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รหัสโปรแกรม : 24366 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POPULAR AUSTRALIA 6DAYS/4NIGHTS 
ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 

• เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอรค์รึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม 

• รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ 
 

บรษิัทฯ ขอเชิญท่านเดนิทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซดินยี์ เมืองเอกแห่งรัฐ
นิวเซาท์เวลส์ ชมเขาสามอนงคT์HREE SISTERSROCKตำนานแห่งอุทยาน
แหง่ชาตบิลูเมา้ท์เทน่ส ์อันเป็นมรดกโลกเมลเบริน์ชมอาคารรฐัสภา อาคารที่ก่อสร้าง
ตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  

 

เมอืงซดินยี ์
 

อทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ส ์
 

ฟลิลปิไอสแ์ลนด ์เมอืงเมลเบริน์ เกรทโอเชีย่นโรท้ (เตม็สาย) 

เมอืงซดินยี ์
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*** บรษิทัทวัร ์ขอสงวนสทิธิ ์รบัจองทวัร ์สำหรบัผูท้ีจ่ะเดนิทางไดร้บัวคัซนีครบ 2 เขม็แลว้เทา่นัน้ *** 

 
 

 
 

14.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 4  แถว H 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 
17.50 น.  เหินฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 475 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY ITINERARY 
MEAL 

B      L      D 
HOTEL 

1 กรงุเทพ – ซดินยี ์       

2 นครซดินยี ์– สวนสตัวพ์ืน้เมอืง KOALA PARK - อทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ส ์- 
ซดินยี ์    

SYDNEY METRO MARLOW 
CENTRAL HOTEL  หรอื

เทยีบเทา่ 

3 นครซดินยี ์– เทีย่วชมเมอืง – ลอ่งเรอืชมอา่วซดินยี ์- ชอ้ปปิง้(รบัประทานอาหาร
ไทย) (บนิภายใน) เมลเบริน์  

   MEL MERCURE WELCOME 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4 เกรทโอเชีย่นโรด้ (เตม็สาย) – เมอืงอโพโลเบย ์- พอรต์แคมเบลล ์- เมลเบริน์    MEL MERCURE WELCOME 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

5 เมลเบริน์ – รถไฟจกัรไอนำ้โบราณ-ชมเพนกวนิทีเ่กาะฟลิลปิ (พรอ้มทานกุง้มงักรคน
ละครึง่ตวั)-เมลเบริน์ 

   MEL MERCURE WELCOME 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

6 นครเมลเบริน์ –ชมเมอืง - กรงุเทพฯ     

กำหนดการเดนิทาง อตัราคา่บรกิาร / ท่าน 

16 – 21 พฤศจกิายน 2665 89,900.- 
วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์

*** บินตรงสูเ่มืองซิดนีย ์/ มีจอทีวีทุกที่นัง่ / บริการเสิรฟ์อาหาร *** 
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07.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ ์ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธตีรวจคนเข้า

เมือง   

น าท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ชื่นชมทวิทศัน์อนัสวยงามบนผืน

แผ่นดินและหุบเขาอนักว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สตัว์ต่างๆ สามารถอาศัย

อยู่ตามธรรมชาติและเตม็ไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสนี า้เงินตามหุบ

เขาอนักว้างใหญ่ ผ่านเมืองเลก็ๆกลางหุบเขาชื่อว่าKATOOMBA  จากนั้นชม เขาสาม

อนงค ์(THREE SISTERS ROCK)เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกดิ

จากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต านานความรักอนัแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสาม

ตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนท าให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามย่ิงขึ้นจากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ SCENIC WORLDบริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท าให้ท่านได้

ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามย่ิงขึ้นอกีมุม น าท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC 

RAILWAY)ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่าน

ทะลุหุบเขาอนัสงูชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสยีว จากนั้นให้ท่านได้เดิน

ชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจ าลองการขุด

ถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้นข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่

ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสนี า้เงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขา

