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BW POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS 

ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ท 6 วนั 4 คนื 
เดินทางเยอืนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ล่องเรือส าราญชมอ่าวซิดนีย์ 

ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ส่ิงก่อสร้างอนัโด่งดงัของออสเตรเลียท่ีองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให้เป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมแห่งใหม่  ล่องเรือส าราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวนัและทะเลสีครามบรรยากาศอนั
สดช่ืนของอ่าวซิดนีย ์ ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ต านานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อนั
เป็นมรดกโลก  เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารท่ีก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย 
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธ์ุ และ กระท่อมกปัตันคุ้ก นกัส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของ
โลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย ชมสัตวพ์ื้นเมืองหลากหลายชนิดท่ี สวนสัตว์พืน้เมืองมารูโคอาล่า แอน แอนิมัล พาร์ค 
น าท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ท่ีเดินข้ึนจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลบัคืนสู่รังพร้อมอาหารมา
ฝากลูกตวันอ้ย รถไฟจักรไอน า้โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเส้นทางในการขน
ถ่ายล าเลียงถ่านหินระหวา่งเมืองในสมยัก่อนแต่ปัจจุบนัดดัแปลงใหเ้ป็นรถไฟในการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

 
 เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม  

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 
 
ก าหนดการเดินทาง 04 – 09, 18-23  19 - 24 ตลุาคม 2559   
     

วนัแรก   กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

16.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ  ชั้น 4  ประตทูางเขา้หมายเลข 2  แถว D 
เคาน์เตอรส์ายการบินไทย (TG) เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและบริการเอกสารการเดินทาง 

19.20 น.  เหริฟ้าสู ่นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี  โดยเทีย่วบนิที ่ TG 475 
 

วนัที่สอง  นครซิดนีย–์ อุทยานแห่งชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ส ์– ซิดนีย ์ชอ้ป้ิง  

08.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลียหลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมอืง 
น าท่านเดนิทางเขา้สู ่อทุยานแห่งชาติบลูเม้าทเ์ท่นส ์ชื่นชมทวิทศัน์อนัสวยงามบนผนืแผ่นดนิและหุบเขาอนั
กวา้งใหญ่ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องนกนานาชนิด สตัวต์าง ๆ สามารถอาศยัอยูต่ามธรรมชาติ
และเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตสัเวลามองระยะไกลเป็นสนี ้าเงนิตามหุบเขาอนักว้าง
ใหญ่ ผ่านเมอืงเลก็ๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA  จากนัน้ชม เขาสามอนงค ์
(THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหนิใหญ่สามกอ้นรปูทรงแปลกตาทีเ่กดิจาก
ฝนและลมพดัจนเกดิเป็นต านานความรกัอนัแสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอรจิิน้สามตน
ทีถู่กสาปใหเ้ป็นหนิสามกอ้นท าใหหุ้บเขาแห่งน้ีมคีวามงามยิง่ขึน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่SCENIC WORLD 
บรษิทัทีบ่รกิารกระเชา้และรถรางลงหุบเขาท าใหท้่านไดช้มเขาสามอนงคไ์ดส้วยงามยิง่ขึน้อกีมุม น าท่านรถราง
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ไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ทีด่ดัแปลงมาจากรถขนถ่านหนิในสมยัก่อนมคีวามชนัถงึ 45 
องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอนัสูงชนัสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสยีว จากนัน้ให้ท่านได้เดินชม
ธรรมชาตติามทางไมท้ีจ่ดัไวอ้ยา่งสวยงามใตหุ้บเขา ชมป่าฝนและหุ่นจ าลองการขดุถ่านหนิในสมยัก่อน จากนัน้
ขึน้กระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใตหุ้บเขาสูด่า้นบนพรอ้มชมความงดงาม
เบือ้งล่างของหุบเขาสนี ้าเงนิทีท่า่นยงัสามารถชมยอดเขาสามอนงคอ์กีมุมทีแ่ตกต่าง 
( ในกรณีที ่RAILWAY ปิดปรบัปรุง กส็ามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึ้นหรอืลง
หุบเขาแทน )  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางกลบัสูเ่มอืงซดินียใ์หท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงทีย่า่นซติีเ้ซน็เตอร ์หรอืปป้ิงสนิคา้
มากมายจากหา้งดงั Queen Victoria Building (Q.V.B) ไดร้บัการปรบัปรุงตกแต่ง
ใหมอ่ย่างสวยงาม เป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ไปในทอ้งถิน่ว่าตกึ QVB ตัง้อยูท่ีบ่นถนน George Street ระหว่างถนน 
Market กบั ถนน Park เป็นอาคารชอ้ปป้ิงสงูสีช่ ัน้ มสีนิคา้ประเภทแฟชัน่ อญัมณี ของใชใ้นบา้น หรอืแมแ้ต่
ดอกไม ้ทา่นสามารถเดนิทางใตด้นิสูย่า่น Centre Point เพือ่ซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดงัมากมาย  

