BW. POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION
ซิดนี ย์ – เมลเบิรน์ 6 วัน 4 คืน
ซิดนีย์ – บลูเมาท์ เท่ นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ ท 6 วัน 4 คืน
ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิ ดนี ย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือ
สาราญชมอ่าวซิ ดนี ย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิง่ ก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียทีอ่ งค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ล่องเรือสาราญ ชมความงามของอ่าวซิ ดนี ย์ ท่ามกลางแสง
ตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์ ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK
ตานานแห่งอุทยานแห่งชาติ บลูเม้าท์เท่นส์ อันเป็ นมรดกโลก เมลเบิรน์ ชมอาคารรัฐสภา อาคารทีก่ ่อสร้าง
ตามแบบสถาปั ตยกรรมยุโรป สวนฟิ ตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทเ่ี ต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ
กระท่อมกัปตันคุก้
นักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก ผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลียสวนสัตว์พื้นเมือง
KOALA PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พน้ื เมืองนานาชนิด
อาทิ โคอาล่า จิ งโจ้ วอมแบท เกาะฟิ ลลิ ปชมฝูงนกเพนกวิ น ทีเ่ ดินขึน้ จากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืน
สูร่ งั พร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอน้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึง่ แต่
เดิมเคยใช้เป็ นเส้นทางในการขนถ่ายลาเลียงถ่านหินระหว่างเมืองในสมัยก่อนแต่ปัจจุบนั ดัดแปลงให้เป็ น
รถไฟในการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
• เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิ รฟ์ พร้อมไวน์ รสเยี่ยม
• พร้อมสะสมไมล์จากการบิ นไทย
• ชมพลุฉลองปี ใหม่อย่างยิ่ งใหญ่อลังการก่อนประเทศไทย 4 ชัวโมง
่

กาหนดการเดิ นทาง

27 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 (ปี ใหม่)

ตารางเทีย
่ วบิน

วันบิน
วันที่ 1
วันที่ 4
วันที่ 5

เมือง
27 ธันวาคม 2562 กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ (BKK-SYD)
29 ธันวาคม 2562 ซิดนีย-์ เมลเบิรน์ (SYD-MEL)
01 มกราคม 2563 เมลเบิรน์ -กรุงเทพฯ (MEL-BKK)

เที่ยวบิน
TG475
QF491
TG466

เวลา
17.50-0710+1
20.30-22.05
15.25-20.35

ระยะเวลาบิน
9 ชั ่วโมง
1.35 ชั ่วโมง
9.30 ชั ่วโมง

วันแรก (27 ธันวาคม 2562)
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์
15.00น.
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 แถว D
เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
17.50 น.
เหิรฟ้ าสู่ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 475
วันที่สอง (28 ธันวาคม 2562)
07.10 น.

เที่ยง

คา่

นครซิดนีย–์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง –
ซิดนีย ์
เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้ าเมือง เมืองนาท่านเดินทางเข้ าสู่
อุทยาน
แห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อนั สวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบ
เขาอันกว้ างใหญ่ซ่ึงเป็ นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่
ตามธรรมชาติและเต็มไปด้ วยต้ นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็ นสีนา้ เงิน
ตามหุบเขาอันกว้ างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA
จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็ น
แท่น
หินใหญ่สามก้ อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็ นตานาน
ความรักอันแสนเศร้ าของยักษ์สาวอะบอริจ้ ินสามตนที่ถูกสาปให้ เป็ นหิน
สามก้ อนทาให้ หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้ าและรถรางลงหุบเขาทาให้ ท่านได้
ชมเขาสามอนงค์ได้ สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม
นาท่านรถรางไฟฟ้ า
(KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45
องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้ านล่างอย่างตื่นเต้ นและหวาดเสียว จากนั้นให้ ท่านได้ เดิน
ชมธรรมชาติตามทางไม้ ท่จี ัดไว้ อย่างสวยงามใต้ หุบเขาชมป่ าฝนและหุ่นจาลองการขุดถ่านหินใน
สมัยก่อน จากนั้นขึ้ นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้ หุบเขาสู่ด้านบนพร้ อมชมความ
งดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีนา้ เงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อกี มุมที่แตกต่าง
รับประทานอาหารกลางวันแบบท้องถิน่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชม
ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้ นื เมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า
จิ งโจ้ วอมแบท ให้ ท่านได้ สมั ผัสและถ่ายรูปคู่กบั โคอาล่าตัวน้ อยอย่าง
ใกล้ ชิด สนุ กสนานกับการให้อาหารจิ งโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อน
คลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่ าอันอุดม
สมบูรณ์เขตร้ อนชื้น หลังจากนั้นนาท่านเดินทางเข้ าสู่ตัวเมืองซิดนีย ์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

