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  BW. POPULAR AUSTRALIA 6 D/4N 

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!! กุ้งลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม  

 รบัประทานอาหารไทย 1 มือ้ 

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    01-06(วนัแรงงาน) // 7-12 // 15-20(วนัวิสาขบูชา) พฤษภำคม 2562 

        11-16 มิถุนำยน 2562  

        16-21 / 24-29 กรกฎำคม 2562  

         07-12 / 10-15 สงิหำคม 2562 

        10-15 กนัยำยน 2562 

 

 

 

 

 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์  

2 

นครซิดนีย ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA 

PARK  

อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์- ซิดนีย ์

At Sydney 

Hotel 

3 
นครซิดนีย ์– เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าว

ซิดนีย ์- ชอ้ปป้ิง (บิน) เมลเบิรน์  

At Melbourne 

Hotel 

4 
เกรทโอเช่ียนโรด้(เต็มสาย) - เมืองอโพโล

เบยพ์อรต์แคมเบลล ์- เมลเบิรน์ 

At Melbourne 

Hotel 

5 

เมลเบิรน์ – รถไฟจักรไอน ้าโบราณ 

ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป พรอ้มทานกุง้มงักร

คนละคร่ึงตวั 

At Melbourne 

Hotel 

6 นครเมลเบิรน์ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ  
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วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – นครซิดนยี ์

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง       นครซิดนยี ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK -อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ 

 

 
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 ำทำ่นเดินทำงสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK  

     SANCTUARY เพลิดเพลินไปกบักำรชมธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสตัว์

     พ้ืนเมืองนำนำชนิด อำท ิโคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท ให้ทำ่นได้สมัผัสและถ่ำยรูปคู่

     กบัโคอำล่ำตัวน้อยอย่ำงใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของ

     ท่านเอง สดช่ืนผ่อนคลำยไปกบับรรยำกำศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่ำ 10 เอเคอร์ของ

     ผืนป่ำอนัอุดมสมบูรณ์เขตร้อนช้ืน 

     
  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

   น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ช่ืนชมทวิทศัน์อนัสวยงำม

   บนผืนแผ่นดินและหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนำนำชนิด สตัว์ต่ำง ๆ 

   สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและเตม็ไปด้วยต้นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกล

   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  
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วนัทีส่ามของการเดินทาง       นครซิดนยี ์– เทีย่วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์– ช็อปป้ิง – เมลเบริน์ 

 

จำกน้ันข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จำกใต้หุบเขำสู่ด้ำนบนพร้อมชม

ควำมงดงำมเบ้ืองล่ำงของหุบเขำสนี ำ้เงินที่ทำ่นยังสำมำรถชมยอดเขำสำมอนงค์อกี

มุมที่แตกต่ำง 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   

   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 น าท่านสู่ท่าเรือ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์อาหารเอเซียบนเรือ  

    ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA 

   HOUSE) สิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ใน

   แบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงช่ือเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น 
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   อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ 

   ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

    มรดกโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้อง

   แสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือทำ่น

   ยังสำมำรถถ่ำยรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์  ที่เช่ือมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำนเหนือกบั

   ตัวเมืองซิดนีย์เข้ำหำกนั ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท ำให้กำร

   เดนิเข้ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกย่ิงข้ึน  ชมเรือใบที่ชำวออสซ่ีน ำออกมำล่องอ่ำว

   อวดควำมงำมในอ่ำวแห่งน้ี จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์  ให้ทำ่นได้อิสระช้อป

   ป้ิงที่ย่ำนซิต้ีเซน็เตอร์ หรือช้อปป้ิงสนิค้ำมำกมำยจำกห้ำงดัง 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 

…….น.  เดินทำงถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย   

  น ำทำ่นเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL 

  หรือเทยีบเทำ่ 

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

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น ำทำ่นเดินทำงจำกเมลเบิร์นตำมเส้นทำงสำย เกรทโอเชีย่นโรด้แบบเต็มสาย ที่

