
   
 
 
 
 

 
 
 

                PPOOPPUULLAARR  AAUUSSTTRRAALLIIAA  NNEEWW  YYEEAARR  CCEELLEEBBRRAATTIIOONN    

ซิดนีย ์ซิดนีย ์––  เมลเบิรน์  6 วนั  4 คืนเมลเบิรน์  6 วนั  4 คืน  

ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ท 6 วนั 4 คืน 
ขอเชญิทา่นเดนิทางเยอืนประเทศออสเตรเลยี มหานครซิดนีย ์ เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซาทเ์วลส ์ ลอ่งเรอืสาํราญชมอ่าว

ซิดนีย ์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์ สิง่ก่อสรา้งอนัโดง่ดงัของออสเตรเลยีทีอ่งคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมแหง่ใหม ่  ล่องเรือสาํราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย ์ ทา่มกลางแสงตะวนัและทะเลสคีรามบรรยากาศอนัสดชื่น

ของอ่าวซดินีย ์  ชมเขาสามอนงค ์THREE SISTERS ROCK ตาํนานแห่งอทุยานแห่งชาติบลเูม้าทเ์ท่นส ์ อนัเป็นมรดกโลก  

เมลเบิรน์ ชมอาคารรฐัสภา อาคารทีก่่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีเ่ตม็ไป

ดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์ และ กระทอ่มกปัตนัคุก้ นกัสาํรวจชาวองักฤษคนสาํคญัของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลยีสวนสตัว์

พืน้เมือง KOALA  PARK  เพลดิเพลนิไปกบัการชมธรรมชาตแิละความน่ารกัของเหลา่สตัวพ์ืน้เมอืงนานาชนิด อาท ิ โคอาล่า 

จิงโจ้ วอมแบท  เกาะฟิลลิปชมฝงูนกเพนกวิน ทีเ่ดนิขึน้จากทะเลกลุม่ใหญ่บนชายหาดกลบัคนืสูร่งัพรอ้มอาหารมาฝากลกูตวั

น้อย รถไฟจกัรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึง่แต่เดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนถ่ายลาํเลยีงถ่านหนิ

ระหวา่งเมอืงในสมยัก่อนแต่ปัจจุบนัดดัแปลงใหเ้ป็นรถไฟในการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ  

 

• เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม  

• พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 

• ชมพลฉุลองปีใหม่อย่างย่ิงใหญ่อลงัการก่อนประเทศไทย 4 ชัว่โมง 
 

กาํหนดการเดินทาง      28 ธนัวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 (ปีใหม่) 
ตารางเทีย่วบนิ 

วนับิน เมือง เท่ียวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วนัที ่1 28 ธนัวาคม 2561 กรงุเทพฯ-ซดินีย ์(BKK-SYD) TG475 17.50-07.20+1 9 ชัว่โมง 

วนัที ่4 30 ธนัวาคม 2561 ซดินีย-์เมลเบริน์ (SYD-MEL) QF491 20.30-22.05 1.35 ชัว่โมง 

วนัที ่6 02 มกราคม 2562 เมลเบริน์-กรุงเทพฯ (MEL-BKK) TG466 15.25-20.35 9.30 ชัว่โมง 
 

วนัแรก (28 ธนัวาคม 2561) กรุงเทพฯ – นครซิดนยี ์

15.00น.  คณะเดนิทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 4  แถว D 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดนิทาง 

17.50 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 475 

 

 

 



   
 
 
 
 

 
 
 

วนัทีส่อง (29 ธนัวาคม 2561) นครซิดนยี–์ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง –  

      ซิดนยี ์

07.20 น.  เดินทางถงึท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

หลังผ่านพิธตีรวจคนเข้าเมือง 

  เมืองนาํท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ช่ืนชมทวิทศัน์

อนัสวยงามบนผนืแผ่นดินและหุบเขาอนักว้างใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนก

นานาชนิด สตัว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเตม็ไปด้วยต้นยู

คาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสนีํา้เงินตามหุบเขาอนักว้างใหญ่ ผ่านเมือง

