
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

เท่ียว สดุคุ้ม เท่ียว สดุคุ้ม 2 2 ประเทศ ประเทศ 2 2 ทวีปทวีป  
มาเลเซีย กวัลาลมัเปอร์มาเลเซีย กวัลาลมัเปอร์  - -    ซิดนีย์ ซิดนีย์ ––    

บลูเมาท์เท่นส์ บลูเมาท์เท่นส์   พอร์ต สตีเฟ่นส์  พอร์ต สตีเฟ่นส์  77  วนัวนั  

  
  

  

  
 

 

 
 
นําท่าน ชมเมือง กวัลาลมัเปอร์ ...ล่องเรือสําราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย ์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ทีไ่ด้เป็นมรดก

โลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลกัษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กบัสะพานฮาร์เบอร์  เขา้ชมสัตวพ์ื้นเมือง Koala Park 
Sanctury   ชมสัตวพ์ื้นเมืองของออสเตรเลีย ถ่ายรูปกบัโคอาล่าท่ีน่ารัก ป้อนอาหารจิงโจด้ว้ยตวัท่านเอง อุทยานแห่งชาติบลู
เม้าท์เท่นส์ ช่ืนชมทิวทศัน์อนัสวยงามบนผนืแผน่ดินกวา้งใหญ่  ชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) ตน้กาํเนิดตาํนาน
ความรักอนัแสนเศร้าของยกัษส์าวอะบอริจ้ิน ต่ืนเตน้สุดระทึกใจกบัการน่ังรถ 4WD ตะลุยเนินทราย และสนุกสนานกบัการ
เล่นแซนดูนบอร์ด ท่ี Port Stephens แล้วล่องเรือสําราญ Moonshadow Cruise ชมปลาโลมาแสนน่ารัก ซิดนียใ์หท้่านไดช้้
อปป้ิงสินคา้มากมายจากหา้งดงั Queen Victoria Building และครีมบาํรุงผวิจากหา้ง David Jones หรือจะซ้ือสินคา้ราคาใน
ยา่นไชน่า ทาวน์   

  ชิมไวน์ออสเตรเลยีเลศิรส พร้อมอาหารคํา่ 
กาํหนดการเดินทาง 30 เมย. – 06 พ.ค. /19 – 25 พ.ค. ราคา 44,999 
รอบสงกรานต์   11 – 17, 12 – 18, เม.ย. ราคา 47,999 บ.     
วนัแรก      กรุงเทพฯ – กวัลาลมัเปอร์ 

15.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5  สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เจา้หนา้ท่ี
คอยตอ้นรับและดูแลเร่ืองเอกสารการเดินทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

17.05  น.  เหิรฟ้าสู่ กวัลาลมัเปอร์   โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี  MH 783 
20.15 น.  เดินทางถึงสนามบินกวัลาลมัเปอร์ จากนั้นนาํท่านเขา้ท่ีพกั Ancasa Hotel หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

วนัทีส่อง     ซิตีท้วัร์ กวัลาลมัเปอร์ – KL Tower – ตึกปิโตรนัส – ปุตตราจาย่า – ช้อปป้ิง  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม  (มือ้ที ่ 1) จากนั้นนาํท่านผา่นชมจุดกาํเนิดของกรุง
กวัลาลมัเปอร์ ณ แม่นํ้า 2 สายตดักนั ท่ีตั้งของมสัยดิจาเมด็ มสัยดิท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงกวัลาลมัเปอร์  ตึก
รัฐสภา อนุสาวรียท์หารอาสาและอาคารใกล้ เคียง ซ่ึงเคยเป็นสถานท่ีราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria 
ขององักฤษ นาํท่านถ่ายรูปยา่น Dataran  Merdeka สถานท่ีฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ  เช่น 
อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบนัเป็นท่ีทาํการของศาลสูง อาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในมาเลเซีย 
Selangor Club ของผูดี้ชาวองักฤษในสมยัก่อน ชมลานนํ้าพุ St. Mary Church โบสถเ์ซ็นตแ์มร่ี อายกุวา่ 
200 ปี     และเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก (ในวนัท่ี 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ขององักฤษไดล้ดลงและชกัธง
สหพนัธ์รัฐมาเลเซีย ข้ึนแทน อนัถือเป็นวนัฉลองเอกราช ) นาํชมพระราชวงั “ อีสตาน่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกบั
พระราชวงัของมาเลเซียและทหารมา้รักษาพระองค ์ผา่นชนชมหอคอยโทรคมนาคมส่ือสาร    KL TOWER 
(ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 4 ของโลก) จากนั้นนาํท่านสู่จุดชมววิเพื่อถ่ายรูปคู่กบัตึกปิโตรนสั สัมผสัความยิง่ใหญ่ของ  
“ตึกแฝดทีสู่งทีสุ่ดในโลก”  

