
 

   1 
 

 

      ADELAIDE – SYDNEY  6DAYS 

                       เอดเิลด – แกงการู ไอส์แลนด์ – ซิดนีย์  6 วัน 4 คืน 
บริษัท เอ พลสั ทราเวลิ  จ ากดั ขอเชิญท่านเดินทางเยอืนประเทศออสเตรเลีย น าชมเมอืงเอดิเลด เมืองหลวงของ

รัฐออสเตรเลียใต ้ ชิมไวน์รสเลิศท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัทัว่โลกท่ี บาร์รอซ่า วลัเลย์    น าชม HAHNDORF หมู่บา้นชาว
เยอรมนัท่ียงัคงรักษาบา้นเรือนแบบดั้งเดิม  เดินทางสู่แกงการู ไอส์แลนด์ เกาะท่ีอนุรักษส์ตัวป่์า  จิงโจ ้โคอาล่า และสตัว์
น ้ ารอบเกาะเป็นอยา่งดี ชมแมวน ้ านอนอาบแดดบนโขดหิน ชมสิงโตทะเลนอนพกัผอ่นบนหาดทรายและอยูต่ามพุ่มไม้
ริมทะเลท่ีท่านสามารถถ่ายรูปอยา่งใกลชิ้ด ชมหินรูปทรงแปลกตากอ้นใหญ่ริมมหาสมุทร  มหานครซิดนีย์ เมืองเอก
แห่งรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ล่องเรือส าราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโ รงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ส่ิงก่อสร้างอนัโด่งดงัของออสเตรเลียท่ี
องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแห่ง ชอ้ปป้ิงของฝากท่ีไชน่า ทาวน์  หรือยา่นกลางเมือง
จากหา้งดงั อาทิ เช่นเดวิด โจนส์ หา้ง Q.V.B.Building ท่ีขายสินคา้แบรนดเ์นม 

 
 
 
 
 

 
 
กาํหนดการเดินทาง  12 -17 / 19 -24 / 26 -31 มกราคม 2557 
    2 -7 / 16 -21 / 23 – 28 กุมภาพนัธ ์2557 
    9 -14 / 16 -21 / 23 -28 มนีาคม 2557 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ – สิงคโปร ์– เอดิเลด  

16.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร ์สายการบิน
สิงคโปรแ์อรไ์ลน์ (SQ) เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัพรอ้มบรกิารเอกสารการเดนิทาง  

18.30 น. เหริฟ้าสู ่สิงคโปร ์ โดยเท่ียวบินท่ี  SQ 975 
21.55 น. เดนิทางถงึ สิงคโปร ์เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่งบนิ 
23.55 น. ออกเดนิทางสู ่เอดิเลด ประเทศออสเตรเลยี โดยเท่ียวบินท่ี SQ 279 
 

วนัท่ีสอง  เอดิเลด ชมเมือง ย่านไชน่า ทาวน์ – ช้อปป้ิงท่ี Rundle Mall  

08.10 น.   ถึงสนามบินเมืองเอดิเลด หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้แลว้ จากนัน้ชมเมอืงเอดเิลดเมอืงหลวงของรฐั
ออสเตรเลยีใตม้ชีือ่เสยีงทางดา้นการทําไวน์ทีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่โลกและหลายแห่งยงัคงเป็นเขตอนุรกัษ์ธรรมชาติ
และสตัวส์งวนทีห่ายาก 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 นําท่านชมย่านไชน่า ทาวน์  ทีม่รีา้นคา้ของชาวจนีและชาวเอเชยีเปิดรา้นอาหาร 
รา้นขายของใชป้ระจําวนั ใหท้่านไดเ้ลอืกทานอาหารหลายแบบทัง้เอเชยีและ
รา้นอาหารแบบชาวตะวนัตก ชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถูกย่านใจกลางเมอืงที ่ Adelaide 
Central Market ทีม่สีนิคา้ทัง้เสือ้ผา้ ผลไม้  อาหารสด แ หง้ และของทีร่ะลกึใน
ราคาถูก   จากนัน้เดนิทางผา่น Victoria Square สูถ่นน North Terrace ผา่นชม
อาคารทีส่รา้งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบชาวตะวนัตกทีง่ดงามแปลกตา ไมว่า่จะเป็น  
Parliament House, South Australian Museum, Art Gallery of South 
Australia , Adelaide Casino & Railway Station, และยงัใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้
แบรนดเ์นมที ่Rundle Mall Shopping อสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงั อาทิ
เชน่ David Jones, Myer, Target หรอืจะจบิกาแฟชมบรรยากาศของชาวเมอืง
เอดเิลด    

