วันแรกของการเดินทาง
16.00 น.
19.20 น.

คณะเดินทางพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สาย
การบินไทย (TG) เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้ าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 475

วันทีส่ องของการเดินทาง
07.20 น.

กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์

นครซิดนีย ์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง KOALA PARK

เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธตี รวจคนเข้ าเมือง นาท่าน
เดินทางเข้ าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อนั สวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้ างใหญ่
ซึ่งเป็ นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้ วยต้ นยูคาลิปตัสเวลามอง

เที่ยง

คา่

ระยะไกลเป็ นสีนา้ เงินตามหุบเขาอันกว้ างใหญ่ ผ่ านเมืองเล็ กๆกลางหุบเขาชื่อว่ า KATOOMBA จากนั้นชม
เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็ นแท่นหินใหญ่สามก้ อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลม
พัดจนเกิดเป็ นตานานความรักอันแสนเศร้ าของยักษ์สาวอะบอริจ้ ินสามตนที่ถูกสาปให้ เป็ นหินสามก้ อนทาให้
หุบเขาแห่ งนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้ าและรถราง
ลงหุบเขาทาให้ ท่านได้ ชมเขาสามอนงค์ได้ สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นาท่านรถรางไฟฟ้ า (KATOOMBA SCENIC
RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่
หุบเขาด้ านล่างอย่างตื่นเต้ นและหวาดเสียว จากนั้นให้ ท่านได้ เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ ท่จี ัดไว้ อย่างสวยงาม
ใต้ หุบเขา ชมป่ าฝนและหุ่นจาลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้นขึ้ นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จาก
ใต้ หุบเขาสู่ด้านบนพร้ อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีนา้ เงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีก
มุมที่แตกต่าง
รับประทานอาหารกลางวันแบบท้องถิน่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและ
ความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้ ืนเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิ งโจ้ วอมแบท ให้ ท่านได้ สมั ผัสและถ่ายรูปคู่กับ
โคอาล่ าตัวน้ อยอย่ างใกล้ ชิด สนุ กสนานกับการให้อาหารจิ งโจ้จากมือของท่ านเอง สดชื่นผ่ อนคลายไปกับ
บรรยากาศอันร่ มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่ าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้ อนชื้น หลังจากนั้นนาท่านเดิน
ทางเข้ าสู่ตัวเมืองซิ ดนีย ์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก SYDNEY TRAVELODGE หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

นครซิดนีย ์ – เทีย่ วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ – ช้อปปิ้ ง – เมลเบิรน์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยาม
เย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้ คลื่น หาดทรายแห่ งนี้ยังได้ เป็ น
เส้ นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิ ก ปี 2000 ผ่านชมบ้านของ
เศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิค
ที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป จุ ดชมที่สวยงามอีกแห่ งที่ท่านจะได้ ชมท้ องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก
และความงามของปากอ่าวทางเข้ าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็ นจุ ดวางปื นใหญ่ยิงต่อต้ านข้ าศึกที่เข้ า
มาทางเรือในยามสงคราม ม้าหินของมิสซิ สแม็คควอรี่ ม้ านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สาเร็จราชการคนแรก
ของรั ฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็ นม้ าหิ นทรายอยู่ ป ลายสุดของสวนสาธารณะ ด้ านหน้ าเป็ นอ่ าวซิดนี ย์ท่ีสวยงาม
นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็ นจุ ดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้ เห็นโรงละครโอเปร่ า เฮ้ าส์และ
สะพานฮาร์เบอร์เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ แวะร้ านช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองเพื่อเป็ นของฝาก อาทิเช่ นครีม
บารุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้
รับประทานอาหารกลางวัน
ล่องเรือสาราญในอ่าวซิ ดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้ างที่โดดเด่นด้ วย
หลังคารูปเรื อซ้ อนกันอันเป็ นเอกลัก ษณ์ในแบบสถาปั ต ยกรรมร่ วมสมัยที่สร้ างชื่ อเสียงให้ กับออสเตรเลี ย
ออกแบบโดย ยอร์ น อู ซอง สถาปนิก ชาวเดนมาร์ ก ด้ วยงบประมาณในการก่ อ สร้ างกว่ าร้ อ ยล้ านเหรี ยญ
ใช้ เวลาในการก่อสร้ างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ ลงทะเบียนขึ้นเป็ นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550
ภายในประกอบไปด้ วยห้ องแสดงคอนเสิร์ต ห้ องแสดงละคร และห้ องภาพยนตร์ และร้ านอาหารจานวนมาก
ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้ านเหนือกับตัวเมือง
ซิดนีย์เข้ าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้ อย่างสวยงามและทาให้ การเดินเข้ าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้ สะดวงยิ่งขึ้น
ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นาออกมาล่ องอ่ าวอวดความงามในอ่าวแห่ งนี้ จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ ให้ ท่านได้
อิสระช้ อปปิ้ งที่ย่านซิต้ ีเซ็นเตอร์ หรือปปิ้ งสินค้ ามากมายจากห้ างดัง Queen VictoriaBuilding (Q.V.B) ได้ รับ

