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POPULAR AUSTRALIA 6D4N 
ซดินยี–์บลเูมาทเ์ทน่ส–์เมลเบริน์–เกรทโอเชีย่นโรท้ 

 
บรษิทัฯ ขอเชญิทา่นเดนิทางเยอืนประเทศออสเตรเลยี มหานครซดินยี ์ เมอืงเอกแหง่รัฐนวิ

เซาทเ์วลส ์ ลอ่งเรอืส าราญชมอา่วซดินยี ์ ชมโรงละครโอเปรา่เฮา้ส ์ ส ิง่กอ่สรา้งอันโดง่ดังของ
ออสเตรเลยีทีอ่งคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแหง่ใหม ่  ชมความงามของ
อา่วซดินยี ์ ทา่มกลางแสงตะวนัและทะเลสคีรามบรรยากาศอันสดชืน่ของอา่วซดินยี ์  ชมสตัวพ์ืน้เมอืง
หลากหลายชนดิที ่ โคอาลา่ พารค์  ชมเขาสามอนงค ์ THREE SISTERS ROCK ต านานแหง่
อทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ส ์ อันเป็นมรดกโลก เมลเบริน์ ชมอาคารรฐัสภา อาคารทีก่อ่สรา้งตาม
แบบสถาปัตยกรรมยโุรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุ ์ และ 
กระทอ่มกปัตนัคุก้ นักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลยี น าทา่นเดนิทางสู ่
เกาะฟิลลปิชมฝูงนกเพนกวนิ ทีเ่ดนิขึน้จากทะเลกลุม่ใหญบ่นชายหาดกลบัคนืสูรั่งพรอ้มอาหารมาฝาก
ลกูตัวนอ้ย รถไฟจกัรไอน า้โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึง่แตเ่ดมิเคยใชเ้ป็น
เสน้ทางในการขนถา่ยล าเลยีงถา่นหนิระหวา่งเมอืงในสมัยกอ่นแตปั่จจบุันดดัแปลงใหเ้ป็นรถไฟในการ
ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ

 

เมนพูเิศษ!! กุง้ลอ๊บสเตอรค์ร ึง่ตวั เสริฟ์รอ้มไวนร์สเยีย่ม 

พรอ้มสะสมไมลจ์ากการบนิไทย 
 

เดนิทาง (สงกรานต)์  10-15, 11-16 เมษายน  2561  70,900 บาท 

เดนิทาง (สงกรานต)์  12-17, 13-18 เมษายน  2561  70,900 บาท 

    

 

 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์

2 
นครซิดนีย ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK  

อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ 

3 
นครซิดนีย ์– เท่ียวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ 

ชอ้ปป้ิง – เมลเบิรน์ 

4 
เกรทโอเช่ียนโรด้(เต็มสาย)-เมืองอโพโลเบย ์

พอรต์แคมเบลล-์เมลเบิรน์ 

5 
เมลเบิรน์–รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณชมนมเพนกวินท่ี 

เกาะฟิลลิป + ทานกุง้มงักรท่านละคร่ึงตวั พรอ้มไวน ์

6 นครเมลเบิรน์ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ 
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วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – นครซิดนยี ์

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง       นครซิดนยี ์- อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK 

วนัทีส่ามของการเดินทาง       นครซิดนยี ์– เทีย่วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์– ชอ้ปป้ิง – เมลเบริน์ 

 

 
16.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู  ช้ัน 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

19.20 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 475 

 

 

 
07.20 น.  เดินทางถึงทา่อากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธี

ตรวจคนเข้าเมือง  

   น าทา่นเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ช่ืนชมทวิทศัน์อนัสวยงามบนผืน

แผ่นดินและหุบเขาอนักว้างใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่าง ๆ สามารถอาศัย

อยู่ตามธรรมชาติ และเตม็ไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสนี า้เงินตามหุบ

เขาอนักว้างใหญ่ ผ่านเมืองเลก็ๆกลางหุบเขาช่ือว่า KATOOMBA  จากน้ันชม เขาสาม

อนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแทน่หินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกดิ

จากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต านานความรักอนัแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจ้ินสามตน

ที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนท าให้หุบเขาแห่งน้ีมีความงามย่ิงขึ้น จากน้ันน าทา่นเดินทาง

สู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาท าให้ทา่นได้ชมเขาสาม

อนงค์ได้สวยงามย่ิงขึ้น น าท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่

ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา ว่ิงผ่านทะลุหุบเขาอนั

สงูชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสยีว จากน้ันให้ทา่นได้เดินชมธรรมชาติ

ตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจ าลองการขุดถ่านหินใน

สมัยก่อน จากน้ันข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชม

ความงดงามเบ้ืองล่างของหุบเขาสนี า้เงินที่ทา่นยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อกีมุมที่

แตกต่าง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

   น าทา่นเดินทางสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกบั

การชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิ โคอาล่า จิงโจ ้

วอมแบท ให้ทา่นได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบั

การใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง สดช่ืนผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน บน

พ้ืนที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอนัอุดมสมบูรณ์เขตร้อนช้ืน หลังจากน้ันน าทา่นเดิน

ทางเข้าสู่ตัวเมืองซิดนยี ์

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

    น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 น าทา่นชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมา

พักผ่อนวันหยุดหรือยามเยน็ในบรรยากาศทา่มกลางสายลม แสงแดดอนัสดช่ืน ที่นิยม

เล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทางในการว่ิงมาราธอนและ

วอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกฬีาโอลิมปิก ปี 2000 ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบน

เนนิเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และ

มหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชมวิวที่สวยงามอกีแห่งที่ทา่นจะได้ชม

ท้องทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์

ในทางเรือ ในบริเวณนี้ ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยาม

สงคราม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี ่ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้ส าเรจ็ราชการคน

แรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ซ่ึงเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็น

อ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม นอกจากน้ีด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ทา่นจะ

ถ่ายรูปให้เหน็โรงละครโอเปร่า เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์

แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝาก อาทเิช่นครีมบ ารุงผิว หรือของที่ระลึก

ต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  

 ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนยี ์  เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ (OPERA HOUSE) 

สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์ ในแบบสถาปัตยกรรม

ร่วมสมัยที่สร้างช่ือเสยีงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์นอูซอง สถาปนิกชาว

เดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้าง

นานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  

ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และ

ร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือทา่นยังสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์  ที่

เช่ือมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกบัตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์

ได้อย่างสวยงามและท าให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงย่ิงข้ึน  ชมเรือใบที่ชาว

ออสซ่ีน าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี จากน้ันเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ ให้ทา่น

ได้อสิระช้อปป้ิงที่ย่านซิต้ีเซน็เตอร์ หรือปป้ิงสนิค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria 

Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกนัทั่วไปใน

ท้องถิ่นว่าตึก QVB ต้ังอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กบั ถนน Park 

เป็นอาคารช้อปป้ิงสงูสี่ช้ัน มีสนิค้าประเภทแฟช่ัน อญัมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่

ดอกไม้ ทา่นสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพ่ือซ้ือสนิค้าย่ีห้อดังมากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

จากน้ันเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนยี ์

…….น. เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบริน์ เที่ยวบินที่ 

…….น.             ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย   

  น าทา่นเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME/ BAYVIEW EDEN  หรือเทยีบเทา่ 

 
วนัทีสี่ข่องการเดินทาง      เกรทโอเชี่ยนโรท้ (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย ์–พอรต์แคมเบลล ์-เมลเบริน์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 เดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโรด้แบบเต็มสาย ที่สวยงามและ

เป็นที่รู้จักของนักทอ่งเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย ผ่านทางเมืองจีลอง

ที่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จากน้ันน าทา่นเข้าสู่เขตเกรทโอเช่ียนโร้ด 

ให้ทา่นได้ชมทศันียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรและหาดทรายต่าง ๆ ตาม

เส้นทางที่งดงามแห่งหน่ึงของออสเตรเลีย โดยผ่านเมือง Anglesea และเมอืง Lorne ที่

เตม็ไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็นอกีเมือง

ยอดนิยมของนักทอ่งเที่ยวที่สวยงามอกีเมือง และมีน า้ทะเลสนี า้เงินตัดกบัป่าอนัเขียวขจี

ท าให้เมืองน้ีมีเสน่ห์สวยงาม นอกจากน้ีระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคา

ลิปตัสตามธรรมชาติ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

   จากน้ันเดินทางต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์ สัมผัสกบัทศันียภาพที่สวยงามที่สดุในโลกคุณ

จะต้องตะลึงกบัภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภมูิประเทศที่

ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  น าทา่นชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles  

ซ่ึงต้ังช่ือตาม 12 นักบุญ หรือสบิสองสาวกศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ซ่ึงถือว่าเป็นความ

มหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด  (แนะน ำซ้ือทวัรเ์พ่ิมโดยนั่งเฮลิคอปเตอร ์ ให้

