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*** บริษัททวัร ์ขอสงวนสิทธ์ิ รบัจองทวัร ์ส ำหรบัผูท้ี่จะเดินทำงไดร้บัวัคซีนครบ 2 เข็มแลว้เท่ำนั้น *** 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง อตัรำค่ำบริกำร / ท่ำน 

23-28มีนำคม 2566 (ปิดกรุป๊) 106,900.-บำท 

06-11 เมษำยน 2566 (วนัจกัรี)(ปิดกรุป๊) 105,900.-บำท 

11–16 เมษำยน 2566 (วนัสงกรำนต)์ 

12-17 เมษำยน 2566 (วนัสงกรำนต)์ 

13-18 เมษำยน 2566 (วนัสงกรำนต)์ 

106,900.-บำท 

POPULAR AUSTRALIA 6DAYS/ 5NIGHTS 
ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท  

***เที่ยวแบบไม่เหนื่อย*** 
(พักซิดนีย์ 2 คืน / เมลเบิร์น 2 คืน) 

• เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเย่ียม   

• รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ/ อาหารจีน 3 มือ้  
 

ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซดินยี์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์
เวลส์ ชมเขาสามอนงคT์HREE SISTERSROCKตำนานแห่งอทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ท์
เทน่ส ์อันเป็นมรดกโลก 
เมลเบริน์ชมอาคารรฐัสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป เมล 

เมอืงซดินยี ์
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05.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 4  แถว H 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 
08.30 น.  เหินฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่ TG 475(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 10 ชัว่โมง) 

20.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธตีรวจคนเข้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าพัก  SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า(3.5*)  

DAY ITINERARY 
MEAL 

B      L      D 
HOTEL 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์    
SYDNEY METRO MARLOW 

CENTRAL HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

2 
นครซิดนีย ์– สวนสตัวพ้ื์นเมืองKOALA PARK- อุทยำน

แห่งชำติบลูเมำ้ทเ์ท่นส ์- ซิดนีย ์
   

SYDNEY METRO MARLOW 

CENTRAL HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

3 
นครซิดนีย ์– เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย ์– 

ชอ้ปป้ิง(รบัประทำนอำหำรไทย)(บินภำยใน) เมลเบิรน์ 
   

MEL MERCURE WELCOME 

HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

4 

เมลเบิรน์ – รถไฟจกัรไอน ้ำโบรำณ-ไร่ไวน ์(ชิมไวน)์ 

-ชมเพนกวินท่ีเกำะฟิลลปิ (พรอ้มทำนกุง้มงักรคนละครึ่ง

ตวั)-เมลเบิรน์ 

   
MEL MERCURE WELCOME 

HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

5 
เกรทโอเช่ียนโรด้(เต็มสำย)–เมืองอโพโลเบย ์- พอรต์แคม

เบลล-์เมลเบิรน์ 
   

MEL MERCURE WELCOME 

HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

6 นครเมลเบิรน์–ชมเมือง - กรุงเทพฯ     

วนัแรกของกำรเดินทำง (1)  กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์

*** บินตรงสูเ่มืองซิดนีย ์/ มีจอทีวีทุกที่นัง่ / บริกำรเสิรฟ์อำหำร *** 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์

ชื่นชมทวิทศัน์อนัสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขา

อนักว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สตัว์ต่างๆ 

สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเตม็ไปด้วยต้นยู

คาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสนี า้เงินตามหุบเขา

อนักว้างใหญ่ ผ่านเมืองเลก็ๆกลางหุบเขาชื่อว่า

KATOOMBA  จากนั้นชม เขาสามอนงค ์(THREE SISTERS ROCK)เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อน

รูปทรงแปลกตาที่เกดิจากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต านานความรักอนัแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอ

ริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนท าให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามย่ิงขึ้นจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท าให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้

สวยงามย่ิงขึ้นอกีมุม น าท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY)ที่ดัดแปลงมาจาก

รถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอนัสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่าง

ตื่นเต้นและหวาดเสยีว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา 

ชมป่าฝนและหุ่นจ าลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้นข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จาก

ใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสนี า้เงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสาม

อนงค์อกีมุมที่แตกต่าง  

 
 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่สวนสตัวพ์ื้ นเมืองKOALA PARK SANCTUARYเพลิดเพลินไปกบัการชม 

ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พื้นเมืองนานาชนิดอาท ิโคอาล่า จิงโจ ้วอมแบทให้ท่านได้ 

สมัผัสและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจ้จากมือของ 

ท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอนัอุดม 

สมบูรณ์เขตร้อนชื้น 
     

วนัที่สองของกำรเดินทำง (2) นครซิดนีย–์อุทยำนแห่งชำติบลเูมำ้ทเ์ท่นส-์สวนสตัวพ้ื์นเมืองKOALAPARK 
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   หลังจากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย ์