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  
  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั   ADELAIDE MERCURE GROSVENOR HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ีสาม  เอดิเลด –  แกงการ ูไอส์แลนด ์เกาะท่ีอนุรกัษ์ธรรมชาติและชมสิงโตทะเลริมหาดอย่างใกล้ชิด  

เช้า  รบัอาหารกล่องจากทางโรงแรม  
 เริม่ตน้ออกเดนิทางเวลา 06.45 น.จากเมอืงเอดเิลดโดยรถโคช้ปรบัอากาศสูท่่าเรอื
เพื่อต่อเรอืขา้มฟากโดยผา่นไรอ่งุน่ทีผ่ลติไวน์ทีม่ชี ือ่เสยีงของย่าน Mc LAREN 
VALE และหมูบ่า้นเลก็ ๆ ระหวา่งทางกอ่นถงึท่าเรอื Cape Jervis นําท่านขึน้เรอื
พรอ้มชมความงามของท้องทะเลสฟ้ีาครามระหวา่งนัง่เรอืสูเ่กาะแกงการ ูใชเ้วลาบน
เรอืประมาณ 45 นาท ีกอ่นถงึท่าเรอื Penneshaw ของแกงการ ูไอสแ์ลนด ์ จากนัน้
นําท่านเดนิทางชมธรรมชาติความงดงามของเกาะทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ไมยู้คาลปิตสัและ
เป็นเขตอนุรกัษ์สตัวป์่าไมว่า่จะเป็นจงิโจ ้โคอา ล่า นกพนัธุ์ต่าง ๆ รวมถงึการ
อนุรกัษ์พนัธุ์สตัวน้ํ์าตามแนวฝ ัง่รอบเกาะอกีดว้ย  นําท่า นสู่ SEAL BAY 
CONSERVATION PARK เขตอนุรกัษ์สงิโตทะเลทีอ่ยู่ตามธรรมชาตแิละนอน
อาบแดดเตม็ชายหาดทีท่่านสามารถถ่ายรปูอย่างใกลช้ดิโดยทางเจา้หน้าทีศ่นูย์
อนุรกัษ์จะเป็นไกดแ์ละดแูลความปลอดภยัและบรรยายเกีย่วกบัชวีติความเป็นอยู่
ของสงิโตทะเลทีอ่าศยัอยู่ในแกงการไูอสแ์ลนด ์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  
 จากนัน้เดนิทางสู ่FLINDERS CHASE NATIONAL PARK เป็นอุทยานแห่งชาตทิี่
อนุรกัษ์สตัวป์า่ทีท่่านสามารถชมไดร้ะวา่งทาง ไมว่า่จะ เป็นจงิโจ ้วอลลาบี ้โคอาล่า  
และนกมากมาย ผา่นปา่ตน้ยูคาลปิตสัและ ปา่แบบพุ่มไมร้มิมหาสมทุรกอ่นถงึ 
REMARKABLE ROCKS ใหท้่านไดถ้่ายรปูกบักอ้นหนิรปูทรงแปลกตาทีแ่ตกต่าง
จากหนิกอ้นอื่นรมิทะเล ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัหนิกอ้นใหญ่สน้ํีาตาลปนแดงตดักบัสี
ฟ้าครามของน้ําทะเลเหมาะแกก่ารถ่ายรปูทําใหภ้าพของท่านงดงามยิง่ขึน้ จากนัน้
เดนิทางสู ่ADMIRAL’S ARCH ทีจ่ะใหท้่านเดนิลงดา้นล่างปลายสดุของเกาะนี้เพื่อ
ชมแมวน้ํานอนเล่นตามโขดหนิ ใหท้่านได้ ถ่ายรปูอย่างใกลช้ดิกบัแมวน้ํา ชมอริยิาบถต่างๆ ของมั นเชน่การวา่ย
น้ําขึน้ฝ ัง่ทีม่คีลื่นแรงกระทบโขดหนิ การนอนพกัผอ่นอาบแดดตากลมอย่างสบายของแมวน้ํา  จากนัน้ชมศนูย์
อนุรกัษ์โคอาล่าที ่HANSON BAY SANCTUARY ทีท่่านสามารถถ่ายรปูกบัโคอาล่าตวัอว้นกลมไดอ้ย่างใกลช้ดิ 
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ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางกลบัเมอืงเอดเิลดโดยเรอืขา้มฝากจากเกาะแกงการสููแ่ผน่ดนิใหญ่ แวะพกั
ระหวา่งทาง (อาหารค า่ตามอธัยาศยั ) กลบัสู่โรงแรมโดยประมาณ 22.45 น.  

   นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั   ADELAIDE MERCURE GROSVENOR  HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี  เอดิเลด –  บารอสซ่า วลัเลย ์ ชิมไวน์ Penfolds & Jacob’s Creek  – หมู่บ้านเยอรมนั Hahndorf   

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่บารอสซ่า  ทีเ่ตม็ไปดว้ยไรอ่งุน่ช ัน้ดทีีพ่รอ้มผลติไวน์คณุภาพทีม่ ี
ชือ่เสยีงระดบัโลกเพราะอุณหภมูทิีเ่หมาะสม ไรบ่างแห่งยงัอนุรกัษ์พนั ธุ์องุน่ทีเ่กา่แก่
เกอืบรอ้ยปีทีใ่หผ้ลผลติดทีัง้ไวน์แดงและไวน์ขาว ใหท้่านไดช้มโรงเกบ็ไวน์ของ 
PENFOLDS BAROSSA WINERY ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อไวน์คณุภาพในปีต่าง ๆ 
มากมาย และหลากหลายราคาตามคณุภาพของแต่ละปี จากนัน้เดนิทางสูไ่รไ่วน์  จา
คอบส์ ครีก  (JACOB’S CREEK VISITOR CENTER) เป็นไวน์อกีแห่งทีไ่ด้
คณุภาพสง่ออกทัว่โลก ทีศ่นูย์บรกิารแห่งนี้มขีนาดใหญ่และออกแบบมาโดย
คาํนึงถงึความกลมกลนืกบัธรรมชาตโิดยมอีาณาเขตกวา้งขวางสามารถมองเหน็ไร่
องุน่ทีส่วยงามในฤดตู่าง ๆ และยงัเป็นทีเ่กบ็ไวน์โดยใหท้่านไดช้มิจากบารข์นาด
ใหญ่ใหท้่านไดด้ืม่ดํ่ากบัรสชาตอินันุ่มละมนุของไวน์ทีผ่ลติออกมาในแต่ละปี 

 จาคอบส ์ครกียงัไดนํ้าองุน่สองสายพนัธุ์จากออสเตรเลยีมาผนว กกบัอกีสายพนัธุ์ที่
มกีลิน่ไอแบบเมดเิตอรเ์รเนี้ยนเกดิเป็นไวน์รสชาตใิหม ่ และไดร้บัรางวลัอกีมากมาย
จากทัว่โลกเป็นเครือ่งหมายรบัประกนัคณุภาพ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก  
 ผา่นชมไรอ่งุน่อกีหลายแห่งทีบ่ารอสซ่า วลัเลย์ เพื่อเดนิทางสู่ เอดิเลด ฮิลล์  สู่
หมูบ่า้นทีส่รา้งขึน้ในสไตสช์าวเยอรมนั HAHNDORF ใหท้่านไดช้มบา้นเรอืนแบบ
ชาวเยอรมนัทีด่แูปลกตาสงบและรม่รืน่ไมเ่หมอืนเมอืงอื่นในออสเตรเลยี ใหท้่านแวะซื้อสนิคา้เพื่อเป็นของฝาก  
อาทเิชน่ เครือ่งปนัดนิเผา สบูแ่ละเทยีนหอม รา้นขายงานศลิปะ และงานฝีมอื  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน ณ ภ้ตตาคาร  
  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั   ADELAIDE MERCURE GROSVENOR HOTEL หรือเทียบเท่า  
    

วนัท่ีห้า  เอดิเลด – ซิดนีย ์ล่องเรือชมอ่าว – ช้อปป้ิงย่าน ไชน่า ทาวน์  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่สนามบินเมืองเอดิเลด 
........ ออกเดนิทางจากเอดเิลด สู่ซิดนีย์ โดยเทีย่วบนิที ่ Virgin Australia Airlines 
........ ถงึสนามบนิภายในประเทศของนครซดินีย์  
เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

