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BW. POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS 

ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบร์ิน – เกรทโอเช่ียนโร้ท 6 วนั 4 คืน 
เลทสโ์กฮอลิเดย ์ และ บ๊ิกเวลิด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั ขอเชิญท่านเดินทางเยอืนประเทศออสเตรเลีย มหานคร

ซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ล่องเรือส าราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ส่ิงก่อสร้างอนัโด่งดงัของ
ออสเตรเลียท่ีองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแห่งใหม่  ล่องเรือส าราญ ชมความงามของ
อ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวนัและทะเลสีครามบรรยากาศอนัสดช่ืนของอ่าวซิดนีย ์  ชมเขาสามอนงค์ THREE 
SISTERS ROCK ต านานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อนัเป็นมรดกโลก  เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารท่ี
ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธ์ุ และ 
กระท่อมกปัตันคุ้ก นกัส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลีย ชมสตัวพ์ื้นเมืองหลากหลายชนิด
ท่ี สวนสัตว์พื้นเมืองมรูโคอาล่า แอน แอนิมัล พาร์ค พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ น าท่านเดินทางสู่ เกาะฟิล
ลปิชมฝูงนกเพนกวนิ ท่ีเดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลบัคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตวันอ้ย รถไฟจักรไอ
น า้โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเส้นทางในการขนถ่ายล าเลียงถ่านหินระหวา่ง
เมืองในสมยัก่อนแต่ปัจจุบนัดดัแปลงใหเ้ป็นรถไฟในการท่องเท่ียวทาง ธรรมชาติ 
 เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม  

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง   19 – 24 กรกฎาคม 2559 
 
วนัแรก ( 19 กรกฎาคม 2559)  กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

16.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตทูางเขา้หมายเลข 2  แถว D 
เคาน์เตอรส์ายการบินไทย (TG) เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบัและบริการเอกสารการเดินทาง 

19.20 น.  เหริฟ้าสู ่นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี  โดยเทีย่วบนิที ่ TG 475 
 

วนัทีส่อง  ( 20 กรกฎาคม 2559) นครซิดนีย–์ อุทยานแหง่ชาติบลเูมา้ทเ์ทน่ส ์– ซิดนีย ์ชอ้ป้ิง  

07.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลียหลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมอืง 
  น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่อทุยานแห่งชาติบลเูม้าทเ์ท่นส ์ชื่นชมทวิทศัน์อนัสวยงามบนผนื

แผน่ดนิและหุบเขาอนักวา้งใหญ่ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องนกนานาชนิด สตัวต์าง ๆ สามารถ
อาศยัอยูต่ามธรรมชาตแิละเตม็ไปดว้ยตน้ยคูาลปิตสัเวลามองระยะไกลเป็นสนี ้าเงนิตาม
หุบเขาอนักวา้งใหญ่ ผา่นเมอืงเลก็ๆกลางหุบเขาชื่อวา่ KATOOMBA  จากนัน้ชม เขา
สามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแทน่หนิใหญ่สามกอ้นรปูทรงแปลกตาที่
เกดิจากฝนและลมพดัจนเกดิเป็นต านานความรกัอนัแสนเศรา้ของยกัษส์าวอะบอรจิิน้
สามตนทีถ่กูสาปใหเ้ป็นหนิสามกอ้นท าใหหุ้บเขาแหง่นี้มคีวามงามยิง่ขึน้ จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่ SCENIC WORLD บรษิทัทีบ่รกิารกระเชา้และรถรางลงหุบเขาท าใหท้า่นไดช้มเขาสามอนงคไ์ด้
สวยงามยิง่ขึน้อกีมุม น าทา่นรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ทีด่ดัแปลงมาจากรถขนถา่น
หนิในสมยัก่อนมคีวามชนัถงึ 45 องศา วิง่ผา่นทะลุหุบเขาอนัสงูชนัสูหุ่บเขาดา้นล่างอยา่งตื่นเตน้และหวาดเสยีว 
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จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิชมธรรมชาตติามทางไมท้ีจ่ดัไวอ้ยา่งสวยงามใตหุ้บเขา ชมป่าฝนและหุน่จ าลองการขุด
ถา่นหนิในสมยัก่อน จากนัน้ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใตหุ้บเขาสูด่า้นบนพรอ้มชมความงดงาม
เบือ้งล่างของหุบเขาสนี ้าเงนิทีท่า่นยงัสามารถชมยอดเขาสามอนงคอ์กีมุมทีแ่ตกตา่ง ( ในกรณทีี ่RAILWAY ปิด
ปรบัปรุง กส็ามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึ้นหรอืลงหุบเขาแทน )  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางกลบัสูเ่มอืงซดินียใ์หท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงทีย่า่นซติีเ้ซน็เตอร ์หรอืปป้ิงสนิคา้
มากมายจากหา้งดงั Queen Victoria Building (Q.V.B) ไดร้บัการปรบัปรุงตกแตง่ใหม่
อยา่งสวยงาม เป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ไปในทอ้งถิน่วา่ตกึ QVB ตัง้อยูท่ีบ่นถนน George 
Street ระหวา่งถนน Market กบั ถนน Park เป็นอาคารชอ้ปป้ิงสงูสีช่ ัน้ มสีนิคา้
ประเภทแฟชัน่ อญัมณ ีของใชใ้นบา้น หรอืแมแ้ตด่อกไม ้ทา่นสามารถเดนิทางใตด้นิสูย่า่น Centre Point เพื่อ
ซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดงัมากมาย  

