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POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS
ซิดนีย์ – บลูเมาท์ เท่ นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ ท 6 วัน 4 คืน
ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรื อสาราญ
ชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่ าเฮ้ าส์ สิ่ งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็ น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ล่องเรื อสาราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสี คราม
บรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย ์ ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตานานแห่งอุทยานแห่ งชาติบลู
เม้ าท์ เท่ นส์ อันเป็ นมรดกโลก เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิ ตซ
รอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่ อมกัปตันคุ้ก นักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญ
ของโลก ผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลีย ชมสัตว์พ้นื เมืองหลากหลายชนิดที่ สวนสัตว์ พืน้ เมืองมารูโคอาล่า แอน แอนิมัล
พาร์ ค นาท่านเดินทางสู่ เกาะฟิ ลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่ รังพร้อม
อาหารมาฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอนา้ โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็ นเส้นทาง
ในการขนถ่ายลาเลียงถ่านหินระหว่างเมืองในสมัยก่อนแต่ปัจจุบนั ดัดแปลงให้เป็ นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
 เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิ รฟ์ พร้อมไวน์ รสเยี่ยม
 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย

กาหนดการเดินทาง

10 – 15, 15 – 20 พฤศจิกายน
01 – 06, 08 – 13 ธันวาคม 2559

2559

วันแรก
15.00 น.

กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D
เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

17.50 น.

เหิรฟ้ าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเทีย่ วบินที่ TG 475

วันที่สอง
07.20 น.

นครซิดนีย–์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย ์ ช้อปิ้ ง
เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนี ย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติ บลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อนั สวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอัน
กว้างใหญ่ซง่ึ เป็ นทีอ่ ยูข่ องนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยูต่ ามธรรมชาติ
และเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็ นสีน้าเงินตามหุบเขาอันกว้าง
ใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA จากนัน้ ชม เขาสามอนงค์
(THREE SISTERS ROCK) เป็ นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาทีเ่ กิดจาก
ฝนและลมพัดจนเกิดเป็ นตานานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจน้ิ สามตน
ทีถ่ กู สาปให้เป็ นหินสามก้อนทาให้หุบเขาแห่งนี้มคี วามงามยิง่ ขึน้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD
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เที่ยง

คา่

บริษทั ทีบ่ ริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทาให้ทา่ นได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิง่ ขึน้ อีกมุม นาท่านรถราง
ไฟฟ้ า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ทีด่ ดั แปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45
องศา วิง่ ผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสูห่ ุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนัน้ ให้ทา่ นได้เดินชม
ธรรมชาติตามทางไม้ทจ่ี ดั ไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่ าฝนและหุน่ จาลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนัน้
ขึน้ กระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสูด่ า้ นบนพร้อมชมความงดงาม
เบือ้ งล่างของหุบเขาสีน้าเงินทีท่ า่ นยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อกี มุมทีแ่ ตกต่าง
( ในกรณีที ่ RAILWAY ปิดปรับปรุง ก็สามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึน้ หรือลง
หุบเขาแทน )
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสูเ่ มืองซิดนียใ์ ห้ทา่ นได้อสิ ระช้อปปิ้ งทีย่ า่ นซิตเ้ี ซ็นเตอร์ หรือปปิ้ งสินค้า
มากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รบั การปรับปรุงตกแต่ง
ใหม่อย่างสวยงาม เป็ นทีร่ จู้ กั กันทัวไปในท้
่
องถิน่ ว่าตึก QVB ตัง้ อยูท่ บ่ี นถนน George Street ระหว่างถนน
Market กับ ถนน Park เป็ นอาคารช้อปปิ้ งสูงสีช่ นั ้ มีสนิ ค้าประเภทแฟชัน่ อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่
ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดนิ สูย่ า่ น Centre Point เพือ่ ซือ้ สินค้ายีห่ อ้ ดังมากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SYDNEY TRAVELODGE/METRO CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม

นครซิดนีย ์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ – ช้อปปิ้ ง -เมลเบิรน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายทีห่ นุ่มสาวชาวออสซีน่ ิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยาม
เย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ทีน่ ิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยงั ได้เป็ น
เส้นทางในการวิง่ มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวทีจ่ ดั กีฬาโอลิมปิ ก ปี
2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนิ นเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพือ่ ชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิ ฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป
จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิ ฟิก
และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิ ดนียใ์ นทางเรื อ ในบริ เวณนี้ยงั เคยเป็ นจุดวางปื นใหญ่