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  SYDNEY TANK STREAM  / TRAVELODGE HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม  นครซิดนีย ์– เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ชอ้ปป้ิง -เมลเบิรน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นชมนครซดินีย ์โดยผา่นชมหาดบอนได หาดทรายทีห่นุ่มสาวชาวออสซีนิ่ยมมาพกัผ่อนวนัหยุดหรอืยาม
เยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อนัสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งน้ียงัไดเ้ป็น
เส้นทางในการวิง่มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จดักีฬาโอลมิปิก ปี 
2000  ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชม
ทศันียภาพอนัสวยงามของอ่าวซดินีย ์และมหาสมุทรแปซิฟิคท่ีสวยงาม แวะท่ีเดอะแก๊ป 
จุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งท่ีท่านจะไดช้มทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก 
และความงามของปากอ่าวทางเขา้ซิดนียใ์นทางเรือ ในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่

ยงิต่อตา้นขา้ศึกท่ีเขา้มาทางเรือในยามสงคราม ม้าหินของมิสซิสแมค็ควอร่ี มา้นัง่หนิ
ตวัโปรดของภรยิาของผูส้ าเรจ็ราชการคนแรกของรฐันิวเซาทเ์วลส์ ซึง่เป็นมา้หนิทราย
อยูป่ลายสดุของสวนสาธารณะ ดา้นหน้าเป็นอ่าวซดินียท์ีส่วยงาม  นอกจากน้ีดา้นบน
สวนสาธารณะยงัเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า 
เฮา้สแ์ละสะพานฮารเ์บอรเ์ป็นสญัลกัษณ์ของนครซดินีย ์ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์(OPERA HOUSE) 
สิ่งก่อสร้างที่ โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเ ป็นเอกลักษณ์ในแบบ
สถาปตัยกรรมร่วมสมยัที่สรา้งชื่อเสยีงใหก้บัออสเตรเลยี ออกแบบโดย ยอรน์ อูซอง 
สถาปนิกชาวเดนมารก์ ดว้ยงบประมาณในการก่อสรา้งกว่ารอ้ยลา้นเหรยีญ ใชเ้วลา
ในการก่อสรา้งนานถงึ 14 ปี และองคก์ารยเูนสโกไดล้งทะเบียนข้ึนเป็นมรกดโลกในปี 
พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสิร์ต หอ้งแสดงละคร และหอ้งภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวน
มาก ระหวา่งล่องเรือท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮาร์เบอร์  ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งซิดนียท์างดา้นเหนือกบัตวัเมือง
ซิดนียเ์ขา้หากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนียไ์ดอ้ยา่งสวยงามและท าใหก้ารเดินเขา้สู่ตวัเมืองซิดนียไ์ดส้ะดวงยิง่ข้ึน  ชม
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เรือใบท่ีชาวออสซ่ีน าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี จากนัน้เดนิทางกลบัสู่ซดินีย์ แวะรา้นช้อปป้ิง
สนิคา้พืน้เมอืงเพือ่เป็นของฝาก อาทเิชน่ครมีบ ารงุผวิ หรอืของทีร่ะลกึต่าง ๆ เชน่พวงกุญแจโคอาลา่ หรอืจิงโจ ้

 จากน้ันเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ.......... 

