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รหัสโปรแกรม : 17257 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 
 

 
 

 

BW… POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS 
ซิดนีย ์– บลูเมาทเ์ท่นส ์– เมลเบิรน์ – เกรทโอเช่ียนโรท้ 6 วนั 4 คืน 

บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย ์เมืองเอกแหง่รฐันิวเซาท์เวลส ์ลอ่งเรือ

ส าราญชมอ่าวซิดนีย ์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ ส่ิงก่อสรา้งอนัโด่งดงัของออสเตรเลียท่ีองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให้

เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแหง่ใหม่  ชมความงามของอ่าวซิดนีย ์ ท่ามกลางแสงตะวนัและทะเลสีครามบรรยากาศ

อนัสดชื่นของอ่าวซิดนีย ์ ชมสตัวพ้ื์นเมืองหลากหลายชนิดท่ี โคอาล่า พารค์  ชมเขาสามอนงค ์THREE SISTERS ROCK 

ต านานแหง่อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์อนัเป็นมรดกโลก เมลเบิรน์ ชมอาคารรฐัสภา อาคารท่ีก่อสรา้งตามแบบ

สถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์ และ กระท่อมกัปตนัคุก้ 

นักส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย น าท่านเดินทางสู ่ เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ท่ี

เดินข้ึนจากทะเลกลุม่ใหญ่บนชายหาดกลบัคืนสูร่งัพรอ้มอาหารมาฝากลกูตวันอ้ย รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ (PUFFING 

BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนถ่ายล าเลียงถ่านหินระหวา่งเมืองในสมยัก่อนแต่ปัจจุบนั

ดดัแปลงใหเ้ป็นรถไฟในการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

● เมนูพิเศษ!! กุง้ลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเย่ียม  

● รบัประทานอาหารไทย 1 ม้ือ 

● พรอ้มสะสมไมลจ์ากการบินไทย 

ก ำหนดกำรเดินทำง   12-17  เมษำยน 2563 (สงกรำนต)์ 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์  

2 
นครซิดนีย ์– สวนสตัวพ้ื์นเมือง KOALA PARK  

อุทยำนแห่งชำติบลูเมำ้ทเ์ท่นส ์- ซิดนีย ์

 Sydney 

3 
นครซิดนีย ์– เทีย่วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่ำว

ซิดนีย ์- ชอ้ปป้ิง (บิน) เมลเบิรน์  

Melbourne  

4 
เกรทโอเช่ียนโรด้(เต็มสำย) - เมืองอโพโลเบย ์

พอรต์แคมเบลล ์- เมลเบิรน์ 

Melbournel 

5 

เมลเบิรน์ – รถไฟจกัรไอน ้ ำโบรำณ 

ชมเพนกวินทีเ่กำะฟิลลิป พรอ้มทำนกุง้มงักรคน

ละครึง่ตวั 

 Melbourne  

6 นครเมลเบิรน์ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ  
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16.00 น.  คณะเดินทำงพร้อมกนัที่ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2  แถว D 

เคำน์เตอร์สำยกำรบนิไทย (TG) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
19.20 น.  เหินฟ้ำสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบนิที่  TG 475 

วนัแรกของกำรเดินทำง(วนัท่ี 12 เมษำยน 2563)       กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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07.20 น.  เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนคงิฟอร์ดสมิทธ ์นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่ำนพิธตีรวจ

คนเข้ำเมือง  

 น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ อุทยำนแห่งชำติบลูเมำ้ทเ์ท่นส ์ชื่นชมทวิทศัน์อนัสวยงำมบนผืน

แผ่นดนิและหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนำนำชนิด สตัว์ต่ำงๆ สำมำรถ

อำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและเตม็ไปด้วยต้นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกลเป็นสนี ำ้เงนิ

ตำมหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ ผ่ำนเมืองเลก็ๆกลำงหุบเขำชื่อว่ำ KATOOMBA  จำกน้ันชม 

เขำสำมอนงค ์(THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สำมก้อนรูปทรงแปลก

ตำที่เกดิจำกฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต ำนำนควำมรักอนัแสนเศร้ำของยักษ์สำวอะบอ

ริจ้ินสำมตนที่ถูกสำปให้เป็นหินสำมก้อนท ำให้หุบเขำแห่งน้ีมีควำมงำมยิ่งขึ้น จำกน้ัน

