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
 พร้อมสะสมไมล์จากการบิ นไทย

กำหนดกำรเดินทำง

20 – 25 พฤศจิกำยน
30 พฤศจิกำยน- 5 ธันวำคม 2561 (วันพ่อแห่งชำติ)
5 – 10 ธันวำคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ)

DAY
1
2
3
4
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ITINERARY
กรุงเทพ – ซิ ดนีย ์
นครซิ ดนีย ์ – สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง KOALA PARK
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิ ดนีย ์
นครซิ ดนีย ์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์
ช้อปปิ้ ง (บิน) เมลเบิรน์
เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย์
พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิรน์

5

เมลเบิรน์ – รถไฟจักรไอน้ าโบราณ
ชมเพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป พร้อมทานกุง้ มังกรคนละครึ่งตัว

6

นครเมลเบิรน์ ชมเมือง – ช้อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ
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วันแรกของการเดินทาง
15.00 น.
17.50 น.

คณะเดินทำงพร้ อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงเข้ ำหมำยเลข 2 แถว D
เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย (TG) เจ้ ำหน้ ำที่คอยต้ อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง
เหิรฟ้ ำสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 475

วันทีส่ องของการเดินทาง
07.10 น.

เทีย่ ง

คา่

กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

นครซิดนีย ์ – สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง KOALA PARK -อุทยานแห่ งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่ำน
พิธตี รวจคนเข้ ำเมือง นำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง KOALA PARK
SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับกำรชมธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสัตว์
พื้นเมืองนำนำชนิด อำทิ โคอาล่า จิ งโจ้ วอมแบท ให้ ทำ่ นได้ สมั ผัสและถ่ำยรูปคู่
กับโคอำล่ำตัวน้ อยอย่ำงใกล้ ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิ งโจ้จากมือของ
ท่านเอง สดชื่นผ่อนคลำยไปกับบรรยำกำศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่ำ 10 เอเคอร์ของ
ผืนป่ ำอันอุดมสมบูรณ์เขตร้ อนชื้น
รับประทานอาหารกลางวัน แบบท้องถิน่ ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อนั สวยงำม
บนผืนแผ่นดินและหุบเขำอันกว้ ำงใหญ่ซ่ึงเป็ นที่อยู่ของนกนำนำชนิด สัตว์ต่ำง ๆ
สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและเต็มไปด้ วยต้ นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกล
เป็ นสีนำ้ เงินตำมหุบเขำอันกว้ ำงใหญ่ ผ่ำนเมืองเล็กๆกลำงหุบเขำชื่อว่ำ
KATOOMBA จำกนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็ น
แท่นหินใหญ่สำมก้ อนรูปทรงแปลกตำที่เกิดจำกฝนและลมพัดจนเกิดเป็ นตำนำน
ควำมรักอันแสนเศร้ ำของยักษ์สำวอะบอริจ้ ินสำมตนที่ถูกสำปให้ เป็ นหินสำมก้ อน
ทำให้ หุบเขำแห่งนี้มีควำมงำมยิ่งขึ้น จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ SCENIC WORLD
บริษัทที่บริกำรกระเช้ ำและรถรำงลงหุบเขำทำให้ ทำ่ นได้ ชมเขำสำมอนงค์ได้
สวยงำมยิ่งขึ้นอีกมุม นำท่ำนรถรางไฟฟ้ า (KATOOMBA SCENIC
RAILWAY) ที่ดัดแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินในสมัยก่อนมีควำมชันถึง 45 องศำ
วิ่งผ่ำนทะลุหุบเขำอันสูงชันสู่หุบเขำด้ ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้ นและหวำดเสียว จำกนั้ นให้
ท่ำนได้ เดินชมธรรมชำติตำมทำงไม้ ท่จี ัดไว้ อย่ำงสวยงำมใต้ หุบเขำ ชมป่ ำฝนและ
หุ่นจำลองกำรขุดถ่ำนหินในสมัยก่อน จำกนั้นขึ้ นกระเช้า SCENIC CABLEWAY
จำกใต้ หุบเขำสู่ด้ำนบนพร้ อมชมควำมงดงำมเบื้องล่ำงของหุบเขำสีนำ้ เงินที่ทำ่ นยัง
สำมำรถชมยอดเขำสำมอนงค์อกี มุมที่แตกต่ำง
หลังจำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ตัวเมืองซิดนีย ์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก SYDNEY TRAVELODGE / GREAT SOUTHERN
HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

คา่
…….น.
…….น.