เลก็ๆกลางหุบเขาช่ือว่า KATOOMBA  จากน้ันชม เขาสามอนงค ์

(THREE SISTERS ROCK) เป็น แท่นหินใหญ่สามก้อนรปูทรง

แปลกตาที่เกดิจากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นตาํนาน ความรักอนั

แสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทาํให้

หุบเขาแห่งน้ีมีความงามย่ิงขึ้น จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ SCENIC 

WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทาํให้ท่านได้ชมเขาสามอนงคไ์ด้สวยงามย่ิงขึ้นอกี

มุม นาํท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินใน

สมัยก่อนมีความชันถงึ 45 องศา ว่ิงผ่านทะลุหุบเขาอนัสงูชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและ

หวาดเสยีว จากน้ันให้ท่านได้เดนิชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขาชมป่าฝนและ

หุ่นจาํลองการขดุถ่านหินในสมัยก่อน จากน้ันข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY  จากใต้หุบเขาสู่

ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสนีํา้เงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อกี

มุมที่แตกต่าง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดนิทางสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกบัการชม

ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิ โคอาล่า 

จิงโจ ้ วอมแบท ให้ท่านได้สมัผสัและถ่ายรปูคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่าง

ใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง สดช่ืนผ่อน

คลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่า 10 เอเคอร์ของผนืป่าอนั

อดุมสมบูรณเ์ขตร้อนช้ืน หลังจากน้ันนาํท่านเดนิทางเข้าสู่ตัวเมืองซิดนยี ์

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

   นาํท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

 



   
 
 
 
 

 
 
 

 

วนัทีส่าม (30 ธนัวาคม 2561) นครซิดนยี ์– เทีย่วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์– เมลเบริน์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแ 

นาํท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาว

ออสซ่ีนิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม 

แสงแดดอนัสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่งน้ียังได้เป็น

เส้นทางในการว่ิงมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกฬีา

โอลิมปิก ปี 2000  ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนนิเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพ่ือชมทศันียภาพอนั

สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชมวิวที่สวยงามอกีแห่งที่

ท่านจะได้ชมท้องทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์

ในทางเรือ ในบริเวณน้ียังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม มา้

หินของมิสซิสแม็คควอรี ่ ม้าน่ังหินตัวโปรดของภริยาของผู้สาํเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส ์

ซ่ึงเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงามนอกจากน้ีด้านบน

สวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรปูที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรปูให้เหน็โรงละครโอเปร่า เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์

เบอร์เป็นสญัลักษณข์องนครซิดนีย์ แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝาก อาทเิช่นครีมบาํรงุ

ผวิ หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ 

 ล่องเรือสําราญในอ่าวซิดนยี ์  เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ (OPERA 

HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารปูเรือซ้อนกนัอนัเป็น

เอกลักษณใ์นแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างช่ือเสยีงให้กบัออสเตรเลีย 

ออกแบบโดย ยอร์น อซูอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการ

ก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญใช้เวลาในการก่อสร้างนานถงึ 14 ปี และ

องค์การยูเนสโกได้ลงทะเบยีนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายใน

ประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจาํนวนมาก 

ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรปูกบัสะพานฮารเ์บอร ์ ที่เช่ือมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกบั

ตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทาํให้การเดนิเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์

ได้สะดวงย่ิงขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซ่ีนาํออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี จากน้ันเดนิทาง

กลับสู่ซิดนีย์  ให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงที่ย่านซิตี้ เซน็เตอร์ หรือปป้ิงสนิค้ามากมายจากห้างดัง Queen 

Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรงุตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกนัทั่วไปใน

ท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กบัถนน Park เป็นอาคาร  

ช้อปป้ิงสงูสี่ช้ัน มีสนิค้าประเภทแฟช่ัน อญัมณ ีของในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดนิทางใต้

ดินสู่ย่าน Centre Point เพ่ือ สนิค้าย่ีห้อดังมากมาย 

  คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารไทย 

20.30 น.  เดินทางโดยสายการบินแควนตัสสู่เมลเบิร์นเที่ยวบินที่  QF491 



   
 
 
 
 

 
 
 

22.05 น.  ถงึนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย 

  นาํท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก  MEL BAYVIEW  EDEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

   