12.00 น.   รับประทานอาหาร ก ลางวนั ณ ภัตตาคาร ( มือ้ที ่2 )  หลงัอาหาร นาํท่าน เท่ียวเมืองใหม่ ปุตราจายา  เมือง
หลวงแห่งอนาคตของมาเลเซีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีสวยงามและทนัสมยั  ชมมสัยดิสีชมพท่ีูงดงามซ่ึงตั้งอยูใ่น
ทะเลสาบส่วนหน่ึงและบนพื้นดินส่วนหน่ึงถ่ายรูปกบัลานปุตตราชมทาํเนียบรัฐบาลท่ีงดงามซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์  ชมวงัสุลต่านรัฐเซลงังอร์  ริมทะเลสาบแสนคลาสสิค   

จากนั้นนาํท่านสู่หา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํของกรุงกวัลาลมัเปอร์ เลือกซ้ือสินคา้ตามสะดวก  
19.00 น.  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร ( มือ้ที ่3 ) จากนั้นนาํท่าน เดินทางสู่สนามบินกวัลาลมัเปอร์   
21.00 น.  ถึงสนามบิน กวัลาลมัเปอร์ เตรียมตวั เดินทางสู่ นครซิดนีย์  
23.35 น.  เดินทาง สู่ นครซิดนีย์ โดย สายการบิน แอร์เอเซีย โดยเท่ียวบินท่ี  D7 222 (บริการอาหารเช้าบนเคร่ือง) 

วนัทีส่าม   กวัลาลมัเปอร์  – นครซิดนีย์ - ชมนครซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปป้ิงไชน่า ทาวน์  

10.45 น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
12.00 น.  รับประทาน อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ( มือ้ที ่4 )   

