
 

TMTJBWHTGSYD_POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS 

 

 

POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS 
ซิดนีย ์– บลเูมาทเ์ท่นส ์– เมลเบิรน์ – เกรทโอเช่ียนโร้ท 6 วนั 4 คืน 

ขอเชญิท่านเดนิทางเยอืนประเทศออสเตรเลยี มหานครซิดนีย ์ เมอืงเอกแหง่รฐันิวเซาทเ์วลส ์ ล่องเรอืส าราญชมอ่าวซิดนีย ์ ชมโรง
ละครโอเปรา่เฮ้าส ์ สิง่ก่อสรา้งอนัโด่งดงัของออสเตรเลยีทีอ่งคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแห่งใหม ่  ชมความงาม
ของอ่าวซิดนีย ์ ท่ามกลางแสงตะวนัและทะเลสคีรามบรรยากาศอนัสดชื่นของอ่าวซดินีย ์  ชมสตัวพ์ืน้เมอืงหลากหลายชนิดที ่ โคอาลา่ พารค์  
ชมเขาสามอนงค ์ THREE SISTERS ROCK ต านานแห่งอทุยานแห่งชาติบลูเม้าทเ์ท่นส ์ อนัเป็นมรดกโลก เมลเบิรน์ ชมอาคารรฐัสภา 
อาคารทีก่่อสรา้งตามแบบสถาปตัยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีเ่ตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์ และ กระท่อม
กปัตนัคุ้ก นกัส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลยี น าท่านเดนิทางสู ่ เกาะฟิลลิปชมฝงูนกเพนกวิน ทีเ่ดนิขึน้จาก
ทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลบัคนืสูร่งัพรอ้มอาหารมาฝากลกูตวัน้อย รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึง่แต่เดมิ
เคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนถ่ายล าเลยีงถ่านหนิระหว่างเมอืงในสมยัก่อนแต่ปจัจุบนัดดัแปลงใหเ้ป็นรถไฟในการท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ

 เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม  

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง  1 – 6, 8-13, 24-29 พฤษภาคม 2561 
     5 – 10, 19 – 24 มถุินายน 2561 
     24 – 29 กรกฎาคม 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 

DAY ITINERARY 

1 กรงุเทพ – ซิดนีย ์

2 
นครซิดนีย ์– สวนสตัวพ์ืน้เมอืง KOALA PARK  
อทุยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์- ซิดนีย ์

3 
นครซิดนีย ์– เท่ียวชมเมือง – ล่องเรอืชมอ่าวซิดนีย ์ 
ช้อปป้ิง (บิน) เมลเบิรน์  

4 
เกรทโอเช่ียนโรด้(เตม็สาย) - เมืองอโพโลเบย ์

พอรต์แคมเบลล ์- เมลเบิรน์ 

5 

เมลเบิรน์ – รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ 

ชมเพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป พรอ้มทานกุ้งมงักรคนละครึง่

ตวั 

6 นครเมลเบิรน์ชมเมือง – ช้อปป้ิง – กรงุเทพฯ 
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วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – นครซิดนยี ์

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง       นครซิดนยี ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK -อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ 

 

 
15.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอรส์าย

การบนิไทย (TG) เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 
17.50 น.  เหริฟ้าสู่ นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี  โดยเทีย่วบนิที ่ TG 475 
 
 
 