  สวยงำมและเป็นที่รู้จักของนักทอ่งเที่ยวที่จะพลำดไม่ได้เลยหำกมำถึงรัฐวิคตอเรีย 

  ผ่ำนทำงเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุตสำหกรรมของรัฐวิคตอเรีย จำกน้ันน ำทำ่น

  เข้ำสู่เขตเกรทโอเช่ียนโร้ด ให้ทำ่นได้ชมทศันียภำพที่สวยงำมของชำยฝั่งมหำสมุทร

  และหำดทรำยต่ำง ๆ ตำมเส้นทำงที่งดงำมแห่งหน่ึงของออสเตรเลีย โดยผ่ำน 

  เมืองAnglesea และเมือง 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
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   คริสต์ ซ่ึงถือว่ำเป็นควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติที่ไม่ควรพลำด (แนะน ำซ้ือทวัร์

   เพ่ิมโดยนัง่เฮลิคอปเตอร ์ใหท่้ำนชมควำมงำมในมุมสูงทีร่บัรองไดว้ำ่ท่ำนจะตอ้ง

   ประทบัใจ รำคำทีเ่ร่ิมตน้โดยประมำณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลำ  

     10  นำที   ส ำหรบัท่ำนทีส่นใจกรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร)์  

     จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่เมลเบิร์น 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  

 น ำทำ่นเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL   หรือเทยีบเทำ่ 

 
วนัทีห่า้ของการเดินทาง      เมลเบริน์–รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ–ชมนกเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำท่ำนช้อปป้ิงสินค้ำพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำกคนไม่ว่ำจะเป็นตุก๊ตำโคอำล่ำ จิงโจ้ 

   ครีมบ ำรุงผิว เสื้ อผ้ำรำคำที่เป็นกันเอง (สถำนที่และเวลำในกำรซ้ือของข้ึนอยู่กับ

   ควำมเหมำะสมในแต่ละฤดู หัวหน้ำทวัร์จะเป็นผู้แนะน ำ) จำกน้ันสู่ย่ำนดันดีนองส์

   ที่ยังเป็นป่ำของต้นยูคำลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์ 

 เดินทำงสู่สถำนีรถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM 

 TRAIN)  ซ่ึงแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทำงในกำรเดินทำงระหว่ำงเมืองและ   

 ขนส่งสนิค้ำเปิดให้บริกำรในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสำยเก่ำที่ว่ิงระยะสั้น  ๆ 

ปัจจุบันได้ถูก ดัดแปลงน ำมำใช้ในกำรทอ่งเที่ยวชมป่ำ  

 น ำทำ่นน่ัง รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ เพ่ือชมทศันียภำพ

อนัสวยงำมตำมแนว เขำตลอดเส้นทำงว่ิงของ

รถไฟและทำ่นยังสำมำรถน่ังห้อยขำผ่อนคลำย

 อำรมณ์พร้อมชมทศันียภำพตลอดทำงที่เตม็ไปด้วย

หุบเขำและป่ำสงูที่ยังคงควำมสมบูรณ์   

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์หรือ บารบ์คิีว 

  น ำท่ำนเดินทำงสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชำติ เกาะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกำะเลก็ ๆ ที่เตม็ไป

   ด้วยสัตว์พ้ืนเมืองมำกมำยที่ทำงกำรอนุรักษ์ทั้งสตัว์น ำ้และสตัว์ป่ำและคงควำมเป็น

   ธรรมชำติที่มีหำดทรำยและป่ำพุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน ำ้

   และนก นำนำชนิด 

   น ำทำ่นสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบกำรณ์อนัน่ำ 

   ประทบัใจกบักำรชมควำมน่ำรักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กทีสุ่ดในโลกที่อยู่รวมกัน

   เป็นกลุ่มใหญ่บนชำยหำด SUMMERLAND BEACH ในบรรยำกำศอันสวยงำม

   ยำมพระอำทิตย์อัสดงซ่ึงท่ำนจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวน

   พำเหรดขึ้นจำกทะเลเพ่ือกลับคืนสู่รังพร้อมอำหำรในปำกมำฝำกลูกตัวน้อยที่รออยู่

   ในรัง เหล่ำเพนกวินทั้งหลำยจะส่งเสียงเรียกหำลูกและเดินให้ท่ำนเหน็ควำมน่ำรัก

   อย่ำงใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่ำน้ีจะออกไปหำอำหำรแต่เช้ำและจะกลับมำอีกที
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   ตอนพระอำทิตย์ตก ( หำ้มถ่ำยรูปเพนกวิน เพรำะเป็นกำรรบกวนหรืออำจจะท ำ

   ใหเ้พนกวนิตกใจ ) จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่เมลเบิร์น  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึง่ตวั เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

 น ำทำ่นเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL   หรือเทยีบเทำ่ 

 
วนัทีห่กของการเดินทาง       นครเมลเบริน์ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีควำมต่ืนตำต่ืนใจด้วยกำรผสมผสำนทั้งควำมเก่ำ

   และควำมใหม่เข้ำด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ต้ังอยู่บนริมฝั่งแม่น ำ้ Yarra มี 

   สวนสำธำรณะริมน ำ้ มีสถำปัตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมัยกลำงศตวรรษที่ 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   

15.20 น.    เหิรฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่  TG466 

21.45 น.        เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  

 

****************************************** 
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 BW... POPULAR AUSTRALIA 6 D/4N 

ซดินยี ์– บลเูมาทเ์ทน่ส ์– เมลเบริน์ – เกรทโอเชีย่นโรท้ 6 วนั 4 คนื 

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง  01-06 // 07-12 // 15-20 พฤษภาคม 2562  

11-16 มิถุนายน 2562  

16-21 // 24-29 กรกฎาคม 2562  

 07 – 12 / 10 -15 สิงหาคม 2562  

     10-15 กนัยายน 2562  

       

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 65,900.- บาท 45,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  63,900.- บาท 41,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 59,900.- บาท 38,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 55,900.- บาท 36,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ    9,900.- บาท   9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ลดทา่นที ่3   1,000. -บาท   1,000. -บาท 

กรุ๊ปเดือนพฤษภาคม-มถุินายน 2562 น า้หนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปน า้หนัก
กระเป๋าอนุญาตให้โหลดได้ 20 กโิลกรัมต่อท่าน และถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม 
*กำรเดนิทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสำรมำกกว่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในกำรเล่ือนกำรเดนิทำง หรือปรับรำคำเพ่ิมขึ้น ส่วนขนำดของกรุป๊จะสรปุได้หลังที่ปิดกรุป๊แล้วประมำณ 3 อำทติย์ก่อนเดนิทำง 

*รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษนี ำ้มนัของสำยกำรบนิหำกมกีำรเรยีกเกบ็เพ่ิมจำกสำยกำรบนิ  

* 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 

* บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้ำซื้อเองเพ่ือต่อเที่ยวบนิหรือค่ำเดนิทำงต่ำง ๆ ที่จะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเที่ยวบนิล่ำช้ำหรือ

จ ำนวนผู้เดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุป๊ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได้ 

*หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถงึกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบนิ กรณุำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทวัร์หรือ

ก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สำยกำรบนิทรำบแต่จะได้ตำมที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสำยกำรบนิจะพิจำรณำให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

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

รับผดิชอบหรือคนืค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพินจิของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมอืง   

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

* ที่นั่งส ำหรับกรุป๊ที่เรำจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้ำนหน้ำสดุ(long leg seat)  
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* โรงแรมที่ออสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มคีนยกกระเป๋ำ  

อตัรานี้ รวม 

1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด โดยสำยกำรบินไทย (TG) และ สำยกำรบินภำยในแล้ว ตำมที่ระบุใน

รำยกำร 

2. ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหน่ึงห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ 

3. ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี, ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศ

ออสเตรเลีย 

4. ค่ำมัคคุเทศกข์องบริษัทจำกกรงุเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

5.  ค่ำประกนักำรเดนิทำงรวมอบุตัเิหตแุละค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท 

ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านั้น เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หำกลูกค้ำเดนิทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุ้มครอง ต้องท ำประกนั(รำยเดี่ยว) ลูกค้ำสำมำรถจัดท ำเอง