สามอนงค์อกีมุมที่แตกต่าง  
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่สวนสตัวพ์ื้ นเมืองKOALA PARK SANCTUARYเพลิดเพลินไปกบั

การชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พื้นเมืองนานาชนิดอาท ิ โคอาล่า จิงโจ ้

วอมแบทให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบั

การใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน บน

พื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอนัอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น 
     

  
     หลังจากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย ์

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าพักที่โรงแรม SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL  

หรือเทียบเท่า(3*) หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) นครซิดนีย ์– อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์- สวนสตัวพ้ื์นเมือง KOALA PARK 
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เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น าท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนไดหาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยม

   มาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด  

   อนัสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่งนี้ ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่ง

   มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทศันียภาพอนั

   สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงามแวะที่เดอะแกป๊ จุดชม

   วิวที่สวยงามอกีแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และ

   ความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ ยังเคยเป็นจุดวางปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงครามมา้หินของมิสซิสแม็คควอร่ี 

   ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้ส าเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ซ่ึงเป็น

   ม้าหินทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  

   นอกจากนี้ ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่า เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  

   แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทเิช่นครีมบ ารุงผิว หรือของที่

   ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ 

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  

น าท่านล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนียเ์พื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์

(OPERAHOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็น

เอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสยีงให้กบัออสเตรเลีย 

ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้าง

กว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้

ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดง

คอนเสร์ิต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่าง

ล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์

ทางด้านเหนือกปัตัน 

เมืองซิดนีย์เข้าหากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและท าให้การเดิน

เข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกย่ิงขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซี่น าออกมาอวดความงาม

ในอ่าวแห่งนี้  จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์  ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงที่ย่านซิตี้ เซน็เตอร์ 

หรือปป้ิงสนิค้ามากมายจากห้างดังQueen Victoria Building (Q.V.B)ได้รับการ

ปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกนัทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่

ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กบั ถนน Park เป็นอาคารช้อปป้ิง

สงูสี่ชั้น มีสนิค้าประเภทแฟชั่น อญัมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ท่าน

สามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสนิค้ายี่ห้อดังมากมาย 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

วนัที่สามของการเดินทาง (3) นครซิดนีย ์– เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ - ชอ้ปป้ิง – เมลเบิรน์ 
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จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย ์

…….น.    เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบิรน์ เที่ยวบินที่ 

…….น.    ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย   

    น าท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME  หรือเทียบเท่า 

      

 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโรด้แบบเต็มสาย ที่

  สวยงามและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย 

  ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรียจากนั้นน าท่าน

  เข้าสู่เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ด ให้ท่านได้ชมทศันียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทร

  และหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน 

  เมืองAnglesea และเมือง Lorne ที่เตม็ไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและ

  สงบก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็นอกีเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอกี

  เมืองและมีน า้ทะเลสนี า้เงินตัดกบัป่าอนัเขียวขจีท าให้เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม  

  นอกจากนี้ ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ  

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก ณ ภตัตาคาร 

      จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์สมัผัสกบัทศันียภาพที่สวยงามที่สดุในโลก 

   คุณจะต้องตะลึงกบัภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิ

   ประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  น าท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน 

   Twelve Apostles ซ่ึงต้ังช่ือตาม 12 นักบุญ หรือสบิสองสาวกศักด์ิสทิธิ์ของศาสนา

   คริสต์ ซ่ึงถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด  ( แนะน ำซ้ือทวัร์

   เพ่ิมโดยนั่งเฮลิคอปเตอร ์ใหท้่ำนชมควำมงำมในมุมสูงทีร่บัรองไดว้ำ่ท่ำนจะตอ้ง

   ประทบัใจ รำคำทีเ่ร่ิมตน้โดยประมำณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลำ  

     10  นำที   ส ำหรบัท่ำนทีส่นใจกรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร)์ 

     จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น 
ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที่สี่ของการเดินทาง (4)  เกรทโอเช่ียนโรท้ (เต็มสาย)–เมืองอโพโล เบย ์–พอรต์แคม

เบลล-์เมลเบิรน์ 
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เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

เดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอน ้าโบราณ 

(PUFFING BILLY STEAM TRAIN) 

ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทาง

ระหว่างเมืองและขนส่งสนิค้าเปิดให้บริการในปี 

ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ 

ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงน ามาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า น าท่านนั่ง รถไฟจักรไอน ้า

โบราณ เพื่อชมทศันียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและ

ท่านยังสามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทศันียภาพตลอดทางที่เตม็ไป

ด้วยหุบเขาและป่าสงูที่ยังคงความสมบูรณ์น าท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ

เกาะฟิลลิปซึ่งเป็นเกาะเลก็ ๆ ที่เตม็ไปด้วยสตัว์พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์

ทั้งสตัว์น า้และสัตว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเลก็ ๆ ซึ่ง

เป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน า้และนก นานาชนิด 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนัอาหารตะวนัตก ณ ภตัตาคาร 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเลก็ ๆ 

ที่เตม็ไปด้วยสตัว์พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสตัว์

น า้และสตัว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและ

ป่าพุ่มเลก็ ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน า้และ

นก นานาชนิด ระหว่างแวะชมโรงงานผลิตชอ็คโกแลต 

Phillip Island Chocolate Factory ให้ท่านได้ลองชิมชอ็คโก

แลต และเลือกซื้อกลับเป็นของฝากได้ตามอธัยาศัย

 น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนัน่า

ประทบัใจกบัการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกนั

เป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงาม

ยามพระอาทติย์อสัดงซึ่งท่านจะได้เหน็ฝงูเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกนัยกขบวน

พาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่

ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสยีงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเหน็ความน่ารัก

อย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอกีทตีอน

พระอาทติย์ตก ( หำ้มถ่ำยรูปเพนกวนิ เพรำะเป็นกำรรบกวนหรืออำจจะท ำให้

เพนกวนิตกใจ )  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์ร่ึงตวั เสิรฟ์พรอ้มไวน์

รสเยีย่ม 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่เมลเบิร์น  

น าท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5) เมลเบิรน์ –รถไฟจกัรไอน ้าโบราณชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

เชค็เอ้าทอ์อกจากโรงแรม หลังจากนั้นท่านชมนครเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการ

ผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น า้ Yarra มี

สวนสาธารณะริมน า้ มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18คละเคล้ากบัตึกสูง

ระฟ้าในสมัยปัจจุบันท าให้มีภมูิทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น า้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอนัเป็น

เสน่ห์ของเมลเบิร์น ผ่านชม Federation Square เป็นย่านที่ครึกคร้ืนของเมืองเมลเบิร์นตรงปลาย
แม่น า้ Yarra River ข้ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders Street Station ที่นี่เป็นศูนย์รวมของแกลอร่ี โรง
ภาพยนตร์ ร้านอาหารภัตตาคารที่ได้รับรางวัล มีคาเฟ่และบาร์ มีลานเปิดกว้างส าหรับจัดกจิกรรม

งานแสดงและนิทรรศการที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของโลก มี

ร้านอาหารมากมายหลายสไตล์ ชมอาคารรฐัสภาแห่งเมลเบิรน์ (Parliament House Melbourne) 
ก่อสร้างขึ้น ณ เดือนธนัวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929  ออกแบบโดย “ ชาลี แพสลีย์และปี
เตอร์ เคอร” อ านวยการก่อสร้างโดย”  “จอน คิงส์” ซึ่งใช้พื้นฐานศิลปะนีโอคลาสสิค  ตั้งอยู่บริเวณ
ถนนสปริงทศิตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย   สถานที่แห่งนี้ เคยถูกใช้เป็นทั้งรัฐสภาแห่งรัฐ