07.10 น.            เดนิทางถงึท่าอากาศยานคงิฟอรด์สมทิธ ์นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยีหลงัผ่าน  
   พธิตีรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตัวพื์้นเมือง KOALA PARK     
  SANCTUARY เพลดิเพลนิไปกบัการชมธรรมชาตแิละความน่ารกัของเหล่าสตัว์    
 พืน้เมอืงนานาชนิด อาท ิโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ใหท้่านไดส้มัผสัและถ่ายรปูคู่    
 กบัโคอาล่าตวัน้อยอยา่งใกลช้ดิ สนุกสนานกบัการให้อาหารจิงโจ้จากมือของ    
 ท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มรื่น บนพืน้ทีก่ว่า 10 เอเคอรข์อง    
 ผนืปา่อนัอุดมสมบรูณ์เขตรอ้นชืน้ 
เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบท้องถ่ิน ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเดนิทางเขา้สู่ อทุยานแห่งชาติบลเูม้าท์เท่นส ์ชื่นชมทวิทศัน์อนัสวยงาม  
 บนผนืแผ่นดนิและหุบเขาอนักวา้งใหญ่ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องนกนานาชนิด สตัวต่์าง ๆ    สามารถ
อาศยัอยูต่ามธรรมชาตแิละเตม็ไปดว้ยตน้ยคูาลปิตสัเวลามองระยะไกล   เป็นสนี ้าเงนิตาม
หุบเขาอนักวา้งใหญ่ ผ่านเมอืงเลก็ๆกลางหุบเขาชื่อว่า     KATOOMBA  จากนัน้ชม 
เขาสามอนงค ์(THREE SISTERS ROCK) เป็น   แท่นหนิใหญ่สามกอ้นรปูทรงแปลกตาที่
เกดิจากฝนและลมพดัจนเกดิเป็นต านาน   ความรกัอนัแสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอรจิิน้สาม
ตนทีถู่กสาปใหเ้ป็นหนิสามกอ้น   ท าใหหุ้บเขาแห่งนี้มคีวามงามยิง่ขึน้ จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ SCENIC WORLD    บรษิทัทีบ่รกิารกระเชา้และรถรางลงหุบเขาท าใหท้่านไดช้ม
เขาสามอนงคไ์ด ้   สวยงามยิง่ขึน้อกีมุม น าท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC 
    RAILWAY) ทีด่ดัแปลงมาจากรถขนถ่านหนิในสมยัก่อนมคีวามชนัถงึ 45 องศา  
  วิง่ผ่านทะลุหุบเขาอนัสงูชนัสู่หุบเขาดา้นล่างอยา่งตื่นเตน้และหวาดเสยีว จากนัน้ให้  
 ท่านไดเ้ดนิชมธรรมชาตติามทางไมท้ีจ่ดัไวอ้ย่างสวยงามใตหุ้บเขา ชมป่าฝนและ  
 หุ่นจ าลองการขดุถ่านหนิในสมยัก่อน จากนัน้ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY    จากใต้
หุบเขาสู่ดา้นบนพรอ้มชมความงดงามเบือ้งล่างของหุบเขาสนี ้าเงนิทีท่่านยงั   สามารถชมยอด
เขาสามอนงคอ์กีมุมทีแ่ตกต่าง  
   หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมืองซิดนีย ์

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง       นครซิดนยี ์– เทีย่วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์– ช็อปป้ิง – เมลเบริน์ 

 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั  SYDNEY TRAVELODGE / GREAT SOUTHERN HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

 
 
 
เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   น าท่านชมนครซดินีย ์โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายทีห่นุ่มสาวชาวออสซีน่ิยม 
  มาพกัผ่อนวนัหยดุหรอืยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด  
   อนัสดชื่น ทีน่ิยมเล่นกระดานโตค้ลื่น หาดทรายแห่งนี้ยงัไดเ้ป็นเสน้ทางในการวิง่  
 มาราธอนและวอลเลยบ์อลชายหาดในคราวทีจ่ดักฬีาโอลมิปิก ปี 2000   
   ผา่นชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจดุชมววิบนหน้าผาเพื่อชมทศันียภาพอนั  
 สวยงามของอ่าวซดินีย ์และมหาสมทุรแปซฟิิคทีส่วยงาม แวะทีเ่ดอะแกป๊ จุดชม   ววิที่
สวยงามอกีแห่งทีท่่านจะไดช้มทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมทุรแปซฟิิก และ   ความ
งามของปากอ่าวทางเขา้ซดินียใ์นทางเรอื ในบรเิวณนี้ยงัเคยเป็นจดุวางปืน   ใหญ่ยงิต่อตา้น
ขา้ศกึทีเ่ขา้มาทางเรอืในยามสงคราม ม้าหินของมิสซิสแมค็ควอร่ี    มา้นัง่หนิตวัโปรด
ของภรยิาของผูส้ าเรจ็ราชการคนแรกของรฐันิวเซาทเ์วลส ์ซึง่เป็น   มา้หนิทรายอยูป่ลายสุด
ของสวนสาธารณะ ดา้นหน้าเป็นอ่าวซดินียท์ีส่วยงาม     นอกจากนี้ดา้นบนสวนสาธารณะ
ยงัเป็นจดุถ่ายรปูทีส่วยงามทีท่่านจะถ่ายรปูใหเ้หน็   โรงละครโอเปรา่ เฮา้สแ์ละสะพานฮารเ์บอร์
เป็นสญัลกัษณ์ของนครซดินีย ์ 
   แวะรา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงเพื่อเป็นของฝาก อาทเิช่นครมีบ ารงุผวิ หรอืของที่  
 ระลกึต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรอืจงิโจ ้น าท่านสู่ท่าเรือ 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์อาหารเอเซียบนเรือ  
    ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์(OPERA    

