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  BW. POPULAR AUSTRALIA 6 D/4N 

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

ส าราญชมอ่าวซิดนย์ี ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ส่ิงก่อสร้างอนัโด่งดงัของออสเตรเลียท่ีองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศให้
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแห่งใหม่  ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวนัและทะเลสีครามบรรยากาศ
อนัสดช่ืนของอ่าวซิดนีย ์  ชมสตัวพ้ื์นเมืองหลากหลายชนิดท่ี โคอาล่า พาร์ค  ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS 
ROCK ต านานแห่งอุทยานแห่งชาตบิลเูม้าท์เท่นส์ อนัเป็นมรดกโลก เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารท่ีก่อสร้างตาม
แบบสถาปัตยกรรมยโุรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์ และ กระท่อม
กปัตนัคุ้ก นกัส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย น าท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลปิชมฝูงนก
เพนกวนิ ท่ีเดินข้ึนจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลบัคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตวันอ้ย รถไฟจกัรไอน า้โบราณ 
(PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนถ่ายล าเลียงถ่านหินระหว่างเมืองใน
สมยัก่อนแต่ปัจจุบนัดดัแปลงใหเ้ป็นรถไฟในการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม  

 รบัประทานอาหารไทย 1 มือ้ 

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง    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 



 

     

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

 

 

 

 

        10-15 กนัยำยน 2562 

 

 

 

 

 

 
16.00 น.  คณะเดินทำงพร้อมกนัที่ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 แถว D 

เคำน์เตอร์สำยกำรบนิไทย (TG) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

   
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

19.20 น.  เหิรฟ้ำสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบนิที่  TG 475 

 

 

 

 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์  

2 

นครซิดนีย ์– สวนสตัวพ้ื์นเมือง KOALA 

PARK  

อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์- ซิดนีย ์

At Sydney 

Hotel 

3 
นครซิดนีย ์– เทีย่วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าว

ซิดนีย ์- ชอ้ปป้ิง (บิน) เมลเบิรน์  

At Melbourne 

Hotel 

4 
เกรทโอเช่ียนโรด้(เต็มสาย) - เมืองอโพโล

เบยพ์อรต์แคมเบลล ์- เมลเบิรน์ 

At Melbourne 

Hotel 

5 

เมลเบิรน์ – รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ 

ชมเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป พรอ้มทานกุง้มงักร

คนละครึง่ตวั 

At Melbourne 

Hotel 

6 นครเมลเบิรน์ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

     

 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง       นครซิดนีย ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK -อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ 

 

 

 

 
07.20 น.            เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนคงิฟอร์ดสมิทธ ์นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่ำน

     พิธตีรวจคนเข้ำเมือง น ำท่ำนเดินทำงสู ่สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK  

     SANCTUARY เพลิดเพลินไปกบักำรชมธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสตัว์

     พ้ืนเมืองนำนำชนิด อำท ิโคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท ให้ท่ำนได้สมัผัสและถ่ำยรูปคู่

     กบัโคอำล่ำตัวน้อยอย่ำงใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของ

     ท่านเอง สดชืน่ผ่อนคลำยไปกบับรรยำกำศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่ำ 10 เอเคอร์ของ

     ผืนป่ำอนัอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น 

     
  

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

   น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ชืน่ชมทวิทศัน์อนัสวยงำม

   บนผนืแผ่นดนิและหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนำนำชนิด สตัว์ต่ำง ๆ 

   สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและเตม็ไปด้วยต้นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกล

   เป็นสนี ำ้เงนิตำมหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ ผ่ำนเมืองเลก็ๆกลำงหุบเขำชื่อว่ำ  

   KATOOMBA  จำกน้ันชม เขาสามอนงค ์(THREE SISTERS ROCK) เป็น

   แท่นหินใหญ่สำมก้อนรูปทรงแปลกตำที่เกดิจำกฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต ำนำน

   ควำมรักอนัแสนเศร้ำของยักษ์สำวอะบอริจ้ินสำมตนที่ถูกสำปให้เป็นหินสำมก้อน

   ท ำให้หุบเขำแห่งน้ีมีควำมงำมยิ่งขึ้น จำกน้ันน ำท่ำนเดนิทำงสู่ SCENIC WORLD 

   บริษัทที่บริกำรกระเช้ำและรถรำงลงหุบเขำท ำให้ท่ำนได้ชมเขำสำมอนงค์ได้ 

   สวยงำมยิ่งขึ้นอกีมุม น ำท่ำนรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC  