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ SCENIC WORLD  บริษัทที่บริกำรกระเช้ำและรถรำงลงหุบเขำท ำให้

ท่ำนได้ชมเขำสำมอนงค์ได้สวยงำมยิ่งขึ้นอกีมุม น ำท่ำนรถรำงไฟฟ้ำ (KATOOMBA 

SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินในสมัยก่อนมีควำมชันถึง 45 

องศำ ว่ิงผ่ำนทะลุหุบเขำอนัสงูชนัสู่หุบเขำด้ำนล่ำงอย่ำงตืน่เต้นและหวำดเสยีว จำกน้ัน

ให้ท่ำนได้เดินชมธรรมชำติตำมทำงไม้ที่จัดไว้อย่ำงสวยงำมใต้หุบเขำ ชมป่ำฝนและ

หุ่นจ ำลองกำรขดุถ่ำนหินในสมัยก่อน จำกน้ันข้ึนกระเชำ้ SCENIC CABLEWAY 

จำกใต้หุบเขำสู่ด้ำนบนพร้อมชมควำมงดงำมเบื้องล่ำงของหุบเขำสนี ำ้เงนิที่ท่ำนยัง

สำมำรถชมยอดเขำสำมอนงค์อกีมุมที่แตกต่ำง  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัแบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตำคำร 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไป

กบักำรชมธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสตัว์พ้ืนเมืองนำนำชนิด อำท ิ โคอำลำ่ 

จิงโจ ้ วอมแบท ให้ท่ำนได้สมัผัสและถ่ำยรูปคู่กบัโคอำล่ำตัวน้อยอย่ำงใกล้ชิด 

สนุกสนำนกบักำรใหอ้ำหำรจิงโจจ้ำกมือของท่ำนเอง สดชื่นผ่อนคลำยไปกบั

บรรยำกำศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่ำ 10 เอเคอร์ของผนืป่ำอนัอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น  
     

     
      

     หลังจำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตวัเมืองซิดนยี ์

ค ำ่     รบัประทำนอำหำรค ำ่ อำหำรจีน ณ ภตัตำคำร 

 น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พัก  FOUR POINT BY SHERATON  SYDNEY 

CENTRAL  หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (วนัท่ี 13 เมษำยน 2563)   นครซิดนีย ์- อุทยำนแห่งชำติบลูเมำ้ทเ์ท่นส ์– สวนสตัว ์

                          พื้ นเมือง KOALA PARK 

 



 

  

   

 

 BW.POPULAR  6D4N (TG ) 12-17APR20        Page 4 

++โปรส่วนลดส ำหรบัลูกคำ้ 1,000 บำท ++ 

เพียงจองและช ำระ ภำยในวนัที่ 31 ม.ค.63 

 

 

เชำ้     รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

   น ำท่ำนชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหำดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซ่ีนิยม

   มำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเยน็ในบรรยำกำศท่ำมกลำงสำยลม แสงแดด  

   อนัสดชื่น ทีนิ่ยมเล่นกระดำนโต้คล่ืน หำดทรำยแห่งน้ียงัได้เป็นเส้นทำงในกำรว่ิง

   มำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกฬีำโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่ำนชมบำ้นของเศรษฐีบนเนินเขำ แวะจุดชมวิวบนหน้ำผำเพ่ือชมทศันียภำพอนั

   สวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชม

   วิวที่สวยงำมอกีแห่งที่ท่ำนจะได้ชมท้องทะเลอนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และ

   ควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวำงปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำมสงครำม มำ้หินของมิสซิสแม็คควอรี ่

   ม้ำน่ังหินตวัโปรดของภริยำของผู้ส ำเรจ็รำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำทเ์วลส ์ ซ่ึงเป็น

   ม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสดุของสวนสำธำรณะ ด้ำนหน้ำเป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม  

   นอกจำกน้ีด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมที่ท่ำนจะถ่ำยรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ำสแ์ละสะพำนฮำร์เบอร์เป็นสญัลักษณข์องนครซิดนีย ์ 

   แวะร้ำนช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำก อำทเิช่นครีมบ ำรุงผิว หรือของที่

   ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้ 

เท่ียง     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน  

    ล่องเรือส ำรำญในอ่ำวซิดนีย ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่ำเฮำ้ส ์(OPERAHOUSE) 

สิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ใน แบบ

สถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงชื่อเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อู

ซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ 

ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (วนัท่ี 14 เมษำยน 2563)     นครซิดนีย ์– เท่ียวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย ์   

 ชอ้ปป้ิง – เมลเบิรน์ 
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มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้อง

แสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือท่ำนยงั

สำมำรถถ่ำยรูปกบัสะพำนฮำรเ์บอร ์  ที่เชื่อมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำนเหนือกปัตัน

เมืองซิดนียเ์ข้ำหำกนั ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนียไ์ด้อย่ำงสวยงำมและท ำให้กำรเดิน

เข้ำสู่ตวัเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชำวออสซ่ีน ำออกมำอวดควำมงำม

ในอ่ำวแห่งน้ี จำกน้ันเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์  ให้ท่ำนได้อสิระช้อป  

   ป้ิงที่ย่ำนซิตี้ เซน็เตอร์ หรือปป้ิงสนิค้ำมำกมำยจำกห้ำงดัง 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 ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำรไทย 

จำกน้ันเดินทำงสู ่สนำมบินภำยในประเทศของเมืองซิดนีย ์

…….น.    เดินทำงโดยสำยกำรบนิโดยสำยกำรบนิภำยในประเทศ สู่ เมลเบิรน์ เที่ยวบินที ่

…….น.    ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย   

     น ำท่ำนเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทยีบเท่ำ 

 
วนัท่ีสีข่องกำรเดินทำง  (วนัท่ี 15 เมษำยน 2563)  เกรทโอเช่ียนโรท้ (เต็มสำย) – เมืองอโพโล เบย ์–พอรต์ 

    แคมเบลล ์-เมลเบิรน์ 

เชำ้     รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

  น ำท่ำนเดนิทำงจำกเมลเบิร์นตำมเส้นทำงสำย เกรทโอเช่ียนโรด้แบบเต็มสำย ที่

  สวยงำมและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลำดไม่ได้เลยหำกมำถึงรัฐวิกตอเรีย 

  ผ่ำนทำงเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอตุสำหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จำกน้ันน ำท่ำน

  เข้ำสู่เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ด ให้ท่ำนได้ชมทศันียภำพที่สวยงำมของชำยฝั่งมหำสมุทร

  และหำดทรำยต่ำง ๆ ตำมเส้นทำงที่งดงำมแห่งหน่ึงของออสเตรเลีย โดยผ่ำน 

  เมืองAnglesea และเมือง Lorne ที่เตม็ไปด้วยธรรมชำติพร้อมทะเลสวยงำมและ

  สงบ ก่อนเข้ำสู ่Apollo Bay ที่เป็นอกีเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงำมอกี

  เมืองและมีน ำ้ทะเลสนี ำ้เงนิตัดกบัป่ำอนัเขียวขจีท ำให้เมืองน้ีมีเสน่ห์สวยงำม  

  นอกจำกน้ีระหว่ำงทำงผ่ำนชมโคอำล่ำที่อยู่ตำมต้นยูคำลิปตัสตำมธรรมชำติ  

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบตะวนัตก 

      จำกน้ันเดนิทำงต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์สมัผัสกบัทศันียภำพที่สวยงำมที่สดุในโลก 

   คุณจะต้องตะลึงกบัภำพทวิทศัน์อนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิ

   ประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  น ำท่ำนชมปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติของหิน  

   Twelve Apostles  ซ่ึงตั้งชื่อตำม 12 นักบุญ หรือสบิสองสำวกศักดิ์สทิธิ์ของศำสนำ

   คริสต์ ซ่ึงถือว่ำเป็นควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติที่ไม่ควรพลำด  ( แนะน ำซ้ือทวัร์
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   เพ่ิมโดยนัง่เฮลิคอปเตอร ์ใหท่้ำนชมควำมงำมในมมุสงูทีร่บัรองไดว้่ำท่ำนจะตอ้ง

   ประทบัใจ รำคำทีเ่ร่ิมตน้โดยประมำณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลำ  

     10  นำที   ส ำหรบัท่ำนทีส่นใจกรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร)์  

     จำกน้ันน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมลเบิร์น 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ อำหำรจีน  ณ ภตัตำคำร  

น ำท่ำนเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทยีบเท่ำ 

 

 

