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ซิดนีย ์ซิดนีย ์–– แคนเบอรร่์า 5 วนั  แคนเบอรร่์า 5 วนั 22  คืน คืน   
((  FFlloorriiaaddee  AAuussttrraalliiaa’’ss  CCeelleebbrraattiioonn  55  DDaayyss  22  NNiigghhttss))  

                                              ** เทศกาลดอกไม้ท่ีเมืองแคนเบอรร่์า** 
      
 
 
 
 

            ขอเชญิท่านรว่มเดนิทางสู่แคนเบอรร์า่เมอืงหลวงประเทศออสเตรเลยี ชมเทศกาลดอกไม้ประจาํปีท่ี
ย่ิงใหญ่ท่ีสดุในออสเตรเลีย(Floriade Australia’s Celebration of Spring ) กรงุแคนเบอรร่์า
เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ทีไ่ดช้ื่อว่ามกีารจดัผงัเมอืงไดอ้ยา่งมรีะเบยีบสวยงามจนตดิอนัดบัโลก 
ผ่านชม ทะเลสาบ เบอรเ์ล่ย ์กริฟฟิน (Walter Burley Griffin)  ทะเลสาบอนักวา้งใหญ่ใจกลางเมอืงทีข่ดุขึน้
เพื่อเสรมิใหภ้มูปิระเทศสวยงามเป็นจดุเด่นของเมอืง ตระการตากบั น้ําพุทีพุ่่งสงูถงึ 140 เมตร อยา่ง ชม 
อาคารรฐัสภา (Parliament House) ตกึทีม่สีถาปตัยกรรมทนัสมยัและมขีนาดใหญ่มากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ
ประเทศในซกีโลกใต ้มหีอ้งต่างๆ มากถงึ 4,500 หอ้ง พืน้ทีใ่ชส้อยกวา้งขวางถงึ 250,000 ตารางเมตรนคร
ซดินีย ์ออสเตรเลยี  นําท่าน ล่องเรือสาํราญ ชมความงามของอ่าวซดินีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ทีไ่ด้
เป็นมรดกโลกแห่งใหมจ่ากองคก์ารยเูนสโก สญัลกัษณ์ของเมอืงซดินีย ์เคยีงคู่กบัสะพานฮารเ์บอร์  เขา้ชม
สวนสตัวพื์้นเมือง (Koala Park Sanctuary)  ชมสตัวพ์ืน้เมอืงของออสเตรเลยี ถ่ายรปูกบัโคอาล่าทีน่่ารกั 
ป้อนอาหารจงิโจด้ว้ยตวัท่านเอง พรอ้มชมการสาธติการตดัขนแกะ  เท่ียวชมเขาสามอนงค ์ ( Three 
Sisters Rock )  ตํานานแห่งอุทยานแห่งชาตบิลเูมา้ทเ์ท่นส ์ตื่นเตน้กบัการนัง่รถไฟ Scenic Railway Scenic 
Cebleway  ลงสู่หุบเขา และการจาํลองการขดุถ่านหนิในสมยัก่อน 
 ชิมไวน์ออสเตรเลียเลิศรส พร้อมอาหารคํา่ 

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 50% 
กาํหนดการเดินทาง   17 – 21, 24 – 28 กนัยายน 2558 
     01 – 05 ตลุาคม 2558 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

15.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตทูางเขา้หมายเลข 2  แถว D 
เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG) เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบัและบริการเอกสารการเดินทาง 

19.20 น.  เหริฟ้าสู ่นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลยี  โดยเทีย่วบนิที ่ TG 475 

วนัท่ีสอง  นครซิดนีย–์สวนสตัวพ้ื์นเมืองชมกาตดัขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลเูมา้ทเ์ท่นส ์– ซิดนีย ์



 

SYD-CBR-BLUE MT. ( FLORIADE ) QF  SEP-OCT15  Page 2 
 

07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองแลว้ นําท่านเดนิทางสู ่สวนสตัวพ์ืน้เมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลดิเพลนิไปกบัการชม
ธรรมชาตแิละความน่ารกัของเหล่าสตัวพ์ืน้เมอืงนานาชนิด อาท ิโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ใหท้่านไดส้มัผสัและ
ถ่ายรปูคู่กบัโคอาล่าตวัน้อยอย่างใกลช้ดิ สนุกสนานกบัการให้อาหารจิงโจ้จากมือ
ของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มรื่น บนพืน้ทีก่ว่า 10 เอเคอร์
ของผนืปา่อนัอุดมสมบรูณ์เขตรอ้นชืน้ พรอ้มชมการสาธิตการตดัขนแกะ หนึ่งใน
อาชพีทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัชาวออสเตรเลยี   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั บารบี์คิว ณ รา้นอาหารท่ีโคอาล่า พารค์ 
  นําท่านเดนิทางเขา้สู ่ อทุยานแห่งชาติบลูเม้าทเ์ท่นส ์ชื่น ชมทวิทศัน์อนัสวยงามบน