   RAILWAY) ที่ดัดแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินในสมัยก่อนมีควำมชันถึง 45 องศำ 

   ว่ิงผ่ำนทะลุหุบเขำอนัสงูชันสู่หุบเขำด้ำนล่ำงอย่ำงตืน่เต้นและหวำดเสยีว จำกน้ันให้

   ท่ำนได้เดนิชมธรรมชำติตำมทำงไม้ที่จัดไว้อย่ำงสวยงำมใต้หุบเขำ ชมป่ำฝนและ

   หุ่นจ ำลองกำรขดุถ่ำนหินในสมัยก่อน  

จำกน้ันข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จำกใต้หุบเขำสู่ด้ำนบนพร้อมชม

ควำมงดงำมเบื้องล่ำงของหุบเขำสนี ำ้เงินที่ท่ำนยังสำมำรถชมยอดเขำสำมอนงค์อกี

มุมที่แตกต่ำง หลังจำกน้ันน ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ตวัเมืองซิดนีย ์



 

     

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง       นครซิดนีย ์– เท่ียวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ช็อปป้ิง – เมลเบิรน์ 

 

    
 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำท่ำนชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซ่ีนิยม

   มำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเยน็ในบรรยำกำศท่ำมกลำงสำยลม แสงแดด  

   อนัสดชื่น ทีนิ่ยมเล่นกระดำนโต้คล่ืน หำดทรำยแห่งน้ียงัได้เป็นเส้นทำงในกำรว่ิง

   มำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกฬีำโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ำผำเพ่ือชมทศันียภำพอนั

   สวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชม

   วิวที่สวยงำมอกีแห่งที่ท่ำนจะได้ชมท้องทะเลอนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และ

   ควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวำงปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำมสงครำม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี ่

   ม้ำน่ังหินตวัโปรดของภริยำของผู้ส ำเรจ็รำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำทเ์วลส ์ ซ่ึงเป็น

   ม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสดุของสวนสำธำรณะ ด้ำนหน้ำเป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม  

   นอกจำกน้ีด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมที่ท่ำนจะถ่ำยรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ำสแ์ละสะพำนฮำร์เบอร์เป็นสญัลักษณข์องนครซิดนีย ์ 

   แวะร้ำนช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำก อำทเิช่นครีมบ ำรุงผิว หรือของที่

   ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้ น าท่านสู่ท่าเรือ 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์อาหารเอเซียบนเรือ  

    ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA 

   HOUSE) สิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ใน

   แบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงชื่อเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น 

   อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ 

   ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

    มรดกโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้อง

   แสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือท่ำน



 

     

 

 

   ยังสำมำรถถ่ำยรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์  ที่เชื่อมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำนเหนือกบั

   ตัวเมืองซิดนียเ์ข้ำหำกนั ทอดยำวกลำงอำ่วซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท ำให้กำร

   เดินเข้ำสูต่ัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชำวออสซ่ีน ำออกมำล่องอ่ำว

   อวดควำมงำมในอ่ำวแห่งน้ี จำกน้ันเดนิทำงกลับสู่ซิดนีย์  ให้ท่ำนได้อสิระช้อป

   ป้ิงที่ย่ำนซิตี้ เซน็เตอร์ หรือช้อปป้ิงสนิค้ำมำกมำยจำกห้ำงดัง Queen Victoria 

   Building (Q.V.B) ได้รับกำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็นที่รู้จักกนั

   ทั่วไปในท้องถิ่นว่ำตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่ำงถนน Market 

   กบั ถนน Park เป็นอำคำรช้อปป้ิงสงูสี่ชั้น มีสนิค้ำประเภทแฟชั่น อญัมณี ของใช้

   ในบ้ำน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่ำนสำมำรถเดินทำงใต้ดนิสู่ย่ำน Centre Point เพ่ือซ้ือ