 HOUSE) สิง่ก่อสรา้งทีโ่ดดเด่นดว้ยหลงัคารปูเรอืซอ้นกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ใน   แบบ
สถาปตัยกรรมรว่มสมยัทีส่รา้งชื่อเสยีงใหก้บัออสเตรเลยี ออกแบบโดย ยอรน์    อูซอง 
สถาปนิกชาวเดนมารก์ ดว้ยงบประมาณในการก่อสรา้งกว่ารอ้ยลา้นเหรยีญ    ใชเ้วลา
ในการก่อสรา้งนานถงึ 14 ปี และองคก์ารยเูนสโกไดล้งทะเบยีนขึน้เป็น 
 มรดกโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสริต์ หอ้งแสดงละคร และ

หอ้งภาพยนตร ์ และรา้นอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรอืท่านยงัสามารถถ่ายรปูกบั
สะพานฮารเ์บอร ์  ทีเ่ชื่อมต่อระหว่างซดินียท์างดา้นเหนือกบัตวัเมอืงซดินียเ์ขา้หากนั ทอด
ยาวกลางอ่าวซดินียไ์ดอ้ยา่งสวยงามและท าใหก้ารเดนิเขา้สู่ตวัเมอืงซดินียไ์ดส้ะดวกยิง่ขึน้ 
ชมเรอืใบทีช่าวออสซีน่ าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้ ผ่านชมยา่ยใจกลางเมอืง
ยา่นซติี ้ เซนเตอร ์ จากนัน้เดนิทางกลบัสู่ซดินีย ์ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงในยา่นไชน่า ทาวน์ สนิคา้
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ทอ้งถิน่เพื่อเป็นของฝาก ไมว่่าจะเป็นตุ๊กตาจงิโจ ้ โคอาล่า เสือ้ผา้ ครมีบ ารุงผวิ และสนิคา้
อื่นๆ  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหารไทย 
จากนัน้เดนิทางสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย ์

