BIG…HIGHLIGHT MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS
( NEW YEAR CELEBRATION 2019)

เมลเบิรน – เกรทโอเชี่ยนโรท – เกาะฟลลิป

ขอเชิญ ทานเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมลเบิรน ชมอาคารรัฐสภา
อาคารที่กอสรางตามแบบสถาปตยกรรมยุโรป สวนฟตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ
ที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ และ กระทอมกัปตันคุก นักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญ
ของโลก ผูคนพบทวีปออสเตรเลีย นําทานเดินทางสู เกาะฟลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่
เดินขึ้นจากทะเลกลุมใหญบนชายหาดกลับคืนสูรังพรอมอาหารมาฝากลูกตัวนอย รถไฟ
จัก รไอน้ํ า โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่ ง แตเดิม เคยใช เป น เส น ทางในการขนถายลํา เลีย งถ านหิ น
ระหวางเมืองในสมัยกอนแตปจจุบัน ดัดแปลงใหเปนรถไฟในการทองเที่ยวทางธรรมชาติ สวนสัตวพื้นเมือง MARU
KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตวพื้นเมืองนานาชนิด อาทิ
โคอาลา จิงโจ วอมแบท นําทานเดินทางสู เกรทโอเชี่ยนโรด ผานเมืองจีลองสู Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12
นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต

กําหนดวันเดินทาง 28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562 (กรุปเดียวเทานั้น)
•
•
•
•

เมนูพิเศษ!! กุงลอบสเตอรทานละครึ่งตัว เสิรฟพรอมไวนรสเยีย่ ม
พรอมสะสมไมลจากการบินไทย 50 %
บินตรงจากกรุงเทพฯ สูเมลเบิรนไมเสียเวลา
ชมพลุฉลองปใมอยางยิ่งใหญอลังกาล
ITINERARY

DAY

1

กรุงเทพ – เมลเบิรน

2

ถึงเมลเบิรน นําทานชมเมือง – สวนฟตซรอย –ชมกระทอมกัปตันคุก

3
4
5

เมลเบิรน - เกรทโอเชี่ยนโรด -พอรตแคมเบลล-เมลเบิรนชมพลุปใหม
เมลเบิรน–รถไฟจักรไอน้ําโบราณ -สวนสัตวพื้นเมืองชมเพนกวินที่
เกาะฟลลิป
อิสระช็อปปง – กรุงเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง (28 ธันวาคม 2561)
21.00 น.

คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 2 แถว D
เคานเตอรสายการบินไทย (TG) เจาหนาทีค่ อยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

วันทีส่ องของการเดินทาง (29 ธันวาคม 2561)
00.05 น.
13.05 น.

