซีำ่เขำ้ประเทศออสเตรเลยีแลว้*** 

*** ในกำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้ จะตอ้งมจี ำนวนผูเ้ดนิทำง 20 ทำ่นขึน้ไป *** 

*** กรณีผูเ้ดนิทำงในคณะมไีมถ่งึ 20 ทำ่น อำจมกีำรปรบัเปลีย่นรำคำ *** 

*** โปรแกรมนีไ้มม่แีถมกระเป๋ำเดนิทำงใหน้ะคะ *** 

รำคำไมร่วมต ัว๋คอืรำคำทีไ่มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้เทีย่วบนิระหวำ่งประเทศ และ เทีย่วบนิภำยในประเทศ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ ชัน้ประหยดั ตามสายการบนิทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 รำคำนีร้วมคำ่วซีำ่เขำ้ประเทศออสเตรเลยี 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการ หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทฯ จากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท. 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง Passport  

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง ค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรดี 

ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ทปิตา่งๆ เชน่ ทปิพนักงานยกกระเป๋า (In 06 Aud Out 06 Aud per Luggage)  

 ทปิพนักงานขบัรถ (3 AUD ตอ่คน ตอ่วนั) 

 ทปิไกด ์ (3 AUD ตอ่คน ตอ่วนั) 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง 

เงือ่นไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงนิ  

 กรณุาจองทวัร ์กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มมดัจ าเป็นจ านวน 15,000.- บาท ตอ่ 1 ทา่น  

 กรณุาจองทวัร ์กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน พรอ้มมดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ตอ่ 1 ทา่น (ชว่ง ปีใหม่

, สงกรำนต)์ 

 กรณีทีล่กูคา้พกัอำศยัอยูต่ำ่งจงัหวดัใหแ้จง้กบัทำงบรษิทัใหท้รำบต ัง้แตท่ ำกำรจองหากลกูคา้มคีวาม

จ าเป็นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศกรณุาแจง้ใหท้างบรษัิททราบกอ่นออกตัว๋มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 



 

 

 ค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 14 วันท าการ หรอืก่อนออกตั๋ว

เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง และไมค่นืมดัจ า 

 ค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วันท าการ หรอืก่อนออกตั๋ว

เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง และไมค่นืมดัจ า   (ชว่ง ปีใหม,่ สงกรำนต)์ 

 หำกทำ่นจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวซีำ่ออสเตรเลยีไมท่นัก ำหนดและทำงบรษิทัฯตอ้งออกต ัว๋กบัทำง

สำยกำรบนิทำงลกูคำ้จะตอ้งจำ่ยเงนิคำ่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นกำรออกต ัว่เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำร 

กำรยกเลกิและกำรคนืเงนิ 

 กรณียกเลกิ ชว่งเทศกำล เชน่ ปีใหม ่สงกรำนต ์ชว่งเดอืนตลุำคม ตอ้งยกเลกิลว่งหนำ้กอ่น 45 วนั จะไม่

เก็บคำ่มดัจ ำ 

 กรณุาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วันท าการ ทางบรษัิท ฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหัก 50 % ของอตัราคา่บรกิารทัง้หมด 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

 กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไมส่ำมำรถคนืเงนิคำ่ต ัว๋ได ้  เพราะเป็นเงือ่นไขตัว๋กรุ๊ปของ

สายการบนิ 

  หำกทำ่นจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวซีำ่เขำ้ประเทศออสเตรเลยี ไมท่นัก ำหนดกำรออกต ัว๋ กบัทำงสำย

กำรบนิ และ  ผลวซีำ่ของทำ่นไมผ่ำ่น บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัร ์และ มดัจ ำท ัง้หมด 

 

เอกสำรในกำรยืน่ขอวซีำ่เขำ้ประเทศออสเตรเลยี 

กรณุำเตรยีมเอกสำรในกำรยืน่วซีำ่ใหค้รบ และสง่ใหก้บัทำงบรษิทัฯ เพือ่ท ำวซีำ่กอ่น 21 วนัท ำกำร  

*** (เนือ่งจำกกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศออสเตรเลยี ตอ้งใชเ้วลำในกำรยืน่วซีำ่ 15 วนัท ำกำร) *** 

เงือ่นไขในกำรพจิำรณำวซีำ่ 

กำรพจิำรณำอนมุตัวิซีำ่น ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทำงสถำนทตูเทำ่น ัน้  ทำงบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยืน่วซีำ่ไม่

สำมำรถแทรกแซงกำรพจิำรณำวซีำ่ของสถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำร

พรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตำมเอกสำรทีร่ะบเุทำ่น ัน้ 

** กรณุำเตรยีมเอกสำรใหค้รบตำมทีส่ถำนทตูก ำหนด ** 

 

ต ัง้แตว่นัที ่3 พฤษภำคม 2559 เป็นตน้ไป กระทรวงกจิกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและพทิกัษเ์ขตแดนจะเริม่กำร

เก็บขอ้มลูดำ้นไบโอเมตทรกิซจ์ำกผูส้มคัรทกุทำ่นทีส่มคัรขอวซีำ่เพือ่เดนิทำงไปประเทศออสเตรเลยี  

