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  BW. POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS 
ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ท 6 วนั 4 คนื 

ขอเชิญท่านเดินทางเยอืนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์  เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ล่องเรือส าราญ
ชมอ่าวซิดนีย์  ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์  ส่ิงก่อสร้างอนัโด่งดงัของออสเตรเลีย ท่ีองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็น
มรดกโลกทางวฒันธรรมแห่งใหม่  ชมความงามของอ่าวซิดนีย์  ท่ามกลางแสงตะวนัและทะเลสีครามบรรยากาศอนั
สดช่ืนของอ่าวซิดนีย ์ ชม สัตวพ์ื้นเมืองหลากหลายชนิดท่ี  โคอาล่า พาร์ค   ชม เขาสามอนงค์  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 าเลียงถ่านหินระหวา่งเมือง ใน
สมยัก่อนแต่ปัจจุบนัดดัแปลงใหเ้ป็นรถไฟในการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

 เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม  

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง :  1 – 6, 5 -10 พฤษภาคม 2560 

        20 – 25 มิถุนายน 2560 

       5 – 10, 8-13 กรกฎาคม 2560  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์

2 
นครซิดนีย ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK  

อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ - ซิดนีย ์

3 
นครซิดนีย ์– เท่ียวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ 

ช็อปป้ิง (บิน) เมลเบิรน์  

4 
เกรทโอเช่ียนโรด้(เต็มสาย)-เมืองอโพโลเบย ์

พอรต์แคมเบลล-์เมลเบิรน์ 

5 
เมลเบิรน์–รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ 

ชมเพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป พรอ้มทานกุง้มงักรคนละคร่ึงตวั 

6 นครเมลเบิรน์ชมเมือง – ช็อปป้ิง – กรุงเทพฯ 
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วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – นครซิดนยี ์

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง       นครซิดนยี ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK -อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ 

 

 

 

 
15.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู  ช้ัน 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

17.50 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 475 

 

 

 
07.10 น.            เดินทางถึงทา่อากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ ์นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่าน

     พิธตีรวจคนเข้าเมือง น าทา่นเดินทางสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK  

     SANCTUARY เพลิดเพลินไปกบัการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์

     พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิ โคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท  ให้ทา่นได้สมัผัสและถ่ายรูปคู่

     กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของ

     ท่านเอง สดช่ืนผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่า 10 เอเคอร์ของ

     ผืนป่าอนัอุดมสมบูรณ์เขตร้อนช้ืน 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

   น าทา่นเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ช่ืน ชมทวิทศัน์อนัสวยงาม

   บนผืนแผ่นดินและหุบเขาอนักว้างใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สตัว์ตาง ๆ 

   สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเตม็ไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกล

   เป็นสนี า้เงินตามหุบเขาอนักว้างใหญ่ ผ่านเมืองเลก็ๆกลางหุบเขาช่ือว่า  

   KATOOMBA  จากน้ันชม เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็น

   แทน่หินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกดิจากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต านาน

   ความรักอนัแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจ้ินสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อน

   ท าให้หุบเขาแห่งน้ีมีความงามย่ิงขึ้น จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ SCENIC WORLD 

   บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท าให้ทา่นได้ชมเขาสามอนงค์ได้ 

   สวยงามย่ิงขึ้นอกีมุม น าทา่นรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC  

   RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา 

   ว่ิงผ่านทะลุหุบเขาอนัสงูชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสยีว จากน้ันให้

   ทา่นได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและ

   หุ่นจ าลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากน้ัน ข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY 

   จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบ้ืองล่างของหุบเขาสนี า้เงินที่ทา่นยัง

   สามารถชมยอดเขาสามอนงค์อกีมุมที่แตกต่าง  

   หลังจากน้ันน าทา่นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซิดนยี ์

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

 

น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TRAVELODGE HOTEL  หรือเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น าทา่นชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยม

   มาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเยน็ในบรรยากาศทา่มกลางสายลม แสงแดด  

   อนัสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทางในการว่ิง

   มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกฬีาโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนนิเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพ่ือชมทศันียภาพอนั

   สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม  แวะที่เดอะแกป๊ จุดชม

   วิวที่สวยงามอกีแห่งที่ทา่นจะได้ชมท้องทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และ

   ความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ ยังเคยเป็นจุดวางปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี ่

   ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้ส าเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส ์ซ่ึงเป็น

   ม้าหินทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  

   นอกจากน้ีด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ทา่นจะถ่ายรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่า เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  

   แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝาก อาทเิช่นครีมบ ารุงผิว หรือของที่

   ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ น าท่านสู่ท่าเรือ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์อาหารเอเซียบนเรือ  

    ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA  

   HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ใน

   แบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างช่ือเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น 

   อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ 

   ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

    มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้อง

   แสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือทา่น

   ยังสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์ ที่เช่ือมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกบั

   ตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและท าให้การ

   เดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงย่ิงข้ึน  ชมเรือใบที่ชาวออสซ่ีน าออกมาล่องอ่าว

   อวดความงามในอ่าวแห่งน้ี จากน้ันเดินทางกลับสู่ซิดนีย์  ให้ทา่นได้อสิระช้อป

   ป้ิงที่ย่านซิต้ีเซน็เตอร์ หรือปป้ิงสนิค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria  

   Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกนั

   ทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ต้ังอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market 

   กบั ถนน Park เป็นอาคารช้อปป้ิงสงูสี่ช้ัน มีสนิค้าประเภทแฟช่ัน อญัมณี ของใช้
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   ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ทา่นสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพ่ือซ้ือ

   สนิค้าย่ีห้อดังมากมาย 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

จากน้ันเดินทางสู่ สนามบนิภายในประเทศของเมืองซิดนยี์ 

…….น. เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบริน์ เที่ยวบินที่ 

…….น.  ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย   

  น าทา่นเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทยีบเทา่  

 
 

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

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโรด้แบบเต็มสาย ที่

  สวยงามและเป็นที่รู้จักของนักทอ่งเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย  

  ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จากน้ันน าทา่น

  เข้าสู่เขตเกรทโอเช่ียนโร้ด ให้ทา่นได้ชมทศันียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทร

  และหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหน่ึงของออสเตรเลีย โดยผ่าน 

  เมืองAnglesea และเมือง Lorne ที่เตม็ไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและ

  สงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็นอกีเมืองยอดนิยมของนักทอ่งเที่ยวที่สวยงามอกี

  เมืองและมีน า้ทะเลสนี า้เงินตัดกบัป่าอนัเขียวขจีท าให้เมืองน้ีมีเสน่ห์สวยงาม  

  นอกจากน้ีระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

      จากน้ันเดินทางต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์สมัผัสกบัทศันียภาพที่สวยงามที่สดุในโลก 

   คุณจะต้องตะลึงกบัภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภมูิ

   ประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  น าทา่นชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน  

   Twelve Apostles  ซ่ึงตั้งช่ือตาม 12 นักบุญ หรือสบิสองสาวกศักด์ิสทิธิ์ของศาสนา

   คริสต์ ซ่ึงถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด  ( แนะน าซ้ือทวัร์

   เพ่ิมโดยนัง่เฮลิคอปเตอร ์ใหท่้านชมความงามในมมุสงูทีร่บัรองไดว้า่ท่านจะตอ้ง

   ประทบัใจ ราคาทีเ่ร่ิมตน้โดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลา  

     10  นาที   ส าหรบัท่านทีส่นใจกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์)  

     จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่เมลเบิร์น 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  

     น าทา่นเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME  หรือเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่า้ของการเดินทาง      เมลเบริน์–รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ–ชมนกเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

     

 

 BW. AUSTRALIA  POPULAR  6D4N (TG )MAY-JUL17 – promotion ( issued 19 DEC16)     Page 5 

   น าทา่นช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝากคนไม่ว่าจะเป็นตุก๊ตาโคอาล่า จิงโจ้ 

   ครีมบ ารุงผิว เสื้อผ้าราคาที่เป็นกนัเอง (สถานที่และเวลาในการซ้ือของข้ึนอยู่กบั

   ความเหมาะสมในแต่ละฤดู หัวหน้าทวัร์จะเป็นผู้แนะน า ) จากน้ันสู่ย่านดันดีนองส์

   ที่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์ 

  เดินทางสู่สถานีรถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) 

   ซ่ึงแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสนิค้าเปิด  

   ให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่ว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูก 

   ดัดแปลงน ามาใช้ในการทอ่งเที่ยวชมป่า น าทา่นน่ัง รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ เพ่ือ

   ชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางว่ิงของรถไฟและทา่นยัง  

   สามารถน่ังห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทศันียภาพตลอดทางที่เตม็ไปด้วย

   หุบเขาและป่าสงูที่ยังคงความสมบูรณ์   

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์หรือ บารบ์คิีว 

  น าทา่นเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป  ซ่ึงเป็นเกาะเลก็ ๆ ที่เตม็ไป

