
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

พเิศษ!! ร่วมนับถอยหลงัสู่ปี 2019 และชมพลอุนัตระการตา ณ เมืองซิดนีย์ 
สถานที่ตดิอบัดบั 1 ใน 10 สถานที่น่าเคาท์ดาวน์ของโลก "พร้อมรถรับ - ส่งโรงแรมทีพ่กั" 

ชมเมืองซิดนีย์ – ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ - สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ 
 พอร์ต สตเีฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา - โคอาล่า ปาร์ค  

อุทยานแห่งชาตบิลูเม้าท์เท่นส์  น่ังรถรางที่ชันที่สุด - สถานีรถไฟจกัรไอน า้โบราณ 
 ชมพาเหรดนกเพนกวนิ ณ เกาะฟิลลปิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว 
 มคัคุเทศกมี์ความช านาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 เต็มอิม่กบัอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์ 
 อิม่อร่อยกบัเมนูพเิศษ!! กุ้งลอ็บส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว 
 โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์(TG) 
 

 ก าหนดการเดินทาง     28 ธันวาคม 2561 – 02 มกรคม 2562 (NEW YEAR) 
28 ธันวาคม 2018  สนามบินสุวรรณภูม ิ – ซิดนีย์  

15.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย   พบ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารใน
การเดินทาง  ** หมายเหตุ (ออสเตรเลยี มกีฎหมายห้ามน าเข้า พืชผกั อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
17.50 น.  ออกเดินทางสู่ซิดนีย ์โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่  TG 475 

29 ธันวาคม 2018  สนามบินซิดนีย์ –  หาดบอนได –  ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  – โอเปร่าเฮ้าส์  - เตม็อิม่บุฟเฟต์ที่ซิดนีย์
  ทาวน์เวอร์ – ช้อปป้ิงย่านไชน่าทาวน์ 

07.10 น.  เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย  3 ชม.)  
หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

  จากนั้นน าท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองท่ีหนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพกัผ่อน
ท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคล่ืนกระทบฝ่ัง และกล่ินอายอนัสดช่ืนของทะเล พร้อมชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา 
DUDLEY PAGE กบัทิวทศัน์ของอ่าวซิดนีย ์และทอ้งทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิค จากนั้นน าท่านชมย่าน
เดอะแก็ป THE GAP น าท่านชม ม้าหินมิสซิสแมค็ควอร่ี(MRS MACQUARIE'S CHAIR) อยู่ในโบทานิกการ์เดน้
เป็นมา้หินตวัโปรดของภรรยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซา้ทเ์วลส์ ท่ีชอบมานัง่ชมวิวของอ่าวซิดนีย ์และ
โอเปร่าเฮา้ส์ ตรงน้ีถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยมากและนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปมากท่ีสุด  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์ 
บ่าย  เดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย ์(Circular Quay) เพ่ือ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ จากนั้น ผ่านชมโรงอุปรากร

ซิดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของส่ิงก่อสร้างอนัยิ่งใหญ่ ท่ีมีหลงัคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลม 
ทรงคลา้ยๆ หอยเชลล ์เอกลกัษณ์โดดเด่นสวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยั ตั้งตระหง่านเป็นสง่าอยู่ท่ีปลาย
แหลมของผืนดินท่ียื่นออกไปในทะเลเลก็นอ้ย โดยมีน ้าทะเลลอ้มรอบอยู่ถึง 3ดา้น มองดูเหมือนเรืออ่าวสีฟ้าคราม นัน่
คือซิดนียโ์อเปร่าเฮาส์ หรือโรงอุปรากรซิดนีย ์เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของประเทศออสเตรเลีย และไดรั้บลงทะเบียน
ใหเ้ป็นมรดกโลก จากนั้นผ่าน ชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) อีกสัญลกัษณ์หน่ึงของ
มหานครซิดนีย ์ตั้งอยู่กลางเมืองซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบเด่ียว ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมองเห็น
วิวของเมืองซิดนียไ์ดอ้ย่างสวยงามท่ีสุด อิสระช้อปป้ิงย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชีย
นานาชนิด ท่านสามารถหากินไดทุ้กอยา่ง ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง เป็ดย่าง ท่ีน่ี มีอาหารภตัตาคารระดบั
อาหารฮ่องเต ้ร้านขายเส้ือผา้ ตลาดสดขายผกัผลไม ้และร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ ร้านสินคา้ปลอดภาษี สินคา้ท่ีท าใน
ฮ่องกงหรือจีนในราคายอ่มเยามากมาย เป็นแหล่งขายสินคา้ราคาถูกทั้ง รองเทา้ เส้ือผา้ ชุดวา่ยน ้า และชุดชั้นใน และยงั
เป็นตลาดท่ีเหมาะแก่การมาเลือกซ้ือของท่ีระลึกและผลไมส้ดประจ าฤดูกาล 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี) 
      น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL SYDNEY PARAMATTA  **CONFIRM** 

