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รหัสโปรแกรม : 23089 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

BW… POPULAR AUSTRALIA 6DAYS/5NIGHTS 

***เที่ยวแบบไม่เหนื่อย*** 

ซดินีย ์– บลเูมาท์เท่นส ์– เมลเบริน์ – เกรทโอเชีย่นโรท้  

• เมนูพเิศษ!! กุง้ลอ๊บสเตอรค์รึง่ตวั เสริฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม   

• รบัประทานอาหารไทย 1 ม้ือ 

 
บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย ์เมือง

เอกแห่งรฐันิวเซาทเ์วลส ์ ชมเขาสามอนงค ์THREE SISTERS ROCK 
ต านานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าทเ์ท่นส ์อนัเป็นมรดกโลก 
เมลเบิรน์ ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป 
เมล 

                เมอืงซดินยี ์
 



                                                                               

1. BW… POPULAR AUSTRALIA  6D5N IN AUG –  SEP 2022 (TG) ปรับราคาวนัท่ี 20-6-22  PAGE 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*** บรษิัททวัร ์ขอสงวนสิทธิ์ รบัจองทวัร ์ส ำหรบัผูท่ี้จะเดินทำงไดร้บัวคัซีน 

ครบ 2 เข็มแลว้เท่ำนั้น *** 

DAY ITINERARY 
MEAL 

B      L      D 
 HOTEL 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์    
SYDNEY IBIS WORLD 

SQUARE HOTEL   

2 
นครซิดนีย ์– สวนสตัวพ้ื์นเมือง KOALA PARK  

อุทยำนแห่งชำติบลเูมำ้ทเ์ท่นส ์- ซิดนีย ์

   SYDNEY IBIS WORLD 

SQUARE HOTEL   

3 
นครซิดนีย ์– เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย ์ 

ชอ้ปป้ิง (บิน) เมลเบิรน์ 

   MEL MERCURE 

WELCOME HOTEL 

4 
เกรทโอเช่ียนโรด้ (เต็มสำย) - เมืองอโพโลเบย ์

พอรต์แคมเบลล ์- เมลเบิรน์ 

   MEL MERCURE 

WELCOME HOTEL  

5 
เมลเบิรน์ – รถไฟจกัรไอน ้ำโบรำณ 

ชมเพนกวินที่เกำะฟิลลิป พรอ้มทำนกุง้มงักรคนละครึ่งตวั 

   MEL MERCURE 

WELCOME HOTEL 

6 นครเมลเบิรน์ - กรุงเทพฯ 
 

   

อุทยานแหง่ชาตบิลูเมา้ทเ์ทน่ส ์

 

ฟิลลปิไอสแ์ลนด ์เมอืงเมลเบริน์ เกรทโอเชีย่นโรท้ (เต็มสาย) 

เมอืงซดินยี ์
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05.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 
08.30 น.  เหินฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 475 
20.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธตีรวจคนเข้า

เมือง 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY IBIS WORLD SQUARE HOTEL  หรือเทียบเท่า 

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 10 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ชื่นชมทวิทศัน์อนัสวยงามบนผืน

แผ่นดินและหุบเขาอนักว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่างๆ สามารถอาศัย

อยู่ตามธรรมชาติและเตม็ไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสนี า้เงินตามหุบ

เขาอนักว้างใหญ่ ผ่านเมืองเลก็ๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA  จากนั้นชม เขาสาม

ก ำหนดกำรเดินทำง อตัรำค่ำบริกำร / ท่ำน 

10-15 สิงหำคม (วนัแม่)                                      

10-15, 17-22 กนัยำยน 2565 

80,900.- 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง (1)  กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์

วนัที่สองของกำรเดินทำง (2) นครซิดนีย ์- อุทยำนแห่งชำติบลูเมำ้ทเ์ท่นส ์ 

                                        สวนสตัวพ้ื์นเมือง KOALA PARK 

*** บินตรงสูเ่มืองซิดนีย ์/ มีจอทีวีทุกที่นัง่ / บริกำรเสิรฟ์อำหำร *** 
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อนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกดิ

จากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต านานความรักอนัแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสาม

ตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนท าให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามย่ิงขึ้น จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ SCENIC WORLD  บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท าให้

ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามย่ิงขึ้นอกีมุม น าท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA 

SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 

องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอนัสงูชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสยีว จากนั้น

ให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและ

หุ่นจ าลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้นข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จาก

ใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสนี า้เงินที่ท่านยังสามารถ

ชมยอดเขาสามอนงค์อกีมุมที่แตกต่าง  
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไป

กบัการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พื้นเมืองนานาชนิดอาท ิโคอาล่า จิงโจ ้

วอมแบทให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบั

การใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน บน

พื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอนัอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น  
     

   
      

     หลังจากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย ์

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY IBIS WORLD SQUARE HOTEL  หรือ

เทียบเท่า 

 

 
 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น าท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยม

   มาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด  

   อนัสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่งนี้ ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่ง

   มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000   

วนัที่สำมของกำรเดินทำง (3) นครซิดนีย ์– เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย ์ - ชอ้ปป้ิง – เมลเบิรน์ 
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   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทศันียภาพอนั

   สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชม

   วิวที่สวยงามอกีแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และ

   ความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ ยังเคยเป็นจุดวางปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม มา้หินของมิสซิสแม็คควอร่ี 

   ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้ส าเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส ์ ซึ่งเป็น

   ม้าหินทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  

   นอกจากนี้ ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่า เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  

   แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทเิช่นครีมบ ารุงผิว หรือของที่

   ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ 

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  

    น าท่านล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์  

(OPERAHOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็น

เอกลักษณ์ใน แบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสยีงให้กบัออสเตรเลีย 

ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้าง

กว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้

ลงทะเบียนขึ้นเป็น มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดง

คอนเสร์ิต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่าง

ล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์  ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้าน

เหนือกปัตัน 

เมืองซิดนีย์เข้าหากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและท าให้การเดินเข้าสู่ตัว

เมืองซิดนีย์ได้สะดวกย่ิงขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซ่ีน าออกมาอวดความงามในอ่าว

แห่งนี้  จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์  ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงที่ย่านซิตี้ เซน็เตอร์ 

หรือปป้ิงสนิค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการ

ปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกนัทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่

ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กบั ถนน Park เป็นอาคารช้อปป้ิง

สงูสี่ชั้น มีสนิค้าประเภทแฟชั่น อญัมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่าน

สามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสนิค้ายี่ห้อดังมากมาย 

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย ์

…….น.    เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบิรน์ เที่ยวบินที่ 

…….น.    ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย   

 น าท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVEIW EDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโรด้แบบเต็มสาย ที่

  สวยงามและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย 

  ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จากนั้นน าท่าน

  เข้าสู่เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ด ให้ท่านได้ชมทศันียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทร

  และหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน 

  เมืองAnglesea และเมือง Lorne ที่เตม็ไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและ

  สงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็นอกีเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอกี

  เมืองและมีน า้ทะเลสนี า้เงินตัดกบัป่าอนัเขียวขจีท าให้เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม  

  นอกจากนี้ ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ  

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก ณ ภตัตาคาร 

      จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์ สัมผัสกบัทศันียภาพที่สวยงามที่สดุในโลก 

   คุณจะต้องตะลึงกบัภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภมูิ

   ประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  น าท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน  

   Twelve Apostles  ซ่ึงต้ังช่ือตาม 12 นักบุญ หรือสบิสองสาวกศักด์ิสิทธิ์ของศาสนา

   คริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด  ( แนะน ำซ้ือทวัร์

   เพ่ิมโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ใหท้่ำนชมควำมงำมในมุมสงูทีร่บัรองไดว้ำ่ท่ำนจะตอ้ง

