
 
     
 

AU 4 ซิดนีย – บลูเมาทเทนส – เมลเบิรน – เกรทโอเชี่ยนโรท 6 วัน 4 คนื 
 ลองเรือสําราญชมอาวซิดนีย ชมโรงละครโอเปราเฮาส สิ่งกอสรางอันโดงดังของออสเตรเลียที่องคการยูเนสโก

ไดประกาศใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหงใหม  ลองเรือสําราญ ชมความงามของอาวซดินีย ทามกลางแสงตะวัน

และทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอาวซิดนีย  ชมสัตวพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่โคอาลา พารค พรอมชมการ

สาธิตการตดัขนแกะ ชมเขาสามอนงค THREE SISTERS ROCK ตํานานแหงอุทยานแหงชาตบิลเูมาทเทนส อันเปน

มรดกโลก  เมลเบิรน ชมอาคารรัฐสภา อาคารทีก่อสรางตามแบบสถาปตยกรรมยุโรป สวนฟตซรอย สวนสาธารณะ

ขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพนัธุ และ กระทอมกปัตันคุก นักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผูคนพบทวีป

ออสเตรเลีย เกาะฟลลิปชมฝงูนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุมใหญบนชายหาดกลับคืนสูรังพรอมอาหารมาฝากลูกตัว

นอย รถไฟจักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแตเดิมเคยใชเปนเสนทางในการขนถายลําเลียง

ถานหินระหวางเมืองในสมัยกอนแตปจจุบันดดัแปลงใหเปนรถไฟในการทองเท่ียวทางธรรมชาต ิ

 เมนูพิเศษ!! กุงลอบสเตอร เสิรฟพรอมไวนรสเยีย่ม  

 พรอมสะสมไมลจากการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง  20 – 25 มิ.ย.2557     / 8 – 13 กรกฎาคม 2557 ( วันอาสาฬหบูชา ) 

วันแรก   กรุงเทพฯ – นครซิดนีย 

15.30 น.  คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขาหมายเลข 2  แถว D 

เคานเตอรสายการบินไทย (TG) เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 
19.20 น.  เหิรฟาสู นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 475 

วันที่สอง  นครซิดนยี–สวนสัตวพ้ืนเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส – ซิดนีย 

07.20 น. เดินทางถงึ ทาอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ นครซดินีย ประเทศออสเตรเลีย หลงั

ผานพิธตีรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสู สวนสัตวพื้นเมือง KOALA PARK 

SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตวพื้นเมือง

นานาชนิด อาทิ โคอาลา จิงโจ วอมแบท ใหทานไดสัมผัสและถายรูปคูกับโคอาลาตัว

นอยอยางใกลชิด สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือของทานเอง สดชื่นผอน

คลายไปกับบรรยากาศอันรมรื่น บนพื้นที่กวา 10 เอเคอรของผืนปาอันอุดมสมบูรณเขต

รอนชื้น พรอมชมการสาธิตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สรางรายไดใหกับชาว

ออสเตรเลีย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บารบีคิว ณ รานอาหารที่โคอาลา พารค 

  นําทานเดินทางเขาสู อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส ชื่นชมทิวทัศนอันสวยงามบนผืน

แผนดินและหุบเขาอันกวางใหญซึ่งเปนที่อยูของนกนานาชนิด สัตวตาง ๆ สามารถอาศัยอยูตามธรรมชาติและเต็ม

ไปดวยตนยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเปนสีน้ําเงินตามหุบเขาอันกวางใหญ ผานเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อวา 

KATOOMBA  จากนั้นชม เขาสามอนงค (THREE SISTERS ROCK) เปนแทนหินใหญสามกอนรูปทรงแปลก



 
     
 

ตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเปนตํานานความรักอันแสนเศราของยักษสาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปใหเปน

หินสามกอนทําใหหุบเขาแหงนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นนําทานเดินทางสู SCENIC WORLD บริษัทที่บริการ

กระเชาและรถรางลงหุบเขาทําใหทานไดชมเขาสามอนงคไดสวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นําทานรถรางไฟฟา 

(KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถานหินในสมัยกอนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผาน

ทะลุหุบเขาอันสูงชันสูหุบเขาดานลางอยางตื่นเตนและหวาดเสียว จากนั้นใหทานไดเดินชมธรรมชาติตามทางไมที่

