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BW… POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS 

ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ท 6 วนั 4 คืน 
บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยอืนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ล่องเรือ

ส าราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ส่ิงก่อสร้างอนัโด่งดงัของออสเตรเลียท่ีองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศให้
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแห่งใหม่  ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวนัและทะเลสีครามบรรยากาศ
อนัสดช่ืนของอ่าวซิดนีย ์  ชมสัตวพ์ื้นเมืองหลากหลายชนิดท่ี โคอาล่า พาร์ค  ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS 
ROCK ต านานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อนัเป็นมรดกโลก เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารท่ีก่อสร้างตาม
แบบสถาปัตยกรรมยโุรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธ์ุ และ กระท่อม
กปัตันคุ้ก นกัส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลีย น าท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลปิชมฝูงนก
เพนกวนิ ท่ีเดินข้ึนจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลบัคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตวันอ้ย รถไฟจักรไอน า้โบราณ 
(PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเส้นทางในการขนถ่ายล าเลียงถ่านหินระหวา่งเมืองใน
สมยัก่อนแต่ปัจจุบนัดดัแปลงใหเ้ป็นรถไฟในการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรค์ร่ึงตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม  

• พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  10 -15 , 11 -16   เมษำยน 2561 (สงกรานต)์ 

     12 -17 , 13 -18   เมษำยน 2561 (สงกรานต)์ 
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วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – นครซิดนยี ์

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง       นครซิดนยี ์- อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK 

 
 
 
 
 
16.00 น.  คณะเดินทำงพร้อมกนัที่ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมิู  ช้ัน 4  ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2  แถว D 

เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย (TG) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

19.20 น.  เหิรฟ้ำสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 475 

 

 

 
07.20 น.            เดินทำงถึงทำ่อำกำศยำนคิงฟอร์ดสมิทธ ์นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่ำน

     พิธตีรวจคนเข้ำเมือง  

   น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ช่ืนชมทวิทศัน์อนัสวยงำม

   บนผืนแผ่นดินและหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนำนำชนิด สตัว์ต่ำง ๆ 

   สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและเตม็ไปด้วยต้นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกล

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์

2 
นครซิดนีย ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK  

อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ 

3 
นครซิดนีย ์– เท่ียวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ 

ชอ้ปป้ิง – เมลเบิรน์ 

4 
เกรทโอเช่ียนโรด้(เต็มสาย)-เมืองอโพโลเบย ์

พอรต์แคมเบลล-์เมลเบิรน์ 

5 
เมลเบิรน์–รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณชมนมเพนกวินท่ี 

เกาะฟิลลิป + ทานกุง้มงักรท่านละคร่ึงตวั พรอ้มไวน ์

6 นครเมลเบิรน์ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง       นครซิดนยี ์– เทีย่วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์– ชอ้ปป้ิง – เมลเบริน์ 

 

   เป็นสนี ำ้เงินตำมหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ ผ่ำนเมืองเลก็ๆกลำงหุบเขำช่ือว่ำ  

   KATOOMBA  จำกน้ันชม เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็น

   แทน่หินใหญ่สำมก้อนรูปทรงแปลกตำที่เกิดจำกฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต ำนำน

   ควำมรักอนัแสนเศร้ำของยักษ์สำวอะบอริจ้ินสำมตนที่ถูกสำปให้เป็นหินสำมก้อน

   ท ำให้หุบเขำแห่งน้ีมีควำมงำมย่ิงขึ้น จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ SCENIC WORLD 

   บริษัทที่บริกำรกระเช้ำและรถรำงลงหุบเขำท ำให้ทำ่นได้ชมเขำสำมอนงค์ได้ 

   สวยงำมย่ิงขึ้นอกีมุม น ำทำ่นรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC  

   RAILWAY) ที่ดัดแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินในสมัยก่อนมีควำมชันถึง 45 องศำ 

