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BIG…HIGHLIGHT MELBOURNE   

5 DAYS 3 NIGHTS 

เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ท – เกาะฟิลลปิ 

บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยอืนประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์น  ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมยโุรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์และ กระท่อมกัปตันคุ้ก  
นกัส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลีย  น าท่านเดินทางสู่  เกาะฟิลลิป  ชมฝูงนกเพนกวิน ที่
เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลบัคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตวันอ้ย  รถไฟจักรไอน ้าโบราณ (PUFFING 
BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนถ่ายล าเลียงถ่านหินระหวา่งเมือง ในสมยัก่อนแต่
ปัจจุบนัดดัแปลงใหเ้ป็นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  สวนสตัวพ์ื้ นเมือง   MARU KOALA & ANIMAL 

PARK  เพลิดเพลินไปกบัการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิ โคอาล่า จิงโจ ้

วอมแบท  น าท่านเดินทางสู่ เกรท้โอเชีย่นโรด้ ผา่นเมืองจีลองสู่ Twelve Apostles ซ่ึงต้ังชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสบิ

สองสาวกศักด์ิสทิธิ์ของศาสนาคริสต์ 

กําหนดวนัเดินทาง    2 – 6, 7 -11  พฤษภาคม 2563 // 4 – 8 มิถุนายน 2563 

  3- 7 กรกฎาคม 2563 //12-16 สิงหาคม 2563// 13-17 กนัยายน 2563  
 

 เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรท่์านละครึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม   

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 50 % 

 บินตรงจากกรงุเทพฯ สู่เมลเบิรน์ไม่เสียเวลา 
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วนัแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ – เมลเบริน์  

 

 

 

 
วนัทีส่องของการเดินทาง  เมลเบริน์ชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่านชมอาคารรฐัสภา  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D 

เคาน์เตอร์สายการบนิไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

 

 

00.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 465 

12.05 น.  ถงึเมืองเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลีย  หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

 นาํท่านชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความต่ืนตาต่ืนใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้า

ด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ต้ังอยู่บนริมฝั่งแม่นํา้ Yarra มีสวนสาธารณะริมนํา้ มีสถาปัตยกรรมของยุค

ต่ืนทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากบัตึกสงูระฟ้าในสมัยปัจจุบันทาํให้มีภมูิทศัน์ของเมือง

ที่ไม่เหมือนใคร มีแม่นํา้ต้ังอยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น   

หลังจากน้ันชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์เป็นที่ต้ัง 

กระท่อมกปัตนัคุก้ (**ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม) บ้านพักของนักสาํรวจชาวองักฤษคนสาํคัญ

ของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้ วโลกใต้ กระท่อมน้ีได้ถูกย้ายม าเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง

นครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี  ผ่านชม Federation Square เป็นย่านที่ครึกคร้ืนของเมือง

เมลเบิร์นตรงปลายแม่นํา้ Yarra River ข้ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders Street Station ที่น่ีเป็นศูนย์

รวมของแกลอร่ี โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารภัตตาคารที่ได้รับรางวัล มีคาเฟ่และบาร์ มีลานเปิดกว้าง

สาํหรับจัดกจิกรรมงานแสดงและนิทรรศการที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สดุแห่ง

หน่ึงของโลก มีร้านอาหารมากมายหลายสไตล์  
นาํท่านชม อนุสรณส์ถานสงคราม(Shrine of remembrance) เป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่

ที่สดุในประเทศออสเตรเลีย ต้ังอยู่บริเวณคิงโดเมนสบ์นถนนเซนต์คิวด้า  สถานที่แห่งน้ีรัฐบาล

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพ – เมลเบิรน์  

2 
ถึงเมลเบิรน์ นําท่านชมเมือง – สวนฟิต 

รอย – ชมกระท่อมกปัตนัคุก้ 
In Melbourne  

3 
เมลเบิรน์ - เกรทโอเช่ียนโรด้  - พอรต์แคม

เบลล ์- เมลเบิรน์ 

In Melbourne  

4 
เมลเบิรน์ – รถไฟจกัรไอนํ้ าโบราณ - สวน

สตัวพ์ื้ นเมืองชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  

In Melbourne 

5 
อิสระชอ้ปป้ิงรา้นคา้ใจกลางเมือง–เดินทาง

สู่สนามบิน – กรุงเทพฯ 
 



  
 

