BW. POPULAR AUSTRALIA 6 D/4N
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
• รับประทานอาหารไทย 1 มือ้
• พร้อมสะสมไมล์จากการบิ นไทย
กำหนดกำรเดินทำง

12 – 17 พฤศจิกำยน 2562, 5 -10 ธันวำคม 2562

DAY

ITINERARY

1

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

2

3
4
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5

เมลเบิรน์ – รถไฟจักรไอน้ าโบราณ
ชมเพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป พร้อมทานกุง้ มังกร
คนละครึ่งตัว

6

นครเมลเบิรน์ ชมเมือง – ช้อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ
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HOTEL
Sydney

Melbourne
Melbournel
Melbourne

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์
15.00 น.
คณะเดินทำงพร้ อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงเข้ ำหมำยเลข 2 แถว D
เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย (TG) เจ้ ำหน้ ำที่คอยต้ อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง
17.50 น.
เหิรฟ้ ำสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 475
วันทีส่ องของการเดินทาง
นครซิดนีย ์ – สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง KOALA PARK -อุทยานแห่ งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
07.10 น.

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

เทีย่ ง

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 จำกนั้นให้
ท่ำนได้ เดินชมธรรมชำติตำมทำงไม้ ท่จี ัดไว้ อย่ำงสวยงำมใต้ หุบเขำ ชมป่ ำฝนและ
หุ่นจำลองกำรขุดถ่ำนหินในสมัยก่อน
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จำกนั้นขึ้ นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จำกใต้ หุบเขำสู่ด้ำนบนพร้ อมชม
ควำมงดงำมเบื้องล่ำงของหุบเขำสีนำ้ เงินที่ทำ่ นยังสำมำรถชมยอดเขำสำมอนงค์อกี
มุมที่แตกต่ำง หลังจำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ตัวเมืองซิ ดนีย ์

