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บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดับริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั  
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

 

 
 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/1967 
 

มั่นใจมั่นใจทุกการเดนิทางทุกการเดนิทาง  ประสบการณ์กว่า ประสบการณ์กว่า 2200    ปีปี  
    ((BBWW..  AAUUSS--PPOOPP  66  DD  44  NN  BBYY  TTGG))  

เยอืนเยอืนออสเตรเลยีออสเตรเลยี    66  วนั วนั 44  คนืคนื  

เกบ็เกบ็ครบครบไฮไลท์ ไฮไลท์ ซิดนีย์ซิดนีย์    บลูเมาท์เท่นส์บลูเมาท์เท่นส์  เมลเบิร์นเมลเบิร์น  เกรทโอเช่ียนโร้ทเกรทโอเช่ียนโร้ท  

          โดยสายการบินไทย (โดยสายการบินไทย (TTGG))  
  
  

 
 
 

บริษัท เอฟวินิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากัด ขอเชิญท่านเดินทางเยอืนประเทศออสเตรเลีย 
 - มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาทเ์วลส์  
 - ล่องเรือส าราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ส่ิงก่อสร้างอนัโด่งดงัของออสเตรเลีย 
 - ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวนัและทะเลสีครามบรรยากาศอนัสดช่ืนของอ่าวซิดนีย ์  
 - ชมสตัวพ์ื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ค   
 - ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ต านานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อนัเป็นมรดกโลก  
 - ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป  
 - สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ์  
 - กระท่อมกัปตันคุ้ก นกัส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลีย  
 - เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลบัคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตวันอ้ย  
 - รถไฟจักรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)  

 เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม  

 พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  10 -15 , 11 -16   เมษำยน 2561  

     12 -17 , 13 -18   เมษำยน 2561  
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วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง       นครซิดนีย ์- อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK 

 
 
16.00 น.  คณะเดินทำงพร้อมกนัที่ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู  ช้ัน 4  ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2  แถว D เคำน์เตอร์สำย

กำรบินไทย (TG) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

19.20 น.  เหิรฟ้ำสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 475 

 

 

 
07.20 น.  เดินทำงถงึท่ำอำกำศยำนคิงฟอร์ดสมิทธ ์นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่ำนพิธตีรวจคนเข้ำเมือง  

   น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ ชื่นชมทวิทศัน์อนัสวยงำม

บนผนืแผ่นดินและหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนำนำชนิด สตัว์ต่ำง ๆ 

สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและเตม็ไปด้วยต้นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกล

เป็นสนี ำ้เงินตำมหุบเขำอนักว้ำงใหญ่ผ่ำนเมืองเลก็ๆกลำงหุบเขำชื่อว่ำ 

KATOOMBA   

จำกน้ัน  ชม เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สำมก้อน

รูปทรงแปลกตำที่เกดิจำกฝนและลมพัดจนเกิดเป็นต ำนำนควำมรักอนัแสนเศร้ำ

ของยักษ์สำวอะบอริจ้ินสำมตนที่ถูกสำปให้เป็นหินสำมก้อนท ำให้หุบเขำแห่งน้ีมี

ควำมงำมยิ่งขึ้น จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริกำร

กระเช้ำและรถรำงลงหุบเขำท ำให้ท่ำนได้ชมเขำสำมอนงค์ได้สวยงำมยิ่งขึ้นอกีมุม 

น ำท่ำนรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมำจำก

รถขนถ่ำนหินในสมัยก่อนมีควำมชันถงึ 45 องศำ วิ่งผ่ำนทะลุหุบเขำอนัสงูชันสู่หุบ

เขำด้ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้นและหวำดเสยีว จำกน้ันให้ท่ำนได้เดินชมธรรมชำติตำมทำงไม้ที่จัดไว้อย่ำงสวยงำม

ใต้หุบเขำ ชมป่ำฝนและหุ่นจ ำลองกำรขุดถ่ำนหินในสมัยก่อน จำกน้ันขึ้ นกระเชา้ SCENIC CABLEWAY 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์