…….น. เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู ่เมลเบิรน์ เท่ียวบินท่ี 
…….น.  ถึงนครเมลเบิรน์เมืองหลวงแห่งรฐัวคิตอเรีย   
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหารไทย 
  น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรมMEL TRAVELODGE SOUTH BANK/BAYVIEW EDEN HOTEL 
  หรือเทียบเท่า 
วนัที่สี่   เกรทโอเช่ียนโรด้ ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย ์ - พอรต์แคมเบลล ์ - เมลเบิรน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น ำท่ำนเดนิทำงจำกเมลเบริ์นตำมเสน้ทำงสำย เกรทโอเช่ียนโร้ดแบบเตม็สาย ที่สวยงำมและเป็นที่
รู้จกัของนักท่องเที่ยวที่จะพลำดไม่ได้เลยหำกมำถึงรฐัวกิตอเรยี ผ่ำนทำงเมอืงจลีองที่เป็นเมอืงแห่ง
อุตสำหกรรมของรฐัวกิตอเรยี จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูเ่ขตเกรทโอเชีย่นโรด้ ใหท้่ำน
ได้ชมทศันียภำพที่สวยงำมของชำยฝ ัง่มหำสมุทรและหำดทรำยต่ำง ๆ ตำม
เสน้ทำงทีง่ดงำมแห่งหนึ่งของออสเตรเลยี โดยผ่ำน เมอืงAnglesea และ
เมอืง Lorne ทีเ่ตม็ไปดว้ยธรรมชำตพิรอ้มทะเลสวยงำมและสงบ ก่อนเขำ้สู ่
Apollo Bay ทีเ่ป็นอกีเมอืงยอดนิยมของนักท่องเทีย่วทีส่วยงำมอกีเมอืง
และมีน ้ ำทะเลสีน ้ ำเงินตัดกับป่ำอันเขียวขจีท ำให้เมืองน้ีมีเสน่ห์สวยงำม 
นอกจำกนี้ระหวำ่งทำงผำ่นชมโคอำลำ่ทีอ่ยูต่ำมตน้ยคูำลปิตสัตำมธรรมชำต ิ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
   จำกนัน้เดนิทำงต่อสู่ พอรต์แคมเบลล์ สมัผสักบัทศันียภำพที่สวยงำมทีสุ่ดใน

โลก คุณจะต้องตะลึงกับภำพทิวทศัน์อนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิค และ
ลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ ใด ๆ ในโลก  น ำท่ำนชมปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำตขิองหนิ  Twelve Apostles  ซึง่ตัง้ชื่อตำม 12 นักบุญ หรอืสบิสอง
สำวกศกัดิส์ทิธิข์องศำสนำครสิต ์ซึง่ถอืวำ่เป็นควำมมหศัจรรยท์ำงธรรมชำตทิีไ่ม่
ควรพลำด  ( แนะน าซื้อทวัรเ์พิม่โดยนัง่เฮลคิอปเตอร ์ใหท้่านชมความงามในมุม
สงูทีร่บัรองไดว้่าท่านจะตอ้งประทบัใจ ราคาทีเ่ริม่ตน้โดยประมาณ 145 เหรยีญ
ออสเตรเลยีโดยใชเ้วลา 10  นาท ี  ส าหรบัท่านทีส่นใจกรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัร์) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มลเบริน์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  
   น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม MEL TRAVELODGE SOUTHBANK/ BAYVIEW EDEN HOTEL    
  หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้  เมลเบิรน์  – รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ  – สวนสตัวพ้ื์นเมือง -  ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านช้อปป้ิงสนิค้าพื้นเมอืงเพื่อเป็นของฝากคนไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโคอาล่า 
จงิโจ้ ครมีบ ารุงผวิ เสื้อผา้ราคาที่เป็นกนัเอง (สถานที่และเวลาในการซื้อของ
ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมในแต่ละฤด ูหวัหน้าทวัรจ์ะเป็นผูแ้นะน า) จากนัน้สูย่า่น
ดนัดนีองสท์ีย่งัเป็นปา่ของตน้ยคูาลปิตสัท่ีอุดมสมบรูณ ์
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เดินทางสู่สถานีรถไฟจกัรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM 
TRAIN) ซึง่แต่เดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดนิทางระหวา่งเมอืงและขนสง่
สินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสัน้ ๆ 
ปจัจุบนัไดถู้กดดัแปลงน ามาใชใ้นการทอ่งเทีย่วชมปา่ น าท่านนัง่ รถไฟจกัร
ไอน ้าโบราณ เพื่อชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวิง่
ของรถไฟและท่านยังสามารถนัง่ห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชม
ทศันียภาพตลอดทางทีเ่ตม็ไปดว้ยหุบเขาและปา่สงูทีย่งัคงความสมบรูณ์   