AUS – HIGHLIGHT MELBOURNE  MAY-SEP20          Page 3 

ออสเตรเลียได้สร้างขึ้นเพ่ือราํลึกถงึชายหญิงที่รับใช้ชาติและเสยีสละในสงครามโลกคร้ังที่ 1 ขณะไป

รบยังสนามรบกลัลิโปลีประเทศตุรก ี ณ.สมรภมูิแห่งน้ีจึงเกดิเป็นวัน “แอนแซค็” (25 เมษายน) ใน

วันน้ีเหล่าชาวออสเตรเลียนได้จัดพีธรีาํลึกถงึผู้รับใช้ชาติจาํนวนกว่า 114,000 นาย และเสยีชีวิต 

19,000 นาย โดยจะนาํดอกป๊อปป้ีสแีดงมาแสดงความเคารพ ณ สถานที่ แห่งน้ีซ่ึงจะจัดเป็นประจาํ

ในทุกๆปี  ออกแบบและอาํนวยการก่อสร้างโดยสถาปนิกอดีตทหารผ่านศึก ในสงครามโลกคร้ังที่ 1 

“ฟิลลิปส ์ฮัดสนั ” กบั “เจมส ์วาร์ดรอ็บ ” สร้างตามอย่างศิลปะคลาสสคิโดยได้แรงบันดาลใจจาก  

สสุานแห่งฮาลิคาแนสสสั และวิหารพาเธนอนในกรุงเอเธนส ์   ส่วนยอดของเหนือหลั งคาทรงซิกก้า

เป็นส่วนที่ได้มาจาก “Choragic monument of lysicrates” ในกรุงเอเธนส ์    วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

อนุสรณ์สถานแห่งน้ีน้ันเป็นวัสดุที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็ นหินแกรนิตที่เป็น

โครงสร้างหลักๆ ของตัวอาคาร และหินอ่อนที่ใช้ในการตกแต่งภายใน  สถานที่สาํคัญแห่งน้ีถูกสร้าง

ขึ้นหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 คือในเดือนพฤศจิกายน ค .ศ.1918 และแล้วเสรจ็ในเดือน มีนาคม 

ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกนัยังใช้ราํลึกถงึผู้เสยีสละในสงครามโลกคร้ังที่ 2 อกีด้วย   ผ่านชมอาคาร

รฐัสภาแห่งเมลเบริน์ (Parliament House Melbourne) ก่อสร้างขึ้น ณ เดือนธนัวาคม ค.ศ.1855 

จนถงึ ค.ศ.1929  ออกแบบโดย “ชาลี แพสลีย์และปีเตอร์ เคอร” อาํนวยการก่อสร้างโดย”  “จอน 

คิงส”์ ซ่ึงใช้พ้ืนฐานศิลปะนีโอคลาสสคิ  ต้ังอยู่บริเวณถนนสปริงทศิตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐ

วิคตอเรีย   สถานที่แห่งน้ีเคยถูกใช้เป็นทั้งรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 คร้ังในปี 1855-1901และ 

1927-ปัจุจบัน ทั้งยังเคยถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหว่างปี 1901-

1927 อกีต่างหาก   สถานที่แห่งน้ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสาํคัญของรัฐวิคตอเรีย  และได้

เฉลิมฉลองครบรอบ 150ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมา  ผ่านชมวิหารเซนตแ์พทริค (St.Patrick’s 
Cathedral, Melbourne) เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ที่สดุในรัฐวิคตอเรีย 

โดย James Goold ผู้เป็นบิชอ็ปท่านแรกแห่งเมืองMelbourne ต่อมาได้เป็นบิชอ็ปแห่งออสเตรเลียคน