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าพัก  SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า(3.5*)  

 

 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนไดหาด

ทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพักผ่อนวันหยุด

หรือยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด 

อนัสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่งนี้

ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกฬีาโอลิมปิก ปี2000

ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทศันียภาพอนั สวยงามของ

อ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงามแวะที่เดอะแกป๊ จุดชมวิวที่สวยงามอกีแห่งที่ท่านจะได้ชม

ท้องทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ใน

บริเวณนี้ ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงครามมา้หินของมิสซิส

แม็คควอร่ี ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้ส าเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส ์ ซึ่งเป็นม้าหิน

ทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะด้านหน้าเป็น

อ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม    

นอกจากนี้ ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่

สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เหน็โรงละครโอเปร่า 

เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนคร

ซิดนีย์แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของ

ฝาก อาทเิช่นครีมบ ารุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ 

เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  

น าท่านล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนียเ์พื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ (OPERAHOUSE)สิ่งก่อสร้างที่

โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียง

ให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้าง

กว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมร

วนัที่สำมของกำรเดินทำง (3) นครซิดนีย ์– เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย ์ - ชอ้ปป้ิง – เมลเบิรน์ 
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กดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้องแสดงละคร และห้อง

ภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์ ที่

เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกัปตันเมืองซิดนีย์เข้าหากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่าง

สวยงามและท าให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกย่ิงขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซี่น าออกมาอวด

ความงามในอ่าวแห่งนี้   

 

 
 

จากนั้นเดินทางกลบัสู่ซิดนีย ์ ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงที่ย่านซิต้ีเซ็นเตอร ์ หรือช้อปป้ิงสนิค้า

มากมายจากห้างดังQueen Victoria Building (Q.V.B)ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม 

เป็นที่รู้จักกนัทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กบั 

ถนน Park เป็นอาคารช้อปป้ิงสูงสี่ชั้น มีสนิค้าประเภทแฟชั่น อญัมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้

ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย ์

…….น.  เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบิรน์ เที่ยวบินที่....... 

…….น.  ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย   

  น าท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า (3*) 

      

) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

เดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็น

เส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสนิค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่า

ที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงน ามาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า น าท่านนั่ง รถไฟจักรไอน ้า

โบราณ เพื่อชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนั่ง

ห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทศันียภาพตลอดทางที่เตม็ไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความ

สมบูรณ์ 
 

วนัที่สี่ของกำรเดินทำง (4)เมลเบิรน์–รถไฟจกัรไอน ้ำโบรำณ - ชมนกเพนกวินที่เกำะฟิลลิป 
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น าท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเกาะฟิลลิปซึ่งเป็นเกาะเลก็ ๆ ที่เตม็ไปด้วยสตัว์พื้นเมือง

มากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสตัว์น า้และสตัว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่ม

เลก็ ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน า้และนก นานาชนิดหลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

เกาะฟิลลิปซึ่งเป็นเกาะเลก็ ๆ ที่เตม็ไปด้วยสตัว์พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสตัว์น า้และ

สตัว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเลก็ ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย 

แมวน า้และนก นานาชนิด ระหว่างแวะชมโรงงานผลิตชอ็คโกแลต Phillip Island Chocolate Factory 

ให้ท่านได้ลองชิมชอ็คโกแลต และเลือกซื้ อกลับเป็นของฝากได้ตามอธัยาศัย  

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวันอำหำรตะวนัตก ณ ภตัตำคำรในไร่ไวน ์พรอ้มเสริฟไวนท์่ำนละ 1แกว้ 

น ำท่ำนเยี่ยมชมไร่ไวน์ ROCHFORD WINERY เป็นไร่ไวน์ท่ีมีชื่อเสียงของรฐัวิคตอเรียในยำ่นหุบเขำ

ยำรร์่ำ ใหทุ้กท่ำนไดท้ดลองชิมไวน์ ทั้งไวน์ขำวและไวน์แดง ไม่วำ่ไวน์แดงจำกองุ่นปิโนต์นัวรแ์ละส 

 ปำรก์ลิงไวน์ท่ีดืท่ีสุดของออสเตรเลีย รวมไปถึงป่ำสูงท่ีปกคลุมดว้ยไอหมอกสีขำวนวล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนัน่าประทบัใจกบัการ

ชมความน่ารักของฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด 

SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงามยามพระอาทติย์อสัดงซึ่งท่านจะได้เหน็ฝงู

เพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกนัยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมา

ฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรังเหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสยีงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเหน็ความ

น่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอกีทตีอนพระอาทติย์

ตก(หา้มถ่ายรูปเพนกวนิ เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าใหเ้พนกวนิตกใจ ) 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารเมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์ร่ึงตวั เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

  จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่เมลเบิรน์  

  น าท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทยีบเท่า (3*) 

 

 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโรด้แบบเต็มสาย ที่สวยงามและเป็นที่

รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรียผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่ง

อุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย 

จากนั้นน าท่านเข้าสู่เขตเกรทโอเชี่ยนโรด้ ให้ท่านได้ชมทศันียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทร

และหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่านเมืองAnglesea และ

เมือง Lorne ที่เตม็ไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็นอกีเมือง

ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอกีเมืองและมีน า้ทะเลสนี า้เงินตัดกบัป่าอนัเขียวขจีท าให้เมืองนี้มี

เสน่ห์สวยงามนอกจากนี้ ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ  

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรค ำ่ อำหำรตะวนัตก ณ ภตัตำคำร 

   จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์สมัผัสกบัทศันียภาพที่สวยงามที่สดุในโลกคุณจะต้องตะลึงกบั

ภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภมูิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  น า

ท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสบิสองสาวก

ศักด์ิสทิธิ์ของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด   

(แนะน าซ้ือทวัรเ์พ่ิมโดยนั่งเฮลิคอปเตอร ์ใหท้่านชมความงามในมุมสูงทีร่บัรองไดว้า่ท่านจะตอ้งประทบัใจราคา 

เร่ิมตน้โดยประมาณ 165 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลา 16 นาทีส าหรบัท่านทีส่นใจกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร)์ 
 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง (5)  เกรทโอเช่ียนโรท้ (เต็มสำย)–เมืองอโพโล เบย ์–พอรต์แคม

เบลล-์เมลเบิรน์ 



  

BW..Popular6D4N by (TG)_on April 2023-ปรับรายการ 1-DEC-22 PAGE 9 

 
 

   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมลเบิรน์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทยีบเท่า (3*) 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

เชค็เอ้าทอ์อกจากโรงแรม หลังจากนั้นท่านชมนครเมลเบิรน์เป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการ

ผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น า้ Yarra มี

สวนสาธารณะริมน า้ มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18คละเคล้ากบัตึกสูง

ระฟ้าในสมัยปัจจุบันท าให้มีภมูิทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น า้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอนัเป็น

เสน่ห์ของเมลเบิร์นผ่านชม 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 ณเดือนธนัวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929  ออกแบบโดย“ชาลี แพสลีย์และปีเตอร์ 
เคอร” อ านวยการก่อสร้างโดย”“จอน คิงส์”ซึ่งใช้พื้นฐานศิลปะนีโอคลาสสิค  ตั้งอยู่บริเวณถนน
สปริงทศิตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย   สถานที่แห่งนี้ เคยถูกใช้เป็นทั้งรัฐสภาแห่งรัฐ

วิคตอเรีย 2 คร้ังในปี 1855-1901และ 1927-ปัจุจบัน ทั้งยังเคยถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภากลางของ

ประเทศออสเตรเลียระหว่างปี 1901-1927 สถานที่แห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกส าคัญ

ของรัฐวิคตอเรีย  และได้เฉลิมฉลองครบรอบ 150ปีในปี 2006ที่ผ่านมา 

น าท่านชม สวนฟิตซรอยสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นที่ตั้ง 

กระท่อมกปัตนัคุก้(ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม)บ้านพักของนักส ารวจชาวองักฤษคนส าคัญของ

โลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนคร

เมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี 

11.30 น.  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินทูลลามารีน 

15.15 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG466 

21.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  

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

วนัที่หกของกำรเดินทำง (6)  นครเมลเบิรน์ (ชมเมือง)-กรุงเทพฯ 
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**หมำยเหตุ รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม** 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง :  23 – 28 มีนำคม 2566 (ปิดกรุป๊) 

ราคาต่อท่าน ราคารวมตัว๋ 
ราคาไม่รวมตัว๋ 

(ไม่รวมตัว๋ตลอดทั้งทริป) 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ 2–3 ท่าน/หอ้ง 106,900 73,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 102,900 72,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 109,900 70,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 98,900 68,900 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 15,900 15,900 

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

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง :  06-11 เมษำยน 2566 (วนัจกัรี) (ปิดกรุป๊) 

ราคาต่อท่าน ราคารวมตัว๋ 
ราคาไม่รวมตัว๋ 

(ไม่รวมตัว๋ตลอดทั้งทริป) 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ 2 – 3 ท่าน/หอ้ง 105,900 74,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 98,900 70,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 96,900 68,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 94,900 66,900 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 12,900 12,900 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง ลดท่านท่ี3 1,000 1,000 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง :  11–16 เมษำยน 2566 (วนัสงกรำนต)์ 