   สนิค้ำยี่ห้อดังมำกมำย 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

จำกน้ันเดินทำงสู ่สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย ์

…….น. เดินทำงโดยสำยกำรบนิโดยสำยกำรบนิภำยในประเทศ สู่ เมลเบิรน์ เที่ยวบินที ่

…….น.  เดินทำงถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย   

  น ำท่ำนเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL 

  หรือเทยีบเท่ำ 

 
วนัท่ีสีข่องการเดินทาง      เกรทโอเช่ียนโรท้ (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย ์–พอรต์แคมเบลล ์-เมลเบิรน์ 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น ำท่ำนเดนิทำงจำกเมลเบิร์นตำมเส้นทำงสำย เกรทโอเช่ียนโรด้แบบเต็มสาย ที่

  สวยงำมและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลำดไม่ได้เลยหำกมำถึงรัฐวิคตอเรีย 

  ผ่ำนทำงเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอตุสำหกรรมของรัฐวิคตอเรีย จำกน้ันน ำท่ำน

  เข้ำสู่เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ด ให้ท่ำนได้ชมทศันียภำพที่สวยงำมของชำยฝั่งมหำสมุทร

  และหำดทรำยต่ำง ๆ ตำมเส้นทำงที่งดงำมแห่งหน่ึงของออสเตรเลีย โดยผ่ำน 

  เมืองAnglesea และเมือง Lorne ที่เตม็ไปด้วยธรรมชำติพร้อมทะเลสวยงำมและ

  สงบ ก่อนเข้ำสู ่Apollo Bay ที่เป็นอกีเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงำมอกี

  เมืองและมีน ำ้ทะเลสนี ำ้เงนิตัดกบัป่ำอนัเขียวขจีท ำให้เมืองน้ีมีเสน่ห์สวยงำม  

  นอกจำกน้ีระหว่ำงทำงผ่ำนชมโคอำล่ำที่อยู่ตำมต้นยูคำลิปตัสตำมธรรมชำติ  

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

      จำกน้ันเดนิทำงต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์สมัผัสกบัทศันียภำพที่สวยงำมที่สดุในโลก 

   คุณจะต้องตะลึงกบัภำพทวิทศัน์อนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิ

   ประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  น ำท่ำนชมปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติของหิน  

   Twelve Apostles ซ่ึงตั้งชื่อตำม 12 นักบุญ หรือสบิสองสำวกศักดิ์สทิธิ์ของศำสนำ

   คริสต์ ซ่ึงถือว่ำเป็นควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติที่ไม่ควรพลำด (แนะน ำซ้ือทวัร์

   เพ่ิมโดยนัง่เฮลิคอปเตอร ์ใหท่้ำนชมควำมงำมในมมุสงูทีร่บัรองไดว้่ำท่ำนจะตอ้ง

   ประทบัใจ รำคำทีเ่ร่ิมตน้โดยประมำณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลำ  

     10  นำที   ส ำหรบัท่ำนทีส่นใจกรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร)์  



 

     

 

 

     จำกน้ันน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมลเบิร์น 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  

 น ำท่ำนเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL   หรือเทยีบเท่ำ 

 
วนัท่ีหา้ของการเดินทาง      เมลเบิรน์–รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ–ชมนกเพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำท่ำนช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำกคนไม่ว่ำจะเป็นตุก๊ตำโคอำล่ำ จิงโจ้ 

   ครีมบ ำรุงผิว เสื้ อผ้ำรำคำที่เป็นกันเอง (สถำนที่และเวลำในกำรซ้ือของขึ้ นอยู่กับ

   ควำมเหมำะสมในแต่ละฤดู หัวหน้ำทวัร์จะเป็นผู้แนะน ำ) จำกน้ันสู่ย่ำนดันดีนองส์

   ที่ยังเป็นป่ำของต้นยูคำลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์ 

 เดินทำงสู่สถำนีรถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM 

 TRAIN)  ซ่ึงแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทำงในกำรเดนิทำงระหว่ำงเมืองและ   

 ขนส่งสนิค้ำเปิดให้บริกำรในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสำยเก่ำที่ว่ิงระยะสั้น  ๆ 

ปัจจุบนัได้ถูก ดัดแปลงน ำมำใช้ในกำรท่องเที่ยวชมป่ำ  

 น ำท่ำนน่ัง รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ เพ่ือชมทศันียภำพ

