
 

     

 

  

POPULAR AUSTRALIA  6 DAYS 

ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ท 6 วนั 4 คนื 
บริษัท เอ พลสั ทราเวลิ  จ ากดั ขอเชิญท่านเดินทางเยอืนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐ

นิวเซาทเ์วลส์ ล่องเรือส าราญชม อ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ส่ิงก่อสร้างอนัโด่งดงัของออสเตรเลียท่ีองคก์าร
ยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแห่งใหม่  ล่องเรือส าราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสง
ตะวนัและทะเลสีครามบรรยากาศอนัสดช่ืนของอ่าวซิดนีย ์ ชม สตัวพ้ื์นเมืองหลากหลายชนิดท่ีโคอาล่า พาร์ค พร้อมชม
การสาธิตการตดัขนแกะ ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ต านานแห่งอุทยานแห่งชาตบิลูเม้าท์เท่นส์ อนั
เป็นมรดกโลก  เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารท่ีก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์และ กระท่อมกปัตนัคุ้ก นกัส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวีป
ออสเตรเลีย เกาะฟิลลปิชมฝูงนกเพนกวนิ ท่ีเดินข้ึนจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลบัคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลกูตวั
นอ้ย รถไฟจกัรไอน า้โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนถ่ายล าเลียง
ถ่านหินระหว่างเมืองในสมยัก่อนแต่ปัจจุบนัดดัแปลงใหเ้ป็นรถไฟในการท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ 

 เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอร ์เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม  

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 
ก าหนดการเดินทาง   12 – 17 เมษายน 2557 ( สงกรานต ์)  
     11 – 16 / 13 -18 เมษายน 2557 ( สงกรานต ์) 
    1 – 6 พฤษภาคม 2557(วนัแรงงาน) / 8 -13 พฤษภาคม 2557 ( วนัวิสาขบชูา) 

วันแรก   กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

15.30 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D 
เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG) เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบัและบริการเอกสารการเดินทาง 

17.50 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 475 

วันท่ีสอง  นครซิดนีย–์สวนสตัวพ์ื้ นเมืองชมกาตดัขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลเูมา้ทเ์ท่นส ์– ซิดนีย ์

07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย หลงั

ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําท่านเดนิทางสู ่สวนสตัวพ์ืน้เมือง KOALA PARK 
SANCTUARY เพลดิเพลนิไปกบัการชมธรรมชาตแิละความน่ารกัของเหล่าสตัวพ์ื้นเมอืง
นานาชนิด อาท ิโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ใหท้่านไดส้มัผสัและถ่ายรปูคูก่บัโคอาล่าตวั
น้อยอย่างใกลช้ดิ สนุกสนานกบัการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชืน่ผอ่น
คลายไปกบับรรยากาศอนัรม่รืน่ บนพื้นทีก่วา่ 10 เอเคอรข์องผนืปา่อนัอุดมสมบรูณ์เขต
รอ้นชืน้ พรอ้มชมการสาธิตการตดัขนแกะ หนึ่งในอาชพีทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัชาว
ออสเตรเลยี   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั บารบี์คิว ณ ร้านอาหารท่ีโคอาล่า พารค์ 
  นําท่านเดนิทางเขา้สู ่อทุยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชืน่ชมทวิทศัน์อนัสวยงามบนผนื

แผน่ดนิและหุบเขาอนักวา้งใหญ่ซึง่เป็นทีอ่ยู่ของนกนานาชนิด สตัวต์าง ๆ สามารถอาศยัอยู่ตามธรรมชาตแิละเตม็



 

     

 

  