คา่
วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก SYDNEY TRAVELODGE หรือเทียบเท่า
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
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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 จำกนั้นเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ ให้ ทำ่ นได้ อิสระช้ อป
ปิ้ งที่ย่ำนซิต้ เี ซ็นเตอร์ หรือช้ อปปิ้ งสินค้ ำมำกมำยจำกห้ ำงดัง Queen Victoria
Building (Q.V.B) ได้ รับกำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็ นที่ร้ ูจักกัน
ทั่วไปในท้องถิ่นว่ำตึก QVB ตั้งอยู่ท่บี นถนน George Street ระหว่ำงถนน Market
กับ ถนน Park เป็ นอำคำรช้ อปปิ้ งสูงสี่ช้ัน มีสนิ ค้ ำประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้
ในบ้ ำน หรือแม้ แต่ดอกไม้ ท่ำนสำมำรถเดินทำงใต้ ดินสู่ย่ำน Centre Point เพื่อซื้อ
สินค้ ำยี่ห้อดังมำกมำย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
จำกนั้นเดินทำงสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย ์
…….น.
เดินทำงโดยสำยกำรบินโดยสำยกำรบินภำยในประเทศ สู่ เมลเบิรน์ เที่ยวบินที่
…….น.
เดินทำงถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย
นำท่ำนเข้ ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME / MEL- 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
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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 / MEL- BAYVIEW EDEN
HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันทีห่ า้ ของการเดินทาง เมลเบิรน์ –รถไฟจักรไอน้ าโบราณ–ชมนกเพนกวินทีเ่ กาะฟิ ลลิป
เช้า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนช้ อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมืองเพื่อเป็ นของฝำกคนไม่ว่ำจะเป็ นตุก๊ ตำโคอำล่ำ จิงโจ้
ครีมบำรุงผิว เสื้อผ้ ำรำคำที่เป็ นกันเอง (สถำนที่และเวลำในกำรซื้อของขึ้นอยู่กับ
ควำมเหมำะสมในแต่ละฤดู หัวหน้ ำทัวร์จะเป็ นผู้แนะนำ) จำกนั้นสู่ย่ำนดันดีนองส์
ที่ยังเป็ นป่ ำของต้ นยูคำลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์
เดินทำงสู่สถำนีรถไฟจักรไอน้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM
TRAIN)
ซึ่งแต่เดิมเคยใช้ เป็ นเส้ นทำงในกำรเดินทำงระหว่ำงเมืองและ
ขนส่งสินค้ ำเปิ ดให้ บริกำรในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟสำยเก่ำที่ว่ิงระยะสั้น ๆ
ปัจจุบันได้ ถูก ดัดแปลงนำมำใช้ ในกำรท่องเที่ยวชมป่ ำ
นำท่ำนนั่ง รถไฟจักรไอน้ าโบราณ เพื่อชมทัศนียภำพ
อันสวยงำมตำมแนว
เขำตลอดเส้ นทำงวิ่งของ
รถไฟและท่ำนยังสำมำรถนั่งห้ อยขำผ่อนคลำย
อำรมณ์พร้ อมชมทัศนียภำพตลอดทำงที่เต็มไปด้ วย
หุบเขำและป่ ำสูงที่ยังคงควำมสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์
นำท่ำนเดินทำงสู่เขตอนุ รักษ์ธรรมชำติ เกาะฟิ ลลิป ซึ่งเป็ นเกำะเล็ก ๆ ที่เต็มไป
ด้ วยสัตว์พ้ ืนเมืองมำกมำยที่ทำงกำรอนุ รักษ์ท้งั สัตว์นำ้ และสัตว์ป่ำและคงควำมเป็ น
ธรรมชำติท่มี ีหำดทรำยและป่ ำพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็ นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้ อย แมวนำ้
และนก นำนำชนิด
นำท่ำนสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบกำรณ์อนั น่ำ
ประทับใจกับกำรชมควำมน่ำรักของ ฝูงเพนกวินพันธุ เ์ ล็กทีส่ ุดในโลกที่อยู่รวมกัน
เป็ นกลุ่มใหญ่ บนชำยหำด SUMMERLAND BEACH ในบรรยำกำศอันสวยงำม
ยำมพระอำทิตย์อัสดงซึ่งท่ำนจะได้ เห็นฝูงเพนกวินตัวน้ อยพร้ อมใจกันยกขบวน
พำเหรดขึ้นจำกทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้ อมอำหำรในปำกมำฝำกลูกตัวน้ อยที่รออยู่
ในรัง เหล่ำเพนกวินทั้งหลำยจะส่งเสียงเรียกหำลูกและเดินให้ ท่ำนเห็นควำมน่ำรัก
อย่ำงใกล้ ชิด เพนกวินน้ อยเหล่ำนี้จะออกไปหำอำหำรแต่เช้ ำและจะกลับมำอีกที
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ตอนพระอำทิตย์ตก ( ห้ำมถ่ำยรูปเพนกวิน เพรำะเป็ นกำรรบกวนหรืออำจจะทำ
ให้เพนกวินตกใจ ) จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เมลเบิร์น
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู กงุ ้ ล๊อบสเตอร์ครึง่ ตัว เสิรฟ์ พร้อมไวน์รสเยีย่ ม
นำท่ำนเข้ ำพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME / MEL- BAYVIEW EDEN
HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันทีห่ กของการเดินทาง
นครเมลเบิรน์ ชมเมือง – ช้อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ
เช้า
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)
จำกนั้นทำท่ำนเดินทำงสู่ทำ่ อำกำศยำนนครเมลเบิร์น
15.20 น.
เหิรฟ้ ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
20.35 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
******************************************
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BW... POPULAR AUSTRALIA 6 D/4N
ิ นีย ์ – บลูเมาท์เท่นส ์ – เมลเบิรน
ี่ นโร้ท 6 ว ัน 4 คืน
ซด
์ – เกรทโอเชย

อัตราค่าบริการ
12 – 17 พฤศจิกำยน 2562, 5 -10 ธันวำคม 2562

กำหนดกำรเดินทำง

คณะผูเ้ ดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่ าน/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
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดท่านที่ 3

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ
(รวมตั ๋วภายในประเทศแล้ว)

67,900.- บาท
65,900.- บาท
61,900.- บาท
58,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000. -บาท

