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POPULAR AUSTRALIA 6DAYS/5NIGHTS 

***เทีย่วแบบไม่เหนื่อย*** 

ซดินยี ์– บลเูมาท์เท่นส ์– เมลเบริน์ – เกรทโอเชีย่นโรท้  

 เมนูพเิศษ!! กุง้ลอ๊บสเตอรค์รึง่ตวั เสริฟ์พรอ้มไวน์รสเยีย่ม   

 รบัประทานอาหารไทย 1 ม้ือ 

 
ขอเชญิทา่นเดนิทางเยอืนประเทศออสเตรเลยี มหานครซดินยี ์เมอืงเอก

แหง่รัฐนวิเซาทเ์วลส ์ ชมเขาสามอนงค ์THREE SISTERS ROCK 

ต านานแหง่อทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ส ์อนัเป็นมรดกโลก 

เมลเบริน์ ชมอาคารรฐัสภา อาคารทีก่อ่สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป 

เมล 

                เมอืงซดินยี ์
 

อทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ท์

เทน่ส ์

 

ฟิลลปิไอสแ์ลนด ์เมอืงเมลเบริน์ เกรทโอเชีย่นโรท้ (เต็ม
สาย) 

เมอืงซดินยี ์
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*** บรษิทัทวัร ์ขอสงวนสทิธิ ์รบัจองทวัร ์ส าหรบัผูท้ ีจ่ะเดนิทางไดร้บัวคัซนี 

ครบ 2 เข็มแลว้เทา่น ัน้ *** 

 

 

 

 

05.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4  ประตทูางเขา้หมายเลข 2  แถว D 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย (TG) เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 

08.30 น.  เหนิฟ้าสู ่นครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี  โดยเทีย่วบนิที ่ TG 475 

20.30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานคงิฟอรด์สมทิธ ์นครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยีหลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  SYDNEY IBIS WORLD SQUARE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ช ัว่โมง) 

 

 

DAY ITINERARY 
MEAL 

B      L      D 
 HOTEL 

1 กรงุเทพฯ – ซดินยี ์    
SYDNEY IBIS WORLD 

SQUARE HOTEL   

2 
นครซดินยี ์– สวนสตัวพ์ืน้เมอืง KOALA PARK  

อทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ส ์- ซดินยี ์
   

SYDNEY IBIS WORLD 

SQUARE HOTEL   

3 
นครซดินยี ์– เทีย่วชมเมอืง – ลอ่งเรอืชมอา่วซดินยี ์ 

ชอ้ปป้ิง (บนิ) เมลเบริน์ 

   
MEL MERCURE 

WELCOME HOTEL 

4 
เกรทโอเชีย่นโรด้ (เต็มสาย) - เมอืงอโพโลเบย ์

พอรต์แคมเบลล ์- เมลเบริน์ 
   

MEL MERCURE 

WELCOME HOTEL  

5 
เมลเบริน์ – รถไฟจักรไอน ้าโบราณ 

ชมเพนกวนิทีเ่กาะฟิลลปิ พรอ้มทานกุง้มงักรคนละครึง่ตวั 
   

MEL MERCURE 

WELCOME HOTEL 

6 นครเมลเบริน์ - กรงุเทพฯ     

ก าหนดการเดนิทาง อตัราคา่บรกิาร / ทา่น 

10-15 สงิหาคม (วนัแม)่                                       

10-15, 17-22 กนัยายน 2565 
77,900.- 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)  กรงุเทพฯ – ซดินยี ์
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เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ อทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ส ์ ชืน่ชมทวิทศันอ์นัสวยงามบนผนื

แผน่ดนิและหบุเขาอนักวา้งใหญซ่ึง่เป็นทีอ่ยูข่องนกนานาชนดิ สตัวต์า่งๆ สามารถอาศัยอยู่

ตามธรรมชาตแิละเต็มไปดว้ยตน้ยคูาลปิตัสเวลามองระยะไกลเป็นสนี ้าเงนิตามหบุเขาอนั

กวา้งใหญ ่ผา่นเมอืงเล็กๆกลางหบุเขาชือ่วา่ KATOOMBA   

จากนัน้ชม เขาสามอนงค ์(THREE SISTERS ROCK) เป็นแทน่หนิใหญส่ามกอ้นรปูทรง

แปลกตาทีเ่กดิจากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นต านานความรักอนัแสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอ

รจิิน้สามตนทีถ่กูสาปใหเ้ป็นหนิสามกอ้นท าใหห้บุเขาแหง่นีม้คีวามงามยิง่ขึน้  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่SCENIC WORLD  บรษัิททีบ่รกิารกระเชา้และรถรางลง

หบุเขาท าใหท้า่นไดช้มเขาสามอนงคไ์ดส้วยงามยิง่ขึน้อกีมมุ  

น าทา่นน ัง่รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ทีด่ดัแปลงมาจากรถขน