นครซิดนีย ์ – เทีย่ วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ – ช็อปปิ้ ง – เมลเบิรน์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซี่นิยม
มำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเย็นในบรรยำกำศท่ำมกลำงสำยลม แสงแดด
อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดำนโต้ คลื่น หำดทรำยแห่งนี้ยังได้ เป็ นเส้ นทำงในกำรวิ่ง
มำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกีฬำโอลิมปิ ก ปี 2000
ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ ำผำเพื่อชมทัศนียภำพอัน
สวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชม
วิวที่สวยงำมอีกแห่งที่ทำ่ นจะได้ ชมท้ องทะเลอันงดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และ
ควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็ นจุดวำงปื น
ใหญ่ยิงต่อต้ ำนข้ ำศึกที่เข้ ำมำทำงเรือในยำมสงครำม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่
ม้ ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้สำเร็จรำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำท์เวลส์ ซึ่งเป็ น
ม้ ำหินทรำยอยู่ปลำยสุดของสวนสำธำรณะ
ด้ ำนหน้ ำเป็ นอ่ำวซิดนีย์ท่สี วยงำม
นอกจำกนี้ด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็ นจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมที่ทำ่ นจะถ่ำยรูปให้ เห็น
โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ ำส์และสะพำนฮำร์เบอร์เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
แวะร้ ำนช้ อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมืองเพื่อเป็ นของฝำก อำทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่
ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้ นาท่านสู่ท่าเรือ
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ อาหารเอเซียบนเรือ
ล่องเรือสาราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA
HOUSE) สิ่งก่อสร้ ำงที่โดดเด่นด้ วยหลังคำรูปเรือซ้ อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ใน
แบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ ำงชื่อเสียงให้ กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น
อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้ วยงบประมำณในกำรก่อสร้ ำงกว่ำร้ อยล้ ำนเหรียญ
ใช้ เวลำในกำรก่อสร้ ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ ลงทะเบียนขึ้นเป็ น
มรดกโลกในปี พ.ศ. 2550 ภำยในประกอบไปด้ วยห้ องแสดงคอนเสิร์ต ห้ อง
แสดงละคร และห้ องภำพยนตร์ และร้ ำนอำหำรจำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือท่ำน
ยังสำมำรถถ่ำยรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ ำนเหนือกับ
ตัวเมืองซิดนีย์เข้ ำหำกัน ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้ อย่ำงสวยงำมและทำให้ กำร
เดินเข้ ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้ สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชำวออสซี่นำออกมำล่องอ่ำว
อวดควำมงำมในอ่ำวแห่งนี้ ผ่ำนชมย่ำยใจกลำงเมืองย่ำนซิต้ ี เซนเตอร์ จำกนั้น
เดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ ให้ ทำ่ นได้ ช้อปปิ้ งในย่ำนไชน่ำ ทำวน์ สินค้ ำท้องถิ่นเพื่อเป็ น
ของฝำก ไม่ว่ำจะเป็ นตุก๊ ตำจิงโจ้ โคอำล่ำ เสื้อผ้ ำ ครีมบำรุงผิว และสินค้ ำอื่นๆ
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
จำกนั้นเดินทำงสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย ์
เดินทำงโดยสำยกำรบินโดยสำยกำรบินภำยในประเทศ สู่ เมลเบิรน์ เที่ยวบินที่
เดินทำงถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย
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นำท่ำนเข้ ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ –พอร์ตแคมเบลล์ -เมลเบิรน์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงจำกเมลเบิร์นตำมเส้ นทำงสำย เกรทโอเชีย่ นโร้ดแบบเต็มสาย ที่
สวยงำมและเป็ นที่ร้ ูจักของนักท่องเที่ยวที่จะพลำดไม่ได้ เลยหำกมำถึงรัฐวิคตอเรีย
ผ่ำนทำงเมืองจีลองที่เป็ นเมืองแห่งอุตสำหกรรมของรัฐวิคตอเรีย จำกนั้นนำท่ำน
เข้ ำสู่เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ ด ให้ ทำ่ นได้ ชมทัศนียภำพที่สวยงำมของชำยฝั่งมหำสมุทร
และหำดทรำยต่ำง ๆ ตำมเส้ นทำงที่งดงำมแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่ำน
เมืองAnglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้ วยธรรมชำติพร้ อมทะเลสวยงำมและ
สงบ ก่อนเข้ ำสู่ Apollo Bay ที่เป็ นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงำมอีก
เมืองและมีนำ้ ทะเลสีนำ้ เงินตัดกับป่ ำอันเขียวขจีทำให้ เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงำม
นอกจำกนี้ระหว่ำงทำงผ่ำนชมโคอำล่ำที่อยู่ตำมต้ นยูคำลิปตัสตำมธรรมชำติ
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภำพที่สวยงำมที่สดุ ในโลก
คุณจะต้ องตะลึงกับภำพทิวทัศน์อนั งดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิ
ประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก นำท่ำนชมปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติของหิน
Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตำม 12 นักบุญ หรือสิบสองสำวกศักดิ์สทิ ธิ์ของศำสนำ
คริสต์ ซึ่งถือว่ำเป็ นควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติท่ไี ม่ควรพลำด (แนะนำซื้อทัวร์
เพิ่มโดยนัง่ เฮลิคอปเตอร์ ให้ท่ำนชมควำมงำมในมุมสูงทีร่ บั รองได้วำ่ ท่ำนจะต้อง
ประทับใจ รำคำทีเ่ ริ่มต้นโดยประมำณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใช้เวลำ
10 นำที สำหรับท่ำนทีส่ นใจกรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์)
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เมลเบิร์น
คา่
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้า