ผนืแผ่นดนิและหุบเขาอนักวา้งใหญ่ซึง่เป็นทีอ่ยู่ของนกนานาชนิด สตัวต์าง ๆ สามารถ
อาศยัอยู่ตามธรรมชาตแิละเตม็ไปดว้ยตน้ยคูาลปิตสัเวลามองระยะไกลเป็นสน้ํีาเงนิ
ตามหุบเขาอนักวา้งใหญ่ ผ่านเมอืงเลก็ๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA  จากนัน้ชม 
เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหนิใหญ่สามกอ้นรปูทรงแปลก
ตาทีเ่กดิจากฝนและลมพดัจนเกดิเป็นตํานานความรกัอนัแสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอ
รจิิน้สามตนทีถู่กสาปใหเ้ป็นหนิสามกอ้นทาํใหหุ้บเขาแห่งนี้มคีวามงามยิง่ขึน้ จากนัน้
นําท่านเดนิทางสู ่SCENIC WORLD บรษิทัทีบ่รกิารกระเชา้และรถรางลงหุบเขาทาํให้
ท่านไดช้มเขาสามอนงคไ์ดส้วยงามยิง่ขึน้อกีมุม นําท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA 
SCENIC RAILWAY) ทีด่ดัแปลงมาจากรถขนถ่านหนิในสมยัก่อนมคีวามชนัถงึ 45 
องศา วิง่ผ่านทะลุหุบเขาอนัสงูชนั สูหุ่บเขาดา้นล่างอย่างตื่นเตน้และหวาดเสยีว 
จากนัน้ใหท้่านไดเ้ดนิชมธรรมชาตติามทางไมท้ีจ่ดัไวอ้ย่างสวยงามใตหุ้บเขา ชมปา่
ฝนและหุ่นจาํลองการขดุถ่านหนิในสมยัก่อน จากนัน้ขึน้กระเช้า SCENIC 
CABLEWAY จากใตหุ้บเขาสูด่า้นบนพรอ้มชมความงดงามเบือ้งล่างของหุบเขาสน้ํีาเงนิทีท่่านยงัสามารถชม
ยอดเขาสามอนงคอ์กีมุมทีแ่ตกต่าง  

 คํา่  รบัประทานอาหารคํา่  ณ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  TRAVELODGE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม  ซิดนีย ์- แคนเบอรร์า่ – ชมเทศกาลดอกไม้ประจาํปี - ซิดนีย ์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 นําท่านเดนิทางสู ่ กรงุแคนเบอรร์า่เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย เมอืง
หลวงของประเทศออสเตรเลยีทีไ่ดช้ื่อว่ามกีารจดัผงัเมอืงไดอ้ย่างมรีะเบยีบสวยงามจน
ตดิอนัดบัโลก  ชมเทศกาลดอกไม้ประจาํปีท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในออสเตรเลีย 
(Floriade Australia’s Celabration of Spring) ท่านจะประทบัใจกบัการ
จดัสวนดอกไมท้ีส่วยงามและยิง่ใหญ่ทีส่ดุเพื่อตอ้นรบัฤดใูบไมผ้ลขิองประเทศ
ออสเตรเลยีในระหว่างกลางเดอืนกนัยายนจนถงึกลางเดอืนตุลาคมของทุกปี ซึง่จะ
ดงึดดูนกัท่องเทีย่วจากออสเตรเลยีและทัว่โลก ท่านจะไดพ้บกบัดอกทวิลปิสต่ีางๆ 
มากมาย และอุปกรณ์ในการจดัสวนและการแขง่ขนัสวนดอกไมป้ระจาํปี   
**จดัขึ้นเป็นประจ าทุกปีระหว่างกลางเดือนกนัยายนถึงกลางเดือนตลุาคม**  