ถา่นหนิในสมยักอ่นมคีวามชนัถงึ 45 องศา วิง่ผา่นทะลหุบุเขาอนัสงูชนัสูห่บุเขาดา้นลา่ง

อยา่งตืน่เตน้และหวาดเสยีว  

จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิชมธรรมชาตติามทางไมท้ีจ่ดัไวอ้ยา่งสวยงามใตห้บุเขา ชมป่าฝนและ

หุน่จ าลองการขดุถา่นหนิในสมยักอ่น  

จากนัน้ขึน้กระเชา้ SCENIC CABLEWAY จากใตห้บุเขาสูด่า้นบนพรอ้มชมความงดงาม

เบือ้งลา่งของหบุเขาสนี ้าเงนิทีท่า่นยงัสามารถชมยอดเขาสามอนงคอ์กีมมุทีแ่ตกตา่ง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ สวนสตัวพ์ืน้เมอืง KOALA PARK SANCTUARY เพลดิเพลนิไปกบั

การชมธรรมชาตแิละความน่ารักของเหลา่สตัวพ์ืน้เมอืงนานาชนดิอาท ิโคอาลา่ จงิโจ ้ วอม

แบทใหท้า่นไดส้มัผัสและถา่ยรปูคูก่บัโคอาลา่ตัวนอ้ยอยา่งใกลช้ดิ สนกุสนานกบัการให้

วนัทีส่องของการเดนิทาง (2) นครซดินยี ์- อทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ส ์ 
                                        สวนสตัวพ์ืน้เมอืง KOALA PARK 

*** บนิตรงสูเ่มอืงซดินยี ์/ มจีอทวีทีกุทีน่ ัง่ / บรกิารเสริฟ์อาหาร *** 
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อาหารจงิโจจ้ากมอืของทา่นเอง สดชืน่ผอ่นคลายไปกบับรรยากาศอนัรม่รืน่ บนพืน้ทีก่วา่ 

10 เอเคอรข์องผนืป่าอนัอดุมสมบรูณ์เขตรอ้นชืน้  

     

   

      

     หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงซดินยี ์

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจนี ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  SYDNEY IBIS WORLD SQUARE HOTEL  หรอื

เทยีบเทา่ 

 

 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นชมนครซดินยี ์โดยผา่นชมหาดบอนได หาดทรายทีห่นุ่มสาวชาวออสซีน่ยิม 

 มาพักผอ่นวันหยดุหรอืยามเย็นในบรรยากาศทา่มกลางสายลม แสงแดด อนัสดชืน่ ที่

นยิมเลน่กระดานโตค้ลืน่ หาดทรายแหง่นีย้งัไดเ้ป็นเสน้ทางในการวิง่มาราธอนและ

วอลเลยบ์อลชายหาดในคราวทีจ่ดักฬีาโอลมิปิก ปี 2000   

   ผา่นชมบา้นของเศรษฐบีนเนนิเขา แวะจดุชมววิบนหนา้ผาเพือ่ชมทศันยีภาพอนั 

   สวยงามของอา่วซดินยี ์และมหาสมทุรแปซฟิิคทีส่วยงาม แวะทีเ่ดอะแกป๊ จดุชม 

   ววิทีส่วยงามอกีแหง่ทีท่า่นจะไดช้มทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมทุรแปซฟิิก และ 

   ความงามของปากอา่วทางเขา้ซดินยีใ์นทางเรอื ในบรเิวณนีย้งัเคยเป็นจดุวางปืน 

   ใหญย่งิตอ่ตา้นขา้ศกึทีเ่ขา้มาทางเรอืในยามสงคราม มา้หนิของมสิซสิแม็คควอรี ่ 

   มา้น่ังหนิตัวโปรดของภรยิาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนวิเซาทเ์วลส ์ซึง่เป็น 

   มา้หนิทรายอยูป่ลายสดุของสวนสาธารณะ ดา้นหนา้เป็นอา่วซดินยีท์ีส่วยงาม   

   นอกจากนีด้า้นบนสวนสาธารณะยงัเป็นจดุถา่ยรปูทีส่วยงามทีท่า่นจะถา่ยรปูใหเ้ห็น 

   โรงละครโอเปรา่ เฮา้สแ์ละสะพานฮารเ์บอรเ์ป็นสญัลกัษณ์ของนครซดินยี ์ 

   แวะรา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงเพือ่เป็นของฝาก อาทเิชน่ครมีบ ารงุผวิ หรอืของที ่

   ระลกึตา่ง ๆ เชน่พวงกญุแจโคอาลา่ หรอืจงิโจ ้

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง (3) นครซดินยี ์– เทีย่วชมเมอืง – ลอ่งเรอืชมอา่วซดินยี ์ - ชอ้ปป้ิง – เมลเบริน์ 
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เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  