   ว่ิงผ่ำนทะลุหุบเขำอนัสูงชันสู่หุบเขำด้ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้นและหวำดเสียว จำกน้ันให้

   ทำ่นได้เดินชมธรรมชำติตำมทำงไม้ที่จัดไว้อย่ำงสวยงำมใต้หุบเขำ ชมป่ำฝนและ

   หุ่นจ ำลองกำรขุดถ่ำนหินในสมัยก่อน จำกน้ันข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY 

   จำกใต้หุบเขำสู่ด้ำนบนพร้อมชมควำมงดงำมเบ้ืองล่ำงของหุบเขำสนี ำ้เงินที่ทำ่นยัง

   สำมำรถชมยอดเขำสำมอนงค์อกีมุมที่แตกต่ำง  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

     น ำทำ่นเดินทำงสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK    

     SANCTUARY เพลิดเพลินไปกบักำรชมธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสตัว์

     พ้ืนเมืองนำนำชนิด อำท ิ โคอาล่า จิงโจ ้ วอมแบท ให้ท่ำนได้สมัผัสและถ่ำยรูปคู่

     กบัโคอำล่ำตัวน้อยอย่ำงใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของ

     ท่านเอง สดช่ืนผ่อนคลำยไปกบับรรยำกำศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่ำ 10 เอเคอร์ของ

     ผืนป่ำอนัอุดมสมบูรณ์เขตร้อนช้ืน หลังจำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ตัวเมืองซิดนยี ์

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

 น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซ่ีนิยม

   มำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเยน็ในบรรยำกำศทำ่มกลำงสำยลม แสงแดด  

   อนัสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดำนโต้คล่ืน หำดทรำยแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทำงในกำรว่ิง

   มำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกีฬำโอลิมปิก ปี 2000   
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   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนนิเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ำผำเพ่ือชมทศันียภำพอนั

   สวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชม

   วิวที่สวยงำมอกีแห่งที่ทำ่นจะได้ชมท้องทะเลอนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และ

   ควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณนี้ ยังเคยเป็นจุดวำงปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำมสงครำม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี่ 

   ม้ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้ส ำเรจ็รำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำทเ์วลส์ ซ่ึงเป็น

   ม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสดุของสวนสำธำรณะ ด้ำนหน้ำเป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม  

   นอกจำกน้ีด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมที่ทำ่นจะถ่ำยรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ำสแ์ละสะพำนฮำร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  

   แวะร้ำนช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำก อำทเิช่นครีมบ ำรุงผิว หรือของที่

   ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั  

    ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA  

   HOUSE) สิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ใน

   แบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงช่ือเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น 

   อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ 

   ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

    มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้อง

   แสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือทำ่น

   ยังสำมำรถถ่ำยรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์  ที่เช่ือมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำนเหนือกบั

   ตัวเมืองซิดนีย์เข้ำหำกนั ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท ำให้กำร

   เดินเข้ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงย่ิงข้ึน  ชมเรือใบที่ชำวออสซ่ีน ำออกมำล่องอ่ำว

   อวดควำมงำมในอ่ำวแห่งน้ี จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์  ให้ทำ่นได้อิสระช้อป

   ป้ิงที่ย่ำนซิต้ีเซน็เตอร์ หรือปป้ิงสนิค้ำมำกมำยจำกห้ำงดัง Queen Victoria  

   Building (Q.V.B) ได้รับกำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็นที่รู้จักกนั

   ทั่วไปในท้องถิ่นว่ำตึก QVB ต้ังอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่ำงถนน Market 

   กบั ถนน Park เป็นอำคำรช้อปป้ิงสงูสี่ช้ัน มีสนิค้ำประเภทแฟช่ัน อญัมณี ของใช้

   ในบ้ำน หรือแม้แต่ดอกไม้ ทำ่นสำมำรถเดินทำงใต้ดินสู่ย่ำน Centre Point เพ่ือซ้ือ

   สนิค้ำย่ีห้อดังมำกมำย 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

จำกน้ันเดินทำงสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนยี ์

…….น. เดินทำงโดยสำยกำรบินโดยสำยกำรบินภำยในประเทศ สู่ เมลเบริน์ เที่ยวบินที่ 
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…….น.  ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย   

