BW… POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS
ซิดนีย์ – บลูเมาท์ เท่ นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ ท 6 วัน 4 คืน
บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรื อ
สาราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่ าเฮ้ าส์ สิ่ งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้
เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสี ครามบรรยากาศ
อันสดชื่นของอ่าวซิ ดนีย ์ ชมสัตว์พ้นื เมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ ค ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS
ROCK ตานานแห่งอุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ นส์ อันเป็ นมรดกโลก เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตาม
แบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิ ตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อม
กัปตันคุ้ก นักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก ผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลีย นาท่านเดินทางสู่ เกาะฟิ ลลิปชมฝูงนก
เพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่ รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอนา้ โบราณ
(PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่ งแต่เดิมเคยใช้เป็ นเส้นทางในการขนถ่ายลาเลียงถ่านหิ นระหว่างเมืองใน
สมัยก่อนแต่ปัจจุบนั ดัดแปลงให้เป็ นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

• เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิ รฟ์ พร้อมไวน์ รสเยี่ยม
• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย

กำหนดกำรเดินทำง 10-15 / 11-16/12-17/13-18 เมษำยน 2562 (สงกรานต์)
DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพ – ซิดนีย ์
นครซิดนีย ์ – สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง KOALA PARK
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย ์
นครซิดนีย ์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าว
ซิดนีย ์ - ช้อปปิ้ ง (บิน) เมลเบิรน์

2
3
4

5
6

เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย์
พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิรน์
เมลเบิรน์ – รถไฟจักรไอน้ าโบราณ
ชมเพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป พร้อมทานกุง้ มังกรคน
ละครึ่งตัว
นครเมลเบิรน์ ชมเมือง – ช้อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ

HOTEL
At Sydney
Hotel
At Melbourne
Hotel
At Melbourne
Hotel
At Melbourne
Hotel

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์
16.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์
สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริ การเอกสารการเดินทาง
19.20 น.
เหิ รฟ้าสู่ นครซิ ดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 475
วันทีส่ องของการเดินทาง
07.20 น.

เทีย่ ง

นครซิดนีย ์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง KOALA PARK

เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ ดสมิทธ์ นครซิ ดนียป์ ระเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อนั สวยงามบนผืน
แผ่นดินและหุ บเขาอันกว้างใหญ่ซ่ ึ งเป็ นที่อยูข่ องนกนานาชนิด สัตว์ต่างๆ สามารถอาศัย
อยูต่ ามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็ นสี น้ าเงินตามหุ บ
เขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุ บเขาชื่อว่า KATOOMBA จากนั้นชม เขาสาม
อนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็ นแท่นหิ นใหญ่สามก้อนรู ปทรงแปลกตาที่เกิด
จากฝนและลมพัดจนเกิดเป็ นตานานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริ จิ้นสาม
ตนที่ถูกสาปให้เป็ นหิ นสามก้อนทาให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิง่ ขึ้น จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ SCENIC WORLD
บริ ษทั ที่บริ การกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทาให้
ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิง่ ขึ้นอีกมุม นาท่านรถรางไฟฟ้ า (KATOOMBA
SCENIC RAILWAY) ที่ดดั แปลงมาจากรถขนถ่านหิ นในสมัยก่อนมีความชันถึง 45
องศา วิง่ ผ่านทะลุหุบเขาอันสู งชันสู่ หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสี ยว จากนั้น
ให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จดั ไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่ าฝนและ
หุ่นจาลองการขุดถ่านหิ นในสมัยก่อน จากนั้นขึน้ กระเช้ า SCENIC CABLEWAY จาก
ใต้หุบเขาสู่ ดา้ นบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุ บเขาสี น้ าเงินที่ท่านยังสามารถ
ชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง
รับประทานอาหารกลางวันแบบท้องถิ่น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สวนสั ตว์ พืน้ เมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไป
กับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้นื เมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้
วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรู ปคู่กบั โคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับ
การให้ อาหารจิงโจ้ จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่ มรื่ น บน
พื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ ของผืนป่ าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น