12-17 เมษำยน 2566 (วนัสงกรำนต)์ 

13-18 เมษำยน 2566 (วนัสงกรำนต)์ 

ราคาต่อท่าน ราคารวมตัว๋ 
ราคาไม่รวมตัว๋ 

(ไม่รวมตัว๋ตลอดทั้งทริป) 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ 2 – 3 ท่าน/หอ้ง 106,900 76,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 102,900 72,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 100,900 70,900 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 98,900 68,900 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 12,900 12,900 

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

* รำคำน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษีน ้ำมนัของสำยกำรบิน  

* กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรมำกกว่ำ 15 ท่ำนข้ึนไปหากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญต่  า่กวา่ 15 ท่าน 

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเล่ือนการเดินทาง หรอืปรบัราคาเพิ่ มขึ้น ส่วนขนำดของกรุ๊ปจะสรุปไดห้ลงัท่ีปิดกรุ๊ป

แลว้ประมำณ 3 อำทิตยก์่อนเดินทำง 

* กรณีใชต้อ้งกำรเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ (Business Class)  หรือ ทำรก (Infant) กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำก

เจำ้หน้ำท่ีบริษัทฯ  

* กรณีออกตัว๋แลว้มีกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตัว๋ได ้(NO REFUND)เพรำะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของ

สำยกำรบิน 

*ส ำหรบัหอ้งท่ีเป็นสำมเตียง(Triple Room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจ ำนวนน้อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็นเตียง

ใหญ่สองเตียงท่ีสำมำรถพกัได ้3 ท่ำน (2 Double beds)หรืออำจเป็นหอ้ง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 

Double + 1 Extra bed) ส ำหรบัหอ้งนอน 3 ท่ำนหรือบำงโรงแรมกรณีพกั 3 ท่ำน/หอ้ง บำงโรงแรมไม่มีหอ้ง 3 

เตียง ลูกคำ้ตอ้งจ่ำยค่ำหอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม 

* บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในเรื่องตัว๋ท่ีลูกคำ้ซื้ อเองเพื่อต่อเท่ียวบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ  

ท่ีจะมำเดินทำงกบัคณะเรำหำกเท่ียวบินล่ำชำ้หรือจ ำนวนผูเ้ดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได ้

*หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพิเศษหรือท่ีนัง่บนเครื่องรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจง้ใหเ้รำทรำบใน

ตอนจองทวัรห์รือก่อนเดินทำงอยำ่งน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ำยกำรบินทรำบแต่จะไดต้ำมท่ีขอหรือไม่ขึ้ นอยูก่บัสำย

กำรบินจะพิจำรณำให ้

* มีวีซ่ำออสเตรเลียแลว้ ลดท่ำนละ  4,500 บำท 

* กรณีลูกคำ้มีวีซ่ำอยู่แลว้ หรือ มีบตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวีซ่ำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำง

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบหรือคืนค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทั้งสิ้ น หำกไม่ไดร้บัอนุญำตเขำ้ประเทศ เน่ืองจำกเป็นดุลพินิจของ

เจำ้หน้ำตรวจคนเขำ้เมือง   
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* หำกจ ำนวนลูกคำ้ท่ีเดินทำง 15 -18 ท่ำน บริษัทฯจะจดัรถขนำด 21-25 ท่ีนัง่ในกำรบริกำรตลอดกำรเดินทำง 

* โรงแรมท่ีออสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มีคนยกกระเป๋ำ  

* รำคำทวัรไ์ม่รวมท่ีนัง่ Long leg หำกท่ำนตอ้งกำรจะตอ้งแจง้สำยกำรบินเพื่อซื้ อท่ีนัง่ก่อนเดินทำง(มีจ ำนวนจ ำกดั) 

* กำรใชผ้ำ้เช็ดตวัในโรงแรม หำกตอ้งกำรใหเ้ปล่ียนทุกวนัใหท้่ำนวำงผำ้เช็ดตวัไวท่ี้พื้ น ถำ้แหวนไวท้ำงโรงแรมจะไม่

เปล่ียนใหเ้พรำะถือวำ่ท่ำนยินดีท่ีจะใชผ้ำ้เช็ดตวัผืนเดิมและยินดีเขำ้ร่วมรณรงคก์ิจกรรมลดโลกรอ้น 

 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่ำตัว๋เครื่องบินไป-กลบัชั้นประหยดั ตำมท่ีระบุในรำยกำร 

(กรณีวำงตัว๋คอนเฟริมท่ีนัง่หรือออกตัว๋แลว้ไม่สำมำรถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงใดๆไดท้ั้งสิ้ นหรือ

เปล่ียนแปลงวนัเดินทำง ตัว๋ Non Refundable) 

2. ค่ำโรงแรมท่ีพกั (สองท่ำนต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ำรถรบัส่งระหว่ำงน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร

ท่ีระบ ุ

3. ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืมตำมรำยกำรท่ีไดร้ะบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ีมี, ค่ำวีซ่ำเขำ้ประเทศ

ออสเตรเลีย 

4. ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

5. ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 

1,000,000 บำท ส ำหรบัผูเ้ดินทำงไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลำท่องเที่ยวกับ

ทวัรเ์ท่ำนั้นเงื่อนไขกำรคุม้ครอง 

 หำกลูกคำ้เดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกันไม่คุม้ครอง ตอ้งท ำประกัน(รำยเด่ียว) ลูกคำ้

สำมำรถจดัท ำเองได ้หรือกรุณำติดต่อสอบถำมกบัทำงบริษัทฯ  

 อำยุ 1-15ปี และต ำ่กวำ่ 75 ปี คุม้ครองรำยละเอียดตำมเง่ือนไขกรมธรรม ์

 กรณีลูกคำ้อำยุต ำ่กวำ่ 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้ นไป และ ไม่ไดเ้ดินทำงไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป ตอ้งท ำ

ประกนัเด่ียวเพิ่ม กรุณำสอบถำมรำยละเอียดกบัเจำ้หน้ำท่ี  

 ลูกคำ้ท่ีจอยแลนด ์ท่ีอำศยัอยูใ่นประเทศน้ันๆ อยูแ่ลว้ไม่คุม้ครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม ์

6. ค่ำน ้ำมนัจำกสำยกำรบิน ณ วนัท่ี  17ตุลำคม 2565 และบริษัทฯของสงวนสิทธ์ิในกำรปรบัรำคำตำมภำษี

น ้ำมนั หำกสำยกำรบินเปล่ียนแปลงภำษีน ้ำมนัหลงัจำกน้ี 

7. ค่ำวีซ่ำออสเตรเลีย ส ำหรบัคนไทย 

 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว 

2. ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนดควรจดัเตรียม 20 กิโลกรมั 

3. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำเครื่องด่ืมและค่ำอำหำรท่ีสัง่เพิ่มเอง  

4. ค่ำอำหำรท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร, ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรีด ฯลฯ 

5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

6. ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร ์ตำมธรรมเนียมควรจำ่ย 4 เหรียญตอ่วนั ตอ่คน (โดยเฉลี่ย  24 เหรียญออสเตรเลีย) 

7. ค่ำทิปคนขบัรถ ตำมธรรมเนียมควรจำ่ย 4 เหรียญต่อวนั ตอ่คน  (โดยเฉล่ีย 24 เหรียญออสเตรเลีย) 
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8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ำ ลูกคำ้ควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำร

เดินทำง  

9. ไม่มีแจกน ้ำด่ืมบนรถ / ไม่แจกกระเป๋ำ 

10. ไม่รวมค่ำอินเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจำกท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

เงื่อนไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงิน 

1. ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 60,000.-บำท ต่อกำรจองทวัรห์น่ึงท่ำน  

2. ท่ำนตอ้งเตรียมเอกสำรใหท้ำงบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเขำ้ประเทศ

ออสเตรเลียก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 3 เดือน หรือมำกกวำ่น้ัน 

3. หำกท่ำนจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวีซ่ำเขำ้ประเทศออสเตรเลียล่ำชำ้ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตัว๋กบัทำงสำย

กำรบินและผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำมดัจ ำทั้งหมด 

4. ส ำหรบัส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทวัรท์ั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย  60 วนัท ำกำร กรณี

ลกูคำ้ที่ผลวีซ่ำผ่ำนก่อน 60 วนัท ำกำร ขอช ำระยอดค่ำใชจ้ำ่ยทั้งหมด หำกบริษัทฯ ไม่ไดร้บัเงินครบ

ทั้งหมดก่อนวนัเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรใหบ้ริกำร 

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสยั จนไม่อำจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดร้บับำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รบัผิดชอบ

ของหวัหน้ำทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

6. เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูก

ปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

7. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำง

บริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

8. เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือวำ่ท่ำนไดอ้่ำนเงื่อนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 

เงื่อนไขกำรยกเลิก 

ค่ำมดัจ ำทวัรจ์ะถูกน ำไปจ่ำยค่ำตัว๋เครื่องบิน ค่ำโรงแรมและค่ำวีซ่ำล่วงหน้ำซึ่งไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได ้หำกผู ้

เดินทำงยกเลิกหรือไม่สำมำรถเดินทำงไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตำมจะเป็นไปตำงเงื่อนไขตำมน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 90 วนัท ำกำรคืนค่ำมัดจ  ำทั้งหมด 60,000.- บำท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนำ้ 75-90 วนั ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมดัจ  ำ 60,000.-บำท 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษัทขอยึดค่ำมัดจ  ำทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนำ้ 1-75วนั ก่อนเดินทำง ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท์ั้งหมดเพรำะเป็นช่วงพีค (เทศกำล