วิคตอเรีย 2 คร้ังในปี 1855-1901และ 1927-ปัจุจบัน ทั้งยังเคยถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภากลาง

ของประเทศออสเตรเลียระหว่างปี 1901-1927    สถานที่แห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ส าคัญของรัฐวิคตอเรีย  และได้เฉลิมฉลองครบรอบ 150ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมา    ชม สวนฟิตซ
รอย      สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์ซึ่งเป็นที่ตั้ง กระท่อมกปัตนัคุก้ 

(ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม) บ้านพักของนักส ารวจชาวองักฤษคนส าคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีป

ออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระ

ครบรอบ 100 ปี   

11.30น.  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินทูลลามารีน 

15.25 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG466 

20.35 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  

 

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

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  นครเมลเบิรน์ (ชมเมือง) -กรุงเทพฯ 
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อตัราคา่บริการ 
กำหนดการเดนิทาง :  16-21 พฤศจกิายน 2565  

ราคาต่อท่าน ราคารวมต๋ัว ราคาไม่รวมตั๋ว 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 2 – 3 ทา่น/ห้อง 89,900 58,900 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 86,900 55,900 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญม่ีเตียง 82,900 51,900 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไมม่ีเตียง 80,900 49,900 
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,900 11,900 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ลดท่านที่3 1,000 1,000 
***ควรเกบ็เอกสารสำหรบัยืน่วซีา่ไดต้ัง้แต่ 1-3 เดอืนกอ่นเดนิทาง  
* ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน  
* การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารมากกวา่ 20 ทา่นขึน้ไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญต่่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือปรับราคาเพิ่มขึ้น ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสรุปได้หลังที่ปิดกรุป๊แล้วประมาณ 3 อาทิตยก์่อนเดินทาง 
* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน 
*สำหรับห้องที่เป็นสามเตียง(Triple Room)โรงแรมในออสเตรเลียมจีำนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญส่องเตียงที่สามารถพักได้ 3 ท่าน 
(2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สำหรับหอ้งนอน 3 ท่าน หรือบางโรงแรมกรณีพกั 3 
ท่าน/ห้อง บางโรงแรมไม่มีห้อง 3 เตยีง ลูกค้าต้องจ่ายค่าหอ้งพักเดี่ยวเพิ่ม 
*บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรือ่งตั๋วท่ีลูกค้าซื้อเองเพือ่ตอ่เที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้าหรือจำนวนผู้เดินทางไม่
ครบตามจำนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 
*หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษหรอืที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งใหเ้ราทราบในตอนจองทัวรห์รอืก่อนเดินทางอย่าง
น้อย 10 วัน เพือ่แจง้ใหส้ายการบินทราบแต่จะไดต้ามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให ้
* มวีซีา่ออสเตรเลยีแลว้ ลดทา่นละ  4,500 บาท 
* กรณลีูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มบีัตรอนญุาตใหเ้ข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบหรือคืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนญุาตเข้าประเทศ เนือ่งจากเป็นดุลพนิิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   
* หากจำนวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทางหรอืจดัรถใหเ้หมาะสมกับจำนวนลูกค้า 
* โรงแรมทีอ่อสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  
* ราคาทัวร์ไม่รวมท่ีนั่ง Long leg หากท่านต้องการจะต้องแจง้สายการบินเพื่อซือ้ที่นั่งก่อนเดินทาง มีค่าใช้จา่ยเพิ่ม(มีจำนวนจำกัด) 
* การใช้ผ้าเช็ดตัวในโรงแรม หากต้องการให้เปลีย่นทุกวันให้ท่านวางผ้าเชด็ตัวไว้ท่ีพื้น ถ้าแหวนไว้ทางโรงแรมจะไม่เปลี่ยนให้เพราะถือว่าท่านยินดีที่จะใช้
ผ้าเช็ดตัวผืนเดิมและยินดีเข้าร่วมรณรงค์กิจกรรมลดโลกร้อน 
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อตัรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ 