เมลเบิรน์ –รถไฟจักรไอน้ าโบราณ–ชมนกเพนกวินทีเ่ กาะฟิ ลลิป
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนช้ อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมืองเพื่อเป็ นของฝำกคนไม่ว่ำจะเป็ นตุก๊ ตำโคอำล่ำ จิงโจ้
ครี มบำรุงผิว เสื้อผ้ ำรำคำที่เป็ นกันเอง (สถำนที่และเวลำในกำรซื้อของขึ้นอยู่กับ
ควำมเหมำะสมในแต่ละฤดู หัวหน้ ำทัวร์จะเป็ นผู้แนะนำ) จำกนั้นสู่ย่ำนดันดีนองส์
ที่ยั ง เป็ นป่ ำของต้ น ยู ค ำลิ ป ตั ส ที่อุ ด มสมบู ร ณ์ เดิ น ทำงสู่ส ถำนี ร ถไฟจัก รไอน้ า
โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่ งแต่ เดิมเคยใช้ เป็ นเส้ น ทำง
ในกำรเดินทำงระหว่ำงเมืองและ ขนส่งสินค้ ำเปิ ดให้ บริกำรในปี ค.ศ.1900 เป็ น
รถไฟสำยเก่ำที่ว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ ถูก
ดั ด แ ป ล ง น ำ ม ำ ใ ช้ ใ น ก ำ ร
ท่องเที่ยวชมป่ ำ นำท่ำนนั่ง รถไฟจักรไอน้ าโบราณ เพื่อชมทัศนียภำพอันสวยงำม
ตำมแนว
เขำตลอดเส้ นทำงวิ่งของรถไฟและท่ำนยังสำมำรถชมป่ ำไม้ และ
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เทีย่ ง