ค่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง

หลังจากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองซิดนีย์
รับประทานอาหารค่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั SYDNEY TRAVELODGE หรื อเทียบเท่า
นครซิดนีย ์ – เทีย่ วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ – ช้อปปิ้ ง – เมลเบิรน์
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านชมนครซิ ดนีย ์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยม
มาพักผ่อนวันหยุดหรื อยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด
อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยงั ได้เป็ นเส้นทางในการวิง่
มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จดั กีฬาโอลิมปิ ก ปี 2000
ผ่านชมบ้ านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของอ่าวซิ ดนีย ์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชม
วิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิ ฟิก และ
ความงามของปากอ่าวทางเข้าซิ ดนียใ์ นทางเรื อ ในบริ เวณนี้ยงั เคยเป็ นจุดวางปื น
ใหญ่ยงิ ต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรื อในยามสงคราม ม้ าหินของมิสซิสแม็คควอรี่
ม้านัง่ หิ นตัวโปรดของภริ ยาของผูส้ าเร็ จราชการคนแรกของรัฐนิ วเซาท์เวลส์ ซึ่ งเป็ น
ม้าหิ นทรายอยูป่ ลายสุ ดของสวนสาธารณะ
ด้านหน้าเป็ นอ่าวซิ ดนียท์ ี่สวยงาม
นอกจากนี้ดา้ นบนสวนสาธารณะยังเป็ นจุดถ่ายรู ปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรู ปให้เห็น
โรงละครโอเปร่ า เฮ้าส์และสะพานฮาร์ เบอร์ เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิ ดนีย ์
แวะร้านช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองเพื่อเป็ นของฝาก อาทิเช่นครี มบารุ งผิว หรื อของที่
ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรื อจิงโจ้
รับประทานอาหารกลางวัน
ล่องเรื อสาราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่ าเฮ้ าส์ (OPERA
HOUSE) สิ่ งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารู ปเรื อซ้อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ใน
แบบสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัยที่สร้างชื่อเสี ยงให้กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์ น
อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรี ยญ
ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็ น
มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิ ร์ต ห้อง
แสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจานวนมาก ระหว่างล่องเรื อท่าน
ยังสามารถถ่ายรู ปกับสะพานฮาร์ เบอร์ ที่เชื่ อมต่อระหว่างซิ ดนียท์ างด้านเหนือกับ
ตัวเมืองซิ ดนียเ์ ข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิ ดนียไ์ ด้อย่างสวยงามและทาให้การ
เดินเข้าสู่ ตวั เมืองซิ ดนียไ์ ด้สะดวงยิง่ ขึ้น ชมเรื อใบที่ชาวออสซี่ นาออกมาล่องอ่าว
อวดความงามในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นเดินทางกลับสู่ ซิดนีย ์ ให้ท่านได้อิสระช้อป

ค่า
…….น.
…….น.