ท่ำนชมควำมงำมในมมุสูงทีร่บัรองไดว้ำ่ท่ำนจะตอ้งประทบัใจ รำคำทีเ่ร่ิมตน้ประมำณ 

145 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลำ 10  นำที   ส ำหรบัท่ำนทีส่นใจกรุณำติดต่อหวัหนำ้

ทวัร)์ จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่เมลเบิร์น 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  

   น าทา่นเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME/BAYVEIW EDEN หรือ

เทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง      เมลเบริน์–รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ–ชมนกเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝากคนไม่ว่าจะเป็นตุก๊ตาโคอาล่า จิงโจ้ครีม

บ ารุงผิว เสื้อผ้าราคาที่เป็นกนัเอง (สถานที่และเวลาในการซ้ือของข้ึนอยู่กบัความ

เหมาะสมในแต่ละฤดู หัวหน้าทวัร์จะเป็นผู้แนะน า) จากน้ันสู่ย่านดันดีนองส์ที่ยังเป็นป่า

ของต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ ์

  เดินทางสู่สถานีรถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่

เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสนิค้า เปิดให้บริการในปี 

ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่ว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงน ามาใช้ในการ

ทอ่งเที่ยวชมป่า น าทา่นน่ัง รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ เพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามตาม

แนวเขาตลอดเส้นทางว่ิงของรถไฟและทา่นยังสามารถน่ังห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อม

ชมทศันียภาพตลอดทางที่เตม็ไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์   

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกาะเลก็ ๆ ที่เตม็ไปด้วยสัตว์

พ้ืนเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสัตว์น า้และสตัว์ป่า และคงความเป็นธรรมชาติที่มี

หาดทรายและป่าพุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน า้ และนกนานาชนิด 
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึง่ตวั เสิรฟ์พรอ้มไวนร์ส

เยีย่ม 

   น าทา่นสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนัน่าประทบัใจกบั

การชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กทีสุ่ดในโลกที่อยู่รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่บน

ชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงามยามพระอาทติย์อสัดงซ่ึง

ทา่นจะได้เหน็ฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกนัยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพ่ือกลับคืนสู่

รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสยีง

เรียกหาลูกและเดินให้ทา่นเหน็ความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้ จะออกไปหา

อาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทตีอนพระอาทติย์ตก (หำ้มถ่ำยรูปเพนกวนิ เพรำะเป็น

กำรรบกวนหรืออำจจะท ำใหเ้พนกวนิตกใจ ) จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่เมลเบิร์น  

   พักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME/BAYVIEW EDEN หรือเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่กของการเดินทาง       นครเมลเบริน์ชมเมือง – ช็อปป้ิง – กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น าทา่นชมเมลเบิร์น เมืองที่มีความต่ืนตาต่ืนใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความ

ใหม่เข้าด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ต้ังอยู่บนริมฝั่งแม่น า้ Yarra มีสวนสาธารณะริมน า้ มี

สถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากบัตึกสงูระฟ้าในสมัย

ปัจจุบันท าให้มีภมิูทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น า้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอนัเป็น

เสน่ห์ของเมลเบิร์น น าทา่นชม อาคารรฐัสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรม

ยุโรป  ชมสวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์ เป็น

ที่ต้ัง กระท่อมกปัตนัคุก้ (ไม่รวมค่ำเขำ้ชมในกระท่อม)บ้านพักของนักส ารวจชาวองักฤษ

คนส าคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระทอ่มน้ีได้ถูกย้ายมาเพ่ือ

เป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี อสิระช้อปป้ิงอย่างจุใจในย่าน

ไชน่า ทาวน์ ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้านเก่าสร้างตั้งแต่สมัย

ศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย หรือจะช้อปป้ิงห้างสรรพสนิค้า

ช่ือดัง อาท ิห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ในย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth 

Street ที่เตม็ไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟช่ันหลากหลายส าหรับบุรุษและสตรี (อาหารกลางวัน 

ตามอัธยาศัย) จากน้ันท าท่านเดินทางสู่ทา่อากาศยานนครเมลเบิร์น   

15.15 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG466 

21.45 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  

************************** 
เดนิทาง (สงกรานต)์ 10,11,12,13 เมษายน 2561 

 คณะผูเ้ดนิทาง 
ราคารวมต ัว๋ 

 
ราคาไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ 

(รวมตั๋วภายในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ ่พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง 70,900 บาท 45,900 บาท 

เด็กอายตุ ากวา่ 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ ่  65,900 บาท 41,900 บาท 

เด็กอายตุ ากวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 62,900 บาท 38,900 บาท 