จัดไวอยางสวยงามใตหุบเขา ชมปาฝนและหุนจําลองการขุดถานหินในสมัยกอน 

จากนั้นขึ้นกระเชา SCENIC CABLEWAY จากใตหุบเขาสูดานบนพรอมชมความ

งดงามเบ้ืองลางของหุบเขาสีน้ําเงินที่ทานยังสามารถชมยอดเขาสามอนงคอีกมุมที่

แตกตาง ( ในกรณีที่ RAILWAY ปดปรับปรุง ก็สามารถนั่ง SCENIC CABELWAY ขึ้น

หรือลงหุบเขาแทน )  

 ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดนิทางเขาสูที่พกั  TRAVELODGE WENTWORTH SYDNEY 

HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม  นครซิดนยี – เที่ยวชมเมือง – ลองเรือชมอาวซิดนยี – ชอปปง -เมลเบิรน 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานชมนครซิดนีย โดยผานชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุมสาวชาวออสซี่นิยม

มาพักผอนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศทามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่

นิยมเลนกระดานโตคลื่น หาดทรายแหงนี้ยังไดเปนเสนทางในการวิ่งมาราธอนและ

วอลเลยบอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปก ป 2000  ผานชมบานของเศรษฐี

บนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหนาผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอาวซิดนีย และ

มหาสมุทรแปซิฟคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงที่ทานจะไดชม

ทองทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟก และความงามของปากอาวทางเขาซิดนีย

ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเปนจุดวางปนใหญยิงตอตานขาศึกที่เขามาทางเรือในยาม

สงคราม มาหินของมิสซิสแม็คควอรี่ มานั่งหินตัวโปรดของภริยาของผูสําเร็จ

ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส ซึ่งเปนมาหินทรายอยูปลายสุดของสวนสาธารณะ 

ดานหนาเปนอาวซิดนียที่สวยงาม  นอกจากนี้ดานบนสวนสาธารณะยังเปนจุดถายรูป

ที่สวยงามที่ทานจะถายรูปใหเห็นโรงละครโอเปรา เฮาสและสะพานฮารเบอรเปน

สัญลักษณของนครซิดนีย  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

ลองเรือสําราญในอาวซิดนีย  เพื่อชมโรงละครโอเปราเฮาส (OPERA HOUSE) 

สิ่งกอสรางที่โดดเดนดวยหลังคารูปเรือซอนกันอันเปนเอกลักษณในแบบ

สถาปตยกรรมรวมสมัยที่สรางชื่อเสียงใหกับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอรน อูซอง 

สถาปนิกชาวเดนมารก ดวยงบประมาณในการกอสรางกวารอยลานเหรียญ ใชเวลาในการกอสรางนานถึง 14 ป 

และองคการยูเนสโกไดลงทะเบียนขึ้นเปนมรกดโลกในป พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดวยหองแสดงคอนเสิรต 

หองแสดงละคร และหองภาพยนตร และรานอาหารจํานวนมาก ระหวางลองเรือทานยังสามารถถายรูปกับสะพานฮาร

เบอร  ที่เชื่อมตอระหวางซิดนียทางดานเหนือกับตัวเมืองซิดนียเขาหากัน ทอดยาวกลางอาวซิดนียไดอยางสวยงามและ

ทําใหการเดินเขาสูตัวเมืองซิดนียไดสะดวงยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นําออกมาลองอาวอวดความงามในอาวแหงนี้ 



 
     
 

จากนั้นเดินทางกลับสูซิดนีย แวะรานชอปปงสินคาพื้นเมืองเพื่อเปนของฝาก อาทิเชนครีมบํารุงผิว หรือของที่

ระลึกตาง ๆ เชนพวงกุญแจโคอาลา หรือจิงโจ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารไทย 

 จากนั้นเดินทางสูสนามบินภายในประเทศ  
…….น. เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศสูเมลเบิรนเที่ยวบินที่  

…….น.  ถึงนครเมลเบิรนเมืองหลวงแหงรัฐวิคตอเรีย   

นําทานเดนิทางเขาสูที่พกั  MEL  MERCURE WELCOME  HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่สี่    เกรทโอเชี่ยนโรด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย  - พอรตแคมเบลล  - เมลเบิรน 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานเดนิทางจากเมลเบิรนตามเสนทางสาย เกรทโอเชีย่นโรดแบบเต็มสาย ที่สวยงามและเปนที่รูจัก