น าทา่นลอ่งเรอืส าราญในอา่วซดินยี ์เพือ่ชมโรงละครโอเปรา่เฮา้ส ์  

(OPERAHOUSE) สิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่ดว้ยหลังคารปูเรอืซอ้นกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์

ใน แบบสถาปัตยกรรมรว่มสมยัทีส่รา้งชือ่เสยีงใหก้บัออสเตรเลยี ออกแบบโดย ยอรน์ 

อซูอง สถาปนกิชาวเดนมารก์ ดว้ยงบประมาณในการกอ่สรา้งกวา่รอ้ยลา้นเหรยีญ ใช ้

เวลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 14 ปี และองคก์ารยเูนสโกไดล้งทะเบยีนขึน้เป็น มรกดโลก

ในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสริต์ หอ้งแสดงละคร และหอ้ง

ภาพยนตร ์และรา้นอาหารจ านวนมาก ระหวา่งลอ่งเรอืทา่นยงัสามารถถา่ยรปูกบัสะพาน

ฮารเ์บอร ์ ที ่ทอดยาวกลางอา่วซดินยีไ์ดอ้ยา่งสวยงามและท าใหก้ารเดนิเขา้สูต่ัวเมอืง

ซดินยีไ์ดส้ะดวกยิง่ขึน้  ชมเรอืใบทีช่าวออสซีน่ าออกมาอวดความงามในอา่วแหง่นี ้

จากนัน้เดนิทางกลับสูซ่ดินยี ์  

ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงทีย่า่นซติีเ้ซน็เตอร ์หรอืปป้ิงสนิคา้มากมายจากหา้งดัง Queen 

Victoria Building (Q.V.B) ไดรั้บการปรับปรงุตกแตง่ใหมอ่ยา่งสวยงาม เป็นทีรู่จ้ักกนั

ทั่วไปในทอ้งถิน่วา่ตกึ QVB ตัง้อยูท่ีบ่นถนน George Street ระหวา่งถนน Market กบั 

ถนน Park เป็นอาคารชอ้ปป้ิงสงูสีช่ัน้ มสีนิคา้ประเภทแฟชัน่ อญัมณี ของใชใ้นบา้น หรอื

แมแ้ตด่อกไม ้ทา่นสามารถเดนิทางใตด้นิสูย่า่น Centre Point เพือ่ซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง

มากมาย 

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

จากนัน้เดนิทางสู ่สนามบนิภายในประเทศของเมอืงซดินยี ์

…….น.    เดนิทางโดยสายการบนิโดยสายการบนิภายในประเทศ สู ่เมลเบริน์ เทีย่วบนิที ่

…….น.   ถงึนครเมลเบริน์เมอืงหลวงแหง่รัฐวคิตอเรยี   

 น าทา่นเขา้พกัทีโ่รงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVEIW EDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

      

 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางจากเมลเบริน์ตามเสน้ทางสาย เกรทโอเชีย่นโรด้แบบเต็มสาย ที ่

  สวยงามและเป็นทีรู่จ้ักของนักทอ่งเทีย่วทีจ่ะพลาดไมไ่ดเ้ลยหากมาถงึรัฐวกิตอเรยี  

  ผา่นทางเมอืงจลีองทีเ่ป็นเมอืงแหง่อตุสาหกรรมของรัฐวกิตอเรยี จากนัน้น าทา่น 

  เขา้สูเ่ขตเกรทโอเชีย่นโรด้ ใหท้า่นไดช้มทศันยีภาพทีส่วยงามของชายฝ่ังมหาสมทุร

  และหาดทรายตา่ง ๆ ตามเสน้ทางทีง่ดงามแหง่หนึง่ของออสเตรเลยี โดยผา่น  

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง (4)  เกรทโอเชีย่นโรท้ (เต็มสาย) – เมอืงอโพโล เบย ์– พอรต์แคม
เบลล-์เมลเบริน์ 
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  เมอืงAnglesea และเมอืง Lorne ทีเ่ต็มไปดว้ยธรรมชาตพิรอ้มทะเลสวยงามและ 

  สงบ กอ่นเขา้สู ่Apollo Bay ทีเ่ป็นอกีเมอืงยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วทีส่วยงามอกี 

  เมอืงและมนี ้าทะเลสนี ้าเงนิตัดกบัป่าอนัเขยีวขจที าใหเ้มอืงนีม้เีสน่หส์วยงาม  

  นอกจากนีร้ะหวา่งทางผา่นชมโคอาลา่ทีอ่ยูต่ามตน้ยคูาลปิตัสตามธรรมชาต ิ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก ณ ภตัตาคาร 

      จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่ พอรต์แคมเบลล ์ สมัผัสกบัทัศนยีภาพทีส่วยงามทีส่ดุในโลก 