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง   (วนัท่ี 16 เมษำยน 2563)     เมลเบิรน์ นครเมลเบิรน์ชมเมือง  –รถไฟจกัรไอน ้

    โบรำณ - ชมนกเพนกวินท่ีเกำะฟิลลิป 

 

เชำ้     รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

    น ำท่ำนชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีควำมตื่นตำตืน่ใจด้วยกำรผสมผสำนทั้งควำมเกำ่

    และควำมใหม่เข้ำด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น ำ้ Yarra มี 

    สวนสำธำรณะริมน ำ้ มีสถำปัตยกรรมของยุคตืน่ทองในสมัยกลำงศตวรรษที่ 18 

    คละเคล้ำกบัตึกสงูระฟ้ำในสมัยปัจจุบันท ำให้มีภูมิทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มี

    แม่น ำ้ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  น ำท่ำนชม อำคำร

    รฐัสภำ อำคำรที่ก่อสร้ำงตำมแบบสถำปัตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟิตซรอย  

    สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นำนำพันธุ ์เป็นที่ตั้ง กระท่อม 

    กปัตนัคุก้ (ไม่รวมค่ำเขำ้ชมในกระท่อม)บ้ำนพักของนักส ำรวจชำวองักฤษคน

    ส ำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมน้ีได้ถูกย้ำยมำ

    เพ่ือเป็นกำรเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวำระครบรอบ 100 ปี 

   น ำท่ำนช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำกคนไม่ว่ำจะเป็นตุก๊ตำโคอำล่ำ จิงโจ้ 

   ครีมบ ำรุงผิว เสื้อผ้ำรำคำที่เป็นกนัเอง (สถำนที่และเวลำในกำรซ้ือของขึ้นอยู่กบั

   ควำมเหมำะสมในแต่ละฤดู หัวหน้ำทวัร์จะเป็นผู้แนะน ำ) จำกน้ันสู่ย่ำนดนัดนีองส์

   ที่ยังเป็นป่ำของต้นยูคำลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์ 

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนัแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตำคำร 

เดินทำงสู่สถำนีรถไฟจกัรไอน ้ ำโบรำณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) 

 ซ่ึงแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทำงในกำรเดนิทำงระหว่ำงเมืองและขนส่งสนิค้ำเปิด 

 ให้บริกำรในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสำยเก่ำที่ว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูก 

 ดัดแปลงน ำมำใช้ในกำรท่องเที่ยวชมป่ำ น ำท่ำนน่ัง รถไฟจกัรไอน ้ ำโบรำณ เพ่ือ

 ชมทศันียภำพอนัสวยงำมตำมแนวเขำตลอดเส้นทำงว่ิงของรถไฟและท่ำนยัง 

 สำมำรถน่ังห้อยขำผ่อนคลำยอำรมณ์พร้อมชมทศันียภำพตลอดทำงที่เตม็ไปด้วย

 หุบเขำและป่ำสงูที่ยังคงควำมสมบูรณ์น ำท่ำนเดนิทำงสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชำติ  
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เกำะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกำะเลก็ ๆ ที่เตม็ไปด้วยสตัว์พ้ืนเมืองมำกมำยที่ทำงกำร

อนุรักษ์ทั้งสตัว์น ำ้และสตัว์ป่ำและคงควำมเป็นธรรมชำติทีมี่หำดทรำยและป่ำพุ่ม

เลก็ ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่ของเพนกวินตวัน้อย แมวน ำ้และนก นำนำชนิด 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึง่ตวั เสิรฟ์พรอ้มไวน์

รสเยีย่ม 

   น ำท่ำนสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบกำรณ์อนัน่ำ 

   ประทบัใจกบักำรชมควำมน่ำรักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ลก็ท่ีสุดในโลกที่อยู่รวมกนั

   เป็นกลุ่มใหญ่บนชำยหำด SUMMERLAND BEACH ในบรรยำกำศอนัสวยงำม

   ยำมพระอำทติย์อสัดงซ่ึงท่ำนจะได้เหน็ฝงูเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกนัยกขบวน

   พำเหรดขึ้นจำกทะเลเพ่ือกลับคืนสู่รังพร้อมอำหำรในปำกมำฝำกลูกตัวน้อยที่รออยู่

   ในรัง เหล่ำเพนกวินทั้งหลำยจะส่งเสยีงเรียกหำลูกและเดนิให้ท่ำนเหน็ควำมน่ำรัก

   อย่ำงใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่ำน้ีจะออกไปหำอำหำรแต่เช้ำและจะกลับมำอกีที