ปิ้ งที่ยา่ นซิ ต้ ีเซ็นเตอร์ หรื อปปิ้ งสิ นค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria
Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุ งตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็ นที่รู้จกั กัน
ทัว่ ไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยูท่ ี่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market
กับ ถนน Park เป็ นอาคารช้อปปิ้ งสู งสี่ ช้ นั มีสินค้าประเภทแฟชัน่ อัญมณี ของใช้
ในบ้าน หรื อแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ ยา่ น Centre Point เพื่อซื้ อ
สิ นค้ายีห่ อ้ ดังมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหารไทย
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย์
เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบิร์น เที่ยวบินที่
ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรี ย
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง เกรทโอเชี่ยนโร้ ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ –พอร์ ตแคมเบลล์ -เมลเบิร์น
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ ดแบบเต็มสาย ที่
สวยงามและเป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรี ย
ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็ นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรี ย จากนั้นนาท่าน
เข้าสู่ เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ด ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทร
และหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน
เมืองAnglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและ
สงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็ นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีก
เมืองและมีน้ าทะเลสี น้ าเงินตัดกับป่ าอันเขียวขจีทาให้เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม
นอกจากนี้ ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยูต่ ามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอร์ ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก
คุณจะต้องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อนั งดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิ
ประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก นาท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิ น
Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรื อสิ บสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนา
คริ สต์ ซึ่ งถือว่าเป็ นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด ( แนะนำซื ้อทัวร์
เพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ให้ ท่ำนชมควำมงำมในมุมสู งที่รับรองได้ ว่ำท่ ำนจะต้ อง
ประทับใจ รำคำที่เริ่ มต้ นโดยประมำณ 145 เหรี ยญออสเตรเลียโดยใช้ เวลำ
10 นำที สำหรั บท่ ำนที่สนใจกรุ ณำติดต่ อหัวหน้ ำทัวร์ )
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมลเบิร์น
ค่า
รับประทานอาหารค่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรื อเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอนา้ โบราณ–ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองเพื่อเป็ นของฝากคนไม่วา่ จะเป็ นตุก๊ ตาโคอาล่า จิงโจ้
ครี มบารุ งผิว เสื้ อผ้าราคาที่เป็ นกันเอง (สถานที่และเวลาในการซื้ อของขึ้นอยูก่ บั
ความเหมาะสมในแต่ละฤดู หัวหน้าทัวร์ จะเป็ นผูแ้ นะนา) จากนั้นสู่ ยา่ นดันดีนองส์
ที่ยงั เป็ นป่ าของต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์
เดินทางสู่ สถานีรถไฟจักรไอนา้ โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)
ซึ่ งแต่เดิมเคยใช้เป็ นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่ งสิ นค้าเปิ ด
ให้บริ การในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟสายเก่าที่วงิ่ ระยะสั้น ๆ ปั จจุบนั ได้ถูก
ดัดแปลงนามาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่ า นาท่านนัง่ รถไฟจักรไอนา้ โบราณ เพื่อ
ชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิง่ ของรถไฟและท่านยัง
สามารถนัง่ ห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วย
หุบเขาและป่ าสู งที่ยงั คงความสมบูรณ์
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เขตอนุ รักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไป
ด้วยสัตว์พ้นื เมืองมากมายที่ทางการอนุ รักษ์ท้ งั สัตว์น้ าและสัตว์ป่าและคงความเป็ น
ธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่ าพุม่ เล็ก ๆ ซึ่ งเป็ นที่อยูข่ องเพนกวินตัวน้อย แมวน้ า
และนก นานาชนิด
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูก้ งุ ล๊ อบสเตอร์ ครึ่ งตัว เสิ ร์ฟพร้ อมไวน์ รสเยีย่ ม
นาท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อนั น่า
ประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กทีส่ ุ ดในโลกที่อยูร่ วมกัน
เป็ นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงาม
ยามพระอาทิตย์อสั ดงซึ่ งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวน
พาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่ รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่
ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่ งเสี ยงเรี ยกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารัก
อย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกที
ตอนพระอาทิตย์ตก ( ห้ ำมถ่ ำยรู ปเพนกวิน เพรำะเป็ นกำรรบกวนหรื ออำจจะทำ
ให้ เพนกวินตกใจ ) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมลเบิร์น
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรื อเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง

นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช็อปปิ้ ง – กรุ งเทพฯ

เช้ า

15.15 น.
21.45 น.

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านชมเมลเบิร์นเป็ นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่า
และความใหม่เข้าด้วยกัน เป็ นเมืองหลวงที่ต้ งั อยูบ่ นริ มฝั่งแม่น้ า Yarra มี
สวนสาธารณะริ มน้ า มีสถาปั ตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18
คละเคล้ากับตึกสู งระฟ้าในสมัยปั จจุบนั ทาให้มีภูมิทศั น์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มี
แม่น้ าตั้งอยูใ่ จกลางเมืองอันเป็ นเสน่ห์ของเมลเบิร์น นาท่านชม อาคาร
รัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมยุโรป ชม สวนฟิ ตซรอย
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ เป็ นที่ต้ งั กระท่อม
กัปตันคุ้ก (ไม่ รวมค่ ำเข้ ำชมในกระท่ อม)บ้านพักของนักสารวจชาวอังกฤษคน
สาคัญของโลก ผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลียและซี กขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ถูกย้ายมา
เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี อิสระช้อปปิ้ งอย่าง
จุใจในย่านไชน่า ทาวน์ ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้านเก่า
สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซี ย
หรื อจะช้อปปิ้ งห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง อาทิ ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์ ในย่าน
ถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปด้วยร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่
หลากหลายสาหรับบุรุษและสตรี ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย )
จากนั้นทาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครเมลเบิร์น
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
**************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง 10-15 / 11-16/12-17/13-18 เมษายน 2562 (สงกรานต์ )
คณะผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่มีเตียง
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่ มีเตียง
ห้องพักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดท่านที่ 3