BW.. POPULAR SYD-MEL NY 27DEC19-01JAN20 (TG)

Page 2

วันที่สาม (29 ธันวาคม 2562)

นครซิ ดนี ย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิ ดนี ย์ – เมลเบิรน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแ

เที่ยง

นาท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุด
หรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดดอันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้ คลื่น หาดทราย
แห่งนี้ยังได้ เป็ นเส้ นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดใน
คราวที่จัดกีฬาโอลิมปิ ก ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะ
จุดชมวิวบนหน้ าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์
และ
มหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่
ท่านจะได้ ชมท้ องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของ
ปากอ่าวทางเข้ าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็ นจุดวางปื นใหญ่ยิงต่อต้ านข้ าศึกที่เข้ ามาทางเรือ
ในยามสงคราม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้ านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สาเร็จราชการคนแรก
ของรัฐนิวเซาท์เวลส์
ซึ่งเป็ นม้ าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะด้ านหน้ าเป็ นอ่าวซิดนีย์ท่ี
สวยงามนอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็ นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้ เห็นโรงละคร
โอเปร่า เฮ้ าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ แวะร้ านช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองเพื่อ
เป็ นของฝาก อาทิเช่นครีมบารุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ นาท่าน
เดินทางสู่ท่าเรือ
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์บนเรือ
ล่องเรือสาราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้ างที่โดด
เด่นด้ วยหลังคารูปเรือซ้ อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วม
สมัยที่สร้ างชื่อเสียงให้ กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิก
ชาวเดนมาร์ก ด้ วยงบประมาณในการก่อสร้ างกว่าร้ อยล้ านเหรียญใช้ เวลาใน
การก่อสร้ างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ ลงทะเบียนขึ้นเป็ นมรกด
โลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้ วยห้ องแสดงคอนเสิร์ต ห้ อง
แสดงละคร และห้ องภาพยนตร์ และร้ านอาหารจานวนมาก ระหว่างล่องเรือ
ท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์
ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์
ทางด้ านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้ าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้ อย่างสวยงามและทาให้ การเดิน
เข้ าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้ สะดวงยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นาออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่ง
นี้ จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ ให้ ท่านได้ อิสระช้ อปปิ้ งที่ย่านซิต้ เี ซ็นเตอร์ หรือปปิ้ งสินค้ ามากมาย
จากห้ างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้ รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็ นที่
รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ท่บี นถนน George Street ระหว่างถนน Market กับถนน
Park เป็ นอาคาร
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คา่
20.30 น.
22.05 น.

ช้ อปปิ้ งสูงสี่ช้นั มีสนิ ค้ าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของในบ้ าน หรือแม้ แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้
ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อ สินค้ ายี่ห้อดังมากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศของนครซิดนีย ์
เดินทางโดยสายการบินแควนตัสสู่เมลเบิร์นเที่ยวบินที่ QF491
ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (30 ธันวาคม 2562)
เช้า

เที่ยง

คา่

เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ เมลเบิรน์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้ นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็ม
สาย ที่สวยงามและเป็ นที่ร้ จู ักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้ เลยหากมาถึง
รัฐวิกตอเรีย
ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็ นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐ
วิกตอเรีย จากนั้นนาท่านเข้ าสู่เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ ด ให้ ท่านได้ ชมทัศนียภาพ
ที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรและหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้ นทางที่งดงาม
แห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมืองAanglesea และเมือง Lorne ที่เต็ม
ไปด้ วยธรรมชาติพร้ อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้ าสู่ Apollo Bay ที่เป็ น
อีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีนา้ ทะเลสีนา้ เงิน
ตัดกับป่ าอันเขียวขจีทาให้ เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม นอกจากนี้ระหว่างทางผ่าน
ชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้ นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สดุ ในโลก คุณจะต้ องตะลึงกับ
ภาพทิวทัศน์อนั งดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก นา
ท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวก
ศักดิ์สทิ ธิ์ของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็ นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติท่ไี ม่ควรพลาด
***(แนะนำซื้อทัวร์เพิ่มโดยนัง่ เฮลิคอปเตอร์ ให้ท่ำนชมควำมงำมในมุม
สูงทีร่ ับรองได้ว่ำท่ำนจะต้องประทับใจ รำคำทีเ่ ริ่มต้นโดยประมำณ 145
เหรียญออสเตรเลีย สำหรับท่ำนทีส่ นใจกรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมลเบิรน์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
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นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ (31ธันวาคม 2562)