นาํท่านชมนครซิดนีย์ โดยผา่นชม หาดบอนได หาดทรายท่ีหนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพกัผอ่นวนัหยดุหรือ
ยามเยน็ สถานท่ีผูค้นนิยมมาเล่นกระดานโตค้ล่ืน และยงัเคยเป็นเส้นทางในการวิง่มาราธอนและแข่งขนั
วอลเลยบ์อลชายหาดในคราวท่ีจดักีฬาโอลิมปิค ปี 2000  ผา่นชม บ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมววิ
บนหนา้ผาเพื่อชมทศันียภาพอนัสวยงามของอ่าวซิดนีย ์และมหาสมุ ทรแปซิฟิคท่ีสวยงาม แวะท่ีเดอะแก๊ป 
จุดชมววิท่ีสวยงามอีกแห่งท่ีท่านจะไดช้มทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของ
ปากอ่าวทางเขา้ซิดนียใ์นทางเรือ ในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยงิต่อตา้นขา้ศึกท่ีเขา้มาทางเรือในยาม
สงคราม หินของมิสซิสแม็คควอร่ี มา้นัง่หินตวัโปรดของภริยาของผูส้าํเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์
เวลส์ ซ่ึงเป็นมา้หินทรายอยูป่ลายสุดของสวนสาธารณะ ดา้นหนา้เป็นอ่าวซิดนียท่ี์สวยงาม  นอกจากน้ี
ดา้นบนสวนสาธารณะยงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ีสวยงามท่ีท่านจะถ่ายรูปใหเ้ห็นโรงละครโอเปร่า เฮา้ส์และสะพาน
ฮาร์เบอร์เป็นสัญลกัษณ์ของนครซิดนีย ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ล่องเรือสําราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) 
ส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่นดว้ยหลงัคารูปเรือซอ้นกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ในแบบ
สถาปัตยกรรมร่วมสมยัท่ีสร้างช่ือเสียงใหก้บัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อู
ซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ ก ดว้ยงบประมาณในการก่อสร้างกวา่ร้อยลา้นเหรียญ 
ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองคก์ารยเูนสโกไดล้งทะเบียนข้ึนเป็นมร
กดโลกในปี พ .ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสิร์ต หอ้งแสดง
ละคร และหอ้งภาพยนตร์ และร้านอาหารจาํนวนมาก ระหวา่งล่องเรือท่านยงั
สามารถถ่ายรูปกบั สะพานฮาร์เบอร์  ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งซิดนียท์างดา้นเหนือกบัตวั
เมืองซิดนียเ์ขา้หากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนียไ์ดอ้ยา่งสวยงามและทาํใหก้ารเดิน
เขา้สู่ตวัเมืองซิดนียไ์ดส้ะดวกยิง่ข้ึน  ชมเรือใบท่ีชาวออสซ่ีนาํออกมาล่องอ่าวอวด
ความงามในอ่าวแห่งน้ี  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า (อาหารจีน ณ ภัตตาคาร)  ( มือ้ที ่5 )    
นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  SYDNEY TRAVELODGE   HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัทีส่ี่   ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ น่ังรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย – ล่องเรือสําราญชมปลาโลมา  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ( มือ้ที ่6 )  
 นาํท่านเดินทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่นส์  โดยนัง่รถข้ึนไปทางเหนือผา่นสะพานฮาร์เบอร์ 
ขา้มอ่าวซิดนียท่ี์สวยงามสู่ยา่นนอร์ทซิดนีย ์ผา่นเมืองก็อสฟอร์ดและเมือง 
นิวคาสเซิล ก่อนจะถึงทางแยกเขา้สู่  พอร์ต สตีเฟ่นส์   เมืองตากอากาศท่ีชาวซิดนีย์
เดินทางมาพกัผอ่นทางทะเลจึงไดรั้บสมญานามวา่ “Blue Water Paradise” จากนั้น
นาํท่านสัมผสัประสบการณ์อนัต่ืนเตน้กบัการนัง่รถ 4WD ตะลุยเนินทราย และการ
เล่นแซนดูนบอร์ด กระดานล่ืนไถลลงจากเนินทรายสูงนบั 10 เมตร พร้อมชมววิอนั
งดงามของทอ้งทะเลและเนินทรายสีทองเพลิดเพลินอารมณ์บนชายหาดท่ีเยน็สบาย
เหมาะแก่การพกัผอ่น  
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือท่ี อ่าวเนลสัน (NELSON BAY)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ ( มือ้ที ่7 ) 
ล่องเรือชมชีวติของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด  ใหท้่านไดช้มโลมาท่ีวา่ยนํ้า
เวยีนวนอยูใ่กล้ๆ  สนุกสนานต่ืนเต้ นเม่ือโลมาทกัทายดว้ยการกระโจนทะยานไปขา้งหนา้พร้อมกบั
เรือ นอกจากน้ีท่านสามารถชมนกนานาชนิดท่ีบินไปมาในอ่าวน้ี   
จากนั้นสมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางกลบัสู่ นครซิดนีย์ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร ( มือ้ที ่8 )  
นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  SYDNEY TRAVELODGE  HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่า  ซิดนีย์ – สวนสัตว์พืน้เมือง – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ( มือ้ที ่9 ) 
นาํท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พืน้เมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกบัการชม
ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตวพ์ื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท  ใหท้่านได้
สัมผสัและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตวันอ้ยอยา่งใกลชิ้ด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของ
ท่านเอง สดช่ืนผอ่นคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน บนพื้นท่ีกวา่ 10 เอเคอร์ของผนืป่าอนัอุดม