ตำ่งๆ)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทำงหรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทยหรือกำรเขำ้ประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ

จะไม่มีกำรคืนเงินทั้งหมด  

 กรณีวีซ่ำไม่ผ่ำนก่อนเดินทำง  วนัท ำกำรคิดค่ำใชจ้ำ่ยตำมควำมเป็นจริง หำกหลงัจำกน้ียึดค่ำมัดจ  ำทั้งหมด 
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หมำยเหตุ 

 1. รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกิดจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบินหรือ

โรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณท์ำงกำรเมืองและภยัธรรมชำติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหวำ่งท ำทวัร ์

ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั  

2. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผูเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศ เน่ืองจำกมี

สิ่งผิดกฎหมำยหรือสิ่งตอ้งหำ้มน ำเขำ้ประเทศ  

3.   บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบและไม่คืนเงินไหท้่ำนไม่วำ่จ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน  หำกเจำ้หน้ำท่ีตรวจ

คนเขำ้เมืองหำ้มผูเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศ ดงัน้ี 

3.1  เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้งหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำม 

ตำมท่ีเจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำ 

3.2  บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบหำกสำยกำรบินไม่ออกบตัรข้ึนเครื่องใหผู้โ้ดยสำรอนัเน่ืองจำกหนังสือ

เดินทำงช ำรุดหรือท่ีลูกคำ้ไดป้ระทบัตรำอื่นๆลงในหนังสือเดินทำงท่ีไม่ใช่กำรเขำ้-ออกประเทศจำกกองตรวจคน

เขำ้เมือง รวมถึงพำสปอรต์ท่ีมีอำยุไม่เกิน 6 เดือนในวนัเดินทำง 

3.3  กรณีลูกคำ้ลืมพำสปอรต์ ณ วนัเดินทำง เจำ้หน้ำท่ีสำยกำรบินไม่อนุญำตใหเ้ดินทำง 

3.4กรณีท่ีสถำนทูตงดออกวีซ่ำอนัสืบเน่ืองมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำไม่ครบถว้นและไม่ผ่ำน

มำตรฐำนในเรื่องกำรเงินและกำรท ำงำนของตวัผูโ้ดยสำรเอง หรือแจง้ขอ้มูลเป็นเท็จ แลว้โดยปฎิเสทวีซ่ำ 

3.5 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมือง

ใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ ำนักอยูใ่นประเทศไทย  

3.6 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่ำตัว๋เครื่องบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณี

ท่ีสำยกำรบินระหวำ่งประเทศล่ำชำ้ เน่ืองจำกอยูน่อกเหนือจำกควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 

 

เอกสารในการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่นวีซ่าโดยประมาณ 61-120วนั) 
ทำงสถำนฑูตออสเตรเลีย  เร่ิมกำรเก็บขอ้มูลดำ้นไบโอเมตทริกซ ์จำกผูส้มคัรทุกท่ำน ท่ีสมคัรขอวีซ่ำ เพื่อเดินทำงไป 

ประเทศออสเตรเลีย ดงัน้ันผูย่ื้นขอวีซ่ำทุกท่ำน จะตอ้งมำติดต่อ ท่ีศูนยย่ื์นวีซ่ำออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพื่อสแกน

ลำยน้ิวมือ และตอ้งจองคิววีซ่ำก่อนย่ืนเท่ำน้ัน 

1) หนังสือเดินทำง มีอำยุไม่ต ำ่กวำ่ 6 เดือน (นับวนัเดินทำง) และถ่ำยส ำเนำหนำ้ที่มีกำรเดินทำงเขำ้-ออก หรือ

มีวีซ่ำติดมำทั้งหมด (ส ำคญัมำก) 

***การยื่ นวซี่าออสเตรเลียไม่จ  าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอรด์การเดินทาง (ถา้มี) หรอื 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยื่ นได ้แตห่ากใหท้างบรษิัทฯ มา จะดีกวา่เน่ืองจากทางบรษิัทฯ จะน าพาสปอรต์ไปรูดเล่ม

ท่ี VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท่ี้บรษิัทฯ ทางลูกคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ำยสี จ ำนวน 2 รูป (ขนำด 1 น้ิวครึ่ง หรือ 2 น้ิว) 

3) ส ำเนำทะเบียนบำ้น, ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  

4) ส ำเนำใบเปล่ียนชื่อ-นำมสกุล (ถำ้มี), ส ำเนำทะเบียนสมรส  (ถำ้มี)  

5) หนังสือรบัรองกำรท ำงำนของบริษัทที่ท  ำงำนอยู ่ (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือส ำเนำ

