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รหัสโปรแกรมทัวร์  POPULAR  AUS  6D4N DEC18-TG-W14 

 

  BW. POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS 

ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน 
 

 
 

 
  
 
 
 

ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือ
ส าราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศ
ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่  ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีคราม
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วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ 

 

 

 

บรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์  ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ค  ชมเขาสามอนงค์ THREE 

SISTERS ROCK ต านานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อันเป็นมรดกโลก เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา 
อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานา
พันธุ์ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย น าท่านเดินทางสู่ 
เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย 
รถไฟจักรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายล าเลียง
ถ่านหินระหว่างเมืองในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันดัดแปลงให้เป็นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

• เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม  

• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง  20 – 25 พฤศจกิายน 
     30 พฤศจิกายน- 5 ธันวาคม 2561 (วันพ่อแหง่ชาติ) 
     5 – 10 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) 

 

 
 
 
 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์

2 
นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื นเมือง KOALA PARK  
อุทยานแห่งชาติบลเูม้าท์เทน่ส์ - ซิดนีย ์

3 
นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซดินีย์  
ช้อปปิ้ง (บิน) เมลเบิร์น  

4 
เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย ์

พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น 

5 

เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน ้าโบราณ 

ชมเพนกวนิที่เกาะฟิลลิป พรอ้มทานกุ้งมังกรคนละครึ่ง

ตัว 

6 นครเมลเบิรน์ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ 
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วันที่สองของการเดินทาง       นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK -อุทยาน

แห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  

 

15.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

17.50 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 475 
 
 
 

07.10 น.            เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่าน
     พิธีตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื นเมือง KOALA PARK  

     SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์
     พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่
     กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของ
     ท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของ
     ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น 
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน แบบท้องถ่ิน ณ ภัตตาคาร 

   น าท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงาม
   บนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่าง ๆ 
   สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกล
   เป็นสีน้ าเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า  
   KATOOMBA  จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็น
   แท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาท่ีเกิดจากฝนและลมพดัจนเกิดเป็นต านาน
   ความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อน
   ท าให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD 
   บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท าให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้ 
   สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม น าท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC  

   RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา 
   วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างต่ืนเต้นและหวาดเสียว จากนั้น
ให ้   ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่า
ฝนและ   หุ่นจ าลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากน้ันขึ นกระเช้า SCENIC 
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วันที่สามของการเดินทาง       นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง 

– เมลเบิร์น 

 

CABLEWAY    จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขา
สีน้ าเงินที่ท่านยัง   สามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง  
   หลังจากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ 

ค่้า     รับประทานอาหารค่้า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE / GREAT SOUTHERN 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   น าท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่
นิยม   มาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด  
   อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการว่ิง
   มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000   
   ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพ
อัน   สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป 
จุดชม   วิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทร
แปซิฟิก และ   ความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยัง
เคยเป็นจุดวางปืน   ใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม ม้า
หินของมิสซิสแม็คควอรี่    ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้ส าเร็จราชการ
คนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็น   ม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของ
สวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม     นอกจากนี้ด้านบน
สวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปท่ีสวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็น   โรงละครโอเป
ร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์  
   แวะร้านช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบ ารุงผิว หรือของที่
   ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ น้าท่านสู่ท่าเรือ 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ อาหารเอเซียบนเรือ  
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    ล่องเรือส้าราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA  

   HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ใน
   แบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น 
   อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ 
   ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 
 มรดกโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดง

ละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยัง
สามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์  ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับ
ตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและท าให้การ
เดนิเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ไดส้ะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่น าออกมาล่องอ่าว
อวดความงามในอ่าวแห่งนี้ ผ่านชมย่ายใจกลางเมืองย่านซิต้ี เซนเตอร์ จากนั้น
เดินทางกลับสู่ซิดนีย์ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งในย่านไชน่า ทาวน์ สินค้าท้องถิ่นเพื่อเป็น
ของฝาก ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาจิงโจ้ โคอาล่า เสื้อผ้า ครีมบ ารุงผิว และสินค้าอ่ืนๆ  

