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NZ&AUS 8 DAYS/6 NIGHTS 
ครังเดียวเทยีว 2 ประเทศ นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย 8 วนั 6 คืน 

 
 

ควนีส์ทาวน์ – นังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พคี – ล่องเรือทีเอสเอสเอร์ินสลอว์ 

วอลเตอร์พคีฟาร์ม – วานาก้า   –  อะคารัวล่องเรือชมโลมา –ไคร้สท์เชิร์ช 

ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าว – โอเปร่า เฮ้าส์ – เดอะร๊อค  –  ชมหาดบอนได 
บลูเม้าท์เท่นส์ชมหุบเขาสามอนงค์ – ชมจงิโจ้และโคอะล่าทสีวนสัตว์พืนเมือง 

 พเิศษ..เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮีอทะเลใต้ 
 

 
 
 

 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง  20 – 27 มีนาคม 2561 

     23 – 30 พฤษภาคม 2561 
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วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – ควีนสท์าวน ์

วนัทีสองของการเดินทาง      ซิดนีย ์- ควีนสท์าวน ์– นงักระเชา้กอนโดล่าขึนยอดเขาบอ๊บสพ์คี 

    ชมความงามของทะเลสาบ 

วนัทีสามของการเดินทาง ควีนสท์าวน ์– ชมการกระโดดบนัจี – เรือกลไฟโบราณ – วอลเตอรพ์ีคฟารม์  

 
 
 

15.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันท ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชนั 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบินแควตสั แอรเ์วย ์(QF) เจ้าหน้าทคีอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

18.10 น.  เหิรฟ้าสู ่นครซิดนีย ์ โดยเทยีวบินท ี QF024  (เพือแวะเปลียนเทยีวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์ 

 

 
06.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลีย เปลียนเทยีวบิน 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองควีนสท์าวน ์ประเทศนวิซีแลนด ์โดยสายการบินแคนตัส โดยเทยีวบินท ีQF121  

14.30 น.  ถึงสนามบินเมืองควีนสท์าวน ์เกาะใตป้ระเทศนวิซีแลนด ์ นาํทา่นเดินทางชมเมืองควีนสท์าวน์  

     เมืองขนาดเลก็ซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติทงีดงามริมทะเลสาบทมีีนาํใสเป็นสฟ้ีาแสน 

   สวยทนีักทอ่งเทยีวพลาดไม่ได้เลยทจีะต้องมาเยือน นาํทา่นขนึกระเชา้กอนโดล่าสู่ 

     ยอดเขาบอ็บสพ์คี เป็นกระเช้าทนีังได้ 4 คนระยะทางขนึสู่ยอดเขา 730 เมตร  ทา่นจะ

   ได้สมัผัสความสวยงามของเมืองควีนสท์าวน์ทงัเมืองในมุมสูงทที่านจะมองเหน็อาคาร 

   บ้านเรือนทปีลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทปูีทสีวยงายด้านล่าง  

 ชมยอดเขาทปีกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว และให้ทุกทา่นตนืเต้นกบัการเล่นลูจ

(LUGE)จากยอดเขาวิงด้วยความเรว็ทเีราบังคับได้ลงตามไหล่เขาพร้อมชมวิวอนั

สวยงามทา่นละหนึงรอบ 

คํา     รบัประทานอาหารคํา อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

     นาํทา่นเข้าสู่ทพัีกโรงแรม MERCURE RESORT QUEENSTOWN    หรือเทยีบเท่า 

 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

     นาํทา่นขึนเรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอนาํประวติัศาสตร ์  TSS Earnslaw 1912  

   ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบ 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – ควีนสท์าวน ์(ประเทศนิวซีแลนด)์ 

2 ซิดนีย ์– ควีนสท์าวน(์ประเทศนิวซีแลนด)์ – นงักระเชา้กอนโดลา่ขึนยอดเขาบอ๊บพคีชมความงามของทะเลสาบ 

3 ควีนสท์าวน ์– ชมการกระโดดบนัจี – เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอรพ์คีฟารม์ – ช็อปปิง-เดินทางสู่เมืองวานากา้ 

4 ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบเทคาโป  – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