เท่ียง  รบัประทานอาหาร กลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
นําท่านผ่านชม ทะเลสาบ เบอรเ์ล่ย ์กริฟฟิน  (WALTER BURLEY GRIFFIN)  
ทะเลสาบอนักวา้งใหญ่ใจกลางเมอืงทีข่ดุขึน้เพื่อเสรมิใหภู้มปิระเทศสวยงามเป็น
จุดเด่นของเมอืง ตระการตากบั น้ําพุทีพุ่่งสงูถงึ 140 เมตร อย่าง CAPTAIN COOK 
MEMORIAL WATER JET ทีส่ามารถมองเหน็ไดจ้ากทุกมุมเมอืง ชม อาคารรฐัสภา 
(PARLIAMENT HOUSE) ตกึทีม่สีถาปตัยกรรมทนัสมยัและมขีนาดใหญ่มากทีส่ดุ
แห่งหนึ่งของประเทศในซกีโลกใต ้มหีอ้งต่างๆ มากถงึ 4,500 หอ้ง  พืน้ทีใ่ชส้อย
กวา้งขวางถงึ 250,000  ตารางเมตร แต่ละหอ้งตกแต่งอย่างทนัสมยัดว้ยงานศลิปะอะ
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บอรจิิน้หลายพนัชิน้ จุดเด่นอยู่ทีเ่สาธงขนาดใหญ่สงูเด่นเป็นสง่าทีใ่ชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 8 ปี  นําท่าน ชม 
อนุสรณ์สถานทหารหาญ แห่งออสเตรเลยี ชม สถานทตูนานาประเทศทีส่วยงามเป็นเอกลกัษณ์ หนึ่งในนัน้คอื
สถานทตูไทย ใหท้่านไดถ่้ายรปูเป็นทีร่ะลกึบรเิวณดา้นหน้าสถานทตูไทยประจาํกรุงแคนเบอรร์่า  จากนัน้
เดนิทางกลบัสู ่นครซิดนีย ์

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารไทย   พรอ้มไวน์เลิศรส 
นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั   TRAVELODGE SYDNEY  HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัท่ีส่ี  ชมนครซิดนีย ์– ชมหาดบอนได - ล่องเรอืชมอ่าวซิดนีย ์ - ช้อปป้ิงไชน่า ทาวน์  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
  นําท่านชม  หาดบอนได หาดทรายทีห่นุ่มสาวชาวออสซีน่ิยมมาพกัผ่อนวนัหยุดหรอื

ยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อนัสดชื่น ทีน่ิยมเล่นกระดานโต้
คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยงัไดเ้ป็นเสน้ทางในการวิง่มาราธอนและวอลเลยบ์อลชายหาด
ในคราวทีจ่ดักฬีาโอลมิปิก ปี 2000  ผา่นชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชม
ววิบนหน้าผาเพื่อชมทศันียภาพอนัสวยงามของอ่าวซดินีย ์และมหาสมุทรแปซิฟิกท่ี
สวยงาม แวะท่ีเดอะแก๊ป จุดชมววิท่ีสวยงามอีกแห่งท่ีท่านจะไดช้มทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และ
ความงามของปากอ่าวทางเขา้ซิดนียใ์นทางเรือ ในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยงิต่อตา้นขา้ศึกท่ีเขา้มาทางเรือ
ในยามสงคราม ม้าหินของมิสซิสแมค็ควอร่ี มา้นัง่หนิตวัโปรดของภรยิาของผูส้าํเรจ็ราชการคนแรกของรฐันิว
เซาทเ์วลส ์ซึง่เป็นมา้หนิทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะ ดา้นหน้าเป็นอ่าวซดินียท์ีส่วยงาม  นอกจากนี้
ดา้นบนสวนสาธารณะยงัเป็นจุดถ่ายรปูทีส่วยงามทีท่่านจะถ่ายรปูใหเ้หน็โรงละครโอเปร่าเฮา้สแ์ละสะพานฮาร์
เบอรเ์ป็นสญัลกัษณ์ของนครซดินีย ์ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคารจีน 
ล่องเรอืสาํราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปรา่เฮ้าส ์(OPERA HOUSE) 
สิง่ก่อสรา้งทีโ่ดดเด่นดว้ยหลงัคารปูเรอืซอ้นกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ในแบบ
สถาปตัยกรรมร่วมสมยัทีส่รา้งชื่อเสยีงใหก้บัออสเตรเลยี ออกแบบโดย ยอรน์ อซูอง 
สถาปนิกชาวเดนมารก์ ดว้ยงบประมาณในการก่อสรา้งกว่ารอ้ยลา้นเหรยีญ ใชเ้วลา
ในการก่อสรา้งนานถงึ 14 ปี และองคก์ารยเูนสโกไดล้งทะเบียนข้ึนเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายใน
ประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสิร์ต หอ้งแสดงละคร และหอ้งภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวนมาก ระหวา่ง
ล่องเรือท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮาร์เบอร์  ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งซิดนียท์างดา้นเหนือกบัตวัเมืองซิดนียเ์ขา้หา
กนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนียไ์ดอ้ยา่งสวยงามและท าใหก้ารเดินเขา้สู่ตวัเมืองซิดนียไ์ดส้ะดวกยิง่ข้ึน  ชมเรือใบท่ีชาว
ออสซ่ีน าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี จากนัน้ใหท้่านไดถ่้ายรปูทวิทศัน์เป็นทีร่ะลกึ  อสิระชอ้ปป้ิงที่
ไชน่า ทาวน์ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเพื่อซือ้สนิคา้ของฝาก ไม่ว่าจะเป็นครมีบาํรุงผวิ ตุ๊กตาโคล่า ตุ๊กตาจงิโจ ้