46,900.- บาท
42,900.- บาท
39,900.- บาท
37,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000. -บาท

*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
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในเรื่องตัว๋ 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
1. ค่ำตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสำยกำรบินไทย (TG) และ สำยกำรบินภำยในแล้ ว ตำมที่ระบุใน
รำยกำร
2. ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหนึ่งห้ อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเที่ยว, ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
3. ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ ระบุในรำยกำร,
ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ งที่มี,
ค่ำวีซ่ำเข้ ำประเทศ
ออสเตรเลีย
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4. ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
5. ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบตั เิ หตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงือ่ นไขการคุม้ ครอง
 หำกลูกค้ ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ มุ ครอง ต้ องทำประกัน(รำยเดี่ยว) ลูกค้ ำสำมำรถจัดทำเอง
ได้ หรือกรุณำติดต่อสอบถำมกับทำงบริษัทฯ

 อำยุ 1-15ปี และ ต่ำกว่ำ 75 ปี คุ้มครอง รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
 กรณีลูกค้ ำอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี หรือ 75 ปี ขึ้นไป และ ไม่ได้ เดินทำงไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป ต้ องทำประกันเดี่ยว
เพิ่ม กรุณำสอบถำมรำยละเอียดกับเจ้ ำหน้ ำที่
 ลูกค้ ำที่จอยแลนด์ ที่อำศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ วไม่ค้ ุมครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
ค่ำนำ้ มันจำกสำยกำรบิน ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีนำ้ มัน หำกสำย
กำรบินเปลี่ยนแปลงภำษีนำ้ มันหลังจำกนี้
7. ค่ำวีซ่ำออสเตรเลีย สำหรับคนไทย
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ ำว
2. ค่ำนำ้ หนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีท่เี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด โดยสำยกำรบินไทย (inter) อนุญำตให้ โหลด
กระเป๋ าได้ท่านละ 30 กิโลกรัม หรือตามประกาศจากสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลง และ กระเป๋ ำเล็กถือ
ขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัมสำหรับบินภำยในประเทศ
3. ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่ส่งั เพิ่มเอง
4. ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่ าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
7. ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่ าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ ำ ลูกค้ ำควรยกกระเป๋ ำด้ วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำ
9. ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋ า
10. ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็ นเน็ตเป็ นชั่วโมง
11. กรณีไม่เดินทำงพร้ อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้ ำต้ องทำประกันเพิ่มเอง หรือ จะให้ บริษัทฯ จัดทำให้ ทำงลูกค้ ำ
สำมำรถแจ้ งได้ (เป็ นไปตำมกฎหมำยทุกท่ำนต้ องทำประกันกำรเดินทำงกรณีเดินทำงกับบริษัททัวร์)
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
1. ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน
2. ท่ำนต้ องเตรียมเอกสำรให้ ทำงบริษัทฯ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับท่ำนในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียก่อน
21 วันทำงำน หรือก่อน 3 สัปดำห์
3. หำกท่ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ ำ ไม่ทนั กำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินและ
ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทั้งหมด
4. สาหรับส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการสาหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อน
วันเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
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เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ ายค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้า 50 วัน ซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
หากผูเ้ ดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
1. แจ้ งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 51 วันทำกำรคืนค่ำมัดจำ 30,000.- บำท.
2. แจ้ งล่วงหน้ ำ 31– 50 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดจำตัว๋ ท่ำนละ 30,000 บำท