ทะเบียนกำรคำ้ถำ้เป็นเจำ้ของกิจกำร 

6) ขำ้รำชกำรจะตอ้งมีหนังสือรบัรองกำรท ำงำน (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  

7) ขำ้รำชกำรเกษียณอำยุ ขอส ำเนำบตัรขำ้รำชเกษียณ 
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8) หลกัฐำนกำรเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝำกประจ ำตวัจริง (จะไดค้ืนเพ่ือไดร้บั

พิจำรณำวีซ่ำแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจำกธนำคำรเท่ำนั้น หมายเหตุ สถานทูต

ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใชย่ื้นวีซ่า 

9) เด็กขอหนังสือรบัรองจำกโรงเรียน(ตวัจริง)หรือสมุดรำยงำนประจ ำตวันักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัร

นักเรียน  

10) ขอส ำเนำสูติบตัร เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี 

11) เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี หำกไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ หรือ มำรดำ  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทำงดว้ยทั้งคู่จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจำกทำงอ ำเภอเท่ำนั้น จำก

บิดำและมำรดำใหอ้นุญำตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 15 ปี บิดำหรือมำรดำ ตอ้งไปโชวต์วัที่ตวัแทนยื่นวีซ่ำ VFS พรอ้มกับบุตร   

11.2 กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทำงดว้ยจะตอ้งมีหนังสือยินยอมจำกทำงอ ำเภอจำกบิดำและมำรดำ

อนุญำตออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229 

12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลกูคำ้ที่มีอำยุเกินกว่ำ 75 ปี ( ยกเวน้กรณีท่ีผูสู้งอาย ุ 75 ปีขึ้นไปยนืยนัท่ีจะ

เดินทางจรงิ บรษิัทฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ื่ นวซี่าก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยค่า

ทวัรท์ัง้หมดก่อนเดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีวซี่าไม่ผา่นหรอืออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าให้

เดินทางไม่ไดบ้รษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพื่ อนรว่มเดินทางท่ี

ผา่นแลว้จะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผา่น บรษิัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าทวัร์

ทัง้หมดรวมถึงญาติหรอืผูติ้ดตามท่ีผลวซี่าออกแลว้แตย่กเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีที่ยืนยนัจะใหย้ื่นวีซ่ำ  เน่ืองจำกตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำเป็นเวลำนำน และมีค่ำใชจ้่ำยเพิ่มใน

กำรท ำประกนัสุขภำพซึ่งลูกคำ้จะตอ้งจ่ำยเองพรอ้มกบัตอนยื่นวีซ่ำ  (รำคำข้ึนอยูก่บับริษัทฯ ประกนัน้ันๆ 

หรือ ลูกคำ้สำมำรถท ำเองได)้  หลงัจำกยื่นแลว้ รออีกประมำณ 7-10 วนั ทำงสถำนทูตจะส่งใบฟอรม์ 

(Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภำพโรงพยำบำลตำมท่ีสถำนฑูตก ำหนด หลงัจำกน้ันรอผลวีซ่ำอีกที 

นอกจำกน้ีวีซ่ำขึ้ นอยูก่บัผลของสุขภำพของผูสู้งอำยุเองและทำงสถำนทูตพิจำรณำเป็นรำยบุคคล ส่วนวนัรบั

วีซ่ำไม่สำมำรถระบุได ้กรุณำใส่หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์ำ้น และอีเมล ์(ส ำคญัมำก) ที่

สำมำรถติดต่อได ้ลงในส ำเนำบตัรประชำชนและ ส ำเนำทะเบียนบำ้น เพื่อกรอกฟอรม์ในกำรยื่นวีซ่ำ 

13) ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10-15 วนั   หนังสือเดินทำง(PASSPORT) หำกมีบำงท่ำนไดย้ื่นเล่มเขำ้ 

VFS แลว้น ำเขำ้สถำนทูตแลว้ไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตไดจ้นกวำ่จะถึงวนัก ำหนดรบัเล่ม หำกมี

กำรใชเ้ล่มเดินทำงไปประเทศอื่นก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้รำทรำบก่อนยื่นวีซ่ำ  หำกท่ำนไม่แจง้ใหท้รำบ 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น --          

กรณีลกูคำ้ใชบ้ตัรเอเบค 

โดยปกติบตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ ำหรบัเดินทำงเพื่อธุรกิจเท่ำน้ัน ซึ่งกำรเดินทำงกบัทวัรจ์ะตอ้งยื่น 

วีซ่ำท่องเท่ียว เน่ืองจำกกำรท่องเท่ียวจะตอ้งยื่นวีซ่ำแบบท่องเท่ียว(Tourist Visa) แต่หำกลูกคำ้จะใชบ้ตัรเอเบค 

(APEC CARD) แลว้ไม่สำมำรถเขำ้ประเทศออสเตรเลียได ้ทำงบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น  