   ตอนพระอำทติยต์ก ( หำ้มถ่ำยรูปเพนกวนิ เพรำะเป็นกำรรบกวนหรืออำจจะท ำ

   ใหเ้พนกวนิตกใจ ) จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสูเ่มลเบิร์น  

     น ำท่ำนเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทยีบเท่ำ 

 
วนัท่ีหกของกำรเดินทำง  (วนัท่ี 17 เมษำยน 2563)    นครเมลเบิรน์ชมเมือง  ช็อปป้ิง – กรุงเทพฯ 

เชำ้     รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

อสิระช้อปป้ิงอย่ำงจุใจในย่ำนไชน่ำ ทำวน์ ร้ำนค้ำมำกมำยบนถนน Swanston และ

ยังมีอำคำรบ้ำนเก่ำสร้ำงตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกำศแบบชำวจีนและ

ชำวเอเชยี  หรือจะช้อปป้ิงห้ำงสรรพสนิค้ำชื่อดัง อำท ิห้ำงเดวิด โจน์ ห้ำงมำยเออร์  

ในย่ำนถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เตม็ไปด้วยร้ำนเสื้อผ้ำ

แฟชั่นหลำกหลำยส ำหรับบุรุษและสตรี    

11.00 น.                     เชค็เอำทจ์ำกโรงแรมแล้วน ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ำอำกำศยำนนครเมลเบิร์น 

15.15 น.    เหินฟ้ำสู ่กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบนิที่  TG466 

21.45 น.        เดินทำงถงึกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภำพ  

 

************************** 
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อัตราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดินทำง    12-17  เมษำยน 2563 (สงกรำนต)์ 

 

 คณะผูเ้ดินทาง ราคารวมตัว๋ 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ระหว่างประเทศ 

(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 67,900.- บาท 45,900.- บาท 

เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  63,900.- บาท 41,900.- บาท 

เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 60,900.- บาท 38,900.- บาท 

เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 58,900.- บาท 36,900.- บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ    9,900.- บาท   9,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ลดท่านที ่3   1,000. -บาท   1,000. -บาท 

***ควรยืน่วซีา่ลว่งหนา้และเกบ็เอกสารส าหรบัยืน่วซีา่ไดต้ัง้แต ่15 

มกราคม – 10 มนีาคม 2563 
* รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีน ้ำมนัของสำยกำรบิน  

* กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมผีู้ โดยสำรมำกกว่ำ 20 ทำ่นขึ้นไป หำกผู้โดยสำรทีเ่ป็นผู้ใหญ่ต ่ำกว่ำ 20 ทำ่น บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือปรับรำคำเพ่ิมขึ้น ส่วนขนำดของกรุ๊ปจะสรปุได้หลังทีปิ่ดกรุ๊ปแล้วประมำณ 3 อำทติยก่์อนเดินทำง 

* กรณีออกตั๋วแล้วมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตัว๋ได ้(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 

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตั๋วทีลู่กค้ำซื้อเองเพ่ือต่อเทีย่วบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเทีย่วบินล่ำช้ำหรือ

จ ำนวนผู้ เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ 

*หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือทีน่ั่งบนเคร่ืองรวมถงึกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรณุำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทวัร์หรือ

ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมทีข่อหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสำยกำรบินจะพิจำรณำให้ 

* มีวีซ่ำออสเตรเลียแลว้ ลดท่ำนละ  4,500 บำท 

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

รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง   

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

* โรงแรมทีอ่อสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มคีนยกกระเป๋ำ  

* รำคำทวัร์ไม่รวมทีน่ั่ง Long leg หำกทำ่นต้องกำรจะต้องแจ้งสำยกำรบินเพ่ือซื้อทีน่ั่งก่อนเดินทำง(มจี ำนวนจ ำกดั) 

* กำรใช้ผ้ำเชด็ตัวในโรงแรม หำกต้องกำรให้เปลี่ยนทุกวันให้ทำ่นวำงผ้ำเชด็ตัวไว้ทีพ้ื่น ถ้ำแหวนไว้ทำงโรงแรมจะไม่เปลี่ยนให้เพรำะ