…….น. เดนิทางโดยสายการบนิโดยสายการบนิภายในประเทศ สู่ เมลเบิรน์ เทีย่วบนิที ่
…….น.  เดนิทางถงึนครเมลเบริน์เมอืงหลวงแห่งรฐัวคิตอเรยี   
  น าท่านเขา้พกัทีโ่รงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL 
  หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      เกรทโอเช่ียนโร้ท (เตม็สาย) – เมืองอโพโล เบย ์–พอรต์แคมเบลล ์-เมลเบิรน์ 
เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางจากเมลเบริน์ตามเสน้ทางสาย เกรทโอเช่ียนโร้ดแบบเตม็สาย ที ่
 สวยงามและเป็นทีรู่จ้กัของนักท่องเทีย่วทีจ่ะพลาดไมไ่ดเ้ลยหากมาถงึรฐัวคิตอเรยี   ผ่านทาง
เมอืงจลีองทีเ่ป็นเมอืงแห่งอุตสาหกรรมของรฐัวคิตอเรยี จากนัน้น าท่าน  เขา้สู่เขตเกรทโอเชีย่นโรด้ 
ใหท่้านไดช้มทศันียภาพทีส่วยงามของชายฝ ัง่มหาสมทุร  และหาดทรายต่าง ๆ ตามเสน้ทางทีง่ดงาม
แห่งหนึ่งของออสเตรเลยี โดยผ่าน   เมอืงAnglesea และเมอืง Lorne ทีเ่ตม็ไปดว้ยธรรมชาติ
พรอ้มทะเลสวยงามและ  สงบ ก่อนเขา้สู่ Apollo Bay ทีเ่ป็นอกีเมอืงยอดนิยมของนกัท่องเทีย่วที่
สวยงามอกี  เมอืงและมนี ้าทะเลสนี ้าเงนิตดักบัปา่อนัเขยีวขจที าใหเ้มอืงนี้มเีสน่หส์วยงาม  
  นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าทีอ่ยูต่ามตน้ยคูาลปิตสัตามธรรมชาต ิ 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
      จากนัน้เดนิทางต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์สมัผสักบัทศันียภาพทีส่วยงามทีสุ่ดในโลก  

 คุณจะตอ้งตะลงึกบัภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมทุรแปซฟิิค และลกัษณะภมู ิ   ประเทศ
ทีไ่มเ่หมอืนทีใ่ด ๆ ในโลก  น าท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองหนิ     Twelve 
Apostles ซึง่ตัง้ชื่อตาม 12 นกับุญ หรอืสบิสองสาวกศกัดิส์ทิธิข์องศาสนา   ครสิต ์ซึง่ถอืว่า
เป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาตทิีไ่มค่วรพลาด (แนะน ำซื้อทวัร ์   เพิม่โดยนัง่เฮลคิอปเตอร ์
ใหท้่ำนชมควำมงำมในมุมสูงทีร่บัรองไดว้่ำท่ำนจะตอ้ง   ประทบัใจ รำคำทีเ่ริม่ตน้
โดยประมำณ 145 เหรยีญออสเตรเลยีโดยใชเ้วลำ  

     10  นำท ี  ส ำหรบัท่ำนทีส่นใจกรณุำตดิต่อหวัหน้ำทวัร)์  
     จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมลเบริน์ 
ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้พกัทีโ่รงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL   หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีห้าของการเดินทาง      เมลเบิรน์–รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ–ชมนกเพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป 
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เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงเพื่อเป็นของฝากคนไมว่่าจะเป็นตุ๊กตาโคอาล่า จงิโจ ้   ครมีบ ารงุผวิ 

เสือ้ผา้ราคาทีเ่ป็นกนัเอง (สถานทีแ่ละเวลาในการซือ้ของขึน้อยูก่บั   ความเหมาะสมในแต่ละฤด ู
หวัหน้าทวัรจ์ะเป็นผูแ้นะน า) จากนัน้สู่ย่านดนัดนีองส ์   ทีย่งัเป็นป่าของตน้ยคูาลปิตสัทีอุ่ดม
สมบรูณ์ 
เดนิทางสู่สถานีรถไฟจกัรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM  TRAIN)  ซึง่แต่เดมิเคยใชเ้ป็น

เสน้ทางในการเดนิทางระหว่างเมอืงและ    ขนส่งสนิคา้เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟ
สายเก่าทีว่ ิง่ระยะสัน้  ๆ ปจัจบุนัไดถู้ก ดดัแปลงน ามาใชใ้นการท่องเทีย่วชมปา่ 

น าท่านนัง่ รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ เพื่อชมทศันียภาพอนัสวยงามตาม
แนว เขาตลอดเสน้ทางวิง่ของรถไฟและท่านยงัสามารถนัง่หอ้ย
ขาผ่อนคลาย อารมณ์พรอ้มชมทศันียภาพตลอดทางทีเ่ตม็ไปดว้ยหุบ
เขาและป่าสงูทีย่งัคง 