ไปดว้ยตน้ยูคาลปิตสัเวลามองระยะไกลเป็นสน้ํีาเงนิตามหุบเขาอนักวา้ง ใหญ่ ผา่นเมอืงเลก็ๆกลางหุบเขาชือ่วา่ 
KATOOMBA  จากนัน้ชม เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหนิใหญ่สามกอ้นรปูทรงแปลก
ตาทีเ่กดิจากฝนและลมพดัจนเกดิเป็นตํานานความรกัอนัแสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอรจิิ้น สามตนทีถู่กสาปใหเ้ป็น
หนิสามกอ้นทําใหหุ้บเขาแห่งนี้มคีวามงามยิง่ขึน้ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ SCENIC WORLD บรษิทัทีบ่รกิาร
กระเชา้และรถรางลงหุบเขาทําใหท้่านไดช้มเขาสามอนงคไ์ดส้วยงามยิง่ขึน้อกีมมุ  นําท่านรถรางไฟฟ้า 
(KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ทีด่ดัแปลงมาจากรถขนถ่านหนิในสมยักอ่นมี
ความชนัถงึ 45 องศา วิง่ผา่นทะลุหุบเขาอนัสงูชนัสูหุ่บเขาดา้นล่างอย่างตื่นเตน้และ
หวาดเสยีว จากนัน้ใหท้่านไดเ้ดนิชมธรรมชาตติามทางไมท้ีจ่ดัไวอ้ย่างสวยงามใตหุ้บ
เขา ชมปา่ฝนและหุ่นจําลองการขดุถ่านหนิในสมยักอ่น  จากนัน้ขึน้กระเช้า SCENIC 
CABLEWAY จากใตหุ้บเขาสูด่า้นบนพรอ้มชมความงดงามเบือ้งล่างของหุบเขาสน้ํีา
เงนิทีท่่านยงัสามารถชมยอดเขาสามอนงคอ์กีมมุทีแ่ตกต่าง ( ในกรณีที ่RAILWAY ปิด
ปรบัปรงุ กส็ามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึน้หรอืลงหุบเขาแทน )  

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  TRAVELODGE WENTWORTH SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสาม  นครซิดนีย ์– เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ชอ้ปป้ิง -เมลเบิรน์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่านชมนครซดินีย์ โดยผา่นชมหาดบอนได หาดทรายทีห่นุ่มสาวชาวออสซีน่ิยม
มาพกัผอ่นวนัหยุดหรอืยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อนัสดชื่น ที่
นิยมเล่นกระดานโตค้ลื่น หาดทรายแห่งนี้ยงัไดเ้ป็นเสน้ทางในการวิง่มาราธอนและ
วอลเลย์บอลชายหาดในคราวทีจ่ดักฬีาโอลมิปิก ปี 2000  ผา่นชมบ้านของเศรษฐี
บนเนินเขา แวะจุดชมววิบนหน้าผาเพื่อชมทศันียภาพอนัสวยงามของอ่าวซดินีย์  และ

มหาสมุทรแปซิฟิคท่ีสวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะไดช้ม
ทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเขา้ซิดนีย์
ในทางเรือ ในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยงิต่อตา้นขา้ศึกท่ีเขา้มาทางเรือในยาม
สงคราม ม้าหินของมิสซิสแมค็ควอรี่ มา้นัง่หนิตวัโปรดของภรยิาของผู้สาํเรจ็
ราชการคนแรกของรฐันิวเซาท์เวลส์ ซึง่เป็นมา้หนิทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะ 
ดา้นหน้าเป็นอ่าวซดินีย์ทีส่วยงาม  นอกจากนี้ดา้นบนสวนสาธารณะยงัเป็นจุดถ่ายรปู
ทีส่วยงามทีท่่านจะถ่ายรปูใหเ้หน็โรงละครโอเปรา่ เฮา้สแ์ละสะพานฮารเ์บอรเ์ป็น
สญัลกัษณ์ของนครซดินีย์  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) 
สิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่ดว้ยหลงัคารปูเรอืซอ้นกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ในแบบ
สถาปตัยกรรมรว่มสมยัทีส่รา้งชือ่เสยีงใหก้บัออสเตรเลยี ออกแบบโดย ยอรน์  อูซอง 
สถาปนิกชาวเดนมารก์ ดว้ยงบประมาณในการกอ่สรา้งกวา่รอ้ยลา้นเหรยีญ ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 14 ปี 
และองคก์ารยเูนสโกไดล้งทะเบียนข้ึนเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสิร์ต 
หอ้งแสดงละคร และหอ้งภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮาร์
เบอร์  ที่เช่ือมต่อระหว่างซิดนียท์างดา้นเหนือกบัตวัเมืองซิดนียเ์ขา้หากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนียไ์ดอ้ยา่งสวยงามและ
ท าใหก้ารเดินเขา้สู่ตวัเมืองซิดนียไ์ดส้ะดวงยิง่ข้ึน  ชมเรือใบท่ีชาวออสซ่ีน าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี 



 

     

 

  

