
 
 

 
ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ 

สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ - โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาตบิลูเม้าท์เท่นส์  น่ังรถรางที่ชันที่สุด 
เส้นทางสายโรแมนตกิ เกรท โอเช่ียน โร้ท -สถานีรถไฟจกัรไอนํา้โบราณ 

ชมพาเหรดนกเพนกวนิ ณ เกาะฟิลลปิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
มคัคุเทศกมี์ความชาํนาญ มีจิตใจใหบ้ริการสุภาพ อ่อนนอ้ม 
เต็มอิม่กบัอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์ 
อิม่อร่อยกบัเมนูพเิศษ!! กุ้งลอ็บส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว 
โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์(TG) 
 
 
 

SYDNEY - MELBOURNE 
6 DAYS 4 NIGHTS 

เร่ิมตน้ 69,900. - 
 



 
กาํหนดการเดินทาง 
 

เดอืน ตุลาคม 2562 8 – 13 , 22 – 27 
เดอืน พฤศจกิายน 2562 5 – 10 , 19 - 24 

เดอืน ธันวาคม 2562 3 – 8 , 17 – 22  
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– ซิดนีย์  

15.00น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมอิาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลยี มกีฎหมายห้ามนําเข้า พชืผกั อาหารสดและแห้งทุกชนิดเข้าเมอืง) 
19.20น.  ออกเดินทางสู่ซิดนีย ์โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 475 

วนัที่สอง สนามบินซิดนีย์ – โคอาล่าปาร์ค–ชมการตดัขนแกะ – อุทยานแห่งชาตบิลูเม้าท์เท่นส์–น่ังรถรางที่ชันที่สุด 
 นั่งกระเช้า  

07.20น.  เดนิทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมทิธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลยี ( เวลาท้องถิ่นออสเตรเลยี เร็วกว่าไทย 3 
ชม.) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ 

  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ KOALA PARK เท่ียวชมสวนสตัวพ้ื์นเมือง เพลิดเพลินไปกบัการชมชีวิต
ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัวพ้ื์นเมืองนานาชนิดอยา่งใกลชิ้ด อาทิ โคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท ฯลฯ ให้
ท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ตามอธัยาศยั พร้อมชมการสาธิตการตดัขนแกะ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีคิว 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาตบิลูเม้าท์เท่น เจา้ของฉายาแกรนดแ์คนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีนํ้าเงินท่ี
เกิดทศันียภาพอนังดงามหุบเขาแห่งน้ีมีภูมิทศันค์ลา้ยคลึงกบัแกรนดแ์คนยอนท่ีอเมริกา เพียงแต่ประกายสีนํ้าเงิน
ครอบคลุมหุบเหว เกิดจากนํ้ามนัจากตน้ยคูาลิปตสั ปกคลุมพ้ืนดินและกระทบกบัแสงสวา่งทาํใหเ้กิดประกายสีนํ้า
เงินดงักล่าว ใหท่้านไดช่ื้นชมและสมัผสัทิวทศันส์วยงามบนผืนแผน่ดินอนักวา้งใหญ่ จากนั้นเท่ียวชม หุบเขาสาม
พีน้่อง (THREE’S SISTER) ซ่ึงเป็นยอดเขา 3 ลกู เรียงติดกนั ตามตาํนานเก่าแก่ของชาวอะบอริจ้ิน จากนั้นนาํ
ท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า(KATOOMBA SCENIC RAILWAY)เพ่ือนัง่รถรางไฟฟ้าท่ีดดัแปลงมาจากรถขนถ่าน
หินในสมยัก่อน ว่ิงผา่นทะลุหุบเขาอนัสูงชนัถึง 52 องศา จากนั้นข้ึน  กระเช้า  SCENICWOLRD CENDER เพ่ือ
ชมความงดงามของทิวทศันเ์บ้ืองล่างจากมุมท่ีแตกต่างพร้อมชมวิวทิวทศันบ์น  ECHO POINT หลงัจากนั้น
เดินทางกลบัสู่ตวัเมืองซิดนีย ์และใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าณภัตตาคาร 
 นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกัMETRO MARLOW SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 

 
 



 