ของนักทองเทีย่วที่จะพลาดไมไดเลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรยี ผานทางเมืองจีลองที่เปนเมืองแหง
อุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จากนั้นนําทานเขาสูเขตเกรทโอเชี่ยนโรด ใหทาน
ไดชมทัศนียภาพทีส่วยงามของชายฝงมหาสมทุรและหาดทรายตาง ๆ ตาม

เสนทางที่งดงามแหงหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผาน เมืองAnglesea และ

เมือง Lorne ที่เต็มไปดวยธรรมชาตพิรอมทะเลสวยงามและสงบ กอนเขาสู 

Apollo Bay ที่เปนอีกเมืองยอดนิยมของนักทองเทีย่วที่สวยงามอีกเมือง
และมีน้ําทะเลสีน้ําเงินตัดกับปาอันเขียวขจีทําใหเมืองน้ีมีเสนหสวยงาม 
นอกจากนี้ระหวางทางผานชมโคอาลาที่อยูตามตนยูคาลิปตสัตามธรรมชาติ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 

   จากนั้นเดินทางตอสู พอรตแคมเบลล สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามทีสุ่ดใน

โลก คุณจะตองตะลึงกับภาพทิวทัศนอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟค และ

ลักษณะภูมิประเทศที่ไมเหมือนที่ใด ๆ ในโลก  นําทานชมปรากฏการณ
ธรรมชาติของหิน  Twelve Apostles  ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นกับุญ หรือสิบสอง
สาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต ซึ่งถอืวาเปนความมหัศจรรยทางธรรมชาติที่ไม
ควรพลาด  ( แนะนําซือ้ทัวรเพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร ใหทานชมความงามในมุม
สูงที่รับรองไดวาทานจะตองประทับใจ ราคาที่เริ่มตนโดยประมาณ 115 เหรยีญ
ออสเตรเลียโดยใชเวลา 10  นาที   สําหรับทานที่สนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) 
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมลเบิรน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร  

  นําทานเขาพักทีโ่รงแรม MEL MERCURE WELCOME  HOTEL   หรือเทียบเทา 

 

วันที่หา   เมลเบิรน  – รถไฟจักรไอนํ้าโบราณ  – ชมนกเพนกวนิทีเ่กาะฟลลิป    

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 ใหทานไดอิสระชอปปงหางดังยานกลางเมือง อาทิ เชน David Jones หรือ Myer 
หรืออาจจะเปนสินคาเพื่อเปนของฝากมากมายที่ ตลาด  Queens Victoria 
Market ( ตลาดนี้จะปดทุกวันจันทร และวันพธุ ) หรือจะแวะชอปปงระหวางทางที่ 

Chadstone Shopping Mall  



 
     
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต ณ ภตัตาคาร 

 นําทานเดนิทางสูยานดันดีนองสที่ยังเปนปาของตนยูคาลิปตสัสูสถานรีถไฟจักรไอนํ้าโบราณ (PUFFING 

BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแตเดิมเคยใชเปนเสนทางในการเดินทางระหวางเมืองและขนสงสินคาเปด

ใหบริการในป ค.ศ.1900 เปนรถไฟสายเกาที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปจจุบันไดถูกดดัแปลง
นํามาใชในการทองเทีย่วชมปา นําทานนั่ง รถไฟจกัรไอน้ําโบราณ เพือ่ชม

ทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเสนทางวิ่งของรถไฟและทานยังสามารถ
นั่งหอยขาผอนคลายอารมณพรอมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปดวยหุบเขา
และปาสูงทีย่ังคงความสมบูรณ   
 จากนั้นนาํทานเดินทางสูเขตอนุรักษธรรมชาต ิเกาะฟลลิป ซึ่งเปนเกาะเลก็ ๆ ที่
เต็มไปดวยสัตวพื้นเมืองมากมายที่ทางการอนรุักษทัง้สัตวน้าํและสัตวปาและคง
ความเปนธรรมชาติทีม่ีหาดทรายและปาพุมเลก็ ๆ ซึง่เปนที่อยูของเพนกวินตัว
นอย แมวน้ําและนก นานาชนิด 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร เมนูกุงลอบสเตอร เสิรฟพรอมไวน 