2 
นครซิดนีย ์– สวนสตัวพ้ื์นเมือง KOALA PARK  

อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ 

3 
นครซิดนีย ์– เทีย่วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ 

ชอ้ปป้ิง – เมลเบิรน์ 

4 
เกรทโอเช่ียนโรด้(เต็มสาย)-เมืองอโพโลเบย ์

พอรต์แคมเบลล-์เมลเบิรน์ 

5 
เมลเบิรน์–รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณชมนมเพนกวินที่ 

เกาะฟิลลิป + ทานกุง้มงักรท่านละครึง่ตวั พรอ้มไวน ์

6 นครเมลเบิรน์ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง       นครซิดนีย ์– เทีย่วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ชอ้ปป้ิง – เมลเบริน์ 

 

จำกใต้หุบเขำสู่ด้ำนบนพร้อมชมควำมงดงำมเบื้องล่ำงของหุบเขำสนี ำ้เงินที่ท่ำนยังชมยอดเขำสำมอนงค์อกี

มุมที่แตกต่ำง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

จำกน้ัน  น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลิน

ไปกบักำรชมธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสตัว์พ้ืนเมืองนำนำชนิด อำท ิ โค

อาล่า จิงโจ ้ วอมแบท ให้ท่ำนได้สมัผสัและถ่ำยรูปคู่กบัโคอำล่ำตัวน้อยอย่ำง

ใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลำย

ไปกบับรรยำกำศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่ำ 10 เอเคอร์ของผนืป่ำอันอดุมสมบูรณ์เขต

ร้อนชื้น หลังจำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตัวเมืองซิดนีย ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

จำกน้ัน  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จำกน้ัน  น ำท่ำนชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำว

ออสซ่ีนิยมมำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเยน็ในบรรยำกำศท่ำมกลำงสำยลม 

แสงแดดอนัสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดำนโต้คล่ืน หำดทรำยแห่งน้ียังได้เป็น

เส้นทำงในกำรวิ่ง มำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกฬีำ

โอลิมปิก ปี 2000   

จำกน้ัน ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ำผำเพ่ือชมทศันียภำพอนัสวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ 

และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชมวิวที่สวยงำมอกีแห่งที่ท่ำนจะได้ชมท้องทะเลอัน

งดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุด

วำงปืนใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำมสงครำม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้ำนั่งหินตัวโปรด

ของภริยำของผู้ส ำเรจ็รำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำทเ์วลส ์ ซ่ึงเป็นม้ำหินทรำยอยู่ปลำยสดุของสวนสำธำรณะ 

ด้ำนหน้ำเป็นอ่ำวซิดนีย์ที่สวยงำม นอกจำกน้ีด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็นจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมที่ท่ำนจะ

ถ่ำยรูปให้เหน็โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ำสแ์ละสะพำนฮำร์เบอร์เป็นสญัลักษณ์ของนครซิดนีย์ แวะร้ำนช้อปป้ิง

สนิค้ำพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำก อำทิเช่นครีมบ ำรุงผวิ หรือของที่ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือ

จิงโจ้ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  

จำกน้ัน ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์  เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์ (OPERA 

HOUSE) สิ่งก่อสร้ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณ์

ในแบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ำงช่ือเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบ

โดย ยอร์นอซูอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณในกำรก่อสร้ำงกว่ำ

ร้อยล้ำนเหรียญ ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถงึ 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้

ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบไปด้วยห้อง

แสดงคอนเสร์ิต ห้องแสดงละคร และห้องภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือท่ำนยัง
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สำมำรถถ่ำยรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์ ที่เช่ือมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ำนเหนือกบัตัวเมืองซิดนีย์เข้ำหำกนั ทอด

ยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมและท ำให้กำรเดินเข้ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชำว

ออสซ่ีน ำออกมำล่องอ่ำวอวดควำมงำมในอ่ำวแห่งน้ี  

จำกน้ัน เดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ ให้ท่ำนได้อสิระช้อปป้ิงที่ย่ำนซิต้ีเซน็เตอร์ หรือปป้ิงสนิค้ำมำกมำยจำกห้ำงดัง Queen 

Victoria Building (Q.V.B) ได้รับกำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็นที่รู้ จักกนัทั่วไปในท้องถิ่นว่ำ