อนัสวยงำมตำมแนว เขำตลอดเส้นทำงว่ิงของ

รถไฟและท่ำนยังสำมำรถน่ังห้อยขำผ่อนคลำย

 อำรมณ์พร้อมชมทศันียภำพตลอดทำงที่เตม็ไปด้วย

หุบเขำและป่ำสงูที่ยังคงควำมสมบูรณ์   

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์หรือ บารบ์ีคิว 

  น ำท่ำนเดินทำงสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชำติ เกาะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกำะเลก็ ๆ ที่เตม็ไป

   ด้วยสตัว์พ้ืนเมืองมำกมำยที่ทำงกำรอนุรักษ์ทั้งสตัว์น ำ้และสตัว์ป่ำและคงควำมเป็น

   ธรรมชำติที่มีหำดทรำยและป่ำพุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน ้ำ

   และนก นำนำชนิด 

   น ำท่ำนสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบกำรณ์อนัน่ำ 

   ประทบัใจกบักำรชมควำมน่ำรักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กท่ีสุดในโลกที่อยู่รวมกัน

   เป็นกลุ่มใหญ่บนชำยหำด SUMMERLAND BEACH ในบรรยำกำศอันสวยงำม

   ยำมพระอำทิตย์อัสดงซ่ึงท่ำนจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวน

   พำเหรดขึ้นจำกทะเลเพ่ือกลับคืนสู่รังพร้อมอำหำรในปำกมำฝำกลูกตัวน้อยที่รออยู่

   ในรัง เหล่ำเพนกวินทั้งหลำยจะส่งเสยีงเรียกหำลูกและเดินให้ท่ำนเหน็ควำมน่ำรัก

   อย่ำงใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่ำน้ีจะออกไปหำอำหำรแต่เช้ำและจะกลับมำอีกที

   ตอนพระอำทิตย์ตก ( หำ้มถ่ำยรูปเพนกวิน เพรำะเป็นกำรรบกวนหรืออำจจะท ำ

   ใหเ้พนกวินตกใจ ) จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่เมลเบิร์น  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึง่ตวั เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

 น ำท่ำนเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL   หรือเทยีบเท่ำ 

 



 

     

 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง       นครเมลเบิรน์ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำท่ำนชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีควำมตื่นตำตืน่ใจด้วยกำรผสมผสำนทั้งควำมเกำ่

   และควำมใหม่เข้ำด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น ำ้ Yarra มี 

   สวนสำธำรณะริมน ำ้ มีสถำปัตยกรรมของยุคตืน่ทองในสมัยกลำงศตวรรษที่ 18 

   คละเคล้ำกบัตึกสงูระฟ้ำในสมัยปัจจุบันท ำให้มีภูมิทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มี

   แม่น ำ้ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  น ำท่ำนชม อาคาร

   รฐัสภา อำคำรที่ก่อสร้ำงตำมแบบสถำปัตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟิตซรอย  

   สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นำนำพันธุ ์เป็นที่ตั้ง กระท่อม 

   กปัตนัคุก้ (ไม่รวมค่ำเขำ้ชมในกระท่อม)บ้ำนพักของนักส ำรวจชำวองักฤษคน

   ส ำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมน้ีได้ถูกย้ำยมำ

   เพ่ือเป็นกำรเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวำระครบรอบ 100 ปี อสิระช้อปป้ิงอย่ำง

   จุใจในย่ำนไชน่ำ ทำวน์ ร้ำนค้ำมำกมำยบนถนน Swanston และยังมีอำคำรบ้ำนเก่ำ

   สร้ำงตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกำศแบบชำวจีนและชำวเอเซีย   

   หรือจะช้อปป้ิงห้ำงสรรพสนิค้ำชื่อดัง อำท ิห้ำงเดวิด โจน์ ห้ำงมำยเออร์  ในย่ำน

   ถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เตม็ไปด้วยร้ำนเสื้อผ้ำแฟช่ัน 

   หลำกหลำยส ำหรับบุรุษและสตรี   (อาหารกลางวนั ตามอัธยาศัย) 

   จำกน้ันท ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ำอำกำศยำนนครเมลเบิร์น   

15.20 น.    เหิรฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบนิที่  TG466 

21.45 น.        เดินทางถงึกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 BW... POPULAR AUSTRALIA 6 D/4N 