***ดงัน ัน้ผูย้ ืน่ขอวซีำ่ทกุทำ่นจะตอ้งมำตดิตอ่ทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ออสเตรเลยีดว้ยตนเองเพือ่สแกนลำยนิว้มอื***  

1.ส ำหรบับคุคลท ัว่ไป 

 พาสปอรต์ มอีายเุหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านไดไ้มต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  (กรณีทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ ใหแ้นบ

มาดว้ย)  

 รปูถา่ยส ี 2” จ านวน 2 รปู (ไมส่วมแวน่ตาด า, แตง่กายสภุาพ, ไมเ่อารปูรับปรญิญา, ใสช่ดุครยุ, หรอืใสช่ดุราชการ, 

ไมย่ ิม้, พืน้หลังเป็นสขีาว ตอ้งไมเ่ป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถา่ยทีส่แกนจากคอมพวิเตอร)์   

 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูเบอรโ์ทรศัพท ์มอืถอื / เบอรบ์า้น / เบอรท์ีท่ างาน / ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่  

( ภาษาองักฤษ ) 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรสแลว้ เอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหยา่, ( ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ ) ใบมรณะบตัร  

 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  

 หลกัฐำนกำรเงนิโดยใชส้มดุเงนิฝำกตวัจรงิ หรอื Statement ทีอ่อกจำกธนำคำร ยอ้นหลงั 6 เดอืน อยำ่ง

ใดอยำ่งหนึง่ เทำ่น ัน้!!!  ถำ้ใหส้ ำเนำสมดุเงนิฝำกไมส่ำมำรถใชย้ืน่วซีำ่ออสเตรเลยีได ้

 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู ่(ภำษำองักฤษเทำ่น ัน้) 

 1.  กรณีทีเ่ป็นพนกังำนบรษิทัท ัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบบัจรงิ (ภำษำองักฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจำ้ของและคดัไม่เกนิ 3 เดอืน) หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชีือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอืเป็นเจา้ของ

กจิการดว้ย     

3.  กรณีท ำธุรกจิสว่นตวั (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนกำรคำ้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงตอ่สถานทตู (ภำษำองักฤษ)                               



 

 

4. กรณีขำ้รำชกำร ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภำษำองักฤษ หรอื ภำษำไทย) ไม่

สามารถใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  

2. ส ำหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษำ ทีเ่ดนิทำงพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทั่วไป) และขอ 

 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตัวจรงิภาษาองักฤษเทา่นัน้) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลัยเทา่นัน้  

3. ส ำหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มผูป้กครองและอำยไุมเ่กนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดังนี)้ 

 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีท่ าจากทีว่า่การอ าเภอ  

 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษ)  

 กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ขอส าเนาสตูบิตัร (ไมส่ำมำรถใชบ้ตัรประชำชนเด็กได)้  

 ส าเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   

 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 

 กรณีทีบ่ดิำ หรอื มำรดำเป็นขำ้รำชกำร : จดหมายรับรองการท างานจากตน้สังกัด  และส าเนาบัตรขา้ราชการ 1 

ชดุ  

 หลักฐานการเงนิ (ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตัง้แตห่นา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอื มารดา  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิาและมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส ำหรบัผูใ้หญท่ีอ่ำยเุกนิ 75 ปี  

 ตอ้งซือ้ใบประกนัสุขภำพส ำหรบัผูสู้งอำยุทีเ่ดนิทำงไปตำ่งประเทศ (จำกบรษิทัประกนัภยั) จำกน ัน้ยืน่

เอกสำรท ัง้หมดเขำ้สถำนทตูออสเตรเลยีไปกอ่นและจำกน ัน้สถำนทตูจะใหแ้บบฟอรม์กำรตรวจสุขภำพมำ

เพือ่น ำไปตรวจทีโ่รงพยำบำลทีท่ำงสถำนทตูก ำหนดเทำ่น ัน้ 

5. ส ำหรบับคุคลทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งประเทศแตม่ถี ิน่พ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อยา่งนอ้ย 1 เดอืน ดังนัน้

ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  

 ทา่นตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ได ้ 

(ระยะเวลำในกำรพจิำรณำผลวซีำ่ข ึน้อยูก่บัทำงสถำนทตู) 

*** กรณุำจดัเตรยีมเอกสำรตำมทีร่ะบเุพือ่ผลประโยชนใ์นกำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น *** 

 

หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์ ทำงบรษิทัฯ ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย 

และโปรดแตง่กำยสภุำพ ท ัง้นีท้ำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ

และหำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิทำงบรษิทัใครข่อรบกวนทำ่นจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วดว้ยเชน่กนั 

หมำยเหต ุ  

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสนี ำ้เงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะปกตกิารเดนิทางท่องเทีย่วกับ

คณะจะใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม

น าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงไดพ้จิารณาแลว้ 

 บรษัิทฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรอืบางส่วน และบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีท่าง

สถานทตู    งดออกวซีา่ใหก้บัทา่น อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ เนือ่งจำกกำรท่องเทีย่วนีเ้ป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับรษิทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่

สำมำรถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่ำนปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นกำรใชบ้รกิำรน ัน้ทีท่ำงทวัรจ์ดัให ้

ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร

ยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 20 ทำ่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำงทรำบลว่งหนำ้ก่อน 10 

วนั  

 


