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BIG..HIGHLIGHT MEBOURNE 6 DAYS 3 

NIGHTS 

เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ท – เกาะฟิลลปิ 
บริษัท เลทส์โกฮอลิเดย์ และ บ๊ิกเวิลด์ ฮอลิเดย์ จ ำกดั ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย 

เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารท่ีก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ี
เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธ์ุ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของโลก ผูค้ ้นพบทวีป
ออสเตรเลีย น าท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ท่ีเดินข้ึนจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลบัคืนสู่รัง
พร้อมอาหารมาฝากลูกตวัน้อย รถไฟจักรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใช้เป็น
เส้นทางในการขนถ่ายล าเลียงถ่านหินระหวา่งเมืองในสมยัก่อนแต่ปัจจุบนัดดัแปลงให้เป็นรถไฟในการท่องเท่ียวทาง
ธ ร รม ช า ติ  ส วน สั ต ว์พื้ น เมื อ ง   MARU KOALA & ANIMAL PARK  

เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์ พ้ืนเมืองนานา

ชนิด อาท ิโคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท     
น าท่านเดินทางสู่ เกรท้โอเชี่ยนโรด้ ผา่นเมืองจีลองสู่ Twelve Apostles  ซ่ึงตั้งช่ือ

ตาม 12 นักบุญ หรือสบิสองสาวกศักด์ิสทิธิ์ของศาสนาคริสต์ 
 

 เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรท่์ำนละครึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม   

 พรอ้มสะสมไมลจ์ำกกำรบินไทย 50 % 

 พกัโรงแรมใจกลำงเมืองสะดวกในกำรช้อปป้ิง 

 บินตรงจำกกรงุเทพฯ สู่เมลเบิรน์ไม่เสียเวลำ 
 

ก าหนดการเดินทาง อตัราค่าบริการ 

24-29 มิถุนายน 2560 39,900.- 

9-14 กรกฎาคม 2560 (วนัอาสาฬหบูชา) 44,900.- 

10-15 สงิหาคม 2560 (วนัแม่)  39,900.- 

9-14 / 20-25 กนัยายน 2560 39,900.- 
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วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – เมลเบริน์  

 

 

 

 
วนัทีส่องของการเดินทาง       เมลเบริน์ชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่านชมอาคารรฐัสภา  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D 

เคาน์เตอร์สายการบนิไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

 

 

00.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 465 

12.05 น.  ถึงเมืองเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลีย  หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

 น าทา่นชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความต่ืนตาต่ืนใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้า

ด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ต้ังอยู่บนริมฝั่งแม่น า้ Yarra มีสวนสาธารณะริมน า้ มีสถาปัตยกรรมของยุค

ต่ืนทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากบัตึกสงูระฟ้าในสมัยปัจจุบันท าให้มีภมูิทศัน์ของเมือง

ที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น า้ต้ังอยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  หลังจากน้ันชม สวน

ฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์เป็นที่ต้ัง กระท่อมกปัตนัคุก้ 

(**ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม)บ้านพักของนักส ารวจชาวองักฤษคนส าคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีป

ออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระทอ่มน้ีได้ถูกย้ายมเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระ

ครบรอบ 100 ปี  ผ่านชม Federation Square เป็นย่านที่ครึกคร้ืนของเมืองเมลเบิร์นตรงปลาย
แม่น า้ Yarra River ข้ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders Street Station ที่น่ีเป็นศูนย์รวมของแกลเลอร่ี โรง
ภาพยนตร์ ร้านอาหารภัตตาคารที่ได้รับรางวัล มีคาเฟ่และบาร์ มีลานเปิดกว้างส าหรับจัดกจิกรรม

งานแสดงและนิทรรศการที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สดุแห่งหน่ึงของโลก มี

ร้านอาหารมากมายหลายสไตล์ น าทา่นชม อนุสรณส์ถานสงคราม(Shrine of remembrance) เป็น
อนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สดุในประเทศออสเตรเลีย ต้ังอยู่บริเวณคิงโดเมนสบ์นถนนเซนต์