เที่ยง

ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรื อในยามสงคราม ม้าหิ นของมิ สซิ สแม็คควอรี่ ม้านังหิ
่ น
ตัวโปรดของภริยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึง่ เป็ นม้าหินทราย
อยูป่ ลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็ นอ่าวซิดนียท์ ส่ี วยงาม นอกจากนี้ดา้ นบน
สวนสาธารณะยังเป็ นจุดถ่ายรูปทีส่ วยงามทีท่ า่ นจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า
เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
ล่องเรือสาราญในอ่าวซิ ดนี ย์ เพือ่ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE)
สิง่ ก่อสร้างทีโ่ ดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ในแบบ
สถาปั ตยกรรมร่วมสมัยทีส่ ร้างชื่อเสียงให้กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง
สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลา
ในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็ นมรกดโลกในปี
พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิ ร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจานวน
มาก ระหว่างล่องเรื อท่านยังสามารถถ่ายรู ปกับสะพานฮาร์ เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิ ดนียท์ างด้านเหนือกับตัวเมือง
ซิ ดนียเ์ ข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิ ดนียไ์ ด้อย่างสวยงามและทาให้การเดินเข้าสู่ ตวั เมืองซิ ดนี ยไ์ ด้สะดวงยิง่ ขึ้น ชม
เรื อใบที่ชาวออสซี่ นาออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้ จากนัน้ เดินทางกลับสูซ่ ดิ นีย์ แวะร้านช้อปปิ้ ง
สินค้าพืน้ เมืองเพือ่ เป็ นของฝาก อาทิเช่นครีมบารุงผิว หรือของทีร่ ะลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้
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…….น.
…….น.

จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ..........
เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบิรน์ เที่ยวบินที่
ถึงนครเมลเบิรน์ เมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย

นาท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL BAYVIEW EDEN / MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

คา่

เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิรน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงจำกเมลเบิรน์ ตำมเส้นทำงสำย เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย ทีส่ วยงำมและเป็ นที่
รูจ้ กั ของนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะพลำดไม่ได้เลยหำกมำถึงรัฐวิกตอเรีย
ผ่ำนทำงเมืองจีลองทีเ่ ป็ นเมืองแห่ง
อุตสำหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูเ่ ขตเกรทโอเชีย่ นโร้ด ให้ทำ่ น
ได้ชมทัศนียภำพทีส่ วยงำมของชำยฝั ง่ มหำสมุทรและหำดทรำยต่ำง ๆ ตำม
เส้นทำงทีง่ ดงำมแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่ำน เมืองAnglesea และ
เมือง Lorne ทีเ่ ต็มไปด้วยธรรมชำติพร้อมทะเลสวยงำมและสงบ ก่อนเข้ำสู่
Apollo Bay ทีเ่ ป็ นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเทีย่ วทีส่ วยงำมอีกเมือง
และมีน้ ำทะเลสีน้ ำเงินตัดกับป่ ำอันเขียวขจีทำให้เมืองนี้มเี สน่หส์ วยงำม
นอกจำกนี้ระหว่ำงทำงผ่ำนชมโคอำล่ำทีอ่ ยูต่ ำมต้นยูคำลิปตัสตำมธรรมชำติ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จำกนัน้ เดินทำงต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภำพทีส่ วยงำมทีส่ ุดใน
โลก คุณจะต้องตะลึงกับภำพทิวทัศน์อนั งดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิค และ
ลักษณะภูมปิ ระเทศทีไ่ ม่เหมือนทีใ่ ด ๆ ในโลก นำท่ำนชมปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำติของหิน Twelve Apostles ซึง่ ตัง้ ชือ่ ตำม 12 นักบุญ หรือสิบสอง
สำวกศักดิ์สิทธิ์ของศำสนำคริสต์ ซึง่ ถือว่ำเป็ นควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติทไ่ี ม่
ควรพลำด ( แนะนาซื้อทัวร์เพิม่ โดยนังเฮลิ
่ คอปเตอร์ ให้ทา่ นชมความงามในมุม
สูงทีร่ บั รองได้วา่ ท่านจะต้องประทับใจ ราคาทีเ่ ริม่ ต้นโดยประมาณ 145 เหรียญ
ออสเตรเลียโดยใช้เวลา 10 นาที สาหรับท่านทีส่ นใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มลเบิรน์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL BAYVIEW EDEN / MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