กรุงเทพฯ – เมลเบิรน์

เมลเบิรน์ ชมเมือง – สวนฟิ ตซรอย – ผ่านชมอาคารรัฐสภา

ออกเดินทางสูเ มืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 465
ถึงเมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานชมเมลเบิรนเปนเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจดวยการผสมผสานทั้งความเกาและความใหมเขา
ดวยกัน เปนเมืองหลวงที่ตั้งอยูบนริมฝงแมน้ํา Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ํา มีสถาปตยกรรมของยุคตื่น
ทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคลากับตึกสูงระฟาในสมัยปจจุบันทําใหมีภูมิทัศนของเมืองที่ไม
เหมือนใคร มีแมน้ําตั้งอยูใจกลางเมืองอันเปนเสนหของเมลเบิรน
หลังจากนั้นชม สวนฟตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ เปนที่ตั้ง
กระทอมกัปตันคุก (**ไมรวมคาเขาชมในกระทอม) บานพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก
ผูคนพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต กระทอมนี้ไดถูกยายมาเพื่อเปนการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรน
ในวาระครบรอบ 100 ป ผานชม Federation Square เปนยานที่ครึกครื้นของเมืองเมลเบิรนตรง
ปลายแมน้ํา Yarra River ขามฝงถนนจากสถานี Flinders Street Station ที่นี่เปนศูนยรวมของแกลอรี่
โรงภาพยนตร รานอาหารภัตตาคารที่ไดรับรางวัล มีคาเฟและบาร มีลานเปดกวางสําหรับจัดกิจกรรม
งานแสดงและนิทรรศการที่ลอมรอบไปดวยอาคารสถาปตยกรรมที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก
มี
รานอาหารมากมายหลายสไตล
นําทานชม อนุสรณสถานสงคราม(Shrine of remembrance) เปนอนุสรณสถานสงครามที่ใหญ
ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยูบริเวณคิงโดเมนสบนถนนเซนตคิวดา
สถานที่แหงนี้รัฐบาล
ออสเตรเลียไดสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงชายหญิงที่รับใชชาติและเสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 1 ขณะไปรบ
ยังสนามรบกัลลิโปลีประเทศตุรกี ณ.สมรภูมิแหงนี้จึงเกิดเปนวัน”แอนแซ็ค”(25 เมษายน) ในวันนี้เหลา
ชาวออสเตรเลียนไดจัดพีธีรําลึกถึงผูรับใชชาติจํานวนกวา 114000 นายและเสียชีวิต 19000 นาย โดย
จะนําดอกปอปปสีแดงมาแสดงความเคารพ ณ สถานที่แหงนี้ซึ่งจะจัดเปนประจําในทุก ๆ ป
ออกแบบและอํานวยการกอสรางโดยสถาปนิกอดีตทหารผานศึก ในสงครามโลกครั้งที่ 1 “ฟลลิปส ฮัด
สัน”กับ”เจมส วารดร็อบ” สรางตามอยางศิลปะคลาสสิคโดยไดแรงบันดาลใจจาก สุสานแหงฮาลิ
คาแนสสัส และวิหารพาเธนอนในกรุงเอเธนส
สวนยอดของเหนือหลังคาทรงซิกกาเปนสวนที่ไดมา
จาก”Choragic monument of lysicrates”ในกรุงเอเธนส วัสดุที่ใชในการกอสรางอนุสรณสถาน
แหงนี้นั้นเปนวัสดุที่อยูในประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด ไมวาจะเปนหินแกรนิตที่เปนโครงสรางหลัก ๆ
ของตัวอาคาร และหินออนที่ใชในการตกแตงภายใน สถานที่สําคัญแหงนี้ถูกสรางขึ้นหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 1 คือในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1918 และแลวเสร็จในเดือน มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกัน

ยังใชรําลึกถึงผูเสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกดวย
ผานชมอาคารรัฐสภาแหงเมลเบิรน
(Parliament House Melbourne) กอสรางขึ้น ณ.เดือนธันวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929
ออกแบบโดย”ชาลี แพสลียและปเตอร เคอร”อํานวยการกอสรางโดย”จอน คิงส”ซึง่ ใชพื้นฐานศิลปะนี
โอคลาสสิค ตั้งอยูบริเวณถนนสปริงทิศตะวันออกของเมลเบิรนในรัฐวิคตอเรีย สถานที่แหงนี้เคยถูกใช
เปนทั้งรัฐสภาแหงรัฐวิคตอเรีย 2 ครั้งในป 1855-1901และ 1927-ปจจบัน ทั้งยังเคยถูกใชเปนอาคาร
รัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหวางป 1901-1927 อีกตางหาก สถานที่แหงนี้ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกสําคัญของรัฐวิคตอเรีย และไดเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปในป 2006 ที่ผานมา
ผานชมวิหารเซนตแพทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourn) เปนวิหารในศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิคที่ใหญที่สุดในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผูเปนบิช็อปทานแรกแหงเมือง
Melbourne ตอมาไดเปนบิช็อปแหงออสเตรเลียคนที่ 4 มีดําริให William Wardell ผูเปนทั้งนักบวช
และสถาปนิกที่สําคัญแหงเมืองนี้เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสรางทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธิคระ
หวางศตวรรษที่ 14 โดยมีพื้นฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ โดยเริ่มวางแผนและ
กอสรางเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1858-1939 ตอมาไดบูรณะครั้งใหญเมื่อป 1994 เพื่อที่จะเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 100 ป ในอีกสามปถัดมา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาพักที่โรงแรม MELBOURNE BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเทา

วันทีสามของการเดินทาง (30 ธันวาคม 2561)