คา่
…….น.
…….น.

การปรั บปรุงตกแต่ งใหม่ อย่ างสวยงาม เป็ นที่ร้ ูจักกันทั่วไปในท้ องถิ่นว่ าตึก QVB ตั้งอยู่ ท่ีบนถนน George
Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็ นอาคารช้ อปปิ้ งสูงสี่ช้ัน มีสนิ ค้ าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้
ในบ้ าน หรือแม้ แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ ายี่ห้อดังมากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองซิ ดนีย ์
เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบิรน์ เที่ยวบินที่
ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่ งรัฐวิคตอเรีย
นาท่านเข้ าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ –พอร์ตแคมเบลล์ -เมลเบิรน์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้ นทางสาย เกรทโอเชี่ ยนโร้ดแบบเต็ มสาย ที่สวยงามและเป็ นที่ร้ ูจักของ
นักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้ เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรียผ่านทางเมืองจีลองที่เป็ นเมืองแห่ งอุตสาหกรรมของรัฐ
วิกตอเรีย จากนั้นนาท่านเข้ าสู่เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ ด ให้ ท่านได้ ชมทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทร
และหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้ นทางที่งดงามแห่ งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมืองAnglesea และเมือง Lorne
ที่เ ต็ม ไปด้ วยธรรมชาติ พ ร้ อ มทะเลสวยงามและสงบ ก่ อ นเข้ าสู่ Apollo Bay ที่เ ป็ นอีก เมื อ งยอดนิ ยมของ
นักท่องเที่ยวที่สวยงามอีก เมื อ งและมี น้า ทะเลสีน้า เงิ น ตั ด กั บ ป่ าอั น เขี ย วขจี ท าให้ เมื อ งนี้ มี เ สน่ ห์ ส วยงาม
นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้ นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนั้นเดินทางต่ อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลกคุ ณจะต้ องตะลึงกับภาพ
ทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุ ทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิ ประเทศที่ไม่ เหมือนที่ใด ๆ ในโลก นาท่านชม
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิ น Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของ
ศาสนาคริ ส ต์ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นความมหั ศ จรรย์ ท างธรรมชาติ ท่ีไ ม่ ค วรพลาด ( แนะน ำซื้ อ ทัว ร์ เ พิ่ มโดยนั่ง
เฮลิคอปเตอร์ ให้ท่ำนชมควำมงำมในมุมสูงที ร่ ับรองได้ว่ำท่ำนจะต้องประทับใจ รำคำที เ่ ริ่ มต้นโดยประมำณ
145 เหรียญออสเตรเลียโดยใช้เวลำ 10 นำที สำหรับท่ำนทีส่ นใจกรุณำติ ดต่ อหัวหน้ำทัวร์) จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่เมลเบิร์น
คา่
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า
วันที่หา้ ของการเดินทาง เมลเบิรน์ –รถไฟจักรไอน้ าโบราณ–ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองเพื่อเป็ นของฝากคนไม่ว่าจะเป็ นตุก๊ ตาโคอาล่า จิงโจ้ ครี มบารุงผิว เสื้อผ้ าราคาที่
เป็ นกันเอง (สถานที่และเวลาในการซื้อของขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมในแต่ละฤดู หัวหน้ าทัวร์จะเป็ นผู้แนะนา)
จากนั้นสู่ย่านดันดีนองส์ท่ยี ังเป็ นป่ าของต้ นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์ เดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอน้ าโบราณ
(PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่ เดิมเคยใช้ เป็ นเส้ นทางในการเดินทางระหว่ างเมืองและขนส่ง
สินค้ าเปิ ดให้ บริการในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟสายเก่าที่ว่ิงระยะสั้น ๆ ปั จจุ บันได้ ถูกดัดแปลงนามาใช้ ในการ
ท่องเที่ยวชมป่ า นาท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ าโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้ นทางวิ่ง
ของรถไฟและท่านยังสามารถนั่งห้ อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้ อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้ วยหุ บเขา
และป่ าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้ วยสัตว์พ้ ืนเมืองมากมายที่
ทางการอนุรักษ์ท้งั สัตว์นา้ และสัตว์ป่าและคงความเป็ นธรรมชาติท่มี ีหาดทรายและป่ าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็ นที่อยู่ของ
เพนกวินตัวน้ อย แมวนา้ และนก นานาชนิด