   คณุจะตอ้งตะลงึกบัภาพทวิทัศนอ์นังดงามของมหาสมทุรแปซฟิิค และลักษณะภมู ิ

   ประเทศทีไ่มเ่หมอืนทีใ่ด ๆ ในโลก  น าทา่นชมปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองหนิ   

   Twelve Apostles  ซึง่ตัง้ชือ่ตาม 12 นักบญุ หรอืสบิสองสาวกศกัดิส์ทิธิข์องศาสนา

   ครสิต ์ซึง่ถอืวา่เป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาตทิีไ่มค่วรพลาด  ( แนะน าซือ้ทวัร ์

   เพิม่โดยน่ังเฮลคิอปเตอร ์ใหท้า่นชมความงามในมมุสงูทีรั่บรองไดว้า่ทา่นจะตอ้ง 

   ประทับใจ ราคาทีเ่ริม่ตน้โดยประมาณ 145 เหรยีญออสเตรเลยีโดยใชเ้วลา  

     10  นาท ี  ส าหรับทา่นทีส่นใจกรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร)์  

     จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มลเบริน์ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจนี  ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้พกัทีโ่รงแรม MEL MERCURE WELCOME / BAYVEIW EDEN 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

) 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

    น าทา่นชมเมลเบริน์เป็นเมอืงทีม่คีวามตืน่ตาตืน่ใจดว้ยการผสมผสานทัง้ความเกา่ 

    และความใหมเ่ขา้ดว้ยกนั เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่นรมิฝ่ังแมน่ ้า Yarra ม ี 

    สวนสาธารณะรมิน ้า มสีถาปัตยกรรมของยคุตืน่ทองในสมยักลางศตวรรษที ่18  

    คละเคลา้กบัตกึสงูระฟ้าในสมยัปัจจบุนัท าใหม้ภีมูทิศันข์องเมอืงทีไ่มเ่หมอืนใคร ม ี

    แมน่ ้าตัง้อยูใ่จกลางเมอืงอนัเป็นเสน่หข์องเมลเบริน์  น าทา่นชม อาคาร 

    รฐัสภา อาคารทีก่อ่สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป  ชม สวนฟิตซรอย  

    สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุ ์เป็นทีต่ัง้ กระทอ่ม 

    กปัตนัคุก้ (ไมร่วมคา่เขา้ชมในกระทอ่ม)บา้นพักของนักส ารวจชาวองักฤษคน 

    ส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลยีและซกีขัว้โลกใต ้กระทอ่มนีไ้ดถ้กูยา้ยมา 

    เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองนครเมลเบริน์ในวาระครบรอบ 100 ปี 

   น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงเพือ่เป็นของฝากคนไมว่า่จะเป็นตุก๊ตาโคอาลา่ จงิโจ ้ 

   ครมีบ ารงุผวิ เสือ้ผา้ราคาทีเ่ป็นกนัเอง (สถานทีแ่ละเวลาในการซือ้ของขึน้อยูก่บั 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง (5) เมลเบริน์ นครเมลเบริน์ชมเมอืง – รถไฟจกัรไอน า้โบราณ         

ชมนกเพนกวนิทีเ่กาะฟิลลปิ 
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   ความเหมาะสมในแตล่ะฤด ูหัวหนา้ทัวรจ์ะเป็นผูแ้นะน า) จากนัน้สูย่า่นดันดนีองส ์

   ทีย่งัเป็นป่าของตน้ยคูาลปิตสัทีอ่ดุมสมบรูณ์ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสูส่ถานรีถไฟจกัรไอน า้โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึง่

แตเ่ดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดนิทางระหวา่งเมอืงและขนสง่สนิคา้เปิด ใหบ้รกิารใน

ปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเกา่ทีว่ ิง่ระยะสัน้ ๆ ปัจจบุนัไดถ้กูดดัแปลงน ามาใชใ้นการ

ทอ่งเทีย่วชมป่า น าทา่นน่ัง รถไฟจกัรไอน า้โบราณ เพือ่ ชมทศันยีภาพอนัสวยงาม

ตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวิง่ของรถไฟและทา่นยงัสามารถน่ังหอ้ยขาผอ่นคลายอารมณ์

พรอ้มชมทศันยีภาพตลอดทางทีเ่ต็มไปดว้ยหบุเขาและป่าสงูทีย่งัคงความสมบรูณ์น า

ทา่นเดนิทางสูเ่ขตอนุรักษ์ธรรมชาต ิ 

เกาะฟิลลปิ ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยสตัวพ์ืน้เมอืงมากมายทีท่างการอนุรักษ์ทัง้

สตัวน์ ้าและสตัวป่์าและคงความเป็นธรรมชาตทิีม่หีาดทรายและป่าพุม่เล็ก ๆ ซึง่เป็นทีอ่ยู่

ของเพนกวนิตวันอ้ย แมวน ้าและนก นานาชนดิ 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนกูุง้ลอ๊บสเตอรค์รึง่ตวั เสริฟ์พรอ้มไวนร์ส