เชา

เกรทโอเชี่ยนโรท – พอรตแคมเบลล Twelve Apostles - เมลเบิรน

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางจากเมลเบิรนตามเสนทางสาย เกรทโอเชี่ยนโรดแบบเต็มสาย
ที่สวยงามและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวที่จะพลาดไมไดเลยหากมาถึงรัฐ
วิกตอเรีย
ผานทางเมืองจีลองที่เปนเมืองแหงอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย
จากนั้นนําทานเขาสูเขตเกรทโอเชี่ยนโรด ใหทานไดชมทัศนียภาพที่สวยงามของ
ชายฝงมหาสมุทรและหาดทรายตาง ๆ ตามเสนทางที่งดงามแหงหนึ่งของ
ออสเตรเลีย โดยผาน เมืองAanglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปดวย

เที่ยง

ค่ํา

ธรรมชาติพรอมทะเลสวยงามและสงบ กอนเขาสู Apollo Bay ที่เปนอีกเมืองยอดนิยมของ
นักทองเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน้ําทะเลสีน้ําเงินตัดกับปาอันเขียวขจีทําใหเมืองนี้มีเสนหสวยงาม
นอกจากนี้ระหวางทางผานชมโคอาลาที่อยูตามตนยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนั้นเดินทางตอสู พอรตแคมเบลล สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใน
โลก คุณจะตองตะลึงกับภาพทิวทัศนอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟค และ
ลักษณะภูมิประเทศที่ไมเหมือนที่ใด ๆ ในโลก นําทานชมปรากฏการณ
ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสอง
สาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต ซึ่งถือวาเปนความมหัศจรรยทางธรรมชาติที่
ไมควรพลาด
(แนะนําซื้อทัวรเพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร ใหทานชมความงามในมุมสูงที่รับรองไดวาทานจะตอง
ประทับใจ ราคาที่เริ่มตนโดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลีย สําหรับทานที่สนใจกรุณาติดตอ
หัวหนาทัวร)
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมลเบิรน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาพักที่โรงแรม MELBOURNE BAYVIEW EDEN HOTELหรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง (31 ธันวาคม 2561)
เมลเบิรน–รถไฟจักรไอน้ําโบราณ–สวนสัตวพื้นเมือง
ชมนกเพนกวินที่เกาะฟลลิป** ชมพลุฉลองปใหมอยางยิ่งใหญอลังกาล**
เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากนั้นสูยานดันดีนองสที่ยังเปนปาของตนยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณเดินทางสู
สถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต
เดิมเคยใชเปนเสนทางในการเดินทางระหวางเมืองและขนสงสินคาเปด
ใหบริการในป ค.ศ.1900 เปนรถไฟสายเกาที่วิ่งระยะสั้นๆ ปจจุบันไดถูกดัดแปลงนํามาใชในการ
ทองเที่ยวชมปา

เที่ยง

ค่ํา

นําทานนั่ง รถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขา
ตลอดเสนทางวิ่งของรถไฟและทานยัง
สามารถนั่งหอยขาผอนคลาย
อารมณพรอมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปดวยหุบเขาและปาสูงที่ยังคง
ความสมบูรณ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต นานาชาติ
นําทานเดินทางสู สวนสัตวพื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเพลินไปกับการชม
ธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตวพื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาลา
จิงโจ วอมแบท ใหทานไดสัมผัสและถายรูปคูกับโคอาลาตัวนอยอยางใกลชิด
สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือของทานเองนําทานเดินทางสูเขต
อนุรักษธรรมชาติ เกาะฟลลิป ซึ่งเปนเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปดวยสัตวพื้นเมือง
มากมายที่ทางการอนุรักษทั้งสัตวน้ําและสัตวปาและคงความเปนธรรมชาติที่
มีหาดทรายและปาพุมเล็ก ๆ ซึ่งเปนที่อยูของเพนกวินตัวนอย แมวน้ําและนก นานาชนิด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูกุงลอบสเตอรครึ่งตัว เสิรฟพรอมไวนรสเยี่ยม
นําทานสู PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณอันนา
ประทับใจกับการชมความนารักของฝูงเพนกวินพันธุเล็กที่สุดในโลกที่อยู
รวมกันเปนกลุมใหญบนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอัน
สวยงามยามพระอาทิตยอัสดงซึ่งทานจะไดเห็นฝูงเพนกวินตัวนอยพรอมใจ
กันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสูรังพรอมอาหารในปากมาฝาก
ลูกตัวนอยที่รออยูในรัง เหลาเพนกวินทั้งหลายจะสงเสียงเรียกหาลูกและเดิน
ใหทานเห็นความนารักอยางใกลชิดเพนกวินนอยเหลานี้จะออกไปหาอาหารแตเชาและจะกลับมาอีกที
ตอนพระอาทิตยตก
(หามถายรูปเพนกวิน เพราะเปนการรบกวนหรืออาจจะทําใหเพนกวินตกใจ )
จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมลเบิรน

จนไดเวลา นําทานเดินทางสู เมืองเมลเบิรน เพื่อฉลองปใหม 2019 อยางยิ่งใหญอลังการ ชมพลุที่ถูก
จุดขึ้นในเมืองเมลเบิรนและริมแมนา้ํ ยารราอยางงดงามและตระการตา
นําทานเขาพักที่โรงแรม MELBOURNE BAYVIE EDENHOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง ( 1 มกราคม 2562) นครเมลเบิรน– กรุงเทพ
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
11.00 น.
รถโคชมารับตามเวลานัดหมายพรอมนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนครเมลเบิรน
ใหทานไดมีเวลาในการชอปปงรานคาที่สนามบินกอนกลับและทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
15.25 น.
เหิรฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
20.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
*****************************

อัตราคาบริการ
คณะผูเดินทาง
ผูใหญ (พัก 2 -3 ทาน/หอง)
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 1 ผูใหญ
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญมีเตียง
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง
หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หอง ทานที่ 3 ลด

ราคารวมตั๋ว
และคาวีซาแลว

61,900.- บาท
57,900.- บาท
54,900.- บาท
50,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000. -บาท

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน
ระหวางประเทศ

35,900.- บาท
32,900.- บาท
30,900.- บาท
28,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000. -บาท

*** มีวีซาออสเตรเลียแลว ลดทานละ 4,500 บาท ***
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน หากสายการบินมีการ ***
*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 20 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 20 ทาน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา ***
*** สําหรับหองที่พัก 3 ทาน (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนนอยและบางโรงแรมอาจจะเปนเตียง
ใหญสองเตียงที่สามารถพักได 3 ทาน ( 2 Double bed) หรืออาจจะจัดเปนหอง 1 เตียงใหญ + 1 เตียงเสริม ( 1
Double+1 extra bed ) ***
*** บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะ
เราหากเที่ยวบินลาชา ***
*** หากทานตองการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน กรุณาแจงใหเราทราบใน
ตอนจองทัวรหรือกอนเดินทางอยางนอย 10 วัน เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึ้นอยูกับสาย
การบินจะพิจารณาให ***
*** ที่นั่งสําหรับกรุปที่เราจองเปนที่นั่งทั่วไปไมใชที่นั่งดานหนาสุด(long leg seat) ***

อัตรานี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแลว ตามที่ระบุในรายการ
2. คาโรงแรมที่พัก (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
3. คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี, คาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย
4. คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
5. คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท สําหรับผู
เดินทางไปพรอมกรุปในระยะเวลาทองเที่ยวกับทัวรเทานั้น จะไมคุมครองผูที่อายุต่ํากวา 1 ปหรือเกิน 85 ปขึ้นไป อายุ 1-15ป
และ 75-84ปคุมครอง 50 % ( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม )
6. คาน้ํามันจากสายการบิน ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน หากสายการ
บินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากนี้
7. คาวีซาทองเที่ยวเขาออสเตรเลีย
อัตรานี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
2. คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตใหโหลดกระเปาได
ทานละ 30 กิโลกรัม และ กระเปาเล็กถือขึ้นเครื่องได 1 ใบ ไมเกิน 7 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คา
เครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
3. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
4. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
5. คาทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน สวนคาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไมมีเพราะควร
ยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยกกระเปา
6. ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถ / ไมแจกกระเปา
7. ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยสวนใหญจะขายเปนเน็ตเปนชั่วโมง
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
1. นักทองเที่ยวตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 30,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง โดยชําระเงินผานทาง ธ.ไทยพาณิขย
ชื่อบัญชี น.ส. อรวรรณ ปรีชาโชติ เลขที่บัญชี 403-9585819 สาขาแม็กแวลู พัฒนาการ หรือ ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี น.ส.
อรวรรณ ปรีชาโชติ เลขที่บัญชี 747-2109256 สาขาสี่แยกถนนจันทร-เลียบคลอง
2. ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียกอน 21 วัน
ทํางาน หรือกอน 3 สัปดาห หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซา เขาประเทศออสเตรเลียลาชา ไมทันกําหนดการออกตั๋วกับ
ทางสายการบินและผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
3. สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 30 วันทําการสําหรับทานที่รอผลวีซา
หรือหากผลวีซาผานแลวขอชําระยอดคาใชจายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไมไดรับเงินครบทั้งหมดกอนวันเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ

4. เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดอานเงื่อนไขและยอมรับขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เปนที่เรียบรอยแลว

เงื่อนไขการยกเลิก
คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตั๋วเครื่องบิน คาโรงแรมและคาวีซาลวงหนาซึ่งไมสามารถเรียกเงินคืนได หากผูเดินทาง
ยกเลิกหรือไมสามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเปนไปตางเงื่อนไขตามนี้
การยกเลิก
1. แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วันทําการคืนคามัดจํา 30,000.- บาท.
2. แจงยกเลิกลวงหนา 31-50 วัน กอนเดินทาง ยึดคามัดจําทั้งหมด 30,000.-บาท
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดคามัดจําทั้งหมด
- กรณีออกตั๋วแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาตั๋ว
3. แจงยกเลิกลวงหนา 1-30 วัน กอนเดินทาง ไมสามารถคืนเงินคาทัวรทั้งหมดเพราะเปนชวงพีค (เทศกาลปใหม)
4. แจงยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขาประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไมมีการคืนเงิน
ทั้งหมด
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลาชาของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ
และบริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางออก หรือเขาประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งตองหามนําเขาประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว
2. ทางบริษัทฯ ไมคืนเงินไหทานไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซาอัน
สืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซาไมครบถวนและไมผานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผูโดยสารเอง
3. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คน
ตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ทานออกตั๋วเองเพื่อตอเครื่องในกรณีที่สายการบินระหวาง
ประเทศลาชา
เอกสารในการขอวีซา * ควรยื่นวีซากอนเดินทาง 30 วันทัวรชวงเทศการปใหม*
ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป จะเริ่มการเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซ จากผูสมัครทุกทาน ที่สมัครขอวีซา
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผูยื่นขอวีซาทุกทาน จะตองมาติดตอ ที่ศูนยยื่นวีซาออสเตรเลีย ดวยตนเอง เพื่อ
สแกนลายนิ้วมือ
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถายสําเนาหนาที่มีการเดินทางเขา-ออก หรือมีวีซาติด

มาทั้งหมด (สําคัญมาก)
*** การยื่นวีซาออสเตรเลียไมจําเปนตองนําพาสปอรตเขาสถานทูต สามารถใชเรคคอรดการเดินทาง (ถามี) หรือ สําเนา
หนาพาสปอรต ยื่นได แตหากใหทางบริษัทฯ มา จะดีกวาเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนําพาสปอรตไปรูดเลมที่ VFS แลว
นํากลับมาพักไวที่บริษัทฯ ทางลูกคาจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
5) หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไดทั้งคู) หรือสําเนาทะเบียน