ล่องเรือสาํราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) 
สิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่ดว้ยหลงัคารปูเรอืซอ้นกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ในแบบ
สถาปตัยกรรมรว่มสมยัทีส่รา้งชือ่เสยีงใหก้บัออสเตรเลยี ออกแบบโดย ยอรน์ อูซอง 
สถาปนิกชาวเดนมารก์ ดว้ยงบประมาณในการกอ่สรา้งกวา่รอ้ยลา้นเหรยีญ ใชเ้วลา
ในการกอ่สรา้งนานถงึ 14 ปี และองคก์ารยเูนสโกไดล้งทะเบียนข้ึนเป็นมรกดโลกในปี 
พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสิร์ต หอ้งแสดงละคร และหอ้ง
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ภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮาร์เบอร์  ที่เช่ือมต่อระหว่าง
ซิดนียท์างดา้นเหนือกบัตวัเมืองซิดนียเ์ขา้หากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนียไ์ดอ้ยา่งสวยงามและท าใหก้ารเดินเขา้สู่ตวั
เมืองซิดนียไ์ดส้ะดวงยิง่ข้ึน  ชมเรือใบท่ีชาวออสซ่ีน าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี จากนัน้ใหท้่านไดช้้
อปป้ิงทีไ่ชน่า ทาวน์  ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นอาหารชาวเอเซยี  อสิระทีร่า้นชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงเพื่อเป็นของฝาก 
อาทเิชน่ครมีบาํรงุผวิ หรอืของทีร่ะลกึต่าง ๆ เชน่พวงกญุแจโคอาล่า หรอืจงิโจ้ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ร้านอาหารไทย 
 นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  TRAVELODGE WENTWORTH SYDNEY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีหก  ซิดนีย ์– สิงคโปร ์-  กรงุเทพฯ  

เช้า  รบัอาหารเช้าในโรงแรม 
  อสิระตามอธัยาศยั แลว้นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ 
11.15 น.  เหริฟ้าสู ่สิงคโปร ์ โดยเท่ียวบินท่ี  SQ 232  
17.40 น. เดนิทางถงึ สงิคโปร ์แวะเปลีย่นเครือ่งบนิ 
18.35 น. ออกเดนิทางต่อสู ่กรงุเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี SQ978 
20.00 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ  
 
                                            ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
 

      อตัราค่าบริการ 
    

คณะผูเ้ดินทาง  
ราคารวมตัว๋ 

และค่าวีซ่าแล้ว 
ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

ตลอดการเดินทาง  

ผูใ้หญ่ 85,900.- บาท 54,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  79,900.- บาท 49,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 75,900.- บาท 46,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 71,900.- บาท 42,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  10,900.- บาท 10,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด 1,200.- บาท 1,200.- บาท 

 

* ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของสายการบนิ 
* การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จํานวน 20 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากวา่ 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
* กรณีออกตัว๋แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่ตั ๋วได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบนิ  
* ส าหรับหอ้งท่ีเป็นสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนนอ้ยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียง
ที่สามารถพกัได ้3 ท่าน หรืออาจจะจดัเป็นหอ้งท่ีมีเตียงเสริมให ้ 
 

 
อตัราน้ีรวม 
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 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิ  สงิคโปร์ แอรไ์ลน์ส (SQ) และสายการบนิภายในประเทศ ตาม
เสน้ทาง ( บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิภายในประเทศตามตะรางบนิของสายการบนิในแต่ละวนั ) 

 คา่โรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบใุนรายการ , คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี, คา่วซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ  

 คา่ประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่น้ํามนัจากสายการบนิวนัที ่ณ วนัที ่ 23 เมษายน 2556  และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษน้ํีามนั  

อตัราน้ีไม่รวม 
 คา่ทําหนงัสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว  

 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิ กาํหนด สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าขึน้เครือ่งได้ท่าน
ละ 1 ใบ (20กโิลกรมั) และกระเป๋าเลก็ถอืขึน้เครือ่งได ้1 ใบ ไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัต่อใบ  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารที่ ส ัง่เพิม่เอง 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ , คา่โทรศพัท์  คา่ซกัรดี ฯลฯ  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่ี
เพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ ไมม่พีนกังานยก
กระเป๋าเพยีงพอ 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน 10,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน 
 ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสาํหรบัท่าน ในการทําวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี กอ่น  21 

วนัทํางาน หรอืกอ่น 3 สปัดาห์  
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทาํวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสาย

การบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผา่น  บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจาํทัง้หมด  
 สาํหรบัสว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็คา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนัทําการ หากบรษิทัฯไมไ่ดร้บัเงนิคา่

ทวัรท์ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร  

การยกเลิก 
 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัทําการคนืคา่มดัจํา 10,000.- บาท. 
 แจง้ยกเลกิล่วงหน้า 20-45 วนั กอ่นเดนิทาง ในกรณียื่นวซี่าแลว้จะเกบ็ 10,000.- คา่มดัจํา 
 แจง้ลว่งหน้า 11-19 วนั ก่อนเดนิทาง ยดึคา่มดัจาํ 10,000.- บาท และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ดงันี้ 

- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทูต ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจําและหกัคา่ใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ตัว๋  