  น ำทำ่นเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME/ BAYVIEW EDEN  หรือเทยีบเทำ่ 

 
วนัทีสี่ข่องการเดินทาง      เกรทโอเชี่ยนโรท้ (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย ์–พอรต์แคมเบลล ์-เมลเบริน์ 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น ำทำ่นเดินทำงจำกเมลเบิร์นตำมเส้นทำงสำย เกรทโอเชีย่นโรด้แบบเต็มสาย ที่

  สวยงำมและเป็นที่รู้จักของนักทอ่งเที่ยวที่จะพลำดไม่ได้เลยหำกมำถึงรัฐวิกตอเรีย 

  ผ่ำนทำงเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุตสำหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จำกน้ันน ำทำ่น

  เข้ำสู่เขตเกรทโอเช่ียนโร้ด ให้ทำ่นได้ชมทศันียภำพที่สวยงำมของชำยฝั่งมหำสมุทร

  และหำดทรำยต่ำง ๆ ตำมเส้นทำงที่งดงำมแห่งหน่ึงของออสเตรเลีย โดยผ่ำน 

  เมืองAnglesea และเมอืง Lorne ที่เตม็ไปด้วยธรรมชำติพร้อมทะเลสวยงำมและ

  สงบ ก่อนเข้ำสู่ Apollo Bay ที่เป็นอกีเมืองยอดนิยมของนักทอ่งเที่ยวที่สวยงำมอกี

  เมืองและมีน ำ้ทะเลสนี ำ้เงินตัดกบัป่ำอนัเขียวขจีท ำให้เมืองน้ีมีเสน่ห์สวยงำม  

  นอกจำกน้ีระหว่ำงทำงผ่ำนชมโคอำล่ำที่อยู่ตำมต้นยูคำลิปตัสตำมธรรมชำติ  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

      จำกน้ันเดินทำงต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์สมัผัสกบัทศันียภำพที่สวยงำมที่สดุในโลก 

   คุณจะต้องตะลึงกบัภำพทวิทศัน์อนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภมูิ

   ประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  น ำทำ่นชมปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติของหิน  

   Twelve Apostles  ซ่ึงตั้งช่ือตำม 12 นักบุญ หรือสบิสองสำวกศักด์ิสทิธิ์ของศำสนำ

   คริสต์ ซ่ึงถือว่ำเป็นควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติที่ไม่ควรพลำด  ( แนะน ำซ้ือทวัร์

   เพ่ิมโดยนัง่เฮลิคอปเตอร ์ใหท่้ำนชมควำมงำมในมมุสูงทีร่บัรองไดว้ำ่ท่ำนจะตอ้ง

   ประทบัใจ รำคำทีเ่ร่ิมตน้โดยประมำณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลำ  

     10  นำที   ส ำหรบัท่ำนทีส่นใจกรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร)์  

     จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่เมลเบิร์น 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  

น ำทำ่นเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME/BAYVEIW EDEN 

หรือเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง      เมลเบริน์–รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ–ชมนกเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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   น ำทำ่นช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำกคนไม่ว่ำจะเป็นตุก๊ตำโคอำล่ำ จิงโจ้ 

   ครีมบ ำรุงผิว เสื้อผ้ำรำคำที่เป็นกนัเอง (สถำนที่และเวลำในกำรซ้ือของข้ึนอยู่กบั

   ควำมเหมำะสมในแต่ละฤดู หัวหน้ำทวัร์จะเป็นผู้แนะน ำ) จำกน้ันสู่ย่ำนดันดีนองส์

   ที่ยังเป็นป่ำของต้นยูคำลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์ 

  เดินทำงสู่สถำนีรถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) 