วนัที่สาม หาดบอนได – ชมเมอืง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - สนามบิน– เมลเบิร์น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนาํท่านชมหาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองท่ีหนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพกัผอ่น
ท่ามกลางสายลมแสงแดดเสียงคล่ืนกระทบฝ่ังและกล่ินอายอนัสดช่ืนของทะเลพร้อมชมบา้นของเศรษฐีบนเนิน
เขา DUDLEY PAGE กบัทิวทศันข์องอ่าวซิดนียแ์ละทอ้งทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคจากนั้นนาํท่านชม
ยา่นเดอะแกป็ THE GAP นาํท่านชมม้าหินมสิซิสแมค็ควอร่ี (MRS MACQUARIE'S CHAIR) อยูใ่นโบทานิก
การ์เดน้เป็นมา้หินตวัโปรดของภรรยาของผูส้าํเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซา้ทเ์วลส์ท่ีชอบมานัง่ชมวิวของอ่าว
ซิดนียแ์ละโอเปร่าเฮา้ส์ตรงน้ีถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยมากและนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปมากท่ีสุด  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์ บนหอคอยซิดนีย์ ทาวเวอร์  
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย ์( Circular Quay) เพ่ือ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์  จากนั้น ผ่านชม

โรงอุปรากรซิดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของส่ิงก่อสร้างอนัยิ่งใหญ่ ท่ีมีหลงัคาเป็นรูปเรือ
ซอ้นเล่นลม ทรงคลา้ยๆ หอยเชลล ์เอกลกัษณ์โดดเด่นสวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยั ตั้งตระหง่านเป็น
สง่าอยูท่ี่ปลายแหลมของผืนดินท่ียื่นออกไปในทะเลเลก็นอ้ย โดยมีนํ้าทะเลลอ้มรอบอยูถึ่ง 3ดา้น มองดูเหมือนเรือ
อ่าวสีฟ้าคราม นัน่คือซิดนียโ์อเปร่าเฮา้ส์ หรือโรงอุปรากรซิดนีย ์เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของประเทศออสเตรเลีย 
และไดรั้บลงทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก จากนั้นผา่น ชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ ( SYDNEY HARBOUR 
BRIDGE) อีกสญัลกัษณ์หน่ึงของมหานครซิดนีย ์ตั้งอยูก่ลางเมืองซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบ
เด่ียว ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิดนียไ์ดอ้ยา่งสวยงามท่ีสุด 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าณภัตตาคาร   
นําท่านเดนิทางสู่สนามบิน เพือ่เดนิทางสู่เมอืงเมลเบิร์น  

...........น.  ออกเดนิทางสู่เมอืงเมลเบิร์น โดยสายการบินแควนตสั เที่ยวบินที่ ............. 

...........น.  ถึงเมอืงเมลเบิร์น หลงัรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  
  นําท่านเข้าสู่ที่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที่ส่ี เมลเบิร์น – ดนัดนีอง– นั่งรถไฟจกัรไอนํา้โบราณ –เกาะฟิลลปิ– ดูพาเหรดนกเพนกวนิ– พเิศษกุ้งลอบส์เตอร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่ เมือง Dandenongs เทือกเขาแดนท่ีรู้จกักนัเพียง 35 กิโลเมตรทางทิศตะวนัออกของตวัเมือง
เมลเบิร์น จุดสูงสุดอยูท่ี่ความสูงกวา่ 630 เมตรถกูปกคลุมดว้ยความเขียวขจีของตน้ไม ้" Mountains Ash Trees" 
(พืชดอกท่ีสูงท่ีสุดในโลก), นํ้าตก, เนินเขาและหุบเขาสูงชนัใหช้วนหลงใหลเหมือนดินแดนในเทพนิยาย 

  นาํท่านสู่สถานี รถไฟจกัรไอนํา้โบราณ ( PUFFING BILLY STEAM TRAIN)  ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทางใ น
การเดินทางระหวา่งเมืองและขนส่งสินคา้เปิดใหบ้ริการในปี ค.ศ. 1900เป็นรถไฟสายเก่าท่ีว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจุบนั
ไดถ้กูดดัแปลงนาํมาใชใ้นการท่องเท่ียวชมป่านาํท่านนัง่ รถไฟจกัรไอนํา้โบราณ เพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามตาม



แนวเขาตลอดเสน้ทางว่ิงของรถไฟและท่านยงัสามารถนัง่หอ้ยขาผอ่นคลายอารมณ์พร้อมชมทศันียภาพตลอดทาง
ท่ีเตม็ไปดว้ยหุบเขาและป่าสูงท่ียงัคงความสมบูรณ์ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ สวนธรรมชาตเิกาะฟิลลปิ( PHILLIP ISLAND NATURE PARK) อยูห่่างจากของเมือง

เมลเบิร์น 137 กิโลเมตร ทางตอนใตต้ามเสน้ทางสายเซาทกิ์ปส์แลนด ์นัง่รถประมาณ 2 ชัว่โมง โดยเดินทางขา้ม
มายงัเกาะ มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซ่ึงเปิดบริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 เชิญเพลิดเพลินกบับรรยากาศสองขา้ง
ทาง ท่ีเตม็ไปดว้ยทุ่งหญา้และฟาร์มปศุสตัวมี์ทั้งววัเน้ือ , ววันม , แกะ และมา้ เป็นตน้ ซ่ึงบรรยากาศคลา้ยกบั
ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ชมฝงูเพนกวินเขตอนุรักษธ์รรมชาติ เกาะฟิลลิปเขตอนุรักษน์กเพนกวินแห่งทะเลใต ้มี
อาคารนิทรรศการรูปภาพ และเร่ืองราวเก่ียวกบัสายพนัธ์ุของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป ถือได้
วา่เป็นเพนกวินท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสุดในโลก เชิญพบกบัความอฒัจั นทร์ บริเวณชายหาดซมัเมอร์แลนด ์เพ่ือรอชม
พาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เยน็ เพนกวินจะเดินพาเหรดข้ึนจากทะเลหลงักลบัจากออกหาอาหารตั้งแต่เชา้ เป็นวิถี
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนทุกวนั สร้างความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีไดม้าเยือน 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พร้อมลิม้รส กุ้งมงักรเลศิรส ขึน้ช่ือของออสเตรเลยีท่านละ 1 ตวั 
  นําท่านเข้าสู่ที่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ห้า เมลเบิร์น – จลีอง – เกรทโอเช่ียนโร้ท – เมลเบิร์น  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางผา่นเมือง จีลองเมืองหนา้อ่าวท่ีงดงาม และมีมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียง เมืองท่ียงัคงเอกลกัษณ์
ของบา้นในสไตลแ์บบวิคตอเรียท่ีสวยงาม  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
บ่าย  เดินทางสู่ เกรทโอเช่ียน โร้ท ( GREAT OCEAN ROAD) เกรทโอเช่ียนโร้ท เสน้ทางสายโรแมนติ ก ซ่ึงเป็นแนว

ชายฝ่ังท่ีสวยงามท่ีสุดในออสเตรเลีย อยูท่างตอนใตข้องเมืองเมลเบิร์น เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีไดรั้บความนิยมมาก
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในรัฐวิคตอเรีย เชิญชมอ่าวอนัมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินท่ีผกุร่อนไปตามแรงนํ้า 
แรงลมธรรมชาติท่ีมีรูปร่างแปลกตา อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีพกัผอ่นตากอากาศท่ีดีแห่งหน่ึงท่ีรายลอ้มดว้ยรีสอรท
มากมายท่ีสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัศตวรรษท่ี 19 นอกจากน้ี ยงัมีจุดชมวิวท่ีความสวยงามแตกต่างกนั 

  เชิญสมัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิ กและลกัษณะภูมิประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใดๆในโลก ถือ
เป็นเมืองท่าเลก็ๆแห่งตาํนานของสิบสองนกับุญในศาสนาคริสตข์องออสเตรเลีย ท่ีเรียกวา่ "TWELVE 
APOSTLES" ซ่ึงเป็นรูปหินแกะสลกัท่ีดูน่าเกรงขาม12แนวโขดหินเหนือนํ้าทะเล มีอายปุระมาณลา้นปี มี
นกัท่องเท่ียวมาแวะเท่ียวมาก เพราะท่ีน่ีมีความมหศัจรรยท่ี์ธรรมชาติสร้างสรรคม์าใหไ้ดด่ื้มดํ่าหลงใหลไปกบั
เสน่ห์ นบัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีไดรั้บความนิยมมากในรัฐวิคตอเรียสาํหรับท่านท่ีสนใจนัง่
เฮลิคอปเตอร์เพือ่ชมTHE TWELVE APOSTLES (THE TWELVE APOSTLES) (ท่านสามารถตดิต่อหัวหน้า
ทัวร์เพือ่ทําการจองซ่ึงราคาเฮลคิอปเตอร์จะไม่รวมกบัค่าโปรแกรมทัวร์ ) THE TWELVE APOSTLES ซ่ึงตั้งช่ือ