   ด้วยสตัว์พ้ืนเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสตัว์น า้และสตัว์ป่าและคงความเป็น

   ธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน า้

   และนก นานาชนิด 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึง่ตวั เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

   น าทา่นสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนัน่า 

   ประทบัใจกบัการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กทีสุ่ดในโลกที่อยู่รวมกนั

   เป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงาม

   ยามพระอาทติย์อสัดงซ่ึงทา่นจะได้เหน็ฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกนัยกขบวน

   พาเหรดข้ึนจากทะเลเพ่ือกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่

   ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสยีงเรียกหาลูกและเดินให้ทา่นเหน็ความน่ารัก

   อย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้ จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอกีที

   ตอนพระอาทติย์ตก ( หา้มถ่ายรูปเพนกวนิ เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท า

   ใหเ้พนกวนิตกใจ ) จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่เมลเบิร์น  

     น าทา่นเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่กของการเดินทาง       นครเมลเบริน์ชมเมือง – ช็อปป้ิง – กรุงเทพฯ 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น าทา่นชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความต่ืนตาต่ืนใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่า

   และความใหม่เข้าด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ต้ังอยู่บนริมฝั่งแม่น า้ Yarra มี 

   สวนสาธารณะริมน า้ มีสถาปัตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 

   คละเคล้ากบัตึกสงูระฟ้าในสมัยปัจจุบันท าให้มีภมิูทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มี

   แม่น า้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  น าทา่นชม อาคาร

   รฐัสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟิตซรอย  

   สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์เป็นที่ต้ัง กระท่อม 
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   กปัตนัคุก้ (ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม)บ้านพักของนักส ารวจชาวองักฤษคน

   ส าคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระทอ่มน้ีได้ถูกย้ายมา

   เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี อสิระช้อปป้ิงอย่าง

   จุใจในย่านไชน่า ทาวน์ ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้านเก่า

   สร้างต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย   

   หรือจะช้อปป้ิงห้างสรรพสนิค้าช่ือดัง อาท ิห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ในย่าน

   ถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เตม็ไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟช่ัน 

   หลากหลายส าหรับบุรุษและสตรี   (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย) 

   จากน้ันท าทา่นเดินทางสู่ทา่อากาศยานนครเมลเบิร์น   

16.15 น.    เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG466 

21.45 น.        เดินทางถงึกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  

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

ก าหนดการเดินทาง :  1 – 6, 5 -10 พฤษภาคม 2560 

        20 – 25 มิถุนายน 2560 

       5 – 10,8-13 กรกฎาคม 2560 
 

 
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
1-6,5-10 พ.ค.60 

20-25 มิ.ย.60 

ราคารวมตัว๋ 
5-10,20-25 ก.ค.60 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 63,900.- บาท 66,900.- บาท 44,900.- บาท 
เดก็อายตุาํกว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  58,900.- บาท 62,900.- บาท 40,900.- บาท 
เดก็อายตุาํกว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 54,900.- บาท 58,900.- บาท 37,900.- บาท 
เดก็อายตุาํกว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 49,900.- บาท 54,900.- บาท 35,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ    9,900.- บาท   9,900.- บาท   9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ลดทา่นที ่3   1,000. -บาท   1,000. -บาท   1,000. -บาท 

* ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของสายการบนิ 

* การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 20 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากว่า 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
* กรณีออกตัว๋แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบนิ 
* สาํหรบัหอ้งทีเ่ป็นสามเตยีง (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลยีมจีาํนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพกัได ้3 ท่าน (2 Double beds) หรอือาจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตยีงเสรมิ  (1 Double + 1 Extra bed)     สาํหรบั
หอ้งนอน 3 ท่าน 
* บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื่องตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้ 
หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
*หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให ้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,500 บาท 
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* กรณีลกูคา้มวีซี่าอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
* หากจาํนวนลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 15 -18 ท่าน บรษิทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ทีน่ัง่ในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
* โรงแรมท่ีออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) และ สายการบนิภายในแลว้ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่,ี ค่าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
สาํหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้ ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุตํ่า
กว่า 1 ปีหรอืเกนิ 85 ปีขึน้ไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84ปีคุม้ครอง 50 %  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์) และท่านที่
ไม่ไดเ้ดนิทางจากประเทศไทยพรอ้มกบักรุ๊ป บรษิทัจะคนืค่าประกนัการเดนิทางใหท้่านละ 200 บาท ท่านสามารถทาํ
ประกนัดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการใหท้างบรษิทัทาํประกนั(รายเดีย่ว)ให ้กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทั 

 ค่าน้ํามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่ 2  พฤศจกิายน 59  และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษน้ํีามนั หาก
สายการบนิเปลีย่นแปลงภาษน้ํีามนัหลงัจากน้ี 

 ค่าวซี่าออสเตรเลยี สาํหรบัคนไทย 
. 