ราคารวมตั๋ว
70,900.- บาท
65,900.- บาท
62,900.- บาท
59,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000. -บาท

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบินระหว่าง
ประเทศ
(รวมตัว๋ ภายในประเทศแล้ว)
45,900.- บาท
41,900.- บาท
38,900.- บาท
36,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000. -บาท

***ควรยื่นวีซ่าล่วงหน้ าและเก็บเอกสารสาหรับยื่นวีซ่าได้ ต้งั แต่ 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2562
* ราคานี้บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันของสายการบิน
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารมากกว่า 20 ท่านขึ้นไป หากผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่ต่ากว่า 20 ท่าน บริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อปรับราคาเพิม่ ขึ้น ส่ วนขนาดของกรุ๊ ปจะสรุ ปได้หลังที่ปิดกรุ๊ ปแล้ว
ประมาณ 3 อาทิตย์ก่อนเดินทาง
* กรณี ออกตัว๋ แล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่ าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของ
สายการบิน
*สาหรับห้องที่เป็ นสามเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจานวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ นเตียงใหญ่
สองเตียงที่สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรื ออาจเป็ นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริ ม (1 Double + 1 Extra
bed) สาหรับห้องนอน 3 ท่าน
* บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่ องตัว๋ ที่ลูกค้าซื้ อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรื อค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหาก
เที่ยวบินล่าช้าหรื อจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจานวน กรุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรื อที่นงั่ บนเครื่ องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุ ณาแจ้งให้เราทราบในตอน
จองทัวร์ หรื อก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั สายการบิน
จะพิจารณาให้
* มีวซี ่ าออสเตรเลียแล้ว ลดท่ านละ 4,500 บาท
* กรณี ลูกค้ามีวซี ่าอยูแ่ ล้ว หรื อ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริ ษทั
ฯ จะไม่รับผิดชอบหรื อคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่ องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้า
ตรวจคนเข้าเมือง
* หากจานวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริ ษทั ฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นงั่ ในการบริ การตลอดการเดินทาง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋ า
* การรี เควสที่นงั่ ขึ้นอยูก่ บั พิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรี เควส long leg ทางสายการบินไม่รับจอง
และทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์ เชคอินด้วยตัวท่านเอง)
* การใช้ผา้ เช็ดตัวในโรงแรม หากต้องการให้เปลี่ยนทุกวันให้ท่านวางผ้าเช็ดตัวไว้ที่พ้นื ถ้าแหวนไว้ทางโรงแรมจะไม่
เปลี่ยนให้เพราะถือว่าท่านยินดีที่จะใช้ผา้ เช็ดตัวผืนเดิมและยินดีเข้าร่ วมรณรงค์กิจกรรมลดโลกร้อน
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุใน
รายการ
2. ค่าโรงแรมที่พกั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่
ระบุ
3. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศ
ออสเตรเลีย
4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000
บาท สาหรับผู้เดินทางไปพร้ อมกรุ๊ ปตั้งแต่ ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่ องเทีย่ วกับทัวร์ เท่ านั้น เงื่อนไขการ
คุ้มครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุม้ ครอง ต้องทาประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้า
สามารถจัดทาเองได้ หรื อกรุ ณาติดต่อสอบถามกับทางบริ ษทั ฯ
 อายุ 1-15ปี และ ต่ากว่า 75 ปี คุม้ ครอง รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 กรณี ลูกค้าอายุต่ากว่า 1 ปี หรื อ 75 ปี ขึ้นไป และ ไม่ได้เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ต้องทาประกัน
เดี่ยวเพิ่ม กรุ ณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่
 ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยูใ่ หนประเทศนั้นๆ อยูแ่ ล้วไม่คุม้ ครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
6. ค่าน้ ามันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และบริ ษทั ฯของสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาตามภาษีน้ ามัน
หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ ามันหลังจากนี้
7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สาหรับคนไทย
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
2. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด ควรจัดเตรี ยม 23 กิโลกรัม
: โดยสำยกำรบินไทย (inter) อนุญำตให้ โหลดกระเป๋ ำได้ ท่ำนละ 30 กิโลกรั ม และ บินภำยในสำยกำรบินแค
วนตัส (domestic) อนุญำตให้ โหลดได้ ท่ำนละ 23 กิโลกรั ม และ กระเป๋ ำเล็กถือขึน้ เครื่ องได้ 1 ใบ ไม่ เกิน 7
กิโลกรั ม
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่ าย 2 เหรียญต่ อวัน ต่ อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
7. ค่ าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่ าย 2 เหรียญต่ อวัน ต่ อคน (โดยเฉลีย่ 10 เหรียญออสเตรเลีย)
8. โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า ลูกค้าควรยกกระเป๋ าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็ วและสะดวกในการ
เดินทาง
9. ไม่ มีแจกนา้ ดื่มบนรถ / ไม่ แจกกระเป๋า
10. ไม่รวมค่าอินเตอร์ เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่ วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชัว่ โมง
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
1. ทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์ หนึ่งท่าน
2. ท่านต้องเตรี ยมเอกสารให้ทางบริ ษทั ฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ก่อน 21 วันทางาน หรื อก่อน 3 สัปดาห์
3. หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการ
บินและผลวีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
4. สาหรับส่ วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วันทาการสาหรับท่ านที่รอผล