วนัทีสี่ ่(31 ธนัวาคม 2561) เกรทโอเช่ียนโรด้ ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย ์- พอรต์แคมเบลล ์-  

     เมลเบริน์ - ชมพลฉุลองปีใหม่อย่างยิง่ใหญ่ริมแม่นํ้ ายาราแห่งนครเมลเบริน์   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเช่ียนโรด้แบบเต็ม

สาย ที่สวยงามและเป็นที่รู้จกัของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถงึ

รัฐวิกตอเรีย ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอตุสาหกรรมของรัฐ

วิกตอเรีย จากน้ันนาํท่านเข้าสู่เขตเกรทโอเช่ียนโร้ด ให้ท่านได้ชมทศันียภาพ

ที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรและหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงาม

แห่งหน่ึงของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมืองAanglesea และเมือง Lorne ที่เตม็

ไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็น

อกีเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอกีเมืองและมีนํา้ทะเลสนีํา้เงิน

ตัดกบัป่าอนัเขยีวขจีทาํให้เมืองน้ีมีเสน่ห์สวยงาม นอกจากน้ีระหว่างทางผ่าน

ชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

 จากน้ันเดินทางต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์ สมัผสักบัทศันียภาพที่สวยงามที่สดุ

ในโลก คุณจะต้องตะลึงกบัภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค 

และลักษณะภมิูประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  นาํท่านชมปรากฏการณ์

ธรรมชาติของหิน  Twelve Apostles  ซ่ึงตั้งช่ือตาม 12 นักบุญ หรือสบิสอง

สาวกศักดิ์สทิธิ์ของศาสนาคริสต์ ซ่ึงถอืว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ

ที่ไม่ควรพลาด 

***(แนะนาํซ้ือทัวร์เพิ่มโดยนัง่เฮลคิอปเตอร์ ใหท่้านชมความงามในมุมสงูทีรั่บรองไดว่้าท่าน

จะตอ้งประทบัใจ ราคาทีเ่ร่ิมตน้โดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลยี สาํหรับท่านทีส่นใจกรุณา

ติดต่อหัวหนา้ทัวร์)  
  



   
 
 
 
 

 
 
 

   
 

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ เมลเบริน์   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร   

นาํท่านเดนิทางสู่เมลเบิร์นเพ่ือฉลองปีใหม่อย่างย่ิงใหญ่อลังการ ชมพลุที่ถูกจุดขึ้นในเมืองเมลเบิร์น

และริมแม่นํา้ยาร์ร่าอย่างงดงามและตระการตา 

  นาํท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL BAYVIEW EDEN  HOTEL   หรือเทยีบเท่า 

 

  จนไดเ้วลา นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงเมลเบร์ิน เพือ่ฉลองปีใหม่ 2019 อยา่งยิ่งใหญ่อลงัการ ชมพลุ

ทีถ่กูจุดข้ึนในเมอืงเมลเบร์ินและริมแม่นํ้ายาร์ร่าอย่างงดงามและตระการตา 
 

   
 

วนัทีห่า้ (1มกราคม 2562)  นครเมลเบริน์ชมเมือง-สวนฟิตซรอย - กระท่อมกปัตนัคุก้ – รถไฟจกัรไอนํ้ า

โบราณ–ชมสวนสตัว ์– ชมนกเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 หลังจากน้ันชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์ เป็นที่ตั้ง 

กระท่อมกปัตนัคุก้ (**ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม) บ้านพักของนักสาํรวจชาวองักฤษคนสาํคญัของ

โลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมน้ีได้ถูกย้ายมเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนคร

เมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี ผ่านชม Federation Square เป็นย่านที่ครึกคร้ืนของเมืองเมลเบิร์น

ตรงปลายแม่นํา้ Yarra River ข้ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders Street Station 

ที่น่ีเป็นศนูย์รวมของแกลเลอร่ี โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารภัตตาคารที่ได้รับ

รางวัล มีคาเฟ่และบาร์ มีลานเปิดกว้างสาํหรับจัดกจิกรรมงานแสดงและ

นิทรรศการที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สดุแห่งหน่ึงของ

โลก มีร้านอาหารมากมายหลายสไตล์  



   
 