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  SYDNEY HOLIDAY INN POTTS POINT HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม ( 21 กรกฎาคม 2559) นครซิดนีย ์– เที่ยวชมเมือง – ลอ่งเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ชอ้ปป้ิง -
เมลเบิรน์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าทา่นชมนครซดินีย ์โดยผา่นชมหาดบอนได หาดทรายทีห่นุ่มสาวชาวออสซีน่ิยมมาพกัผอ่นวนัหยุดหรอืยาม
เยน็ในบรรยากาศทา่มกลางสายลม แสงแดด อนัสดชื่น ทีน่ิยมเล่นกระดานโตค้ลื่น หาดทรายแหง่นี้ยงัไดเ้ป็น
เสน้ทางในการวิง่มาราธอนและวอลเลยบ์อลชายหาดในคราวทีจ่ดักฬีาโอลมิปิก ปี 
2000  ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมววิบนหน้าผาเพื่อชม
ทศันียภาพอนัสวยงามของอ่าวซดินีย ์และมหาสมุทรแปซิฟิคท่ีสวยงาม แวะท่ีเดอะแก๊ป 
จุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งท่ีท่านจะไดช้มทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก 
และความงามของปากอ่าวทางเขา้ซิดนียใ์นทางเรือ ในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่

ยงิต่อตา้นขา้ศึกท่ีเขา้มาทางเรือในยามสงคราม ม้าหินของมิสซิสแมค็ควอร่ี มา้นัง่หนิ
ตวัโปรดของภรยิาของผูส้ าเรจ็ราชการคนแรกของรฐันิวเซาทเ์วลส ์ซึง่เป็นมา้หนิทราย
อยูป่ลายสดุของสวนสาธารณะ ดา้นหน้าเป็นอ่าวซดินียท์ีส่วยงาม  นอกจากนี้ดา้นบน
สวนสาธารณะยงัเป็นจุดถา่ยรปูทีส่วยงามทีท่า่นจะถา่ยรปูใหเ้หน็โรงละครโอเปรา่ 
เฮา้สแ์ละสะพานฮารเ์บอรเ์ป็นสญัลกัษณ์ของนครซดินีย ์ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์(OPERA HOUSE) 
สิง่ก่อสรา้งทีโ่ดดเดน่ดว้ยหลงัคารปูเรอืซอ้นกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ในแบบ
สถาปัตยกรรมรว่มสมยัทีส่รา้งชื่อเสยีงใหก้บัออสเตรเลยี ออกแบบโดย ยอรน์ อูซอง 
สถาปนิกชาวเดนมารก์ ดว้ยงบประมาณในการก่อสรา้งกวา่รอ้ยลา้นเหรยีญ ใชเ้วลา
ในการก่อสรา้งนานถงึ 14 ปี และองคก์ารยเูนสโกไดล้งทะเบียนข้ึนเป็นมรกดโลกในปี 
พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยห้องแสดงคอนเสิร์ต หอ้งแสดงละคร และหอ้งภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวน
มาก ระหว่างล่องเรือท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮาร์เบอร์  ท่ีเช่ือมต่อระหว่างซิดนียท์างดา้นเหนือกบัตวัเมือง
ซิดนียเ์ขา้หากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนียไ์ดอ้ยา่งสวยงามและท าใหก้ารเดินเขา้สู่ตวัเมืองซิดนียไ์ดส้ะดวงยิง่ข้ึน  ชม
เรือใบท่ีชาวออสซ่ีน าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี จากนัน้เดนิทางกลบัสูซ่ดินีย ์แวะรา้นชอ้ปป้ิง
สนิคา้พืน้เมอืงเพือ่เป็นของฝาก อาทเิชน่ครมีบ ารุงผวิ หรอืของทีร่ะลกึตา่ง ๆ เชน่พวงกุญแจโคอาล่า หรอืจงิโจ้ 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหารไทย 
 จากน้ันเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ.......... 