การคาถาเปนเจาของกิจการ
6) ขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไดทั้งคู)
7) ขาราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรขาราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใชสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะไดคืนเพื่อไดรับพิจารณาวี
ซาแลว) หรือ statement ยอนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเทานั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไมรับ Bank
Guarantee ในการใชยื่นวีซา
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปดเทอมใชบัตรนักเรียน
10) ขอสําเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ํากวา 18 ป
11) เด็กอายุต่ํากวา 18 ป หากไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูที่ไมไดเดินทางไปดวย โดยใหทางอําเภอออกใหอนุญาตออก นอก
ประเทศ หรือ กรอกฟอรม 1229
11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไมไดเดินทางพรอมกับเด็กทั้งคู ทางผูปกครองทั้ง 2 ตองไปขอโดยใหทางอําเภอออกให
อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอรม 1229 และ ตองไปโชวตัวที่ตัวแทนยื่นวีซา VFS ทั้งคู
พรอมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพรอมกันไมตองใชหนังสือยินยอม
12) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับลูกคาที่มีอายุเกินกวา 75 ป ( ยกเวนกรณีที่ผูสูงอายุ 75 ปขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง
บริษัทฯจะดําเนินการใหและแนะนําใหยนื่ วีซากอนวันเดินทางมากกวา 45 วัน และตองจายคาทัวรทั้งหมดกอนเดินทาง
15 วัน ในกรณีที่วีซาไมผานหรือออกไมทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําใหเดินทางไมไดบริษัทฯจะไมรับผิดชอบไมวา
กรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไมรับผิดชอบกรณีเพื่อนรวมเดินทางที่ผานแลวจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางทานในคณะไม
ผาน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูติดตามที่ผลวีซาออกแลวแตยกเลิกเพราะ
กรณีนี้)
กรณีที่ยืนยันจะใหยื่นวีซา เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการยื่นวีซา เปนเวลานาน และมีคาใชจา ยเพิ่มในการทําประกัน
สุขภาพซึ่งลูกคาจะตองจายเองพรอมกับตอนยื่นวีซา (ราคาขึ้นอยูกับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกคาสามารถทําเอง
ได) หลังจากยื่นแลว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะสงใบฟอรม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนัน้ รอผลวีซาอีกที นอกจากนี้วีซาขึ้นอยูกับผลของสุขภาพของผูสูงอายุเอง
และทางสถานทูตพิจารณาเปนรายบุคคล สวนวันรับวีซาไมสามารถระบุได กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทมอื ถือ เบอร
โทรศัพทบาน และอีเมล (สําคัญมาก) ที่สามารถติดตอได ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ สําเนาทะเบียนบาน เพื่อ
กรอกฟอรมในการยื่นวีซา
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ 25-30 วัน ชวงเทศการปใหม หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางทานไดยื่น
เลมเขา VFS แลวนําเขาสถานทูตแลวไมสามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม หากมีการใช
เลมเดินทางไปประเทศอื่นกอน จะตองแจงใหเราทราบกอนยื่นวีซา
หากทานไมแจงใหทราบ บริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซานั้นขึน้ อยูกับดุลยพินจิ ของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได
ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทานั้น
กรณีถูกปฎิเสทวีซา
1. หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด หรือ หากตองการยื่นคํารองขอวีซา
ใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเนื่องมาจากการใชหลักฐานปลอม บิดเบือนขอเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
4. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน
ขึ้นอยูกับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ที่อยู ตัวแทนรับยื่นวีซา ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
ทําการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร ถึง วันศุกร ยกเวนวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100
อีเมล :info.dibpth@vfshelpline.com
เว็บ :www.vfs-au.net
**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับยื่นวีซา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา ไมตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่น
⊗ กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไวขางตนใหครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอวีซา ⊗
**** เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปเกิด .......................................... อายุ .................... ป สถานที่เกิด .........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) ........ .............. ..........................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย .........................
โทรศัพทบาน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปจจุบนั .............................................. ตําแหนง .....................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน หรือรานคา ......................................................................................................................
ที่อยู............................................................................................................. รหัสไปรษณีย .............................
โทรศัพทที่ทํางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา (.....) มาย (.....) อยูกินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู
ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปเกิด .................................
ที่อยูปจจุบนั (ที่ติดตอไดสะดวก) .......................................................................................................................
โทรศัพทที่บาน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดวยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
8. กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................
ที่อยู ......................................................................... รหัสไปรษณีย ............โทรศัพท .......................................
9. ทานเคยถูกปฏิเสธการวีซาหรือไม
ไมเคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ...................................
ขอมูลสวนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทหองพัก (จัดหองพัก)
10.1 หองพักผูใหญ 2 ทาน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............หอง
10.2 หองพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใหญ……..หอง
10.3 หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (มีเตียง)
10.4 หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (ไมมีเตียง)
10.4 หองพักผูใหญ 3 ทาน (TRP) เตียงเสริม ………..หอง
10.5 หองพัก 1 ทาน (SGL) ………หอง
11. อาหาร
ไมทานเนื้อวัว
ไมทานเนื้อหมู
ไมทานสัตวปก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออรคิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถามี) .................................................
13. รีเควสที่นั่ง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหนาตาง/อื่นๆ) (ทางบริษัทฯ จะแจงทางสายการบินฯ ตามที่รี
เควสมา แตไมสามารถการันตไดเลย ขึ้นอยูกับพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุป ทัวร์เป็ นหลัก)

