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POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS 

ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ท 6 วัน 4 คืน 
บริษัท บ๊ิกเวิลด์ ฮอลิเดย์ จ ากัด ขอเชิญทา่นเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมอืงเอกแหง่รัฐ

นิวเซาท์เวลส์ ลอ่งเรือส าราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ส่ิงกอ่สร้างอนัโดง่ดงัของออสเตรเลียท่ีองค์การ
ยูเนสโกไดป้ระกาศให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแหง่ใหม ่  ล่องเรือส าราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ทา่มกลาง
แสงตะวนัและทะเลสีครามบรรยากาศอนัสดชื่นของอา่วซิดนีย์  ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ต านาน
แหง่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อนัเป็นมรดกโลก  เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารท่ีกอ่สร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญท่ี่เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธ์ุ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก 
นักส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผู ้คน้พบทวีปออสเตรเลีย  ชมสัตวพ์ื้นเมอืงหลากหลายชนิดท่ี สวนสัตว์

พ้ืนเมืองมารูโคอาล่า แอน แอนิมัล พาร์ค น าทา่นเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ท่ีเดินข้ึนจากทะเลกลุม่ใหญ ่
บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM 

TRAIN)  ซ่ึงแตเ่ดิมเคยใชเ้ป็นเส้นทางในการขนถา่ยล าเลียงถา่นหินระหวา่งเมอืงในสมยักอ่นแตปั่จจุบนัดดัแปลงให้
เป็นรถไฟในการทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ 

 เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม  

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 
 
ก าหนดการเดินทาง 10 – 15, 15 – 20 พฤศจิกายน 2559   
    01 – 06, 08 – 13 ธนัวาคม 2559   
วันแรก   กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

15.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจา้หน้าท่ีคอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

17.50 น.  เหริฟ้าสู่ นครซดินยี์ ประเทศออสเตรเลยี  โดยเท ีย่วบินท ี ่ TG 475 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 

     

 

 

รหสัโปรแกรมทัวร ์ Popular Australia NOV-DEC-6D-TG-W14 

 

วันที่สอง  นครซิดนีย–์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าทเ์ท่นส ์– ซิดนีย ์ชอ้ป้ิง  

07.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมอืง 
น าท่านเดนิทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลเูม้าท์เท่นส์ ช ืน่ชมทวิทศัน์อันสวยงามบนผนืแผ่นดนิและหุบเขาอัน
กว้างใหญ่ซึง่เป็นท ีอ่ยูข่องนกนานาชนดิ สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศยัอยู่ตามธรรมชาติ
และเตม็ไปด้วยต้นยูคาลปิตสัเวลามองระยะไกลเป็นสีน ้าเงนิตามหุบเขาอันกว้าง
ใหญ่ ผ่านเมอืงเลก็ๆกลางหบุเขาช ือ่ว่า KATOOMBA  จากนัน้ชม เขาสามอนงค ์
(THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหนิใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาท ีเ่กดิจาก
ฝนและลมพดัจนเกดิเป็นต านานความรกัอันแสนเศร้าของยกัษ์สาวอะบอรจิ ิ้นสามตน
ทีถู่กสาปให้เป็นหนิสามก้อนท าให้หบุเขาแห่งนี้มคีวามงามย ิง่ข ึ้น จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ SCENIC WORLD 
บรษิทัท ีบ่รกิารกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท าให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ไดส้วยงามย ิง่ข ึ้นอีกมุม น าท่านรถราง
ไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ทีด่ดัแปลงมาจากรถขนถ่านหนิในสมยักอ่นมคีวามชนัถงึ 45 
องศา ว ิง่ผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชนัสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตืน่เต้นและหวาดเสียว จากนัน้ให้ท่านได้เดนิชม
ธรรมชาตติามทางไม้ท ีจ่ดัไวอ้ย่างสวยงามใต้หบุเขา ชมป่าฝนและหุ่นจ าลองการขุดถ่านหนิในสมยักอ่น จากนัน้
ข้ึนกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงาม
เบื้องล่างของหุบเขาสีน ้าเงนิท ีท่่านยงัสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมท ีแ่ตกต่าง 
( ในกรณที ี ่RAILWAY ปิดปรบัปรุง กส็ามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ข ึน้หรอืลง
หุบเขาแทน )  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางกลบัสู่เมอืงซดินยี์ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงท ีย่า่นซติ ี้เซน็เตอร์ หรอืปป้ิงสินค้า
มากมายจากห้างดงั Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รบัการปรบัปรุงตกแต่ง
ใหม่อย่างสวยงาม เป็นท ีรู้่จกักนัท ัว่ไปในท้องถิน่ว่าตกึ QVB ตัง้อยู่ท ีบ่นถนน George Street ระหว่างถนน 
Market กบั ถนน Park เป็นอาคารช้อปป้ิงสูงสี่ช ัน้ มสีินค้าประเภทแฟชัน่ อัญมณ ีของใช้ในบ้าน หรอืแม้แต่
ดอกไม้ ท่านสามารถเดนิทางใต้ดนิสู่ย่าน Centre Point เพือ่ซื้อสินค้าย ีห่้อดงัมากมาย  

