
 

 

 

   

BW. POPULAR AUSTRALIA 6 D/4N 

ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ท 6 วัน 4 คืน 
บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยอืนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ล่องเรือ

ส าราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ส่ิงก่อสร้างอนัโด่งดงัของออสเตรเลียที่องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศให้
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแห่งใหม่  ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวนัและทะเลสีครามบรรยากาศ
อนัสดช่ืนของอ่าวซิดนีย ์ ชม สตัวพ์ื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ค  ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS 
ROCK ต านานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อนัเป็นมรดกโลก เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตาม
แบบสถาปัตยกรรมยโุรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์และ กระท่อม
กัปตันคุ้ก นกัส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลีย  น าท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชมฝูงนก
เพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลบัคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตวันอ้ย รถไฟจักรไอน ้าโบราณ 
(PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนถ่ายล าเลียงถ่านหินระหวา่งเมืองใน
สมยัก่อนแต่ปัจจุบนัดดัแปลงใหเ้ป็นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม  

 รบัประทานอาหารไทย 1 มือ้ 

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 
 

กาํหนดการเดินทาง    01-06(วนัแรงงาน) // 7-12 // 15-20(วนัวิสาขบูชา) พฤษภาคม 2562 

        11-16 มิถุนายน 2562  

        16-21 / 24-29 กรกฎาคม 2562  

         07-12 / 10-15 สงิหาคม 2562 



 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง       นครซิดนีย ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK -อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ 

 

        10-15 กนัยายน 2562 

 

 

 

 

 

 
16.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  ช้ัน 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

19.20 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 475 

 

 

 
07.20 น.            เดินทางถงึท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ ์นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่าน

     พิธตีรวจคนเข้าเมือง นาํท่านเดินทางสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK  

     SANCTUARY เพลิดเพลินไปกบัการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์

     พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิโคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท ให้ท่านได้สมัผสัและถ่ายรูปคู่

     กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของ

     ท่านเอง สดช่ืนผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่า 10 เอเคอร์ของ

     ผนืป่าอนัอดุมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น 

     
  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์  

2 

นครซิดนีย ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA 

PARK  

อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์- ซิดนีย ์

At Sydney 

Hotel 

3 
นครซิดนีย ์– เทีย่วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าว

ซิดนีย ์- ชอ้ปป้ิง (บิน) เมลเบิรน์  

At Melbourne 

Hotel 

4 
เกรทโอเชีย่นโรด้(เต็มสาย) - เมืองอโพโล

เบยพ์อรต์แคมเบลล ์- เมลเบิรน์ 

At Melbourne 

Hotel 

5 

เมลเบิรน์ – รถไฟจักรไอนํ้ าโบราณ 

ชมเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป พรอ้มทานกุง้มงักร

คนละครึง่ตวั 

At Melbourne 

Hotel 

6 นครเมลเบิรน์ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ  



 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง       นครซิดนีย ์– เทีย่วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ช็อปป้ิง – เมลเบริน์ 

 

   นาํท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ชื่นชมทวิทศัน์อนัสวยงาม

   บนผนืแผ่นดินและหุบเขาอนักว้างใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สตัว์ต่าง ๆ 

   สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเตม็ไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกล

   เป็นสนีํา้เงินตามหุบเขาอนักว้างใหญ่ ผ่านเมืองเลก็ๆกลางหุบเขาชื่อว่า  

   KATOOMBA  จากน้ันชม เขาสามอนงค ์(THREE SISTERS ROCK) เป็น

   แท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นตาํนาน

   ความรักอนัแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจ้ินสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อน

   ทาํให้หุบเขาแห่งน้ีมีความงามยิ่งขึ้น จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD 

   บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทาํให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้ 

   สวยงามยิ่งขึ้นอกีมุม นาํท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC  

   RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถงึ 45 องศา 

   วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอนัสงูชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสยีว จากน้ันให้

   ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและ

   หุ่นจาํลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน  

จากน้ันขึ้ นกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชม

ความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสนีํา้เงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อกี

มุมที่แตกต่าง หลังจากน้ันนาํท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย ์

    
 

คํา่     รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยม

   มาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด  

   อนัสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทางในการว่ิง

   มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกฬีาโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพ่ือชมทศันียภาพอนั

   สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม  แวะที่เดอะแกป๊ จุดชม



 

 