…….น. เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู ่เมลเบิรน์ เท่ียวบินท่ี 
…….น.  ถึงนครเมลเบิรน์เมืองหลวงแห่งรฐัวคิตอเรีย   
  น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม MELBOURNE  BAYVIEW EDEN  HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สี่ (22 กรกฎาคม 2559)เกรทโอเช่ียนโรด้(เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย ์ - พอรต์แคมเบลล ์ - เมลเบิรน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น ำท่ำนเดนิทำงจำกเมลเบริน์ตำมเสน้ทำงสำย เกรทโอเช่ียนโร้ดแบบเตม็สาย ทีส่วยงำมและเป็นที่
รูจ้กัของนักท่องเทีย่วทีจ่ะพลำดไม่ไดเ้ลยหำกมำถงึรฐัวกิตอเรยี ผำ่นทำงเมอืงจลีองทีเ่ป็นเมอืงแห่ง
อุตสำหกรรมของรฐัวกิตอเรยี จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูเ่ขตเกรทโอเชีย่นโรด้ ใหท้่ำน
ไดช้มทศันียภำพทีส่วยงำมของชำยฝัง่มหำสมทุรและหำดทรำยต่ำง ๆ ตำม
เสน้ทำงทีง่ดงำมแห่งหน่ึงของออสเตรเลยี โดยผำ่น เมอืงAnglesea และ
เมอืง Lorne ทีเ่ตม็ไปดว้ยธรรมชำตพิรอ้มทะเลสวยงำมและสงบ ก่อนเขำ้สู่ 
Apollo Bay ทีเ่ป็นอกีเมอืงยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงำมอกีเมอืง
และมนี ้ำทะเลสนี ้ำเงนิตดักบัป่ำอนัเขยีวขจที ำใหเ้มอืงน้ีมเีสน่หส์วยงำม 
นอกจำกน้ีระหว่ำงทำงผำ่นชมโคอำล่ำทีอ่ยูต่ำมตน้ยคูำลปิตสัตำมธรรมชำต ิ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
   จำกนัน้เดนิทำงต่อสู ่พอรต์แคมเบลล ์สมัผสักบัทศันียภำพทีส่วยงำมทีสุ่ดใน