ที่ 4   มีดาํริให้ William Wardell ผู้เป็นทั้งนักบวชและสถาปนิกที่สาํคัญแห่งเมืองน้ีเป็นผู้ออกแบบ

และควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธคิระหว่างศตวรรษที่ 14  โดยมีพ้ืนฐานมาจากมหา

วิหารยุคกลางในประเทศองักฤษ โดยเร่ิมวางแผนและก่อสร้างเม่ือวันที่ 8 ธนัวาคม 1858-1939 

ต่อมาได้บูรณะคร้ังใหญ่เมื่อปี 1994 เพ่ือที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ในอกีสามปีถดัมา   
 

 
 
 
 
 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านเข้าพักที่โรงแรม MELBOURNE MERCURE WELCOME  / BAYVIEW EDEN 

HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีสามของการเดินทาง   เกรทโอเชีย่นโรท้ – พอรต์แคมเบลล ์ - Twelve Apostles -  เมลเบริน์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชีย่นโรด้แบบเต็ม

สาย ที่สวยงามและเป็นที่รู้ จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถงึ

รัฐวิกตอเรีย ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอตุสาหกรรมของรัฐ

วิกตอเรีย จากน้ันนาํท่านเข้าสู่เขตเกรทโอเช่ียนโร้ด ให้ท่านได้ชมทศันียภาพ

ที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรและหาดทรายต่างๆ ตามเส้นทางที่งดงาม

แห่งหน่ึงของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมือง  Anglesea และเมือง Lorne ที่เตม็

ไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็น

อกีเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอกีเมืองและมีนํา้ทะเลสนีํา้เงิน

ตัดกบัป่าอนัเขียวขจีทาํให้เมืองน้ีมีเสน่ห์สวยงาม นอกจากน้ีระหว่างทางผ่าน

ชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

 จากน้ันเดินทางต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์สมัผสักบัทศันียภาพที่สวยงามที่สดุในโลก คุณจะต้องตะลึง

กบัภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภมิูประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ใน

โลก  นาํท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน  Twelve Apostles  ซ่ึงต้ัง

ชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสบิสองสาวกศักด์ิสทิธิ์ของศาสนาคริสต์ ซ่ึงถอืว่า

เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด 

 (แนะน าซ้ือทัวร์เพิ่มโดยนัง่เฮลิคอปเตอร์ ใหท่้านชมความงามในมุมสงู

ทีรั่บรองไดว่้าท่านจะตอ้งประทับใจ ราคาทีเ่ร่ิมตน้โดยป ระมาณ 145 

เหรียญออสเตรเลีย ส าหรับท่านทีส่นใจกรุณาติดต่อหัวหนา้ทัวร์)  

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ เมลเบริน์  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารไทย  

 นาํท่านเข้าพักที่โรงแรม MELBOURNE MERCURE WELCOME / BAYVIEW EDEN 

HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ีข่องการเดินทาง  เมลเบริน์–รถไฟจักรไอนํ้ าโบราณ–สวนสตัวพ์ื้ นเมือง -  เพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จากน้ันสู่ย่านดันดีนองสท์ี่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสที่อดุมสมบูรณ์

เดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอนํ้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM 

TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและ

ขนส่งสนิค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่ว่ิงระยะสั้นๆ 

ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนาํมาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า  

นาํท่านน่ัง รถไฟจักรไอนํ้ าโบราณ เพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนว

เขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยัง สามารถน่ังห้อยขาผ่อนคลาย

อารมณ์พร้อมชมทศันียภาพตลอดทางที่เตม็ไปด้วยหุบเขาและป่าสงูที่ยังคงความสมบูรณ์  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์ 
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นาํท่านเดินทางสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง  MARU KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเพลินไปกบั

การชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิ โคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท  

ให้ท่านได้สมัผสัและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้าก

มือของท่านเองนาํท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกาะเลก็ ๆ ที่เตม็ไป

ด้วยสตัว์พ้ืนเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสตัว์นํา้และสตัว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาด

ทรายและป่าพุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวนํา้และนก นานาชนิด 
 

           
 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้มงักรครึ่งตวั เสริฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

 นาํท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนัน่าประทบัใจกบัการชม

ความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กทีสุ่ดในโลกที่อยู่รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด 

SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงามยามพระอาทติย์อสัดงซ่ึงท่านจะได้เหน็ฝงู

เพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกนัยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพ่ือกลับคืนสู่รัง

พร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะ

ส่งเสยีงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเหน็ความน่ารักอย่างใกล้ชิดเพนกวินน้อย

เหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอกีทตีอนพระอาทติย์ตก  

(หา้มถ่ายรูปเพนกวนิ เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าใหเ้พนกวนิตกใจ) 

 จากน้ันนาํท่านเดินทางกลับสู่ เมลเบริน์  

 นาํท่านเข้าพักที่โรงแรม MELBOURNE MERCURE WELCOME / BAYVIEW EDEN 

HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง   นครเมลเบริน์ – อิสระชอ้ปป้ิง – สนามบนิเมลเบริน์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

10.00 น. กรุณานํากระเป๋าลงมาเช็คเอา้ท ์และสามารถฝากกระเป๋าไวก้บัโรงแรมได ้

  อสิระตามอธัยาศัย หรือจะเดินช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองในไชน่าทาวน์หรือจะเลือกซ้ือสนิค้าแบรนเนม    

มากมายในย่านใจกลางเมืองที่มีอาคารบ้านเก่าสร้างต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยากาศแบบ

ชาวจีนและชาวเอเซียหรือจะช้อปป้ิงห้างสรรพสนิค้าชื่อดัง อาท ิห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ใน

ย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เตม็ไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟช่ัน หลากหลาย

สาํหรับบุรุษและสตรี  

 ( อาหารกลางวนัและอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ) 

11.30 น. นัดเวลาพร้อมกนัที่โรงแรมและรับกระเป๋าที่ฝากไว้ จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนคร

เมลเบริน์เพ่ือเดินทางกลับ 

15.15 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG462 
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21.45 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวัสด์ิภาพ. 

 
 

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

อตัราค่าบริการ 
กําหนดวนัเดินทาง    2 – 6, 7 -11  พฤษภาคม 2563 // 4 – 8 มิถุนายน 2563 

  3- 7 กรกฎาคม 2563 //12-16 สิงหาคม 2563// 13-17 กนัยายน 2563  

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

รวมค่าวีซ่าแล้ว 

ราคาไมร่วมตัว๋เครื่องบิน
ระหว่างประเทศ 

 
ผูใ้หญ่ห้องคู่ ( 2  ท่าน/ห้อง) 52,900.- บาท 31,900.- บาท 
เดก็อายุต ากวา่ 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  47,900.- บาท 29,900.- บาท 
เดก็อายุต ากวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 44,900.- บาท 27,900.- บาท 
เดก็อายุต ากวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมมี่เตียง 40,900.- บาท 25,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ    7,900.- บาท   7,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ทา่นที ่3 ลด   1,000. -บาท 1,000. –บาท 

***ควรย่ืนวซ่ีาล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 1-3 เดือน 
* ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีนํา้มันของสายการบิน  

* การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารมากกว่า 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ตํ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ  ขอสงวน

สิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาเพ่ิมขึ้น ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสรุปได้หลังที่ปิดกรุ๊ปแล้วประมาณ 3 อาทิตย์ก่อนเดินทาง 

* กรณีออกตัว๋แล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 

*สาํหรับห้องที่เป็นสามเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่

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

ห้องนอน 3 ท่าน 

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซ้ือเองเพ่ือต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกบัคณะเราหากเที่ยวบินล่า ช้าหรือ

จาํนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ

ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

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

รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   

* หากจาํนวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่น่ังในการบริการตลอดการเดินทาง 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

* ราคาทัวร์ไม่รวมที่น่ัง Long leg หากท่านต้องการจะต้องแจ้งสายการบินเพ่ือซ้ือที่น่ังก่อนเดินทาง(มีจาํนวนจาํกดั) 