ความสมบรูณ์ 
เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์ 
น าท่านเดนิทางสู่เขตอนุรกัษ์ธรรมชาต ิเกาะฟิลลิป ซึง่เป็นเกาะเลก็ ๆ ทีเ่ตม็ไปดว้ยสตัวพ์ืน้เมอืงมากมายทีท่างการอนุรกัษ์ทัง้

สตัวน์ ้าและสตัวป์า่และคงความเป็นธรรมชาตทิีม่หีาดทรายและป่าพุ่มเลก็ ๆ ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องเพนกวนิตวัน้อย แมวน ้า
 และนก นานาชนิด 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุ้งลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม 
น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนัน่าประทบัใจกบัการ

ชมความน่ารกัของ ฝงูเพนกวินพนัธุเ์ลก็ท่ีสดุในโลกทีอ่ยูร่วมกนัเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด 
SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงามยามพระอาทติยอ์สัดงซึง่ท่านจะไดเ้หน็
ฝงูเพนกวนิตวัน้อยพรอ้มใจกนัยกขบวนพาเหรดขึน้จากทะเลเพื่อกลบัคนืสู่รงัพรอ้มอาหารใน
ปากมาฝากลกูตวัน้อยทีร่ออยู่ในรงั เหล่าเพนกวนิทัง้หลายจะส่งเสยีงเรยีกหาลกูและเดนิให้
ท่านเหน็ความน่ารกัอย่างใกลช้ดิ เพนกวนิน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เชา้และจะ
กลบัมาอกีทตีอนพระอาทติยต์ก ( หำ้มถ่ำยรปูเพนกวนิ เพรำะเป็นกำรรบกวนหรอือำจจะท ำ
ใหเ้พนกวนิตกใจ ) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมลเบริน์ 

น าท่านเขา้พกัทีโ่รงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL   หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีหกของการเดินทาง       นครเมลเบิรน์ชมเมือง – ช้อปป้ิง – กรงุเทพฯ 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น าท่านชมเมลเบริน์เป็นเมอืงทีม่คีวามตื่นตาตื่นใจดว้ยการผสมผสานทัง้ความเก่า
และความใหมเ่ขา้ดว้ยกนั เป็นเมอืงหลวงทีต่ ัง้อยู่บนรมิฝ ัง่แมน่ ้า Yarra มี
สวนสาธารณะรมิน ้า มสีถาปตัยกรรมของยคุตื่นทองในสมยักลางศตวรรษที ่18 
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คละเคลา้กบัตกึสงูระฟ้าในสมยัปจัจบุนัท าใหม้ภีูมทิศัน์ของเมอืงทีไ่มเ่หมอืนใคร มแีมน่ ้าตัง้อยูใ่จกลางเมอืงอนั
เป็นเสน่หข์องเมลเบริน์  น าท่านชม อาคารรฐัสภา อาคารทีก่่อสรา้งตามแบบสถาปตัยกรรมยโุรป  ชม สวน
ฟิตซรอยสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีเ่ตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์เป็นทีต่ ัง้ กระท่อม   
 กปัตนัคุ้ก (ไม่รวมค่ำเขำ้ชมในกระท่อม)บา้นพกัของนกัส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวปี
ออสเตรเลยีและซกีขัว้โลกใต ้กระท่อมน้ีไดถู้กยา้ยมาเพื่อเป็นการเฉลมิฉลองนครเมลเบริน์ในวาระครบรอบ 
100 ปี อสิระชอ้ปป้ิงอย่างจใุจในย่านไชน่า ทาวน์ รา้นคา้มากมายบนถนน Swanston และยงัมอีาคารบา้นเก่า
 สรา้งตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่19 ดว้ยบรรยกาศแบบชาวจนีและชาวเอเซยี   
 หรอืจะชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงั อาท ิหา้งเดวดิ โจน์ หา้งมายเออร ์ ในย่าน
 ถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้แฟชัน่
หลากหลายส าหรบับุรษุและสตร ี  (อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั) 