   วิวที่สวยงามอกีแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และ

   ความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี่ 

   ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สาํเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส ์ซ่ึงเป็น

   ม้าหินทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  

   นอกจากน้ีด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เหน็

   โรงละครโอเปร่า เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์  

   แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝาก อาทเิช่นครีมบาํรุงผวิ หรือของที่

   ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ นําท่านสู่ท่าเรือ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์อาหารเอเซียบนเรือ  

    ล่องเรือสาํราญในอ่าวซิดนีย ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA 

   HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ใน

   แบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างช่ือเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น 

   อซูอง สถาปนิกชาวเดนม าร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ 

   ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถงึ 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

    มรดกโลกในปี พ .ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้อง

   แสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจาํนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่ าน

   ยังสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์ ที่เช่ือมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกบั

   ตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทาํให้การ

   เดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซ่ีนาํออกมาล่องอ่าว

   อวดความงามในอ่าวแห่งน้ี จากน้ันเดินทางกลับสู่ซิดนีย์  ให้ท่านได้อสิระช้อป

   ป้ิงที่ย่านซิต้ีเซน็เตอร์ หรือ ช้อปป้ิงสนิค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria 

   Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้ จักกนั

   ทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ต้ังอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market 

   กบั ถนน Park เป็นอาคารช้อปป้ิงสงูสี่ช้ัน มีสนิค้าประเภทแฟช่ัน อญัมณี ของใช้

   ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้  ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพ่ือซ้ือ

   สนิค้ายี่ห้อดังมากมาย 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารไทย 

จากน้ันเดินทางสู่ สนามบนิภายในประเทศของเมืองซิดนีย ์

…….น. เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบริน์ เที่ยวบินที่ 

…….น.  เดินทางถงึนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย   

  นาํท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL 

  หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 



 

 

วนัทีส่ีข่องการเดินทาง      เกรทโอเชีย่นโรท้ (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย ์–พอรต์แคมเบลล ์-เมลเบริน์ 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชีย่นโรด้แบบเต็มสาย ที่

  สวยงามและเป็นที่รู้ จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถงึรัฐวิคตอเรีย 

  ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอตุสาหกรรมของรัฐวิคตอเรีย จากน้ันนาํท่าน

  เข้าสู่เขตเกรทโอเช่ียนโร้ด ให้ท่านได้ชมทศันียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทร

  และหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหน่ึงของออสเตรเลีย โดยผ่าน 

  เมืองAnglesea และเมือง Lorne ที่เตม็ไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและ

  สงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็นอกีเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอกี

  เมืองและมีนํา้ทะเลสนีํา้เงินตัดกบัป่าอนัเขียวขจีทาํให้เมืองน้ีมีเสน่ห์สวยงาม  

  นอกจากน้ีระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

      จากน้ันเดินทางต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์สมัผสักบัทศันียภาพที่สวยงามที่สดุในโลก 

   คุณจะต้องตะลึงกบัภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภมูิ

   ประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  นาํท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน  

   Twelve Apostles ซ่ึงต้ังชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสบิสองสาวกศักด์ิสทิธิ์ของศาสนา

   คริสต์ ซ่ึงถอืว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด (แนะน าซ้ือทวัร์

   เพ่ิมโดยนั่งเฮลิคอปเตอร ์ใหท้่านชมความงามในมุมสูงทีร่บัรองไดว้า่ท่านจะตอ้ง

   ประทบัใจ ราคาทีเ่ร่ิมตน้โดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลา  

     10  นาที   ส าหรบัท่านทีส่นใจกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์)  

     จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  

 นาํท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL   หรือเทยีบเท่า 

 
วนัทีห่า้ของการเดินทาง      เมลเบริน์–รถไฟจักรไอนํ้ าโบราณ–ชมนกเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํท่านช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝากคนไม่ว่าจะเป็นตุ๊ กตาโคอาล่า จิงโจ้ 

   ครีมบาํรุงผวิ เสื้อผ้าราคาที่เป็นกนัเอง (สถานที่และเวลาในการซ้ือของขึ้นอยู่กบั

   ความเหมาะสมในแต่ละฤดู หัวหน้าทวัร์จะเป็นผู้แนะนาํ ) จากน้ันสู่ย่านดันดีนองส์

   ที่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสที่อดุมสมบูรณ์ 

 เดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอนํ้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM 