คิวด้า  สถานที่แห่งน้ีรัฐบาลออสเตรเลียได้สร้างข้ึนเพ่ือร าลึกถึงชายหญิงที่รับใช้ชาติและเสียสละใน

สงครามโลกคร้ังที่ 1 ขณะไปรบยังสนามรบกลัลิโปลีประเทศตุรก ี ณ.สมรภมิูแห่งน้ีจึงเกดิเป็นวัน”

แอนแซค็”(25 เมษายน) ในวันนี้ เหล่าชาวออสเตรเลียนได้จัดพีธรี าลึกถึงผู้รับใช้ชาติจ านวนกว่า 

114000 นายและเสียชีวิต 19000 นาย โดยจะน าดอกป๊อปป้ีสแีดงมาแสดงความเคารพ ณ 

สถานที่แห่งน้ีซ่ึงจะจัดเป็นประจ าในทุก ๆ ปี    ออกแบบและอ านวยการก่อสร้างโดยสถาปนิกอดีต
ทหารผ่านศึก ในสงครามโลกคร้ังที่ 1 “ฟิลลิปส ์ฮัดสนั”กบั”เจมส์ วาร์ดรอ็บ” สร้างตามอย่าง

ศิลปะคลาสสคิโดยได้แรงบันดาลใจจาก  สสุานแห่งฮาลิคาแนสสสั และวิหารพาเธนอนในกรุง

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – เมลเบิรน์ 

2 ถงึเมลเบิรน์ น าท่านชมเมือง  

3 เมลเบิรน์ - เกรทโอเช่ียนโรด้  -พอรต์แคมเบลล-์เมลเบิรน์ 

4 เมลเบิรน์–รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ -สวนสตัวพ์ื้ นเมืองชมเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป  

5 อิสระช็อปป้ิง – กรุงเทพฯ 
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เอเธนส ์   ส่วนยอดของเหนือหลังคาทรงซิกก้าเป็นส่วนที่ได้มาจาก”Choragic monument of 
lysicrates”ในกรุงเอเธนส ์    วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งน้ีน้ันเป็นวัสดุที่อยู่ใน
ประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็นหินแกรนิตที่เป็นโครงสร้างหลัก ๆ ของตัวอาคาร และ

หินอ่อนที่ใช้ในการตกแต่งภายใน สถานที่ส าคัญแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 คือใน
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1918 และแล้วเสรจ็ในเดือน มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกนัยังใช้ร าลึกถึง
ผู้เสียสละในสงครามโลกคร้ังที่ 2 อกีด้วย   ผ่านชมอาคารรฐัสภาแห่งเมลเบริน์ (Parliament 
House Melbourne) ก่อสร้างขึ้น ณ.เดือนธนัวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929  ออกแบบโดย”ชา
ลี แพสลีย์และปีเตอร์ เคอร”อ านวยการก่อสร้างโดย”จอน คิงส”์ซ่ึงใช้พ้ืนฐานศิลปะนีโอคลาสสคิ  

ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทศิตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย   สถานที่แห่งน้ีเคยถูกใช้เป็นทั้ง

รัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 คร้ังในปี 1855-1901และ 1927-ปัจจบัน ทั้งยังเคยถูกใช้เป็นอาคาร

รัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหว่างปี 1901-1927 อกีต่างหาก   สถานที่แห่งน้ีได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกส าคัญของรัฐวิคตอเรีย  และได้เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีในปี 2006 ที่
ผ่านมา  ผ่านชมวิหารเซนตแ์พทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourn) เป็นวิหารในศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ที่สดุในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้เป็นบิชอ็ปทา่นแรกแห่ง
เมืองMelbourne ต่อมาได้เป็นบิชอ็ปแห่งออสเตรเลียคนที่ 4   มีด าริให้ William Wardell ผู้เป็นทั้ง
นักบวชและสถาปนิกที่ส าคัญแห่งเมืองน้ีเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดอาศัยศิลปะ

โกธคิระหว่างศตวรรษที่ 14  โดยมีพ้ืนฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศองักฤษ โดยเร่ิม

วางแผนและก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 ธนัวาคม 1858-1939 ต่อมาได้บูรณะคร้ังใหญ่เมื่อปี 1994 

เพ่ือที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ในอกีสามปีถัดมา   
 

 
 
 
 
 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE WELCOME  HOTEL/ TRAVELODGE DOCKLAND 

HOTEL  หรือเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ามของการเดินทาง      เมลเบริน์–รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ–สวนสตัวพ์ื้ นเมือง -ชมนกเพนกวินที่

เกาะฟิลลิป 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 จากน้ันสู่ย่านดันดีนองส์ที่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์เดินทางสู่สถานีรถไฟ

จกัรไอน ้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทาง

ในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสนิค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสาย
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เก่าที่ว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงน ามาใช้ในการทอ่งเที่ยวชมป่า น าทา่นน่ัง รถไฟ

จกัรไอน ้ าโบราณ เพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางว่ิงของรถไฟ

และทา่นยัง สามารถน่ังห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทศันียภาพตลอดทางที่เตม็

ไปด้วยหุบเขาและป่าสงูที่ยังคงความสมบูรณ์  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์นานาชาติ 

น าทา่นเดินทางสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง  MARU KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเ พลิน

ไปกบัการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิ โคอาล่า 

จิงโจ ้ วอมแบท ให้ทา่นได้สมัผัสและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนาน

กบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเองน าทา่นเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิล

ลิป ซ่ึงเป็นเกาะเลก็ ๆ ที่เตม็ไปด้วยสตัว์พ้ืนเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสตัว์น า้และ

สตัว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่ของเพนกวิน

ตัวน้อย แมวน า้และนก นานาชนิด 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึง่ตวั เสิรฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

  น าทา่นสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนัน่า  

  ประทบัใจกบัการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กทีสุ่ดในโลกที่อยู่รวมกนั 

  เป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงาม 

  ยามพระอาทติย์อสัดงซ่ึงทา่นจะได้เหน็ฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกนัยกขบวน 

  พาเหรดข้ึนจากทะเลเพ่ือกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ 

  ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสยีงเรียกหาลูกและเดินให้ทา่นเหน็ความน่ารัก 

  อย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้ จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอกีที 

  ตอนพระอาทติย์ตก ( หา้มถ่ายรูปเพนกวนิ เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท า 

  ใหเ้พนกวนิตกใจ ) จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่เมลเบิร์น  

น าทา่นเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือ TRAVELODGE  

DOCKLAND HOTEL  หรือเทยีบเทา่ 

 
วนัทีสีข่องการเดินทาง          เกรทโอเชี่ยนโรท้ – พอรต์แคมเบลล ์ - Twelve Apostles - เมลเบริน์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโรด้ ที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของ

นักทอ่งเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรียผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่ง

อุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันเดินทางต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์สมัผัสกบัทศันียภาพที่สวยงามที่สดุในโลก คุณจะต้องตะลึง 

กบัภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภมิูประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ใน 

โลกน าชม Loch Ard Groge ท่ีเกิดจากธรรมชาติของน ้าทะเลคล่ืนลมกระทบฝ่ังตลอดเวลาท าใหริ้ม 
ทะเลเป็นส่วนเวา้แหวง่และหาดทรายเล็กๆท่ีสวยงาม บางท่านก็เดินลงไปยงัริมหาดถ่ายรูปกบั 
บรรยากาศท่ีสดช่ืน  
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น าทา่นชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน  Twelve Apostles  ซ่ึงตั้งช่ือตาม 12 นักบุญ หรือสิบสอง 

สาวกศักด์ิสทิธิ์ของศาสนาคริสต์ ซ่ึงถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด   

หมายเหตุ.. แนะน าซ้ือทวัรเ์พ่ิมโดยนัง่เฮลิคอปเตอร ์ใหท่้านชมความงามในมมุสูงทีร่บัรองไดว้า่ 