เช้า

เที่ยง

เมลเบิรน์ – รถไฟจักรไอน้ าโบราณ – ชมสวนสัตว์ – ชมนกเพนกวินที่
เกาะฟิ ลลิป
** ชมพลุฉลองปี ใหม่ อย่างยิง่ ใหญ่ริมแม่น้ ายาราแห่งนครเมลเบิรน์ **

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระช้อปปิ้ งย่านไชน่า ทาวน์ ร้ านค้ ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้ านเก่าสร้ างตั้งแต่
สมัยศตวรรษที่ 19 ด้ วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซียหรือจะช้ อปปิ้ งห้ างสรรพสินค้ าชื่อดัง อาทิ
ห้ างเดวิด โจน์ ห้ างมายเออร์ ในหลากหลายสาหรับบุรุษและสตรี ช้ อปปิ้ งย่านไชน่า ทาวน์ หรือจะนั่ง
รถรางรอบเมืองเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่สถานีรถไฟจักรไอน้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้ เป็ น
เส้ นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้ าเปิ ดให้ บริการ
ในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟสายเก่าที่ว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ ถูก
ดัดแปลงนามาใช้ ในการท่องเที่ยวชมป่ า
นาท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ าโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงาม
ตามแนวเขาตลอดเส้ นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนั่งห้ อย
ขาผ่อนคลายอารมณ์พร้ อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้ วย
หุบเขาและป่ าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้ วยสัตว์
พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ท้งั สัตว์นา้ และสัตว์ป่าและคงความเป็ นธรรมชาติท่มี ีหาดทรายและ
ป่ าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็ นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้ อย แมวนา้ และนก นานาชนิด

หมายเหตุ ห้ามห้อยขา หรือ ยืน่ อวัยวะแขนและขา ออกมานอกตัวรถไฟ เพือ่ ป้ องกันอุบตั ิเหตุทีจ่ ะเกิดขึ้น (เป็ นกฎข้อบังคับใหม่ของ
ทางรถจักรไอนา้ โบราณ

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู กุง้ ล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิรฟ์ พร้อมไวน์รสเยีย่ ม
นาท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์
อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุเ์ ล็กที่สุด
ในโลกที่อยู่รวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่บนชายหาด
SUMMERLAND
BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อสั ดงซึ่งท่านจะได้
เห็นฝูงเพนกวินตัวน้ อยพร้ อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อ
กลับคืนสู่รังพร้ อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้ อยที่รออยู่ในรัง เหล่า
เพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ ท่านเห็นความน่ารัก
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อย่างใกล้ ชิด เพนกวินน้ อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้ าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก
( ห้ำมถ่ำยรูปเพนกวิน เพรำะเป็ นกำรรบกวนหรืออำจจะทำให้เพนกวินตกใจ )
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า
ให้ท่ำนได้อิสระเพือ่ ฉลองปี ใหม่ 2020 อย่ำงยิ่งใหญ่อลังกำร ชมพลุทถี่ ูกจุดขึ้ นในเมืองเมลเบิร์น
และริมแม่น้ำยำร์ร่ำอย่ำงงดงำมและตระกำรตำ