* การใช้ผ้าเชด็ตัวในโรงแรม หากต้องการให้เปล่ียนทุกวันให้ท่านวางผ้าเชด็ตัวไว้ที่พ้ืน ถ้าแหวนไว้ทางโรงแรมจะไม่เปล่ียนให้เพราะ

ถือว่าท่านยินดีที่จะใช้ผ้าเชด็ตัวผืนเดิมและยินดีเข้าร่วมรณรงค์กจิกรรมลดโลกร้อน 
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อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ 

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหน่ึงห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

3. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

4. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกนัการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

สําหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัร์เท่านั้น เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องทาํประกนั(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทาํเอง

ได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 อายุ 1-15ปี และ ตํ่ากว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม์  

 กรณลีูกค้าอายุตํ่ากว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดนิทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องทาํประกนัเดี่ยว

เพิ่ม กรณุาสอบถามรายละเอยีดกบัเจ้าหน้าที่  

 ลูกค้าที่จอยแลนด ์ที่อาศยัอยู่ใหนประเทศน้ันๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงือ่นไขกรมธรรม์ 

6. ค่านํา้มันจากสายการบิน ณ วันที่  1 ตุลาคม 2562 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนํา้มัน หากสายการ

บินเปล่ียนแปลงภาษีนํา้มันหลังจากน้ี 

7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สาํหรับคนไทย 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าว 

0. ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินกาํหนด  ควรจัดเตรียม 23 กโิลกรัม 

: โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าไดท้่านละ 30 กิโลกรมั และห บินภายในสายการบินแควนตัส 

(domestic) อนุญาตใหโ้หลดไดท่้านละ 23 กิโลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถือข้ึนเครือ่งได ้1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

2. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ  

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

4. ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย  3 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 15 เหรียญออสเตรเลีย) 
5. ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย  3 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
6. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง  

7. ไม่มีแจกนํ้าด่ืมบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

8. ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง  

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงิน  

1. ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามัดจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หน่ึงท่าน  

2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรับท่านในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน  

21 วนัทาํงาน หรือก่อน 3 สปัดาห์  

3. หากท่านจองและให้เอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและ

ผลวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่ามัดจาํทั้งหมด 

4. สาํหรบัส่วนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัทําการสาํหรบัท่านที่รอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอชําระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 
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5. เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามัดจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับ

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

***กรณีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี*** 

 

หมายเหตุ  

 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิหรือรถตดิ หรือปิดถนน ระหว่างทาํทวัร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถงึ

ความสะดวกและปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นสาํคญั  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผดิ

กฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนาํเข้าประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบและไม่คนืเงนิไห้ท่านไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองห้ามผู้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ดงันี้  

3.1  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีหรือด้วยเหตผุลใดๆ กต็าม ตามที่

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารอนัเนื่องจากหนังสอืเดนิทาง

ชาํรดุหรือมีการประทบัตราอืน่ๆ ที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศ รวมถงึพาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกนิ 6 เดอืนในวนั

เดนิทาง 

3.3  กรณลีูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วนัเดนิทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดนิทาง 

3.4 กรณทีี่สถานทูตงดออกวซ่ีาอนัสบืเน่ืองมาจากเอกสารในการย่ืนวซ่ีาไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานใน

เรื่องการเงนิและการทาํงานของตวัผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวซ่ีา  

3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั

ชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าวที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย  

3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สาย

การบินระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์  

 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  
ทางสถานฑตูออสเตรเลยี  เริม่การเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทกุทา่น ทีส่มคัรขอวซีา่ เพือ่เดนิทางไป 
ประเทศออสเตรเลยี ดงันัน้ผูย้ ืน่ขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาตดิต่อ ทีศ่นูย์ยืน่วซีา่ออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพือ่สแกน
ลายนิ้วมอื และตอ้งจองควิวซีา่กอ่นยืน่เทา่นัน้  