คา่

หุบเขำอันสำยงำมเพื่อ ผ่อนคลำยอำรมณ์พร้ อมชมทัศนียภำพตลอดทำงที่เต็มไป
ด้ วยหุบเขำและป่ ำสูงที่ยังคงควำมสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์
นำท่ำนเดินทำงสู่เขตอนุ รักษ์ธรรมชำติ เกาะฟิ ลลิป ซึ่งเป็ นเกำะเล็ก ๆ ที่เต็มไป
ด้ วยสัตว์พ้ ืนเมืองมำกมำยที่ทำงกำรอนุรักษ์ท้งั สัตว์นำ้ และสัตว์ป่ำและคงควำมเป็ น
ธรรมชำติท่มี ีหำดทรำยและป่ ำพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็ นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้ อย แมวนำ้
และนก นำนำชนิด
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู กุง้ ล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิรฟ์ พร้อม
ไวน์รสเยีย่ ม
นำท่ำนสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบกำรณ์อนั น่ำ
ประทับใจกับกำรชมควำมน่ำรักของ ฝูงเพนกวินพันธุ เ์ ล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกัน
เป็ นกลุ่มใหญ่บนชำยหำด SUMMERLAND BEACH ในบรรยำกำศอันสวยงำม
ยำมพระอำทิตย์อัสดงซึ่งท่ำนจะได้ เห็นฝูงเพนกวินตัวน้ อยพร้ อมใจกันยกขบวน
พำเหรดขึ้นจำกทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้ อมอำหำรในปำกมำฝำกลูกตัวน้ อยที่รออยู่
ในรัง เหล่ำเพนกวินทั้งหลำยจะส่งเสียงเรียกหำลูกและเดินให้ ท่ำนเห็นควำมน่ำรัก
อย่ำงใกล้ ชิด เพนกวินน้ อยเหล่ำนี้จะออกไปหำอำหำรแต่เช้ ำและจะกลับมำอีกที
ตอนพระอำทิตย์ตก ( ห้ำมถ่ำยรูปเพนกวิน เพรำะเป็ นกำรรบกวนหรืออำจจะทำ
ให้เพนกวินตกใจ ) จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เมลเบิร์น
นำท่ำนเข้ ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า

นครเมลเบิรน์ ชมเมือง – ช้อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนชมเมลเบิร์นเป็ นเมืองที่มีควำมตื่นตำตื่นใจด้ วยกำรผสมผสำนทั้งควำมเก่ำ
และควำมใหม่เข้ ำด้ วยกัน เป็ นเมืองหลวงที่ต้ังอยู่บนริมฝั่งแม่นำ้ Yarra มี
สวนสำธำรณะริมนำ้ มีสถำปั ตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลำงศตวรรษที่ 18
คละเคล้ ำกับตึกสูงระฟ้ ำในสมัยปัจจุบันทำให้ มีภมู ิทศั น์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มี
แม่นำ้ ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองอันเป็ นเสน่ห์ของเมลเบิร์น
นำท่ำนชม อาคาร
รัฐสภา อำคำรที่ก่อสร้ ำงตำมแบบสถำปัตยกรรมยุโรป ชม สวนฟิ ตซรอย
สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ท่เี ต็มไปด้ วยดอกไม้ นำนำพันธุ์ เป็ นที่ต้งั กระท่อม
กัปตันคุก้ (ไม่รวมค่ำเข้ำชมในกระท่อม)บ้ ำนพักของนักสำรวจชำวอังกฤษคน
สำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ ถูกย้ ำยมำ
เพื่อเป็ นกำรเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวำระครบรอบ 100 ปี อิสระช้ อปปิ้ งอย่ำง
จุใจในย่ำนไชน่ำ ทำวน์ ร้ ำนค้ ำมำกมำยบนถนน Swanston และยังมีอำคำรบ้ ำนเก่ำ
สร้ ำงตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้ วยบรรยกำศแบบชำวจีนและชำวเอเซีย
หรือจะช้ อปปิ้ งห้ ำงสรรพสินค้ ำชื่อดัง อำทิ ห้ ำงเดวิด โจน์ ห้ ำงมำยเออร์ ในย่ำน
ถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปด้ วยร้ ำนเสื้อผ้ ำแฟชั่น
หลำกหลำยสำหรับบุรุษและสตรี (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)
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จำกนั้นทำท่ำนเดินทำงสู่ทำ่ อำกำศยำนนครเมลเบิร์น
เหิรฟ้ ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ

16.15 น.
21.45 น.