ค่้า    รับประทานอาหารค่้า ณ ร้านอาหารไทย 
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย์ 

…….น. เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบิร์น เที่ยวบินที่ 
…….น.  เดินทางถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย   
 น าท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่ของการเดินทาง      เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ –พอร์ตแคมเบลล์ -เมลเบิร์น 
เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  น าท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย ท่ี
  สวยงามและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิคตอเรีย 
  ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐวิคตอเรีย จากน้ันน าท่าน
  เข้าสู่เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ด ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทร
  และหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน 
  เมืองAnglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและ
  สงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีก
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  เมืองและมีน้ าทะเลสีน้ าเงินตัดกับป่าอันเขียวขจีท าให้เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม  
  นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 
      จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก 

   คุณจะต้องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิ
   ประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  น าท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน  
   Twelve Apostles ซึ่งต้ังชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักด์ิสิทธิ์ของศาสนา
   คริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด (แนะน ำซื้อทัวร์
   เพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ให้ท่ำนชมควำมงำมในมุมสูงที่รับรองได้ว่ำท่ำนจะต้อง
   ประทับใจ รำคำที่เริ่มต้นโดยประมำณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใช้เวลำ  

     10  นำที   ส ำหรับท่ำนที่สนใจกรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์)  
     จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น 
ค่้า    รับประทานอาหารค่้า อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ห้าของการเดินทาง      เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน ้าโบราณ–ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากคนไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโคอาล่า จิงโจ้ 
ครีมบ ารุงผิว เสื้อผ้าราคาที่เป็นกันเอง (สถานที่และเวลาในการซื้อของขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมในแต่ละฤดู หัวหน้าทัวร์จะเป็นผู้แนะน า) จากนั้นสู่ย่านดันดีนองส์ที่
ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสที่ อุดมสมบูรณ์  เดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอน ้า
โบราณ (PUFFING BILLY STEAM  TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางใน
การเดินทางระหว่างเมืองและ   ขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟ
สายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูก ดัดแปลงน ามาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า 
น าทา่นนั่ง รถไฟจักรไอน ้าโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนว เ ข า
ตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถชมป่าไม้และหุบเขาอันสายงามเพื่อ
ผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่
ยังคงความสมบูรณ ์  
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เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์  
  น าท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไป
   ด้วยสัตว์พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสัตว์น้ าและสัตว์ป่าและคงความ
เป็น   ธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย 
แมวน้ า   และนก นานาชนิด 

ค่้า     รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อม
ไวน์รสเยี่ยม 

   น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อันน่า 
   ประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลกที่อยู่
รวมกัน   เป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอัน
สวยงาม   ยามพระอาทิตย์อัสดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยก
ขบวน   พาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัว
น้อยที่รออยู ่   ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่าน
เห็นความน่ารัก   อย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและ
จะกลับมาอีกท ี   ตอนพระอาทิตย์ตก ( ห้ำมถ่ำยรูปเพนกวิน เพรำะเป็นกำรรบกวน
หรืออำจจะท ำ   ให้เพนกวินตกใจ ) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น  

 น าท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หกของการเดินทาง       นครเมลเบิร์นชมเมือง – ชอ้ปปิ้ง – กรุงเทพฯ 
เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   น าท่านชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความต่ืนตาต่ืนใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่า
   และความใหม่เข้าด้วยกัน เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ า Yarra มี 
   สวนสาธารณะริมน้ า มีสถาปัตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 
   คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันท าให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มี
   แม่น้ าต้ังอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  น าท่านชม อาคาร
   รัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟิตซรอย  
   สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ เป็นที่ต้ัง กระท่อม 

   กัปตันคุ้ก (ไม่รวมค่ำเข้ำชมในกระท่อม)บ้านพักของนักส ารวจชาวอังกฤษคน
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   ส าคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ถูกย้ายมา
   เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี อิสระช้อปป้ิงอย่าง
   จุใจในย่านไชน่า ทาวน์ ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้าน
เก่า   สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย   
   หรือจะช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ในย่าน
   ถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่น
    หลากหลายส าหรับบุรุษและสตรี   (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย) 