ตาม 12 นกับุญศกัด์ิสิทธ์ิ ของศาสนาคริสต ์เป็นสถานท่ียอดนิยม ท่ีใชถ่้ายทาํภาพยนตร์จากทัว่โลก เกิดจากการ
แตกตวัของชายฝ่ังทะเล อนัเน่ืองมาจากการกดัเซาะของคล่ืนลมจากมหาสมุทรแปซิฟิ ก ท่ีพดัเอาความเยน็และ
ความชุ่มช้ืนมาจากขั้วโลกใตสู่้ทวีปออสเตรเลีย แหล่งอุดมสมบูรณ์ของสตัวโ์ลกใตท้ะเลจากนั้นเดินทางกลบัสู่
เมลเบิร์น 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วนัที่หก เมลเบิร์น – ชมเมอืง – กระท่อมกปัตนัคุ๊ก – สวนฟิตซอย – ช้อปปป้ิง – กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่ตลาดนดัควีน วิคตอเรีย เป็นสญัลกัษณ์ของการคา้ขายและไลฟ์สไตลบ์นทอ้งถนนท่ีมีอายเุก่าแก่ถึง 124 ปี 
ท่ีน่ีมีขายสินคา้ทุกอยา่งตั้งแต่ของท่ีระลึกไปจนถึงอาหารทะเลท่ีสดใหม่ ลึกเขา้ไปจะมีถนนท่ีมีร้านคา้เรียงราย
มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจนาํท่านเท่ียว ชมเมอืงเมลเบิร์น  เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรียมีช่ือเสียง 
โกห้รู สะดวกสบาย สวยงาม ในเร่ืองการพกัผอ่นและท่องเท่ียว เหมาะสมกบัการพกัผอ่นเป็นอยา่งยิ่ง ผสมผสาน
ส่ิงท่ีเก่าแก่ท่ีดีท่ีสุดในโลกเขา้กบัส่ิงใหม่ๆ ไดอ้ยา่งลงตวั มีสถานท่ีเด่นๆ ท่ีเป็นมรดกตกทอดรักษากนัมาแต่
โบราณ เช่น เมลเบิร์น ออบเซอร์เวชัน่ เดค บนถนนคอลลินส์ มีศูนยก์ลาง แหล่งช้อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ประเทศ สินคา้แบรนดเ์นมชั้นนาํ ร้านจาํหน่ายสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย นาํท่านผา่น ชมอาคารรัฐสภา เมลเบิร์น 
(MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย ตั้งอยูริ่มถนน SPRING 
STREET ซ่ึงดา้นหนา้ของอาคารรัฐสภาน้ีคือปลายสุดของถนน BOURKE STREET ก่อสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมยโุรป มีขนาดใหญ่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศในซีกโลกใต ้มีหอ้งต่างๆ มากถึง 4,500  หอ้ง 
พ้ืนท่ีใชส้อยกวา้งขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละหอ้งตกแต่งอยา่งทนัสมยัดว้ยงานศิลป ะ อะบอริจ้ินหลายพนั
ช้ิน จุดเด่นอยูท่ี่เสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าท่ีใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี จากนั้นนาํท่านเขา้ นาํท่านเขา้ชม 
กระท่อมกปัตนัคุ้ก ( CAPTAIN COOK'S COTTAGE) กระท่อมนกัสาํรวจชาวองักฤษคนสาํคญัของโลก เป็นผู ้
คน้พบทวีปออสเตรเลีย เม่ือ ค.ศ. 1770 กระท่อมน้ีเป็นบา้นของกปัตนัคุ๊ก ต่อมาท่านเซอร์ รัสเซีย กริมเวล ไดซ้ื้อมา
จากองักฤษ โดยร้ืออิฐออกมาทีละกอ้น แลว้ถกูลาํเลียงมาทางเรือ และมาประกอบใหม่ท่ีน่ี นาํมาตั้งไวท่ี้สวนฟิ ต
ซอย เม่ือปี 1934  เพ่ือเป็นของขวญัครบรอบหน่ึงปีของรัฐวิคตอเรีย และเพ่ือเป็นเกีย รติแก่กปัตนัคุ๊กท่ีมาคน้พบ
ประเทศออสเตรเลีย ภายในบา้นบางอยา่งเป็นของดั้งเดิม บางอยา่งกเ็ป็นของท่ีทาํเลียนแบบข้ึนมาใหม่ นาํท่าน 
ผ่านชมโบสถ์เซนต์แพททริค (THE CATHEDRAL OF ST. PATRICK ) เป็นโบสถค์ริสต ์นิกายโรมนัคาทอลิก 
ตั้งตระหง่านสวยงามและโอ่อ่าเป็นอยา่งมาก สร้างข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคใน ค.ศ. 1858 จนถึงตอนน้ีมี
อายเุกือบ 150 ปีแลว้ ถือเป็นโบสถท่ี์เก่าแก่อยา่งมากของเมลเบิร์น ยอดแหลมๆ สร้างในแบบโกธิคท่ีสวยงามและ
ใหญ่โตมากๆ ออกแบบโน WILLIAN WARDAL ลงมือสร้างในปี 1863 จนถึงปี 1939 จึงแลว้เสร็จ ตวัโบสถส์ร้าง
ข้ึนดว้ย BLUESTONE ประดบัตกแต่งดว้ย STAIN GLASS ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่มีท่อลมถึง4500 ท่อ 
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่สนามบิน เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพ 