   ซ่ึงแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทำงในกำรเดินทำงระหว่ำงเมืองและขนส่งสนิค้ำเปิด 

   ให้บริกำรในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสำยเก่ำที่ว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูก 

   ดัดแปลงน ำมำใช้ในกำรทอ่งเที่ยวชมป่ำ น ำทำ่นน่ัง รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ เพ่ือ

   ชมทศันียภำพอนัสวยงำมตำมแนวเขำตลอดเส้นทำงว่ิงของรถไฟและทำ่นยัง 

   สำมำรถน่ังห้อยขำผ่อนคลำยอำรมณ์พร้อมชมทศันียภำพตลอดทำงที่เตม็ไปด้วย

   หุบเขำและป่ำสงูที่ยังคงควำมสมบูรณ์   

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร 

  น ำทำ่นเดินทำงสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชำติ เกาะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกำะเลก็ ๆ ที่เตม็ไป

   ด้วยสัตว์พ้ืนเมืองมำกมำยที่ทำงกำรอนุรักษ์ทั้งสตัว์น ำ้และสตัว์ป่ำและคงควำมเป็น

   ธรรมชำติที่มีหำดทรำยและป่ำพุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน ำ้

   และนก นำนำชนิด 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึง่ตวั เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

   น ำทำ่นสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบกำรณ์อนัน่ำ 

   ประทบัใจกบักำรชมควำมน่ำรักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กทีสุ่ดในโลกที่อยู่รวมกนั

   เป็นกลุ่มใหญ่บนชำยหำด SUMMERLAND BEACH ในบรรยำกำศอนัสวยงำม

   ยำมพระอำทติย์อสัดงซ่ึงทำ่นจะได้เหน็ฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกนัยกขบวน

   พำเหรดข้ึนจำกทะเลเพ่ือกลับคืนสู่รังพร้อมอำหำรในปำกมำฝำกลูกตัวน้อยที่รออยู่

   ในรัง เหล่ำเพนกวินทั้งหลำยจะส่งเสียงเรียกหำลูกและเดินให้ทำ่นเหน็ควำมน่ำรัก

   อย่ำงใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่ำนี้ จะออกไปหำอำหำรแต่เช้ำและจะกลับมำอีกที

   ตอนพระอำทติย์ตก ( หำ้มถ่ำยรูปเพนกวนิ เพรำะเป็นกำรรบกวนหรืออำจจะท ำ

   ใหเ้พนกวนิตกใจ ) จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่เมลเบิร์น  

     น ำทำ่นเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME/BAYVIEW EDEN  

      หรือเทยีบเทำ่ 

 
วนัทีห่กของการเดินทาง       นครเมลเบริน์ชมเมือง – ช็อปป้ิง – กรุงเทพฯ 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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   น ำทำ่นชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีควำมต่ืนตำต่ืนใจด้วยกำรผสมผสำนทั้งควำมเก่ำ

   และควำมใหม่เข้ำด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ต้ังอยู่บนริมฝั่งแม่น ำ้ Yarra มี 

   สวนสำธำรณะริมน ำ้ มีสถำปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลำงศตวรรษที่ 18 

   คละเคล้ำกบัตึกสูงระฟ้ำในสมัยปัจจุบันท ำให้มีภมิูทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มี

   แม่น ำ้ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  น ำทำ่นชม อาคาร

   รฐัสภา อำคำรที่ก่อสร้ำงตำมแบบสถำปัตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟิตซรอย  

   สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นำนำพันธุ ์เป็นที่ต้ัง กระท่อม 

   กปัตนัคุก้ (ไม่รวมค่ำเขำ้ชมในกระท่อม)บ้ำนพักของนักส ำรวจชำวองักฤษคน

   ส ำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระทอ่มน้ีได้ถูกย้ำยมำ

   เพ่ือเป็นกำรเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวำระครบรอบ 100 ปี อสิระช้อปป้ิงอย่ำง