วีซ่า หรื อหากผลวีซ่าผ่ านแล้ วขอชาระยอดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ ได้ รับเงินครบทั้งหมดก่ อนวันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
5. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับ

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริ ษทั ฯ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ ามัดจาทัวร์ จะถูกนาไปจ่ ายค่ าตั๋วเครื่ องบิน ค่ าโรงแรมและค่ าวีซ่าล่ วงหน้ าซึ่งไม่ สามารถเรี ยกเงินคืนได้ หากผู้เดินทาง
ยกเลิกหรื อไม่ สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
1. แจ้ งยกเลิกก่ อนการเดินทาง 60 วันทาการคืนค่ ามัดจา 30,000.- บาท.
2. แจ้ งยกเลิกล่ วงหน้ า 30-50 วัน ก่ อนเดินทาง ยึดค่ ามัดจาทั้งหมด 30,000.-บาท
- กรณีทถี่ ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ ามัดจาทั้งหมด
- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ าตั๋ว
3. แจ้ งยกเลิกล่ วงหน้ า 1-29วัน ก่ อนเดินทาง ไม่ สามารถคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดเพราะเป็ นช่ วงพีค (เทศกาลสงกรานต์ )
4. แจ้ งยกเลิกในวันเดินทาง หรื อถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรื อการเข้ าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่ มี
การคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรื อโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริ ษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ และบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางออก หรื อเข้า
ประเทศ
เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งต้องห้ามนาเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรื อความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
2. ทางบริ ษทั ฯ ไม่คืนเงินไห้ท่านไม่วา่ จานวนทั้งหมดหรื อบางส่ วน บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่สถานทูตงด
ออกวีซ่าอันสื บเนื่ องมาจากเอกสารในการยืน่ วีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผา่ นมาตรฐานในเรื่ องการเงินและการทางาน
ของตัวผูโ้ ดยสารเอง
3. บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
4. บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋ เองเพื่อต่อเครื่ องในกรณี ที่สายการบิน
ระหว่างประเทศล่าช้า