   จากนั้นท าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครเมลเบิร์น   
16.15 น.    เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG466 
21.45 น.        เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ  

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง  20 – 25 พฤศจกิายน, 30 พฤศจิกายน- 5 ธันวาคม 2561 
     5 – 10 ธันวาคม 2561 
 

 
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตั๋ว 
พฤศจิกายน 

ราคารวมตั๋ว 
ธันวาคม 

 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

(รวมตั๋วภำยในประเทศแล้ว) 

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 66,900.- บาท 70,900.- บาท 45,900.- บาท 
เด็กอำยุต ำกว่ำ 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่  64,900.- บาท 69,900.- บาท 41,900.- บาท 
เด็กอำยุต ำกว่ำ 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 59,900.- บาท 65,900.- บาท 38,900.- บาท 
เด็กอำยุต ำกว่ำ 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 55,900.- บาท 59,900.- บาท 36,900.- บาท 
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ   9,900.-บาท   9,900.- บาท   9,900.- บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง  ลดท่ำนที่ 3   1,000. -บำท   1,000. -บาท   1,000. -บาท 
* ร* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารมากกว่า 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่ต่ ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาเพิ่มขึ้น ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสรุปได้หลังที่ปิดกรุ๊ปแล้วประมาณ 3 อาทติย์ก่อนเดินทาง 
*ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันของสายการบินหากมกีารเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน  
* กรณีออกตัว๋แล้วมกีารยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคนืเงนิคา่ตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน 
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*ส าหรับห้องที่เป็นสามเตยีง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพกัได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตยีงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส าหรับห้องนอน 
3 ท่าน 
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบนิหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบนิล่าช้าหรือ
จ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 
*หากทา่นต้องการอาหารพิเศษหรือท่ีนั่งบนเครื่องรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจง้ให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือกอ่น
เดินทางอยา่งน้อย 10 วัน เพือ่แจง้ให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้ 
* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดทา่นละ  4,500 บาท 
* กรณีลูกค้ามีวซี่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซา่ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   
* หากจ านวนลูกค้าทีเ่ดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ท่ีนัง่ในการบริการตลอดการเดินทาง 
* ที่น่ังส าหรับกรุ๊ปที่เราจองเป็นทีน่ั่งทั่วไปไม่ใช่ที่น่ังดา้นหน้าสุด(long leg seat)  
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  
 
 

อัตรานี รวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมที่พกั (สองทา่นต่อหน่ึงห้อง), ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าอาหารและเครื่องดืม่ตามรายการท่ีได้ระบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งทีม่ี, ค่าวีซา่เขา้ประเทศออสเตรเลีย 

 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตัิเหตุและค่ารักษาพยาบาลในตา่งประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส้าหรับ
ผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาทอ่งเที่ยวกบัทวัร์เท่านั น  เงื่อนไขการคุ้มครอง 
 หากลูกคา้เดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุม้ครอง ต้องท าประกัน(รายเดี่ยว) ลูกคา้สามารถจัดท าเองได้ หรือ
กรุณาตดิต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ    
 ประกันการเดินทางจะไม่คุม้ครองผู้ที่อายตุ่ า กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปีขึ้นไป  (ต้องท าประกันเพิ่ม) 
 ลูกคา้อายุ 1 เดือน -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์   

 ค่าน้ ามันจากสายการบิน ณ วันที่  1 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาตามภาษีน้ ามัน หากสายการ
บินเปล่ียนแปลงภาษีน้ ามันหลังจากนี้ 

 ค่าวซี่าออสเตรเลีย ส าหรับคนไทย 

 
. 