   ( อาหารคํา่ ตามอธัยาศยั )  
  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์
21.30 น.  เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบนิที ่ TG 472 

วนัท่ีห้า  ซิดนีย ์  – กรงุเทพฯ 

03.50 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดภิาพ…. 
****************************************************** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง   17 – 21, 24 – 28 กนัยายน 2558 
     01 – 05 ตลุาคม 2558 
  
 

 
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
Promotion 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 
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ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 46,900.- บาท 25,900.- บาท 

เดก็ อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 44,900.- บาท 23,900.- บาท 

เดก็ อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกั กบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 42,900.- บาท 21,900.- บาท 

เดก็ อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 39,900.- บาท 20,900.- บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 6,900.- บาท 6,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง ลดใหท้า่นที ่3 (เตยีงเสรมิ)  1,000.- บาท 1,000.- บาท 
* ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของสายการบนิ 

* การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 20 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากว่า 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
* กรณีออกตัว๋แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการ
บนิ 
* สาํหรบัหอ้งทีเ่ป็นสามเตยีง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลยีมจีาํนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพกัได ้3 ท่าน ( 2 Double beds )  หรอือาจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญ่และ 1  เตยีงเสรมิ( 1 Double + 1 Extra bed )     
สาํหรบัหอ้งนอน 3 ท่าน 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื่องตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้ 
หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัร์
หรอืก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให ้
*** มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,200 บาท 
***  กรณีลกูคา้มวีซี่าอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่,ี ค่าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  
และประกนัสมัภาระในการเดนิทางสญูหายหรอืถูกขโมยจ่ายในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 10,000 บาท 

 ค่าน้ํามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่ 15 พฤษภาคม 2558 และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษน้ํีามนั หาก
สายการบนิเปลีย่นแปลงภาษน้ํีามนัหลงัจากน้ี 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด โดยสายการบนิไทย (inter) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

ไดท้่านละ 30 กโิลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถอืขึน้เครื่องได ้1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั  
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นค่าทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไม่มี

เพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มพีนกังานยก
กระเป๋า 

 ไม่มีแจกน้ําด่ืมบนรถ 
 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  



 

SYD-CBR-BLUE MT. ( FLORIADE ) QF  SEP-OCT15  Page 5 
 

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทาํวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 
วนัทาํงาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและ
ผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 

 สาํหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัทาํการสาํหรบัท่านท่ีรอ
ผลวีซ่า หรอืหากผลวีซ่าผา่นแล้วขอชาํระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

การยกเลิก 
 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 50 วนัทาํการคนืค่ามดัจาํ 20,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 21– 49 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจาํตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 15 - 20 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจาํ 20,000.- บาท และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ดงันี้ 

- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจาํและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจาํทัง้หมด 
- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซี่า ขอยดึมดัจาํทัง้หมด 

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 14 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด  

หมายเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
สาํคญั และ บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ  เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย
หรอืสิง่ตอ้งหา้มนําเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไหท้่านไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวซี่าไม่ครบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการ
ทาํงานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋
เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
เอกสารในการขอวีซ่า (ข้อ 14 สาํคญัมาก)  

1) หนงัสือเดินทาง มีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน (นบัวนัเดินทาง) และถ่ายส าเนาหน้าทีม่กีารเดนิทางเข้า-ออก หรือมวีซ่ีาตดิมา
ทั้งหมด (ส าคญัมาก) 

2) รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 
3) ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ, ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  
5) หนังสือรับรองการท างานของบริษัททีท่ างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านั้น)  หรือส าเนาทะเบียนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกิจการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมีหนงัสือรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษเท่านั้น)   
7) ขา้ราชการเกษียณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 
8) หลกัฐานการเงนิ โดยใช้สมุดเงนิฝากตวัจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดอืน ออกจาก

ธนาคารเท่านั้น กรณีทีบ่างท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลงั 6 เดอืน ประเภทกระแสรายวนั ต้องเป็นยอดคงเหลอืแบบไม่ตดิ
ลบเท่านั้น (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงนิฝากตวัจริง เพราะระหว่างการยืน่วซ่ีาใช้เวลาประมาณ 
10 -15 วนั ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงนิฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวซ่ีาจากทางสถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยีไม่รับ 
Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วซ่ีา 