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 1-10 วนัหรอื ในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธวซี่า หรอืการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด  
หมายเหต ุ 
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั และบรษิทั
ฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ  เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ตอ้งหา้ม
นําเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯ ไมค่นืเงนิไหท้่านไมว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูต
งดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวซี่าไมค่รบถว้นและไมผ่า่นมาตรฐานในเรือ่งการเงนิและการทํางานของตวัผูโ้ดยสาร
เอง บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง
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ดา้วทีพ่ํานกัอยู่ในประเทศไทย บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครือ่งในกรณีที่
สายการบนิระหวา่งประเทศล่าชา้ 
 
 
เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสอืเดนิทาง มอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน 
 รปูถ่ายส ีจํานวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
 สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน  
 สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ, สาํเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
 หนังสือรบัรองการทาํงานของบริษทัท่ีทาํงานอยู่  (ภาษาองักฤษเท่านัน้)  หรอืสาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของ

กจิการ 
 ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการทํางาน (ภาษาองักฤษเท่านัน้)   
 ขา้ราชการเกษยีณอายุ ขอสาํเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ  
 หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุเงินฝากตวัจริง หรือ statement ประเภทออมทรพัยห์รือฝากประจาํ ย้อนหลงั 6 เดือน 

ออกจากธนาคารเท่านัน้ กรณีท่ีบางท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ประเภทกระแสรายวนั ต้องเป็น
ยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านัน้  (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมดุเงินฝากตวัจริง เพราะ
ระหว่างการยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนั ท่านจะไม่สามารถใช้สมดุเงินฝากได้จนกว่าจะได้รบัผลวีซ่าจากทาง
สถานทตู) หมายเหต ุสถานทูตออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

 เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน (ตวัจรงิ) หรอืสมดุรายงานประจําตวันกัเรยีน หรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน 
 เดก็อายุตํ่ากวา่ 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา จะตอ้งมหีนังสือยินยอมจากบดิาหรอืมารดาผูท้ีไ่มไ่ด้

เดนิทางไปดว้ย โดยให้ทางอาํเภอออกให้เท่านัน้ ( หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพรอ้มกนัไมต่อ้งใชห้นงัสอืยนิยอม )  
 สาํหรบัผูสู้งอายุตัง้แต่ 75 ปีขึน้ไปต้องตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมกบัโรงพยายามท่ีสถานทตูออสเตรเลียกาํหนดเท่านัน้  

โดยต้องยื่นวีซ่าเข้าไปก่อนแล้วสถานทตูจะออกแบบฟอรม์ตรวจสุขภาพให้โดยระบโุรงพยาบาลและหมอไว้
เท่านัน้ นอกจากนี้จะตอ้งทาํประกนัสุขภาพระหว่างเดินทางสาํหรบัผูสู้งอายุเพ่ิม โดยมคีา่ใชจ้่ายต่อท่านประมาณ 800 
บาท (คา่ใชจ้่ายในการทําประกนัสขุภาพไมไ่ดร้วมอยู่ในคา่บรกิาร ซึง่ลูกคา้สามารถจดัทําเองได้ ) โดยทางโรงพยาบาลจะ
ระบวุา่ “สขุภาพรา่งกายแขง็แรง สามารถเดนิทางไปต่างประเทศได้ ” สาํหรบัผูสู้งอายุผลวีซ่าอาจจะออกล่าช้ากว่า
บคุคลทัว่ไปควรยื่นมากกว่า 30 วนัก่อนเดินทาง  บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบหากผลวีซ่าไม่ผา่นเพราะบริษทัฯเป็น
เพียงตวัแทนยื่นเอกสารให้เท่านัน้ การออกวีซ่าขึน้อยู่กบัผลสุขภาพและขัน้ตอนการพิจารณาของสถานทตู   

 หากท่านตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอื่นกอ่นเดนิทางกบัเรา  กรณุาแจง้เจา้หน้าที่กอ่นทีจ่ะยื่นวซี่าเพราะหากยื่น
หนงัสอืเดนิทางเขา้ไปในสถานทูตแลว้ไมส่ามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกวา่จะถงึกาํหนดวนัออกวซี่า  

 กรณุาใส่หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ลงในสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้นเพื่อกรอกฟอรม์ใน
การยื่นวซี่า 

 
เงื่อนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า  
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยื่นวซี่าไมส่ามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทูตได ้ซึง่ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง
ไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารที่ระบเุท่านัน้(หากท่านถกูปฏิเสธการออกวีซ่าหรือพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั
กาํหนดวนัเดินทาง  สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชาํระไปแล้ว  และหากต้องการยื่นคาํร้องขอวีซ่าใหม่กต้็องชาํระ
ค่าธรรมเนียมใหม่พร้อมเอกสารชุดใหม่ทกุคร ัง้หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใช้
หลกัฐานปลอม หรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน 

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