ตึก QVB ต้ังอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่ำงถนน Market กบั ถนน Park เป็นอำคำรช้อปป้ิงสงูสี่ช้ัน มี

สนิค้ำประเภทแฟชั่น อญัมณี ของใช้ในบ้ำน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่ำนสำมำรถเดินทำงใต้ดินสู่ย่ำน Centre 

Point เพ่ือซ้ือสนิค้ำยี่ห้อดังมำกมำย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

จำกน้ัน เดินทำงสู่ สนามบนิภายในประเทศของเมืองซิดนีย ์

…….น. เดินทำงโดยสำยกำรบินโดยสำยกำรบินภำยในประเทศ สู่ เมลเบริน์ เที่ยวบินที่ 

…….น.  ถงึนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย   

  น ำท่ำนเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME/ BAYVIEW EDEN  หรือเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีส่ีข่องการเดินทาง      เกรทโอเชีย่นโรท้ (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย ์–พอรต์แคมเบลล ์-เมลเบริน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงจำกเมลเบิร์นตำมเส้นทำงสำย เกรทโอเชีย่นโรด้แบบเต็ม

สาย ที่สวยงำมและเป็นที่รู้ จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลำดไม่ได้เลยหำกมำถงึ

รัฐวิกตอเรียผ่ำนทำงเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุตสำหกรรมของรัฐวิกตอเรีย  

จำกน้ัน น ำท่ำนเข้ำสู่เขตเกรทโอเช่ียนโร้ดให้ท่ำนได้ชมทัศนียภำพที่สวยงำมของ

ชำยฝั่งมหำสมุทร และหำดทรำยต่ำง ๆ ตำมเส้นทำงที่งดงำมแห่งหน่ึงของ

ออสเตรเลีย โดยผ่ำน เมืองAnglesea และเมือง Lorne ที่เตม็ไปด้วยธรรมชำติพร้อมทะเลสวยงำมและสงบ 

ก่อนเข้ำสู่ Apollo Bay ที่เป็นอกีเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงำมอกีเมืองและมีน ำ้ทะเลสนี ำ้เงินตัด

กบัป่ำอนัเขียวขจีท ำให้เมืองน้ีมีเสน่ห์สวยงำม นอกจำกน้ีระหว่ำงทำงผ่ำนชมโคอำล่ำที่อยู่ตำมต้นยูคำลิปตัส

ตำมธรรมชำติ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

จำกน้ัน  เดินทำงต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์สมัผสักบัทศันียภำพที่สวยงำมที่สดุในโลก  

 คุณจะต้องตะลึงกบัภำพทวิทศัน์อนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิค และลักษณะ

ภมูิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  น ำท่ำนชมปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติของ

หิน  Twelve Apostles  ซ่ึงต้ังช่ือตำม 12 นักบุญ หรือสบิสองสำวกศักด์ิสทิธิ์ของ

ศำสนำคริสต์ ซ่ึงถอืว่ำเป็นควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติที่ไม่ควรพลำด  ( 

แนะน ำซ้ือทวัรเ์พ่ิมโดยนั่งเฮลิคอปเตอร ์ใหท้่ำนชมควำมงำมในมุมสูงทีร่บัรองได ้

วำ่ท่ำนจะตอ้งประทบัใจ รำคำทีเ่ร่ิมตน้โดยประมำณ 145 เหรียญออสเตรเลีย

โดยใชเ้วลำ 10  นำที   ส ำหรบัท่ำนทีส่นใจกรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร)์  

จำกน้ัน  น ำท่ำนเดินทำงสู่เมลเบิร์น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  

จำกน้ัน  น ำท่ำนเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME/BAYVEIW EDEN หรือเทยีบเท่ำ 
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วนัทีห่า้ของการเดินทาง      เมลเบริน์–รถไฟจักรไอน ้ าโบราณ–ชมนกเพนกวินทีเ่กาะฟิลลปิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จำกน้ัน  น ำท่ำนช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝำกคนไม่ว่ำจะเป็นตุ๊กตำโคอำล่ำ จิงโจ้ 

 ครีมบ ำรุงผวิ เสื้อผ้ำรำคำที่เป็นกันเอง (สถำนที่และเวลำในกำรซ้ือของขึ้นอยู่กบั

 ควำมเหมำะสมในแต่ละฤดู หัวหน้ำทวัร์จะเป็นผู้แนะน ำ)  

จำกน้ัน เดินทำงสู่ย่ำนดันดีนองสท์ี่ยังเป็นป่ำของต้นยูคำลิปตัสที่อดุมสมบูรณ ์

จำกน้ัน เดินทำงสู่สถำนีรถไฟจักรไอน ้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใช้เป็น

เส้นทำงในกำรเดินทำงระหว่ำงเมืองและขนส่งสนิค้ำเปิดให้บริกำรในปี ค.ศ.