   ประทบัใจ รำคำทีเ่ร่ิมตน้โดยประมำณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลำ  

     10  นำที   ส ำหรบัท่ำนทีส่นใจกรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร)์  

     จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น 
ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME / BAYVEIW EDEN 

HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

) 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

    น าท่านชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่า

    และความใหม่เข้าด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น า้ Yarra มี 

    สวนสาธารณะริมน า้ มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 

    คละเคล้ากบัตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันท าให้มีภูมิทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มี

    แม่น า้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  น าท่านชม อาคาร

    รฐัสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟิตซรอย  

    สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์เป็นที่ตั้ง กระท่อม 

วนัที่สี่ของกำรเดินทำง (4)  เกรทโอเช่ียนโรท้ (เต็มสำย) – เมืองอโพโล เบย ์– พอรต์แคม

เบลล-์เมลเบิรน์ 

 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง (5) เมลเบิรน์ นครเมลเบิรน์ชมเมือง – รถไฟจกัรไอน ้ำโบรำณ         

ชมนกเพนกวินที่เกำะฟิลลิป 
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    กปัตนัคุก้ (ไม่รวมค่ำเขำ้ชมในกระท่อม)บ้านพักของนักส ารวจชาวองักฤษคน

    ส าคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ ได้ถูกย้ายมา

    เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี 

   น าท่านช้อปป้ิงสนิค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากคนไม่ว่าจะเป็นตุก๊ตาโคอาล่า จิงโจ้ 

   ครีมบ ารุงผิว เสื้อผ้าราคาที่เป็นกนัเอง (สถานที่และเวลาในการซื้อของขึ้นอยู่กับ

   ความเหมาะสมในแต่ละฤดู หัวหน้าทวัร์จะเป็นผู้แนะน า) จากนั้นสู่ย่านดันดีนองส์

   ที่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์ 

 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) 

 ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสนิค้าเปิด 

 ให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูก 

 ดัดแปลงน ามาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า น าท่านนั่ง รถไฟจักรไอน ้าโบราณ เพื่อ

 ชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยัง 

 สามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทศันียภาพตลอดทางที่เตม็ไปด้วย

 หุบเขาและป่าสงูที่ยังคงความสมบูรณ์น าท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ  

เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเลก็ ๆ ที่เตม็ไปด้วยสตัว์พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์

ทั้งสตัว์น า้และสัตว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเลก็ ๆ ซึ่ง

เป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน า้และนก นานาชนิด 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์ร่ึงตวั เสิรฟ์พรอ้มไวน์

รสเยีย่ม 

 

   น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนัน่า 

   ประทบัใจกบัการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกนั

   เป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงาม

   ยามพระอาทติย์อสัดงซึ่งท่านจะได้เหน็ฝงูเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกนัยกขบวน

   พาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่

   ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสยีงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเหน็ความน่ารัก

   อย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอกีที

   ตอนพระอาทติย์ตก ( หำ้มถ่ำยรูปเพนกวนิ เพรำะเป็นกำรรบกวนหรืออำจจะท ำ

   ใหเ้พนกวนิตกใจ ) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น  
น าท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME/BAYVIEW EDEN 

HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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เชา้     รบัอาหารกล่องจากโรงแรม 

06.30 น.                     เชค็เอาทจ์ากโรงแรมแล้วน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครเมลเบิร์น 

10.00 น.    เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG466 

16.30 น.        เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  

 

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

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง :   10-15 สิงหำคม (วนัแม่)  

ราคาต่อท่าน ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ 2 – 3 ท่าน 80,900 54,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 77,900 51,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตียง 73,900 47,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตียง 71,900 46,900 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 11,900 11,900 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ลดท่านท่ี3 1,000 1,000 

 

 

 

 

 

วนัที่หกของกำรเดินทำง (6)  นครเมลเบิรน์ -กรุงเทพฯ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง :   10-15, 17-22 กนัยำยน 2565 