หมายเหตุ หากย่ืนวีซ่าท่องเท่ียว(Tourist Visa)ทางลูกคา้อาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดย

อัตโนมตัิ เน่ืองจากตามเง่ือนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แลว้จะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดย

อัตโนมตัิ)ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจของลูกคา้ในการตดัสินใจ ตอ้งกำรสอบถำมเพิ่มเติมไดท่ี้:

http://thailand.embassy.gov.au/หรือ โทร. +66 2 344 6300 

http://thailand.embassy.gov.au/
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เงื่อนไขส ำคญัของกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

กำรพิจำรณำอนุมติัวีซ่ำน้ันขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถ

แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได ้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรบัพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพรอ้มและมีควำม

ประสงคท่ี์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยงัประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรท่ีระบุเท่ำน้ัน  

กรณีถูกปฎิเสธวีซ่ำ 

1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัรท์ั้งหมด หรือ หำกตอ้งกำรยื่นค ำ

รอ้งขอวีซ่ำใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสำรชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำชำ้ไม่ทนัก ำหนดวนัเดินทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้ 

และทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัรท์ั้งหมด  

3. หำกทำงสถำนทูตแจง้วำ่เหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บิดเบือน

ขอ้เท็จจริง หรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว  ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัรท์ั้งหมด 

4. กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ีซ่ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ

ของท่ำน ข้ึนอยูก่บัทำงบริษัทฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัรท์ั้งหมด 

ที่อยู ่ตวัแทนรบัยื่นวีซ่ำ ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ  ำประเทศไทย 

ชั้น 28 อำคำรเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวฒันำ, กรุงเทพฯ 10110 

ท ำกำร : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร ์ถึง วนัศุกร ์ยกเวน้วนัหยุด ของ สถำนทูตออสเตรเลีย 

เวลำยื่นใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. เวลำรบัผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 อีเมล ์:info.dibpth@vfshelpline.comเว็บ :www.vfs-au.net 

**ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรท่ีจะไม่รบัย่ืนวีซำ่ หำกบริษัทฯตรวจดูเอกสำรแลว้พบว่ำ ไม่ตรงตำมเง่ือนไขท่ีจะย่ืน 

 กรุณำเตรียมเอกสำรท่ีช้ีแจงไวข้ำ้งตน้ใหค้รบตำมท่ีก ำหนด เพ่ือควำมสะดวกของท่ำนเองในกำรย่ืนขอวีซ่ำ  

 

**** เม่ือท่ำนตกลงช ำระค่ำมดัจ  ำ หรือ ค่ำทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรบั 

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด *** 
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โปรดกรอกรำยละเอียดเป็นภำษำองักฤษใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นกำรยื่นวีซ่ำของท่ำน 

(ส ำคญัมำก กรุณำใส่ขอ้มูลตำมจริง) 

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

2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อำยุ .................... ปี   สถำนท่ีเกิด ......................................... 

3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ................................................................................... 

4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 

.................................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์ ............................ 

โทรศพัทบ์ำ้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อำชีพปัจจุบนั .............................................. ต ำแหน่ง ..................................................... 

ชื่อสถำนท่ีท ำงำน หรือรำ้นคำ้ ...................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่............................................................................................................ รหสัไปรษณีย ์............................. 

โทรศพัทท่ี์ท ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 

6. สถำนภำพ   (.....) โสด  (.....) สมรส   (.....) หยำ่    (.....) ม่ำย   (.....) อยูก่ินฉันสำมี-ภรรยำ   (.....) แยกกนัอยู่ 

ถำ้สมรสแลว้ กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อ-นำมสกุล ..............................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ....................................................................................................................... 

โทรศพัทท่ี์บำ้น ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลท่ีจะเดินทำงไปดว้ยกนั   กรุณำระบุ 

 ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสมัพนัธ ์............................ 

 ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสมัพนัธ ์............................ 

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบนักำรศึกษำ .............................................................................. 

ท่ีอยู ่........................................................................ รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์....................................... 

9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธกำรวีซ่ำหรือไม่   ไม่เคย (......)              เคย ( ......) ประเทศ.................................... 

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

 ขอ้มูลส่วนตวัเพ่ิมเติม 

11. ประเภทหอ้งพกั (จดัหอ้งพกั) 

 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  (TWN (เตียงแยก) /DBL(เตียงเด่ียว) ............หอ้ง  

 10.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 10.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 หอ้งพกัผูใ้หญ่3ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง   

 10.5 หอ้งพกั 1 ท่ำน (SGL) ………หอ้ง 

12. อำหำร        ไม่ทำนเน้ือววั  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสตัวปี์ก  ทำนมงัสำวิรสั 

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

13. หมำยเลขสมำชิก รอยลั ออรค์ิด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถำ้มี) ................................................. 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ 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