กำหนดกำรเดินทำง

อัตราค่าบริ การ
20 – 25 พฤศจิกำยน, 30 พฤศจิกำยน- 5 ธันวำคม 2561
5 – 10 ธันวำคม 2561

คณะผูเ้ ดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่มีเตียง
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มีเตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

ราคารวมตั ๋ว
พฤศจิ กายน

ราคารวมตั ๋ว
ธันวาคม

ราคาไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิน
ระหว่างประเทศ
(รวมตั ๋วภายในประเทศแล้ว)

66,900.- บาท
64,900.- บาท
59,900.- บาท
55,900.- บาท
9,900.-บาท

66,900.- บาท
64,900.- บาท
59,900.- บาท
55,900.- บาท
9,900.- บาท

1,000. -บาท

1,000. -บาท

45,900.- บาท
41,900.- บาท
38,900.- บาท
36,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000. -บาท

ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดท่านที ่ 3

* ร* กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสำรมำกกว่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป หำกผู้โดยสำรที่เป็ นผู้ใหญ่ต่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือปรับรำคำเพิ่มขึ้น ส่วนขนำดของกรุป๊ จะสรุปได้ หลังที่ปิดกรุป๊ แล้ วประมำณ 3 อำทิตย์ก่อนเดินทำง
*รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีนำ้ มันของสำยกำรบินหำกมีกำรเรียกเก็บเพิ่มจำกสำยกำรบิน
* กรณีออกตัว๋ แล้ วมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ได้ (NO REFUND) เพรำะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุป๊ ของสำยกำรบิน
*สำหรับห้ องที่เป็ นสำมเตียง(Triple
room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้ อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สำมำรถพักได้ 3 ท่ำน (2 Double beds)หรืออำจเป็ นห้ อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สำหรับ
ห้ องนอน 3 ท่ำน
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตัว๋ ที่ลูกค้ ำซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ที่จะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเที่ยวบินล่ำช้ ำหรือ
จำนวนผู้เดินทำงไม่ครบตำมจำนวน กรุป๊ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้
*หำกท่ำนต้ องกำรอำหำรพิเศษหรือที่น่งั บนเครื่องรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้ งให้ เรำทรำบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทำงอย่ำงน้ อย 10 วัน เพื่อแจ้ งให้ สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ ตำมที่ขอหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั สำยกำรบินจะพิจำรณำให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ ำมีวีซ่ำอยู่แล้ ว หรือ มีบตั รอนุญำตให้ เข้ ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้ รับอนุญำตเข้ ำประเทศ เนื่องจำกเป็ นดุลพินจิ ของเจ้ ำหน้ ำตรวจคนเข้ ำเมือง
* หำกจำนวนลูกค้ ำที่เดินทำง 15 -18 ท่ำน บริษัทฯจะจัดรถขนำด 21-25 ที่น่งั ในกำรบริกำรตลอดกำรเดินทำง
* ที่น่งั สำหรับกรุป๊ ที่เรำจองเป็ นที่น่งั ทั่วไปไม่ใช่ท่นี ่งั ด้ ำนหน้ ำสุด(long leg seat)
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มคี นยกกระเป๋ ำ

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามทีร่ ะบุในรายการ
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ค่าโรงแรมทีพ่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ,ี ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
สาหรับผูเ้ ดิ นทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน้ เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คมุ้ ครอง ต้องทาประกัน(รายเดีย่ ว) ลูกค้าสามารถจัดทาเองได้
หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษทั ฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่คมุ้ ครองผูท้ อ่ี ายุต่า กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปี ขน้ึ ไป (ต้องทาประกันเพิม่ )
 ลูกค้าอายุ 1 เดือน -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ค่าน้ามันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และบริษทั ฯของสงวนสิทธิในการปรั
บราคาตามภาษีน้ามัน หากสาย
์
การบินเปลีย่ นแปลงภาษีน้ามันหลังจากนี้
ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สาหรับคนไทย
.

อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
ได้ท่านละ 30 กิโลกรัม และ บินภายในสายการบินแควนตัส (domestic) อนุญาตให้โหลดได้ทา่ นละ 23 กิโลกรัม ถือขึน้
เครื่อง 7 กิโลกรัมท่านละ 1 ใบ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ตามธรรมเนี ยมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
ค่าทิ ปคนขับรถ ตามธรรมเนี ยมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)




โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ ำ
เดินทำง

ลูกค้ ำควรยกกระเป๋ ำด้ วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำร

ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ ระเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็นชัวโมง
่

กรณีไม่เดินทางพร้อมกรุ๊ปตัง้ แต่ประเทศไทย ลูกค้าต้องทาประกันเพิม่ เอง หรือ จะให้บริษทั ฯ จัดทาให้ ทาง
ลูกค้าสามารถแจ้งได้ (เป็ นไปตามกฎหมายทุกท่านต้องทาประกันการเดินทางกรณีเดินทางกับบริษทั ทัวร์)

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษทั ฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วัน
ทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบินและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
สาหรับส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 14 วันทาการสาหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงิ นครบทัง้ หมดก่อน
วันเดิ นทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการให้บริการ
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เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ ามัดจาทัวร์ จะถูกนาไปจ่ ายค่ าตัว๋ เครื่องบิน ค่ าโรงแรมและค่ าวีซ่าล่ วงหน้ า 50 วัน ซึ่งไม่ สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิก
หรือไม่ สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงือ่ นไขตามนี้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันทาการคืนค่ามัดจา 30,000.- บาท.
แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาตั ๋วท่านละ 30,000 บาท

แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจา 30,000.- บาท และมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ดังนี้
- กรณีทถ่ี ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจาทัง้ หมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าตั ๋ว หรือยึดมัดจาทัง้ หมด
์
- กรณีย่นื วีซ่าแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าวีซ่า (NON REFUND)
์
- กรณีตดิ ธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมทีจ่ ะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจาทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มกี ารคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มกี ารคืนเงินไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิน้

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ และบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือสิง่ ต้องห้ามนาเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่คนื เงินไห้ท่านไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบ
ในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการ
ทางานของตัวผูโ้ ดยสารเอง บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยทีท่ ่านออกตั ๋ว
เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทส่ี ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า

เอกสารในการขอวีซ่า
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย เริม่ การเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ทีส่ มัครขอวีซ่า เพือ่ เดินทางไป
ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้ ผูย้ นขอวี
ื่
ซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ทีศ่ นู ย์ยนื ่ วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพือ่ สแกน
ลายนิ้วมือ และต้องจองคิววีซา่ ก่อนยืน่ เท่านัน้
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสาเนาหน้ าที่ มีการเดิ นทางเข้า-ออก
หรือมีวีซ่าติ ดมาทัง้ หมด (สาคัญมาก)
***การยืน่ วีซา่ ออสเตรเลียไม่จาเป็ นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่
VFS แล้วนากลับมาพักไว้ทบี ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4) สาเนาใบเปลีย่ นชือ่ -นามสกุล (ถ้ามี), สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
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5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)

หนังสือรับรองการทางานของบริ ษทั ที่ ทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่) หรือสาเนา
ทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่)
ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาเนาบัตรข้าราชเกษียณ
หลักฐานการเงิ น โดยใช้สมุดบัญชีเงิ นฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาตัวจริ ง (จะได้คืนเพื่อได้รบั
พิ จารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยนื ่ วีซ่า
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บตั รนักเรียน
ขอสาเนาสูตบิ ตั ร เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 กรณี พ่อและแม่ ไม่ได้เดิ นทางด้วยทัง้ คู่ จะต้องมีหนังสือยิ นยอมจากทางอาเภอเท่ านัน้ จากบิดาและ
มารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ
** กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตวั ที่ ตวั แทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณี พ่อหรือแม่ ไม่ได้เดิ นทางด้วย จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาเภอจากบิดาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ลูกค้าที่ มีอายุเกิ นกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทผี ่ สู้ งู อายุ 75 ปี ขน้ ึ ไปยืนยันทีจ่ ะ
เดินทางจริง บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื ่ วีซา่ ก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์
ทัง้ หมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีทวี ่ ซี ่าไม่ผา่ นหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ า่ นแล้วจะยกเลิก
เดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผา่ น บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญาติหรือ
ผูต้ ดิ ตามทีผ่ ลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ )ี
กรณี ที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็ นเวลานาน และมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ ในการ
ทาประกันสุขภาพซึง่ ลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยืน่ วีซ่า (ราคาขึน้ อยูก่ บั บริษทั ฯ ประกันนัน้ ๆ หรือ ลูกค้า
สามารถทาเองได้) หลังจากยืน่ แล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ ถานฑูตกาหนด หลังจากนัน้ รอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วซี ่าขึน้ อยูก่ บั ผลของ
สุขภาพของผูส้ งู อายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สาคัญมาก) ที่ สามารถติ ดต่อได้ ลงในสาเนาบัตร
ประชาชนและ สาเนาทะเบียนบ้าน เพือ่ กรอกฟอร์มในการยืน่ วีซ่า
ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยน่ื เล่มเข้า VFS
แล้วนาเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ --

กรณี ลูกค้าใช้บตั รเอเบค
โดยปกติบตั รเอเบค(APEC CARD) จะใช้สาหรับเดินทางเพือ่ ธุรกิจเท่านัน้ ซึง่ การเดินทางกับทัวร์จะต้องยืน่
วีซ่าท่องเทีย่ ว เนื่องจากการท่องเทีย่ วจะต้องยืน่ วีซ่าแบบท่องเทีย่ ว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บตั รเอเบค (APEC
CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
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หมายเหตุ หากยืน่ วีซ่าท่องเที ย่ ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดย
อัตโนมัติ เนื อ่ งจากตามเงือ่ นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิ กวีซ่าอันเก่าโดย
อัตโนมัติ)
ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ดุลพิ นิจของลูกค้าในการตัดสิ นใจ
ต้องการสอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี
:
http://thailand.embassy.gov.au/ หรือ โทร. +66 2 344 6300

เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้
ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะ
เดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้

กรณี ถกู ปฎิ เสธวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่า
์
ใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
์
ขึน้ อยู่กบั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
ทีอ่ ยู่ ตัวแทนรับยืน่ วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
ชั้น 28 อำคำรเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนำ, กรุงเทพฯ 10110
ทำกำร : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้ นวันหยุด ของ สถำนทูตออสเตรเลีย
เวลำยื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลำรับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com
เว็บ :www.vfs-au.net
**** ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือ่ นไขทีจ่ ะยืน่ กรุป๊ ***
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช่ ี้ แจงไว้ขา้ งต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.) .....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อำยุ .................... ปี สถำนที่เกิด .........................................
3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ..................................................................................................................
............................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บ้ำน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อำชีพปัจจุบัน .............................................. ตำแหน่ง .....................................................
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ชื่อสถำนที่ทำงำน หรือร้ ำนค้ ำ ......................................................................................................................
ที่อยู่......................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ท่ที ำงำน ................................................ โทรสำร .........................................
6. สถำนภำพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่ำ (.....) ม่ำย (.....) อยู่กนิ ฉันสำมี-ภรรยำ (.....) แยกกันอยู่
ถ้ ำสมรสแล้ ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นำมสกุล .............................................................................. วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก)
...........................................................................................................................
โทรศัพท์ท่บี ้ ำน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้ วยกัน กรุณำระบุ
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ ..........................................................................
ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธกำรวีซ่ำหรือไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ..................................
ข้อมู ลส่วนตัวเพิม่ เติม
11. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............ห้ อง
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้ อง
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้ อง
12. อำหำร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้อหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
ทำนมังสำวิรัส
อื่นๆ............................................................
13. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ำมี) .................................................
14. รีเควสที่น่งั .........................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ ำต่ำง/อื่นๆ) (ทำงบริษทั ฯ จะแจ้งทำงสำยกำร
บินฯ ตำมทีร่ ีเควสมำ แต่ไม่สำมำรถกำรันตีได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจำรณำของทำงสำยกำรบิน หรือทำงกรุ๊ปทัวร์เป็ นหลัก)

BW. AUSTRALIA POPULAR 6D4N (TG ) NOV-DEC18

(rev 31JUL18)

Page 11