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถา่ยสาํเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก 
หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด (สาํคญัมาก) 
***การยืน่วซีา่ออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีวา่เนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเลม่ที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
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5) หนังสือรบัรองการทาํงานของบริษทัท่ีทาํงานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่ )  หรอืส าเนา
ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษยีณอายุ ขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจาํตวัจริง (จะได้คืนเพื่อได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไมร่บั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืกรณปิีดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  
10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายุต ่ากวา่ 18 ปี 
11) เดก็อายุต ่ากวา่ 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม ่ไมไ่ด้เดินทางด้วยทัง้คู่  จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาํเภอเท่านัน้ จากบดิาและ
มารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่า VFS พร้อมกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม ่ไมไ่ด้เดินทางด้วย  จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณทีีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะ
เดนิทางจรงิ บรษิทัฯจะด าเนนิการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซีา่กอ่นวนัเดนิทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัร์
ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 15 วนั ในกรณทีีว่ซีา่ไมผ่า่นหรอืออกไมท่นัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด้
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่า่กรณไีด ๆ ทัง้สิน้ และ จะไมร่บัผดิชอบกรณี เพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิ
เดนิทางเนอืงจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอื
ผูต้ดิตามทีผ่ลวซีา่ออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณนีี้ ) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่เป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการ
ท าประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซีา่  (ราคาขึน้อยู่กบับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่
ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซีา่อกีท ีนอกจากนี้วซีา่ขึน้อยู่กบัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายุเองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซีา่ไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์ (สาํคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซีา่   

13) ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางทา่นไดย้ืน่เลม่เขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกวา่จะถงึวนัก าหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า   หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --            
                 

กรณีลูกค้าใช้บตัรเอเบค  
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่  

วซีา่ทอ่งเทีย่ว เนื่องจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซีา่แบบทอ่งเทีย่ว (Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 
CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
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หมายเหตุ  หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดย
อตัโนมติั เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดย
อตัโนมติั) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของลูกค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ : 
http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 344 6300 
เงื่อนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัตวิซ่ีานั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซ่ีาไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ี่จะ

เดนิทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น  

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่คํารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตผุลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริ ง หรือ

ผดิวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวซ่ีาท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน 

ขึ้นอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

ที่อยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย 

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ .สขุุมวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรงุเทพฯ 10110 

ทาํการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจันทร์ ถงึ วนัศกุร์ ยกเว้นวนัหยุด ของ สถานทู ตออสเตรเลีย 

เวลายื่นใบสมัคร : 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 ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยืน่ 

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามที่กําหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า  

 

**** เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบั  
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 

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

2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 

3. ชื่อ / นามสกุลเดมิ (หากมี) ................................................................................... 
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4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) ........ .............. .......................................................................................... 

................................................................................................. รหัสไปรษณยี์  ......................... 

โทรศพัทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ทาํงาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณยี์ ............................. 

โทรศพัทท์ี่ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

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

ถ้าสมรสแล้ว กรณุากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดอืน-ปีเกดิ ................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) ....................................................................................................................... 

โทรศพัทท์ี่บ้าน ......................................................  มือถอื ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดนิทางไปด้วยกนั   กรณุาระบุ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ์ ............................ 

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

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศกึษา กรณุาระบุสถาบันการศกึษา ...............................................................................

ที่อยู่ ......................................................................... รหัสไปรษณยี์ ............โทรศพัท ์....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 

10. ท่านเคยเดนิทางไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตยีงแยก) / DBL(เตยีงเดี่ยว) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตยีง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตยีง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตยีงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

 

12. อาหาร        ไม่ทานเนื้อววั  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัส 

      อืน่ๆ............................................................ 

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

14. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดนิ/ริมหน้าต่าง/อืน่ๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสาย

การบินไม่รบัจอง ทางลูกคา้ตอ้งชี้แจงเหตุผลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอินดว้ยตัวท่านเอง) 

 