  รสเยี่ยม 

นําทานสู  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณอันนา

ประทับใจกับการชมความนารักของ ฝูงเพนกวนิพันธุเล็กท่ีสุดในโลกที่อยู

รวมกันเปนกลุมใหญบนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอัน
สวยงามยามพระอาทิตยอัสดงซึง่ทานจะไดเห็นฝูงเพนกวินตวันอยพรอมใจกันยก
ขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสูรงัพรอมอาหารในปากมาฝากลูกตัวนอย
ที่รออยูในรงั เหลาเพนกวินทั้งหลายจะสงเสียงเรียกหาลูกและเดินใหทานเห็น
ความนารกัอยางใกลชิด เพนกวินนอยเหลานี้จะออกไปหาอาหารแตเชาและจะ
กลับมาอีกทีตอนพระอาทิตยตก ( หามถายรูปเพนกวิน เพราะเปนการรบกวน
หรืออาจจะทําใหเพนกวินตกใจ ) จากนั้นนําทานเดินทางสูเมลเบิรน 

  นําทานเขาพักทีโ่รงแรม MEL MERCURE WELCOME HOTEL   หรือเทียบเทา  

 

วันที่หก  นครเมลเบิรนชมเมือง  - ชอปปง  – กรุงเทพฯ  

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานชมเมลเบิรนเปนเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจดวยการผสมผสานทั้งความ
เกาและความใหมเขาดวยกัน เปนเมืองหลวงทีต่ั้งอยูบนริมฝงแมน้ํา Yarra มี
สวนสาธารณะริมน้ํา มีสถาปตยกรรมของยุคตืน่ทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 
คละเคลากับตึกสูงระฟาในสมัยปจจุบันทําใหมีภูมิทัศนของเมืองที่ไมเหมือนใคร 
มีแมน้ําตั้งอยูใจกลางเมืองอันเปนเสนหของเมลเบิรน  นําทานชม อาคารรัฐสภา 

อาคารที่กอสรางตามแบบสถาปตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟตซรอย 

สวนสาธารณะขนาดใหญที่เตม็ไปดวยดอกไมนานาพันธุ เปนที่ตั้ง กระทอม

กัปตันคุก (ไมรวมคาเขาชมในกระทอม)บานพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคน
สําคญัของโลก ผูคนพบทวีปออสเตรเลยีและซีกขั้วโลกใต กระทอมนี้ไดถูกยาย
มาเพื่อเปนการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรนในวาระครบรอบ 100 ป อิสระชอปปงอยางจุใจในยานไชนา 

ทาวน รานคามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบานเกาสรางตั้งแตสมยัศตวรรษที ่19 ดวย



 
     
 

บรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซยี   และหางสรรพสินคาชือ่ดัง อาทิ หางเดวดิ โจน หางมายเออร  ใน
ยานถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปดวยรานเสือ้ผาแฟชั่นหลากหลายสําหรับบุรษุ
และสตร ี
 ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ) 

  จากนั้นทําทานเดนิทางสูทาอากาศยานนครเมลเบิรน  
13.55 น.  เหิรฟาสู กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่ TG466 

20.25 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ  

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

                                           อัตราคาบริการ 

คณะผูเดินทาง 

ราคารวมต๋ัว 
1 – 6 // 8 -13 พ.ค.        

13-18 พ.ค. 

      20 – 25 มิ.ย. 

ราคารวมต๋ัว 
8 – 13 กรกฎาคม 

( วันอาสาฬหบูชา ) 

ราคาไมรวมต๋ัวเครื่องบิน 

ตลอดการเดินทาง 

ผูใหญ 66,900.- บาท 69,900.- บาท 39,900.- บาท 

เด็กอายตุํากวา 12 ป พักกับ 1 ผูใหญ  64,900.- บาท 66,900.- บาท 36,900.- บาท 

เด็กอายตุํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญมีเตียง 62,900.- บาท 64,900.- บาท 33,900.- บาท 

เด็กอายตุํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง 60,900.- บาท 62,900.- บาท 30,900.- บาท 

หองพักเดี่ยวเพ่ิมทานละ    9,900.- บาท   9,900.- บาท   9,900.- บาท 

ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หอง  ทานที่ 3 ลด   1,200. -บาท   1,200. -บาท   1,200. -บาท 
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน หากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลง 

*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 20 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 20 ทาน บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