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู กงุ ้ ล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิรฟ์ พร้อมไวน์รสเยี่ยม
นาท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อนั น่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ
ฝูงเพนกวินพันธุเ์ ล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกัน เป็ นกลุ่ มใหญ่ บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ใน
บรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อัสดงซึ่งท่านจะได้ เห็นฝูงเพนกวินตัวน้ อยพร้ อมใจกันยกขบวนพาเหรด
ขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้ อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้ อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่ง
เสียงเรียกหาลูกและเดินให้ ท่านเห็นความน่ ารัก อย่ างใกล้ ชิด เพนกวินน้ อยเหล่ านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้ า
และจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก ( ห้ำมถ่ำยรูปเพนกวิน เพรำะเป็ นกำรรบกวนหรืออำจจะทำให้เพนกวิน
ตกใจ ) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น
นาท่านเข้ าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOMEหรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
นครเมลเบิรน์ ชมเมือง – ช็อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมเมลเบิร์นเป็ นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้ วยการผสมผสานทั้งความเก่า และความใหม่ เ ข้ าด้ ว ยกั น
เป็ นเมืองหลวงที่ต้ังอยู่บนริมฝั่งแม่ น้า Yarra มีสวนสาธารณะริมนา้ มีสถาปั ตยกรรมของยุคตื่นทองในสมั ย
กลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ ากับ ตึ ก สูง ระฟ้ าในสมั ยปั จ จุ บั นท าให้ มี ภูมิ ทัศน์ของเมื องที่ไ ม่ เหมื อ นใคร มี
แม่ น้าตั้งอยู่ ใจกลางเมืองอันเป็ นเสน่ ห์ของเมลเบิร์น นาท่านชม อาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้ างตามแบบ
สถาปั ตยกรรมยุโรป ชม สวนฟิ ตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ท่ีเต็มไปด้ วยดอกไม้ นานาพันธุ์ เป็ นที่ต้ัง
กระท่อม กัปตันคุก้ (ไม่รวมค่ำเข้ำชมในกระท่อม)บ้ านพักของนักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก ผู้ค้นพบ
ทวีปออสเตรเลียและซีก ขั้วโลกใต้ กระท่ อ มนี้ได้ ถูก ย้ ายมาเพื่ อเป็ นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิ ร์น ในวาระ
ครบรอบ 100 ปี อิสระช้ อปปิ้ งอย่าง จุใจในย่านไชน่า ทาวน์ ร้ านค้ ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคาร
บ้ านเก่า สร้ างตั้ ง แต่ ส มั ย ศตวรรษที่ 19 ด้ วยบรรยกาศแบบชาวจี น และชาวเอเซี ย หรื อ จะช้ อปปิ้ ง
ห้ างสรรพสินค้ าชื่อดัง อาทิ ห้ างเดวิด โจน์ ห้ างมายเออร์ ในย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street
ที่เต็มไปด้ วยร้ านเสื้อผ้ าแฟชั่นหลากหลายสาหรับบุรุษและสตรี ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย )
จากนั้นทาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครเมลเบิรน์
15.15 น.
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
21.45 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม***
*** สาค ัญมากโปรดอ่าน ***
ในกรณีทต
ี่ อ
้ งออกตว๋ ั ภายใน เครือ
่ งบิน / รถท ัวร์ / รถไฟ ก่อนทาการออกตว๋ ั โดยสาร กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าทีท
่ ก
ุ ครงั้ เนือ
่ งจากสายการบินอาจมีการปร ับเปลีย
่ นเทีย
่ วบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
้ า่ ยใดใดทงส
่ นน
ิ้
ล่วงหน้า มิเชน
ั้ ทางบริษ ัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบค่าใชจ
ั้ น