   จุใจในย่ำนไชน่ำ ทำวน์ ร้ำนค้ำมำกมำยบนถนน Swanston และยังมีอำคำรบ้ำนเก่ำ

   สร้ำงต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกำศแบบชำวจีนและชำวเอเซีย   

   หรือจะช้อปป้ิงห้ำงสรรพสนิค้ำช่ือดัง อำท ิห้ำงเดวิด โจน์ ห้ำงมำยเออร์  ในย่ำน

   ถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เตม็ไปด้วยร้ำนเสื้อผ้ำแฟช่ัน 

   หลำกหลำยส ำหรับบุรุษและสตรี   ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ) 

   จำกน้ันท ำทำ่นเดินทำงสู่ทำ่อำกำศยำนนครเมลเบิร์น   

15.15 น.    เหิรฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่  TG466 

21.45 น.        เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  

 

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

อตัราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  10 -15 , 11 -16   เมษำยน 2561 (สงกรานต)์ 

     12 -17 , 13 -18   เมษำยน 2561 (สงกรานต)์ 

 คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 70,900.- บาท 45,900.- บาท 

เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  65,900.- บาท 41,900.- บาท 

เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 62,900.- บาท 38,900.- บาท 

เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 59,900.- บาท 36,900.- บาท 
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หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ    9,900.- บาท   9,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ลดทา่นที ่3   1,000. -บาท   1,000. -บาท 
* รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษนี ำ้มนัของสำยกำรบนิ  

* กำรเดนิทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสำร จ ำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในกำรเล่ือนกำรเดนิทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

* กรณอีอกตัว๋แล้วมกีำรยกเลิกกำรเดนิทำงไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุป๊ของสำยกำรบนิ 

*ส ำหรับห้องที่เป็นสำมเตยีง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมจี ำนวนน้อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่

สำมำรถพักได้ 3 ท่ำน (2 Double beds)หรืออำจเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตยีงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส ำหรบั

ห้องนอน 3 ท่ำน 

* บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้ำซื้อเองเพ่ือต่อเที่ยวบนิหรือค่ำเดนิทำงต่ำง ๆ ที่จะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเที่ยวบนิล่ำช้ำหรือ

จ ำนวนผู้เดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุป๊ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได้ 

*หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถงึกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบนิ กรณุำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทวัรห์รือ

ก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สำยกำรบนิทรำบแต่จะได้ตำมที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสำยกำรบนิจะพิจำรณำให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณลีูกค้ำมวีีซ่ำอยู่แล้ว หรือ มบีตัรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบหรือคนืค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพินจิของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมอืง   

* หำกจ ำนวนลูกค้ำที่เดนิทำง 15 -18 ท่ำน บริษัทฯจะจัดรถขนำด 21-25 ที่นั่งในกำรบริกำรตลอดกำรเดนิทำง 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มคีนยกกระเป๋ำ  

* ที่นั่งส ำหรับกรุป๊ที่เรำจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้ำนหน้ำสดุ(long leg seat)  

 

อตัรานี้ รวม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด โดยสำยกำรบินไทย (TG) และ สำยกำรบินภำยในแล้ว ตำมที่ระบุใน

รำยกำร 

 ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหน่ึงห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ 

 ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี, ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศ

ออสเตรเลีย 

 ค่ำมัคคุเทศกข์องบริษัทจำกกรงุเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

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

 ค่ำน ำ้มันจำกสำยกำรบิน ณ วันที่  3 ตุลำคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีน ำ้มัน 

หำกสำยกำรบินเปล่ียนแปลงภำษีน ำ้มันหลังจำกน้ี 
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 ค่ำวีซ่ำท่องเที่ยวเข้ำออสเตรเลีย   

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 

 ค่ำน ำ้หนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณทีี่เกนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด โดยสำยกำรบินไทย (inter) อนุญำตให้โหลด