อัตรานี ไม่รวม  
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง, คา่ท าใบอนุญาตที่กลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
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 ค่าน้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้
ท่านละ 30 กิโลกรัม และ บินภายในสายการบินแควนตัส (domestic) อนุญาตให้โหลดได้ท่านละ 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 
7 กิโลกรัมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าใช้จา่ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น คา่เครื่องดืม่และค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง  
 ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษหีัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญตอ่วนั ตอ่คน  (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 

❑ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการ
เดินทาง  

❑ ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมคา่อินเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญจ่ะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 กรณีไม่เดินทางพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้าต้องท าประกันเพิ่มเอง หรือ จะใหบ้ริษัทฯ จัดท าให้ ทางลูกค้า
สามารถแจ้งได้ (เป็นไปตามกฎหมายทุกท่านต้องท าประกันการเดินทางกรณีเดินทางกับบริษัททัวร์) 

 
 
 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการช้าระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หน่ึงท่าน  
 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประ เทศออสเตรเลียก่อน 21 วัน
ท างาน หรือก่อน 3 สัปดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 ส้าหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วันท้าการส้าหรับท่านที่รอผล 
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช้าระยอดค่าใช้จ่ายทั งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั งหมดก่อน 
วันเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจ้าทัวร์จะถูกน้าไปจ่ายคา่ตั๋วเครื่องบนิ ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าลว่งหน้า  50  วนั ซึ่งไมส่ามารถเรียกเงินคนืได้ หากผู้
เดินทางยกเลกิหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี  

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วนัท าการคืนค่ามัดจ า 30,000.- บาท. 
 แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดนิทาง หักคา่มดัจ าตั๋วทา่นละ 30,000 บาท  
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 แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจ า 30,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้ 
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซา่จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดคา่มดัจ าทั้งหมดและหักคา่ใช้จา่ย 50% จากราคาทัวร์  
- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคา่ตัว๋ หรือยึดมดัจ าทัง้หมด 
- กรณียื่นวซี่าแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าวีซา่ (NON REFUND) 
- กรณีติดธุระสว่นตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวซี่า ขอยึดมดัจ าทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไมม่ีการคืนเงินค่าทวัร์ท้ังหมด 
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทวัร์ จะไมม่ีการคืนเงินไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

 
 

หมายเหตุ  
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทฯจะค านงึถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ และบริษทัฯ
จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมส่ิีงผิดกฎหมายหรือส่ิงต้องหา้มน าเขา้
ประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไมค่ืนเงินไห้ท่านไม่วา่จ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า
อันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซา่ไม่ครบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการท างานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนตา่งด้าวที่พ านกัอยู่
ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหวา่ง
ประเทศล่าชา้ 
 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทำงสถำนฑูตออสเตรเลีย  เริ่มกำรเก็บข้อมูลด้ำนไบโอเมตทริกซ์ จำกผู้สมัครทุกท่ำน ที่สมัครขอวีซ่ำ เพื่อเดินทำงไป ประเทศ
ออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่ำทุกท่ำน จะต้องมำติดต่อ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่ำออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่อสแกนลำยนิ้วมือ และต้อง
จองคิววีซ่ำก่อนยื่นเท่ำนั้น 

1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายส้าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือมี
วีซ่าติดมาทั งหมด (ส้าคัญมาก) 
***กำรยื่นวีซ่ำออสเตรเลียไม่จ ำเป็นต้องน ำพำสปอร์ตเข้ำสถำนทูต สำมำรถใช้เรคคอร์ดกำรเดินทำง (ถ้ำมี) หรือ 
ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ต ยื่นได้ แต่หำกให้ทำงบริษัทฯ มำ จะดีกว่ำเนื่องจำกทำงบริษัทฯ จะน ำพำสปอร์ตไปรูดเล่มที่ 
VFS แล้วน ำกลับมำพักไว้ที่บรษิัทฯ ทำงลูกค้ำจะรับคืนอีกทีสนำมบิน ณ วันเดินทำง *** 

2) รูปถ่ายสี จ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  
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5) หนังสือรับรองการท้างานของบริษัทที่ท้างานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั งคู่)  หรือส าเนา
ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ 

6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั งคู่)   
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบัตรข้าราชเกษียณ 
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ้าตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดอืน ออกจากธนาคารเท่านั น หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า 