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง 10-15 / 11-16/12-17/13-18 เมษายน 2562 (สงกรานต์)
คณะผู้เดิ นทาง
ผู้ใหญ่ 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

ราคารวมตั ๋ว

70,900.- บาท
65,900.- บาท
62,900.- บาท
59,900.- บาท

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น
ระหว่างประเทศ
(รวมตั ๋วภายในประเทศแล้ว)

45,900.- บาท
41,900.- บาท
38,900.- บาท
36,900.- บาท

ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดท่านที่ 3

9,900.- บาท
1,000. -บาท

9,900.- บาท
1,000. -บาท

***ควรยื่นวีซ่าล่ วงหน้ าและเก็บเอกสารสาหรับยื่นวีซ่าได้ ต้งั แต่ 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2562
* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนา้ มันของสายการบิน
* การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้ ูโดยสารมากกว่ า 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่ ต่ ากว่ า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาเพิ่มขึ้น ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสรุปได้ หลังที่ปิดกรุ๊ปแล้ วประมาณ 3 อาทิตย์
ก่อนเดินทาง
* กรณีออกตั๋วแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการ
บิน
*สาหรับห้ องที่เป็ นสามเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจานวนน้ อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็ นห้ อง 1 เตียงใหญ่ และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สาหรับ
ห้ องนอน 3 ท่าน
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้ าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้ า
หรือจานวนผู้เดินทางไม่ครบตามจานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*หากท่านต้ องการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้ งให้ เราทราบในตอนจองทัวร์
หรือก่อนเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน เพื่อแจ้ งให้ สายการบินทราบแต่จะได้ ตามที่ขอหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ ามีวีซ่าอยู่แล้ ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้ เข้ า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้ าหน้ าตรวจคนเข้ าเมือง
* หากจานวนลูกค้ าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่น่งั ในการบริการตลอดการเดินทาง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋ า
* การรีเควสที่น่งั ขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสายการบินไม่รับจอง และทางลูกค้ า
ต้ องชี้แจงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์เชคอินด้ วยตัวท่านเอง)
* การใช้ ผ้าเช็ดตัวในโรงแรม หากต้ องการให้ เปลี่ยนทุกวันให้ ท่านวางผ้ าเช็ดตัวไว้ ท่พี ้ ืน ถ้ าแหวนไว้ ทางโรงแรมจะไม่เปลี่ยนให้
เพราะถือว่าท่านยินดีท่จี ะใช้ ผ้าเช็ดตัวผืนเดิมและยินดีเข้ าร่วมรณรงค์กจิ กรรมลดโลกร้ อน
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ ว ตามที่ระบุในรายการ
2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี, ค่าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่ าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาลในต่ างประเทศคุ้ มครองในวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท
สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุม้ ครอง
 หากลูกค้ าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ มุ ครอง ต้ องทาประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้ าสามารถจัดทาเองได้ หรือกรุณาติดต่อ
สอบถามกับทางบริษัทฯ
 อายุ 1-15ปี และ ต่ากว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 กรณีลูกค้ าอายุ ต่ากว่ า 1 ปี หรือ 75 ปี ขึ้นไป และ ไม่ ได้ เดินทางไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป ต้ องทาประกันเดี่ยวเพิ่ ม กรุณาสอบถาม
รายละเอียดกับเจ้ าหน้ าที่
 ลูกค้ าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ วไม่ค้ มุ ครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์