*** ราคาไมรวมตั๋วจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มโดยประมาณ 130 -160 เหรียญออสเตรเลียในราคาตั๋วกรุป หรือราคา
ตั๋วเดี่ยวสามารถตรวจสอบราคาไดที่ www.virginaustralia.com บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเที่ยวบินขึ้นอยูกับ

ตารางบินในแตละวันของสายการบิน 

*** สําหรับหองที่เปนสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนนอยและบางโรงแรมอาจจะเปนเตียงใหญสองเตียงท่ี

สามารถพักได 3 ทาน (2 Double  beds )  หรืออาจจะจัดเปนหองที่มีเตียงเสริมให  หรืออาจจะเปน 1 เตียงใหญ + 1 เตียงเสริม( 1 

Double + 1 Extra bed ) 
 

อัตราน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) ตามเสนทาง และสายการบินภายใน Virgin Australia 

 คาโรงแรมที่พัก (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 

 คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี, คาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย 

 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 

 คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

และประกันสัมภาระในการเดินทางสูญหายหรือถูกขโมยจายในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท 



 
     
 

 คาน้ํามันจากสายการบิน ณ วันที่  6 มีนาคม 2557 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน หากสาย

การบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากนี้ 
อัตราน้ีไมรวม 

 คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 

 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง  
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท  คาซักรีด ฯลฯ 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน สวนคาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไมมี

เพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยก

กระเปา 

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 10,000.- บาท ตอการจองทัวรหนึ่งทาน  

 ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซาเขาประเทศ 

 ออสเตรเลีย กอน 21 วันทํางาน หรือกอน 3 สัปดาห  

 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียลาชา ไมทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน 

  และผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 
        สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการ หากไมไดรับเงิน 

 ครบทั้งหมดกอนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ 

การยกเลิก 
 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันทําการคืนคามัดจํา 10,000.- บาท. 

 แจงลวงหนา 20– 45 วัน กอนเดินทาง หักคามัดจําตั๋วทานละ 10,000 บาท  
 แจงลวงหนา 11-19 วัน กอนเดินทาง ยึดคามัดจํา 20,000.- บาท และมีคาใชจายเพิ่มดังนี ้
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดคามัดจําและหักคาใชจาย 50% จากราคาทัวร  

- กรณีออกตั๋วแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาตั๋ว  

 แจงลวงหนา 1 – 10 วัน กอนเดินทาง จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด  

หมายเหตุ  
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลาชาของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในตางประเทศ 

เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ และบริษัทฯ

จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางออก หรือเขาประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งตองหามนําเขา

ประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมือง

พิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมคืนเงินไหทานไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน  บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา

อันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซาไมครบถวนและไมผานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผูโดยสารเอง บริษัทฯ

จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานัก
อยูในประเทศไทย บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ทานออกตั๋วเองเพื่อตอเครื่องในกรณีที่สายการบิน

ระหวางประเทศลาชา 

 

 

 



 
     
 

 

 

เอกสารในการขอวีซา 
 หนังสือเดินทาง มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน 

 รูปถายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 

 สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สําเนาทะเบียนสมรส  (ถามี)  

 หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทานั้น)หรือสําเนาทะเบียนการคาถาเปนเจาของกิจการ 

 ขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษเทานั้น)   

 ขาราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรขาราชเกษียณ 

 หลักฐานการเงิน โดยใชสมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพยหรือฝากประจํา ยอนหลัง 6 เดือน ออก

จากธนาคารเทานั้น กรณีที่บางทานตองการใช statement ยอนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ตองเปนยอด

คงเหลือแบบไมติดลบเทานั้น (ควรใช Statement จากธนาคารจะสะดวกกวาการใชสมุดเงินฝากตัวจริง เพราะระหวาง

การยื่นวีซาใชเวลาประมาณ 10 -15 วัน ทานจะไมสามารถใชสมุดเงินฝากไดจนกวาจะไดรับผลวีซาจากทางสถานทูต) 

หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไมรับ Bank Guarantee ในการใชยื่นวีซา 
 เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปดเทอมใชบัตรนักเรียน 

 เด็กอายุต่ํากวา 18 ป หากไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูที่ไมไดเดินทาง