 
 
 

 
 
 

นาํท่านชม อนุสรณส์ถานสงคราม(Shrine of remembrance) เป็นอนุสรณส์ถานสงครามที่ใหญ่ที่สดุ

ในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บริเวณคิงโดเมนสบ์นถนนเซนต์คิวด้า  สถานที่แห่งน้ีรัฐบาลออสเตรเลีย

ได้สร้างขึ้นเพ่ือราํลึกถงึชายหญิงที่รับใช้ชาติและเสยีสละในสงครามโลกคร้ังที่ 1 ขณะไปรบยังสนามรบ

กลัลิโปลีประเทศตุรก ี  ณ.สมรภมิูแห่งน้ีจึงเกดิเป็นวัน”แอนแซค็”(25 เมษายน) ในวันน้ีเหล่าชาว

ออสเตรเลียนได้จดัพีธรีาํลึกถงึผู้รับใช้ชาตจิาํนวนกว่า 114000 นายและเสยีชีวิต 19000 นาย โดยจะ

นาํดอกป๊อปป้ีสแีดงมาแสดงความเคารพ ณ สถานที่แห่งน้ีซ่ึงจะจัดเป็น

ประจาํในทุก ๆ ปี    ออกแบบและอาํนวยการก่อสร้างโดยสถาปนิก

อดีตทหารผ่านศึก ในสงครามโลกคร้ังที่ 1 “ฟิลลิปส ์ ฮัดสนั”กบั”

เจมส ์ วาร์ดรอ็บ” สร้างตามอย่างศิลปะคลาสสคิโดยได้แรงบันดาลใจ

จาก  สสุานแห่งฮาลิคาแนสสสั และวิหารพาเธนอนในกรงุเอเธนส ์ 

ส่วนยอดของเหนือหลังคาทรงซิกก้าเป็นส่วนที่ได้มาจาก”Choragic 

monument of lysicrates”ในกรงุเอเธนส ์    วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอนุสรณส์ถานแห่งน้ีน้ันเป็นวัสดุที่

อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็นหินแกรนิตที่เป็นโครงสร้างหลัก ๆ ของตัวอาคาร 

และหินอ่อนที่ใช้ในการตกแต่งภายใน สถานที่สาํคัญแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 คือใน

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1918 และแล้วเสรจ็ในเดือน มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกนัยังใช้ราํลึก

ถงึผู้เสยีสละในสงครามโลกคร้ังที่ 2 อกีด้วย    

ผ่านชมอาคารรฐัสภาแห่งเมลเบริน์ (Parliament House Melbourne) ก่อสร้างขึ้น ณ.เดือนธนัวาคม 

ค.ศ.1855 จนถงึ ค.ศ.1929  ออกแบบโดย”ชาลี แพสลีย์และปีเตอร์ เคอร”อาํนวยการก่อสร้างโดย”

จอน คิงส”์ซ่ึงใช้พ้ืนฐานศิลปะนีโอคลาสสคิ  ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทศิตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐ

วิคตอเรีย   สถานที่แห่งน้ีเคยถูกใช้เป็นทั้งรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 คร้ังในปี 1855-1901และ 

1927-ปัจจบัน ทั้งยังเคยถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหว่างปี 1901-

1927 อกีต่างหาก   สถานที่แห่งน้ีได้รับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกสาํคัญของรัฐวิคตอเรีย  และได้

เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีในปี 2006 ที่ผ่านมา   

ผ่านชมวิหารเซนตแ์พทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourn) เป็นวิหารในศาสนาคริสตนิ์กาย

โรมันคาทอลิคที่ใหญ่ที่สดุในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้เป็นบิชอ็ปท่านแรกแห่งเมือง

Melbourne ต่อมาได้เป็นบิชอ็ปแห่งออสเตรเลียคนที่ 4   มีดาํริให้ William Wardell ผู้เป็นทั้งนักบวช

และสถาปนิกที่สาํคัญแห่งเมืองน้ีเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธคิระ

หว่างศตวรรษที่ 14  โดยมีพ้ืนฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศ

องักฤษ โดยเร่ิมวางแผนและก่อสร้างเม่ือวันที่ 8 ธนัวาคม 1858-1939 

ต่อมาได้บูรณะคร้ังใหญ่เม่ือปี 1994 เพ่ือที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 

ปี ในอกีสามปีถดัมา   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภต้ตาคาร 

นาํท่านสู่สถานีรถไฟจกัรไอนํ้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM 

TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดนิทางระหว่างเมืองและ



   
 
 
 
 

 
 
 

ขนส่งสนิค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่ว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลง

นาํมาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า  

นาํท่านน่ัง รถไฟจกัรไอนํ้ าโบราณ เพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางว่ิงของ

รถไฟและท่านยังสามารถน่ังห้อยขาผ่อนคลายอารมณพ์ร้อมชมทศันียภาพตลอดทางที่เตม็ไปด้วยหุบ

เขาและป่าสงูที่ยังคงความสมบูรณ ์ 

หมายเหต ุ  หา้มหอ้ยขา หรือ ยืน่อวยัวะแขนและขา ออกมานอกตวัรถไฟ เพือ่ป้องกนัอุบติัเหตทีุจ่ะเกิดข้ึน (เป็นกฎ

ขอ้บงัคบัใหม่ของทางรถจกัรไอนํา้โบราณ 

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาต ิ เกาะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกาะเลก็ ๆ ที่เตม็ไปด้วยสตัว์

พ้ืนเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสตัว์นํา้และสตัว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาตทิี่มีหาดทรายและ

ป่าพุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวนํา้และนก นานาชนิด 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึง่ตวั เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

นาํท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณอ์นัน่า

ประทบัใจกบัการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กทีสุ่ดในโลกที่อยู่

รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศ

อนัสวยงามยามพระอาทติย์อสัดงซ่ึงท่านจะได้เหน็ฝงูเพนกวินตัวน้อยพร้อม

ใจกนัยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพ่ือกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมา

ฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสยีงเรียกหาลูกและ

เดินให้ท่านเหน็ความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่าน้ีจะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมา

อกีทตีอนพระอาทติย์ตก  

( หา้มถ่ายรูปเพนกวนิ เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทาํใหเ้พนกวนิตกใจ ) 

  นาํท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL BAYVIEW EDEN HOTEL   หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก(2 มกราคม 2562) เมลเบริน์ - ชอ้ปป้ิง  – กรุงเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

อิสระชอ้ปป้ิงย่านไชน่า ทาวน ์ ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้านเก่าสร้างตั้งแต่

สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซียหรือจะช้อปป้ิงห้างสรรพสนิค้าช่ือดัง อาท ิ

ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ในหลากหลายสาํหรับบุรษุและสตรี ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน์  หรือจะน่ัง

รถรางรอบเมืองเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ  

 ( อาหารกลางวนั ตามอัธยาศัย )  

12.00 น.  จากน้ันทาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครเมลเบิร์น 

15.25 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG466 

20.35 น.      เดินทางถงึกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ   

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



   
 
 
 
 

 
 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง  28 ธนัวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 (ปีใหม่) 

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

และค่าวีซ่าแล้ว 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน

ระหว่างประเทศ 

(รวมตัว๋บินภายในประเทศแล้ว) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 74,900.- บาท 49,900.- บาท 

เดก็อายตุาํกวา่ 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  71,900.- บาท 45,900.- บาท 

เดก็อายตุาํกวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 68,900.- บาท 42,900.- บาท 

เดก็อายตุาํกวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 65,900.- บาท 39,900.- บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ    12,900.- บาท   12,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ทา่นที ่3 ลด   1,000. -บาท   1,000. -บาท   

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีนํา้มันของสายการบิน หากสายการบินมีการเปล่ียนแปลง 

*** การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จํานวน 20 ท่านข้ึนไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ตํ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการเล่ือนการเดินทางหรือ เปล่ียนแปลงราคา 

*** สาํหรับห้องที่พัก 3 ท่าน (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่

สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double bed) หรืออาจจะจัดเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่ + 1 เตียงเสริม ( 1 Double+1 extra bed )  

*** บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซ้ือเองเพ่ือต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกบัคณะเราหากเที่ยวบิน

