เมลเบิร์น - ซิดนีย์ 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน แควนตัสแอร์เวย์
ร่วมเดินทางสู่เมลเบิร์นน้าท่านชม รถไฟจักรไอน้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้
เป็นเส้นทางในการขนถ่ายล้าเลียงถ่านหินระหว่างเมือง ชมฝูงนกเพนกวิน ที่เกาะฟิลลิป ขึนจากทะเลเป็นกลุ่ มผ่าน
ชายหาดตามธรรมชาติเพื่อน้าอาหารไปให้ลูกน้อยในรังยามพระอาทิตย์อัสดง ช้อปปิ้งย่านใจกลางเมือง เกรทโอเชี่ยน
โร้ดแบบเต็มสาย ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตังชื่อตาม 12 นักบุญและวิวท้องทะเลที่
สวยงาม นครซิดนีย์ น้าท่าน ล่องเรือส้าราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ที่ได้เป็นมรดกโลก
แห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ ช้อปปิ้งสินค้าพืนเมืองที่ไชน่า ทาวน์

เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม

ก้าหนดการเดินทางวันที่ 22-26 มิ.ย. 60
7-11 ก.ค. 60

ราคา 53,900.ราคา 57,900.สรุปการเดินทางโดยย่อ

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์, นครซิดนีย์ - บินภายในสู่สนามบินทูลามารีน, เมลเบิร์น - นั่งรถไฟจักรไอน้าโบราณ
Puffing Billy Steam Train ชมธรรมชาติ - เก็บภาพเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
วันที่3 เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย) - เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
วันที่4 บินภายในสู่ซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - เก็บภาพสะพานฮาร์เบอร์ - ช้อปปิ้งย่านซิตีเซ็นเตอร์ - ห้าง Queen
Victoria Building (Q.V.B)
วันที่5 ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์, นครซิดนีย์ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ - นครซิดนีย์
15.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.25 น.
ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024
วันที่สองของการเดินทาง
นครซิดนีย์ - เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้าโบราณ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
06.45 น.
ถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศสู่ นครเมลเบิร์น
09.30 น.
ออกเดินทางต่อสู่ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF421
11.05 น.
เดินทางถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศ ออสเตรเลีย
เมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกัน เป็น
เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้า Yarra River มี สวนสาธารณะริมน้้า มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทอง
ในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันท้าให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือน
ใคร มีแม่น้า ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น น้าท่านเดินทางสู่ย่านดันดีนองส์ที่ยังเป็นป่า
ของต้นยูคาลิปตัสและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร
สู่สถานีรถไฟจักรไอน้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึง่
แต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิด
ให้บริการในปี ค.ศ. 1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูก
ดัดแปลงน้ามาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า
น้าท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้าโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของ
รถไฟและท่านยังสามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์ พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วย
หุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์
พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสัตว์น้าและสัตว์ป่าและคงความเป็น ธรรมชาติที่มีหาดทรายและ
ป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน้้าและนก นานาชนิด
ค่้า
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
น้าท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อันน่า
ประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลกที่อยู่
รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศ
อันสวยงามยามพระอาทิตย์ อัสดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อม
ใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเล เพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปาก
มาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวิน ทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหา
ลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวิน น้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะ
กลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก (ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท้าให้
เพนกวินตกใจ)
Emergency call only : 0853642449
www.etravelway.com
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จากนั้นน้าท่านเดินทางกลับ เมืองเมลเบิร์น
น้าท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME / BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) - เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น้าท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนแบบเต็มสาย ที่สวยงามและเป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย
ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่ง
อุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย
จากนั้นน้าท่านเข้าสู่ เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ท ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่
สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรและหาดทรายต่างๆ ตามเส้นทางที่งดงาม
แห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ที่
เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay
ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามเมืองและมีน้าทะเลสีน้าเงินตัดกับป่าอันเขียวขจีท้า
ให้เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันแบบตะวันตก ณ ภัตตาคาร
น้าท่านเดินทางสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใน
โลก คุณจะต้องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค
และ ลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใดๆในโลก น้าท่านชมปรากฏการณ์
ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึง่ ตัง้ ชือ่ ตาม 12 นักบุญ หรือ สิบ
สองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด
(แนะน้าซื้อทัวร์เพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ให้ท่านชมความงามในมุมสูงที่
รับรองได้ว่าท่านจะต้องประทับใจ ราคาที่เริ่มต้นโดยประมาณ 145
เหรียญออสเตรเลียโดยใช้เวลา 10 นาที ส้าหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น
ค่้า
รับประทานอาหารค่้า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
น้าท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIE EDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง
เมลเบิร์น - ซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช็อปปิ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น
10.00 น.
น้าท่านเดินทางสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF 422
11.25 น.
ถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย น้า
ท่านเดินทางสู่ตัวเมืองซิดนีย์
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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น้าท่าน ล่องเรือส้าราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์
(OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอัน
เป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วย
งบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์กร
ยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกในปี
พ.ศ.2550ภายใน
ประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้อง
ภาพยนตร์ และร้านอาหาร จ้านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยัง
สามารถถ่ายรูปกับ สะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์
ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้
อย่างสวยงามและท้าให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
ชมเรือใบที่ชาวออสซี่น้าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้
จากนั้น ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ หรือช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen
Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่น
ว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช้อปปิ้ง
สูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่
ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย หรือจะช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์ที่มีสินค้าพื้นเมือง
เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน
ค่้า
รับประทานอาหารค่้า ณ ร้านอาหารไทย
น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง
ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น้าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ อาคารระหว่างประเทศ
09.50 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023
16.40 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
อัตรานีรวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว

ราคารวมตั๋ว
22-26 มิ.ย.60

ราคารวมตั๋ว
7-11 ก.ค.60

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
(ลูกค้าต้องจองตั๋วระหว่าง
ประเทศและตั๋วภายในมาเอง )

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
53,900.- บ าท
57,900.- บ าท
34,900.- บาท
เด็ก (อายุต้ากว่า 12 ปี) พักกับ 1 ผู้ใหญ่
49,900.- บาท
53,900.- บาท
31,900.- บาท
เด็ก (อายุต้ากว่า 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
46,900.- บาท
49,900.- บาท
28,900.- บาท
เด็ก (อายุต้ากว่า 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
42,900.- บาท
47,900.- บาท
26,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
8,900.- บาท
8,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000.- บาท
1,000.- บาท
1,000.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด
* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ามันของสายการบิน
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จ้านวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่้ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสาย
การบิน
* ส้าหรับห้องที่เป็นสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ้านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สอง
เตียงที่สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม ( 1 Double + 1 Extra
bed ) ส้าหรับห้องนอน 3 ท่าน
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบิน
ล่าช้า หรือจ้านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ้านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
* หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจอง
ทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะ
พิจารณาให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้า
เมือง
* หากจ้านวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -17 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทาง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า
อัตรานีรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF) ตามเส้นทาง
 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
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ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ส้าหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน
เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องท้าประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดท้าเอง
ได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่้า กว่า 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีขึ้นไป
 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท
 ค่าน้้ามันจากสายการบินวันที่ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 59 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษี
น้้ามัน
อัตรานีไม่รวม
 ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าน้้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนดที่ สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึน
เครื่องได้ท่านละ 1 ใบ (25 กิโลกรัม) และกระเป๋าเล็กถือขึนเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อใบ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋า
ที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่
มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทังหมด
หลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
เงื่อนไขการจองทัวร์และการช้าระเงิน
กรุณาช้าระค่ามัดจ้าทัวร์ 20,000 บาทต่อท่าน ภายใน 2 วันท้าการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส้าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง(ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
โปรดจัดเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออ้านวยความสะดวก ส้าหรับท่านในการท้าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันท้าการ หรือล่วงหน้าประมาณ 3 สัปดาห์ เดินทางเดินทางขึ้นไป
หากท่านจอง และให้เอกสารในการท้าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันก้าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน
และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ้าทั้งหมด
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ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช้าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วั นท้าการ (ในช่วงปกติ) หรือช้าระก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 25 วันท้าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ
ส้าหรับท่านที่รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้ว ขอช้าระยอดค่าใช้จ่ายทังหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบ
ทังหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
เงื่อนไขการยกเลิก (เทศกาลสงกรานต์)
ค่ามัดจ้าทัวร์จะถูกน้าไปจ่ายค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรมและวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากท่านยกเลิก
หรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันท้าการ
คืนค่ามัดจ้า 20,000.- บาท
แจ้งล่วงหน้า 41-59 วันท้าการ ก่อนเดินทาง
หักค่ามัดจ้าตั๋วท่านละ 20,000 บาท
แจ้งล่วงหน้า 31-40 วันท้าการ ก่อนเดินทาง
ยึดค่ามัดจ้า 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจ้าทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว หรือยึดมัดจ้าทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตั๋วโดยส่วนใหญ่
อย่างน้อย 15-20 วันท้าการก่อนเดินทาง)
- กรณียื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจ้าทั้งหมด
แจ้งล่วงหน้า 1-30 วันท้าการ ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทังหมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีได
ๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ย นแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่ าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค้านึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็นส้าคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิด
กฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามน้าเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจ้านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานใน
เรื่องการเงินและการท้างานของตัวผู้โดยสารเอง บริษั ทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด
ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ้านักอยู่ในประเทศไทย
เอกสารในการขอวีซ่า (Update 03-May-2016)
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพื่อ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่อสแกน