 
 

  



 

30 ธันวาคม 2018  พอร์ต สตเีฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา – ซิดนีย์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ พอร์ตสตีเฟ่น (PORT STEPHEN) บนเน้ือท่ี 2,500 เฮคเตอร์  สัมผสัประสบการณ์อนัต่ืนเตน้กบั
การนั่งรถ 4 WD ผจญภยัตะลุยเนินทราย โดยคนขบัรถท่ีมากดว้ยประสบการณ์ สนุกสนานกบักบัการเล่นกระดาน
เล่ือนบนเนินทราย (SANDUNE BOARD) ให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบนชายหาด         PORT 
STEPHENS WHITE BEACH ให้ท่านสนุกสนานกบัการหาหอย PIPPIS ซ่ึงเป็นหอยท่ีมีในออสเตรเลียเท่านั้น 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือ MOONSHADOW CRUISE 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์บนเรือ  

บ่าย น าท่านล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด ใช้เวลาในการล่องเรือ ประมาณ 2 
ชัว่โมง จากนั้นเรือกลบัสู่อ่าวเนลสนัเพ่ือน าท่านเดินทางกลบัสู่นครซิดนีย ์

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี) 
   น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL SYDNEY PARAMATTA  **CONFIRM** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

31 ธันวาคม 2018  โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตดัขนแกะ – อุทยานแห่งชาตบิลูเม้าท์เท่นส์ – น่ังรถรางที่ชันที่สุด - น่ังกระเช้า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ KOALA PARK เท่ียวชมสวนสัตวพ้ื์นเมือง เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิต
ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตวพ้ื์นเมืองนานาชนิดอย่างใกลชิ้ด อาทิ โคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท ฯลฯ ให้ท่าน
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ตาม อธัยาศยั พร้อมชมการสาธิตการตดัขนแกะ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีคิว 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาตบิลูเม้าท์เท่น เจา้ของฉายาแกรนดแ์คนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน ้าเงินท่ีเกิด
ทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งน้ีมีภูมิทัศน์คลา้ยคลึงกับแกรนด์แคนยอนท่ีอเมริกา เพียงแต่ประกายสีน ้ าเงิน
ครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน ้ามนัจากตน้ยูคาลิปตสั ปกคลุมพ้ืนดินและกระทบกบัแสงสวา่งท าใหเ้กิดประกายสีน ้าเงิน
ดงักล่าว ให้ท่านไดช่ื้นชมและสัมผสัทิวทศัน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอนักวา้งใหญ่ จากนั้นเท่ียวชม หุบเขาสามพี่น้อง 
(THREE’S SISTER) ซ่ึงเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกนั ตามต านานเก่าแก่ของชาวอะบอริจ้ิน จากนั้นน าท่านสู่ สถานี
รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพ่ือนัง่รถรางไฟฟ้าท่ีดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมยัก่อน 
ว่ิงผ่านทะลุหุบเขาอนัสูงชนัถึง 52 องศา จากนั้นข้ึน กระเช้า SCENIC CENDER เพ่ือชมความงดงามของทิวทศัน์
เบ้ืองล่างจากมุมท่ีแตกต่างพร้อมชมวิวทิวทศัน์บน ECHO POINT หลงัจากนั้นเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองซิดนีย ์และให้
ท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
     น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL SYDNEY PARAMATTA  **CONFIRM** 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