ราคาต่อท่าน ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ 2 – 3 ท่าน 82,900 52,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 79,900 51,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตียง 75,900 48,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตียง 73,900 46,900 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 11,900 11,900 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ลดท่านท่ี3 1,000 1,000 

***ควรเกบ็เอกสารส าหรับย่ืนวีซ่าได้ตั้งแต่ 1-3 เดือนก่อนเดินทาง  
* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษนี า้มันของสายการบิน  

* การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารมากกว่า 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลื่อนการเดนิทาง หรือปรบัราคาเพิ่มขึ้น สว่นขนาดของกรุป๊จะสรปุได้หลงัที่ปิดกรุป๊แล้วประมาณ 3 อาทติย์ก่อนเดนิทาง 

* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขต๋ัวกรุ๊ปของสายการบิน 

*ส าหรับห้องที่เป็นสามเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตยีงที่

สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส าหรับ

ห้องนอน 3 ท่าน 

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้าหรือ

จ านวนผู้เดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุป๊ไม่สามารถออกเดินทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพเิศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือก่อน

เดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   

* หากจ านวนลูกค้าที่เดนิทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ทีน่ั่งในการบริการตลอดการเดินทาง 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

* ราคาทวัร์ไม่รวมที่นั่ง Long leg หากท่านต้องการจะต้องแจ้งสายการบินเพื่อซื้อที่นั่งก่อนเดนิทาง(มีจ านวนจ ากดั) 

* การใช้ผ้าเชด็ตัวในโรงแรม หากต้องการให้เปลี่ยนทุกวนัให้ท่านวางผ้าเชด็ตัวไว้ที่พื้น ถ้าแหวนไว้ทางโรงแรมจะไม่เปลี่ยนให้เพราะถือ

ว่าท่านยนิดีที่จะใช้ผ้าเชด็ตัวผนืเดิมและยินดีเข้าร่วมรณรงค์กจิกรรมลดโลกร้อน 
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อตัรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยดั โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ 

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

3. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

4. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกนัการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบั

ผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกบัทวัรเ์ท่านั้น เงื่อนไขการคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท าประกนั(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดท าเองได้ 

หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 อายุ 1-15ปี และ ต ่ากว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  

 กรณีลูกค้าอายุต ่ากว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องท าประกนัเดี่ยว

เพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอยีดกบัเจ้าหน้าที่  

 ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
6. ค่าน า้มันจากสายการบิน ณ วันที ่ 24 มีนาคม 2565 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน า้มัน หากสายการ

บินเปลี่ยนแปลงภาษีน า้มนัหลังจากนี้  

7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย ส าหรับคนไทย 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

2. ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด ควรจัดเตรียม 23 กโิลกรัม 

: โดยสำยกำรบินไทย (inter) อนุญำตใหโ้หลดกระเป๋ำไดท้ำ่นละ 20 กิโลกรมั และ บินภำยในสำยกำรบินแควนตัส 

(domestic) อนุญำตใหโ้หลดไดท่้ำนละ 23 กิโลกรมั และ กระเป๋ำเลก็ถือขึ้นเครือ่งได ้1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง  

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจา่ย  3  เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย  18 เหรียญออสเตรเลีย) 
7. ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจา่ย  3 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 18 เหรียญออสเตรเลีย) 
8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดินทาง  

9. ไม่มีแจกน ้าดืม่บนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

10. ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นชั่วโมง 

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

1. ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน  

2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 30

วันท างาน  

3. หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบินและ

ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

4. ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  
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บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

5. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับ

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

 
ค่ามัดจ าทวัร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิก

หรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ า 30,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลต่างๆ)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มีการ

คืนเงินทั้งหมด  

 

หมายเหตุ  
 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่างท าทวัร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึง

ความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ดังนี้  

3.1  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม ตามที่

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารอนัเนื่องจากหนังสอืเดินทาง

ช ารุดหรือที่ลูกค้าได้ประทบัตราอื่นๆลงในหนังสอืเดินทาง ที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศจากกองตรวจคนเข้า

เมือง รวมถึงพาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกนิ 6 เดือนในวันเดินทาง 

3.3  กรณีลูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง 

3.4 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่อง

การเงินและการท างานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า 

3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สาย

การบินระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 
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เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง 

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  

1. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ า 30,000.- บาท. 

2. แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทั้งหมด 30,000.-บาท 

1. กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมด  

2. กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

3. แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค  

4. แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

5.  
 

เอกสารในการขอวซี่า  
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมคัรทุกท่าน ท่ีสมคัรขอวีซ่า เพื่อ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผู้ย่ืนขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ท่ีศนูยย่ื์นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วย
ตนเอง เพื่อสแกนลายน้ิวมือ และต้องจองคิววีซ่าก่อนย่ืนเท่านัน้ 

1) หนังสอืเดนิทาง มอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (นับวนัเดนิทาง) และถา่ยส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือ
มีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 
***การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลูกคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ี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 โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพื่อได้รบั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนังสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมุดรายงานประจ าตวันักเรยีนหรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนักเรยีน  
10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี 
11) เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี หากไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านัน้ จากบดิาและ
มารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายุต า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่า VFS พร้อมกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  
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12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึ้นไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง
จรงิ บรษิทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่าก่อนวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน
เดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านหรอืออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไม่ไดบ้รษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผดิชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนือง
จากมบีางท่านในคณะไม่ผ่าน บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทีผ่ลวี
ซ่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซี่าเป็นเวลานาน และมค่ีาใชจ้่ายเพิม่ในการท า
ประกนัสุขภาพซึง่ลูกคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยื่นวซี่า  (ราคาขึน้อยู่กบับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลูกคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึน้อยู่กบัผลของ
สุขภาพของผูส้งูอายุเองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไม่สามารถระบุได ้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บ้าน และอีเมล ์ (ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพื่อกรอกฟอรม์ในการยื่นวซี่า  

13) ระยะเวลาในการยื่นวซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้ื่นเล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --            
                 

กรณีลูกค้าใช้บตัรเอเบค  
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพื่อธุรกจิเท่านัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยื่น 

วซี่าท่องเทีย่ว เนื่องจากการท่องเทีย่วจะตอ้งยื่นวซี่าแบบท่องเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลูกคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 
CARD) แลว้ไม่สามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหต ุ หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมติั 
เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แลว้จะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดยอตัโนมติั) ทัง้น้ี
ข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของลูกค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื 
โทร. +66 2 344 6300 
 
เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน  

 

กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า 

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

http://thailand.embassy.gov.au/
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3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 

ข้ึนอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

ท่ีอยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สขุุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 

เวลาย่ืนใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีจะยืน่ 

 กรุณาเตรียมเอกสารท่ีช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า  

 

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

 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 

3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

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

.................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์  ............................ 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 

ชื่อสถานที่ท างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 

โทรศัพทท์ี่ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส   (.....) หย่า    (.....) ม่าย   (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ........................................ 

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

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ............................................................................... 

ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ............โทรศพัท ์....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)              เคย ( ......) ประเทศ.................................... 

10. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่  ไม่เคย (......)              เคย ( ......)  

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (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 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

12. อาหาร           ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

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

13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 

14. รีเควสที่นั่ง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทำงบริษทัฯ จะแจง้ทำงสำยกำร

บินฯ ตำมทีรี่เควสมำ แต่ไม่สำมำรถกำรนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจำรณำของทำงสำยกำรบิน และ หำกท่ำนใดรีเควส long leg ทำงสำยกำร

บินไม่รบัจอง ทำงลกูคำ้ตอ้งชี้แจงเหตุผลกบัทำงเคำทเตอรเ์ชคอินดว้ยตัวท่ำนเอง) 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