วันที่หก( 01 มกราคม 2563) นครเมลเบิรน์ ชมเมือง-สวนฟิ ตซรอย กระท่อมกัปตันคุก้ - ช้อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังจากนั้นชม สวนฟิ ตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่เี ต็มไปด้ วยดอกไม้ นานาพันธุ์ เป็ นที่ต้งั
กระท่อมกัปตันคุก้ (**ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม) บ้ านพักของนักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของ
โลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ ถูก
ย้ ายมเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ
100 ปี ผ่านชม Federation Square เป็ นย่านที่ครึกครื้นของ
เมืองเมลเบิร์นตรงปลายแม่นา้ Yarra River ข้ ามฝั่งถนนจาก
สถานี Flinders Street Station ที่น่ีเป็ นศูนย์รวมของแกลเลอรี่
โรงภาพยนตร์ ร้ านอาหารภัตตาคารที่ได้ รับรางวัล มีคาเฟ่ และ
บาร์ มีลานเปิ ดกว้ างสาหรับจัดกิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการ
ที่ล้อมรอบไปด้ วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีร้านอาหารมากมายหลายสไตล์
นาท่านชม อนุสรณ์สถานสงคราม(Shrine of remembrance) เป็ นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ท่สี ดุ
ในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บริเวณคิงโดเมนส์บนถนนเซนต์คิวด้ า สถานที่แห่งนี้รัฐบาลออสเตรเลีย
ได้ สร้ างขึ้นเพื่อราลึกถึงชายหญิงที่รับใช้ ชาติและเสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 1 ขณะไปรบยังสนามรบ
กัลลิโปลีประเทศตุรกี
ณ.สมรภูมิแห่งนี้จึงเกิดเป็ นวัน”แอน
แซ็ค”(25 เมษายน) ในวันนี้เหล่าชาวออสเตรเลียนได้ จัดพีธี
ราลึกถึงผู้รับใช้ ชาติจานวนกว่า 114000 นายและเสียชีวิต
19000 นาย โดยจะนาดอกป๊ อปปี้ สีแดงมาแสดงความเคารพ ณ
สถานที่แห่งนี้ซ่งึ จะจัดเป็ นประจาในทุก ๆ ปี
ออกแบบและ
อานวยการก่อสร้ างโดยสถาปนิกอดีตทหารผ่านศึก
ใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 “ฟิ ลลิปส์ ฮัดสัน”กับ”เจมส์ วาร์ดร็อบ”
สร้ างตามอย่างศิลปะคลาสสิคโดยได้ แรงบันดาลใจจาก สุสานแห่งฮาลิคาแนสสัส และวิหารพาเธนอน
ในกรุงเอเธนส์ ส่วนยอดของเหนือหลังคาทรงซิกก้ าเป็ นส่วนที่ได้ มาจาก”Choragic monument of
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11.30 น.
15.25 น.
20.35 น.

lysicrates”ในกรุงเอเธนส์
วัสดุท่ใี ช้ ในการก่อสร้ างอนุสรณ์สถานแห่งนี้น้ันเป็ นวัสดุท่อี ยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นหินแกรนิตที่เป็ นโครงสร้ างหลัก ๆ ของตัวอาคาร และหินอ่อนที่ใช้
ในการตกแต่งภายใน สถานที่สาคัญแห่งนี้ถูกสร้ างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 คือในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ.1918 และแล้ วเสร็จในเดือน มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกันยังใช้ ราลึกถึงผู้
เสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้ วย
ผ่านชมอาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิรน์ (Parliament House Melbourne) ก่อสร้ างขึ้น ณ.เดือนธันวาคม
ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929 ออกแบบโดย”ชาลี แพสลีย์และปี เตอร์ เคอร”อานวยการก่อสร้ างโดย”
จอน คิงส์”ซึ่งใช้ พ้ นื ฐานศิลปะนีโอคลาสสิค ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทิศตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐ
วิคตอเรีย สถานที่แห่งนี้เคยถูกใช้ เป็ นทั้งรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 ครั้งในปี 1855-1901และ
1927-ปัจจบัน ทั้งยังเคยถูกใช้ เป็ นอาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหว่างปี 19011927 อีกต่างหาก สถานที่แห่งนี้ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกสาคัญของรัฐวิคตอเรีย และได้
เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมา
ผ่านชมวิหารเซนต์แพทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourn) เป็ นวิหารในศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิคที่ใหญ่ท่สี ดุ ในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้เป็ นบิชอ็ ปท่านแรกแห่งเมือง
Melbourne ต่อมาได้ เป็ นบิชอ็ ปแห่งออสเตรเลียคนที่ 4 มีดาริให้ William Wardell ผู้เป็ นทั้งนักบวช
และสถาปนิกที่สาคัญแห่งเมืองนี้เป็ นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้ างทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธิคระ
หว่างศตวรรษที่ 14 โดยมีพ้ นื ฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ โดยเริ่มวางแผนและ
ก่อสร้ างเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1858-1939 ต่อมาได้ บูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี 1994 เพื่อที่จะเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 100 ปี ในอีกสามปี ถัดมา
** ( อำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย )
จากนั้นทาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครเมลเบิร์น
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
*******************************