** อสิระให้ท่านได้สัมผสับรรยากาศการนับถอยหลงัเข้าสู่ปีใหม่ *** 

*** COUNT DOWN NEW YEAR TO 2019 ณ บริเวณ ดาร์ลิง่ ฮาร์เบอร์ *** 

หลงัจากน้ัน บริการรถโค้ชรอรับท่านเดนิทางกลบัสู่โรงแรม 
01 มกราคม 2019  ซิดนีย์–เมลเบิร์น – สถานีรถไฟจกัรไอน า้โบราณ - เกาะฟิลลปิ– ดูพาเหรดนกเพนกวนิ – พเิศษกุ้งลอบส์เตอร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
  น าท่านเดนิทางสู่สนามบิน เพ่ือเดนิทางสู่เมืองเมลเบิร์น 
.... น.  ออกเดนิทางสู่เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF... 
...  น.  ถึงเมืองเมลเบิร์น หลงัรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  

 น าท่านชม สถานีรถไฟจักรไอน ้าโบราณ สถานีรถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเส้นทางในการเดินทาง
ระหว่างเมืองและขนส่งสินคา้เปิดใหบ้ริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าท่ีว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจุบนัไดถู้กดดัแปลง
น ามาใชใ้นการท่องเท่ียวชมป่า น าท่านนัง่ รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ เพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอด
เส้นทางว่ิงของรถไฟและท่านยงัสามารถนัง่หอ้ยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทศันียภาพตลอดทางท่ีเต็มไปดว้ยหุบ
เขาและป่าสูงท่ียงัคงความสมบูรณ์   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป(PHILLIP ISLAND NATURE PARK) อยู่ห่างจากของเมืองเมลเบิร์น 

137 กิโลเมตร ทางตอนใตต้ามเส้นทางสายเซาท์กิปส์แลนด์ นัง่รถประมาณ 2 ชัว่โมง โดยเดินทางขา้มมายงัเกาะ มี
สะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซ่ึงเปิดบริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 เชิญเพลิดเพลินกบับรรยากาศสองขา้งทาง ท่ีเตม็ไปดว้ย
ทุ่งหญา้และฟาร์มปศุสตัวมี์ทั้งววัเน้ือ, ววันม, แกะ และมา้ เป็นตน้ ซ่ึงบรรยากาศคลา้ยกบัประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ชม
ฝูงเพนกวินเขตอนุรักษธ์รรมชาติ เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษน์กเพนกวินแห่งทะเลใต ้มีอาคารนิทรรศการรูปภาพ และ
เร่ืองราวเก่ียวกบัสายพนัธ์ุของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป ถือไดว้า่เป็นเพนกวินท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสุดใน
โลก เชิญพบกบัความอฒัจนัทร์ บริเวณชายหาดซมัเมอร์แลนด ์เพ่ือรอชมพาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เยน็ เพนกวินจะเดิน



 

พาเหรดข้ึนจากทะเลหลงักลบัจากออกหาอาหารตั้งแต่เช้า เป็นวิถีธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนทุกวนั สร้างความประทบัใจ
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีไดม้าเยือน 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  พร้อมลิม้รส กุ้งมงักรเลศิรส ขึน้ช่ือของออสเตรเลยี ท่านละ 1 ตวั 
   น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั SWANSTON GRAND MERCURE  **CONFIRM** 
 
 
 
 
 
 
 