ถอืว่ำทำ่นยนิดีทีจ่ะใช้ผ้ำเชด็ตัวผืนเดิมและยนิดีเข้ำร่วมรณรงค์กจิกรรมลดโลกร้อน 
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อตัรำนี้ รวม 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยดั โดยสำยกำรบินไทย (TG) และ สำยกำรบินภำยในแล้ว ตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

2. ค่ำโรงแรมทีพั่ก (สองทำ่นต่อหนึ่งห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเทีย่ว, ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

3. ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรทีไ่ด้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ี, ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลีย 

4. ค่ำมคัคุเทศก์ของบริษัทจำกกรงุเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

5. ค่ำประกนักำรเดินทำงรวมอบุัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท 

ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลำท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่ำนั้น เงือ่นไขกำรคุม้ครอง 

☒ หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุ้มครอง ต้องท ำประกนั(รำยเดี่ยว) ลูกค้ำสำมำรถจัดท ำเอง

ได้ หรือกรณุำติดต่อสอบถำมกบัทำงบริษัทฯ    

☑ อำยุ 1-15ปี และ ต ำ่กว่ำ 75 ปี คุ้มครอง รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม ์ 

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

เพิ่ม กรุณำสอบถำมรำยละเอียดกับเจ้ำหน้ำที่  

☒ ลูกค้ำที่จอยแลนด ์ทีอ่ำศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม ์

6. ค่ำน ำ้มนัจำกสำยกำรบิน ณ วันที ่ 1 ตุลำคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีน ำ้มนั หำกสำยกำร

บินเปลี่ยนแปลงภำษีน ำ้มนัหลังจำกนี้  

7. ค่ำวีซ่ำออสเตรเลีย ส ำหรับคนไทย 
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อตัรำนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 

2. ค่ำน ำ้หนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณทีีเ่กนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ควรจัดเตรียม 23 กิโลกรมั 

: โดยสำยกำรบินไทย (inter) อนุญำตใหโ้หลดกระเป๋ำไดท่้ำนละ 30 กิโลกรมั และ บินภำยในสำยกำรบินแควนตัส 

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

3. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองดื่มและค่ำอำหำรทีส่ั่งเพิ่มเอง  

4. ค่ำอำหำรทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำซกัรีด ฯลฯ 

5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

6. ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
7. ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนกังำนยกกระเป๋ำ ลกูค้ำควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพื่อควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดินทำง  

9. ไม่มีแจกน ้ำดืม่บนรถ / ไม่แจกกระเป๋ำ 

10. ไม่รวมค่ำอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนื่องจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

เงื่อนไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงิน  

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

2. ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียก่อน 

21 วันท ำงำน หรือก่อน 3 สัปดำห์  

3. หำกทำ่นจองและให้เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ำ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำยกำรบินและ

ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงนิค่ำมัดจ ำทั้งหมด 

4. ส ำหรบัส่วนทีเ่หลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่ำทวัรท์ ั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย  30 วนัท ำกำรส ำหรบัท่ำนทีร่อผล 

วีซ่ำ หรือหำกผลวีซ่ำผ่ำนแลว้ขอช ำระยอดค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด หำกบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทำง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรใหบ้ริกำร 

5. เม่ือท่ำนตกลงช ำระค่ำมัดจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้อ่ำนเงื่อนไขและยอมรับ

ข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   

ค่ำมดัจ ำทวัรจ์ะถูกน ำไปจ่ำยค่ำตัว๋เครื่องบิน ค่ำโรงแรมและค่ำวีซ่ำล่วงหนำ้ซ่ึงไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได ้หำกผู ้

เดินทำงยกเลกิหรือไม่สำมำรถเดินทำงไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตำมจะเป็นไปตำงเงือ่นไขตำมนี้  

1. แจ้งยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 60 วนัท ำกำรคืนค่ำมดัจ ำ 30,000.- บำท. 