ได้ หรือกรณุำตดิต่อสอบถำมกบัทำงบริษัทฯ    

 อำยุ 1-15ปี และ ต ่ำกว่ำ 75 ปี คุ้มครอง รำยละเอยีดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์  

 กรณลีูกค้ำอำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดินทำงไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องท ำประกนัเดี่ยว

เพ่ิม กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดกบัเจ้ำหน้ำที่  

 ลูกค้ำที่จอยแลนด์ ที่อำศัยอยู่ใหนประเทศน้ันๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ 
ค่ำน ำ้มันจำกสำยกำรบิน ณ วันที่  1 ตุลำคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีน ำ้มัน หำกสำย

กำรบินเปล่ียนแปลงภำษีน ำ้มันหลังจำกน้ี 

7. ค่ำวีซ่ำออสเตรเลีย ส ำหรับคนไทย 

อตัรานี้ ไม่รวม  

1. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 

2. ค่ำน ำ้หนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณทีี่เกนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด  โดยสำยกำรบินไทย (inter) อนุญำตให้โหลด

กระเป๋ำได้ท่ำนละ 30 กโิลกรัม ส ำหรับกรุ๊ปเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน 2562   กรุป๊จากเดือนกรกฎาคม 2562  

เป็นตน้ไปโหลดกระเป๋าไดท่้านละ 20 กิโลกรมั และ กระเป๋ำเลก็ถือขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และ 

23 กโิลกรัมส ำหรับบินภำยในประเทศ 

 

3. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพ่ิมเอง  

4. ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำซักรีด ฯลฯ 

5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 

7. ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 

8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ำ ลูกค้ำควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพ่ือควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดินทำ 

9. ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 

10. ไม่รวมค่ำอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

11. กรณไีม่เดินทำงพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้ำต้องท ำประกนัเพ่ิมเอง หรือ จะให้บริษัทฯ จัดท ำให้ ทำงลูกค้ำ

สำมำรถแจ้งได้ (เป็นไปตำมกฎหมำยทุกท่ำนต้องท ำประกนักำรเดินทำงกรณเีดินทำงกบับริษัททวัร์) 

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
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1. ทำงบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทวัร์หนึ่งท่ำน  

2. ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียก่อน 

21 วันท ำงำน หรือก่อน 3 สปัดำห์  

3. หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ำ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตัว๋กบัทำงสำยกำรบินและ

ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำทั้งหมด 

4. ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  14 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อน 

วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้  50  วนั ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้

หากผูเ้ดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  

1. แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 51 วันท ำกำรคืนค่ำมัดจ ำ 30,000.- บำท. 

2. แจ้งล่วงหน้ำ 31– 50 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดจ ำตัว๋ท่ำนละ 30,000 บำท  

3. แจ้งล่วงหน้ำ 21 - 30 วัน ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมัดจ ำ 30,000.- บำท และมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมดังนี้  

- กรณทีี่ถูกปฏเิสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษัทขอยึดค่ำมัดจ ำทั้งหมดและหักค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทวัร์  

- กรณอีอกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนค่ำตัว๋ หรือยึดมัดจ ำทั้งหมด 

- กรณย่ืีนวีซ่ำแล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนค่ำวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำวีซ่ำ (NON REFUND) 

- กรณตีิดธุระส่วนตัว หรือ เอกสำรไม่พร้อมที่จะย่ืนวีซ่ำ ขอยึดมัดจ ำทั้งหมด 

4. แจ้งล่วงหน้ำ 1 – 20 วัน ก่อนเดินทำง จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏเิสธกำรเข้ำเมือง หรือไม่ใช้บริกำรระหว่ำงทวัร์ จะไม่มีกำรคืนเงินไม่ว่ำกรณใีดๆ 

ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ  

 รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกดิจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณท์ำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค ำนึงถึงควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทำง

เป็นส ำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำงออก หรือเข้ำประเทศ เน่ืองจำกมีสิ่งผิด