5 ไครส้ทเ์ชิรช์ – อะคารวั ล่องเรือชมโลมา – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

6 ไครส้ทเ์ชิรช์ – ซิดนีย ์(ออสเตรเลยี) ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนียแ์ละโอเปร่า เฮา้ส ์สะพานฮารเ์บอร ์

7 ซิดนีย ์– บลูเมา้ทเ์ท่านส ์–นงัรถรางลงหบุเขาและเคเบิลเวย ์– ชมเขาสามอนงค ์– สวนสตัวพ์นืเมือง  

8 ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ 
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วนัทีสีของการเดินทาง      ควีนสท์าวน ์– โอมาราม่า – เทคาโป - ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 วาคาทปูี ซึงเป็นเรือทเีคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ทา่นได้ชมความงามของทะเลสาบ

วาคาทปูีทใีนบรรยากาศแสนโรแมนติก  ท่ามกลางขุนเขาและสายนาํใสสะอาด พร้อม

สมัผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอรพ์ีคฟารม์  (หากเรือกลไฟโปราณ ปิด   

ซ่อมประจาํปี เราจะใชเ้รือเลก็ล่องไปทีวอลเตอรพึ์คฟารม์แทน ) 
เทียง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์คิีว ทีวอลเตอรพ์คีฟารม์  

 จากนันให้ทา่นได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลียงแกะ

ของนิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสุนัขต้อนแกะทช่ีวยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการ

สาธติการตัดขนแกะเดินทางจากเมืองควีนสท์าวน์ 

 

 

ให้ท่านอสิระตามอัธยาศัยทย่ีานการค้าใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์ทมีีร้านค้า ร้านอาหาร

และเครืองดืมมากมาย 

หรือจะซือทวัรน์อกรายการสําหรบัการนงัเรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจี 

เจท็โบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็นีออกแบบมาให้วิงด้วยความเรว็และ          

หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับทมีีความชาํนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกทา่นทนีังเรือมีความ

ตนืเต้นและสนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศนี  

ชมการกระโดดบนัจีทีสะพานคาวารวัเป็นการกระโดดบันจีแห่งแรกของโลกทเีปิดทาํ

การให้นักทอ่งเทยีวทาํกจิกรรมอันน่าตืนเต้นนีจนมีชือเสยีงไปทวัโลกและเป็นกจิกรรมที

จะพลาดไม่ได้เมือทา่นมาเทยีวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สู่

พืนนาํอนัใสและเชียวกราดใต้สะพาน  

(การนังเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจเีป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อ

สอบถามราคาจากหัวหนา้ทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทาํไดห้รือไม่เพราะไม่ได้

จองล่วงหนา้จึงขึนอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจาํนวนจาํนวนการจองในแต่ละ

วันรวมถงึเวลาทีเหมาะสมหรือความตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  สาํหรับผูท้ีนังรถ

ไปคันเดียวกันแต่ไม่ไดซื้อทัวร์นสีามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซือเครืองดมืตามอิสระ)  

คํา    รบัประทานอาหารคํา ณ รา้นอาหารไทย 

     นาํทา่นเข้าสู่ทพัีกโรงแรม   MERCURE RESORT QUEENSTOWN   หรือเทยีบเท่า 

 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

นาํทา่นเดินทางผ่านเมืองครอมเวลลเ์มืองแห่งสวนผลไม้ให้ท่านได้แวะซือผลไม้สด 

แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์  ผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนที

ราบสูงทมีีวิวอนัสวยงาม  

เทียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์ีคิว 
นาํทา่นเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคาก ิทมีีความงดงามดังภาพวาด ให้ทา่นแวะจุดชม 

วิวของทะเลสาบทสีามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กทถ่ีายรูปได้สวยทสีดุของ อุทยาน

แห่งชาติเมา้ทคุ์ก้บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ทมีียอดเขาเม้าทคุ้์กทโีดดเด่นด้วย

ความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารนาํแขง็ปกคลุมตลอดปี ทะเลสาบเท
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วนัทีหา้ของการเดินทาง   ไครส้ทเ์ชิรช์ – อะคารวั ล่องเรืองชมโลมา – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