ซดินยี ์– บลูเมาทเ์ทน่ส ์– เมลเบริน์ – เกรทโอเชีย่นโรท้ 6 วนั 4 คนื 

อัตราค่าบริการ  

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  

       

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 
ผู้ใหญ่ 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 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ    9,900.- บาท   9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ลดท่านที ่3   1,000. -บาท   1,000. -บาท 

*กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมผีู้ โดยสำรมำกกว่ำ 20 ทำ่นขึ้นไป หำกผู้โดยสำรทีเ่ป็นผู้ใหญ่ต ่ำกว่ำ 20 ทำ่น บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือปรับรำคำเพ่ิมขึ้น ส่วนขนำดของกรุ๊ปจะสรปุได้หลังทีปิ่ดกรุ๊ปแล้วประมำณ 3 อำทติยก่์อนเดินทำง 

*รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีน ำ้มนัของสำยกำรบินหำกมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมจำกสำยกำรบิน  

* กรณีออกตั๋วแล้วมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสำยกำรบิน 

*ส ำหรับห้องทีเ่ป็นสำมเตียง (Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจ ำนวนน้อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่

สำมำรถพักได้ 3 ทำ่น (2 Double beds)หรืออำจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส ำหรับ

ห้องนอน 3 ทำ่น 

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตั๋วทีลู่กค้ำซื้อเองเพ่ือต่อเทีย่วบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดินทำงกบัคณะเรำหำกเทีย่วบินล่ำช้ำหรือ

จ ำนวนผู้ เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ 

*หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือทีน่ั่งบนเคร่ืองรวมถงึกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรณุำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทวัร์หรือ

ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมทีข่อหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสำยกำรบินจะพิจำรณำให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณีลูกค้ำมวีีซ่ำอยู่แล้ว หรือ มบีัตรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยืน่วีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง   

* หำกจ ำนวนลูกค้ำทีเ่ดินทำง 15 -18 ทำ่น บริษัทฯจะจัดรถขนำด 21-25 ทีน่ั่งในกำรบริกำรตลอดกำรเดินทำง 

* ทีน่ั่งส ำหรับกรุ๊ปทีเ่รำจองเป็นทีน่ั่งทัว่ไปไม่ใช่ทีน่ั่งด้ำนหน้ำสดุ(long leg seat)  

* โรงแรมทีอ่อสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มคีนยกกระเป๋ำ  



 

     

 

 

อตัรานี้ รวม 

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

รำยกำร 

2. ค่ำโรงแรมที่พกั (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ 

3. ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่,ี ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศ

ออสเตรเลีย 

4. ค่ำมัคคเุทศก์ของบริษัทจำกกรงุเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

5.  ค่ำประกนักำรเดินทำงรวมอบุัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุ้มครอง ต้องท ำประกนั(รำยเดี่ยว) ลูกค้ำสำมำรถจัดท ำเอง

ได้ หรือกรณุำติดต่อสอบถำมกบัทำงบริษัทฯ    

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

 กรณลีกูค้ำอำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ 75 ปีข้ึนไป และ ไม่ได้เดนิทำงไป-กลับ พร้อมกรุป๊ ต้องท ำประกนัเดี่ยว

เพิ่ม กรุณำสอบถำมรำยละเอียดกับเจ้ำหน้ำที่  

 ลูกค้ำที่จอยแลนด ์ทีอ่ำศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม ์

ค่ำน ำ้มันจำกสำยกำรบิน ณ วันที่  1 ตุลำคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีน ำ้มนั หำกสำย

กำรบินเปลี่ยนแปลงภำษีน ำ้มันหลงัจำกนี้  

7. ค่ำวีซ่ำออสเตรเลีย ส ำหรับคนไทย 

อตัรานี้ ไม่รวม  

1. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 

2. ค่ำน ำ้หนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณทีีเ่กนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด  ควรจัดเตรียม 23 กิโลกรัม 

: โดยสำยกำรบินไทย (inter) อนุญำตใหโ้หลดกระเป๋ำไดท่้ำนละ 30 กิโลกรมั และ บินภำยในสำยกำรบินแควนตัส 

(domestic) อนุญำตใหโ้หลดไดท้่ำนละ 23 กิโลกรัม และ กระเป๋ำเลก็ถือข้ึนเครือ่งได ้1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

3. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองดื่มและค่ำอำหำรทีส่ั่งเพิ่มเอง  

4. ค่ำอำหำรทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำซกัรีด ฯลฯ 

5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลีย่ 12 เหรียญออสเตรเลีย) 

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

8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนกังำนยกกระเป๋ำ ลกูค้ำควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพื่อควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดินทำ 

9. ไม่มีแจกน ้าดืม่บนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 

10. ไม่รวมค่ำอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนื่องจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

11. กรณไีม่เดนิทำงพร้อมกรุป๊ตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้ำต้องท ำประกนัเพิ่มเอง หรอื จะให้บริษัทฯ จัดท ำให้ ทำงลกูค้ำ

สำมำรถแจ้งได้ (เป็นไปตำมกฎหมำยทุกท่ำนต้องท ำประกนักำรเดินทำงกรณเีดินทำงกับบริษัททวัร์) 

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

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

2. ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียก่อน 

21 วันท ำงำน หรือก่อน 3 สัปดำห์  



 

     

 

 

3. หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ำ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำยกำรบินและ

ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำทั้งหมด 

4. ส าหรบัส่วนทีเ่หลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนัท าการส าหรบัท่านทีร่อผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อน 

วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้  50  วนั ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้

หากผูเ้ดินทางยกเลกิหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  

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

2. แจ้งล่วงหน้ำ 31– 50 วัน ก่อนเดนิทำง หักค่ำมัดจ ำตั๋วท่ำนละ 30,000 บำท  

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

- กรณทีีถู่กปฏเิสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษัทขอยึดค่ำมดัจ ำทั้งหมดและหักค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทวัร ์ 

- กรณอีอกต๋ัวแล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนค่ำต๋ัว หรือยึดมัดจ ำทั้งหมด 

- กรณย่ืีนวีซ่ำแล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนค่ำวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำวีซ่ำ (NON REFUND) 

- กรณตีิดธุระส่วนตัว หรือ เอกสำรไม่พร้อมที่จะย่ืนวีซ่ำ ขอยึดมัดจ ำทั้งหมด 

4. แจ้งล่วงหน้ำ 1 – 20 วัน ก่อนเดินทำง จะไม่มกีำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลกิในวนัเดนิทำง หรอืถูกปฏเิสธกำรเข้ำเมอืง หรอืไม่ใช้บริกำรระหว่ำงทวัร์ จะไม่มกีำรคืนเงินไม่ว่ำกรณใีดๆ 

ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ  

 รำยกำรอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรอืโรงแรมที่พกัใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณท์ำงกำรเมอืงและภัยธรรมชำตฯิลฯ โดยบริษัทฯจะค ำนงึถึงควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้เดนิทำง

เป็นส ำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเข้ำเมอืงห้ำมผู้เดินทำงออก หรอืเข้ำประเทศ เนื่องจำกมีสิ่งผิด

กฎหมำยหรอืสิ่งต้องห้ำมน ำเข้ำประเทศรวมถงึเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรอืควำมประพฤตส่ิอไปในทำงเสื่อมเสียหรอืด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ำมทีก่องตรวจคนเข้ำเมอืงพิจำรณำแล้ว ทำงบริษัทฯไม่คนืเงินไห้ท่ำนไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรอืบำงส่วน  

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำไม่ครบถ้วนและไม่ผ่ำน

มำตรฐำนในเรื่องกำรเงนิและกำรท ำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเข้ำเมืองของ

ประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมอืงให้กับชำวต่ำงชำติ หรอื คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบ

ค่ำตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศไทยที่ทำ่นออกตั๋วเองเพื่อต่อเคร่ืองในกรณทีี่สำยกำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทำงสถำนฑตูออสเตรเลีย  เริ่ มกำรเกบ็ขอ้มูลดำ้นไบโอเมตทรกิซ์ จำกผูส้มคัรทกุท่ำน ทีส่มคัรขอวซ่ีำ เพือ่เดินทำงไป 

ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวซ่ีำทกุท่ำน จะตอ้งมำติดต่อ ทีศู่นยยื์น่วซ่ีำออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลำยน้ิวมือ 