เมลเบิรน์ – รถไฟจักรไอน้าโบราณ – สวนสัตว์พื้นเมือง - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองเพือ่ เป็ นของฝากคนไม่วา่ จะเป็ นตุ๊กตาโคอาล่า
จิงโจ้ ครีมบารุงผิว เสือ้ ผ้าราคาทีเ่ ป็ นกันเอง (สถานทีแ่ ละเวลาในการซือ้ ของ
ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมในแต่ละฤดู หัวหน้าทัวร์จะเป็ นผูแ้ นะนา) จากนัน้ สูย่ า่ น
ดันดีนองส์ทย่ี งั เป็ นป่ าของต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์
เดินทางสูส่ ถานีรถไฟจักรไอน้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM
TRAIN) ซึง่ แต่เดิมเคยใช้เป็ นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่ง
สินค้าเปิ ดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟสายเก่าทีว่ งิ่ ระยะสัน้ ๆ
ปั จจุบนั ได้ถูกดัดแปลงนามาใช้ในการท่องเทีย่ วชมป่ า นาท่านนัง่ รถไฟจักรไอน้าโบราณ เพือ่ ชม
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เที่ยง

ทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิง่ ของรถไฟและท่านยัง
สามารถนังห้
่ อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางทีเ่ ต็ม
ไปด้วยหุบเขาและป่ าสูงทีย่ งั คงความสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พืน้ เมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK
เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พน้ื เมืองนานา
ชนิด อาทิ โคอาล่า จิ งโจ้ วอมแบท ให้ทา่ นได้สมั ผัสและถ่ายรูปคูก่ บั โคอาล่าตัว
น้อยอย่างใกล้ชดิ สนุกสนานกับการให้อาหารจิ งโจ้จากมือของท่านเอง สด
ชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรืน่ ให้ทา่ นได้ชมสัตว์พน้ื เมืองอื่น ๆ อีก
มากมาย(ไม่รวมค่าถ่ายรูปกับโคอาล่า) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เขตอนุ รกั ษ์

คา่

วันที่หก
เช้า

15.20 น.
20.35 น.

ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์พนเมื
ื้ อง
มากมายที่ทางการอนุ รกั ษ์ท้งั สัตว์น้ าและสัตว์ป่าและคงความเป็ นธรรมชาติ
ที่มีหาดทรายและป่ าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็ นที่อยูข่ องเพนกวินตัวน้อย แมวน้ าและนก นานาชนิ ด
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูกุง้ ล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว
เสิรฟ์ พร้อมไวน์รสเยีย่ ม
นาท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อนั น่ าประทับใจกับการชมความ
น่ ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุเ์ ล็กที่สุดในโลกที่อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มใหญ่บน
ชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระ
อาทิตย์อสั ดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวน
พาเหรดขึ้ นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รงั พร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่
รออยูใ่ นรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็น
ความน่ ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้ จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและ
จะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก ( ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็ นการ
รบกวนหรืออาจจะทาให้เพนกวินตกใจ ) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมลเบิรน์
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL BAYVIEW EDEN / MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า
นครเมลเบิรน์ ชมเมือง - ช้อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมเมลเบิรน์ เป็ นเมืองทีม่ คี วามตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทัง้ ความเก่าและความใหม่เข้า
ด้วยกัน เป็ นเมืองหลวงทีต่ งั ้ อยูบ่ นริมฝั ง่ แม่น้ า Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ า มีสถาปั ตยกรรมของยุคตื่น
ทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้ าในสมัยปั จจุบนั ทาให้มภี มู ทิ ศั น์ของเมืองทีไ่ ม่
เหมือนใคร มีแม่น้ าตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองอันเป็ นเสน่หข์ องเมลเบิรน์
นาท่านชม อาคารรัฐสภา
อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมยุโรป ชม สวนฟิ ตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไป
ด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์ เป็ นที่ต้งั กระท่อมกัปตันคุก้ (ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม)บ้านพักของนัก
สารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก ผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ ได้ถูกย้ายมา
เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรน์ ในวาระครบรอบ 100 ปี อิสระช้อปปิ้ งอย่างจุใจในย่านไชน่า ทาวน์
ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้านเก่าสร้างตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศ
แบบชาวจีนและชาวเอเซีย หรือจะช้อปปิ้ งห้างสรรพสินค้าชือ่ ดัง อาทิ ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์ ใน
ย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ทีเ่ ต็มไปด้วยร้านเสือ้ ผ้าแฟชันหลากหลายส
่
าหรับ
บุรุษและสตรี ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย )
จากนัน้ ทาท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนครเมลเบิรน์
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG466
เดิ นทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิ ภาพ
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อัตราค่ าบริการ