กฎหมำยหรือสิ่งต้องห้ำมน ำเข้ำประเทศรวมถึงเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสยีหรือด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ำมที่กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่ำนไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน  

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถำนทูตงดออกวีซ่ำอนัสบืเน่ืองมำจำกเอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำไม่ครบถ้วนและไม่ผ่ำน

มำตรฐำนในเร่ืองกำรเงินและกำรท ำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมืองของ

ประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบัชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ค่ำตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สำยกำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ 
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เอกสารในการขอวีซ่า  

ทำงสถำนฑตูออสเตรเลีย  เร่ิมกำรเกบ็ขอ้มลูดำ้นไบโอเมตทริกซ ์จำกผูส้มคัรทุกท่ำน ทีส่มคัรขอวซ่ีำ เพือ่เดินทำงไป 

ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวซ่ีำทุกท่ำน จะตอ้งมำติดต่อ ทีศู่นยยื์น่วซ่ีำออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลำยน้ิวมือ 

และตอ้งจองคิววซ่ีำก่อนยืน่เท่ำนัน้ 

1) หนังสอืเดินทำง มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน (นับวันเดินทำง) และถ่ายส าเนาหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้-ออก หรือมี

วีซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคญัมาก) 

***กำรยืน่วซ่ีำออสเตรเลียไม่จ ำเป็นตอ้งน ำพำสปอรต์เขำ้สถำนทตู สำมำรถใชเ้รคคอรด์กำรเดินทำง (ถำ้มี) หรือ 

ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หำกใหท้ำงบริษทัฯ มำ จะดีกวำ่เนือ่งจำกทำงบริษทัฯ จะน ำพำสปอรต์ไปรูดเล่มที ่

VFS แลว้น ำกลบัมำพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทำงลกูคำ้จะรบัคืนอีกทีสนำมบิน ณ วนัเดินทำง *** 

2) รูปถ่ำยส ีจ ำนวน 2 รูป (ขนำด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 

3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

4) ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล (ถ้ำมี), ส ำเนำทะเบียนสมรส  (ถ้ำมี)  

5) หนงัสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือส ำเนำ

ทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกจิกำร 

6) ข้ำรำชกำรจะต้องมีหนังสอืรับรองกำรท ำงำน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ ขอส ำเนำบัตรข้ำรำชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะไดคื้นเพือ่ไดร้บั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยี

ไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจำกโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียนหรือกรณปิีดเทอมใช้บัตรนักเรียน  

10) ขอส ำเนำสตูิบัตร เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี 

11) เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี หำกไม่ได้เดินทำงกบับิดำ หรือ มำรดำ  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านั้น จำกบิดำและ

มำรดำให้อนุญำตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุต า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัท่ีตวัแทนยื่นวีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย จะต้องมีหนังสอืยินยอมจำกทำงอ ำเภอจำกบดิำและมำรดำอนุญำต

ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอำยุ 75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดินทำง

จริง บริษทัฯจะด ำเนินกำรใหแ้ละแนะน ำใหยื้น่วซ่ีำก่อนวนัเดินทำงมำกกวำ่ 45 วนั และตอ้งจำ่ยค่ำทวัรท์ัง้หมดก่อน

เดินทำง 15 วนั ในกรณีทีว่ีซ่ำไม่ผ่ำนหรือออกไม่ทนัตำมก ำหนดวนัเดินทำงมีผลท ำใหเ้ดินทำงไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วำ่กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดินทำงทีผ่่ำนแลว้จะยกเลิกเดินทำงเนือง

จำกมีบำงท่ำนในคณะไม่ผ่ำน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญำติหรือผูติ้ดตำมทีผ่ลวี

ซ่ำออกแลว้แต่ยกเลิกเพรำะกรณีน้ี) 

กรณีท่ียืนยนัจะใหยื้่นวีซ่า  เน่ืองจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรย่ืนวีซ่ำเป็นเวลำนำน และมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมในกำรท ำ