อัตราค่าบริการ
BW.. POPULAR SYD-MEL NY 27DEC19-01JAN20 (TG)

Page 7

กาหนดการเดิ นทาง

27 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 (ปี ใหม่)

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ราคารวมตั ๋ว
คณะผู้เดิ นทาง
ระหว่างประเทศ
และค่าวีซ่าแล้ว (รวมตั ๋วบินภายในประเทศแล้ว)
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
49,900.- บาท
73,900.- บาท
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
45,900.- บาท
68,900.- บาท
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่มีเตียง
42,900.- บาท
63,900.- บาท
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มีเตียง
39,900.- บาท
59,900.- บาท
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
11,900.- บาท
11,900.- บาท
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด
1,000. -บาท
1,000. -บาท
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนา้ มันของสายการบิน หากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลง
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสาร จานวน 20 ท่านขึ้ นไป หากผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่ต่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** สาหรับห้ องที่พัก 3 ท่าน (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจานวนน้ อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double bed) หรืออาจจะจัดเป็ นห้ อง 1 เตียงใหญ่ + 1 เตียงเสริม ( 1 Double+1 extra bed )
*** บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้ าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบิ น
ล่าช้ า
*** หากท่านต้ องการอาหารพิเศษหรือที่น่งั บนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้ งให้ เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน เพื่อแจ้ งให้ สายการบินทราบแต่จะได้ ตามที่ขอหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
*** มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* ที่น่งั สาหรับกรุ๊ปทีเ่ ราจองเป็ นที่น่งั ทั่วไปไม่ใช่ทน่ี ่งั ด้ านหน้ าสุด(long leg seat)

อัตรานี้ รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ ว ตามที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
สาหรับผู้เดินทางไปพร้ อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น จะไม่ค้ ุมครองผู้ท่อี ายุต่ากว่า 1 ปี หรือเกิน 85 ปี
ขึ้นไป อายุ 1-15ปี และ 75-84ปี คุ้มครอง 50 % ( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ค่านา้ มันจากสายการบิน ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนา้ มัน หาก
สายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีนา้ มันหลังจากนี้
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้ าออสเตรเลีย

อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าว
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ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกาหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้ โหลด
กระเป๋ าได้ ท่านละ 30 กิโลกรัม หรือตามที่สายการบินประกาศหากมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ สาหรับสายการบิน
ภายในประเทศ 20-23 กิโลกรัมขึ้นอยู่กบั แต่ละสายการบิน และ กระเป๋ าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ตามธรรมเนี ยมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
ค่าทิ ปคนขับรถ ตามธรรมเนี ยมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)

❑

ค่าทิปคนยกประเป๋ าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋ าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า
ไม่มีแจกน้ าดืม่ บนรถ / ไม่แจกกระเป๋ า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชั่วโมง

เพราะ

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้ องเตรียมเอกสารให้ ทางบริษัทฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียก่อน 21
วันทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียล่าช้ า ไม่ทนั กาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผล
วีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
สาหรับส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการสาหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้ อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ ายค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
การยกเลิก
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทาการคืนค่ามัดจา 30,000.- บาท.
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด 30,000.-บาท
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจาทั้งหมด
- กรณีออกตัว๋ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-30 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดเพราะเป็ นช่วงพีค (เทศกาลปี ใหม่)
แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษทั ฯจะไม่มีการ
คืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
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1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้ าของสายการบินหรือโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางออก หรือเข้ าประเทศ เนื่องจากมีส่งิ ผิดกฎหมาย
หรือสิ่งต้ องห้ ามนาเข้ าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้ องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว
2. ทางบริษัทฯ ไม่คืนเงินไห้ ท่านไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่สี ถานทูตงดออกวีซ่าอัน
สืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้ วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทางานของตัวผู้โดยสารเอง
3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่สี ายการบินระหว่าง
ประเทศล่าช้ า
เอกสารในการขอวีซ่า ควรยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง 30 วันทัวร์ช่วงเทศการปี ใหม่*
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป จะเริ่มการเก็บข้ อมูลด้ านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพื่อ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ย่นื ขอวีซ่าทุกท่าน จะต้ องมาติดต่อ ที่ศูนย์ย่นื วีซ่าออสเตรเลีย ด้ วยตนเอง เพื่อสแกน
ลายนิ้วมือ
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสาเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่า