เยีย่ม 

   น าทา่นสู ่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนัน่า  

   ประทับใจกบัการชมความน่ารักของ ฝงูเพนกวนิพนัธุเ์ล็กทีส่ดุในโลกทีอ่ยูร่วมกนั 

   เป็นกลุม่ใหญบ่นชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงาม 

   ยามพระอาทติยอ์สัดงซึง่ทา่นจะไดเ้ห็นฝงูเพนกวนิตัวนอ้ยพรอ้มใจกนัยกขบวน 

   พาเหรดขึน้จากทะเลเพือ่กลบัคนืสูรั่งพรอ้มอาหารในปากมาฝากลกูตวันอ้ยทีร่ออยู ่

   ในรัง เหลา่เพนกวนิทัง้หลายจะสง่เสยีงเรยีกหาลกูและเดนิใหท้า่นเห็นความน่ารัก 

   อยา่งใกลช้ดิ เพนกวนินอ้ยเหลา่นีจ้ะออกไปหาอาหารแตเ่ชา้และจะกลบัมาอกีท ี

   ตอนพระอาทติยต์ก ( หา้มถา่ยรปูเพนกวนิ เพราะเป็นการรบกวนหรอือาจจะท า 

   ใหเ้พนกวนิตกใจ ) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มลเบริน์  

น าทา่นเขา้พกัทีโ่รงแรม MEL MERCURE WELCOME/BAYVIEW EDEN 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้     รบัอาหารกลอ่งจากโรงแรม 

06.30 น.                     เชค็เอาทจ์ากโรงแรมแลว้น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนครเมลเบริน์ 

10.00 น.    เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG466 

16.30 น.        เดนิทางถงึกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดภิาพ  

วนัทีห่กของการเดนิทาง (6)  นครเมลเบริน์ -กรงุเทพฯ 
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 **หมายเหต ุ รายการทัวรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง :  

10-15 สงิหาคม (วนัแม)่ / 10-15, 17-22 กนัยายน 2565 

ราคาตอ่ทา่น ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋ 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่2 – 3 ทา่น 77,900 52,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ ่ 74,900 49,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 70,900 46,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 68,900 44,900 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 11,900 11,900 

ผูใ้หญ ่3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง ลดทา่นที3่ 1,000 1,000 

 

***ควรเก็บเอกสารส าหรบัยืน่วซีา่ไดต้ ัง้แต ่1-3 เดอืนกอ่นเดนิทาง  

* ราคานีบ้รษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัของสายการบนิ  

* การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารมากกวา่ 20 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญต่ ่ากวา่ 20 ทา่น บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาเพิม่ขึน้ สว่นขนาดของกรุ๊ปจะสรปุไดห้ลังทีปิ่ดกรุ๊ปแลว้ประมาณ 3 

อาทติยก์อ่นเดนิทาง 

* กรณีออกตัว๋แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่ต ัว๋ได ้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขตั๋วกรุ๊ปของ

สายการบนิ 

*ส าหรับหอ้งทีเ่ป็นสามเตยีง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนนอ้ยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญส่อง

เตยีงทีส่ามารถพักได ้3 ทา่น (2 Double beds)หรอือาจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญแ่ละ 1 เตยีงเสรมิ (1 Double + 1 Extra 

bed) ส าหรับหอ้งนอน 3 ทา่น 

* บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในเรือ่งตั๋วทีล่กูคา้ซือ้เองเพือ่ตอ่เทีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางตา่ง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหาก

เทีย่วบนิลา่ชา้หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
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*หากทา่นตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ั่งบนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรณุาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจอง

ทัวรห์รอืกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วัน เพือ่แจง้ใหส้ายการบนิทราบแตจ่ะไดต้ามทีข่อหรอืไมข่ึน้อยูก่บัสายการบนิจะ

พจิารณาให ้

* มวีซีา่ออสเตรเลยีแลว้ ลดทา่นละ  4,500 บาท 

* กรณีลกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยืน่วซีา่ เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษัิทฯ 

จะไมรั่บผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ หากไมไ่ดรั้บอนุญาตเขา้ประเทศ เนือ่งจากเป็นดลุพนิจิของเจา้หนา้ตรวจคน

เขา้เมอืง   

* หากจ านวนลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 15 -18 ทา่น บรษัิทฯจะจดัรถขนาด 21-25 ทีน่ั่งในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 

* โรงแรมทีอ่อสเตรเลยีตามรายการไมม่คีนยกกระเป๋า  

* ราคาทวัรไ์มร่วมทีน่ั่ง Long leg หากทา่นตอ้งการจะตอ้งแจง้สายการบนิเพือ่ซือ้ทีน่ั่งกอ่นเดนิทาง(มจี านวนจ ากดั) 