และตอ้งจองคิววซ่ีำก่อนยืน่เท่ำนัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทำง มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน (นับวันเดนิทำง) และถ่ายส าเนาหนา้ทีม่ีการเดินทางเขา้-ออก หรือมี

วีซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคญัมาก) 



 

     

 

 

***กำรยืน่วซ่ีำออสเตรเลียไม่จ ำเป็นตอ้งน ำพำสปอรต์เขำ้สถำนทูต สำมำรถใชเ้รคคอรด์กำรเดนิทำง (ถำ้มี) หรอื 

ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หำกใหท้ำงบริษทัฯ มำ จะดกีวำ่เนือ่งจำกทำงบริษทัฯ จะน ำพำสปอรต์ไปรูดเลม่ที ่

VFS แลว้น ำกลบัมำพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทำงลกูคำ้จะรบัคืนอีกทีสนำมบิน ณ วนัเดนิทำง *** 

2) รูปถ่ำยส ีจ ำนวน 2 รูป (ขนำด 1 นิ้วคร่ึง หรอื 2 นิ้ว) 

3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

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

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

ทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกิจกำร 

6) ข้ำรำชกำรจะต้องมีหนังสือรับรองกำรท ำงำน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ ขอส ำเนำบัตรข้ำรำชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะไดค้ืนเพือ่ไดร้บั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่าน ั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยี

ไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจำกโรงเรียน(ตัวจริง)หรอืสมุดรำยงำนประจ ำตัวนกัเรียนหรือกรณปิีดเทอมใช้บัตรนกัเรียน  

10) ขอส ำเนำสูติบัตร เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี 

11) เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี หำกไม่ได้เดินทำงกับบิดำ หรอื มำรดำ  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่าน ั้น จำกบิดำและ

มำรดำให้อนุญำตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุต า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัทีต่วัแทนยืน่วีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกทำงอ ำเภอจำกบิดำและมำรดำอนุญำต

ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ทีมี่อายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอำย ุ 75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดนิทำง

จริง บริษทัฯจะด ำเนินกำรใหแ้ละแนะน ำใหยื้น่วซ่ีำกอ่นวนัเดนิทำงมำกกวำ่ 45 วนั และตอ้งจำ่ยค่ำทวัรท์ัง้หมดก่อน

เดินทำง 15 วนั ในกรณีทีว่ซ่ีำไม่ผ่ำนหรอืออกไม่ทนัตำมก ำหนดวนัเดินทำงมีผลท ำใหเ้ดินทำงไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วำ่กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทำงทีผ่่ำนแลว้จะยกเลิกเดินทำงเนือง

จำกมีบำงท่ำนในคณะไม่ผ่ำน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญำติหรือผูติ้ดตำมทีผ่ลวี

ซ่ำออกแลว้แต่ยกเลกิเพรำะกรณีน้ี) 

กรณีทีย่ืนยนัจะใหย้ืน่วีซ่า  เนื่องจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรย่ืนวีซ่ำเป็นเวลำนำน และมค่ีำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรท ำ

ประกนัสุขภำพซึ่งลกูค้ำจะต้องจ่ำยเองพร้อมกับตอนย่ืนวีซ่ำ  (รำคำข้ึนอยู่กับบริษัทฯ ประกนันั้นๆ หรือ ลกูค้ำ

สำมำรถท ำเองได้)  หลงัจำกย่ืนแล้ว รออกีประมำณ 7-10 วัน ทำงสถำนทูตจะส่งใบฟอรม์ (Health Form) เพื่อ

ไปตรวจสุขภำพโรงพยำบำลตำมที่สถำนฑูตก ำหนด หลังจำกนั้นรอผลวีซ่ำอกีท ี นอกจำกนี้ วีซ่ำข้ึนอยู่กับผลของ

สุขภำพของผู้สูงอำยุเองและทำงสถำนทูตพิจำรณำเป็นรำยบุคคล ส่วนวันรับวีซ่ำไม่สำมำรถระบุได้ กรุณำใส่

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์ (ส าคญัมาก) ทีส่ามารถติดต่อได ้ ลงในส ำเนำบัตร

ประชำชนและ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน เพื่อกรอกฟอร์มในกำรย่ืนวีซ่ำ  