ล่าช้า 

*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเคร่ืองรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือ

ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให้ 

*** มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* ที่น่ังสาํหรับกรุป๊ที่เราจองเป็นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ที่น่ังด้านหน้าสดุ (long leg seat)  

 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหน่ึงห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดินทางรวมอบุัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

สาํหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุป๊ในระยะเวลาท่องเที่ยวกบัทวัร์เท่าน้ัน จะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุตํ่ากว่า 1 ปีหรือเกนิ 85 ปี

ขึ้นไป อายุ 1-15ปี และ 75-84ปีคุ้มครอง 50 %  ( รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ) 

 ค่านํา้มันจากสายการบิน ณ วันที่  5 มิถุนายน 2561 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนํา้มัน หาก

สายการบินเปล่ียนแปลงภาษีนํา้มันหลังจากน้ี 

 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าออสเตรเลีย   



   
 
 
 
 

 
 
 

 

อตัรานี้ ไม่รวม  

 ค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินกาํหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าได้ท่านละ 30 กโิลกรัม และ กระเป๋าเลก็ถอืขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจาก

รายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 

 ค่าทปิคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพ่ือความรวดเรว็และสะดวกในการเดินทาง เพราะ

โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า 

 ไม่มีแจกนํ้ าดืม่บนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

 ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 

 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หน่ึงท่าน  

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพ่ืออาํนวยความสะดวกสาํหรับทา่นในการทาํวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 

วันทาํงาน หรือก่อน 3 สปัดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทาํวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบินและผล

วีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาํทั้งหมด 

 สาํหรบัส่วนทีเ่หลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัทําการสําหรบัท่านทีร่อผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอชําระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เม่ือท่านตกลงชาํระค่ามัดจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้อ่านเง่ือนไขและยอมรับข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

เงือ่นไขการยกเลิก   

ค่ามดัจําทวัรจ์ะถูกนาํไปจ่ายค่าตัว๋เครือ่งบนิ ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  

 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัทําการคืนค่ามดัจํา 30,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 31-50 วนั ก่อนเดินทาง ยดึค่ามดัจําทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีทีถู่กปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจําทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  



   
 
 
 
 

 
 
 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-30 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพคี (เทศกาลปีใหม่)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มีการ

คืนเงินทั้งหมด  

 

หมายเหตุ  

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถงึความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสาํคัญ 

และบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผดิกฎหมาย

หรือสิ่งต้องห้ามนาํเข้าประเทศรวมถงึเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผล

ใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

2. ทางบริษัทฯ ไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่าอนั

สบืเน่ืองมาจากเอกสารในการย่ืนวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเร่ืองการเงินและการทาํงานของตัวผู้โดยสารเอง  

3. บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย  

4. บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สายการบินระหว่าง

ประเทศล่าช้า 
 

 

เอกสารในการขอวีซ่า * ควรยืน่วีซ่าก่อนเดินทาง 30 วนัทวัรช่์วงเทศการปีใหม่* 

ต้ังแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเร่ิมการเกบ็ข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพ่ือ

เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังน้ันผู้ย่ืนขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ย่ืนวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพ่ือสแกน

ลายน้ิวมือ 

1) หนังสอืเดินทาง มีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสาํเนาหนา้ทีมี่การเดินทางเขา้-ออก หรือมีวีซ่า

ติดมาทั้งหมด (สาํคญัมาก) 

*** การยืน่วซ่ีาออสเตรเลียไม่จาํเป็นตอ้งนําพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดินทาง (ถา้มี) หรือ 

สาํเนาหนา้พาสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบริษทัฯ มา จะดีกวา่เนือ่งจากทางบริษทัฯ จะนําพาสปอรต์ไปรูดเล่มที ่

VFS แลว้นํากลบัมาพกัไวที้บ่ริษทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายส ีจาํนวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 

3) สาํเนาทะเบียนบ้าน, สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน  

4) สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี), สาํเนาทะเบียนสมรส  (ถ้าม)ี  

5) หนงัสือรบัรองการทํางานของบริษทัทีทํ่างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือสาํเนาทะเบยีน

การค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสอืรับรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   

7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาํเนาบัตรข้าราชเกษียณ 



   
 
 
 
 

 
 
 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจําตวัจริง (จะไดคื้นเพือ่ไดร้บั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลยีไม่

รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา 

9) เดก็ขอหนังสอืรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจาํตัวนักเรียน หรือกรณปิีดเทอมใช้บัตรนักเรียน  

10) ขอสาํเนาสติูบตัร เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี 

11) เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกบับิดา หรือ มารดา  

11.1  จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอาํเภอออกให้อนุญาตออก 

นอกประเทศ   หรือ กรอกฟอร์ม 1229 

11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกบัเดก็ทั้งคู่ ทางผู้ปกครองทั้ง 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอาํเภอ

ออกให้   อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกบัใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ตอ้งไปโชวต์วัทีต่วัแทนยืน่วี

ซ่า VFS ทั้งคู่พรอ้มกบับุตร   

11.3 หากเดินทางกบับิดาและมารดาพร้อมกนัไม่ต้องใช้หนังสอืยินยอม  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ทีมี่อายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีข้ึนไปยืนยนัทีจ่ะเดินทางจริง 

บริษทัฯจะดาํเนินการใหแ้ละแนะนําใหยื้น่วซ่ีาก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน

เดินทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซ่ีาไม่ผา่นหรือออกไม่ทนัตามกาํหนดวนัเดินทางมีผลทาํใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่

รบัผิดชอบไม่วา่กรณีได ๆ ทัง้ส้ิน และ จะไม่รบัผิดชอบกรณีเพือ่นร่วมเดินทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลิกเดินทางเนืองจากมี

บางท่านในคณะไม่ผา่น บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามทีผ่ลวซ่ีาออก

แลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีทีย่นืยนัจะใหย้ืน่วีซ่า  เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการทาํ

ประกนัสขุภาพซ่ึงลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกบัตอนย่ืนวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษัทฯ ประกนัน้ันๆ หรือ ลูกค้า

สามารถทาํเองได้)  หลังจากย่ืนแล้ว รออกีประมาณ  7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพ่ือไป

ตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑตูกาํหนด หลังจากน้ันรอผลวีซ่าอกีท ี นอกจากน้ีวีซ่าขึ้นอยู่กบัผลของสขุภาพ

ของผู้สงูอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลข

โทรศพัทมื์อถอื เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์ (สาํคญัมาก) ที่สามารถติดต่อได ้ ลงในสาํเนาบัตรประชาชนและ 

สาํเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือกรอกฟอร์มในการย่ืนวีซ่า  

13) ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าประมาณ 25-30 วัน สาํหรับกรุป๊ปีใหม่   หนังสอืเดินทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านได้

ย่ืนเล่มเข้า VFS แล้วนาํเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถงึวันกาํหนดรับเล่ม หากมี

การใชเ้ล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยืน่วีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --    

       

เงือ่นไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมัติวีซ่าน้ันขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน  

 

 



   
 
 
 
 

 
 
 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 

1. หากทา่นถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่คํารอ้งขอวีซ่า

ใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนักาํหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํระไปแล้ว และทาง

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบอืนข้อเทจ็จริง หรือผดิ

วัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของทา่น 

ขึ้นอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

ทีอ่ยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย 

ช้ัน 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สขุมุวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

ทาํการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถงึ 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 ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขทีจ่ะยืน่ 

⊗ กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามที่กําหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า ⊗ 

 
**** เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 
 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

 

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

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากม)ี ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........ .............. .......................................................................................... 

................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี  ......................... 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ทาํงาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 



   
 
 
 
 

 
 
 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี ............................. 

โทรศัพทท์ี่ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส  (.....) หย่า   (.....) ม่าย   (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ....................................................................................................................... 

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถอื ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................ที่

อยู่ ......................................................................... รหัสไปรษณย์ี ............โทรศัพท ์....................................... 

9. ทา่นเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 

  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเด่ียว) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มเีตียง) 

 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        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

      อื่นๆ............................................................ 

12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 

13. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัต์ไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 
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