3. แจ้ งล่วงหน้ ำ 21 - 30 วัน ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมัดจำ 30,000.- บำท และมีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มดังนี้
- กรณีท่ถี ูกปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษัทขอยึดค่ำมัดจำทั้งหมดและหักค่ำใช้ จ่ำย 50% จำกรำคำทัวร์
- กรณีออกตัว๋ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำตัว๋ หรือยึดมัดจำทั้งหมด
- กรณีย่ นื วีซ่ำแล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำวีซ่ำ (NON REFUND)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสำรไม่พร้ อมที่จะยื่นวีซ่ำ ขอยึดมัดจำทั้งหมด
4. แจ้ งล่วงหน้ ำ 1 – 20 วัน ก่อนเดินทำง จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ ำเมือง หรือไม่ใช้ บริกำรระหว่ำงทัวร์ จะไม่มีกำรคืนเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกิดจำกควำมล่ำช้ ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พักใน
ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทำง
เป็ นสำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ ำเมืองห้ ำมผู้เดินทำงออก หรือเข้ ำประเทศ เนื่องจำกมีส่งิ ผิด
กฎหมำยหรือสิ่งต้ องห้ ำมนำเข้ ำประเทศรวมถึงเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้ องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้ วย
เหตุผลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ ำเมืองพิจำรณำแล้ ว ทำงบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ ท่ำนไม่ว่ำจำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่สี ถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำไม่ครบถ้ วนและไม่ผ่ำน
มำตรฐำนในเรื่องกำรเงินและกำรทำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ ำเมืองของ
ประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ ำเมืองให้ กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ ำวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่ำตัว๋ เครื่องบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตัว๋ เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่สี ำยกำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ ำ
เอกสารในการขอวีซ่า
ทำงสถำนฑูตออสเตรเลีย เริ่มกำรเก็บข้อมูลด้ำนไบโอเมตทริกซ์ จำกผูส้ มัครทุกท่ำน ทีส่ มัครขอวีซ่ำ เพือ่ เดินทำงไป
ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้ ผูย้ ืน่ ขอวีซ่ำทุกท่ำน จะต้องมำติ ดต่อ ทีศ่ ูนย์ยืน่ วีซ่ำออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพือ่ สแกนลำยนิ้วมือ
และต้องจองคิ ววีซ่ำก่อนยืน่ เท่ำนัน้
1) หนังสือเดินทำง มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน (นับวันเดินทำง) และถ่ายสาเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมี
วีซ่าติดมาทั้งหมด (สาคัญมาก)
***กำรยืน่ วีซ่ำออสเตรเลียไม่จำเป็ นต้องนำพำสปอร์ตเข้ำสถำนทูต สำมำรถใช้เรคคอร์ดกำรเดินทำง (ถ้ำมี) หรือ
สำเนำหน้ำพำสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หำกให้ทำงบริษทั ฯ มำ จะดีกว่ำเนือ่ งจำกทำงบริษทั ฯ จะนำพำสปอร์ตไปรูดเล่มที ่
VFS แล้วนำกลับมำพักไว้ทีบ่ ริษทั ฯ ทำงลูกค้ำจะรับคื นอี กทีสนำมบิน ณ วันเดินทำง ***
2) รูปถ่ำยสี จำนวน 2 รูป (ขนำด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สำเนำทะเบียนบ้ ำน, สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
4) สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ ำมี), สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ ำมี)
5) หนังสือรับรองการทางานของบริษทั ที่ทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่) หรือสำเนำ
ทะเบียนกำรค้ ำถ้ ำเป็ นเจ้ ำของกิจกำร
6) ข้ ำรำชกำรจะต้ องมีหนังสือรับรองกำรทำงำน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่)
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7) ข้ ำรำชกำรเกษียณอำยุ ขอสำเนำบัตรข้ ำรำชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาตัวจริง (จะได้คืนเพือ่ ได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลีย
ไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยนื่ วีซ่า
9) เด็กขอหนังสือรับรองจำกโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้ บัตรนักเรียน
10) ขอสำเนำสูติบัตร เด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี
11) เด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี หำกไม่ได้ เดินทำงกับบิดำ หรือ มำรดำ
11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาเภอเท่านั้น จำกบิดำและ
มำรดำให้ อนุญำตออกนอกประเทศ
** กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตวั ที่ตวั แทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะต้ องมีหนังสือยินยอมจำกทำงอำเภอจำกบิดำและมำรดำอนุญำต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
12) บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทีผ่ สู ้ งู อำยุ 75 ปี ขึ้นไปยืนยันทีจ่ ะเดินทำง