โลก คณุจะตอ้งตะลงึกบัภำพทวิทศัน์อนังดงำมของมหำสมุทรแปซฟิิค และ
ลกัษณะภมูปิระเทศที่ไมเ่หมอืนทีใ่ด ๆ ในโลก  น ำท่ำนชมปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำตขิองหนิ  Twelve Apostles  ซึง่ตัง้ชื่อตำม 12 นักบญุ หรอืสบิสอง
สำวกศกัดิส์ทิธิข์องศำสนำครสิต ์ซึ่งถอืวำ่เป็นควำมมหศัจรรยท์ำงธรรมชำตทิี่ไม่
ควรพลำด  ( แนะน าซื้อทวัรเ์พิม่โดยนัง่เฮลคิอปเตอร ์ให้ท่านชมความงามในมุม
สงูทีร่บัรองไดว้า่ท่านจะตอ้งประทบัใจ ราคาทีเ่ริม่ตน้โดยประมาณ 145 เหรยีญ
ออสเตรเลยีโดยใชเ้วลา 10  นาท ี  ส าหรบัท่านทีส่นใจกรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัร)์ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มลเบริน์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม MELBOURNE BAYVIEW EDEN  HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หา้( 23 กรกฎาคม 2559) เมลเบิรน์  – รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ  – สวนสตัวพ้ื์นเมือง -  ชมนกเพนกวินที่
เกาะฟิลลิป    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงเพื่อเป็นของฝากคนไมว่่าจะเป็นตุ๊กตาโคอาล่า จงิโจ ้
ครมีบ ารงุผวิ เสือ้ผา้ราคาทีเ่ป็นกนัเอง (สถานที่และเวลาในการซือ้ของขึน้อยูก่บั
ความเหมาะสมในแต่ละฤด ูหวัหน้าทวัรจ์ะเป็นผูแ้นะน า) จากนัน้สูย่า่นดนัดนีองสท์ี่
ยงัเป็นป่าของตน้ยคูาลปิตสัท่ีอุดมสมบูรณ์ 
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เดินทางสู่สถานีรถไฟจกัรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึง่
แต่เดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดนิทางระหว่างเมอืงและขนส่งสนิคา้เปิด
ใหบ้รกิารในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าทีว่ ิง่ระยะสัน้ ๆ ปัจจุบนัไดถ้กูดดัแปลง
น ามาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า น าท่านนัง่ รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ เพื่อชม
ทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวิง่ของรถไฟและท่านยงัสามารถนัง่หอ้ยขาผอ่นคลาย
อารมณ์พรอ้มชมทศันียภาพตลอดทางทีเ่ตม็ไปดว้ยหุบเขาและป่าสงูที่ยงัคงความสมบรูณ์   

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัวพ้ื์นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK  เพลดิเพลนิไปกบัการชมธรรมชาติ
และความน่ารกัของเหล่าสตัวพ์ืน้เมอืงนานาชนิด อาท ิโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ใหท้า่น
ไดส้มัผสัและถา่ยรปูคูก่บัโคอาล่าตวัน้อยอยา่งใกลช้ดิ สนุกสนานกบัการให้อาหาร
จิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผอ่นคลายไปกบับรรยากาศอนัรม่รื่น พรอ้มชมการ
สาธิตการตดัขนแกะ หน่ึงในอาชพีทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัชาวออสเตรเลยี  จากน้ันน า
ท่านเดินทางสู่เขตอนุรกัษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีเต็มไปดว้ย

สตัวพ์ื้ นเมืองมากมายท่ีทางการอนุรกัษ์ทั้งสตัวน์ ้าและสตัวป่์าและคงความเป็น

ธรรมชาตท่ีิมีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นท่ีอยูข่องเพนกวินตวัน้อย แมวน ้า

และนก นานาชนิด 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั  
                      เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนัน่า

ประทบัใจกบัการชมความน่ารกัของ ฝงูเพนกวินพนัธุเ์ล็กท่ีสุดในโลกท่ีอยู่

รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนั
สวยงามยามพระอาทิตยอ์สัดงซึ่งท่านจะไดเ้ห็นฝงูเพนกวินตวัน้อยพรอ้มใจกนัยก

ขบวนพาเหรดขึ้ นจากทะเลเพื่อกลบัคืนสู่รงัพรอ้มอาหารในปากมาฝากลกูตวัน้อย

ท่ีรออยูใ่นรงั เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลกูและเดินใหท่้านเห็น

ความน่ารกัอยา่งใกลชิ้ด เพนกวนิน้อยเหล่าน้ีจะออกไปหาอาหารแต่เชา้และจะ

กลบัมาอีกทีตอนพระอาทิตยต์ก ( หา้มถา่ยรูปเพนกวนิ เพราะเป็นการรบกวน

หรอือาจจะท าใหเ้พนกวนิตกใจ ) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมลเบิรน์ 