6. ค่านา้ มันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนา้ มัน หากสายการ
บินเปลี่ยนแปลงภาษีนา้ มันหลังจากนี้
7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สาหรับคนไทย

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าว
2. ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกาหนด ควรจัดเตรียม 23 กิโลกรัม
: โดยสำยกำรบิ นไทย (inter) อนุ ญำตให้โหลดกระเป๋ ำได้ท่ำนละ 30 กิโลกรัม และ บิ นภำยในสำยกำรบิ นแควนตั ส
(domestic) อนุญำตให้โหลดได้ท่ำนละ 23 กิโลกรัม และ กระเป๋ ำเล็กถือขึ้นเครือ่ งได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
3. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ตามธรรมเนี ยมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
7. ค่าทิ ปคนขับรถ ตามธรรมเนี ยมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า ลูกค้ าควรยกกระเป๋ าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
9. ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋ า
10. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชั่วโมง
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน ภายใน 1วันหลังจากการจอง
2. ท่านต้ องเตรียมเอกสารให้ ทางบริษัทฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียก่อน 21
วันทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
3. หากท่านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียล่าช้ า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบินและผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
4. สาหรับส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการสาหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
5. เมื่อท่านตกลงชาระค่ ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้ อตกลงต่ างๆ
ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ ามัดจาทัวร์จะถู กนาไปจ่ ายค่ าตัว๋ เครื่องบิน ค่ าโรงแรมและค่ าวี ซ่าล่วงหน้าซึ่ งไม่สามารถเรียกเงินคื นได้ หากผู เ้ ดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทาการคืนค่ามัดจา 30,000.- บาท.
2. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด 30,000.-บาท
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจาทั้งหมด
- กรณีออกตัว๋ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋
3. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดเพราะเป็ นช่วงพีค (เทศกาลสงกรานต์)
4. แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษทั ฯจะไม่มีการคืน
เงินทั้งหมด
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้ าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภั ยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางออก หรือเข้ าประเทศ เนื่องจากมีส่งิ ผิดกฎหมาย
หรือสิ่งต้ องห้ ามนาเข้ าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้ องหรือความประพฤติส่ อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว

2. ทางบริษัทฯ ไม่คืนเงินไห้ ท่านไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่สี ถานทูตงดออกวีซ่าอัน
สืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้ วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทางานของตัวผู้โดยสารเอง
3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
4. บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบค่ าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่ อเครื่องในกรณีท่ีสายการบินระหว่ าง
ประเทศล่าช้ า
เอกสารในการขอวีซ่า
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย เริม่ การเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ทีส่ มัครขอวีซ่า เพือ่ เดินทางไป ประเทศ
ออสเตรเลีย ดังนัน้ ผูย้ นื ่ ขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ทีศ่ นู ย์ยนื ่ วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพือ่ สแกนลายนิ้วมือ และต้อง
จองคิววีซ่าก่อนยืน่ เท่านัน้
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสาเนาหน้ าที่ มีการเดิ นทางเข้า-ออก หรือมีวี
ซ่าติ ดมาทัง้ หมด (สาคัญมาก)
***การยืน่ วีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็ 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)
5) หนั ง สื อ รับ รองการท างานของบริ ษัท ที่ ท างานอยู่ (ภาษาอัง กฤษ หรื อ ภาษาไทย ใช้ ไ ด้ ทัง้ คู่) หรือ ส าเนา
ทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่)
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาเนาบัตรข้าราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิ น โดยใช้ สมุดบัญชี เงิ นฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาตัวจริ ง (จะได้ คืนเพื่ อได้ รบั
พิ จารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลีย
ไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยนื ่ วีซ่า
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บตั รนักเรียน
10) ขอสาเนาสูตบิ ตั ร เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
11) เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 กรณี พ่อและแม่ ไม่ได้ เดิ นทางด้ วยทัง้ คู่ จะต้ องมี หนั งสื อยิ นยอมจากทางอาเภอเท่ านั น้ จากบิดาและ
มารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ
** กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตวั ที่ ตวั แทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณี พ่อหรือแม่ ไม่ได้เดิ นทางด้วย จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาเภอจากบิดาและมารดาอนุ ญาตออก
นอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
12) บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ลูกค้าที่ มีอายุเกิ นกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทผี ่ สู้ งู อายุ 75 ปี ข้นึ ไปยืนยันทีจ่ ะเดินทางจริง
บริษัทฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื ่ วีซ่า ก่อนวันเดิน ทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่ อน
เดินทาง 15 วัน ในกรณีทวี ่ ซี ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมี
บางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญาติหรือผูต้ ดิ ตามทีผ่ ลวีซ่าออก
แล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ )ี
กรณี ที่ยืนยันจะให้ ยื่นวี ซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็ นเวลานาน และมีค่าใช้จ่า ยเพิม่ ในการทา
ประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้นอยู่กบั บริษัทฯ ประกันนัน้ ๆ หรือ ลูกค้า