 ค  า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพัก  SYDNEY TRAVELODGE/METRO CENTRAL HOTEL  หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม  นครซิดนีย ์– เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ชอ้ปป้ิง -เมลเบิรน์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านชมนครซดินยี์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายท ีห่นุ่มสาวชาวออสซีน่ยิมมาพกัผ่อนวนัหยดุหรอืยาม
เยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชืน่ ท ีน่ยิมเล่นกระดานโต้คลืน่ หาดทรายแห่งนี้ยงัได้เป็น
เส้นทางในการว ิง่มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวท ีจ่ดักฬีาโอลมิปิก ปี 
2000  ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมววิบนหน้าผาเพือ่ชม
ทศันยีภาพอันสวยงามของอ่าวซดินยี์ และมหาสมุทรแปซฟิิคทีส่วยงาม แวะทีเ่ดอะแก๊ป 
จุดชมววิทีส่วยงามอีกแห่งทีท่า่นจะไดช้มทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซฟิิก 
และความงามของปากอ่าวทางเขา้ซดินีย์ในทางเรือ ในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่

ยิงตอ่ตา้นขา้ศึกทีเ่ขา้มาทางเรือในยามสงคราม ม้าหินของมิสซิสแมค็ควอร่ี ม้านัง่หนิ
ตวัโปรดของภรยิาของผู้ส าเรจ็ราชการคนแรกของรฐันวิเซาท์เวลส์ ซึง่เป็นม้าหนิทราย
อยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซดินยี์ท ีส่วยงาม  นอกจากนี้ด้านบน
สวนสาธารณะยงัเป็นจุดถ่ายรูปท ีส่วยงามท ีท่า่นจะถ่ายรูปให้เหน็โรงละครโอเปร่า 
เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลกัษณ์ของนครซดินยี์  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย์  เพือ่ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) 
สิ่งก่อสร้างท ีโ่ดดเด่นด้วยหลงัคารูปเรอืซ้อนกนัอันเป็นเอกลกัษณ์ในแบบ
สถาปัตยกรรมร่วมสมยัท ีส่ร้างช ือ่เสียงให้กบัออสเตรเลยี ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง 
สถาปนกิชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรยีญ ใช้เวลา
ในการก่อสร้างนานถงึ 14 ปี และองคก์ารยูเนสโกไดล้งทะเบยีนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี 
พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และรา้นอาหารจ านวน
มาก ระหวา่งล่องเรือทา่นยงัสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮาร์เบอร์  ทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งซดินีย์ทางดา้นเหนือกบัตวัเมือง
ซดินีย์เขา้หากนั ทอดยาวกลางอ่าวซดินีย์ไดอ้ย่างสวยงามและท  าให้การเดินเขา้สู่ตวัเมืองซดินีย์ไดส้ะดวงยิ่งขึ้น  ชม
เรือใบทีช่าวออสซีน่ าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี จากนัน้เดนิทางกลบัสู่ซดินยี์ แวะร้านช้อปป้ิง
สินค้าพื้นเมอืงเพือ่เป็นของฝาก อาทเิช่นครมีบ ารุงผวิ หรอืของท ีร่ะลกึต่าง ๆ  เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรอืจงิโจ้  