  น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม MELBOURNE BAYVIEW EDEN HOTEL   หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่หก ( 24 กรกฎาคม 2559) นครเมลเบิรน์ชมเมือง  - ชอ้ปป้ิง  – กรุงเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมเมลเบริน์เป็นเมอืงที่มคีวามตื่นตาตื่นใจดว้ยการผสมผสานทัง้ความเก่าและความใหมเ่ขา้
ดว้ยกนั เป็นเมอืงหลวงทีต่ ัง้อยู่บนรมิฝัง่แม่น ้า Yarra มสีวนสาธารณะรมิน ้า มสีถาปัตยกรรมของยคุตื่น
ทองในสมยักลางศตวรรษที่ 18 คละเคลา้กบัตกึสงูระฟ้าในสมยัปัจจุบนัท าให้มภีูมทิศัน์ของเมอืงทีไ่ม่
เหมอืนใคร มแีมน่ ้าตัง้อยูใ่จกลางเมอืงอนัเป็นเสน่หข์องเมลเบริน์  น าท่านชม อาคารรฐัสภา 

อาคารท่ีก่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเต็มไป

ดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์เป็นท่ีตั้ง กระท่อมกปัตนัคุก้ (ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม)บา้นพกัของนัก

ส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต ้กระท่อมน้ีไดถู้กยา้ยมา
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เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรน์ในวาระครบรอบ 100 ปี อสิระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจในย่านไชน่า ทาวน์ 
รา้นคา้มากมายบนถนน Swanston และยงัมอีาคารบา้นเก่าสรา้งตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 19 ดว้ยบรรยกาศ
แบบชาวจนีและชาวเอเซยี  หรอืจะชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงั อาท ิหา้งเดวดิ โจน์ หา้งมายเออร ์ ใน
ยา่นถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้แฟชัน่หลากหลายส าหรบั
บรุษุและสตร ี  ( อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ) 

  จากนัน้ท าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนครเมลเบริน์   
15.15 น.  เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่  TG466 
21.45 น.      เดินทางถึงกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  
 

อัตราค่าบริการ 

  
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
 19 -24 ก.ค.59 

ราคาไมร่วมตัว๋เครื่องบิน
ระหว่างประเทศ 

(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 67,900.- บาท 43,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  64,900.- บาท 40,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 62,900.- บาท 37,900.- บาท 
เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมมี่เตียง 60,900.- บาท 35,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ    8,900.- บาท   8,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ลดท่านที ่3   1,000. -บาท   1,000. -บาท 

* ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบนิ 

* การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 20 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากวา่ 20 ทา่น บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
* กรณอีอกตัว๋แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบนิ 
* ส าหรบัหอ้งทีเ่ป็นสามเตยีง (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพกัได ้3 ทา่น ( 2 Double beds )  หรอือาจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญ่และ 1  เตยีงเสรมิ( 1 Double + 1 Extra bed )     
ส าหรบัหอ้งนอน 3 ทา่น 
* บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในเรื่องตัว๋ทีลู่กคา้ซือ้เองเพื่อตอ่เทีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางตา่ง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้ 
หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
*หากทา่นตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแตจ่ะไดต้ามทีข่อหรอืไมข่ึน้อยูก่บัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,200 บาท 
* กรณลีูกคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยื่นวซี่า เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ หากไมไ่ดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
* หากจ านวนลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 15 -18 ทา่น บรษิทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ทีน่ัง่ในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
* โรงแรมท่ีออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  
อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) และ สายการบนิภายในแลว้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
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 คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่,ี คา่วซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 คา่มคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
( รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์) 

 คา่น ้ามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่ 8 ธนัวาคม 2558 และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั หากสาย
การบนิเปลีย่นแปลงภาษนี ้ามนัหลงัจากนี้ 

อตัราน้ีไม่รวม 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด โดยสายการบนิไทย (inter) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
ไดท้า่นละ 30 กโิลกรมั และ กระเป๋าเลก็ถอืขึน้เครื่องได ้1 ใบ ไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และ สายการบนิภายใน (Domestic) ได้
ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ, คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่เีพราะ
ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังานยกกระเป๋า 

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 
 ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 
เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 22,000.- บาท ตอ่การจองทวัรห์น่ึงทา่น  
 ทา่นตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัทา่นในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 

วนัท างาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 
 หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและ

ผลวซี่าของทา่นไมผ่า่น บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอ

ผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอช าระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจ าทวัร์จะถูกน าไปจ่ายค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดนิทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี ้