กระเป๋ำได้ท่ำนละ 30 กโิลกรัม และ บนิภำยในสำยกำรบนิแควนตสั (domestic) อนุญำตให้โหลดได้ท่ำนละ 23 

กโิลกรัม และ กระเป๋ำเลก็ถือขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพ่ิมเอง  

 ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำซักรีด ฯลฯ 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ำ ลูกค้ำควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพ่ือควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดินทำง  

 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

 ไม่รวมค่ำอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทำงบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทวัร์หนึ่งท่ำน  

 ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียก่อน 

21 วันท ำงำน หรือก่อน 3 สปัดำห์  

 หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ำ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตัว๋กับทำงสำยกำรบินและ

ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำทั้งหมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อทำ่นตกลงช ำระค่ำมัดจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำทำ่นได้อ่ำนเงื่อนไขและยอมรับ

ข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผู ้

เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ า 30,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมด  
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- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

 

หมายเหตุ  

1. รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกดิจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณท์ำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค ำนึงถึงควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้

เดินทำงเป็นส ำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำงออก หรือเข้ำประเทศ 

เน่ืองจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรือสิ่งต้องห้ำมน ำเข้ำประเทศรวมถึงเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไป

ในทำงเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ำมที่กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว  

2. ทำงบริษัทฯ ไม่คืนเงินไห้ท่ำนไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถำนทูตงดออกวีซ่ำ

อนัสบืเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำไม่ครบถ้วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนในเร่ืองกำรเงินและกำรท ำงำนของตัว

ผู้โดยสำรเอง  

3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบัชำวต่ำงชำติ หรือ 

คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย  

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สำยกำรบินระหว่ำง

ประเทศล่ำช้ำ 

 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  
ทางสถานฑตูออสเตรเลยี  เริม่การเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทกุทา่น ทีส่มคัรขอวซี่า เพือ่เดนิทางไป 
ประเทศออสเตรเลยี ดงันัน้ผูย้ ืน่ขอวซี่าทกุทา่น จะตอ้งมาติดต่อ ทีศ่นูยย์ืน่วซี่าออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพือ่สแกน
ลายนิ้วมอื และตอ้งจองควิวซีา่กอ่นยืน่เทา่นัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก 
หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 
***การยืน่วซีา่ออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

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 าเนา

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

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหต ุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

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

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านัน้ จากบดิาและ
มารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่า VFS พร้อมกบับตุร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะ
เดนิทางจรงิ บรษิทัฯจะด าเนนิการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซีา่กอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัร์
ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไมท่นัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด้
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิ
เดนิทางเนืองจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอื
ผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการ
ท าประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพื่อ
ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --            
                 

กรณีลูกค้าใช้บตัรเอเบค  
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่ 
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วซี่าทอ่งเทีย่ว เนื่องจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซี่าแบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 
CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหต ุ หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดย
อตัโนมติั เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสดุ แล้วจะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดย
อตัโนมติั) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของลูกค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ : 
http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 344 6300 
 
เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่ำไม่สำมำรถ

แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซ่ึงทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะ

เดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำน้ัน  

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 

1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยื่นค ารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนัก ำหนดวันเดินทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้ว และทำง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวีซ่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในกำรย่ืนขอวีซ่ำท่องเที่ยว  ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของทำ่น 

ข้ึนอยู่กบัทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

 

ท่ีอยู่ ตวัแทนรบัยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

ช้ัน 28 อำคำรเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สขุุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนำ, กรุงเทพฯ 10110 

ท ำกำร : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถำนทูตออสเตรเลีย 

เวลำย่ืนใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลำรับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยื่นวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีจะยื่น 

 กรุณาเตรียมเอกสารท่ีช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  

 

http://thailand.embassy.gov.au/
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**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

 
 

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   (.....) 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.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (TWN / DBL) ............ห้อง    
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 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 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) .................................................. 

 