ท่านจะตอ้งประทบัใจ ราคาทีเ่ร่ิมตน้โดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลา 10  นาที    

ส าหรบัท่านทีส่นใจกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์ 

   จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่เมลเบิร์น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ รา้นอาหารไทย  

 น าทา่นเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือ TRAVELODGE  DOCKLAND 

HOTEL  หรือเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง       นครเมลเบริน์ – อิสระช็อปป้ิง – กรุงเทพฯ 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

*** อิสระฟรีชอ้ปป้ิงตลอดทั้งวนั หรือ เลือกซ้ือทวัรเ์สริม ก่อนเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

(ไม่มีรถโคช้บริการระหว่างอิสระชอ้ปป้ิง) 

** ควรเช็คเอา้ทก่์อน 11.00 น และ ฝากกระเป๋าใวใ้นโรงแรม ** 

** อาหารกลางวนั และ อาหารค า่ ตามอธัยาศยั ** 

 *** แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว *** 

1. อิสระชอ้ปป้ิงย่านไชน่า ทาวน ์ ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้าน

เก่าสร้างต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซียหรือจะช้อปป้ิง

ห้างสรรพสนิค้าช่ือดัง อาท ิ ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ในหลากหลายส าหรับบุรุษและ

สตรี ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน์  หรือจะน่ังรถรางรอบเมืองเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ อาทเิช่น 

Queens Victoria Market  ตลาดสดที่ทนัสมัยมีสนิค้าให้เลือกมากมาย อาท ิ เช่น

เสื้อผ้า ของฝาก อาหารต่างๆ  ทั้งเอเชียและตะวันตก ตลาดจะปิดทุกวันจันทร์และวันพุธ 

 

    หรือ เลือกซ้ือทวัรเ์ขา้ชมสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ (ไม่รวมค่าเขา้) 

    (ราคาค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ กรุณาสอบถามหัวหนา้ทวัร์ ) 

 

2. Eureka Observation Desk จุดชมวิว Eureka Observation Desk อยู่บนช้ันที่ 28 ซ่ึงสงู

จากพ้ืนดินประมาณ 285 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สงูที่สุดในเมลเบิร์น ในออสเตรเลีย และใน

บริเวณซีกโลกใต้เลยทเีดียว ผู้มาเยือนจะประทบัใจกบัการชมวิวรอบทศิ 360 องศา จาก
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ย่านศูนย์กลางธุรกจิของเมืองเมลเบิร์นไปถึง Shrine และสวน Botanic Garden และไกล

ออกไปอกีจนถึง Dandenong กบัอ่าว Port Phillip Bay บนช้ันเดียวกนัมีคาเฟ่และบริการ

ต่างๆ ส าหรับนักทอ่งเที่ยวรวมทั้งร้านขายของขวัญและของที่ระลึก 

3. Melbourne River ทา่นสามารถน่ังเรือล่องแม่น า้ Melbourne River ที่มีบริการพาชม

ทศันียภาพและด่ืมด ่าบรรยากาศ ออกเดินทางจากทา่ที่ Southbank และที่สะพาน Princess 

Bridge ใกล้กบัสถานี Flinders Street Station 

4. Victoria Art Centre Melbourne River ศูนยศิ์ลปะวคิอตเรียเป็นศูนยก์ลางความบนัเทิง
ในเขต Southbank ของเมลเบิร์น เป็นสถานท่ีจดังานแสดงศิลปะหลายงานรวมทั้งการแสดง
บนเวทีท่ีมาจากหลายๆ ประเทศ อาคารของศูนยมี์ยอดแหลมสูงถึง 160 เมตร อยูบ่นถนน St 
Kilda ศูนยศิ์ลปะวคิตอเรียน้ีเปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนัส าหรับการเดินทวัร์ ชมนิทรรศการ และชม
การแสดงบนเวทีในตอนค ่า ทุกวนัอาทิตยเ์หล่าศิลปินจะมาเปิดร้านขายของบริเวณดา้นหนา้
ศูนยบ์นถนน St Kilda Road ยาวไปจนถึงลานตรงประตูดา้นทิศใต ้
5. Melbourne Aquarium พิพิธภัณฑส์ตัว์น า้ Melbourne Aquarium ต้ังอยู่ที่ใจกลางเมือง