 จากน้ันเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ.......... 

…….น. เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบิรน์ เท่ียวบินท่ี 
…….น.  ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย   
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหารไทย 
  น าท่านเขา้พักท่ีโรงแรม MEL BAYVIEW EDEN / MERCURE WELCOME HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 

     

 

 

รหสัโปรแกรมทัวร ์ Popular Australia NOV-DEC-6D-TG-W14 

 

วันที่สี่   เกรทโอเชี่ยนโรด้ ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย ์ - พอรต์แคมเบลล ์ - เมลเบิรน์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น ำท่ำนเดนิทำงจำกเมลเบร์ินตำมเสน้ทำงสำย เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย ทีส่วยงำมและเป็นที่
รู ้จกัของนักท่องเที่ยวที่จะพลำดไม่ไดเ้ลยหำกมำถึงรัฐวกิตอเรีย ผ่ำนทำงเมอืงจลีองที่เป็นเมอืงแห่ง
อุตสำหกรรมของรัฐวกิตอเรีย จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่เขตเกรทโอเชีย่นโร้ด ให้ท่ำน
ไดช้มทศันียภำพทีส่วยงำมของชำยฝั่งมหำสมุทรและหำดทรำยต่ำง ๆ ตำม
เสน้ทำงทีง่ดงำมแห่งหนึ่งของออสเตรเลยี โดยผ่ำน เมอืงAnglesea และ
เมอืง Lorne ทีเ่ต็มไปดว้ยธรรมชำติพร้อมทะเลสวยงำมและสงบ ก่อนเขำ้สู่ 
Apollo Bay ทีเ่ป็นอกีเมอืงยอดนิยมของนักท่องเทีย่วทีส่วยงำมอกีเมอืง
และมนี ้ำทะเลสนี ้ ำเงนิตัดกบัป่ำอนัเขยีวขจีท ำใหเ้มอืงนี้มเีสน่ห์สวยงำม 
นอกจำกนี้ระหว่ำงทำงผ่ำนชมโคอำล่ำทีอ่ยู่ตำมต้นยูคำลปิตัสตำมธรรมชำต ิ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
   จำกนัน้เดนิทำงต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สมัผัสกบัทศันียภำพทีส่วยงำมทีสุ่ดใน

โลก คุณจะต้องตะลงึกบัภำพทวิทศัน์อนังดงำมของมหำสมุทรแปซฟิิค และ
ลกัษณะภูมปิระเทศทีไ่ม่เหมอืนทีใ่ด ๆ ในโลก  น ำท่ำนชมปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำติของหนิ  Twelve Apostles  ซ ึง่ตัง้ชือ่ตำม 12 นักบุญ หรือสบิสอง
สำวกศกัดิส์ทิธิข์องศำสนำคริสต์ ซ ึง่ถือว่ำเป็นควำมมหศัจรรย์ทำงธรรมชำติทีไ่ม่
ควรพลำด  ( แนะน าซือ้ทวัร์เพิม่โดยนัง่เฮลคิอปเตอร์ ใหท่้านชมความงามในมุม
สูงทีร่ับรองไดว่้าท่านจะต้องประทบัใจ ราคาทีเ่ริม่ต้นโดยประมาณ 145 เหรียญ
ออสเตรเลยีโดยใชเ้วลา 10  นาท ี  ส าหรับท่านทีส่นใจกรุณาติดต่อหวัหน้าทวัร์) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมลเบร์ิน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเขา้พักท่ีโรงแรม MEL BAYVIEW EDEN / MERCURE WELCOME  HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 
 