* การใชผ้า้เชด็ตวัในโรงแรม หากตอ้งการใหเ้ปลีย่นทกุวันใหท้า่นวางผา้เชด็ตวัไวท้ีพ่ืน้ ถา้แหวนไวท้างโรงแรมจะไม่

เปลีย่นใหเ้พราะถอืวา่ทา่นยนิดทีีจ่ะใชผ้า้เชด็ตัวผนืเดมิและยนิดเีขา้รว่มรณรงคก์จิกรรมลดโลกรอ้น 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ช ัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) และ สายการบนิภายในแลว้ ตามทีร่ะบใุน

รายการ 

2. คา่โรงแรมทีพ่ัก (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง), คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

3. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบใุนรายการ, คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่,ี คา่วซีา่เขา้ประเทศ

ออสเตรเลยี 

4. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

5. คา่ประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 

บาท ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปพรอ้มกรุป๊ต ัง้แตป่ระประเทศไทย ในระยะเวลาทอ่งเทีย่วกบัทวัรเ์ทา่น ัน้ 

เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หากลกูคา้เดนิทางไปกอ่นคณะ กรมธรรมป์ระกนัไมคุ่ม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถ

จัดท าเองได ้หรอืกรณุาตดิตอ่สอบถามกบัทางบรษัิทฯ    

 อาย ุ1-15ปี และ ต ่ากวา่ 75 ปี คุม้ครอง รายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม ์ 

 กรณีลกูคา้อายตุ า่กวา่ 1 ปี หรอื 75 ปีขึน้ไป และ ไมไ่ดเ้ดนิทางไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตอ้งท าประกนัเดีย่ว

เพิม่ กรณุาสอบถามรายละเอยีดกบัเจา้หนา้ที ่ 

 ลกูคา้ทีจ่อยแลนด ์ทีอ่าศัยอยูใ่หนประเทศนัน้ๆ อยูแ่ลว้ไมคุ่ม้ครอง ไมต่รงตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

6. คา่น ้ามนัจากสายการบนิ ณ วันที ่  24 มนีาคม 2565 และบรษัิทฯของสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาตามภาษีน ้ามนั 

หากสายการบนิเปลีย่นแปลงภาษีน ้ามนัหลังจากนี ้

7. คา่วซีา่ออสเตรเลยี ส าหรับคนไทย 
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

2. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด ควรจัดเตรยีม 23 กโิลกรัม 

: โดยสายการบนิไทย (inter) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าไดท้า่นละ 20 กโิลกรัม และ บนิภายในสายการบนิแค

วนตัส (domestic) อนุญาตใหโ้หลดไดท้า่นละ 23 กโิลกรัม และ กระเป๋าเล็กถอืขึน้เครือ่งได ้ 1 ใบ ไมเ่กนิ 7 

กโิลกรัม  

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง  

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ, คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนยีมควรจา่ย  3  เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน (โดยเฉลีย่  18 เหรยีญออสเตรเลยี) 

7. คา่ทปิคนขบัรถ ตามธรรมเนยีมควรจา่ย  3 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน  (โดยเฉลีย่ 18 เหรยีญออสเตรเลยี) 

8. โรงแรมสว่นใหญไ่มม่พีนักงานยกกระเป๋า ลกูคา้ควรยกกระเป๋าดว้ยตัวเองเพือ่ความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทาง  

9. ไมม่แีจกน า้ดืม่บนรถ / ไมแ่จกกระเป๋า 

10. ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนือ่งจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญจ่ะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 

 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงนิ  

1. ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 31,000.- บาท ตอ่การจองทัวรห์นึง่ทา่น  

2. ทา่นตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษัิทฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรับทา่นในการท าวซีา่เขา้ประเทศออสเตรเลยีกอ่น 

21 วันท างาน หรอืกอ่น 3 สปัดาห ์ 

3. หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศออสเตรเลยีลา่ชา้ ไมท่ันก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ

และผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

4. ส าหรบัสว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัทา่น

ทีร่อผลวซีา่ หรอืหากผลวซีา่ผา่นแลว้ขอช าระยอดคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด หากบรษิทัฯ ไมไ่ดร้บัเงนิครบท ัง้หมด

กอ่นวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

5. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดอ้า่นเงือ่นไขและยอมรับขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมดของทางบรษัิทฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
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เงือ่นไขการยกเลกิ   

 

คา่มดัจ าทัวรจ์ะถกูน าไปจา่ยคา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรมและคา่วซีา่ลว่งหนา้ซึง่ไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผูเ้ดนิทาง

ยกเลกิหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้ 

 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนัท าการ บรษิทัฯ หกัคา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท/ทา่น 

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 30-50 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ าท ัง้หมด 31,000.-บาท 

- กรณีทีถ่กูปฏเิสธวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจ าท ัง้หมด  