16.15 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 466 
21.45 น.  คณะเดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ…  
 
 
 
 

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ** 
 

อตัราค่าบริการ 
อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 69,900.- 43,900.- 
เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 67,900.- 41,900.- 

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มเีตียง ) 63,900.- 37,900.- 
เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มเีตียง ) 58,900.- 32,900.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 11,900.- 11,900.- 
 

*** โปรแกรมนีร้วมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีแล้ว*** 
**ราคาเด็กคอืเด็กทีม่อีายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 

*** ในการเดินทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจีํานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป *** 
*** กรณผู้ีเดินทางในคณะมไีม่ถึง 20ท่าน อาจมกีารปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ *** 
ราคาไม่รวมตั๋วคอืราคาทีไ่ม่รวมตั๋วเคร่ืองบินทั้งเทีย่วบินระหว่างประเทศ และ เทีย่วบินภายในประเทศ 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ราคานีร้วมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 



 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนกังานยกกระเป๋า (In 06 Aud Out 06 Aud per Luggage) 
 ทิปพนกังานขบัรถ(3 AUD ต่อคน ต่อวนั) 
 ทิปไกด ์ (3 AUD ต่อคน ต่อวนั) 
 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีกในภายหลงั 

เงือ่นไขการจองทัวร์และการชําระเงนิ 
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 15,000.-บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.-บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 กรณีท่ีลกูคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกบัทางบริษทัให้ทราบตั้งแต่ทําการจองหากลกูคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน

ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน  
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ  
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ(ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาออสเตรเลยีไม่ทันกาํหนดและทางบริษทัฯต้องออกตัว๋กบัทางสายการบินทางลูกค้า

จะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว๋เคร่ืองบิน มฉิะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ  

การยกเลกิและการคืนเงนิ 
 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดอืนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วนัจะไม่เกบ็ค่ามดัจาํ 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํ  
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด  
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงนิค่าตัว๋ได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี ไม่ทันกาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และ  ผลวซ่ีาของ

ท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มดัจาํทั้งหมด  
 
 



 
 
 
 

เอกสารในการยืน่ขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 
กรุณาเตรียมเอกสารในการยืน่วซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพือ่ทําวซ่ีาก่อน 30 วนัทําการ  
*** (เนื่องจากการยืน่ขอวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี ต้องใช้เวลาในการยืน่วซ่ีา 25-30 วนัทําการ) *** 

เงือ่นไขในการพจิารณาวซ่ีา 
การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาน้ันขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูตเท่าน้ัน  ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่สามารถแทรกแซง
การพจิารณาวซ่ีาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไป

ท่องเที่ยวยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน 
** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตกาํหนด ** 