 

วันที่หา้  เมลเบิรน์  – รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ  – สวนสัตว์พ้ืนเมือง -  ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป    

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงเพือ่เป็นของฝากคนไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโคอาล่า 
จงิโจ้ ครีมบ ารุงผิว เส ื้อผ้าราคาทีเ่ป็นกนัเอง (สถานทีแ่ละเวลาในการซื้อของ
ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมในแต่ละฤดู หวัหน้าทวัร์จะเป็นผู้แนะน า ) จากนัน้สู่ย่าน
ดนัดนีองส์ทีย่งัเป็นป่าของต้นยูคาลปิตัสท่ีอุดมสมบูรณ์ 
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เดินทางสู่สถานีรถไฟจกัรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM 
TRAIN) ซึง่แต่เดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดนิทางระหว่างเมอืงและขนส่ง
สนิคา้เปิดใหบ้ริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าทีว่ ิง่ระยะสัน้ ๆ 
ปัจจุบนัไดถู้กดดัแปลงน ามาใชใ้นการท่องเทีย่วชมป่า น าท่านนัง่ รถไฟจกัร
ไอน ้าโบราณ เพือ่ชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวิง่
ของรถไฟและท่านยงัสามารถนัง่หอ้ยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชม
ทศันียภาพตลอดทางทีเ่ต็มไปดว้ยหุบเขาและป่าสูงทีย่งัคงความสมบูรณ์   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตัว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK  
เพลดิเพลินไปกบัการชมธรรมชาตแิละความน่ารกัของเหล่าสัตว์พื้นเมอืงนานา
ชนดิ อาท ิโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท  ให้ท่านได้สัมผสัและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตวั
น้อยอย่างใกล้ชดิ สนุกสนานกบัการให้อาหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง สด
ชืน่ผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอันร่มรืน่ ให้ท่านได้ชมสัตว์พื้นเมอืงอื่น  ๆ อีก
มากมาย(ไม่รวมค่าถ่ายรูปกบัโคอาล่า) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์

ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีเต็มไปด้วยสัตว์พ้ืนเมือง

มากมายท่ีทางการอนุรักษ์ท้ังสัตว์น ้าและสัตว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติ

ท่ีมีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน ้าและนก นานาชนิด  
ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูกุง้ล๊อบสเตอรค์รึ่งตัว  
                      เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเยี่ยม 

น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความ
น่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุเ์ล็กที่สุดในโลกท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บน

ชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระ

อาทิตย์อัสดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพรอ้มใจกันยกขบวน

พาเหรดข้ึนจากทะเลเพ่ือกลับคืนสู่รังพรอ้มอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยท่ี

รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินท้ังหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินใหท่้านเห็น

ความน่ารักอย่างใกลช้ิด เพนกวินน้อยเหล่าน้ีจะออกไปหาอาหารแต่เชา้และ

จะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก ( หา้มถา่ยรูปเพนกวิน เพราะเป็นการ

รบกวนหรืออาจจะท าใหเ้พนกวินตกใจ ) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น 

  น าท่านเขา้พักท่ีโรงแรม MEL BAYVIEW EDEN / MERCURE WELCOME HOTEL   หรือเทียบเท่า  
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วันที่หก  นครเมลเบิรน์ชมเมือง  - ชอ้ปป้ิง  – กรุงเทพฯ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมเมลเบร์ินเป็นเมอืงทีม่คีวามตื่นตาตื่นใจดว้ยการผสมผสานทัง้ความเก่าและความใหม่เขา้
ดว้ยกนั เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยู่บนริมฝั่งแม่น ้ า Yarra มสีวนสาธารณะริมน ้ า มสีถาปัตยกรรมของยุคตื่น
ทองในสมยักลางศตวรรษที ่18 คละเคลา้กบัตึกสูงระฟ้าในสมยัปัจจุบนัท าใหม้ภูีมทิศัน์ของเมอืงทีไ่ม่
เหมอืนใคร มแีม่น ้ าตัง้อยู่ใจกลางเมอืงอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบร์ิน  น าท่านชม อาคารรัฐสภา 