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 51 วนัท าการคนืคา่มดัจ า 22,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 31– 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัคา่มดัจ าตัว๋ทา่นละ 22,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 21 - 30 วนั ก่อนเดนิทาง ยดึคา่มดัจ า 22,000.- บาท และมคี่าใชจ้่ายเพิม่ดงัน้ี 
- กรณทีีถ่กูปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจ าทัง้หมดและหกัคา่ใชจ้า่ย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณอีอกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ตัว๋ หรอืยดึมดัจ าทัง้หมด 
- กรณยีื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่วซ่ีา สถานทตูไมค่นืคา่วซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณตีดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไมพ่รอ้มทีจ่ะยื่นวซี่า ขอยดึมดัจ าทัง้หมด 

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไมใ่ชบ้รกิารระหวา่งทวัร ์จะไมม่กีารคนืเงนิไมว่า่กรณไีด ๆทัง้สิน้ 
หมายเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัใน
ตา่งประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย
หรอืสิง่ตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมค่นืเงนิไหท้า่นไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบ
ในกรณทีีส่ถานทูตงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวซี่าไมค่รบถว้นและไมผ่า่นมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการ
ท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั
ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศไทยทีท่า่นออกตัว๋
เองเพื่อตอ่เครื่องในกรณทีีส่ายการบนิระหวา่งประเทศล่าชา้ 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 

ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเร่ิมการเกบ็ขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกท่าน ท่ีสมคัรขอวซ่ีา 
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันั้นผูย้ืน่ขอวซ่ีาทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง 
เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 

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

2) รปูถ่ายส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 น้ิวครึง่ หรอื 2 น้ิว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านัน้)  หรอืส าเนาทะเบยีนการคา้ถ้าเป็น

เจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนังสอืรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษเท่านัน้)   
7) ขา้ราชการเกษียณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

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

9) เดก็ขอหนังสอืรบัรองจากโรงเรยีน (ตวัจรงิ) หรอืสมุดรายงานประจ าตวันักเรยีน หรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัร
นักเรยีน  

10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี 
11) เดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1  จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิาหรอืมารดาผูท้ี่ไม่ไดเ้ดนิทางไปดว้ย โดยให้ทางอ าเภอออกใหอ้นุญาตออก 
นอกประเทศ   หรอื กรอกฟอรม์ 1229 
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11.2 หรอื ทัง้บดิาและมารดา ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบัเดก็ทัง้คู่ ทางผูป้กครองทัง้ 2 ตอ้งไปขอโดยใหท้างอ าเภอ
ออกให้   อนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศกบัใคร หรอื กรอกฟอรม์ 1229 และ ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทน
ยืน่วีซ่า VFS ทัง้คู่พร้อมกบับตุร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพรอ้มกนัไมต่อ้งใชห้นังสอืยนิยอม  
12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัลูกค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึ้นไปยนืยนัทีจ่ะ

เดนิทางจรงิ บรษิทัฯจะด าเนินการให้และแนะน าให้ยืน่วซี่าก่อนวนัเดนิทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัร์
ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไมท่นัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าให้เดนิทางไมไ่ด้
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแล้วจะยกเลกิ
เดนิทางเนืองจากมบีางท่านในคณะไม่ผา่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอื
ผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีน้ี) 
กรณีท่ียนืยนัจะให้ยืน่วีซ่า  เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการ
ท าประกนัสขุภาพซึง่ลูกคา้จะต้องจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยู่กบับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพื่อ
ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากน้ีวซี่าขึน้อยู่กบัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไม่สามารถระบไุด ้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพื่อกรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกวา่จะถงึวนัก าหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยืน่วีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้  

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยื่นวซี่าไมส่ามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทูตได ้ ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเทา่นัน้  
กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่า
ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้วา่เหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของทา่น 
ขึน้อยูก่บัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่จะย่ืนกรุ๊ป*** 

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า  
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ท่ีอยู่ ตัวแทนรับย่ืนวซ่ีา ( VFS ) ของ ออสเตรเลยี ประจ าประเทศไทย 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 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 
 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน 
 

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 ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่....................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์....................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
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 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        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้าม)ี .................................................. 