- กรณีวางตั๋วคอนเฟริมที่นัง่หรอืออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ทั้งสิ้น หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ตั๋ว Non 
Refundable 

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 
4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรบัผูเ้ดนิทางไป

พรอ้มกรุป๊ตัง้แตป่ระประเทศไทย ในระยะเวลาทอ่งเที่ยวกบัทวัรเ์ทา่นัน้ เงือ่นไขการคุม้ครอง 
 หากลูกค้าเดินทางไปกอ่นคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ตอ้งทำประกัน(รายเดี่ยว) ลกูค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณา

ติดตอ่สอบถามกับทางบรษิัทฯ    

 อายุ 1-15ปี และ ต่ำกว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  
 กรณีลูกค้าอายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องทำประกันเดี่ยวเพิ่ม กรุณา

สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที ่ 
 ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

6. ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่  8 สิงหาคม 2565 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบิน
เปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง 

7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สำหรับคนไทย 
 
อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ควรจัดเตรียม 20 กิโลกรัม 

: โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้ท่านละ 20 กิโลกรัม และ บินภายในสายการบินแควนตัส (domestic) อนุญาต
ให้โหลดได้ท่านละ 20 กิโลกรัม และ กระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
6. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนยีมควรจา่ย  3  เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน (โดยเฉลีย่  15 เหรยีญออสเตรเลยี) 
7. ค่าทปิคนขบัรถ ตามธรรมเนยีมควรจา่ย  3 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน  (โดยเฉลีย่ 15 เหรยีญออสเตรเลยี) 
8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง  
9. ไมม่แีจกนำ้ดืม่บนรถ / ไม่แจกกระเปา๋ 
10. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นช่ัวโมง 
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เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน  
1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 50,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน  
2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 50 วันทำงาน 

หรือเตรียมเอกสารเพ่ือทำการก่อนยื่นวีซ่า 7-10 วัน (ไม่รวมวันพิจารณาวีซ่า)  
3. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าชา้ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่าน

ไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด 
4. สำหรบัสว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็คา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย  30 วนัทำการสำหรบัทา่นที่รอผล 

วซีา่ หรอืหากผลวซีา่ผา่นแลว้ขอชำระยอดคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หากบรษิทัฯ ไมไ่ดร้บัเงนิครบทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทาง  
บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

5. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจำทัวร์จะถูกนำไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถ

เดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี ้
 แจ้งยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนัทำการคนืคา่มดัจำ 50,000.- บาท. 
 แจ้งยกเลกิลว่งหนา้ 50-59 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจำทัง้หมด 50,000.-บาท 

- กรณทีีถ่กูปฏเิสธวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจำทัง้หมด  
- กรณอีอกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ตัว๋  

 แจ้งยกเลกิลว่งหนา้ 1-49 วนั กอ่นเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ั้งหมดเพราะเปน็ชว่งพคี (เทศกาลตา่งๆ)  
 แจ้งยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขา้ประเทศออสเตรเลยี บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด  

หมายเหต ุ 
 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่างทำทัวร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัย
ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่ง
ต้องห้ามนำเข้าประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง
ออกหรือเขา้ประเทศ ดังน้ี 

3.1  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณา 
3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารอันเนื่องจากหนังสอืเดนิทางชำรุดหรือที่ลูกค้า
ได้ประทับตราอื่นๆลงในหนังสือเดนิทาง ที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศจากกองตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงพาสปอร์ตที่มีอายุไม่
เกิน 6 เดือนในวันเดินทาง 
3.3  กรณีลูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง 
3.4 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอนัสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยืน่วีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและ
การทำงานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า 
3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย  
3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณทีี่สายการบินระหว่าง
ประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทัวร์ 
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เงือ่นไขการยกเลกิ   
คา่มดัจำทวัรจ์ะถกูนำไปจา่ยคา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรมและคา่วซีา่ลว่งหนา้ซึง่ไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผูเ้ดนิทาง 
ยกเลกิหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตผุลไดกต็ามจะเปน็ไปตางเงือ่นไขตามนี้ 