9) เด็กขอหนงัสือรับรองจากโรงเรียน (ตวัจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรียน 
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10) เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี หากไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา จะต้องมหีนังสือยนิยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ทีไ่ม่ได้เดนิทางไป
ด้วย โดยให้ทางอ าเภอออกให้เท่านั้น ( หากเดินทางกบับิดาและมารดาพร้อมกนัไม่ตอ้งใชห้นงัสือยนิยอม )  

11) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลูกค้าทีม่อีายุเกนิกว่า 75 ปี เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซ่ีาเป็นเวลานานกวา่บุคคลทัว่ไป
และมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมในการท าประกนัสุขภาพซ่ึงลูกคา้จะตอ้งจ่ายเอง นอกจากน้ีวซ่ีาข้ึนอยูก่บัผลของสุขภาพของผูสู้งอายเุอง
และทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวซ่ีาไม่สามารถระบุได ้( ยกเวน้กรณีท่ีผูสู้งอาย ุ75 ปีข้ึนไปยนืยนัท่ีจะ
เดินทางจริง บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซ่ีาก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจ่ายค่าทวัร์ทั้งหมดก่อน
เดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีวซ่ีาไม่ผา่นหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ไม่วา่กรณีได ๆ ทั้งส้ิน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามท่ีผลวซ่ีาออกแลว้แต่
ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

12) กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มอืถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอเีมล์ (ส าคญัมาก) ทีส่ามารถตดิต่อได้ ลงในส าเนาบตัรประชาชน
และ ส าเนาทะเบียนบา้น เพ่ือกรอกฟอร์มในการยืน่วซ่ีา  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซ่ีาประมาณ 15 วนั   หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ียืน่เขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดึงออกมาจาก
สถานทูตไดจ้นกวา่จะถึงวนัก าหนดรับเล่ม หากมกีารใช้เล่มเดนิทางไปประเทศอืน่ก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยืน่วซ่ีา   
หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน  

14) ลูกค้าจะต้องเซ็นต์ช่ือด้วยตวัเอง เพือ่ยืน่วซ่ีาออสเตรเลยี (เซ็นต์ช่ือให้เหมอืนในพาสปอร์ต) ทั้งหมด 2 ฟอร์ม ดงันี ้ 
14.1 คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม1419  ฟอร์มยืน่วซ่ีาออสเตรเลีย  http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf (อพัเดทเวอร์

ช่ันล่าสุดเท่านั้น (12/14)  เสร็จแลว้กรุณาส่งกลบัตวัจริง(เท่านั้น) พร้อมเอกสารอ่ืนๆ   
ใชป้ากกาสนี ้าเงนิ (เซน็ตช์ือ่ 2 จุด ขอ้51  Part N – Signatures และ ขอ้ 52 DECLARATION – Signatures  หน้า 16) 

*** ส าหรับการยืน่วซ่ีาหากลูกค้าไม่เซ็นต์ช่ือด้วยตวัเอง ให้ คนอืน่เซ็นต์ช่ือให้หรือไม่ยอมเซ็นต์ช่ือในฟอร์มยืน่วซ่ีา เราถือว่าเป็น
การปลอมแปลงเอกสารหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ หากท่านโดนปฎเิสทวซ่ีา ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน และจะไม่คนืค่า
มดัจ าหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด และหากโดนปฎเิสทเหตุผลเพราะปลอมแปลงเอกสารท่านจะไม่สามารถยืน่วซ่ีาได้ภายใน 3 ปี  

14.2 คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม956  http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf  ใบ มอบฉนัทะใหเ้อเจนตเ์ป็นตวัแทนยืน่ 
วซ่ีาของท่าน  เสร็จแลว้กรุณาส่งกลบัตวัจริง(เท่านั้น) พร้อมเอกสารอ่ืนๆ   
ใชป้ากกาสนี ้าเงนิ (เซน็ตช์ือ่ 1 จุด ขอ้  24 Declaration by client  หน้า 5) 

เง่ือนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้  
กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นคาํรอ้งขอวีซ่า
ใหม่กต้็องชาํระค่าธรรมเนียมใหม ่พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตู พจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ  หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
ขึน้อยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับยืน่วซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขทีจ่ะยืน่กรุ๊ป*** 
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวซ่ีา  

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซ่ีาของท่าน  

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf
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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 .............................................. 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 ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................  
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่...................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์........................................ 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ....................................  

 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

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