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตัวพื์้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK  
เพลดิเพลนิไปกบัการชมธรรมชาตแิละความน่ารกัของเหล่าสตัว์พื้นเมอืงนานา
ชนิด อาท ิโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท  ใหท้่านไดส้มัผสัและถ่ายรปูคู่กบัโคอาล่าตวั
น้อยอย่างใกลช้ดิ สนุกสนานกบัการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สด
ชื่นผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มรื่น ให้ท่านได้ชมสตัว์พื้นเมืองอื่น ๆ อีก
มากมาย(ไม่รวมค่าถ่ายรูปกบัโคอาล่า) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เขตอนุรกัษ์
ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีเต็มไปด้วยสัตว์พื้ นเมือง

มากมายท่ีทางการอนุรกัษ์ทั้งสตัวน์ ้าและสตัวป่์าและคงความเป็นธรรมชาติ

ท่ีมีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องเพนกวินตวันอ้ย แมวน ้าและนก นานาชนิด 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั  
                      เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนัน่าประทบัใจกบัการชมความ
น่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุเ์ล็กที่สุดในโลกท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บน

ชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระ
อาทิตย์อัสดงซ่ึงท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวน

พาเหรดขึ้ นจากทะเลเพื่อกลบัคืนสู่รงัพรอ้มอาหารในปากมาฝากลกูตวัน้อยท่ี

รออยู่ในรงั เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินใหท่้านเห็น

ความน่ารกัอย่างใกลชิ้ด เพนกวินน้อยเหล่าน้ีจะออกไปหาอาหารแต่เชา้และ

จะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตยต์ก ( หา้มถ่ายรปูเพนกวิน เพราะเป็นการ

รบกวนหรอือาจจะท าใหเ้พนกวนิตกใจ ) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมลเบิรน์  
   น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม MEL TRAVELODGE SOUTHBANK/ BAYVIEW EDEN HOTEL    
  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หก  นครเมลเบิรน์ชมเมือง  - ชอ้ปป้ิง  – กรุงเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมเมลเบริ์นเป็นเมอืงที่มคีวามตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทัง้ความเก่าและความใหม่เขา้
ดว้ยกนั เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่นรมิฝ ัง่แมน่ ้า Yarra มสีวนสาธารณะรมิน ้า มสีถาปตัยกรรมของยุคตื่น
ทองในสมยักลางศตวรรษที ่18 คละเคลา้กบัตกึสูงระฟ้าในสมยัปจัจุบนัท าใหม้ภีูมทิศัน์ของเมอืงทีไ่ม่
เหมอืนใคร มแีมน่ ้าตัง้อยูใ่จกลางเมอืงอนัเป็นเสน่หข์องเมลเบริน์  น า ท่ านชม  อาคารรัฐสภา 