 TRAIN)  ซ่ึงแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและ    

 ขนส่งสนิค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่ว่ิงระยะสั้น  ๆ 

ปัจจุบันได้ถูก ดัดแปลงนาํมาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า  

 นาํท่านน่ัง รถไฟจักรไอนํ้ าโบราณ เพ่ือชมทศันียภาพ

อนัสวยงามตามแนว เขาตลอดเส้นทางวิ่งของ



 

 

รถไฟและท่านยังสามารถน่ังห้อยขาผ่อนคลาย อารมณ์พร้อมชมทศันียภาพ

ตลอดทางที่เตม็ไปด้วยหุบเขาและป่าสงูที่ยังคงความสมบูรณ์   

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์หรือ บารบ์คีิว 

  นาํท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมช าติ เกาะฟิลลิป  ซ่ึงเป็นเกาะเลก็ ๆ ที่เตม็ไป

   ด้วยสตัว์พ้ืนเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสตัว์นํา้และสตัว์ป่าและคงความเป็น

   ธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวนํา้

   และนก นานาชนิด 

   นาํท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนัน่า 

   ประทบัใจกบัการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กทีสุ่ดในโลกที่อยู่รวมกนั

   เป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงาม

   ยามพระอาทติย์อสัดงซ่ึงท่านจะได้เหน็ฝงูเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกนัยกขบวน

   พาเหรดขึ้นจากทะเลเพ่ือกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่

   ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสยีงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเหน็ความน่ารัก

   อย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอกีที

   ตอนพระอาทติย์ตก ( หา้มถ่ายรูปเพนกวนิ เพราะเป็นกา รรบกวนหรืออาจจะท า

   ใหเ้พนกวนิตกใจ ) จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น  

คํา่     รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสริฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

 นาํท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL   หรือเทยีบเท่า 

 
วนัทีห่กของการเดินทาง       นครเมลเบริน์ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํท่านชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความต่ืนตาต่ืนใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่า

   และความใหม่เข้าด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ต้ังอยู่บนริมฝั่งแม่นํา้ Yarra มี 

   สวนสาธารณะริมนํา้ มีสถาปัตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 

   คละเคล้ากบัตึกสงูระฟ้าในสมัยปัจจุบันทาํให้มีภมิูทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มี

   แม่นํา้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  นาํท่านชม อาคาร

   รฐัสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟิตซรอย  

   สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์เป็นที่ต้ัง กระท่อม 

   กปัตนัคุก้ (ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม)บ้านพักของนักสาํรวจชาวองักฤษคน

   สาํคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมน้ีได้ถูกย้ายมา

   เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี อสิระช้อปป้ิงอย่าง

   จุใจในย่านไชน่า ทาวน์ ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้านเก่า

   สร้างต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย   

   หรือจะช้อปป้ิงห้างสรรพสนิค้าชื่อดัง อาท ิห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ในย่าน

   ถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เตม็ไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟช่ัน 

   หลากหลายสาํหรับบุรุษและสตรี   (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย) 

   จากน้ันทาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครเมลเบิร์น   



 

 

15.20 น.    เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่  TG466 

21.45 น.        เดินทางถงึกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  

 

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

 

 BW... POPULAR AUSTRALIA 6 D/4N 

ซดินยี ์– บลูเมาทเ์ทน่ส ์– เมลเบริน์ – เกรทโอเชีย่นโรท้ 6 วนั 4 คนื 

อตัราค่าบริการ  

กําหนดการเดินทาง  01-06 // 07-12 // 15-20 พฤษภาคม 2562  

11-16 มิถุนายน 2562  

16-21 // 24-29 กรกฎาคม 2562  

 07 – 12 / 10 -15 สิงหาคม 2562  

     10-15 กนัยายน 2562  

       

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

 

ราคาไมร่วมตัว๋เครื่องบิน
ระหว่างประเทศ 

(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 65,900.- บาท 45,900.- บาท 
เดก็อายุต ากวา่ 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  63,900.- บาท 41,900.- บาท 
เดก็อายุต ากวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 59,900.- บาท 38,900.- บาท 
เดก็อายุต ากวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมมี่เตียง 55,900.- บาท 36,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ    9,900.- บาท   9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ลดทา่นที ่3   1,000. -บาท   1,000. -บาท 

