(BWAUS010)

DELIGHT AUSTRALIA 5 DAYS

เมลเบิร์น - ซิดนีย์ 5 วัน 3 คืน
ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่เมลเบิร์นนําท่านชม รถไฟจักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)
ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลําเลียงถ่านหินระหว่างเมือง ชมฝูงนกเพนกวิน ที่เกาะฟิลลิป ขึ้นจาก
ทะเลเป็นกลุ่มผ่านชายหาดตามธรรมชาติเพือ่ นําอาหารไปให้ลูกน้อยในรังยามพระอาทิตย์อัสดง ช้อปปิ้งย่านใจกลาง
เมือง เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม
12 นักบุญและวิวท้องทะเลที่สวยงาม นครซิดนีย์ นําท่าน ล่องเรือสําราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรง
ละครโอเปร่าเฮ้าส์ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์
เบอร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองทีไ่ ชน่า ทาวน์

 เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยีย่ ม

กําหนดการเดินทาง

12 –16 เมษายน 2561

(สงกรานต์)

DAY

1
2
3

ITINERARY

กรุงเทพ – ซิดนีย์
นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้้าโบราณ
ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป+กุ้งมังกรท่านละครึ่งตัว
เกรทโอเชียนโร้ด (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์
พอร์ตแคมเบลล์ – เมลเบิร์น

4

เมลเบิร์น – ซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง

5

ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง (12 เมษายน 2561) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
15.00 น.
18.25 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024
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วันที่สองของการเดินทาง (13 เมษายน 2561)
นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้้าโบราณ –
ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
06.30 น.
ถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศสู่ นครเมลเบิรน์
09.00 น.
ออกเดินทางต่อสู่ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF419
10.35 น.
เดินทางถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย เมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่า
และความใหม่เข้าด้วยกัน เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ํา Yarra River มี
สวนสาธารณะริมน้ํา มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละ
เคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันทําให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น้ํา
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น นําท่านเดินทางสู่ย่านดันดีนองส์ที่ยังเป็น
ป่าของต้นยูคาลิปตัสและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์
สู่สถานีรถไฟจักรไอน้้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคย
ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.
1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนํามาใช้ในการ
ท่องเที่ยวชมป่า นําท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้้าโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตาม
แนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์
พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไป
ด้วยสัตว์พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสัตว์น้ําและสัตว์ป่าและคงความเป็น
ธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน้ําและ
นก นานาชนิด
ค่า้
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
นําท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อันน่าประทับใจ
กับการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่
บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์
อัสดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเล
เพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวิน
ทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวิน
น้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก
(ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทาให้เพนกวินตกใจ)
จากนั้นนําท่านเดินทางกลับ เมืองเมลเบิร์น
นําท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า
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วันที่สามของการเดินทาง (14 เมษายน 2561)
เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ –
พอร์ตแคมเบลล์ – เมลเบิร์น
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนแบบเต็มสาย ที่สวยงาม
และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย
ผ่านทาง
เมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จากนั้นนําท่านเข้าสู่ เขตเกรท
โอเชี่ยนโร้ท ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรและหาดทราย
ต่างๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมือง Anglesea และ
เมือง Lorne ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo
Bay ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามเมืองและมีน้ําทะเลสีน้ําเงินตัด
กับป่าอันเขียวขจีทําให้เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่
อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันแบบตะวันตก ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพทีส่ วยงามที่สุดในโลก คุณ
จะต้องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และ ลักษณะภูมิประเทศ
ที่ไม่เหมือนที่ใดๆในโลก นําท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles
ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือ สิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็น
ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด
(แนะนาซื้อทัวร์เพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ให้ท่านชมความงามในมุมสูงที่รับรองได้ว่า
ท่านจะต้องประทับใจ ราคาที่เริ่มต้นโดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใช้เวลา
10 นาที สาหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น
ค่า้
รับประทานอาหารค่้า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง (15 เมษายน 2561)
เมลเบิร์น – ซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น
10.00 น.
นําท่านเดินทางสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF 422
11.25 น.
ถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศ
ออสเตรเลีย นําท่านเดินทางสู่ตัวเมืองซิดนีย์
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
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ค่า้

นําท่าน ล่องเรือส้าราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA
HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบ
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง
สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาใน
การก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์กรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกในปี
พ.ศ.2550ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้อง
ภาพยนตร์ และร้านอาหาร จํานวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับ
สะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน
ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทําให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้
สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นําออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้
จากนั้น ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ หรือช้อปปิ้งสินค้ามากมายจาก
ห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่าง
สวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street
ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น
อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre
Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย หรือจะช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์ที่มีสินค้าพื้นเมือง
เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน
รับประทานอาหารค่้า ณ ร้านอาหารไทย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง (16 เมษายน 2561)
ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับอาหารเช้าแบบกล่องจากโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ อาคารระหว่างประเทศ
09.50 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023
16.40 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ