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

ไดท้่านละ 30 กโิลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถอืขึน้เครื่องได ้1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และ สายการบนิภายใน (Domestic) ได้
ท่านละ 1 ใบ ไม่เกนิ 23 กโิลกรมั 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิไกด ์ค่าทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นค่าทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรม

ไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มพีนกังานยก
กระเป๋า 

 ไม่มีแจกน้ําด่ืมบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทาํวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน  21 วนั
ทาํงาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 

 สาํหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัทาํการสาํหรบัท่านท่ีรอผล 
วีซ่า หรอืหากผลวีซ่าผา่นแล้วขอชาํระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 
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เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจ าทัวร์จะถกูน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี ้
 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 51 วนัทาํการคนืค่ามดัจาํ 20,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 31– 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจาํตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 21 - 30 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจาํ 20,000.- บาท และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ดงันี้ 
- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจาํทัง้หมดและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจาํทัง้หมด 
- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซี่า ขอยดึมดัจาํทัง้หมด 

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไม่ใชบ้รกิารระหว่างทวัร ์จะไม่มกีารคนืเงนิไม่ว่ากรณีได ๆทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
สาํคญั และ บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ  เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย
หรอืสิง่ตอ้งหา้มนําเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไหท้่านไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวซี่าไม่ครบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการ
ทาํงานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋
เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
 

เอกสารในการขอวีซ่า (Update 03-May-2016) 

ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเร่ิมการเก็บขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกท่าน ท่ีสมคัรขอวซ่ีา 
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันั้นผูย้ืน่ขอวซ่ีาทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง 
เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ํ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายสาํเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก 
หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด (สาํคญัมาก) 
*** การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจาํนวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
3) สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  
4) สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี, สาํเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
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5) หนังสือรบัรองการทาํงานของบริษทัท่ีทาํงานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่ )  หรอืสาํเนา
ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู)่   
7) ขา้ราชการเกษยีณอาย ุขอสาํเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจาํตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

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

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน (ตวัจรงิ) หรอืสมดุรายงานประจาํตวันกัเรยีน หรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัร
นกัเรยีน  

10) ขอสาํเนาสตูบิตัร เดก็อายตุํ่ากว่า 16 ปี 
11) เดก็อายตุํ่ากว่า 16 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1  จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิาหรอืมารดาผูท้ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ย โดยใหท้างอาํเภอออกใหอ้นุญาตออก  
นอกประเทศ   หรอื กรอกฟอรม์ 1229 

11.2 หรอื ทัง้บดิาและมารดา ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบัเดก็ทัง้คู ่ทางผูป้กครองทัง้ 2 ตอ้งไปขอโดยใหท้างอาํเภอ
ออกให ้   อนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศกบัใคร หรอื กรอกฟอรม์ 1229 และ ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทน
ย่ืนวีซ่า VFS ทัง้คู่พร้อมกบับตุร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพรอ้มกนัไมต่อ้งใชห้นงัสอืยนิยอม  
12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะ

เดนิทางจรงิ บรษิทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่ากอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัร์
ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไมท่นัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด้
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิ
เดนิทางเนืองจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอื
ผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการ
ทาํประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถทาํเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ ( Health Form) เพือ่
ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูกาํหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ีนอกจากนี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์(สาํคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในสาํเนาบตัร
ประชาชนและ สาํเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางทา่นไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้นําเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนักาํหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า   หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --                            
 

เง่ือนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 
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 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้  
 
 

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

ทีอ่ยู่ ตัวแทนรับยืน่วซ่ีา ( VFS ) ของ ออสเตรเลยี ประจ าประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยดุ ของ สถานทูตออสเตรเลีย  
เวลายืน่ใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล ์:info.dibpth@vfshelpline.com 
เวบ็ :www.vfs-au.net 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซ่ีาของท่าน  
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1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ............................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................  
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่....................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์....................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ....................................  

 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

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