บนริมฝั่งแม่น า้ Yarra River แสดงพันธุส์ตัว์น า้ทางทะเลจากมหาสมุทรตอนใต้หลายพัน

ชนิด 

20.30 น.           รถโคช้มารบัตามเวลานดัหมาย น าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครเมลเบิรน์ 

23.30 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG462 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง      เมลเบริน์ – กรุงเทพฯ 

06.00 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  

 

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

ก าหนดการเดินทาง :     24-29 มิถุนายน 2560  

     9-14   กรกฎาคม 2560 (อาสาฬหบูชา) 
     10-15 สิงหาคม 2560 (วนัแม่) 

     9-14 // 20-25กนัยายน 2560 

     

  คณะผู้เดินทำง 

รำคำรวมตัว๋ 
9-14 กรกฎำคม 60 

รำคำรวมตัว๋ 
24-29 มิถนุำยน 
10-15 สิงหำคม60 
9-14,20-25กนัยำยน60 

รำคำไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบินระหว่ำง

ประเทศ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่ำน/ห้อง 

44,900.- บำท 39,900.- บำท 21,900.- บำท เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  

เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (มีเตียง) 

เดก็อายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่(ไม่มีเตียง) 42,900.- บำท 37,900.- บำท 19,900.- บำท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ    7,900.- บำท   7,900.- บำท   7,900.- บำท 
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ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ลดทา่นที ่3   1,000. -บำท   1,000. -บำท   1,000. -บำท 
*** รำคำทวัรน้ี์ไม่รวมค่ำวีซ่ำออสเตรเลีย  5,000 บำท/ท่ำน และ ทิปคนขบั+ไกด ์1,500 บำท/ท่ำน *** 
*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบนิหากมกีารเกบ็เพิม่โดยไม่ได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้  
*** กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสำร จ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
*** ส าหรบัหอ้งทีเ่ป็นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่สองเตยีงที่
สามารถพกัได ้3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรอือาจจะจดัเป็นหอ้งทีม่เีตยีงเสรมิม ี1เตยีงใหญ่ + 1เตยีงเสรมิ ( 1 Double+ 1 Extra bed ) 
*หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
* กรณีลกูคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
* หากจ านวนลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 15 -18 ท่าน บรษิทัฯจะจดัรถขนาด 21-25 ทีน่ัง่ในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 
* โรงแรมทีอ่อสเตรเลยีตามรายการไม่มคีนยกกระเป๋า  

อตัรำน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) และ สายการบนิภายในแลว้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางเฉพาะอุบตัเิหตุเท่านัน้ คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส ำหรบัผูเ้ดินทำงไปพรอ้ม
กรุป๊ในระยะเวลำท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่ำนัน้ ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายตุ ่ากว่า 1 ปีหรอืเกนิ 85 ปีขึน้ไป 
(อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปีคุม้ครอง 50 %  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์)  
*** กรณีตอ้งการท าประกนัการเดนิทางรายดีย่วเพิม่ รวมประกนัสขุภาพดว้ย ช าระเพิม่ท่านละ 500 บาท/ท่าน 
รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์ 

 ค่าน ้ามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่ 21 เมษายน 60 และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษนี ้ามนั หากสาย
การบนิเปลีย่นแปลงภาษนี ้ามนัหลงัจากน้ี 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่ำวีซ่ำออสเตรเลีย ส ำหรบัคนไทย จ่ำยเพ่ิม 5,000 บำท/ท่ำน (ช ำระพรอ้มกบัมดัจ ำ) 
 ค่ำทิปคนขบัรถ+หวัหน้ำทวัร ์ต้องจ่ำยเพ่ิม 1,500 บำท/ท่ำน (ช ำระพรอ้มกบัยอดส่วนท่ีเหลือ) 
 ค่าทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะ

โรงแรมสว่นใหญ่ไมม่พีนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 
 ไม่มีแจกน ้ำด่ืมบนรถ / ไม่แจกกระเป๋ำ 
 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

เง่ือนไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
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 ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วนั
ท างาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 ส ำหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่ำทวัรท์ัง้หมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย  14 วนัท ำกำรส ำหรบัท่ำนท่ีรอผล 
วีซ่ำ หรอืหำกผลวีซ่ำผำ่นแล้วขอช ำระยอดค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด หำกบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 
วนัเดินทำง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร 

เงื่อนไขการยกเลิก   
ค่ามัดจ าทัวร์จะถกูน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบนิ โรงแรมและวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงนิคนืได้ หากท่านยกเลิกหรือไม่

สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี ้
 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 50 วนัท าการคนืค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 31– 49 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจง้ล่วงหน้า 20 - 30 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ า 20,000.- บาท และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ดงันี้ 
- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึค่ามดัจ าทัง้หมดและหกัค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าตัว๋ หรอืยดึมดัจ าทัง้หมด 
- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าวซ่ีา สถานทตูไมค่นืค่าวซ่ีา (NON REFUND) 
- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไม่พรอ้มทีจ่ะยื่นวซี่า ขอยดึมดัจ าทัง้หมด 

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไม่ใชบ้รกิารระหว่างทวัรจ์ะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่่ากรณีได ๆ 
ทัง้สิน้  

หมำยเหต ุ 
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะค านงึถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย
หรอืสิง่ตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่คนืเงนิไหท้่านไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ
ในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวซี่าไมค่รบถว้นและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการ
ท างานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 
ต้ังแต่วันที่  3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเร่ิมการเก็บขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ ์จากผูส้มัครทุกทา่น ที่ สมัครขอวซีา่ เพื่ อ

เดนิทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผูย่ื้นขอวซีา่ทุกทา่น จะตอ้งมาติดต่อ ที่ ศูนย์ย่ืนวซีา่ออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพื่ อสแกน

ลายน้ิวมือ 
1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ำยส ำเนำหน้ำท่ีมีกำรเดินทำงเข้ำ-ออก 

หรือมีวีซ่ำติดมำทัง้หมด (ส ำคญัมำก) 
***การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้ แตห่ากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีวา่เนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเลม่ที ่
VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
3) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
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5) หนังสือรบัรองกำรท ำงำนของบริษทัท่ีท ำงำนอยู่ (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส าเนา
ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการท างาน (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษยีณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐำนกำรเงิน โดยใช้สมดุบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝำกประจ ำตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

พิจำรณำวีซ่ำแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจำกธนำคำรเท่ำนัน้ หมายเหต ุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

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

11.1  กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทำงด้วยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกทำงอ ำเภอเท่ำนัน้ จากบดิาและ
มารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 15 ปี บิดำหรือมำรดำ ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่ำ VFS พร้อมกบับตุร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทำงด้วย จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้ำท่ีมีอำยเุกินกว่ำ 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะ
เดนิทางจรงิ บรษิทัฯจะด าเนนิการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซีา่กอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัร์
ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไมท่นัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด้
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิ
เดนิทางเนืองจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาติหรอื
ผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่ำ  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการ
ท าประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรือ ลกูคา้
สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่
ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ี นอกจากนี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรบัวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใส่
หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์บำ้น และอีเมล ์(ส ำคญัมำก) ท่ีสำมำรถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS 
แลว้น าเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเลม่ หำกมีกำรใช้เล่ม
เดินทำงไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เรำทรำบก่อนย่ืนวีซ่ำ  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --                            

เง่ือนไขส ำคญัของกำรพิจำรณำวีซ่ำ 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเทา่นัน้  
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่ำ  
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1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หำกต้องกำรยื่นค ำรอ้งขอวีซ่ำ
ใหม่กต้็องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสำรชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
ขึน้อยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ทีอ่ยู่ 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 

 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนกรุ๊ป*** 
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวซ่ีา  

 

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

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

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

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