1. แจ้งยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนัทำการคนืคา่มดัจำ 50,000.- บาท. 
2. แจ้งยกเลกิลว่งหนา้ 30-50 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจำทัง้หมด 50,000.-บาท 

1. กรณทีีถ่กูปฏเิสธวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจำทัง้หมด  
2. กรณอีอกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ตัว๋  

3. แจ้งยกเลกิลว่งหนา้ 1-29 วนั กอ่นเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ั้งหมดเพราะเปน็ชว่งพคี  
4. แจ้งยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขา้ประเทศออสเตรเลยี บรษิทัฯจะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด  

 
 

เอกสารในการขอวซีา่ (ใชเ้วลายืน่วซีา่โดยประมาณ 45 วันทำการ (ไมร่วมวันเสาร-์อาทติย ์และนกัขตัฤกษ)์   ) 
ทางสถานฑตูออสเตรเลยี  เริม่การเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทกุทา่น ทีส่มคัรขอวซีา่ เพือ่เดนิทางไป ประเทศออสเตรเลยี 
ดงันั้นผูย้ืน่ขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาตดิตอ่ ทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายนิว้มอื และตอ้งจองควิวซีา่กอ่นยื่นเทา่นัน้ 

1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถา่ยสำเนาหนา้ทีม่กีารเดนิทางเขา้-ออก หรอืมวีซีา่ตดิมาทัง้หมด 
(สำคญัมาก) 
***การยื่นวีซา่ออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องนำพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ สำเนาหน้า
พาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนำพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่ VFS แล้วนำกลับมาพักไว้ที่
บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
3) สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
4) สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี), สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  
5) หนงัสอืรบัรองการทำงานของบรษิทัที่ทำงานอยู ่ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย ใชไ้ดท้ัง้คู)่  หรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็น

เจ้าของกิจการ 
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย ใชไ้ดท้ัง้คู)่   
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสำเนาบัตรข้าราชเกษียณ 
8) หลกัฐานการเงนิ โดยใชส้มดุบญัชเีงนิฝากประเภทออมทรัพย ์ หรอื ฝากประจำตวัจรงิ (จะไดค้นืเพือ่ไดร้บัพจิารณาวซีา่แลว้) หรอื 

statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ออกจากธนาคารเทา่นัน้ หมายเหต ุสถานทตูออสเตรเลยีไมร่บั Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซีา่ 
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน  
10) ขอสำเนาสตูิบัตร เด็กอายุต่ำกวา่ 18 ปี 
11) เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณีพอ่และแม ่ ไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ยทัง้คู่ จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอำเภอเทา่นัน้ จากบิดาและมารดาให้อนุญาตออก
นอกประเทศ  
** กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 15 ปี บดิาหรอืมารดา ตอ้งไปโชวต์วัทีต่วัแทนยืน่วซีา่ VFS พรอ้มกบับตุร   

11.2   กรณพีอ่หรอืแม่ ไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอำเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออกนอกประเทศ 
หรอื กรอกฟอร์ม 1229  
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12) บริษทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัลกูคา้ทีม่อีายเุกนิกวา่ 75 ป ี (ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง บริษัทฯจะ
ดำเนินการให้และแนะนำให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่
ผ่านหรือออกไม่ทันตามกำหนดวนัเดินทางมีผลทำให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไม่
รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้) 
กรณทีีย่นืยันจะใหย้ืน่วซีา่  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซา่เป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทำประกันสุขภาพซึ่ง
ลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้าสามารถทำเองได้)  หลังจากยื่นแล้ว 
ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกำหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกท ี
นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสขุภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได ้
กรุณาใสห่มายเลขโทรศพัทม์อืถอื เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอเีมล ์ (สำคญัมาก) ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ ลงในสำเนาบัตรประชาชนและ 
สำเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 45 วันทำการ(ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)   หนังสอืเดินทาง(PASSPORT) หากมี
บางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS แล้วนำเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกวา่จะถงึวันกำหนดรับเล่ม หากมกีาร
ใชเ้ลม่เดินทางไปประเทศอืน่กอ่น จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบกอ่นยืน่วซีา่  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น --            