เด็กอายตุ ากวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 59,900 บาท 36,900 บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ    9,900 บาท   9,900 บาท 

ผูใ้หญ ่3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง  ลดทา่นที ่3   1,000 บาท   1,000 บาท 
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* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษนี า้มนัของสายการบนิ  

* การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสาร จ านวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการเล่ือนการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

* กรณอีอกตัว๋แล้วมกีารยกเลิกการเดนิทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุป๊ของสายการบนิ 

*ส าหรับห้องที่เป็นสามเตยีง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่

สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตยีงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส าหรบั

ห้องนอน 3 ท่าน 

* บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซื้อเองเพ่ือต่อเที่ยวบนิหรือค่าเดนิทางต่าง ๆ ที่จะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเที่ยวบนิล่าช้าหรือ

จ านวนผู้เดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุป๊ไม่สามารถออกเดนิทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบนิ กรณุาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัรห์รือ

ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบนิทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบนิจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณลีูกค้ามวีีซ่าอยู่แล้ว หรือ มบีตัรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบหรือคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมอืง   

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

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  

* ที่นั่งส าหรับกรุป๊ที่เราจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้านหน้าสดุ(long leg seat)  

 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุใน

รายการ 

 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหน่ึงห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศ

ออสเตรเลีย 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดินทางรวมอุบตัิเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 

บาท ส าหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทวัร์เท่าน้ัน จะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต ่ากว่า 1 ปีหรือ

เกนิ 85 ปีขึ้นไป อายุ 1-15ปี และ 75-84ปีคุ้มครอง 50 %  ( รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ) 

 ค่าน า้มันจากสายการบิน ณ วันที่  3 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน า้มัน 

หากสายการบินเปล่ียนแปลงภาษีน า้มันหลังจากนี้  

 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าออสเตรเลีย   

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าได้ท่านละ 30 กโิลกรัม และ บนิภายในสายการบนิแควนตสั (domestic) อนุญาตให้โหลดได้ท่านละ 23 

กโิลกรัม และ กระเป๋าเลก็ถือขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
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 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพ่ือความรวดเรว็และสะดวกในการเดินทาง  

 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

 ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน  

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 

21 วันท างาน หรือก่อน 3 สปัดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและ

ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับ

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผู ้

เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  

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

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

- กรณีท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

 

หมายเหตุ  

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ 

เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามน าเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไป

ในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

2. ทางบริษัทฯ ไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า

อนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการย่ืนวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเร่ืองการเงินและการท างานของตัว

ผู้โดยสารเอง  

3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สายการบินระหว่าง

ประเทศล่าช้า 
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เอกสารในการขอวีซ่า  
ทางสถานฑตูออสเตรเลยี  เริม่การเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทกุทา่น ทีส่มคัรขอวซี่า เพือ่เดนิทางไป 
ประเทศออสเตรเลยี ดงันัน้ผูย้ ืน่ขอวซี่าทกุทา่น จะตอ้งมาตดิต่อ ทีศ่นูยย์ืน่วซี่าออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพือ่สแกน
ลายนิ้วมอื และตอ้งจองควิวซีา่กอ่นยืน่เทา่นัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก 
หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 
***การยืน่วซีา่ออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่
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)ี  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส าเนา

ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษยีณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหต ุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  
10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี 
11) เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านัน้ จากบดิาและ
มารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่า VFS พร้อมกบับตุร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะ
เดนิทางจรงิ บรษิทัฯจะด าเนนิการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซีา่กอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัร์
ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไมท่นัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด้
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิ
เดนิทางเนืองจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอื
ผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียนืยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการ
ท าประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพื่อ
ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  
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13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --            
                 

กรณีลูกค้าใช้บตัรเอเบค  
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่ 

วซี่าทอ่งเทีย่ว เนื่องจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซี่าแบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 
CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหต ุ หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดย
อตัโนมติั เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสดุ แล้วจะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดย
อตัโนมติั) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของลูกค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ : 
http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 344 6300 
 
เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน  

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยื่นค ารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือ

ผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของทา่น 

ข้ึนอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

ท่ีอยู่ ตวัแทนรบัยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

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

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

เวลาย่ืนใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.   //   เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100   //  อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com   //   เวบ็ :www.vfs-au.net 

 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยื่นวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีจะยื่น 

 กรุณาเตรียมเอกสารท่ีช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  

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

 

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

 
 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ............................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่....................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์....................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 

 