  จากนัน้ท าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนครเมลเบริน์   
15.20 น.   เหริฟ้าสู่ กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG466 
20.35 น.      เดินทางถึงกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  
 

อตัราคา่บรกิาร  

ก าหนดการเดนิทาง  1 – 6, 8-13, 24-29 พฤษภาคม 2561 
     5 – 10, 19 – 24 มถุินายน 2561 
     24 – 29 กรกฎาคม 2561 

 

คณะผูเ้ดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
พฤษภาคม 2561 
มิถนุายน 2561 

ราคารวมตัว๋ 
กรกฎาคม2561 

ราคาไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน
ระหว่างประเทศ 

(รวมตัว๋ภำยในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 65,900.- บาท 69,900.- บาท 45,900.- บาท 
เดก็อำยตุ ำกว่ำ 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  63,900.- บาท 65,900.- บาท 41,900.- บาท 
เดก็อำยตุ ำกว่ำ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 59,900.- บาท 62,900.- บาท 38,900.- บาท 
เดก็อำยตุ ำกว่ำ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 55,900.- บาท 58,900.- บาท 36,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ   9,900.-บาท   9,900.- บาท   9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทำ่นต่อ 1 หอ้ง  ลดทำ่นที ่3   1,000. -บำท   1,000. -บาท   1,000. -บาท 

* ร* การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารมากกว่า 20 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เลื่อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาเพิม่ขึน้ สว่นขนาดของกรุ๊ปจะสรุปไดห้ลงัทีปิ่ดกรุ๊ปแลว้ประมาณ 3 อาทติยก์่อนเดนิทาง 
*ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบนิหากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่จากสายการบนิ  
* กรณีออกตัว๋แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุป๊ของสายการบนิ 
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*ส าหรบัหอ้งทีเ่ป็นสามเตยีง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงทีส่ามารถพกัได ้ 3 
ท่าน (2 Double beds)หรอือาจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตยีงเสรมิ (1 Double + 1 Extra bed) ส าหรบัหอ้งนอน 3 ท่าน 
* บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้หรอืจ านวนผู้
เดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
*หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอืก่อนเดนิทาง
อย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไมข่ึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,500 บาท 
* กรณีลกูคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบหรอืคนื
ค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไมไ่ดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
* หากจ านวนลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 15 -18 ท่าน บรษิทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ทีน่ัง่ในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
* ทีน่ัง่ส าหรบักรุป๊ทีเ่ราจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปไมใ่ชท่ีน่ัง่ดา้นหน้าสดุ(long leg seat)  
* โรงแรมทีอ่อสเตรเลยีตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) และ สายการบนิภายในแลว้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่,ี ค่าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัผูเ้ดินทาง
ไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัท าเองได ้หรอืกรณุาตดิต่อ
สอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่า กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป  (ตอ้งท าประกนัเพิม่) 
 ลกูคา้อายุ 1 เดอืน -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  

 ค่าน ้ามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่  1 ตุลาคม 2560 และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั หากสายการบนิ
เปลีย่นแปลงภาษนี ้ามนัหลงัจากนี้ 

 ค่าวซี่าออสเตรเลยี ส าหรบัคนไทย 
 
. 

อตัราน้ีไม่รวม  
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด โดยสายการบนิไทย (inter) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าไดท้่านละ 30 
กโิลกรมั และ บนิภายในสายการบนิแควนตสั (domestic) อนุญาตใหโ้หลดไดท้่านละ 23 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่อง 7 กโิลกรมัท่านละ 1 ใบ 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
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 โรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังานยกกระเป๋า ลกูคา้ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง  
 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 

 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 กรณีไมเ่ดนิทางพรอ้มกรุ๊ปตัง้แต่ประเทศไทย ลกูคา้ตอ้งท าประกนัเพิม่เอง หรอื จะใหบ้รษิทัฯ จดัท าให ้ทางลูกคา้สามารถแจง้
ได ้(เป็นไปตามกฎหมายทกุท่านตอ้งท าประกนัการเดนิทางกรณีเดนิทางกบับรษิทัทวัร)์ 