 

 

 

 

 

 

 

 

สมบูรณ์เขตร้อนช้ืน พร้อมชมการสาธิตการตดัขนแกะ หน่ึงในอาชีพท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัชาวออสเตรเลีย 
นาํท่านเดินทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ช่ืนชมทิวทศัน์อนัสวยงามบนผนืแผน่ดินและหุบเขาอนักวา้งใหญ่ซ่ึงเป็น

ท่ีอยูข่องนกนานาชนิด สัตวต์าง ๆ สามารถอาศยัอยูต่ามธรรมชาติและเตม็ไปดว้ยต้ นยคูาลิปตสัเวลามอง
ระยะไกลเป็นสีนํ้าเงินตามหุบเขาอนักวา้งใหญ่ ผา่นเมืองเล็กๆกลางหุบเขาช่ือวา่ KATOOMBA   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ( มือ้ที ่10 )  
  จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สาม

กอ้นรูปทรงแปลกตาท่ีเกิดจากฝนและลมพดัจนเกิดเป็นตาํนานความรักอนัแสน
เศร้าของยกัษส์าวอะบอริจ้ินสามตนท่ีถูกสาปใหเ้ป็นหินสามกอ้นทาํใหหุ้บเขา
แห่งน้ีมีความงามยิง่ข้ึน จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษทัท่ี
บริการกระเชา้และรถรางลงหุบเขาทาํใหท้่านไดช้มเขาสามอนงคไ์ดส้วยงาม
ยิง่ข้ึนอีกมุม นาํท่านนัง่ รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ท่ี
ดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมยัก่อนมีความชนัถึง 45 องศา วิง่ผา่นทะลุหุบ
เขาอนัสูงชนัสู่หุบเขาดา้นล่างอยา่งต่ืนเตน้และหวาดเสียว จากนั้นใหท้่านไดเ้ดิน
ชมธรรมชาติตามทางไมท่ี้จดัไวอ้ยา่งสวยงามใตหุ้บเขา ชมป่าฝนและหุ่นจาํ ลอง
การขดุถ่านหินในสมยัก่อน จากนั้น ขึน้กระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้
หุบเขาสู่ดา้นบนพร้อมชมความงดงามเบ้ืองล่างของหุบเขาสีนํ้าเงินท่ีท่านยงั
สามารถชมยอดเขาสามอนงคอี์กมุมท่ีแตกต่าง ( ในกรณีท่ี RAILWAY ปิด
ปรับปรุง ก็สามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ข้ึนหรือลงหุบเขาแทน ) จากนั้นเดินทางกลบัสู่ซิดนีย ์แวะ
ร้านชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบาํรุงผวิ หรือของท่ีระลึกต่าง ๆ เช่น  พวงกุญแจ 

  โคอาล่า หรือจิงโจ ้ 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหารไทย   พร้อมไวน์เลศิรส  ( มือ้ที ่11 )  

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  SYDNEY TRAVALODGE   HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัทีห่ก  ซิดนีย์  –  กวัลาลมัเปอร์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มือ้ที ่12 )  
  หลงัจากน้ัน อสิระ ให้ท่านท่องเทีย่ว ตามอธัยาศัย  
19.00 น.  กลบัมาจุด นัดพบ ที ่Lobby โรงแรม นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน 
21.40 น.  ออกเดินทางสู่ กวัลาฯ โดยเท่ียวบินท่ี  MH140  

วนัทีเ่จ็ด  ซิดนีย์  –  กวัลาลมัเปอร์  

04.30 น.  เดินทางถึงสนามบิน กวัลาลมัเปอร์  
  รอเปลีย่นเคร่ือง เพือ่เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ  
09.10 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน

มาเลเซียแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่MH 784 
10.15 น.  เดินทางถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ด้วย

ความประทบัใจ                                                           

เท่ียว สุดคุม้ 2 ประเทศ 2 ทวีป 



 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ   

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคารอบสงกรานต์ 

ผูใ้หญ่ 44,999 47,999 

เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่  44,999 47,999 

เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 44,999 47,999 

เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 42,999 45,999 

หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ  8,900 8,900 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านท่ี 3 ลด 1,000 1,000 
 