อาคารท่ีก่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเต็มไป
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ดว้ยดอกไมน้านาพันธุ์ เป็นท่ีตั้ง กระท่อมกัปตนัคุก้ (ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม)บา้นพกัของนัก

ส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต ้กระท่อมน้ีไดถู้กยา้ยมา

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรน์ในวาระครบรอบ 100 ปี อสิระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจในยา่นไชน่า ทาวน์ 
รา้นคา้มากมายบนถนน Swanston และยงัมอีาคารบา้นเก่าสรา้งตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่19 ดว้ยบรรยกาศ
แบบชาวจนีและชาวเอเซยี  หรอืจะชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงั อาท ิหา้งเดวดิ โจน์ หา้งมายเออร ์ ใน
ยา่นถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้แฟชัน่หลากหลายส าหรบั
บุรุษและสตร ี  ( อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ) 

  จากนัน้ท าท่านเดนิทางสูท่า่อากาศยานนครเมลเบริน์   
16.15 น.  เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG466 
21.45 น.      เดินทางถึงกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  
 

อัตราค่าบริการ 

  
คณะผูเ้ดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
   ตลุาคม 2559 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน
ระหว่างประเทศ 

(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 64,900.- บาท 45,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากวา่ 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  59,900.- บาท 42,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 55,900.- บาท 38,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 50,900.- บาท 36,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ    9,900.- บาท   9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ลดทา่นที ่3   1,000. –บาท   1,000. -บาท 

* ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบนิ 

* การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 20 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากวา่ 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
* กรณีออกตัว๋แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขตัว๋กรุป๊ของสายการบนิ 
* ส าหรบัหอ้งทีเ่ป็นสามเตยีง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพกัได ้3 ท่าน ( 2 Double beds )  หรอือาจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญ่และ 1  เตยีงเสรมิ( 1 Double + 1 Extra bed )     
ส าหรบัหอ้งนอน 3 ทา่น 
* บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรื่องตัว๋ทีลู่กคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิ
ล่าชา้ หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน กรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได้ 
*หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 10 วนั เพือ่แจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไมข่ึน้อยูก่บัสายการบนิจะพจิารณาให ้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,200 บาท 
* กรณีลูกคา้มวีซี่าอยู่แลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ หากไมไ่ดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
* หากจ านวนลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 15 -18 ทา่น บรษิทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ทีน่ัง่ในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
* โรงแรมท่ีออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  
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อตัราน้ีรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) และ สายการบนิภายในแลว้ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่,ี คา่วซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 คา่มคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดินทางรวมอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปพรอ้มกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านัน้ จะไมคุ่ม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่ากว่า 1 ปีหรอืเกนิ 85 ปีขึน้
ไป อาย ุ1-15ปี และ 75-84ปีคุม้ครอง 50 %  ( รายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม ์) 

 ค่าน ้ามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่ 23 พฤษภาคม 59 และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั หาก
สายการบนิเปลีย่นแปลงภาษนี ้ามนัหลงัจากนี้ 

. 

อตัราน้ีไม่รวม  
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด โดยสายการบนิไทย (inter) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
ไดท้า่นละ 30 กโิลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถอืขึน้เครือ่งได ้1 ใบ ไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และ สายการบนิภายใน (Domestic) ได้
ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ, คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มี
เพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนักงานยก
กระเป๋า 

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 
 ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วนั
ท างาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไมท่นัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวี
ซ่าของทา่นไมผ่า่น บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผา่นแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋ วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทาง

ยกเลกิหรือไม่สามารถเดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี ้
 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 51 วนัท าการคนืคา่มดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 31– 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัคา่มดัจ าตัว๋ทา่นละ 20,000 บาท  
 แจง้ลว่งหน้า 21 - 30 วนั ก่อนเดนิทาง ยดึคา่มดัจ า 20,000.- บาท และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ดงันี้ 
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- กรณีทีถ่กูปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจ าทัง้หมดและหกัคา่ใชจ้า่ย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ตัว๋ หรอืยดึมดัจ าทัง้หมด 
- กรณียืน่วซี่าแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่วซี่า สถานทตูไมค่นืคา่วซี่า (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไมพ่รอ้มทีจ่ะยืน่วซี่า ขอยดึมดัจ าทัง้หมด 

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไมใ่ชบ้รกิารระหวา่งทวัร ์จะไมม่กีารคนืเงนิไมว่า่กรณีได ๆทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย
หรอืสิง่ต้องหา้มน าเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมค่นืเงนิไหท้่านไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบ
ในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่าอนัสบืเน่ืองมาจากเอกสารในการยื่นวซี่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการ
ท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋
เองเพือ่ต่อเครือ่งในกรณีทีส่ายการบนิระหวา่งประเทศลา่ชา้ 
 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 

ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเร่ิมการเกบ็ขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกท่าน ท่ีสมคัรขอวีซ่า 
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันั้นผูย้ืน่ขอวีซ่าทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ท่ีศูนยย์ื่นวีซ่าออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง 
เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 

1) หนังสอืเดนิทาง มอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (นับวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก 
หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 
*** การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีวา่เนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 น้ิว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส าเนา

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

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

9) เด็กขอหนังสอืรบัรองจากโรงเรยีน (ตวัจรงิ) หรอืสมุดรายงานประจ าตวันักเรยีน หรอืกรณีปิดเทอมใช้บตัร
นกัเรยีน  
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10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายตุ ่ากวา่ 16 ปี 
11) เดก็อายตุ ่ากวา่ 16 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1  จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิาหรอืมารดาผูท้ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ย โดยให้ทางอ าเภอออกใหอ้นุญาตออก 
นอกประเทศ   หรอื กรอกฟอรม์ 1229 

11.2 หรอื ทัง้บดิาและมารดา ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบัเดก็ทัง้คู่ ทางผูป้กครองทัง้ 2 ตอ้งไปขอโดยใหท้างอ าเภอ
ออกให ้  อนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศกบัใคร หรอื กรอกฟอรม์ 1229 และ ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทน
ย่ืนวีซ่า VFS ทัง้คู่พร้อมกบับตุร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพรอ้มกนัไมต่อ้งใชห้นงัสอืยนิยอม  
12) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทีผู่้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยนัทีจ่ะ

เดนิทางจรงิ บรษิทัฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่าก่อนวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายค่าทวัร์
ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่่านหรอืออกไมท่นัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด้
บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไม่รบัผดิชอบกรณีเพือ่นร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิ
เดนิทางเนืองจากมบีางท่านในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอื
ผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณนีี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซี่าเป็นเวลานาน และมคี่าใชจ้่ายเพิม่ในการ
ท าประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ีนอกจากนี้วซี่าขึน้อยู่กบัผลของ
สุขภาพของผูสู้งอายุเองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรบัวซี่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บ้าน และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางทา่นไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทูตไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --                            
 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะ
เดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเทา่นัน้  
 
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่า
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชดุใหม่ทกุครัง้ 
2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซี่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทูตแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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4. กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตยกเลกิวซี่าของท่าน 
ขึน้อยูก่บัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 
 

ทีอ่ยู่ ตัวแทนรับยืน่วซ่ีา ( VFS ) ของ ออสเตรเลยี ประจ าประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวิท 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110 
ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยดุ ของ สถานทูตออสเตรเลีย 
เวลายืน่ใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 
โทร: 02-118-7100 
อีเมล ์:info.dibpth@vfshelpline.com 
เวบ็ :www.vfs-au.net 
 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับยืน่วซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ะยืน่กรุ๊ป*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวซ่ีา  

 
 

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BigWorld 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซ่ีาของท่าน 
 

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. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (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 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 