สามารถทาเองได้) หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ ถานฑูตกาหนด หลังจากนัน้ รอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วซี ่าขึน้ อยู่กบั ผลของสุขภาพ
ของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (สาคัญมาก) ที่ สามารถติ ดต่อได้ ลงในสาเนาบัตรประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้าน เพือ่ กรอกฟอร์มในการยืน่ วีซ่า
13) ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยน่ื เล่มเข้า VFS แล้ว
นาเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดิ นทาง
ไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ
ทัง้ สิน้ -กรณี ลูกค้าใช้บตั รเอเบค
โดยปกติบตั รเอเบค(APEC CARD) จะใช้สาหรับเดินทางเพื่อธุรกิจเท่านัน้ ซึ่งการเดินทางกับทัวร์จะต้องยื่น วีซ่าท่องเที่ยว
เนื่องจากการท่องเที่ยวจะต้องยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บตั รเอเบค (APEC CARD) แล้วไม่
สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ หากยืน่ วี ซ่าท่ องเที ย่ ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ
เนื อ่ งจากตามเงือ่ นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิ กวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัติ) ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่
กั บ ดุ ล พิ นิ จของลู ก ค้ า ในการตั ด สิ นใจ ต้ อ งการสอบถามเพิ่ ม เติ ม ได้ ท่ี : http://thailand.embassy.gov.au/
หรือ โทร. +66 2 344 6300
เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุ มัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพิ นิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ สามารถแทรกแซงการ
พิ จ ารณาของสถานทู ต ได้ ซึ่ง ทางสถานทู ตจะรั บ พิ จ ารณาเฉพาะท่านที่มี เ อกสารพร้ อมและมี ความประสงค์ท่ีจะเดิน ทางไป
ท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่า
ใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่ าช้ าไม่ ทันกาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่ คืนค่ าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้ งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอั นเนื่องมาจากการใช้ หลักฐานปลอม บิดเบือนข้ อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
4. กรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน
ขึ้นอยู่กบั ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
ทาการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้ นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายื่นใบสมัคร : 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดู เอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่น
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ขา้ งต้นให้ครบตามที่กาหนด เพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***
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. อาชีพปัจจุบนั .............................................. 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. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......)
ข้อมู ลส่วนตัวเพิม่ เติม
11. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............ห้ อง
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ ……..ห้ อง
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ …….....ห้ อง (ไม่มเี ตียง)

10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ …….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง

10.5 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
12. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี) .................................................
14. รีเควสที่น่งั .........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้ าต่าง/อื่นๆ) (ทำงบริษทั ฯ จะแจ้งทำงสำยกำรบินฯ ตำมทีร่ ี
เควสมำ แต่ไม่สำมำรถกำรันตี ได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจำรณำของทำงสำยกำรบิน และ หำกท่ำนใดรีเควส long leg ทำงสำยกำรบินไม่รบั จอง
ทำงลูกค้ำต้องชี้แจงเหตุผลกับทำงเคำทเตอร์เชคอินด้วยตัวท่ำนเอง)