ลายนิ้วมือ
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่้ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายส้าเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่า
ติดมาทังหมด (ส้าคัญมาก)
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*** การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จ้าเป็นต้องน้าพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
ส้าเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะน้าพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่
VFS แล้วน้ากลับมาพักไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จ้านวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) ส้าเนาทะเบียนบ้าน, ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
4) ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), ส้าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) หนังสือรับรองการท้างานของบริษัทที่ท้างานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทังคู่) หรือส้าเนาทะเบียน
การค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการท้างาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทังคู่)
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอส้าเนาบัตรข้าราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ้าตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รับ
พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลีย
ไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจ้าตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน
10) ขอส้าเนาสูติบัตร เด็กอายุต่้ากว่า 16 ปี
11) เด็กอายุต่้ากว่า 16 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอ้าเภอออกให้อนุญาตออก
นอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกับเด็กทั้งคู่ ทางผู้ปกครองทั้ง 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอ้าเภอ
ออกให้ อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวที่ตัวแทนยื่นวี
ซ่า VFS ทังคู่พร้อมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม
12) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง
บริษัทฯจะด้าเนินการให้และแนะน้าให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อน
เดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามก้าหนดวันเดินทางมีผลท้าให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมี
บางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่าออก
แล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้)
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการท้า
ประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้า
สามารถท้าเองได้) หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตก้าหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพ
ของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลข
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โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (ส้าคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในส้าเนาบัตรประชาชนและ
ส้าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
13)
ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS
แล้วน้าเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันก้าหนดรับเล่ม
หากมีการใช้เล่มเดินทางไป
ประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขส้าคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได้
ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นค้าร้องขอวี
ซ่าใหม่ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันก้าหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้ว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ้าประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
ท้าการ : 8.30น.-16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด 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
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุป๊ *

กรุณาเตรียมเอกสารที่ชีแจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก้าหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** เมื่อท่านตกลงช้าระค่ามัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทังหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด ***
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องช้าระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน)
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ...........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) .........................................................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .................................................................................................................
..................................................................................................................... รหัสไปร ษณีย์ .......................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ ........................................................
5. อาชีพปัจจุบัน .................................................. ต้าแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ท้างาน หรือร้านค้า ..........................................................................................................................
ที่อยู่...................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .................
โทรศัพท์ที่ท้างาน ................................................ โทรสาร ...........................................................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน -เดือน-ปีเกิด ..................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บ้าน ...................................................... มือถือ ...........................................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ ......................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย (......) เคย ( ......) ประเทศ...........................................................
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้อง
10.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง
10.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
10.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ..................................................
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