อาคารท่ีก่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเต็มไป

ด้วยดอกไมน้านาพันธ์ุ เป็นท่ีต้ัง กระท่อมกัปตันคุก้ (ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระทอ่ม)บา้นพักของนัก

ส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลียและซีกข้ัวโลกใต้ กระท่อมน้ีได้ถูกยา้ยมา

เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี อสิระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจในย่านไชน่า ทาวน์ 
ร้านคา้มากมายบนถนน Swanston และยงัมอีาคารบา้นเก่าสร้างตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่19 ดว้ยบรรยกาศ
แบบชาวจนีและชาวเอเซยี  หรือจะชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงั อาท ิหา้งเดวดิ โจน์ หา้งมายเออร์  ใน
ย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ทีเ่ต็มไปดว้ยร้านเสื้อผ้าแฟชัน่หลากหลายส าหรับ
บุรุษและสตรี   ( อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ) 

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

อัตราค่าบริการ 
  

 
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
  พฤศจิกายน 
2556 
 

ราคารวมตัว๋ 
   ธันวาคม 2556 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

(รวมตัว๋ภายในประเทศแล้ว) 

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 65,900.- บาท 67,900.- บาท 45,900.- บาท 
เดก็อายุต ากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผู้ใหญ่  59,900.- บาท 63,900.- บาท 42,900.- บาท 
เดก็อายุต ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 56,900.- บาท 60,900.- บาท 38,900.- บาท 
เดก็อายุต ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 53,900.- บาท 58,900.- บาท 36,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ    9,900.- บาท   9,900.- บาท   9,900.- บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ลดท่านที ่3   1,000. -บาท   1,000. -บาท   1,000. -บาท 

* ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบิน 
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* การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผู้ีโดยสาร จ านวน 20 ท่านข ึ้นไป หากผู้โดยสารท ีเ่ป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
* กรณอีอกตัว๋แล้วมกีารยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
* ส าหรบัห้องท ีเ่ป็นสามเตยีง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงท ี่
สามารถพกัได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds )  หรอือาจเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ่และ 1  เตยีงเสรมิ( 1 Double + 1 Extra bed )     
ส าหรบัห้องนอน 3 ท่าน 
* บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ท ีลู่กค้าซื้อเองเพือ่ต่อเท ีย่วบินหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ  ท ีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเท ีย่วบินล่าช้า 
หรอืจ านวนผู้เดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได้ 
*หากท่านต้องการอาหารพเิศษหรอืท ีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพือ่แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามท ีข่อหรอืไม่ข ึ้นอยูก่บัสายการบนิจะพจิารณาให้  
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,200 บาท 
* กรณลูีกค้ามวีซ่ีาอยู่แล้ว หรอื มบีัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องย ืน่วซ่ีา เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ท ัง้สิ้น หากไม่ได้รบัอนุญาตเข้าประเทศ เนือ่งจากเป็นดุลพนิจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมอืง   
* หากจ านวนลูกค้าท ีเ่ดนิทาง 15 -18 ท่าน บรษิทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ท ีน่ัง่ในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
* โรงแรมทีอ่อสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  
อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามท ีร่ะบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมท ีพ่กั (สองท่านต่อหนึง่ห้อง), ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท ีย่ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการท ีร่ะบุ 