**************
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กําหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
12 –16 เมษายน 2561 ( สงกรานต์)
ราคารวมตั๋ว

คณะผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็ก (อายุต่ํากว่า 12 ปี) พักกับ 1 ผู้ใหญ่
เด็ก (อายุต่ํากว่า 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
เด็ก (อายุต่ํากว่า 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

62,900.- บาท
57,900.- บาท
53,900.- บาท
49,900.- บาท
8,900.- บาท
1,000.- บาท

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
(ลูกค้าต้องจองตั๋วระหว่าง
ประเทศและตั๋วภายในเอง )

34,900.- บาท
32,900.- บาท
30,900.- บาท
29,900.- บาท
8,900.- บาท
1,000.- บาท

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จํานวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ํากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
*สําหรับห้องที่เป็นสามเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สามารถ
พักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สําหรับห้องนอน 3 ท่าน
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ ยวบินล่าช้าหรือจํานวน
ผู้เดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อน
เดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
หรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
* หากจํานวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทาง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า
* ที่นั่งสําหรับกรุ๊ปที่เราจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้านหน้าสุด(long leg seat)

อัตรานี้รวม






ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF) ตามเส้นทาง น้ําหนัก 30 กิโลกรัมตลอดการ
เดินทาง
ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
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ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับผู้
เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทําประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทําเองได้ หรือ
กรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ํา กว่า 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีขึ้นไป
 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ค่าน้ํามันจากสายการบินวันที่ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนดที่ สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องได้
ท่านละ 1 ใบ (30 กิโลกรัม) และกระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อใบ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
 ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 8 เหรียญออสเตรเลีย)







โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
ไม่มีแจกน้้าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็นจํานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้อ งเตรี ยมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรั บท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ก่อน 21 วัน
ทํางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของ
ท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
สําหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการสําหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชําระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อน
วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

เงื่อนไขการยกเลิก กรุ๊ปเทศกาลสงกรานต์
ค่ามัดจําทัวร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถ
เดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทําการคืนค่ามัดจํา 30,000.- บาท.
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แจ้งล่วงหน้า 41– 59 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําตั๋วท่านละ 30,000 บาท

แจ้งล่วงหน้า 30 - 40 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํา 30,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจําทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว หรือยึดมัดจําทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตั๋วโดยส่วนใหญ่อย่างน้อย
15-20 วันก่อนเดินทาง)
- กรณียื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจําทั้งหมด
แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได ๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสําคัญ และบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนําเข้า
ประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสียหรือด้ว ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอัน
สืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พํานักอยู่ใน
ประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่าง
ประเทศล่าช้า

เอกสารในการขอวีซ่า
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย เริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ทีส่ มัครขอวีซ่า เพื่อเดินทางไป ประเทศ
ออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่อสแกนลายนิ้วมื อ และต้อง
จองคิววีซ่าก่อนยื่นเท่านั้น
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสําเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวี
ซ่าติดมาทั้งหมด (สําคัญมาก)
***การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่ VFS
แล้วนากลับมาพักไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่) หรือสําเนา
ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรข้าราชเกษียณ
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8)

9)
10)
11)

12)

13)

หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รับ
พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลีย
ไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บตั รนักเรียน
ขอสําเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี
เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอเท่านั้น จากบิดาและ
มารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ
** กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตัวที่ตัวแทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออก
นอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง
บริษัทฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง
15 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่
ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมี บางท่านใน
คณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิก
เพราะกรณีนี้)
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทํา
ประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้าสามารถ
ทําเองได้) หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพของผู้สูงอายุ
เองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (สําคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ สําเนาทะเบียน
บ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS แล้ว
นําเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทาง
ไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซา่ หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ทั้งสิ้น --

กรณีลูกค้าใช้บัตรเอเบค
โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้สําหรับเดินทางเพื่อธุรกิจเท่านั้น ซึ่งการเดินทางกับทัวร์จะต้องยื่น
วีซ่าท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวจะต้องยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC
CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ หากยื่นวีซ่าท่องเที่ยว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ
เนื่องจากตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัติ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่
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กับดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/ หรือ โทร. +66
2 344 6300

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
ยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นคําร้องขอวีซ่าใหม่ก็
ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึ้นอยู่กับ
ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซา่ ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
ทาการ : 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุ๊ป***
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซา่ ของท่าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .................................................. ...
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรือร้านค้า ................................................................... ที่อยู่ ...................................................
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ............................................... 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............................................................
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