เอกสารในการขอวีซ่า
ทำงสถำนฑูตออสเตรเลีย เริ่ มกำรเก็บข้ อมูลด้ ำนไบโอเมตทริ กซ์ จำกผู้สมัครทุกท่ ำน ที่สมัครขอวีซ่ำ เพื่อเดินทำงไป
ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่ำทุกท่ ำน จะต้ องมำติดต่ อ ที่ศูนย์ ยื่นวีซ่ำออสเตรเลีย ด้ วยตนเอง เพื่อสแกน
ลำยนิว้ มือ และต้ องจองคิววีซ่ำก่ อนยื่นเท่ ำนั้น
1) หนังสื อเดินทาง มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ ายสาเนาหน้ าทีม่ ีการเดินทางเข้ า-ออก หรื อมี
วีซ่าติดมาทั้งหมด (สาคัญมาก)
***กำรยื่นวีซ่ำออสเตรเลียไม่ จำเป็ นต้ องนำพำสปอร์ ตเข้ ำสถำนทูต สำมำรถใช้ เรคคอร์ ดกำรเดินทำง (ถ้ ำมี)
หรื อ สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ต ยื่นได้ แต่ หำกให้ ทำงบริ ษัทฯ มำ จะดีกว่ ำเนื่องจำกทำงบริ ษัทฯ จะนำพำสปอร์ ต
ไปรู ดเล่ มที่ VFS แล้ วนำกลับมำพักไว้ ที่บริ ษัทฯ ทำงลูกค้ ำจะรั บคืนอีกทีสนำมบิน ณ วันเดินทำง ***
2) รู ปถ่ายสี จานวน 2 รู ป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ ง หรื อ 2 นิ้ว)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) หนังสื อรับรองการทางานของบริษัททีท่ างานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย ใช้ ได้ ท้งั คู่) หรื อสาเนา
ทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสื อรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย ใช้ ได้ ท้งั คู่)
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาเนาบัตรข้าราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้ สมุดบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจาตัวจริง (จะได้ คืนเพื่อได้ รับ
พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรื อ statement ย้ อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่
รับ Bank Guarantee ในการใช้ ยนื่ วีซ่า
9) เด็กขอหนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน(ตัวจริ ง)หรื อสมุดรายงานประจาตัวนักเรี ยนหรื อกรณี ปิดเทอมใช้บตั ร
นักเรี ยน
10) ขอสาเนาสู ติบตั ร เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
11) เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรื อ มารดา
11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ ได้ เดินทางด้ วยทั้งคู่ จะต้ องมีหนังสื อยินยอมจากทางอาเภอเท่านั้น จากบิดาและ
มารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ
** กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 15 ปี บิดาหรื อมารดา ต้ องไปโชว์ ตัวทีต่ ัวแทนยื่นวีซ่า VFS พร้ อมกับบุตร
11.2 กรณีพ่อหรื อแม่ ไม่ ได้ เดินทางด้ วย จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากทางอาเภอจากบิดาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรื อ กรอกฟอร์ม 1229
12) บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับลูกค้ าทีม่ ีอายุเกินกว่ า 75 ปี ( ยกเว้ นกรณี ที่ผ้ สู ู งอำยุ 75 ปี ขึน้ ไปยืนยันที่จะเดินทำง
จริ ง บริ ษัทฯจะดำเนินกำรให้ และแนะนำให้ ยื่นวีซ่ำก่ อนวันเดินทำงมำกกว่ ำ 45 วัน และต้ องจ่ ำยค่ ำทัวร์
ทั้งหมดก่ อนเดินทำง 15 วัน ในกรณี ที่วซี ่ ำไม่ ผ่ำนหรื อออกไม่ ทันตำมกำหนดวันเดินทำงมีผลทำให้ เดินทำง
ไม่ ได้ บริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ำกรณี ได ๆ ทั้งสิ ้น และ จะไม่ รับผิดชอบกรณี เพื่อนร่ วมเดินทำงที่ผ่ ำนแล้ ว
จะยกเลิกเดินทำงเนื องจำกมีบำงท่ ำนในคณะไม่ ผ่ำน บริ ษัทฯจะขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคื นเงิ นค่ ำทัวร์ ทั้งหมด
รวมถึงญำติหรื อผู้ติดตำมที่ผลวีซ่ำออกแล้ วแต่ ยกเลิกเพรำะกรณี น)ี ้