02 มกราคม 2019  เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่อมกปัตนัคุ้ก  - สนามบินเมลเบิร์น – กรุงเทพ ฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเท่ียว ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรียมีช่ือเสียง โกห้รู สะดวกสบาย สวยงาม มีผูค้นหลาย
ชาติหลายภาษาในเร่ืองการพกัผอ่นและท่องเท่ียว และเหมาะสมกบัการพกัผ่อนเป็นอย่างยิ่ง ผสมผสานส่ิงท่ีเก่าแก่ท่ีดี
ท่ีสุดในโลกเขา้กบัส่ิงใหม่ๆ ไดอ้ย่างลงตวั มีสถานท่ีเด่นๆ ท่ีเป็นมรดกตกทอดรักษากนัมาแต่โบราณ เช่น ทิวทศัน์
ถนนโอลเดอร์ฟลีท และเมลเบิร์น ออบเซอร์เวชัน่ เดค บนถนนคอลลินส์ มีศูนยก์ลางแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของประเทศ สินค้าแบรนด์เนมชั้นน า ร้านจ าหน่ายสินค้าให้เลือกมากมาย น าท่านผ่าน ชมอาคารรัฐสภา 
เมลเบิร์น (MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ริมถนน 
SPRING STREET ซ่ึงดา้นหน้าของอาคารรัฐสภาน้ีคือปลายสุดของถนน BOURKE STREET ก่อสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศในซีกโลกใต ้มีห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พ้ืนท่ี
ใชส้อยกวา้งขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทนัสมยัดว้ยงานศิลปะ      อะบอริจ้ินหลายพนัช้ิน 
จุดเด่นอยู่ท่ีเสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าท่ีใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี จากนั้นน าท่านเขา้ น าท่านเขา้ชม กระท่อม
กัปตันคุ้ก (CAPTAIN COOK'S COTTAGE) กระท่อมนกัส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก เป็นผูค้น้พบทวีป
ออสเตรเลีย เม่ือ ค.ศ. 1770 กระท่อมน้ีเป็นบา้นของกปัตนัคุ๊กบา้นกปัตนัคุ๊ก ต่อมาท่านเซอร์ รัสเซีย กริมเวล ไดซ้ื้อมา
จากองักฤษ โดยร้ืออิฐออกมาทีละกอ้น แลว้ถูกล าเลียงมาทางเรือ และมาประกอบใหม่ท่ีน่ี น ามาตั้งไวท่ี้สวนฟิทซ์รอย 
เม่ือปี 1934 เพ่ือเป็นของขวญัครบรอบหน่ึงปีของรัฐวิคตอเรีย และเพ่ือเป็นเกรียติแก่กปัตนัคุ๊กท่ีมาคน้พบประเทศ
ออสเตรเลีย ภายในบา้นบางอย่างเป็นของดั้งเดิม บางอย่างก็เป็นของท่ีท าเลียนแบบข้ึนมาใหม่ น าท่าน ผ่านชมโบสถ์
เซนต์แพททริค (THE CATHEDRAL OF ST. PATRICK ) เป็นโบสถค์ริสต์ นิกายโรมนัคาทอลิก ตั้งตระหง่าน
สวยงามและโอ่อ่าเป็นอย่างมาก สร้างข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคใน ค.ศ.1858 จนถึงตอนน้ีมีอายุเกือบ 150 ปี
แลว้ ถือเป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่อย่างมากของเมลเบิร์น ยอดแหลมๆ สร้างในแบบโกธิคท่ีสวยงามและใหญ่โตมากๆ 
ออกแบบโน WILLIAN WARDAL ลงมือสร้างในปี 1863 จนถึงปี 1939 จึงได้แลว้เสร็จ ตวัโบสถ์สร้างข้ึนดว้ย 
BLUESTONE ประดบัตกแต่งดว้ย STAIN GLASS ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่มีท่อลมถึง 4500 ท่อ 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบิน เพ่ือเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

15.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 466 

20.35 น.  คณะเดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ… 



 

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ** 

อตัราค่าบริการ 

*** โปรแกรมนีร้วมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีแล้ว*** 
**ราคาเด็กคือเด็กทีม่อีายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 

*** ในการเดินทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจี านวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึน้ไป *** 
*** กรณผู้ีเดินทางในคณะมไีม่ถึง 15 ท่าน อาจมกีารปรับเปลีย่นราคา *** 

ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาทีไ่ม่รวมตั๋วเคร่ืองบินทั้งเทีย่วบินระหว่างประเทศ และ เทีย่วบินภายในประเทศ 
 อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ราคานีร้วมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวม 

ตัว๋เคร่ืองบิน + วซ่ีา 
ราคาไม่รวม 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 78,900.- 50,500.- 
เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 76,900.- 48,500.- 

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มเีตียง ) 72,900.- 43,500.- 
เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มเีตียง ) 69,900.- 40,500.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 12,900.- 12,900.- 



 

 ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนกังานยกกระเป๋า  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ตามธรรมเนียม 3 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 18 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ทิปพนกังานขบัรถ ตามธรรมเนียม 3 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 15 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีกในภายหลงั 

เง่ือนไขการจองทัวร์และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 กรณีท่ีลูกคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกบัทางบริษทัให้ทราบตั้งแต่ท าการจองหากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้น
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้น
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาออสเตรเลยีไม่ทันก าหนดและทางบริษทัฯต้องออกตัว๋กบัทางสายการบินทางลูกค้าจะต้อง
จ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน มฉิะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การยกเลกิและการคืนเงนิ 

 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วนัจะไม่เกบ็ค่ามดัจ า 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทั ฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงนิค่าตัว๋ได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 



 

  หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี ไม่ทันก าหนดการออกตัว๋ กบัทางสายการบิน และ  ผลวซ่ีาของ
ท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มดัจ าทั้งหมด 

เอกสารในการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 
กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพ่ือท าวซ่ีาก่อน 21 วนัท าการ  
*** (เน่ืองจากการย่ืนขอวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี ต้องใช้เวลาในการย่ืนวซ่ีา 15 วนัท าการ) *** 

เง่ือนไขในการพจิารณาวซ่ีา 
การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาน้ันขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูตเท่าน้ัน  ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย่ืนวซ่ีาไม่สามารถแทรกแซงการ
พจิารณาวซ่ีาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยว

ยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน 
** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตก าหนด ** 

 

ตั้งแต่วนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกจิการตรวจคนเข้าเมืองและพทิักษ์เขตแดนจะเร่ิมการเกบ็ข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์
จากผู้สมคัรทุกท่านที่สมคัรขอวซ่ีาเพ่ือเดนิทางไปประเทศออสเตรเลยี  
***ดงัน้ันผู้ย่ืนขอวซ่ีาทุกท่านจะต้องมาตดิต่อที่ศูนย์ย่ืนวซ่ีาออสเตรเลยีด้วยตนเองเพ่ือสแกนลายนิว้มือ***  
1.ส าหรับบุคคลทั่วไป 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแวน่ตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พ้ืนหลงั
เป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาองักฤษ ) 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, ( ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต )ใบมรณะบตัร  
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกลุ (ถา้มี)  
 หลักฐานการเงินโดยใช้สมุดเงนิฝากตัวจริง หรือ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างใดอย่างหน่ึง เท่าน้ัน!!!  ถ้า
ให้ส าเนาสมุดเงนิฝากไม่สามารถใช้ย่ืนวซ่ีาออสเตรเลยีได้ 

 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษทัทั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณีท าธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้ าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               
4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
2. ส าหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ที่เดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอ 

 หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น  
3. ส าหรับเดก็ ที่ไม่ได้เดนิทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 

 หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางท่ีท าจากท่ีวา่การอ าเภอ  
 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  



 

 กรณีผูเ้ดินทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ขอส าเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเดก็ได้)  
 ส าเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   
 ใบรับรองการท างานงานของบิดา หรือ มารดา 
 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักดั  และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  
 หลกัฐานการเงิน (ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  
 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. ส าหรับผู้ใหญ่ที่อายุเกนิ 75 ปี  
 ต้องซ้ือใบประกนัสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษัทประกนัภัย) จากน้ันย่ืนเอกสารทั้งหมดเข้าสถานทูต
ออสเตรเลยีไปก่อนและจากน้ันสถานทูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพ่ือน าไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทางสถานทูตก าหนด
เท่าน้ัน 

5. ส าหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ่นพ านักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 
(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซ่ีาขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 
 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งนีท้างบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบริษัทใคร่
ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกัน 

หมายเหตุ   
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา 
(เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไดพิ้จารณา
แลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทูต  
งดออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการ
ช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการ
ใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มผีู้เดนิทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วนั  



 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง 
เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีของท่าน  

 
1.  ช่ือ - นามสกลุ(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________ 

     ช่ือ-นามสกลุเดมิ (ในกรณีที่มกีารเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) __________________________________________ 

     สาเหตุในการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ _____________________________________________________________________ 

2.  สถานภาพ             โสด             แต่งงานจดทะเบียน          แต่งงานไม่จดทะเบียน         หย่า    หม้าย         

3.  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษ)___________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน___________________ เบอร์มือถือ ____________________ อเีมล์ _____________________________ 

4.  ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ) __________________________________________________________ 

      วนัที่เร่ิมท างาน /  ศึกษา ____________________________________________________________________________ 

5.   ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________ 

7.   ต าแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาองักฤษ) _________________________________________________________________ 

      โทรศัพท์ที่ท างาน_________________________________________________________________________________ 

8.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดนิทางไปด้วย _______________________________________________________________________ 

      ความสัมพนัธ์กบัผู้เดินทางร่วมคร้ังนี ้(ระบุ) ____________________________________________________________ 

9.   ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศนีม้าก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวซ่ีาจากสถานฑูตใดหรือไม่   เคย _________________________________________   

      ไม่เคย   

           
 