2. แจ้งยกเลกิล่วงหนำ้ 30-50 วนั ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมดัจ ำทั้งหมด 30,000.-บำท 

- กรณีทีถู่กปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษทัขอยึดค่ำมดัจ ำทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำตัว๋  

3. แจ้งยกเลกิล่วงหนำ้ 1-29วนั ก่อนเดินทำง ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท์ ั้งหมดเพรำะเป็นช่วงพีค (เทศกำลสงกรำนต)์  

4. แจ้งยกเลกิในวนัเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเขำ้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มี

กำรคืนเงินทั้งหมด  
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หมายเหต ุ 
 1. รำยกำรอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรอืโรงแรมที่พกัใน

ต่ำงประเทศ เหตกุำรณท์ำงกำรเมอืงและภัยธรรมชำต ิหรอืรถติด หรอืปิดถนน ระหว่ำงท ำทวัร ์ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะค ำนึงถงึ

ควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้เดนิทำงเป็นส ำคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมอืงห้ำมผู้เดนิทำงออกหรอืเข้ำประเทศ เนื่องจำกมีสิ่งผิด

กฎหมำยหรอืสิ่งต้องห้ำมน ำเข้ำประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คนืเงินไห้ท่ำนไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน  หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ

เมอืงห้ำมผู้เดนิทำงออกหรอืเข้ำประเทศ ดงันี้ 

3.1  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกต้องหรอืควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรอืด้วยเหตุผลใดๆ กต็ำม ตำมที่

เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมอืงพิจำรณำ 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบหำกสำยกำรบินไม่ออกบัตรข้ึนเคร่ืองให้ผู้โดยสำรอันเนื่องจำกหนงัสอืเดนิทำง

ช ำรุดหรอืมกีำรประทบัตรำอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่กำรเข้ำ-ออกประเทศ รวมถงึพำสปอรต์ทีม่ีอำยุไม่เกิน 6 เดอืนในวัน

เดินทำง 

3.3  กรณลีกูค้ำลืมพำสปอร์ต ณ วนัเดนิทำง เจ้ำหน้ำที่สำยกำรบินไม่อนุญำตให้เดนิทำง 

3.4 กรณทีีส่ถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำไม่ครบถ้วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนใน

เรื่องกำรเงินและกำรท ำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่ำ 

3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเข้ำเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมอืงให้กับ

ชำวต่ำงชำติ หรอื คนต่ำงด้ำวทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย  

3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศไทยทีท่่ำนออกตั๋วเองเพื่อต่อเคร่ืองในกรณทีีส่ำย

กำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ เนื่องจำกอยู่นอกเหนือจำกควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร ์

เงื่อนไขกำรยกเลิก   

ค่ำมดัจ ำทวัรจ์ะถูกน ำไปจ่ำยค่ำตัว๋เครื่องบิน ค่ำโรงแรมและค่ำวีซ่ำล่วงหนำ้ซ่ึงไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได ้หำกผู ้

เดินทำงยกเลกิหรือไม่สำมำรถเดินทำงไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตำมจะเป็นไปตำงเงือ่นไขตำมนี้  

1. แจ้งยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 60 วนัท ำกำรคืนค่ำมดัจ ำ 30,000.- บำท. 

2. แจ้งยกเลกิล่วงหนำ้ 30-50 วนั ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมดัจ ำทั้งหมด 30,000.-บำท 

1. กรณีทีถู่กปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษทัขอยึดค่ำมดัจ ำทั้งหมด  

2. กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำตัว๋  

3. แจ้งยกเลกิล่วงหนำ้ 1-29 วนั ก่อนเดินทำง ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท์ ั้งหมดเพรำะเป็นช่วงพีค (เทศกำลปี

ใหม่)  

4. แจ้งยกเลกิในวนัเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเขำ้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่

มีกำรคืนเงินทั้งหมด  
 

เอกสารในการขอวีซ่า  
ทางสถานฑูตออสเตรเลยี  เริม่การเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทุกท่าน ทีส่มคัรขอวซี่า เพือ่เดนิทางไป 
ประเทศออสเตรเลยี ดงันัน้ผูย้ ืน่ขอวซี่าทุกท่าน จะตอ้งมาตดิต่อ ทีศู่นยย์ืน่วซี่าออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพือ่สแกน
ลายนิ้วมอื และตอ้งจองควิวซี่าก่อนยืน่เท่านัน้ 

1) หนังสอืเดนิทาง มอีายุไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นับวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือ
มีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 
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***การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเลม่ที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รูปถ่ายส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส าเนา

ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนังสอืรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษยีณอายุ ขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั
พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหต ุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนังสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมดุรายงานประจ าตวันักเรยีนหรอืกรณปิีดเทอมใชบ้ตัรนักเรยีน  
10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี 

11) เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  
11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านัน้ จากบดิาและ

มารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกบับตุร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณทีีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึ้นไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง
จรงิ บรษิทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่าก่อนวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจา่ยคา่ทวัรท์ัง้หมด
ก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณทีีว่ซี่าไมผ่่านหรอืออกไมท่นัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษิทัฯ
จะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณไีด ๆ ทัง้ส ิน้ และ จะไมร่บัผดิชอบกรณเีพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิเดนิทาง
เนืองจากมบีางท่านในคณะไมผ่่าน บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตาม
ทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณนีี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่า  เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซีา่เป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการ
ท าประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจา่ยเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยู่กบับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยื่นแลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่
ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑูตก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึน้อยู่กบัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายุเองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบคุคล สว่นวนัรบัวซี่าไมส่ามารถระบไุด ้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยื่นวซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้ื่นเลม่เขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทูตแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ --            
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กรณีลกูค้าใช้บตัรเอเบค  

โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพือ่ธรุกจิเท่านัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยื่น 
วซี่าท่องเทีย่ว เน่ืองจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยื่นวซีา่แบบท่องเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 
CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  
หมายเหต ุ หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลกูค้าอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดย
อตัโนมติั เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยดึวีซ่าลา่สุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดย
อตัโนมติั) ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัดลุพินิจของลกูค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ : 
http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 344 6300 
 
เงื่อนไขส ำคญัของกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

 กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่ำไม่สำมำรถ

แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรบัพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท์ีจ่ะ

เดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั้น  

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่ำ 

1. หำกทำ่นถูกปฏเิสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือ หำกตอ้งกำรยืน่ค ำรอ้งขอวี

ซ่ำใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนยีมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสำรชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนัก ำหนดวันเดนิทำง  สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ด้ช ำระไปแล้ว และทำง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงนิค่ำทวัร์ทั้งหมด  

3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลกัฐำนปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จรงิ หรอื

ผิดวัตถุประสงค์ในกำรย่ืนขอวีซ่ำทอ่งเที่ยว  ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัรท์ั้งหมด 

4. กรณทีีท่่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวีซ่ำของท่ำน 

ข้ึนอยู่กับทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

ทีอ่ยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่ำ ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ ำประเทศไทย 

ช้ัน 28 อำคำรเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตนัเหนอื, เขตวัฒนำ, กรุงเทพฯ 10110 

ท ำกำร : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถงึ วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถำนทูตออสเตรเลีย 

เวลำย่ืนใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลำรับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

 

**ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรทีจ่ะไม่รบัยืน่วีซ่ำ หำกบริษทัฯตรวจดูเอกสำรแลว้พบว่ำ ไม่ตรงตำมเงื่อนไขทีจ่ะยืน่ 

 กรุณำเตรียมเอกสำรทีช้ี่แจงไวข้ำ้งตน้ใหค้รบตำมทีก่ ำหนด เพือ่ควำมสะดวกของท่ำนเองในกำรยืน่ขอวีซ่ำ  

 

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

http://thailand.embassy.gov.au/
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โปรดกรอกรายละเอยีดเปน็ภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่

วซีา่ของทา่น 
 

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

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

3. ช่ือ / นำมสกุลเดมิ (หำกม)ี ............................................................................. ...... 

4. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) 

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

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

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

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

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

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

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

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

ถ้ำสมรสแล้ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส 

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

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

โทรศัพทท์ี่บ้ำน ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้วยกัน   กรุณำระบ ุ

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

 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 (ถ้ำม)ี ................................................. 

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

บินฯ ตำมทีรี่เควสมำ แต่ไม่สำมำรถกำรนัตีไดเ้ลย ข้ึนอยู่กบัพิจำรณำของทำงสำยกำรบิน และ หำกทำ่นใดรีเควส long leg ทำงสำย

กำรบินไม่รบัจอง ทำงลูกคำ้ตอ้งช้ีแจงเหตุผลกบัทำงเคำทเตอรเ์ชคอินดว้ยตัวทำ่นเอง) 
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++โปรส่วนลดส ำหรบัลูกคำ้ 1,000 บำท ++ 

เพียงจองและช ำระ ภำยในวนัที่ 31 ม.ค.63 

 

 