จากนัน้เดนิทางกลบัสูซ่ดินีย์ แวะรา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงเพื่อเป็นของฝาก อาทเิชน่ครมีบาํรงุผวิ หรอืของที่
ระลกึต่าง ๆ เชน่พวงกญุแจโคอาล่า หรอืจงิโจ้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหารไทย 
 จากน้ันเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ  
…….น. เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมลเบิรน์เท่ียวบินท่ี  
…….น.  ถึงนครเมลเบิรน์เมืองหลวงแห่งรฐัวิคตอเรีย   

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  MEL  MERCURE WELCOME  HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสี ่   เกรทโอเชี่ยนโรด้ ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย ์ - พอรต์แคมเบลล ์ - เมลเบิรน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดนิทางจากเมลเบริน์ตามเสน้ทางสาย เกรทโอเช่ียนโร้ดแบบเตม็สาย ทีส่วยงามและเป็นทีรู่จ้กั
ของนักท่องเทีย่วทีจ่ะพลาดไมไ่ดเ้ลยหากมาถงึรฐัวกิตอเรยี ผ่านทางเมอืงจลีองทีเ่ป็นเมอืงแห่ง
อุตสาหกรรมของรฐัวกิตอเรยี จากนัน้น าท่านเขา้สูเ่ขตเกรทโอเชีย่นโรด้ ใหท้่าน
ไดช้มทศันียภาพทีส่วยงามของชายฝ ัง่มหาสมทุรและหาดทรายต่าง ๆ ตาม
เสน้ทางทีง่ดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลยี โดยผ่าน เมอืง Anglesea และ
เมอืง Lorne ทีเ่ตม็ไปดว้ยธรรมชาตพิรอ้มทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเขา้สู ่
Apollo Bay ทีเ่ป็นอกีเมอืงยอดนยิมของนักท่องเทีย่วทีส่วยงามอกีเมอืง
และมนี ้าทะเลสนี ้าเงนิตดักบัป่าอนัเขยีวขจที าใหเ้มอืงน้ีมเีสน่หส์วยงาม 
นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอาลา่ทีอ่ยู่ตามตน้ยูคาลปิตสัตามธรรมชาต ิ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
   จากนัน้เดนิทางต่อสู ่พอรต์แคมเบลล ์สมัผสักบัทศันียภาพทีส่วยงามทีส่ดุใน

โลก คณุจะตอ้งตะลงึกบัภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมทุรแปซฟิิค และ
ลกัษณะภูมปิระเทศทีไ่มเ่หมอืนทีใ่ด ๆ ในโลก  น าท่านชมปรากฏการณ์
ธรรมชาตขิองหนิ  Twelve Apostles  ซึง่ตัง้ชื่อตาม 12 นักบญุ หรอืสบิสอง
สาวกศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิต ์ซึง่ถอืว่าเป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาตทิีไ่ม่
ควรพลาด  ( แนะน าซื้อทวัรเ์พิม่โดยนัง่เฮลคิอปเตอร ์ใหท้่านชมความงามในมมุ
สงูทีร่บัรองไดว้่าท่านจะตอ้งประทบัใจ ราคาทีเ่ริม่ตน้โดยประมาณ 115 เหรยีญ
ออสเตรเลยีโดยใชเ้วลา 10  นาท ี  ส าหรบัท่านทีส่นใจกรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัร)์ 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มลเบริน์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม MEL MERCURE WELCOME  HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหา้   เมลเบิรน์  – รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ  – ชมนกเพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงหา้งดงัย่านกลางเมือง อาทิ เช่น David Jones หรือ Myer 
หรืออาจจะเป็นสินคา้เพ่ือเป็นของฝากมากมายท่ี ตลาด  Queens Victoria 
Market ( ตลาดน้ีจะปิดทุกวนัจนัทร ์และวนัพุธ ) หรือจะแวะชอ้ปป้ิงระหว่างทางท่ี 

Chadstone Shopping Mall  



 

     

 

  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดนิทางสูย่่านดนัดนีองสท์ีย่งัเป็นป่าของตน้ยูคาลปิตสัสูส่ถานีรถไฟจกัรไอน ้าโบราณ (PUFFING 
BILLY STEAM TRAIN) ซึง่แต่เดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดนิทางระหว่างเมอืงและขนสง่สนิคา้เปิด
ใหบ้รกิารในปี ค .ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าทีว่ ิง่ระยะสัน้ ๆ ปจัจบุนัไดถู้กดดัแปลง
นํามาใชใ้นการท่องเทีย่วชมป่า นําท่านนัง่ รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ เพือ่ชม
ทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวิง่ของรถไฟและท่านยงัสามารถ
นัง่หอ้ยขาผ่อนคลายอารมณ์พรอ้มชมทศันียภาพตลอดทางทีเ่ตม็ไปดว้ยหุบเขา
และป่าสงูทีย่งัคงความสมบรูณ์   
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เขตอนุรกัษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ี