9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรยีน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน  
10) ขอส าเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ ากว่า 18 ป ี
11) เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทั งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ้าเภอเท่านั น จากบิดาและ
มารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 15 ป ีบิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตัวที่ตัวแทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะต้องมีหนังสือยนิยอมจากทางอ าเภอจากบิดาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอำยุ 75 ปขีึ้นไปยืนยันที่จะเดินทำง
จริง บริษัทฯจะด ำเนินกำรให้และแนะน ำให้ยื่นวีซ่ำก่อนวันเดินทำงมำกกว่ำ 45 วัน และต้องจ่ำยค่ำทัวร์ทั้งหมดก่อน
เดินทำง 15 วัน ในกรณทีี่วีซ่ำไม่ผ่ำนหรือออกไม่ทันตำมก ำหนดวันเดินทำงมีผลท ำให้เดินทำงไม่ได้บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบไม่ว่ำกรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณเีพื่อนร่วมเดินทำงที่ผ่ำนแล้วจะยกเลิกเดินทำงเนืองจำก
มีบำงท่ำนในคณะไม่ผ่ำน บริษัทฯจะขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญำติหรือผู้ติดตำมที่ผลวีซ่ำ
ออกแล้วแต่ยกเลิกเพรำะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยันจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมคี่าใช้จ่ายเพิ่มในการท า
ประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้า
สามารถท าเองได้)  หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตก าหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของ
สุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบคุคล ส่วนวันรบัวีซ่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (ส้าคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบัตร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS 
แล้วน าเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันก าหนดรับเลม่ หากมกีารใช้เล่ม
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เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ให้ทราบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิน้ --            
                 

กรณีลูกค้าใช้บัตรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส าหรับเดินทางเพื่อธุรกิจเท่านั้น ซึ่งการเดินทางกับทัวร์จะต้องยื่น 
วีซ่าท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวจะต้องยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC 
CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
หมายเหตุ  หากยื่นวีซ่าท่องเที่ยว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ 
เนื่องจากตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซา่ล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดยอัตโนมัติ) ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กับดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 
2 344 6300 
 

เงื่อนไขส้าคัญของการพิจารณาวีซ่า 
 การพิจารณาอนุมตัิวซี่านั้นขึ้นอยูก่ับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแคต่ัวแทนยื่นวีซา่ไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทาง
ไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบเุท่านั้น  
 
 

กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซา่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา่ทัวร์ทัง้หมด หรือ หากตอ้งการยื่นค้าร้องขอวีซ่าใหม่ก็
ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทกุครั ง 
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนยีมที่ได้ช าระไปแล้ว และทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา่ทัวร์ท้ังหมด  
3. หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซา่อนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จรงิ หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซา่ท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ท้ังหมด 
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของทา่น ขึ้นอยู่กับ
ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา่ทัวร์ทัง้หมด 
ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ้าประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 
เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 

http://thailand.embassy.gov.au/
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อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 
เว็บ :www.vfs-au.net 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับย่ืนวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะย่ืนกรุ๊ป*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก้าหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า  

**** เมื่อท่านตกลงช้าระค่ามัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด *** 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน 
 

 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ..................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ......................................... 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .................................................................................................................. 
............................................................................................................... รหสัไปรษณีย์  ............................ 
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจบุัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 
ที่อยู่......................................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ทีท่ างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด   (.....) สมรส   (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู ่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
8. กรณีเปน็นักเรียน หรือนักศกึษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .......................................................................... 
ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ ....................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ..................................  
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม 
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11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพกั) 
 10.1 ห้องพักผูใ้หญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
 
12. อาหาร        ไมท่านเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหม ู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อืน่ๆ............................................................ 
13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 
14. รีเควสที่นั่ง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทำงบริษัทฯ จะแจ้งทำงสำยกำรบินฯ 
ตำมที่รีเควสมำ แต่ไม่สำมำรถกำรันตีได้เลย ขึ้นอยูก่ับพิจำรณำของทำงสำยกำรบิน หรือทำงกรุ๊ปทัวร์เป็นหลัก) 

 