 ค่าอาหารและเครือ่งด ืม่ตามรายการท ีไ่ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งท ีม่,ี ค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบัตเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
ส าหรบัผู้เดนิทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเท ีย่วกบัทวัร์เท่านัน้ จะไม่คุ้มครองผู้ท ีอ่ายุต ่ากวา่ 1 ปีหรอืเกนิ 85 ปีข ึ้น
ไป อายุ 1-15ปี และ 75-84ปีคุ้มครอง 50 %  ( รายละเอียดตามเงือ่นไขกรมธรรม์ ) 

 ค่าน ้ามนัจากสายการบิน ณ วนัท ี ่ 23 พฤษภาคม 59 และบรษิทัฯของสงวนสิทธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั หาก
สายการบินเปลีย่นแปลงภาษนี ้ามนัหลงัจากนี้ 

.  

อตัราน้ีไม่รวม  
 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าว 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณที ีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
ได้ท่านละ 30 กโิลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถอืข ึ้นเครือ่งได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และ สายการบินภายใน (Domestic) ได้
ท่านละ 1 ใบ ไม่เกนิ 23 กโิลกรมั 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการท ีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งด ืม่และค่าอาหารท ีส่ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารท ีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ท ีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าท ีโ่รงแรมไม่มเีพราะ
ควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนกังานยกกระเป๋า 
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 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนือ่งจากท ีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช ัว่โมง 

 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึง่ท่าน  
 ท่านต้องเตรยีมเอกสารให้ทางบรษิทัฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วนั
ท างาน หรอืก่อน 3 สัปดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคนืได้ หากผู้เดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้
 

 แจ้งยกเลกิก่อนการเดนิทาง 51 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 21 - 30 วนั ก่อนเดนิทาง ยดึค่ามดัจ า 20,000.- บาท และมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ดงันี้  
- กรณที ีถู่กปฏิเสธวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจ าท ัง้หมดและหกัค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทวัร์  
- กรณอีอกตัว๋แล้ว บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจ าท ัง้หมด 
- กรณยี ืน่วซ่ีาแล้ว บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณตีดิธุระส่วนตวั หรอื เอกสารไม่พร้อมท ีจ่ะย ืน่วซ่ีา ขอยดึมดัจ าท ัง้หมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏิเสธการเข้าเมอืง หรอืไม่ใชบ้รกิารระหว่างทวัร์ จะไม่มกีารคนืเงนิไม่ว่ากรณไีด ๆ ท ัง้สิ้น 

 

การยกเลิก 
 แจ้งยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 25-59 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ  าทัง้หมด 20,000.-บาท 

- กรณีท่ีถกูปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามดัจ  าทัง้หมด  
- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1 -24 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทัง้หมดเพราะเป็นช่วงพีค 
(เทศกาลปีใหม่ ) 

 แจ้งยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเข้าประเทศออสเตรเลยี บรษิทัฯจะไม่มกีาร
คนืเงนิท ัง้หมด  
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หมายเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรอืโรงแรมท ีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านงึถงึความสะดวกและปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทางออก หรอืเข้าประเทศ เนือ่งจากมสีิ่งผดิกฎหมาย
หรอืสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสียหรอืด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามท ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงพจิารณาแล้ว ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณที ีส่ถานทูตงดออกวซ่ีาอันสืบเนือ่งมาจากเอกสารในการย ืน่วซ่ีาไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรือ่งการเงนิและการ
ท างานของตวัผู้โดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืงให้กบั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าวท ีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋
เองเพือ่ต่อเครือ่งในกรณที ีส่ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า 
 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 

ตั้งแตว่นัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเร่ิมการเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกทา่น ท่ีสมคัรขอวซีา่ 
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันั้นผูย่ื้นขอวซีา่ทุกทา่น จะตอ้งมาติดตอ่ ท่ีศูนย์ย่ืนวซีา่ออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง 
เพื่อสแกนลายน้ิวมอื 

1) หนังสอืเดนิทาง มอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (นับวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก 
หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส  าคญัมาก) 
*** การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไม่จ าเป็นต้องน าพาสปอร์ตเขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอร์ดการเดนิทาง (ถ้าม)ี หรือ 
ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบริษัทฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่ริษัทฯ ทางลูกคา้จะรับคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง ***  