กรณีทยี่ ืนยันจะให้ ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าเป็ นเวลานาน และมีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่มในการ
ทาประกันสุ ขภาพซึ่ งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ฯ ประกันนั้นๆ หรื อ
ลูกค้าสามารถทาเองได้) หลังจากยืน่ แล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่ งใบฟอร์ ม (Health
Form) เพื่อไปตรวจสุ ขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกาหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วซี ่า
ขึ้นอยูก่ บั ผลของสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่ วนวันรับวีซ่าไม่สามารถ
ระบุได้ กรุ ณาใส่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน และอีเมล์ (สาคัญมาก) ทีส่ ามารถติดต่ อได้ ลง
ในสาเนาบัตรประชาชนและ สาเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์ มในการยืน่ วีซ่า
13) ระยะเวลาในการยืน
่ วีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสื อเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยนื่ เล่มเข้า
VFS แล้วนาเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หากมีการ
ใช้ เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้ องแจ้ งให้ เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น -กรณีลูกค้ าใช้ บัตรเอเบค
โดยปกติบตั รเอเบค(APEC CARD) จะใช้สาหรับเดินทางเพื่อธุ รกิจเท่านั้น ซึ่ งการเดินทางกับทัวร์ จะต้องยืน่
วีซ่าท่องเที่ยว เนื่ องจากการท่องเที่ยวจะต้องยืน่ วีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บตั รเอเบค (APEC
CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ หากยืน่ วีซ่าท่องเที่ยว(Tourist Visa) ทางลูกค้ าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ
เนื่องจากตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่ าสุ ด แล้ วจะยกเลิกวีซ่าอันเก่ าโดยอัตโนมัติ) ทัง้ นี้ขึ้นอยู่กบั
ดุลพินิจของลูกค้ าในการตัดสิ นใจ ต้องการสอบถามเพิม่ เติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/ หรื อ โทร. +66 2
344 6300
เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั ิวซี ่านั้นขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยืน่ วีซ่าไม่
สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมี
ความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด หรื อ หากต้ องการยื่นคาร้ อง
ขอวีซ่าใหม่ กต็ ้ องชาระค่ าธรรมเนียมใหม่ พร้ อมเตรียมเอกสารชุ ดใหม่ ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว
และทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
หรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด

4. กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่าน ขึ้นอยูก่ บั ทางบริ ษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด
ทีอ่ ยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุ ขมุ วิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุ งเทพฯ 10110
ทาการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายืน่ ใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com
เว็บ :www.vfs-au.net

**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ รับยื่นวีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่
ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่น
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ข้างต้ นให้ ครบตามที่กาหนด เพื่อความสะดวกของท่ านเอง
ในการยื่นขอวีซ่า 
**** เมื่อท่ านตกลงชาระค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ังหมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่ านได้
ยอมรับ
เงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆ ทั้งหมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่ าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปั จจุบนั .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรื อร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู.่ ......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรื อไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ....................................
10. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรื อไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......)
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิม่ เติม
11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............ห้อง
10.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่……..ห้อง
10.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
10.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริ ม ………..ห้อง
10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
12. อาหาร ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................
14. รี เควสที่นงั่ .........................................................(ริ มทางเดิน/ริ มหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทำงบริ ษทั ฯ จะแจ้ งทำงสำยกำรบินฯ ตำมที่รีเคว
สมำ แต่ ไม่ สำมำรถกำรั นตีได้ เลย ขึน้ อยู่กับพิจำรณำของทำงสำยกำรบิน และ หำกท่ ำนใดรี เควส long leg ทำงสำยกำรบินไม่ รับจอง ทำง
ลูกค้ ำต้ องชีแ้ จงเหตุผลกับทำงเคำทเตอร์ เชคอินด้ วยตัวท่ ำนเอง)