 
 
 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านต้องเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วนัท างาน หรอื
ก่อน 3 สปัดาห ์ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวซี่าของท่านไม่
ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 
วีซ่า หรอืหากผลวีซ่าผา่นแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 
 

เง่ือนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถกูน าไปจ่ายค่าตัว๋เครือ่งบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าลว่งหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ดินทางยกเลิกหรอืไม่

สามารถเดินทางได้ด้วยเหตผุลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามน้ี 
 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 51 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 30,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 31– 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 30,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 21 - 30 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ า 30,000.- บาท และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ดงันี้ 
- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจ าทัง้หมดและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจ าทัง้หมด 
- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไมค่นืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซี่า ขอยดึมดัจ าทัง้หมด 

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไมใ่ชบ้รกิารระหว่างทวัร ์จะไมม่กีารคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

 

หมายเหต ุ 
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณ์
ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใน
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ตอ้งห้ามน าเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทาง
ไม่ถูกตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไห้
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ท่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวซี่าไม่
ครบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของ
ประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิ
ภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทำงสถำนฑตูออสเตรเลยี  เริม่กำรเกบ็ขอ้มลูดำ้นไบโอเมตทรกิซ ์จำกผูส้มคัรทกุทำ่น ทีส่มคัรขอวซี่ำ เพือ่เดนิทำงไป ประเทศ
ออสเตรเลยี ดงันัน้ผูย้ ืน่ขอวซีำ่ทกุทำ่น จะตอ้งมำตดิต่อ ทีศ่นูยย์ืน่วซี่ำออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลำยนิ้วมอื และตอ้งจองควิวซี่ำ
กอ่นยืน่เทำ่นัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมา
ทัง้หมด (ส าคญัมาก) 
***กำรยืน่วซีำ่ออสเตรเลยีไมจ่ ำเป็นตอ้งน ำพำสปอรต์เขำ้สถำนทตู สำมำรถใชเ้รคคอรด์กำรเดนิทำง (ถำ้ม)ี หรอื ส ำเนำหน้ำ
พำสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หำกใหท้ำงบรษิทัฯ มำ จะดกีว่ำเนือ่งจำกทำงบรษิทัฯ จะน ำพำสปอรต์ไปรดูเล่มที ่VFS แลว้น ำกลบัมำพกั
ไวท้ีบ่รษิทัฯ ทำงลกูคำ้จะรบัคนือกีทสีนำมบนิ ณ วนัเดนิทำง *** 

2) รปูถ่ายส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส าเนาทะเบยีนการคา้

ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษยีณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบัพิจารณาวีซ่า

แล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหต ุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รบั Bank 
Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  
10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี 
11) เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านัน้ จากบดิาและมารดาให้
อนุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่า VFS พร้อมกบับตุร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาตออกนอก
ประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  
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12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอำย ุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทำงจรงิ บรษิทัฯ
จะด ำเนินกำรใหแ้ละแนะน ำใหย้ืน่วซี่ำกอ่นวนัเดนิทำงมำกกว่ำ 45 วนั และตอ้งจ่ำยคำ่ทวัรท์ัง้หมดก่อนเดนิทำง 15 วนั ในกรณี
ทีว่ซี่ำไมผ่ำ่นหรอืออกไม่ทนัตำมก ำหนดวนัเดนิทำงมผีลท ำใหเ้ดนิทำงไมไ่ดบ้รษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่่ำกรณีได ๆ ทัง้สิ้น 
และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทำงทีผ่ำ่นแลว้จะยกเลกิเดนิทำงเนืองจำกมบีำงทำ่นในคณะไมผ่ำ่น บรษิทัฯจะขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญำตหิรอืผูต้ดิตำมทีผ่ลวซี่ำออกแลว้แต่ยกเลกิเพรำะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการท าประกนั
สขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้สามารถท าเองได)้  
หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามที่
สถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของสขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตู
พจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซีา่ไมส่ามารถระบุได ้กรณุาใสห่มายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์
(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัรประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางทา่นไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS แลว้น าเขา้
สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืน
ก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --            
                 