วนัทีหกของการเดินทาง         ไครส้ทเ์ชิรช์ – ซิดนีย ์ ล่องเรือชมอ่าว – ชมหาดบอนได – โรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์

คาโป ทสีวยงามและเงียบสงบนาํในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางทา่นเรียกว่า

ทะเลสาบสนีาํนม สพิีเศษนีเกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารนาํแขง็ของภเูขาทมีีหิมะปกคลุม

ตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ ทเีจ้าของฟาร์มให้

ความสาํคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกัน

นันทา่นจะได้เหน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ทเีลก็

ทสีดุในประเทศนิวซีแลนด์ทยัีงคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีต

จนถึงปัจจุบันหากทา่นเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะ

ประทบัใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาทสีวยงามราวกับภาพวาด เดินทางสู่ 

เมืองแอชเบอรต์นั เมืองทอียู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีทคีนส่วนใหญ่มีอาชีพทาํฟาร์ม

เลียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิงสนิค้าพืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์

บาํรุงผิว เซรัม ครีมลาโนลิน หรือจะชือของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ เดินทางต่อสู่ 
คํา    รบัประทานอาหารคํา อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

นาํทา่นเดินทางเข้าสู่ทพัีก  QUALITY HOTEL ELMS หรือเทยีบเท่ 

   
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
  นาํทา่นเดินทางจากไคร้สทเ์ชิร์ชสู่เมืองอะคารัว เมืองทโีรแมนติกแบบฝรังเศสเมือง 

    เดียวในนิวซีแลนด์ ชาวฝรังเศสตังรกรากในปี ค.ศ.1840 ให้ทา่นชมเมืองอะคารัวทยัีง

มีร้านอาหารและถนนต่างๆทมีีขอืเป็นภาษาฝรังเศสทใีช้มาจนถึงปัจจุบัน จากนันนาํ

ท่านล่องเรือชมโลมาเฮกเตอร์ตัวเลก็แสนน่ารัก สาํหรับตัวผู้ตัวมีความยาว 1.2 ถึง 

1.4 เมตร และนาํหนักอยู่ท ี47 กิโลกรัมโดยประมาณ สามารถพบได้ในอ่าวแห่งนี

และบริเวณใกล้เคียง โลมาเฮกเตอร์เป็นมิตรกบัคนและชอบว่ายเล่นใกล้ ๆ เรือทาํให้

เราสามารถมองเหน็ได้อย่างชัดเจนเวลากระโดดหรือว่ายตามผิวนาํและอาหารในอ่าน

แห่งนีทมีีปลาชุกชุม 
เทียง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

     นาํทา่นชม เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ทไีด้รับสมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” 

   ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ศาลาว่าการประจําเมือง  ชมความงามของ  

     แม่นาํเอว่อน (AVON) ทไีหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเยน็ ทา่นจะได้เหน็คนถ่อ

   เรือไปตามสายนาํทไีหลเออืย มีกิงหลิวระย้าอยู่เหนือนาํ เหมือนในสวนสาธารณะกลาง

   เมืองผู้ดีไม่มีผิด เทยีวชมสวนพฤกษศาสตร์ จากนันนาํทา่นขนึสู่ ยอดเขาแคชเมียร ์ 

   ยอดเขาสูงทที่านจะสามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

คํา    รบัประทานอาหารคํา  อาหารจีน พรอ้มกุง้มงักรและเป๋าฮือทะเลใต ้
   นาํทา่นเดินทางเข้าสู่ทพัีก   QUALITY HOTEL ELMS หรือเทยีบเท่า 

 
 

   นาํทา่นเดินทางสู่สนามบินเมืองไครส้ทเ์ชิรช์  อาคารระหว่างประเทศ  

06.05 น. ออกเดินทางสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินแควนตัส เทยีวบินท ีQF138 
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วนัทีเจ็ดของการเดินทาง          ซิดนยี ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์- สวนสตัวพ์นืเมือง - ซิดนยี ์

07.40 น. ถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์ สมิทธ ์นครซิดนีย์

นาํทา่นชมหาดบอนได หาดทรายทหีนุ่มสาวชาวออสซีนิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเยน็ใน

บรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชืน ท ีนิยมเล่นกระดานโต้คลืน หาดทรายแห่งนียัง

ได้เป็นเส้นทางในการวิงมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวทจัีดกีฬาโอลิมปิค ปี 2000  

ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนนิเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพือชมทศันียภาพอันสวยงามของ

อ่าวซิดนีย์ และ มหาสมุทรแปซิฟิคทสีวยงาม แวะ ทเีดอะแกป๊ จุดชมวิวทสีวยงามอีกแห่งทที่าน

จะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนี

ในทางเรือ ในบริเวณนียังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกทเีข้ามาทางเรือในยามสงคราม

หินของมิสซิสแม็คควอรี ม้านังหินตัวโปรดของภริยาของผู้สาํเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์

เวลส์ ซึงเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ทสีวยงาม  

นอกจากนีด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปทสีวยงามทที่านจะถ่ายรูปให้เหน็โรงละครโอเป

ร่า เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  นําท่านสู่ท่าเรือและล่องเรือชม

อ่าวซิดนีย ์ 

เทียง   รบัประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ต ์อาเซียนบนเรือ 

ล่องเรือสําราญในอ่าวซิดนีย ์เพือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA HOUSE) 

สงิก่อสร้างทโีดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรม

ร่วมสมัยทสีร้าง ชือเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อู  ซอง สถาปนิกชาว

เดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญใช้เวลา การก่อสร้างนาน    

 ถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึนเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  

ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์และ

ร้านอาหารจาํนวนมากระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮารเ์บอร ์ทเีชือมต่อ

ระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาว  กลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่าง

สวยงามและทาํให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้ สะดวกยิงขึน ชมเรือใบทชีาวออสซีนาํออกมา

ล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี  ให้ทา่นได้ช้อปิงย่านไชน่า ทาวน์ หรือย่านซีตี เซน็เตอร์  

คํา   รบัประทานอาหารคํา อาหารจีน ณ ภตัตาคาร    

   นาํทา่นเดินทางเข้าสู่ทพัีก  SYDNEY TRAVELODGE  หรือเทยีบเท่า 

 

 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

          นาํท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ชืนชมทวิทศัน์อนัสวยงามบนผืน     

 แผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึงเป็นทอียู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่าง ๆ  

 สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเตม็ไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกล

 เป็นสนีาํเงินตามหุบเขาอันกว้าง ใหญ่ ผ่านเมืองเลก็ๆกลางหุบเขาชือว่า 

 KATOOMBA   จากนันชม เขาสามอนงค ์(THREE SISTERS ROCK) เป็น

 แทน่หินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาทเีกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตาํนานความ

 รักอนัแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจินสามตนทถูีกสาปให้เป็นหินสามก้อนทาํให้หุบ

 เขาแห่งนีมีความงามยงิขึน จากนันนาํทา่นเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที

 บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทาํให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงยิงขึน
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วนัทีแปดของการเดินทาง   ซิดนีย ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์- สวนสตัวพ์นืเมือง - ซิดนยี ์

อีกมุม นาํท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ทดีัดแปลงมา

จากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนความชันถึง 45 องศา วิงผ่านทะลุหุบเขาอนัสูงชันสู่หุบเขา

ด้านล่างอย่างตืนเต้นและหวาดเสยีว จากนันให้ทา่นได้เดินชมธรรมชาตามทางไม้ทจัีดไว้

อย่างสวยงามใต้หุบเขาชมป่าฝนและหุ่นจาํลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนันขึน

กระเชา้ SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบืองล่าง

ของหุบเขาสนีาํเงินทที่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมทแีตกต่าง ( ในกรณีที

RAILWAY ปิดปรบัปรุง กส็ามารถนงั SCENIC CABELWAY ขนึหรือลงหบุเขา

แทน ) 

เทียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารทอ้งถนิ ณ ภตัตาคาร 

 นาํทา่นเดินทางสู่ สวนสตัวพ์นืเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไป

 กับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พืนเมืองนานาชนิด อาท ิโคอาล่า 