13) ระยะเวลำในกำรย่ืนวีซ่ำประมำณ 10-15 วัน   หนงัสอืเดนิทำง(PASSPORT) หำกมีบำงท่ำนได้ย่ืนเล่มเข้ำ VFS 

แล้วน ำเข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันก ำหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่ม

เดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยืน่วีซ่า  หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --            
                 



 

     

 

 

กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส ำหรับเดนิทำงเพื่อธุรกิจเท่ำนั้น ซึ่งกำรเดินทำงกับทวัร์จะต้องย่ืน 

วีซ่ำทอ่งเที่ยว เนื่องจำกกำรทอ่งเที่ยวจะต้องย่ืนวีซ่ำแบบทอ่งเที่ยว(Tourist Visa) แต่หำกลกูค้ำจะใช้บัตรเอเบค (APEC 

CARD) แล้วไม่สำมำรถเข้ำประเทศออสเตรเลียได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

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

เนือ่งจากตามเงื่อนไขวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซ่ีาล่าสุด แลว้จะยกเลกิวซ่ีาอันเก่าโดยอัตโนมตัิ) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบั

ดุลพนิจิของลกูคา้ในการตัดสนิใจ ต้องกำรสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 

344 6300 
 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่ำไม่สำมำรถ

แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรบัพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท์ีจ่ะ

เดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั้น  
 

กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า  

1. หำกทำ่นถูกปฏเิสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด หรอื หากตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนยีมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนัก ำหนดวันเดนิทำง  สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ด้ช ำระไปแล้ว และทำง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงนิค่ำทวัร์ทั้งหมด  

3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลกัฐำนปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จรงิ หรอื

ผิดวัตถุประสงค์ในกำรย่ืนขอวีซ่ำทอ่งเที่ยว  ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวีซ่ำของท่ำน 

ข้ึนอยู่กับทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

ท่ีอยู่ ตวัแทนรบัยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

ช้ัน 28 อำคำรเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สขุุมวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันำ, กรงุเทพฯ 10110 

ท ำกำร : 8.30น. – 16.30น. วนัจันทร์ ถงึ วนัศกุร์ ยกเว้นวนัหยุด ของ สถำนทูตออสเตรเลีย 

เวลำยื่นใบสมัคร : 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 ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขท่ีจะยื่นกรุป๊*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารท่ีช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า  

 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

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

2. วนั-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อำยุ .................... ปี   สถำนที่เกิด ............................... .......... 

3. ช่ือ / นำมสกุลเดมิ (หำกมี) ................................................................................... 

4. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...................................................................................... ............................ 

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

โทรศัพทบ้์ำน .....................................................  มอืถอื .................................................. ... 

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

ช่ือสถำนที่ท  ำงำน หรอืร้ำนค้ำ ................................................................................................ ...................... 

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

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

6. สถำนภำพ   (.....) โสด   (.....) สมรส   (.....) หย่ำ (.....) ม่ำย (.....) อยู่กินฉันสำมี-ภรรยำ   (.....) แยกกันอยู่ 

ถ้ำสมรสแล้ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือ-นำมสกุล ..............................................................................  วัน-เดอืน-ปีเกิด ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) 

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

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

7. บคุคลที่จะเดินทำงไปด้วยกัน   กรุณำระบุ 

 ช่ือ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสัมพันธ์ ............................ 

 ช่ือ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสมัพันธ์ ............................  

8. กรณเีป็นนกัเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ ............................... ........................................... 

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

9. ท่ำนเคยถูกปฏเิสธกำรวีซ่ำหรอืไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................. 

10. ท่ำนเคยเดนิทำงไปออสเตรเลียหรอืไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพกั) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตยีงเดี่ยว) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพกั 1 เดก็พกักับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพกั 1 เดก็พกักับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 10.4  ห้องพกั 1 เดก็พกักับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP)  เตียงเสรมิ ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง     

12. อำหำร        ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

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

14. รเีควสทีน่ั่ง.........................................................(รมิทำงเดิน/ริมหน้ำต่ำง/อื่นๆ) (ทำงบริษทัฯ จะแจง้ทำงสำยกำร

บินฯ ตำมทีรี่เควสมำ แต่ไม่สำมำรถกำรนัตีไดเ้ลย ข้ึนอยู่กบัพิจำรณำของทำงสำยกำรบิน หรือทำงกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลัก) 