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
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดท่านที่ 3

ราคารวมตั ๋ว
พฤศจิ กายน
2556

ราคารวมตั ๋ว
ธันวาคม 2556

65,900.- บาท
59,900.- บาท
56,900.- บาท
53,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000. -บาท

67,900.- บาท
63,900.- บาท
60,900.- บาท
58,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000. -บาท

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ
(รวมตั ๋วภายในประเทศแล้ว)

45,900.- บาท
42,900.- บาท
38,900.- บาท
36,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000. -บาท

* ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ามันของสายการบิน
* การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จานวน 20 ท่านขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ากว่า 20 ท่าน บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
* กรณีออกตั ๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงิ นค่าตั ๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงือ่ นไขตั ๋วกรุป๊ ของสายการบิน
* สาหรับห้องทีเ่ ป็ นสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจานวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรืออาจเป็ นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม( 1 Double + 1 Extra bed )
สาหรับห้องนอน 3 ท่าน
* บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรื่องตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบินล่า ช้า
หรือจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจานวน กรุป๊ ไม่สามารถออกเดินทางได้
*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพือ่ แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั สายการบินจะพิจารณาให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,200 บาท
* กรณีลกู ค้ามีวซี ่าอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
* หากจานวนลูกค้าทีเ่ ดินทาง 15 -18 ท่าน บริษทั ฯจะจัดรถขนาด 21-25 ทีน่ งในการบริ
ั่
การตลอดการเดินทาง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋ า

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าโรงแรมทีพ่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ,ี ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเทีย่ วกับทัวร์เท่านัน้ จะไม่คุม้ ครองผูท้ อ่ี ายุต่ากว่า 1 ปี หรือเกิน 85 ปี ขน้ึ
ไป อายุ 1-15ปี และ 75-84ปี คมุ้ ครอง 50 % ( รายละเอียดตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ )
ค่าน้ามันจากสายการบิน ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 59 และบริษทั ฯของสงวนสิทธิ ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ ามัน หาก
สายการบินเปลีย่ นแปลงภาษีน้ ามันหลังจากนี้
.
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อัตรานี้ ไม่รวม



ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋ า
ได้ทา่ นละ 30 กิโลกรัม และ กระเป๋ าเล็กถือขึน้ เครือ่ งได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ สายการบินภายใน (Domestic) ได้
ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋ าทีโ่ รงแรมไม่มเี พราะ
ควรยกกระเป๋ าด้วยตัวเองเพือ่ ความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋ า
ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ ระเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชัวโมง
่

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษทั ฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่า เข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วัน
ทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบิน และผลวี
ซ่าของท่านไม่ผา่ น บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
สาหรับส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 14 วันทาการสาหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หากบริ ษทั ฯ ไม่ได้รบั เงิ นครบทัง้ หมดก่อน
วันเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการให้บริ การ

เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ ามัดจาทัวร์ จะถูกนาไปจ่ ายค่ าตั๋วเครื่ องบิน ค่ าโรงแรมและค่ าวีซ่าล่ วงหน้ าซึ่งไม่ สามารถเรี ยกเงินคืนได้ หากผู้เดินทาง
ยกเลิกหรื อไม่ สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี ้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันทาการคืนค่ามัดจา 20,000.- บาท.
แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาตั ๋วท่านละ 20,000 บาท

แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจา 20,000.- บาท และมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ดังนี้
- กรณีทถ่ี กู ปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจาทัง้ หมดและหักค่าใช้จา่ ย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าตั ๋ว หรือยึดมัดจาทัง้ หมด
- กรณียน่ื วีซ่าแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าวีซ่า (NON REFUND)
- กรณีตดิ ธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมทีจ่ ะยืน่ วีซ่า ขอยึดมัดจาทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มกี ารคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มกี ารคืนเงินไม่วา่ กรณีได ๆทัง้ สิน้

การยกเลิ ก
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทาการคืนค่ามัดจา 20,000.- บาท.
แจ้งยกเลิ กล่วงหน้ า 25-59 วัน ก่อนเดิ นทาง ยึดค่ามัดจาทัง้ หมด 20,000.-บาท
- กรณี ที่ถกู ปฏิ เสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษทั ขอยึดค่ามัดจาทัง้ หมด
- กรณี ออกตั ๋วแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่าตั ๋ว

แจ้งยกเลิ กล่วงหน้ า 1 -24 วัน ก่อนเดิ นทาง ไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ทงั ้ หมดเพราะเป็ นช่วงพีค
(เทศกาลปี ใหม่ )
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แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษทั ฯจะไม่มกี าร
คืนเงินทัง้ หมด

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ และบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือสิง่ ต้องห้ามนาเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่คนื เงินไห้ทา่ นไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบ
ในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยืน่ วีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผา่ นมาตรฐานในเรื่องการเงินและการ
ทางานของตัวผูโ้ ดยสารเอง บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยทีท่ า่ นออกตั ๋ว
เองเพือ่ ต่อเครือ่ งในกรณีทส่ี ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016)
ตั้งแต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป จะเริ่ มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริ กซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผูย้ นื่ ขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง
เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสาเนาหน้ าที่มีการเดิ นทางเข้า-ออก
หรือมีวีซ่าติ 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 ***
รูปถ่ายสี จานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว)
สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบเปลีย่ นชือ่ -นามสกุล (ถ้ามี), สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการทางานของบริ ษทั ที่ทางานอยู่ (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) หรือสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บตั ร
นักเรียน
ขอสาเนาสูตบิ ตั ร เด็กอายุต่ากว่า 16 ปี
เด็กอายุต่ากว่า 16 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูท้ ไ่ี ม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอาเภอออกให้อนุ ญาตออก
นอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
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11.2 หรือ ทัง้ บิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกับเด็กทัง้ คู่ ทางผูป้ กครองทัง้ 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอาเภอ
ออกให้ อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตวั ที่ตวั แทน
ยื่นวีซ่า VFS ทัง้ คู่พร้อมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ตอ้ งใช้หนังสือยินยอม
12) บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ลูกค้าที่มีอายุเกิ นกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทผี ่ สู้ งู อายุ 75 ปีขน้ึ ไปยืนยันทีจ่ ะ
เดินทางจริง บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื ่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์
ทัง้ หมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีทวี ่ ซี ่าไม่ผา่ นหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบไม่วา่ กรณีได ๆ ทัง้ สิน้ และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ า่ นแล้วจะยกเลิก
เดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผา่ น บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญาติหรือ
ผูต้ ดิ ตามทีผ่ ลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี)
กรณี ที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าเป็ นเวลานาน และมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ 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) ที่สามารถติ ดต่อได้ ลงในสาเนาบัตร
ประชาชนและ สาเนาทะเบียนบ้าน เพือ่ กรอกฟอร์มในการยืน่ วีซ่า
13) ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยน่ื เล่มเข้า VFS
แล้วนาเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ --

เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยืน่ วีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้
ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะ
เดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่า
ใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทกุ ครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4. กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
ขึน้ อยูก่ บั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด

รหัสทัวร์ : THB2-TG-AU-10NOV-13DEC16
ทีอ่ ยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุ ขมุ วิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุ งเทพฯ 10110
ทาการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายืน่ ใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com
เว็บ :www.vfs-au.net
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ ะยื่นกรุ๊ ป***
 กรุ ณาเตรียมเอกสารทีช่ ี้แจงไว้ ข้างต้ นให้ ครบตามที่กาหนด เพื่อความสะดวกของท่ านเองในการยื่นขอวีซ่า 

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

รหัสทัวร์ : THB2-TG-AU-10NOV-13DEC16
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....................................
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............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 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) ..................................................