2) รูปถ่ายส ีจ านวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  
4) ส าเนาใบเปล ีย่นชือ่-นามสกุล (ถ้าม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถ้าม)ี  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษัทท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ  หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรือส าเนา

ทะเบยีนการคา้ถ้าเป็นเจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะต้องมหีนังสอืรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย์ หรือ ฝากประจ าตัวจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทตู
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัร
นักเรียน  

10) ขอส าเนาสูติบตัร เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี 



 

 
 
 

 
 

 
 

     

 

 

รหสัโปรแกรมทัวร ์ Popular Australia NOV-DEC-6D-TG-W14 

 

11) เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี หากไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา หรือ มารดา  
11.1  จะต้องมหีนังสอืยนิยอมจากบดิาหรือมารดาผู้ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปด้วย โดยใหท้างอ าเภอออกใหอ้นุญาตออก 

นอกประเทศ   หรือ กรอกฟอร์ม 1229 
11.2 หรือ ทัง้บิดาและมารดา ไม่ไดเ้ดนิทางพร้อมกบัเดก็ทัง้คู่ ทางผู้ปกครองทัง้ 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอ าเภอ

ออกให้   อนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศกบัใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวท่ีตัวแทน
ยื่นวีซ่า VFS ทัง้คู่พร้อมกบับุตร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพร้อมกนัไม่ต้องใชห้นังสอืยนิยอม  
12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่้สูงอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะ

เดนิทางจริง บริษัทฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่าก่อนวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และต้องจ่ายค่าทวัร์
ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไม่ได้
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทัง้ส ิน้ และ จะไมร่ับผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิ
เดนิทางเนืองจากมบีางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมดรวมถึงญาติหรือ
ผู้ติดตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากต้องใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ในการ
ท าประกนัสุขภาพซึง่ลูกคา้จะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันัน้ๆ หรือ ลูกคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้ วซี่าขึ้นอยู่กบัผลของ
สุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวซี่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอร์โทรศพัท์บ้าน และอีเมล ์(ส  าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอร์มในการยืน่วซี่า   

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านได้ยืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทูตไดจ้นกว่าจะถึงวนัก าหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งใหท้ราบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส ิ้น --                            

 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ข ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย ืน่วซ่ีาไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทูตได้ ซึง่ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านท ีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ท ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเท ีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารท ีร่ะบุเทา่นัน้  
 

 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่า
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครัง้ 
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2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมท ีไ่ด้ช าระไปแล้ว และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด  
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวซ่ีาอันเนือ่งมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บิดเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงค์ในการย ืน่ขอวซ่ีาท่องเท ีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
4. กรณที ีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
ข ึ้นอยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
 
 
 

ทีอ่ยู่  ตัวแทนรับย่ืนวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 
ช ั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 
เวลาย่ืนใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 
เวบ็ :www.vfs-au.net 
 
**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับย่ืนวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่จะย่ืนกรุ๊ป***  

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า  

 
 

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 

1. ชื่อ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................ ................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกดิ ................................................ 
3. ชื่อ / นามสกลุเดิม (หากม)ี ...................................................................................  
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ........................... .......................................................................................... 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ............................ 
โทรศพัท์บา้น .....................................................  มอืถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหนง่ .....................................................  
ชื่อสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ................................................................................................... ................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศพัท์ท่ีท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่มรส 
ชื่อ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั -เดือน-ปีเกดิ ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ............................................................................................ ............................... 
โทรศพัท์ท่ีบา้น ......................................................  มอืถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................... .............. 
ท่ีอยู ่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศพัท์ ....................................... 
9. ทา่นเคยถูกปฏิเสธการวซีา่หรือไม ่   ไมเ่คย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
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 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 