เต็มไปดว้ยสตัวพ้ื์นเมืองมากมายท่ีทางการอนุรกัษ์ทั้งสตัวน์ ้าและสตัวป่์าและคง

ความเป็นธรรมชาติท่ีมีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของเพนกวินตวั

น้อย แมวน ้าและนก นานาชนิด 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอร ์เสริฟ์พรอ้มไวน ์
  รสเยีย่ม 

น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณอ์นัน่า

ประทบัใจกบัการชมความน่ารกัของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กท่ีสุดในโลกท่ีอยู่

รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนั

สวยงามยามพระอาทิตยอ์สัดงซึ่งท่านจะไดเ้ห็นฝูงเพนกวินตวัน้อยพรอ้มใจกนัยก

ขบวนพาเหรดขึ้ นจากทะเลเพ่ือกลบัคืนสู่รงัพรอ้มอาหารในปากมาฝากลูกตวัน้อย

ท่ีรออยู่ในรงั เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินใหท่้านเห็น

ความน่ารกัอย่างใกลชิ้ด เพนกวินน้อยเหล่าน้ีจะออกไปหาอาหารแต่เชา้และจะ

กลบัมาอีกทีตอนพระอาทิตยต์ก ( หา้มถา่ยรปูเพนกวนิ เพราะเป็นการรบกวน

หรืออาจจะท าใหเ้พนกวนิตกใจ ) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมลเบิรน์ 

  น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม MEL MERCURE WELCOME HOTEL   หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีหก  นครเมลเบิรน์ชมเมือง  - ชอ้ปป้ิง  – กรุงเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่านชมเมลเบริน์เป็นเมอืงทีม่คีวามตื่นตาตื่นใจดว้ยการผสมผสานทัง้ความ
เก่าและความใหมเ่ขา้ดว้ยกนั เป็นเมอืงหลวงทีต่ ัง้อยู่บนรมิฝ ัง่แมน้ํ่า Yarra มี
สวนสาธารณะรมิน้ํา มสีถาปตัยกรรมของยุคตื่นทองในสมยักลางศตวรรษที ่18 
คละเคลา้กบัตกึสงูระฟ้าในสมยัปจัจบุนัทําใหม้ภีูมทิศัน์ของเมอืงทีไ่มเ่หมอืนใคร 
มแีมน้ํ่าตัง้อยู่ใจกลางเมอืงอนัเป็นเสน่หข์องเมลเบริน์  น าท่านชม อาคารรฐัสภา 

อาคารท่ีก่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟิตซรอย 

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์เป็นท่ีตั้ง กระท่อม

กปัตนัคุก้ (ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม)บา้นพกัของนักส ารวจชาวองักฤษคน

ส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต ้กระท่อมน้ีไดถู้กยา้ย

มาเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรน์ในวาระครบรอบ 100 ปี อสิระชอ้ปป้ิงอย่างจใุจในย่านไชน่า 
ทาวน์ รา้นคา้มากมายบนถนน Swanston และยงัมอีาคารบา้นเก่าสรา้งตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่19 ดว้ย



 

     

 

  

บรรยกาศแบบชาวจนีและชาวเอเซยี   และหา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงั อาท ิหา้งเดวดิ โจน์ หา้งมายเออร ์ ใน
ย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้แฟชัน่หลากหลายสาํหรบับรุุษ
และสตร ี
 ( อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ) 

  จากนัน้ทําท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานนครเมลเบริน์  
15.25 น.  เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG466 
20.35 น.      เดินทางถึงกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  
 

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

                            อัตราค่าบริการ 

คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
12 -17   

เมษายน 2557 
 

ราคารวมตัว๋ 
11 -16 / 13-18 
เมษายน 2557 

1-6 / 8-13 
พฤษภาคม2557 

ราคาไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

ตลอดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 70,900.- บาท 69,900.- บาท 39,900.- บาท 
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  67,900.- บาท 66,900.- บาท 36,900.- บาท 
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 65,900.- บาท 64,900.- บาท 33,900.- บาท 
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 61,900.- บาท 60,900.- บาท 30,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ    9,900.- บาท   9,900.- บาท   9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง  ท่านที ่3 ลด   1,200. -บาท   1,200. -บาท   1,200. -บาท 
*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของสายการบนิ หากสายการบนิมกีารเปลี่ ยนแปลง 