กรุ๊ปเดือนพฤษภาคม-มถิุนายน 2562 น า้หนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปน า้หนัก
กระเป๋าอนุญาตให้โหลดได้ 20 กโิลกรัมต่อท่าน และถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม 
*การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารมากกว่า 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ตํ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาเพ่ิมขึ้น ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสรุปได้หลังที่ปิดกรุ๊ปแล้วประมาณ 3 อาทิตย์ก่อนเดินทาง 

*ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีนํา้มันของสายการบินหากมีการเรียกเกบ็เพ่ิมจากสายการบิน  

* 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 

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซ้ือเองเพ่ือต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกบัคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้าหรือ

จาํนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจาํนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ

ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให้ 



 

 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

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

รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   

* หากจาํนวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่น่ังในการบริการตลอดการเดินทาง 

* ที่น่ังสาํหรับกรุ๊ปที่เราจองเป็นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ที่น่ังด้านหน้าสุด(long leg seat)  

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย  (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุใน

รายการ 

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

3. ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการที่ได้ระบุในรายการ , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวซ่ีาเข้าประเทศ

ออสเตรเลีย 

4. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางใ นต่างประเทศ 

5.  ค่าประกนัการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

สําหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น 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 

ค่านํา้มันจากสายการบิน ณ วนัที่  1 ตลุาคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนํา้มัน หากสาย

การบินเปลี่ยนแปลงภาษีนํา้มันหลังจากน้ี 

7. ค่าวซ่ีาออสเตรเลีย สาํหรับคนไทย 

อตัราน้ีไม่รวม  

1. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง, ค่าทาํใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าว  

2. ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินกาํหนด  โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าได้ท่านละ 30 กโิลกรัม สาํหรับกรุ๊ปเดอืนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562   กรุป๊จากเดือนกรกฎาคม 2562  

เป็นตน้ไปโหลดกระเป๋าไดท่้านละ 20 กิโลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถอืขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และ 

23 กโิลกรัมสาํหรับบินภายในประเทศ 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ  

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 

7. ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 

8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทา  

9. ไม่มีแจกนํ้าด่ืมบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 

10. ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง  



 

 

11. กรณไีม่เดนิทางพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้าต้องทาํประกนัเพิ่มเอง หรือ จะให้บริษัทฯ จัดทาํให้ ทางลูกค้า

สามารถแจ้งได้ (เป็นไปตามกฎหมายทุกท่านต้องทาํประกนัการเดนิทางกรณเีดนิทางกบับริษัททั วร)์ 

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  14 วนัทําการสาํหรบัท่านที่รอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอชําระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อน 

วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจําทวัรจ์ะถูกนําไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้  50  วนั ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้

หากผูเ้ดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี 

1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดนิทาง 51 วนัทาํการคนืค่ามัดจาํ 30,000.- บาท. 

2. แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วนั ก่อนเดนิทาง หักค่ามัดจาํตัว๋ท่านละ 30,000 บาท  

3. แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วนั ก่อนเดนิทาง ยึดค่ามัดจาํ 30,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดงันี้  

- กรณทีี่ถูกปฏเิสธวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจาํทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทวัร์  

- กรณอีอกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่าตัว๋ หรือยึดมัดจาํทั้งหมด 

- กรณย่ืีนวซ่ีาแล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่าวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 

- กรณตีดิธุระส่วนตวั หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะย่ืนวซ่ีา ขอยึดมัดจาํทั้งหมด 

4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มีการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด  

5. ยกเลิกในวนัเดนิทาง หรือถูกปฏเิสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทวัร์ จะไม่มีการคนืเงนิไม่ว่ากรณใีดๆ  

ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ  

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษั ทฯจะคาํนึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผู้เดนิทาง

เป็นสาํคญั และบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดนิทางออก หรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผดิ

กฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนาํเข้าประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีห รือด้วย

เหตผุลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คนืเงนิไห้ท่านไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  

บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวซ่ีาอนัสบืเน่ืองมาจากเอกสารในการย่ืนวซ่ีาไม่ครบถ้วนและไม่ผ่าน

มาตรฐานในเรื่องการเงนิและการทาํงานของตวั ผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของ

ประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าวที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบ

ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สายการบินระหว่ างประเทศล่าช้า 



 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑตูออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทริกซ ์จากผูส้มคัรทุกท่าน ทีส่มคัรขอวซ่ีา เพือ่เดินทางไป 

ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผูยื้น่ขอวซ่ีาทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ทีศ่นูยยื์น่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายน้ิ วมือ 

และตอ้งจองคิววซ่ีากอ่นยืน่เท่านัน้  

1) หนังสอืเดนิทาง มีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน (นับวนัเดนิทาง) และถ่ายสาํเนาหนา้ที่มีการเดินทางเขา้-ออก หรือมี

วีซ่าติดมาทั้งหมด (สาํคญัมาก) 

***การยืน่วซ่ีาออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดิ นทาง (ถา้มี) หรือ 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบริษทัฯ มา จะดีกวา่เนือ่งจากทางบริษทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรูดเล่มที ่

VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจาํนวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 

3) สาํเนาทะเบียนบ้าน, สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน  

4) สาํเนาใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี), สาํเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  

5) หนงัสือรบัรองการทํางานของบริษทัที่ทํางานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่ )  หรือสาํเนา

ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสอืรับรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาํเนาบัตรข้าราชเกษียณ  

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจําตวัจริง (จะไดคื้นเพือ่ไดร้บั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยี

ไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน(ตวัจริง)หรือสมุดรายงานประจาํตวันักเรียนหรือกรณปิีดเทอมใช้บัตรนักเรียน  

10) ขอสาํเนาสตูบิัตร เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี 

11) เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดนิทางกบับิดา หรือ มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่  จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากทางอําเภอเท่านั้น จากบิดาและ

มารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัที่ตวัแทนยืน่วีซ่า VFS พรอ้มกบับุตร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินท างดว้ย จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากทางอาํเภอจากบิดาและมารดาอนุญาต

ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดินทาง

จริง บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหยื้น่วซ่ีากอ่นวนั เดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจ่ายค่าทวัรท์ัง้หมดกอ่น

เดินทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซ่ีาไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้ส้ิน และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดินทางทีผ่่านแลว้จะยกเลิกเดินทางเนือง

จากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวี

ซ่าออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีที่ยืนยนัจะใหย้ืน่วีซ่า  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวซ่ีาเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทาํ

ประกนัสขุภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนยื่นวซ่ีา  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนันั้นๆ หรือ ลูกค้า

สามารถทาํเองได้)  หลังจากยื่นแล้ว รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อ

ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑตูกาํหนด หลังจากน้ันรอผลวซ่ีาอกีท ีนอกจ ากนี้ วซ่ีาขึ้นอยู่กบัผลของ

สขุภาพของผู้สงูอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวซ่ีาไม่สามารถระบุได้ กรณุาใส่



 

 

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์ (สาํคญัมาก) ที่สามารถติดต่อได ้ ลงในสาํเนาบัตร

ประชาชนและ สาํเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวซ่ีา  

13) ระยะเวลาในการยื่นวซ่ีาประมาณ 10-15 วนั   หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS 

แล้วนาํเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถงึวนักาํหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่ม

เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยื่ นวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --            
                 

กรณีลูกคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกตบิัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้สาํหรับเดนิทางเพื่อธุรกจิเท่านั้น ซึ่งการเดนิทางกบัทวัร์จะต้องยื่น  

วซ่ีาท่องเที่ยว เน่ืองจากการท่องเที่ ยวจะต้องย่ืนวซ่ีาแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC 

CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  หากยืน่วซ่ีาท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลกูคา้อาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ 

เนื่องจากตามเงื่อนไขวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซ่ีาล่าสุด แลว้จะยกเลกิวซ่ีาอันเก่าโดยอัตโนมัติ ) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับ

ดุลพนิิจของลกูคา้ในการตัดสนิใจ ต้องการสอบถามเพ่ิมเตมิได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรือ โทร. +66 2 

344 6300 
 

เงื่อนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัตวิซ่ีานั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซ่ีาไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมี ความประสงคท์ี่จะ

เดนิทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน  
 

กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า  

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่คํารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตผุลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานป ลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผดิวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวซ่ีาท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน 

ขึ้นอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด 

ทีอ่ยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย 

ช้ัน 28 อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

ทาํการ : 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 

อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com  // เวบ็ :www.vfs-au.net 

**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขทีจ่ะยืน่กรุป๊*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีกํ่าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า  

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

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


 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 

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

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

3. ชื่อ / นามสกุลเดมิ (หากมี) ................................................................................... 

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 ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 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 หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 