 จิงโจ ้วอมแบท ให้ทา่นได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด  

 สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง สดชืนผ่อนคลายไปกับ 

   บรรยากาศอันร่มรืน บนพืนทกีว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอนัอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชืน  

   จากนันเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปปิงสนิค้าพืนเมืองเพือเป็นของฝาก อาทเิช่น 

   ครีมบาํรุงผิว หรือของทรีะลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้  

คํา   รบัประทานอาหารคํา  ณ รา้นอาหารไทย 

   นาํทา่นเดินทางเข้าสู่ทพัีก  SYDNEY TRAVELODGE หรือเทยีบเท่า 
 
 
   รบัอาหารเชา้แบบกล่องจากโรงแรม 

06.30 น.  นําท่านเดินทางสู่สนามบินคิงสฟ์อรต์สมิธ สนามบนินานาชาติของนครซิดนีย ์
09.50 น.  เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแควนตสั เทียวบนิที QF023  

16.40 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ… 

******************************** 

อตัราค่าบริการ 
กําหนดการเดินทาง  20 – 27 มีนาคม 2561 
    

คณะผูเ้ดินทาง ราคารวมตวั 

 

ราคาไม่รวมตวัเครอืงบิน 

ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง 116,900.- บาท 73,900.- บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  106,900.- บาท 69,900.- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 98,900.- บาท 63,900.- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 89,900.- บาท 59,900.- บาท 

หอ้งพกัเดยีวเพมิท่านละ   20,900.- บาท  20,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านท ี3 ลด  2,000.- บาท  2,000.- บาท 
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กําหนดการเดินทาง  23 – 30 พฤษภาคม 2561 
 

คณะผูเ้ดินทาง ราคารวมตวั 

 

ราคาไม่รวมตวัเครอืงบิน 

ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง 107,900.- บาท 67,900.- บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  98,900.- บาท 62,900.- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 89,900.- บาท 55,900.- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 83,900.- บาท 51,900.- บาท 

หอ้งพกัเดยีวเพมิท่านละ   16,900.- บาท  16,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านท ี3 ลด  2,000.- บาท  2,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่กรุ๊ป หรอื วซ่ีาครอบครวัแลว้ หากทา่นตอ้งการยนืวซี่าเดยีวกรุณาจ่ายเพมิ  2,500 บาท หรอืมเีหตุ

จําเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยนืวซี่าก่อนคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธเิฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นนั (เงอืนไขการยนืวซี่า

ขนึอยูก่บัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   

*** การเดนิทางในแต่ละครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 15 ท่าน ขนึไป หากผูโ้ดยสารทเีป็นผูใ้หญ่ตํากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงราคา 

*** ราคานีบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาตามภาษนํีามนัของสายการบนิ 

*** การเดนิทางในแต่ละครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 15 ท่านขนึไป หากจาํนวนผูโ้ดยสารตํากวา่ 15 ผูใ้หญ่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน

การเลอืนการเดนิทางหรอื เปลยีนแปลงราคา  

*** บรษิทัฯของสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหากสายการบนิเปลยีนแปลงราคาหลงัจากออกราคานีไปแลว้ 

*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรอืงตวัทลีูกคา้ซอืเองเพอืต่อเทยีวบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทจีะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทยีวบนิ

ล่าชา้ หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทาง 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษ หรอื ทนีงับนเครอืง สามารถสะสมไมลไ์ด้เฉพาะของแควนตสัแอรไ์ลน์เท่านัน กรุณาแจง้ใหเ้รา

ทราบในตอนจองทวัรห์รอืก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพอืแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทขีอหรอืไม่ขนึอยู่กบัสายการบนิจะ

พจิารณาให ้

***  กรณีลูกคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยนืวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทงัสนิ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนืองจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   

*** กรณีลูกคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้วั ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตงัแต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่าํประกนัการเดนิทางให ้เนืองจากไม่ตรง

ตามเงอืนไขตามกรมธรรม ์

*** ทนีังสาํหรับกรุ๊ปทเีราจองเป็นทนีังทวัไปไม่ใช่ทนีงัด้านหน้าสดุ(long leg seat)  

 