*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จํานวน 20 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากวา่ 20 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** ราคาไมร่วมตัว๋จะตอ้งซื้อตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพิม่โดยประมาณ 130 -160 เหรยีญออสเตรเลยีในราคาตัว๋กรุ๊ป บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเทีย่วบนิขึน้อยู่กบัตารางบนิในแต่ละวนัของสายการบนิ  
*** ส าหรับหอ้งท่ีเป็นสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนนอ้ยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สามารถพกัได ้3 ท่าน หรืออาจจะจดัเป็นหอ้งท่ีมีเตียงเสริมให ้ 
 
อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) ตามเสน้ทาง และสายการบนิภายใน  Virgin Australia 

 คา่โรงแรมทีพ่กั (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบใุนรายการ , คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี, คา่วซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ  

 คา่ประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาลในต่ างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  
และประกนัสมัภาระในการเดนิทางสญูหายหรอืถูกขโมยจ่ายในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท 

 คา่น้ํามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่ 20 ธนัวาคม 2556 และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษน้ํีามนั หากสาย
การบนิเปลีย่นแปลงภาษน้ํีามนัหลงัจากนี้ 



 

     

 

  

 
อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่ทําหนงัสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว  
 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิ กาํหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และค่ าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ , คา่โทรศพัท์  คา่ซกัรดี ฯลฯ  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ทปิคนขบัรถของออสเตรเลยีตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋าทีโ่รงแรมไมม่ี

เพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตัวเองเพื่อความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ ไมม่พีนกังานยก
กระเป๋า 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน 10,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งท่าน  
 ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทําวซี่าเขา้ประเทศ 

 ออสเตรเลยี กอ่น 21 วนัทํางาน หรอืกอ่น 3 สปัดาห์  
 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทําวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไมท่นักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ 

  และผลวซี่าของท่านไมผ่า่น บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจําทัง้หมด 
        สาํหรบัสว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็คา่ทวัร์ทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนัทําการ หากไมไ่ดร้บัเงนิ 

 ครบทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร  
การยกเลิก 

 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัทําการคนืคา่มดัจํา 10,000.- บาท. 
 แจง้ล่วงหน้า 20– 45 วนั กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจําตัว๋ท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ลว่งหน้า 11-19 วนั ก่อนเดนิทาง ยดึคา่มดัจาํ 10,000.- บาท และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ดงันี้ 
- กรณีทีถู่กปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทูต ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจําและหกัคา่ใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ตัว๋  

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 10 วนั กอ่นเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด  

หมายเหต ุ 
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั และบรษิทัฯ
จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ  เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ตอ้งหา้มนําเขา้
ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง
พจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมค่นืเงนิไหท้่านไมว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น   บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า
อนัสบืเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวซี่าไมค่รบถว้นและไมผ่า่นมาตรฐานในเรือ่งการเงนิและการทํางานของ ตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯ
จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ํานกั
อยู่ในประเทศไทย บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครือ่งในกรณีทีส่ายการบนิ
ระหวา่งประเทศล่าชา้ 
 
 
 
 



 

     

 

  

 
เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสอืเดนิทาง มอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน 
 รปูถ่ายส ีจํานวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
 สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน  
 สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ, สาํเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
 หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่  (ภาษาองักฤษเท่านัน้)  หรอืสาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของ

กจิการ 
 ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการทํางาน (ภาษาองักฤษเท่านัน้)   
 ขา้ราชการเกษยีณอายุ ขอสาํเนาบตัรข้าราชเกษยีณ 
 หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุเงินฝากตวัจริง หรือ statement ประเภทออมทรพัยห์รือฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน 

ออกจากธนาคารเท่านัน้ กรณีท่ีบางท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ประเภทกระแสรายวนั ต้องเป็น
ยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านัน้  (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมดุเงินฝากตวัจริง เพราะ
ระหว่างการยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 - 15 วนั ท่านจะไม่สามารถใช้สมดุเงินฝากได้จนกว่าจะได้รบัผลวีซ่าจากทาง
สถานทตู) หมายเหต ุสถานทูตออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

 เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน (ตวัจรงิ) หรอืสมดุรายงานประจําตวันกัเรยีน หรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน 
 เดก็อายุตํ่ากวา่ 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา จะตอ้งมหีนังสือยินยอมจากบดิาหรอืมารดาผูท้ีไ่มไ่ด้

เดนิทางไปดว้ย โดยให้ทางอ าเภอออกให้เท่านัน้ ( หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพรอ้มกนัไมต่อ้งใชห้นงัสอืยนิยอม )  
 ส าหรบัผูสู้งอายุตัง้แต่ 75 ปีขึน้ไปต้องตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมกบัโรงพยายามท่ีสถานทตูออสเตรเลียก าหนดเท่านัน้  

โดยต้องยื่นวีซ่าเข้าไปก่อนแล้วสถานทตูจะออกแบบฟอรม์ตรวจสุขภาพให้โดยระบโุรงพยาบาลและหมอไว้
เท่านัน้ นอกจากนี้จะตอ้งท าประกนัสุขภาพระหว่างเดินทางส าหรบัผูสู้งอายุเพ่ิม โดยมคีา่ใชจ้่ายต่อท่านประมาณ 800 
บาท (คา่ใชจ้่ายในการทําประกนัสขุภาพไมไ่ดร้วมอยู่ในคา่บรกิาร ซึง่ลูกคา้สามารถจดัทําเองได้ ) โดยทางโรงพยาบาลจะ
ระบวุา่ “สขุภาพรา่งกายแขง็แรง สามารถเดนิทางไปต่างประเทศได้ ” ส าหรบัผูสู้งอายุผลวีซ่าอาจจะออกล่าช้ากว่า
บคุคลทัว่ไปควรยื่นมากกว่า 30 วนัก่อนเดินทาง บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบหากผลวีซ่าไม่ผา่นเพราะบริษทัฯเป็น
เพียงตวัแทนยื่นเอกสารให้เท่านัน้ การออกวีซ่าขึน้อยู่กบัผลสุขภาพและขัน้ตอนการพิจารณาของสถานทตู   

 หากท่านตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอื่นกอ่นเดนิทางกบัเรา กรณุาแจง้เจา้หน้าที่กอ่นทีจ่ะยื่นวซี่าเพราะหากยื่น
หนงัสอืเดนิทางเขา้ไปในสถานทูตแลว้ไมส่ามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกวา่จะถงึกาํหนดวนัออกวซี่า  

 กรณุาใส่หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ลงในสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้นเพื่อกรอกฟอรม์ในการ
ยื่นวซี่า 

 ระยะเวลาในการยื่นวซี่าประมาณ 12 - 15 วนั หนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT)ทีย่ื่นเขา้สถานทูตแลว้ไมส่ามารถดงึออกมา
จากสถานทูตไดจ้นกวา่จะถงึวนักาํหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไมแ่จ้งใหท้ราบ บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้  

 
เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยื่นวซี่าไมส่ามารถ
แทรกแซงการพจิารณาของสถานทูตได ้ ซึง่ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารที่ระบเุท่านัน้(หากท่านถกูปฏิเสธการออกวีซ่าหรือพิจารณาผลวีซ่า
ล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง   สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่
กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่พร้อมเอกสารชุดใหม่ทกุคร ัง้)  หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนั



 

     

 

  

เนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม หรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ทัง้หมด 

 
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไว้ข้างต้นให้ครบตา มที่ก าหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า  

 
 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน  
1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ..................................................................... ......................  
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ................................................  
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ............................................... .................................... ... 
4. ท่ีอยู่ปัจจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) .....................................................................................................................  
........................................................... .............................................................. รหสัไปรษณีย ์ ............................  
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ .....................................................  
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  
ช่ือสถานที่ท างาน หรือร้านคา้ ................................................................... ท่ีอยู่ .............................................. ..... 
.......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.............................  
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร .........................................  
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ........................................ ..............................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................  
ท่ีอยู่ปัจจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) .................................................................................................................. ......... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ...................................................  
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................... .............   ความสัมพนัธ์ ............................  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................  
 ช่ือ-นามสกุล ..................................................... ...................   ความสัมพนัธ์ ............................  
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา ..................................................................................  
ท่ีอยู่ ............................................ ....................................................................................... รหสัไปรษณีย ์..................  
โทรศพัท ์.....................................................   
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา (.......) ไม่เคย                    (......) เคยถูกปฏิเสธวซ่ีา     ประเทศ................................. 
 

 