กรณลีกูคา้ใชบ้ตัรเอเบค  
โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้สำหรับเดินทางเพ่ือธุรกิจเท่านั้น ซึ่งการเดินทางกับทัวร์จะต้องยื่น 

วีซ่าท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวจะต้องยื่นวีซ่าแบบท่องเท่ียว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC CARD) แล้วไม่
สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได ้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
หมายเหต ุ หากยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว (Tourist Visa) ทางลกูคา้อาจจะโดยตดับตัรเอเบค (APEC CARD) โดยอตัโนมตั ิเนือ่งจากตามเงือ่นไขวี
ซา่ประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซีา่ลา่สดุ แลว้จะยกเลกิวซีา่อนัเกา่โดยอตัโนมตั)ิ ทั้งนีข้ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของลกูคา้ในการตดัสนิใจ ต้องการ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 344 6300 
เงือ่นไขสำคญัของการพจิารณาวซีา่ 
 การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยูก่ับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ออสเตรเลียตามเอกสารท่ีระบุเท่านั้น และท่านไม่สามารถขอค่าธรรมเนียมวีซ่าคืนหรือโอนเปลี่ยนให้ผูอ้ื่นได้   
กรณถีกูปฎเิสธวซีา่ 
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่คำรอ้งขอวซีา่ใหมก่ต็อ้ง
ชำระคา่ธรรมเนยีมใหม ่พรอ้มเตรยีมเอกสารชดุใหมท่กุครัง้ 
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด  
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนือ่งมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์
ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึ้นอยู่กับทาง
บริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 

http://thailand.embassy.gov.au/
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ทีอ่ยู ่ตวัแทนรบัยืน่วซีา่ ( VFS ) ของ ออสเตรเลยี ประจำประเทศไทย 
ช้ัน 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 
ทำการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 
เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล์ : info.dibpth@vfshelpline.com 
เว็บ : www.vfs-au.net 
 

**ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะไมร่บัยืน่วซีา่ หากบรษิทัฯตรวจดเูอกสารแลว้พบวา่ ไมต่รงตามเงือ่นไขทีจ่ะยืน่ 
 กรณุาเตรยีมเอกสารทีช่ีแ้จงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีก่ำหนด เพือ่ความสะดวกของทา่นเองในการยืน่ขอวซีา่  

 
**** เมือ่ทา่นตกลงชำระคา่มดัจำ หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซี่าของทา่น 
 

 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ............................... .......... 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ..................................................................................................................... 
.................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์  ... ......................... 
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตำแหน่ง .....................................................  
ช่ือสถานที่ทำงาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ท่ีทำงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส   (.....) หย่า    (.....) ม่าย   (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่ 
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ..............................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ....................................................................................................................... 
โทรศัพท์ท่ีบ้าน ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................  
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ............................................................................... 
ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ ....................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)              เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
10. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่  ไม่เคย (......)              เคย ( ......)  
  
 
ขอ้มลูสว่นตวัเพิม่เตมิ 
11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
12. อาหาร              ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 
14. รีเควสที่นั่ง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษัทฯ จะแจ้งทางสายการบินฯ ตามทีร่ีเคว
สมา แต่ไม่สามารถการันตีได้เลย ขึ้นอยู่กับพจิารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสายการบินเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม บริษทัไม่
รับรองกรณีซือ้เพิม่ขึ้นอยู่กับสายการบินพจิารณา) 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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