ประกนัสขุภำพซึ่งลูกค้ำจะต้องจ่ำยเองพร้อมกบัตอนยื่นวีซ่ำ  (รำคำขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันั้นๆ หรือ ลูกค้ำ

สำมำรถท ำเองได้)  หลังจำกยื่นแล้ว รออกีประมำณ 7-10 วัน ทำงสถำนทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพ่ือ

ไปตรวจสขุภำพโรงพยำบำลตำมที่สถำนฑตูก ำหนด หลังจำกนั้นรอผลวีซ่ำอกีท ี นอกจำกนี้ วีซ่ำขึ้นอยู่กบัผลของ

สขุภำพของผู้สงูอำยุเองและทำงสถำนทูตพิจำรณำเป็นรำยบุคคล ส่วนวันรับวีซ่ำไม่สำมำรถระบุได้ กรุณำใส่
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หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์ (ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได ้ ลงในส ำเนำบัตร

ประชำชนและ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน เพ่ือกรอกฟอร์มในกำรยื่นวีซ่ำ  

13) ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10-15 วัน   หนังสอืเดินทำง(PASSPORT) หำกมีบำงท่ำนได้ย่ืนเล่มเข้ำ VFS 

แล้วน ำเข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันก ำหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่ม

เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --            
                 

กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส ำหรับเดินทำงเพ่ือธุรกจิเท่ำนั้น ซึ่งกำรเดินทำงกบัทวัร์จะต้องย่ืน 

วีซ่ำท่องเที่ยว เน่ืองจำกกำรท่องเที่ยวจะต้องย่ืนวีซ่ำแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หำกลูกค้ำจะใช้บัตรเอเบค (APEC 

CARD) แล้วไม่สำมำรถเข้ำประเทศออสเตรเลียได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  หากยืน่วซ่ีาท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลกูคา้อาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัต ิ

เนื่องจากตามเง่ือนไขวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซ่ีาล่าสุด แลว้จะยกเลกิวซ่ีาอันเก่าโดยอัตโนมัต)ิ ทัง้นี้ ข้ึนอยู่กับ

ดุลพนิิจของลกูคา้ในการตัดสนิใจ ต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 

344 6300 
 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่ำไม่สำมำรถ

แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะ

เดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำน้ัน  
 

กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า  

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 

ทีอ่ยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

ช้ัน 28 อำคำรเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 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 ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขทีจ่ะยืน่กรุป๊*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีก่ าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  

 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 

http://thailand.embassy.gov.au/
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เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

 

 

 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

1. ช่ือ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.)   ..................................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อำยุ .................... ปี   สถำนที่เกดิ ......................................... 

3. ช่ือ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .................................................................................................................. 

............................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี  ............................ 

โทรศัพทบ้์ำน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อำชีพปัจจุบัน .............................................. ต ำแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถำนที่ท  ำงำน หรือร้ำนค้ำ ...................................................................................................................... 

ที่อยู่......................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี ............................. 

โทรศัพทท์ี่ท  ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 

6. สถำนภำพ   (.....) โสด   (.....) สมรส   (.....) หย่ำ (.....) ม่ำย (.....) อยู่กนิฉันสำมี-ภรรยำ   (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้ำสมรสแล้ว กรุณำกรอกรำยละเอยีดของคู่สมรส 

ช่ือ-นำมสกุล ..............................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) 

........................................................................................................................... 

โทรศัพทท์ี่บ้ำน ......................................................  มอืถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้วยกนั   กรุณำระบุ 

 ช่ือ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 

 ช่ือ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ .......................................................................... 

ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ............โทรศัพท ์....................................... 

9. ท่ำนเคยถูกปฏเิสธกำรวีซ่ำหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................. 

10. ท่ำนเคยเดินทำงไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............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 ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง     

12. อำหำร        ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสตัว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
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      อื่นๆ............................................................ 

13. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) ................................................. 

14. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ำต่ำง/อื่นๆ) (ทำงบริษทัฯ จะแจง้ทำงสำยกำร

บินฯ ตำมทีรี่เควสมำ แต่ไม่สำมำรถกำรนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจำรณำของทำงสำยกำรบิน หรือทำงกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 