 ราคาน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีนํ้ามนัของสายการบิน 
 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จาํนวน 20 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ตํ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
 กรณีออกตัว๋แลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของ

สายการบิน 
 สาํหรับหอ้งท่ีเป็นสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํนวนนอ้ยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่

สองเตียงท่ีสามารถพกัได ้3 ท่าน หรืออาจเป็นหอ้ง 1 เตียงใหญ่และ 1  เตียงเสริม สาํหรับหอ้งนอน 3 ท่าน 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบิน Thai Lion Air & Air Asia  ตามเส้นทาง  
 ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัการเดินทางรวมอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่านํ้ามนัจากสายการบินวนัท่ี ณ วนัท่ี  23 เมษายน 2556  และบริษทัฯของสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาตามภาษีนํ้ามนั 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาออสเตรเลยี 4,650 และค่าบริการ ท่านละ 1,200 บาท 

*** หมายเหตุ  กรณยีืน่วซ่ีาไม่ผ่านไม่คืนค่าวซ่ีาและค่าบริการ*** 
 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด  สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าเข้าใต้ท้อง

เคร่ืองได้ท่านละ 1 ใบ (20กโิลกรัม) และกระเป๋าเลก็ถือขึน้เคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรัมต่อใบ  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง  
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปคนขบัรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าท่ีโรงแรมไม่

มีเพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนกังาน
ยกกระเป๋าเพียงพอ 

เงื่อนไขการจองทวัร์และการชําระเงิน  
 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 10,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หน่ึงท่าน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่านตอ้งเตรียมเอกสารใหท้างบริษทัฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรับท่านในการทาํวซ่ีาเขา้ประเทศออสเตรเลีย 
ก่อน 21 วนัทาํงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน 
และผลวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด 

 สาํหรับส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หากบริษทัฯไม่ไดรั้บ
เงินค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

การยกเลกิ 
 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัทาํการคืนค่ามดัจาํ 10,000.- บาท. 
 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 20-45 วนั ก่อนเดินทาง ในกรณียืน่วซ่ีาแลว้จะเก็บ 10,000.- ค่ามดัจาํ 
 แจง้ล่วงหนา้ 11-19 วนั ก่อนเดินทาง ยดึค่ามดัจาํ 10,000.- บาท และมีค่าใชจ่้ายเพิ่มดงัน้ี 

- กรณีท่ีถูกปฏิเสธวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยดึค่ามดัจาํและหกัค่าใชจ่้าย 50% จากราคาทวัร์  
- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 ยกเลิกการเดินทางก่อน 1-10 วนัหรือ ในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  
หมายเหตุ  

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าชา้ของสายการบินหรือโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทัฯจะคาํนึงถึงความสะดวกและปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นสาํคญั และบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดิน ทางออก หรือเขา้ประเทศ 
เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงตอ้งหา้มนาํเขา้ประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไป
ในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯไม่คืนเงินไหท้่านไม่วา่
จาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษั ทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีาอนัสืบเน่ืองมาจากเอกสารใน
การยืน่วซ่ีาไม่ครบถว้นและไม่ผา่นมาตรฐานในเร่ืองการเงินและการทาํงานของตวัผูโ้ดยสารเอง บริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ ค นต่าง
ดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย  บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยท่ีท่านออกตัว๋เองเพื่อต่อ
เคร่ืองในกรณีท่ีสายการบินระหวา่งประเทศล่าชา้ 

เอกสารในการขอวซ่ีา 
 หนงัสือเดินทาง มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ 6 เดือน 
 รูปถ่ายสี จาํนวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 
 สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล, สาํเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  
 หนังสือรับรองการทาํงานของบริษัททีท่าํงานอยู่(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน)หรือสาํเนาทะเบียนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกิจการ 
 ขา้ราชการจะตอ้งมีหนงัสือรับรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน)   
 ขา้ราชการเกษียณอาย ุขอสาํเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 
 หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจํา ย้อนหลงั 6 เดือน 