1900 เป็นรถไฟสำยเก่ำที่ว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงน ำมำใช้ในกำร

ท่องเที่ยวชมป่ำ น ำท่ำนน่ัง รถไฟจักรไอน ้ าโบราณ เพ่ือชมทศันียภำพอนัสวยงำม

ตำมแนวเขำตลอดเส้นทำงวิ่งของรถไฟและท่ำนยัง สำมำรถน่ังห้อยขำผ่อนคลำย

อำรมณ์พร้อมชมทศันียภำพตลอดทำงที่เตม็ไปด้วย หุบเขำและป่ำสงูที่ยังคงควำม

สมบูรณ ์  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร 

จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชำติ เกาะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกำะเลก็ ๆ ที่เตม็ไปด้วยสตัว์พ้ืนเมืองมำกมำยที่

ทำงกำรอนุรักษ์ทั้งสตัว์น ำ้และสตัว์ป่ำและคงควำมเป็นธรรมชำติที่มีหำดทรำยและป่ำพุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่

ของเพนกวินตัวน้อย แมวน ำ้ และนก นำนำชนิด 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสริฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

จำกน้ัน  น ำท่ำนสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบกำรณ์อนัน่ำ

 ประทบัใจกบักำรชมควำมน่ำรักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กทีสุ่ดในโลกที่อยู่

รวมกนั เป็นกลุ่มใหญ่บนชำยหำด SUMMERLAND BEACH ในบรรยำกำศ

อนัสวยงำมยำมพระอำทติย์อสัดงซ่ึงท่ำนจะได้เห็นฝงูเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจ

กนัยกขบวนพำเหรดขึ้นจำกทะเลเพ่ือกลับคืนสู่รังพร้อมอำหำรในปำกมำฝำกลูก

ตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่ำเพนกวินทั้งหลำยจะส่งเสยีงเรียกหำลูกและเดินให้ท่ำน

เหน็ควำมน่ำรักอย่ำงใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่ำนี้จะออกไปหำอำหำรแต่เช้ำและ

จะกลับมำอกีทีตอนพระอำทิตย์ตก ( หำ้มถ่ำยรูปเพนกวนิ เพรำะเป็นกำรรบกวนหรืออำจจะท ำใหเ้พนกวนิ

ตกใจ ) จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่เมลเบิร์น  

จำกน้ัน  น ำท่ำนเข้ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME/BAYVIEW EDEN หรือเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห่กของการเดินทาง       นครเมลเบริน์ชมเมือง – ช็อปป้ิง – กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จำกน้ัน  น ำท่ำนชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีควำมต่ืนตำต่ืนใจด้วยกำรผสมผสำนทั้งควำม

เก่ำและควำมใหม่เข้ำด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ต้ังอยู่บนริมฝั่งแม่น ำ้ Yarra มี 

 สวนสำธำรณะริมน ำ้ มสีถำปัตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมัยกลำงศตวรรษที่ 

18 คละเคล้ำกบัตึกสงูระฟ้ำในสมัยปัจจุบันท ำให้มีภมิูทศัน์ของเมืองที่ไม่

เหมือนใคร มีแม่น ำ้ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น   
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จำกน้ัน  น ำท่ำนชม อาคารรฐัสภา อำคำรที่ก่อสร้ำงตำมแบบสถำปัตยกรรมยุโรป  

ชม สวนฟิตซรอย สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นำนำพันธุ ์

เป็นที่ต้ัง กระท่อมกปัตนัคุก้ (ไม่รวมค่ำเขำ้ชมในกระท่อม)บ้ำนพักของนัก

ส ำรวจชำวองักฤษคนส ำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลก

ใต้ กระท่อมน้ีได้ถูกย้ำยมำเพ่ือเป็นกำรเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวำระ

ครบรอบ 100 ปี อสิระช้อปป้ิงอย่ำงจุใจในย่ำนไชน่ำ ทำวน์ ร้ำนค้ำมำกมำยบนถนน Swanston และยังมี

อำคำรบ้ำนเก่ำสร้ำงต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกำศแบบชำวจีนและชำวเอเซีย หรือจะช้อปป้ิง

ห้ำงสรรพสนิค้ำชื่อดัง อำท ิห้ำงเดวิด โจน์ ห้ำงมำยเออร์  ในย่ำนถนน Swanston Street และ Elizabeth 

Street ที่เตม็ไปด้วยร้ำนเสื้อผ้ำแฟช่ันหลำกหลำยส ำหรับบุรุษและสตรี   ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ) 

จำกน้ัน  น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำนนครเมลเบิร์น   

15.15 น.  เหิรฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่  TG466 

21.45 น.      เดินทางถงึกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  

 

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

อตัราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดินทำง  10 -15 , 11 -16   เมษำยน 2561 (สงกรานต)์ 

     12 -17 , 13 -18   เมษำยน 2561 (สงกรานต)์ 

 

 คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

 

ราคาไมร่วมตัว๋เครื่องบิน
ระหว่างประเทศ 

(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 70,900.- บาท 45,900.- บาท 

เดก็อายุต ากวา่ 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  65,900.- บาท 41,900.- บาท 

เดก็อายุต ากวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 62,900.- บาท 38,900.- บาท 

เดก็อายุต ากวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมมี่เตียง 59,900.- บาท 36,900.- บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ    9,900.- บาท   9,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ลดทา่นที ่3   1,000. -บาท   1,000. -บาท 
 

หมายเหตุ 

* รำคำน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษีน ำ้มันของสำยกำรบิน  

* กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสำร จ ำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร

เล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

* กรณีออกตัว๋แล้วมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเง่ือนไขตั๋วกรุ๊ปของสำยกำรบิน 

*ส ำหรับห้องที่เป็นสำมเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจ ำนวนน้อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สำมำรถพักได้ 

3 ท่ำน (2 Double beds)หรืออำจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) ส ำหรับห้องนอน 3 ท่ำน 
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* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้ำซ้ือเองเพ่ือต่อเที่ยวบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ที่จะมำเดินทำงกบัคณะเรำหำกเที่ยวบินล่ำช้ำหรือจ ำนวนผู้

เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ 

*หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือที่น่ังบนเคร่ืองรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทำง

อย่ำงน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสำยกำรบินจะพิจำรณำให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณีลูกค้ำมีวีซ่ำอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือ

คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เน่ืองจำกเป็นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง   

* หำกจ ำนวนลูกค้ำที่เดินทำง 15 -18 ท่ำน บริษัทฯจะจัดรถขนำด 21-25 ที่น่ังในกำรบริกำรตลอดกำรเดินทำง 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มีคนยกกระเป๋ำ  

* ที่น่ังส ำหรับกรุ๊ปที่เรำจองเป็นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ที่น่ังด้ำนหน้ำสุด(long leg seat)  

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่ำตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสำยกำรบินไทย (TG) และ สำยกำรบินภำยในแล้ว ตำมที่ระบุในรำยกำร 

 ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหน่ึงห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ 

 ค่ำอำหำรและเคร่ืองดืม่ตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี, ค่ำวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลีย 

 ค่ำมัคคุเทศกข์องบริษัทจำกกรงุเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 

 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัผู้
เดินทางไปพร้อมกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เงื่อนไขการคุ้มครอง 
 หากลูกคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ต้องท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัท าเองได ้หรอืกรุณา
ตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ายุต ่า กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป  (ตอ้งท าประกนัเพิม่) 
 ลกูคา้อายุ 1 เดอืน -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์  

 ค่ำน ำ้มันจำกสำยกำรบิน ณ วันที่  3 ตลุำคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสทิธิ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีน ำ้มัน หำกสำยกำร