ติดมาทั้งหมด (สาคัญมาก)
*** การยืน่ วีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็ นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่
VFS แล้วนากลับมาพักไว้ทีบ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สาเนาทะเบียนบ้ าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ ามี), สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
5) หนังสือรับรองการทางานของบริษทั ที่ทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่)-ระบุตาแหน่ง
เงินเดือน วันที่เริม่ ทางาน หรือสาเนาทะเบียนการค้ าถ้ าเป็ นเจ้ าของกิจการ
6) ข้ าราชการจะต้ องมีหนังสือรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่) -ระบุตาแหน่ง เงินเดือน
วันที่เริ่มทางาน
7) ข้ าราชการเกษียณอายุ ขอสาเนาบัตรข้ าราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาตัวจริง (จะได้คืนเพือ่ ได้รบั
พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมำยเหตุ สถำนทูตออสเตรเลียไม่
รับ Bank Guarantee ในกำรใช้ยนื่ วีซ่ำ
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้ บัตรนักเรียน
10) ขอสาเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
11) เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้ เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ท่ไี ม่ได้ เดินทางไปด้ วย โดยให้ ทางอาเภอออกให้ อนุญาตออก
นอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
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11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับเด็กทั้งคู่ ทางผู้ปกครองทั้ง 2 ต้ องไปขอโดยให้ ทางอาเภอ
ออกให้ อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตวั ที่ตวั แทนยืน่ วี
ซ่ า VFS ทั้งคู่พร้อมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้ อมกันไม่ต้องใช้ หนังสือยินยอม
12) บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทีผ่ สู ้ งู อายุ 75 ปี ข้ ึนไปยืนยันทีจ่ ะเดินทางจริง
บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยืน่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อน
เดินทาง 15 วัน ในกรณีทีว่ ซี ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบไม่วา่ กรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพื ่อนร่วมเดินทางทีผ่ ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมี
บางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมดรวมถึงญาติหรือผูต้ ิดตามทีผ่ ลวีซ่าออก
แล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ ี)
กรณีที่ยืนยันจะให้ยืน่ วีซ่า
เนื่องจากต้ องใช้ ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็ นเวลานาน และมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มในการทา
ประกันสุขภาพซึ่งลูกค้ าจะต้ องจ่ายเองพร้ อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้นอยู่กบั บริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้ า
สามารถทาเองได้ ) หลังจากยื่นแล้ ว รออีกประมาณ 25-30 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกาหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กบั ผลของสุขภาพ
ของผู้สงู อายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สาคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสาเนาบัตรประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้ าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 25-30 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ ย่นื เล่มเข้ า VFS
แล้ วนาเข้ าสถานทูตแล้ วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้ จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทาง
ไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยืน่ วีซ่า หากท่านไม่แจ้ งให้ ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ทั้งสิ้น -เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ท่จี ะ
เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด หรือ หากต้องการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
ใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้ าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้ งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้ หลักฐานปลอม บิดเบือนข้ อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
4. กรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
ขึ้นอยู่กบั ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
ที่อยู่ ตัวแทนรับยืน่ วีซ่า ( 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.
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เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com
เว็บ :www.vfs-au.net
**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยืน่
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ขา้ งต้นให้ครบตามที่กาหนด เพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ ขอวีซ่า 
**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด .........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ........ .............. ..........................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .........................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรือร้ านค้ า ......................................................................................................................
ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ท่ที างาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กนิ ฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้ าสมรสแล้ ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด .................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) .......................................................................................................................
โทรศัพท์ท่บี ้ าน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้ วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................ที่
อยู่ ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ...................................
ข้อมูลส่วนตัวเพิม่ เติม
10. 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
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
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10.4 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี) .................................................
13. รีเควสที่น่งั .........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้ าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทางสายการ
บินฯ ตามทีร่ ีเควสมา แต่ไม่สามารถการันต์ได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทัวร์เป็ นหลัก)
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