ออกจากธนาคารเท่าน้ัน กรณทีีบ่างท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ประเภทกระแสรายวนั ต้องเป็นยอด
คงเหลอืแบบไม่ติดลบเท่าน้ัน (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงินฝากตัวจริง เพราะระหว่าง
การยืน่วซ่ีาใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนั ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงินฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวซ่ีาจากทางสถานทูต) 

หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 เด็กขอหนงัสือรับรองจากโรงเรียน (ตวัจริง) หรือสมุดรายงานประจาํตวันกัเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรียน  
 เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี หากไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา จะตอ้งมี หนังสือยนิยอมจากบิดาหรือมารดาผูท่ี้ไม่ได้

เดินทางไปดว้ย โดยให้ทางอาํเภอออกให้เท่าน้ัน ( หากเดินทางกบับิดาและมารดาพร้อมกนัไม่ตอ้งใชห้นงัสือยนิยอม )  
 สําหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 75 ปีขึน้ไปต้องตรวจสุขภาพเพิม่เติมกบัโรงพยายามทีส่ถานทูตออสเตรเลยีกาํหนดเท่าน้ัน  

โดยต้องยืน่วซ่ีาเข้าไปก่อนแล้วสถานทูตจะออกแบบฟอร์มตรวจสุขภาพให้โดยระบุโรงพยาบาลและหมอไว้เท่าน้ัน 
นอกจากน้ีจะตอ้งทาํประกนัสุขภาพระหว่างเดินทางสําหรับผู้สูงอายุเพิม่ โดยมีค่าใชจ่้ายต่อท่านประมาณ 800 บาท 
(ค่าใชจ่้ายในการทาํประกนัสุขภาพไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ ซ่ึงลูกคา้สามารถจดัทาํเองได้ ) โดยทางโรงพยาบาลจะ
ระบุวา่ “สุขภาพร่างกายแขง็แรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ” สําหรับผู้สูงอายุผลวซ่ีาอาจจะออกล่าช้ากว่า
บุคคลทัว่ไปควรยืน่มากกว่า 30 วนัก่อนเดินทาง บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบหากผลวซ่ีาไม่ผ่านเพราะบริษัทฯเป็นเพยีง
ตัวแทนยืน่เอกสารให้เท่าน้ัน การออกวซ่ีาขึน้อยู่กบัผลสุขภาพและข้ันตอนการพจิารณาของสถานทูต  

 หากท่านตอ้งการใชห้นงัสือเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อนเดินทางกบัเรากรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนท่ีจะยืน่วซ่ีาเพราะหาก
ยืน่หนงัสือเดินทางเขา้ไปในสถานทูตแลว้ไม่สามารถเอาหนงัสือเดินทางออกมาไดจ้นกวา่จะถึงกาํหนดวนัออกวซ่ีา  

 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ลงในสาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาทะเบียนบา้นเพื่อกรอกฟอร์ม
ในการยืน่วซ่ีา 

เงื่อนไขสําคัญของการพจิารณาวซ่ีา 
 การพิจารณาอนุมติัวซ่ีานั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ้ซ่ึงทางส ถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะ
เดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศออสเตรเลียตามเอกสารท่ีระบุเท่านั้น(หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีาหรือพจิารณาผลวซ่ีา
ล่าช้าไม่ทนักาํหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ด้ชําระไปแล้ว และหากต้องการ ยืน่คําร้องขอวซ่ีาใหม่กต้็อง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่พร้อมเอกสารชุดใหม่ทุกคร้ัง หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตุผลในการปฏิเสธการออกวซ่ีาอนั
เน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม หรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
ทั้งหมด 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซ่ีาของท่าน 

 

 

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 ..................................................... 

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

ช่ือสถานท่ีทาํงาน หรือร้านคา้ ................................................................... ท่ีอยู ่................................................... 

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

โทรศพัทท่ี์ทาํงาน ................................................  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.................... ........................... 

 