กรณีลูกค้าใช้บตัรเอเบค  
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่ 

วซี่าทอ่งเทีย่ว เนื่องจากการท่องเทีย่วจะตอ้งยืน่วซี่าแบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC CARD) แลว้
ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหต ุ หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลกูค้าอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมติั เนือ่งจาก
ตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสดุ แล้วจะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดยอตัโนมติั) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของ
ลูกค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 344 6300 
 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พจิารณาของสถานทตูได ้ ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเทา่นัน้  
 
 

กรณีถกูปฎิเสธวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่าใหม่กต้็อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทางบรษิทัฯขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิวตัถุประสงคใ์น
การยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

http://thailand.embassy.gov.au/
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4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน ขึน้อยู่กบัทาง
บรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
ท่ีอยู่ ตวัแทนรบัย่ืนวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 
ชัน้ 28 อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ซ.สขุมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรงุเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร ์ถงึ วนัศุกร ์ยกเวน้วนัหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลยี 
เวลายื่นใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารบัผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อเีมล ์:info.dibpth@vfshelpline.com 
เวบ็ :www.vfs-au.net 
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**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัย่ืนวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดเูอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีจะย่ืนกรุป๊*** 

 กรณุาเตรียมเอกสารท่ีชี้แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า  

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 

 

1. ชือ่ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ..................................................................................... 
2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานทีเ่กดิ ......................................... 
3. ชือ่ / นามสกุลเดมิ (หากม)ี ................................................................................... 
4. ทีอ่ยู่ปจัจุบนั (ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก) .................................................................................................................. 
............................................................................................................... รหสัไปรษณยี ์ ............................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 
5. อาชพีปจัจุบนั .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ชือ่สถานทีท่ างาน หรอืรา้นคา้ ...................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่......................................................................................................... รหสัไปรษณยี์ ............................. 
โทรศพัทท์ีท่ างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด   (.....) สมรส   (.....) หย่า (.....) มา่ย (.....) อยู่กนิฉนัสาม-ีภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 
ชือ่-นามสกุล ..............................................................................  วนั-เดอืน-ปีเกดิ ........................................ 
ทีอ่ยู่ปจัจุบนั (ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท์ีบ่า้น ......................................................  มอืถอื ................................................... 
7. บุคคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ชือ่-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
 ชือ่-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
8. กรณเีป็นนกัเรยีน หรอืนกัศกึษา กรุณาระบุสถาบนัการศกึษา .......................................................................... 
ทีอ่ยู่ ........................................................................ รหสัไปรษณยี ์............โทรศพัท ์....................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวซ่ีาหรอืไม ่  ไมเ่คย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ..................................  
ข้อมลูส่วนตวัเพ่ิมเติม 
11. ประเภทหอ้งพกั (จดัหอ้งพกั) 
 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตยีงแยก) / DBL(เตยีงเดีย่ว) ............หอ้ง    
 10.2  หอ้งพกั 1 เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 
 10.3  หอ้งพกั 1 เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มเีตยีง) 
 10.4  หอ้งพกั 1 เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไมม่เีตยีง) 
 10.4 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    
 10.5 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
 
12. อาหาร        ไมท่านเนื้อววั  ไมท่านเนื้อหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริสั 
      อื่นๆ............................................................ 
13. หมายเลขสมาชกิ รอยลั ออรค์ดิ พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้ม)ี ................................................. 
14. รเีควสทีน่ัง่.........................................................(รมิทางเดนิ/รมิหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทำงบรษิทัฯ จะแจง้ทำงสำยกำรบนิฯ ตำมทีร่เีควสมำ แต่ไมส่ำมำรถกำรนัตไีดเ้ลย ขึน้อยู่
กบัพจิำรณำของทำงสำยกำรบนิ หรอืทำงกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 

 
 