บินเปลี่ยนแปลงภำษีน ำ้มันหลังจำกน้ี 

 ค่ำวซ่ีำท่องเที่ยวเข้ำออสเตรเลีย   

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำต ิหรือ คนต่ำงด้ำว 

 ค่ำน ำ้หนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณทีี่เกนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด โดยสำยกำรบินไทย (inter) อนุญำตให้โหลดกระเป๋ำได้

ท่ำนละ 30 กโิลกรัม และ บินภำยในสำยกำรบินแควนตัส (domestic) อนุญำตให้โหลดได้ท่ำนละ 23 กโิลกรัม และ กระเป๋ำเลก็

ถอืขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองดืม่และค่ำอำหำรที่สั่งเพ่ิมเอง  

 ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร, ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรีด ฯลฯ 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ำ ลูกค้ำควรยกกระเป๋ำด้วยตวัเองเพื่อควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดนิทำง  

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า 

 ไม่รวมค่ำอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เน่ืองจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็นเนต็เป็นช่ัวโมง 
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เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทำงบริษัทฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทวัร์หน่ึงท่ำน  

 ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วนั

ท ำงำน หรือก่อน 3 สปัดำห์  

 หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ำ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตัว๋กับทำงสำยกำรบินและผลวซ่ีำ

ของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในกำรคนืเงนิค่ำมัดจ ำทั้งหมด 

 ส าหรบัส่วนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัท่านทีร่อผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำมัดจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถอืว่ำท่ำนได้อ่ำนเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่ำงๆ 

ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ช่ือบญัชี  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 
      ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่  860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 
      ธนาคารกรุงไทย สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่  968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 
      ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 
      ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขที่  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 
กรณชี าระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรูด 

ทางบริษัทเอฟวนิีว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภยัในการช าระเงนิของท่านเป็นส าคญั 

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ า 30,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยดึค่ามดัจ าทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯจะไม่มีการคืนเงิน

ทั้งหมด  
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หมายเหตุ  

1. รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกดิจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ 

เหตกุำรณท์ำงกำรเมืองและภยัธรรมชำตฯิลฯ โดยบริษัทฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกและปลอดภยัของผู้เดนิทำงเป็นส ำคญั และ

บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดนิทำงออก หรือเข้ำประเทศ เน่ืองจำกมีสิ่งผดิกฎหมำยหรือสิ่ง

ต้องห้ำมน ำเข้ำประเทศรวมถงึเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสือ่มเสยีหรือด้วยเหตผุลใดๆ กต็ำมที่

กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว  

2. ทำงบริษัทฯ ไม่คนืเงินไห้ท่ำนไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่สถำนทูตงดออกวีซ่ำอนัสบื

เนื่องมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวซ่ีำไม่ครบถ้วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนในเรื่องกำรเงนิและกำรท ำงำนของตวัผู้โดยสำรเอง  

3. บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบัชำวต่ำงชำต ิ หรือ คนต่ำง

ด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย  

4. บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบค่ำตัว๋เครื่องบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สำยกำรบินระหว่ำงประเทศ

ล่ำช้ำ 

 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  
ทางสถานฑตูออสเตรเลยี  เริม่การเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทุกทา่น ทีส่มคัรขอวซีา่ เพือ่เดนิทางไป ประเทศ
ออสเตรเลยี ดงันัน้ผูย้ ืน่ขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาติดต่อ ทีศ่นูย์ยืน่วซีา่ออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพือ่สแกนลายนิ้วมอื และตอ้งจองควิ
วซีา่กอ่นยืน่เทา่นัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถา่ยส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่า
ติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 
***การยืน่วซีา่ออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื ส าเนา
หน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้ แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีวา่เนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเลม่ที ่ VFS แลว้น า
กลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ 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)ี  
5) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส าเนาทะเบยีน

การคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 
6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
7) ขา้ราชการเกษยีณอายุ ขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพื่อได้รบัพิจารณา

วีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไมร่บั Bank 
Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมุดรายงานประจ าตวันักเรยีนหรอืกรณปิีดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  
10) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายุต ่ากวา่ 18 ปี 
11) เดก็อายุต ่ากวา่ 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม ่ ไมไ่ด้เดินทางด้วยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอเท่านัน้ จากบดิาและมารดาให้
อนุญาตออกนอกประเทศ  
** กรณีเดก็อายุต า่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่า VFS พร้อมกบับุตร   
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11.2   กรณีพ่อหรือแม ่ ไมไ่ด้เดินทางด้วย จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอ าเภอจากบดิาและมารดาอนุญาตออกนอก
ประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทางจรงิ 
บรษิทัฯจะด าเนนิการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซีา่กอ่นวนัเดนิทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นเดนิทาง 15 
วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่า่กรณี
ได ๆ ทัง้สิน้ และ จะไม่รบัผดิชอบกรณเีพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนอืงจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น 
บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทีผ่ลวซีา่ออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้)  
กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซีา่เป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการท าประกนั
สขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซีา่  (ราคาขึน้อยู่กบับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลูกคา้สามารถท าเองได)้  
หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาล
ตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซีา่อกีท ี นอกจากนี้วซีา่ขึน้อยู่กบัผลของสขุภาพของผูส้งูอายุเองและทาง
สถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซีา่ไมส่ามารถระบุได ้ กรุณาใสห่มายเลขโทรศพัท์มือถอื เบอรโ์ทรศพัท์
บา้น และอีเมล ์ (ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัรประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์
ในการยืน่วซีา่  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางทา่นไดย้ืน่เลม่เขา้ VFS แลว้
น าเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกวา่จะถงึวนัก าหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่มเดินทางไป
ประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจง้ให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากทา่นไม่แจง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --            
                 

กรณีลูกค้าใช้บตัรเอเบค  
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่ 

วซีา่ทอ่งเทีย่ว เนื่องจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซีา่แบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลูกคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC CARD) 
แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหตุ  หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมติั 
เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดยอตัโนมติั) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบั
ดลุพินิจของลูกค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ : http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 344 
6300 
 
เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 กำรพิจำรณำอนุมัตวิีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซง

กำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท์ี่จะเดนิทำงไปท่องเที่ยว

ยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำน้ัน  

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า 

1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวซ่ีำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคนืเงนิค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวีซ่าใหม่ก็

ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครั้ง 

2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนัก ำหนดวนัเดนิทำง  สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้ว และทำงบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในกำรคนืเงนิค่ำทวัร์ทั้งหมด  

http://thailand.embassy.gov.au/
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3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตผุลในกำรปฏเิสธกำรออกวีซ่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือผดิ

วตัถุประสงคใ์นกำรย่ืนขอวซ่ีำท่องเที่ยว  ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคนืเงนิค่ำทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดนิทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน ขึ้นอยู่กบั

ทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงนิค่ำทัวร์ทั้งหมด 

 

ที่อยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

ชั้น 28 อำคำรเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สขุุมวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันำ, กรงุเทพฯ 10110 

ท ำกำร : 8.30น. – 16.30น. วนัจันทร์ ถึง วนัศกุร์ ยกเว้นวนัหยุด ของ สถำนทูตออสเตรเลีย 

เวลำยื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลำรับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยืน่ 

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามที่ก าหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า  

 

**** เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน 

 
 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานที่เกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ที่อยูปั่จจุบนั (ที่ติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ............................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานที่ท  างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ที่อยู.่......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท์ี่ท  างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยูปั่จจุบนั (ที่ติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท์ี่บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ที่อยู ่....................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............โทรศพัท ์....................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................... 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  (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 ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเน้ือวัว  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสตัว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อืน่ๆ............................................................ 
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) .................................................. 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัรก์บั  บริษทั เอฟวนิีว อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ  ำกดัใบจองทวัรก์บั  บริษทั เอฟวนิีว อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ  ำกดั   
 
รายการทวัร์       วนัเดินทาง      
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์    
ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร            
              
              
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่    ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู ่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
       อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั                  ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก               ทานมงัสาวรัิต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
              
ยืนยันราคา ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพิม่ / ลด    ขา้พเจา้รับทราบ
เงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ       ผูจ้อง 
               (     ) 
                       วนัที่       
 
 
 

 

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 