ไปดวย โดยใหทางอําเภอออกใหเทานั้น ( หากเดินทางกับบิดาและมารดาพรอมกันไมตองใชหนังสือยินยอม )  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับลูกคาที่มีอายุมากวา 75 ป เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการยื่นวีซาเปนเวลานานกวาบุคคล

ทั่วไปและมีคาใชจายเพิ่มในการทําประกันสุขภาพซึ่งลูกคาจะตองจายเอง นอกจากนี้วีซาขึ้นอยูกับผลของสุขภาพของ

ผูสูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเปนรายบุคคล สวนวันรับวีซาไมสามารถระบุได ( ยกเวนกรณีที่ผูสูงอายุ 75 ปขึ้นไป

ยืนยันที่จะเดินทางจริง บริษัทฯจะดําเนินการใหและแนะนําใหยื่นวีซากอนวันเดินทางมากกวา 45 วัน และตองจายคาทัวร

ทั้งหมดกอนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซาไมผานหรือออกไมทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําใหเดินทางไมไดบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบไมวากรณีได ๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูติดตามที่ผลวีซาออก

แลวแตยกเลิกเพราะกรณีนี้) 

 หากทานตองการใชหนังสือเดินทางไปประเทศอื่นกอนเดินทางกับเรา กรุณาแจงเจาหนาที่กอนที่จะยื่นวีซาเพราะหากยื่น

หนังสือเดินทางเขาไปในสถานทูตแลวไมสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจนกวาจะถึงกําหนดวันออกวีซา 

 กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานเพื่อกรอกฟอรมในการ

ยื่นวีซา 

 ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ 12 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเขาสถานทูตแลวไมสามารถดึงออกมาจาก

สถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม หากมีการใชเลมเดินทางไปประเทศอื่นกอน จําเปนตองแจงใหเราทราบ

กอนยื่นวีซา  หากทานไมแจงใหทราบ บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

เงื่อนไขสําคญัของการพิจารณาวีซา 
 การพิจารณาอนุมัติวีซานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ

เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทานั้น(หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซาหรือพิจารณาผลวีซา

ลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง  สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการยื่นคํารองขอวีซาใหม

ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมพรอมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง)  หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอัน

เนื่องมาจากการใชหลักฐานปลอม หรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

ทั้งหมด 



 
     
 

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไวขางตนใหครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกของทานเองในการย่ืนขอวีซา  

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับย่ืนวีซา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา ไมตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุป*** 

โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน 
 
 

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

2. วัน-เดือน-ปเกิด ..........................................  อายุ .................... ป   สถานที่เกิด ................................................ 

3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

4. ที่อยูปจจุบัน (ทีต่ิดตอไดสะดวก) ..................................................................................................................... 

......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย  ............................ 

โทรศัพทบาน .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อาชีพปจจุบัน .............................................. ตําแหนง ..................................................... 

ชื่อสถานที่ทํางาน หรือรานคา ...................................................................................................................... 

ที่อยู.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ............................. 

โทรศัพทที่ทํางาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา     (.....) มาย     (.....) อยูกินฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู 

ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส 

ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปเกิด ........................................ 

ที่อยูปจจุบัน (ทีต่ิดตอไดสะดวก) ........................................................................................................................... 

โทรศัพทที่บาน ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดนิทางไปดวยกนั   กรณุาระบ ุ

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 

8. กรณีเปนนักเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศกึษา .................................................................................. 

ที่อยู ....................................................................................... รหัสไปรษณีย ............โทรศัพท ........................................ 

9. ทานเคยถูกปฏิเสธการวีซาหรือไม   ไมเคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 

 ขอมูลสวนตัวเพิ่มเติม 

10. ประเภทหองพัก (จัดหองพัก) 

 10.1 หองพักผูใหญ 2 ทาน  (TWN / DBL) ............หอง    

 10.2  หองพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใหญ……..หอง 

 10.3  หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (มีเตยีง) 

 10.4  หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (ไมมีเตียง) 

 10.4 หองพักผูใหญ 3 ทาน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอง    

 10.5 หองพัก 1 ทาน (SGL) ………หอง     
11. อาหาร        ไมทานเนื้อววั  ไมทานเนื้อหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัส 



 
     
 

      อืน่ๆ............................................................ 

12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออรคิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถามี) .................................................. 