 
ตั้งแต่วนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกจิการตรวจคนเข้าเมอืงและพทิักษ์เขตแดนจะเร่ิมการเกบ็ข้อมูลด้านไบโอ
เมตทริกซ์จากผู้สมคัรทุกท่านที่สมคัรขอวซ่ีาเพือ่เดนิทางไปประเทศออสเตรเลยี  
***ดงัน้ันผู้ยืน่ขอวซ่ีาทุกท่านจะต้องมาตดิต่อที่ศูนย์ยืน่วซ่ีาออสเตรเลยีด้วยตนเองเพือ่สแกนลายนิว้มอื***  
1.สําหรับบุคคลทั่วไป 

 พาสปอร์ตมีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ่ากวา่6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี 2” จาํนวน2 รูป(ไม่สวมแวน่ตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย,หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิม้, พ้ืนหลงั

เป็นสีขาวตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์) 
 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มลูเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีทาํงาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาองักฤษ ) 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, ( ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต )ใบมรณะบตัร 
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกลุ (ถา้มี) 
 หลกัฐานการเงนิโดยใช้สมุดเงนิฝากตวัจริง หรือStatementที่ออกจากธนาคารย้อนหลงั  6 เดอืนอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่าน้ัน !!!  ถ้า

ให้สําเนาสมุดเงนิฝากไม่สามารถใช้ยืน่วซ่ีาออสเตรเลยีได้ 
 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู(่ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษทัทั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 
2. กรณีประกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย์

และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วนหรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย 
3.  กรณีทําธุรกจิส่วนตวั(แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า)ใหท้าํหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต(ภาษาองักฤษ) 
4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั้นๆ(ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้
2. สําหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ที่เดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอ 

 หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น)จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น 
3. สําหรับเดก็ ที่ไม่ได้เดนิทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 

 หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางท่ีทาํจากท่ีวา่การอาํเภอ 



 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุํ่ากวา่ 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเดก็ได้) 
 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดาและมารดา)   
 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดาหรือ มารดา 
 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สงักดัและสาํเนาบตัรขา้ราชการ1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน (สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา 
 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. สําหรับผู้ใหญ่ที่อายุเกนิ 75 ปี  
 ต้องซ้ือใบประกนัสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุที่เดนิทางไปต่างประเทศ (จากบริษทัประกนัภัย) จากนั้นยืน่เอกสารทั้งหมดเข้า

สถานทูตออสเตรเลยีไปก่อนและจากน้ันสถาน ทูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพือ่นําไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานทูตกาํหนดเท่าน้ัน 

5. สําหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ่นพาํนักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง)ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย  1 เดือนดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น

หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน 
 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อนจึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซ่ีาขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 
*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 
 

หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนีท้างบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทาง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกนั 

หมายเหตุ 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงนิ)  เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิท ธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลอืดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทูต  
งดออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวนีเ้ป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่



เกดิขึน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มผีู้เดนิทางตํา่กว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วนั  

 
 
 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง 
เพือ่ประโยชน์ในการยืน่ขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีของท่าน 

 
1.  ช่ือ - นามสกลุ(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________ 

     ช่ือ-นามสกลุเดมิ (ในกรณีที่มกีารเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) __________________________________________ 

     สาเหตุในการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ _____________________________________________________________________ 

2.  สถานภาพโสดแต่งงานจดทะเบียน        แต่งงานไม่จดทะเบียน       หย่า    หม้าย         

3.  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษ)___________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน___________________ เบอร์มอืถือ ____________________ อเีมล์ _____________________________ 

4.  ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ) __________________________________________________________ 

      วนัที่เร่ิมทํางาน /  ศึกษา ____________________________________________________________________________ 

5.   ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ที่ทํางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________ 

7.   ตาํแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาองักฤษ) _________________________________________________________________ 

      โทรศัพท์ที่ทํางาน_________________________________________________________________________________ 

8.ช่ือบุคคลที่ร่วมเดนิทางไปด้วย _______________________________________________________________________ 

      ความสัมพนัธ์กบัผู้เดนิทางร่วมคร้ังนี ้(ระบุ) ____________________________________________________________ 

9.   ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศนีม้าก่อนหรือไม่   เคย    ไม่เคย  

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวซ่ีาจากสถานฑูตใดหรือไม่   เคย _________________________________________ 

    ไม่เคย   



 
 