อตัรานีรวม 

 ค่าตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยดั โดยสายการบนิ  แควนตสั แอรเ์วย ์ ( QF) ตลอดการเดนิทาง  

 ค่าโรงแรมทพีกั (สองทา่นต่อหนึงหอ้ง), คา่รถรบัส่งระหว่างนําเทยีว, ค่าเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบ ุ

 ค่าอาหารและเครอืงดมืตามรายการทไีดร้ะบ,ุ ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งทมี ี

 ค่าภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจี่าย 3% 

 ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทคีอยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัผู้

เดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเทียวกบัทวัรเ์ท่านัน  เงอืนไขการคุ้มครอง 

 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งทาํประกนั(รายเดยีว) ลกูคา้สามารถจดัทาํเองได ้หรอื

กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
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 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้อีายุตํา กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80ปีขนึไป  (ลูกคา้ต้องทาํประกนัเพมิ) 

 ลูกคา้อายุ 1-15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงอืนไขกรมธรรม ์  

 ลูกคา้ทไีม่ไดต้รงตามเงอืนไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านตอ้งทาํประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืทาํประกนัการเดนิทางเอง 

 ค่านํามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษสีนามบนิ ณ  วนัท ี9 ตุลาคม 2560 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีน

ราคาตามภาษนํีามนัหากสายการบนิมกีารปรบัเพมิขนึหลงัจากนี 

 ราคารวมวซีา่แลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนด์อยู่แลว้ คนืใหท้า่นละ 3,000 บาท 

 ค่าวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทยีวประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการยนืวีซ่าเดียวจ่ายเพิม 2,500 บาท หรือ 

จาํเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ยืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิม 
 

อตัรานีไมร่วม 

 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 กรณีทตีอ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพมิเตมิ ต้องขอเกบ็ค่าแปลเอกสารเพมิต่างหากจากค่าวซ่ีา 

 ค่านําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครอืงดมืและค่าอาหารทสีงัเพมิเอง  

 ค่าอาหารทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจี่าย 3% 

 ค่าทปิไกด ์ค่าทปิคนขบัรถ ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน  

 โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะไม่มพีนกังานยกกระเป๋า ทางลกูคา้ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพอืความรวดเรว็และสะดวกใน

การเดนิทาง  

 ไม่มีแจกนําดมืบนรถและไม่แจกกระเป๋า 

 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนืองจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชวัโมง 
 

เงือนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึงท่าน  

 ท่านต้องเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพอือํานวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทําวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์ก่อน 21 วนั

ทาํงาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทําวซ่ีาเขา้ประเทศนิวซแีลนดล์่าชา้ ไม่ทนักําหนดการออกตวักบัทางสายการบนิ และผลวี

ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่ามดัจาํทงัหมด 

 สาํหรบัสว่นทเีหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์งัหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 20 วนัทําการ หากไม่ไดร้บัเงนิครบทงัหมด

ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการใหบ้รกิาร 
 

เงือนไขการยกเลกิ  (สงกรานต์) 

ค่ามัดจําทวัร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตวัเครืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซึงไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดนิทางยกเลกิหรือไม่สามารถ

เดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงือนไขตามน ี

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนัทําการคนืค่ามดัจาํ 20,000.- บาท. 

 แจง้ล่วงหน้า 41– 59 วนัก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจําตวัท่านละ 20,000 บาท  

 แจง้ล่วงหน้า 31-40วนัก่อนเดนิทาง ยดึค่ามดัจาํ 20,000.-บาท+ค่าวซ่ีา(กรณีทยีนืวซี่าแลว้) และคา่อนืๆ ถา้ม ีเช่น 

- ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจาํทงัหมดและหกัค่าใชจ่้าย 50% จากราคาทวัร ์ 

- กรณีออกตวัแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืค่าตวั หรอืยดึมดัจาํทงัหมด (บรษิทัฯ ตอ้งออกตวัโดยสว่นใหญ่อย่างน้อย 

15-20 วนัก่อนเดนิทาง) และ หกัค่าใชจ่้าย 70% จากราคาทวัร ์

- กรณียนืวซี่าแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืค่าวซี่า สถานทตูไมค่นืค่าวซี่า (NON REFUND) 

- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทจีะยนืวซ่ีา ขอยดึมดัจาํทงัหมด และ หกัค่าใชจ่้าย 50% จากราคาทวัร ์

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไมมี่การคนืเงินค่าทวัรท์งัหมด 
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 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอื NO SHOW หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไมใ่ชบ้รกิารระหว่างทวัรจ์ะไม่มกีารคนืเงนิทงัหมดไม่

ว่ากรณีใด ๆ ทงัสนิ  

หมายเหต ุ 

 รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลง ตามความเหมาะสม เนืองจาก ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทพีกั ในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิทัฯ จะคาํนงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใน

กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้งหรอื

ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิไหท้่าน

ไดไ้ม่ว่าจาํนวนทงัหมดหรอืบางสว่น บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทสีถานทตูงดออกวซ่ีาอนัสบืเนืองมาจากเอกสารไม่ครบหรอืตวั

ผูโ้ดยสารเองตอบคาํถามไมช่ดัเจน รวมถงึจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง 

ใหก้บัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างดา้วทพีํานักอยูใ่นประเทศไทย นอกจากนีบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตวัเครอืงบนิภายในประเทศไทยที

ท่านออกตวัเองเพอืต่อเครอืงในกรณีทสีายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  

1) หนังสอืเดนิทาง มอีายไุม่ตาํกว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายสาํเนาหน้าทีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวี

ซ่าติดมาทงัหมด (สาํคญัมาก) 

***การยนืวซีา่ออสเตรเลยีไมจ่าํเป็นตอ้งนําพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 

สาํเนาหน้าพาสปอรต์ ยนืได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนืองจากทางบรษิทัฯ จะนําพาสปอรต์ไปรดูเล่มท ีVFS 

แลว้นํากลบัมาพกัไวท้บีรษิทัฯ ทางลูกคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจาํนวน 2 รปู (ขนาด 1 นิวครงึ หรอื 2 นิว) 

3) สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  

4) สาํเนาใบเปลยีนชอื-นามสกุล (ถา้ม)ี, สาํเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  

5) หนังสือรบัรองการทาํงานของบริษทัทีทาํงานอยู ่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงัคู่) จาํนวน 2 ชดุ 

หรอืสาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงัคู่)   

7) ขา้ราชการเกษยีณอายุ ขอสาํเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจาํตวัจริง (จะได้คืนเพือได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน หมายเหต ุสถานทูตออสเตรเลีย

ไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยนืวีซ่า 

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมุดรายงานประจาํตวันกัเรยีนหรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  

10) ขอสาํเนาสตูบิตัร เดก็อายุตาํกว่า 18 ปี 

11) เดก็อายุตาํกว่า 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทงัคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาํเภอเท่านัน จากบดิาและ

มารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  

** กรณีเดก็อายตุาํกว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์วัทีตวัแทนยนืวีซ่า VFS พร้อมกบับตุร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอาํเภอจากบดิาและมารดาอนุญาตออก

นอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รบัลูกค้าทีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทผีูส้งูอายุ 75 ปีขนึไปยนืยนัทจีะเดนิทางจรงิ 

บรษิทัฯจะดําเนนิการใหแ้ละแนะนําใหย้นืวซี่ากอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัรท์งัหมดก่อนเดนิทาง 

15 วนั ในกรณีทวีซี่าไมผ่า่นหรอืออกไม่ทนัตามกาํหนดวนัเดนิทางมผีลทาํใหเ้ดนิทางไม่ไดบ้รษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไม่

ว่ากรณีได ๆ ทงัสนิ และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพอืนรว่มเดนิทางทผี่านแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนืองจากมบีางทา่นใน
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คณะไมผ่่าน บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทวัรท์งัหมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทผีลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิ

เพราะกรณีน)ี 

กรณีทียืนยนัจะให้ยนืวีซ่า  เนืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยนืวซี่าเป็นเวลานาน และมคี่าใชจ่้ายเพมิในการทาํ

ประกนัสขุภาพซงึลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยนืวซี่า  (ราคาขนึอยูก่บับรษิทัฯ ประกนันนัๆ หรอื ลูกคา้

สามารถทาํเองได)้  หลงัจากยนืแลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพอืไป

ตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทสีถานฑตูกาํหนด หลงัจากนนัรอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนีวซี่าขนึอยูก่บัผลของสขุภาพ

ของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ กรุณาใสห่มายเลข

โทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์ (สาํคญัมาก) ทีสามารถติดต่อได้ ลงในสาํเนาบตัรประชาชนและ 

สาํเนาทะเบยีนบา้น เพอืกรอกฟอรม์ในการยนืวซี่า  

13) ระยะเวลาในการยนืวซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้นืเล่มเขา้ VFS แลว้

นําเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนักาํหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทาง

ไปประเทศอืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยืนวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ 

ทงัสนิ --            

เงือนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 

การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานนัขนึอยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยนืวซี่าไม่สามารถแทรกแซงการพจิารณา

ของสถานทูตได ้ ซงึทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยงัประเทศ

ออสเตรเลยีตามเอกสารทรีะบุเทา่นนั  
 

 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด หรอื หากต้องการยนืคาํรอ้งขอวีซ่าใหม่ก็

ต้องชาํระค่าธรรมเนียมใหม ่พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหมทุ่กครงั 

2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซ่ีาล่าชา้ไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทไีดช้าํระไปแลว้ และทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด  

3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเนืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ

วตัถุประสงคใ์นการยนืขอวซ่ีาทอ่งเทยีว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทวัรท์งัหมด 

4. กรณีทที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน ขนึอยู่กบั

ทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด 

 

ทอียู่ ตัวแทนรับยืนวซ่ีา ( VFS ) ของ ออสเตรเลยี ประจําประเทศไทย 

ชนั 28 อาคารเดอะเทรนดี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวิท 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 

ทาํการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยดุ ของ สถานทูตออสเตรเลีย 

เวลายนืใบสมคัร : 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 

 
การขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด ์(เอกสารการทาํงานต้องออก 2 ใบเพือยืน 2 ประเทศ) 
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1.ต้องยืนวีซ่าออสเตรเลีย(อนัดบัแรก) ผูเ้ดนิทางต้องมายนืวซี่าดว้ยตวัเองแต่ไมต่้องเอาพาสปอรต์เขา้สถานทูตทาง

สถานฑตูออสเตรเลยี  เรมิการเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทุกทา่น ทสีมคัรขอวซี่า เพอืเดนิทางไป ประเทศ

ออสเตรเลยี ดงันนัผูย้นืขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาตดิต่อ ทศีนูยย์นืวซี่าออสเตรเลยี(VFS)  ดว้ยตนเอง เพอืสแกนลายนวิมอื และ

ตอ้งจองควิวซี่าก่อนยนืเทา่นนั 

2. นิวซีแลนด ์ ยืนเอกสารพร้อมพาสปอรต์เข้าสถานทูต (ไม่ต้องโชวต์วั) 

 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทจีะไม่รับยืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือนไขทจีะยืนกรุ๊ป*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารทชีีแจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทกีาํหนด เพือความสะดวกของท่านเองในการยืนขอวซ่ีา  

 

**** เมอืท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์งัหมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 

เงอืนไขข้อตกลงต่างๆ ทงัหมด *** 

 
โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพอืประโยชน์ในการยืนวซ่ีาของท่าน 

 
 

1. ชือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 

2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานทีเกิด ................................................ 

3. ชือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

4. ทีอยูปั่จจุบนั (ทีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 

......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ............................ 

โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ชือสถานทีทาํงาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 

ทีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 

โทรศพัทท์ีทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่

ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ชือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 

ทีอยูปั่จจุบนั (ทีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 

โทรศพัทท์ีบา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลทีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 

 ชือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 

 ชือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 

8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 

ทีอยู ่....................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพมิเติม 
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10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN / DBL) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

11. อาหาร        ไม่ทานเนือวัว  ไม่ทานเนือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

      อืนๆ............................................................ 

12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 