- กรณีออกต ัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ต ัว๋  

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 1-29 วนั กอ่นเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดเพราะเป็นชว่งพคี (เทศกาล

ตา่งๆ)  

 แจง้ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขา้ประเทศออสเตรเลยี บรษิทัฯจะ

ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 

หมายเหต ุ 

 1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิหรอืรถตดิ หรอืปิดถนน ระหวา่งท าทัวร ์ฯลฯ โดยบรษัิทฯ จะ

ค านงึถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

2. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ เนือ่งจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมายหรอืสิง่ตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศ  

3.   บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืเงนิไหท้า่นไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  หากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ดังนี ้

3.1  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ตามที่

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงพจิารณา 

3.2  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบหากสายการบนิไมอ่อกบตัรขึน้เครือ่งใหผู้โ้ดยสารอนัเนือ่งจากหนังสอืเดนิทาง

ช ารดุหรอืทีล่กูคา้ไดป้ระทบัตราอืน่ๆลงในหนังสอืเดนิทาง ทีไ่มใ่ชก่ารเขา้-ออกประเทศจากกองตรวจคนเขา้

เมอืง รวมถงึพาสปอรต์ทีม่อีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนในวันเดนิทาง 

3.3  กรณีลกูคา้ลมืพาสปอรต์ ณ วันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง 

3.4 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่อนัสบืเนือ่งมาจากเอกสารในการยืน่วซีา่ไมค่รบถว้นและไมผ่า่นมาตรฐานใน

เรือ่งการเงนิและการท างานของตัวผูโ้ดยสารเอง หรอืแจง้ขอ้มลูเป็นเท็จ แลว้โดยปฎเิสทวซีา่ 

3.5 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั

ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย  

3.6 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศไทยทีท่า่นออกตั๋วเองเพือ่ตอ่เครือ่งในกรณีทีส่าย

การบนิระหวา่งประเทศลา่ชา้ เนือ่งจากอยูน่อกเหนอืจากควบคลมุของบรษัิทฯ ทวัร ์
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เงือ่นไขการยกเลกิ   

คา่มดัจ าทวัรจ์ะถกูน าไปจา่ยคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรมและคา่วซีา่ลว่งหนา้ซึง่ไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผู ้

เดนิทาง 

ยกเลกิหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี ้

1. แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนัท าการ บรษิทัฯ หกัคา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท/ทา่น 

2. แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 30-50 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ าท ัง้หมด 31,000.-บาท 

1. กรณีทีถ่กูปฏเิสธวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจ าท ัง้หมด  

2. กรณีออกต ัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ต ัว๋  

3. แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 1-29 วนั กอ่นเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดเพราะเป็นชว่งพคี  

4. แจง้ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขา้ประเทศออสเตรเลยี บรษิทั

ฯจะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 

 

เอกสารในการขอวซีา่  

ทางสถานฑตูออสเตรเลยี  เริม่การเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทกุทา่น ทีส่มคัรขอวซีา่ เพือ่เดนิทางไป 

ประเทศออสเตรเลยี ดังนัน้ผูย้ ืน่ขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาตดิตอ่ ทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพือ่สแกน

ลายนิว้มอื และตอ้งจองควิวซีา่กอ่นยืน่เทา่นัน้ 

1) หนังสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน (นับวันเดนิทาง) และถา่ยส าเนาหนา้ทีม่กีารเดนิทางเขา้-ออก หรอื

มวีซีา่ตดิมาท ัง้หมด (ส าคญัมาก) 

***การยืน่วซีา่ออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยืน่ได ้แตห่ากใหท้างบรษัิทฯ มา จะดกีวา่เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเลม่

ที ่VFS แลว้น ากลับมาพักไวท้ีบ่รษัิทฯ ทางลกูคา้จะรับคนือกีทสีนามบนิ ณ วันเดนิทาง *** 

2) รปูถา่ยส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิว้ครึง่ หรอื 2 นิว้) 

3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

4) ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  

5) หนงัสอืรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู ่ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย ใชไ้ดท้ ัง้คู)่  หรอืส าเนา

ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนังสอืรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย ใชไ้ดท้ ัง้คู)่   

7) ขา้ราชการเกษียณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 

8) หลกัฐานการเงนิ โดยใชส้มดุบญัชเีงนิฝากประเภทออมทรพัย ์หรอื ฝากประจ าตวัจรงิ (จะไดค้นืเพือ่ไดร้บั

พจิารณาวซีา่แลว้) หรอื statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ออกจากธนาคารเทา่น ัน้ หมายเหต ุ สถานทตู

ออสเตรเลยีไมร่บั Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซีา่ 

9) เด็กขอหนังสอืรับรองจากโรงเรยีน(ตัวจรงิ)หรอืสมดุรายงานประจ าตวันักเรยีนหรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนักเรยีน  
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10) ขอส าเนาสตูบิตัร เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

11) เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพอ่และแม ่ ไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ยท ัง้คู ่จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอ าเภอเทา่น ัน้ จากบดิา

และมารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  

** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปี บดิาหรอืมารดา ตอ้งไปโชวต์วัทีต่วัแทนยืน่วซีา่ VFS พรอ้มกบับตุร   

11.2   กรณีพอ่หรอืแม ่ ไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดา

อนุญาตออกนอกประเทศ หรอื กรอกฟอรม์ 1229  

12) บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัลกูคา้ทีม่อีายเุกนิกวา่ 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะ

เดนิทางจรงิ บรษัิทฯจะด าเนนิการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซีา่กอ่นวันเดนิทางมากกวา่ 45 วัน และตอ้งจา่ยคา่ทวัร์

ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 15 วัน ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นหรอืออกไมท่ันตามก าหนดวันเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้

บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบไมว่า่กรณีได ๆ ทัง้ส ิน้ และ จะไมรั่บผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิ

เดนิทางเนอืงจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษัิทฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอื

ผูต้ดิตามทีผ่ลวซีา่ออกแลว้แตย่กเลกิเพราะกรณีนี)้ 

กรณีทีย่นืยนัจะใหย้ืน่วซีา่  เนือ่งจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่เป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการ

ท าประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจา่ยเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซีา่  (ราคาขึน้อยูก่บับรษัิทฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้

สามารถท าเองได)้  หลังจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่

ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลังจากนัน้รอผลวซีา่อกีท ี นอกจากนีว้ซีา่ขึน้อยูก่บัผลของ

สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบคุคล สว่นวันรับวซีา่ไมส่ามารถระบไุด ้ กรณุาใส่

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอเีมล ์ (ส าคญัมาก) ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ ลงในส าเนา

บตัรประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซีา่  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ประมาณ 10-15 วัน   หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางทา่นไดย้ืน่เลม่เขา้ 

VFS แลว้น าเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกวา่จะถงึวันก าหนดรับเลม่ หากมกีารใช้

เลม่เดนิทางไปประเทศอืน่กอ่น จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบกอ่นยืน่วซีา่  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ --            

                 

กรณีลกูคา้ใชบ้ตัรเอเบค  

โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรับเดนิทางเพือ่ธรุกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทัวรจ์ะตอ้งยืน่ 

วซีา่ทอ่งเทีย่ว เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซีา่แบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แตห่ากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 

CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุ หากยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลกูคา้อาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดย

อตัโนมตั ิ เนือ่งจากตามเงือ่นไขวซีา่ประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซีา่ลา่สดุ แลว้จะยกเลกิวซีา่อนัเกา่โดย

อตัโนมตั)ิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของลกูคา้ในการตดัสนิใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ : 

http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 344 6300 

 

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

 การพจิารณาอนุมตัวิซีา่นัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนยืน่วซีา่ไม่

สามารถแทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ ซึง่ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวาม

ประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบเุทา่นัน้  

 

กรณีถกูปฎเิสธวซีา่ 

1. หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซีา่ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอื หากตอ้งการยืน่ค ารอ้ง

ขอวซีา่ใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหม ่พรอ้มเตรยีมเอกสารชุดใหมท่กุคร ัง้ 

2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซีา่ลา่ชา้ไมท่ันก าหนดวันเดนิทาง  สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และ

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  

3. หากทางสถานทตูแจง้วา่เหตผุลในการปฏเิสธการออกวซีา่อนัเนือ่งมาจากการใชห้ลักฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ 

หรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4. กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซีา่ของ

ทา่น ขึน้อยูก่บัทางบรษัิทฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

ทีอ่ยู ่ตวัแทนรบัยืน่วซีา่ ( VFS ) ของ ออสเตรเลยี ประจ าประเทศไทย 

ชัน้ 28 อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ซ.สขุมุวทิ 13, แขวงคลองตันเหนอื, เขตวัฒนา, กรงุเทพฯ 10110 

ท าการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร ์ถงึ วันศกุร ์ยกเวน้วันหยดุ ของ สถานทตูออสเตรเลยี 

เวลายืน่ใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อเีมล ์:info.dibpth@vfshelpline.com 

เว็บ :www.vfs-au.net 

 

**ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่บัยืน่วซีา่ หากบรษิทัฯตรวจดเูอกสารแลว้พบวา่ ไมต่รงตามเงือ่นไขที่

จะยืน่ 

 กรณุาเตรยีมเอกสารทีช่ีแ้จงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีก่ าหนด เพือ่ความสะดวกของทา่นเองในการยืน่ขอวซีา่ 

 

 

**** เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั 

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด *** 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