จริง บริษทั ฯจะดำเนินกำรให้และแนะนำให้ยืน่ วีซ่ำก่อนวันเดินทำงมำกกว่ำ 45 วัน และต้องจ่ำยค่ำทัวร์ทงั้ หมดก่อน
เดินทำง 15 วัน ในกรณีทีว่ ีซ่ำไม่ผ่ำนหรือออกไม่ทนั ตำมกำหนดวันเดินทำงมีผลทำให้เดินทำงไม่ได้บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบไม่วำ่ กรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทำงทีผ่ ่ำนแล้วจะยกเลิกเดินทำงเนือง
จำกมีบำงท่ำนในคณะไม่ผ่ำน บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคื นเงินค่ำทัวร์ทงั้ หมดรวมถึงญำติ หรือผูต้ ิดตำมทีผ่ ลวี
ซ่ำออกแล้วแต่ยกเลิกเพรำะกรณีน้ ี)
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจำกต้ องใช้ ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำเป็ นเวลำนำน และมีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มในกำรทำ
ประกันสุขภำพซึ่งลูกค้ ำจะต้ องจ่ำยเองพร้ อมกับตอนยื่นวีซ่ำ (รำคำขึ้นอยู่กบั บริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้ ำ
สำมำรถทำเองได้ ) หลังจำกยื่นแล้ ว รออีกประมำณ 7-10 วัน ทำงสถำนทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อ
ไปตรวจสุขภำพโรงพยำบำลตำมที่สถำนฑูตกำหนด หลังจำกนั้นรอผลวีซ่ำอีกที นอกจำกนี้วีซ่ำขึ้นอยู่กบั ผลของ
สุขภำพของผู้สงู อำยุเองและทำงสถำนทูตพิจำรณำเป็ นรำยบุคคล ส่วนวันรับวีซ่ำไม่สำมำรถระบุได้ กรุณำใส่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สาคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสำเนำบัตร
ประชำชนและ สำเนำทะเบียนบ้ ำน เพื่อกรอกฟอร์มในกำรยื่นวีซ่ำ
13) ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10-15 วัน หนังสือเดินทำง(PASSPORT) หำกมีบำงท่ำนได้ ย่ นื เล่มเข้ ำ VFS
แล้ วนำเข้ ำสถำนทูตแล้ วไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้ จนกว่ำจะถึงวันกำหนดรับเล่ม
หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า
หำกท่ำนไม่แจ้ งให้ ทรำบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น -กรณีลูกค้าใช้บตั รเอเบค
โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ สำหรับเดินทำงเพื่อธุรกิจเท่ำนั้น ซึ่งกำรเดินทำงกับทัวร์จะต้ องยื่น
วีซ่ำท่องเที่ยว เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวจะต้ องยื่นวีซ่ำแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หำกลูกค้ ำจะใช้ บัตรเอเบค (APEC
CARD) แล้ วไม่สำมำรถเข้ ำประเทศออสเตรเลียได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ หากยืน่ วีซ่าท่องเทีย่ ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ
เนื่องจากตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัต)ิ ทัง้ นี้ ขึ้ นอยู่กับ
ดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ ต้ องกำรสอบถำมเพิ่มเติมได้ ท่ี : http://thailand.embassy.gov.au/ หรือ โทร. +66 2
344 6300
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เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซ่า
กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถ
แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ท่จี ะ
เดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั้น
กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า
1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวี
ซ่ าใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ ำไม่ทนั กำหนดวันเดินทำง สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ ชำระไปแล้ ว และทำง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
3. หำกทำงสถำนทูตแจ้ งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้ หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้ อเท็จจริง หรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
4. กรณีท่ที ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วีซ่ำแล้ ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน
ขึ้นอยู่กบั ทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั 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 ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ 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 .....................................................
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..................................
10. ท่ำนเคยเดินทำงไปออสเตรเลียหรือไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......)
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 จะแจ้งทำงสำยกำรบินฯ ตำมทีร่ ีเควสมำ แต่ไม่สำมำรถกำรันตีได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจำรณำของทำงสำยกำรบิน หรือทำง
กรุ๊ปทัวร์เป็ นหลัก)
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