ทัวรออสเตรเลีย เมลเบิรน - เกรทโอเชี่ยนโรท - เกาะฟลลิป 5 วัน 3 คืน
บินตรงโดยสายการบินไทย สะสมไมล 50%

New Year Celebration Countdown NY 2018
ชมพลุฉลองปใหมอยางยิง่ ใหญอลังการ กอนประเทศไทย 4 ชั่วโมง
เมนูพิเศษ!! กุงลอบสเตอรทานละครึ่งตัว เสิรฟพรอมไวนรสเยี่ยม

กําหนดการเดินทาง วันที่ 29ธ.ค.60-2ม.ค.61

ราคา 59,900.-

สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
วันที่2

สนามบินเมืองเมลเบิรน - สวนฟตซรอย - กระทอมกัปตันคุก (ไมรวมคาเขา) - ผานชม Federation Square อนุสรณสถานสงคราม - ผานชมอาคารรัฐสภาแหงเมลเบิรน - ผานชมวิหารเซนตแพทริค

วันที่3

เกรทโอเชี่ยนโรดแบบเต็มสาย - พอรตแคมเบลล - ปรากฏการณธรรมชาติหิน Twelve Apostles - เมลเบิรน - รวม
ฉลองปใหม และชมพลุไฟอันยิ่งใหญ ริมแมน้ํายารรา

ยานดันดีนองส - นั่งรถไฟจักรไอน้ําโบราณ Puffing Billy Steam Train ชมวิวทางรถไฟสายเกา - สวนสัตวพนื้ เมือง
วันที่4 Maru Koala & Animal Park - ชมฝูงเพนกวิน พันธุเล็กที่สุดในโลกในเขตอนุรักษธรรมชาติ Phillip Island
Nature Park - เมลเบิรน - เขาทีพ่ ัก
วันที่5 อิสระชอปปง (ครึ่งวัน) - สนามบินนครเมลเบิรน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
วันแรกของการเดินทาง (29 ธันวาคม 2560) กรุงเทพฯ - เมลเบิรน
21.00 น.
คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 2 แถว D
เคานเตอรสายการบินไทย (TG) เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง (30 ธันวาคม 2560) เมลเบิรน ชมเมือง - สวนฟตซรอย - ผานชมอาคารรัฐสภา
00.05 น.
ออกเดินทางสู เมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 465
13.05 น.
ถึงเมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
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นําทานชมเมลเบิรนเปนเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจดวยการผสมผสานทั้งความเกาและความใหมเขา
ดวยกัน เปนเมืองหลวงที่ตั้งอยูบนริมฝงแมน้ํา Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ํา มีสถาปตยกรรมของยุคตื่น
ทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคลากับตึกสูงระฟาในสมัยปจจุบันทําใหมีภมู ิทัศนของเมืองที่ไม
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
งานแสดงและนิทรรศการทีล่ อ มรอบไปดวยอาคารสถาปตยกรรมที่สวยทีส่ ุดแหงหนึ่งของโลก
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 วัสดุทใี่ ชในการกอสรางอนุสรณสถาน
แหงนี้นั้นเปนวัสดุที่อยูในประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด ไมวาจะเปนหินแกรนิตที่เปนโครงสรางหลัก ๆ
ของตัวอาคาร และหินออนที่ใชในการตกแตงภายใน สถานที่สําคัญแหงนี้ถูกสรางขึ้นหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 1 คือในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1918 และแลวเสร็จในเดือน มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกัน
ยังใชรําลึกถึงผูเสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกดวย
ผานชม อาคารรัฐสภาแหงเมลเบิรน (Parliament House Melbourne) กอสรางขึ้น ณ. เดือน
ธันวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929 ออกแบบโดย”ชาลี แพสลียและปเตอร เคอร”อํานวยการ
กอสรางโดย”จอน คิงส”ซึ่งใชพื้นฐานศิลปะนีโอคลาสสิค ตั้งอยูบริเวณถนนสปริงทิศตะวันออกของ
เมลเบิรนในรัฐวิคตอเรีย สถานที่แหงนี้เคยถูกใชเปนทัง้ รัฐสภาแหงรัฐวิคตอเรีย 2 ครั้งในป 18551901และ 1927-ปจจบัน ทั้งยังเคยถูกใชเปนอาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหวางป
1901-1927 อีกตางหาก สถานที่แหงนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกสําคัญของรัฐวิคตอเรีย และได
เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปในป 2006 ที่ผานมา
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ผานชม วิหารเซนตแพทริค (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 ตอมาไดบูรณะครั้งใหญเมือ่ ป 1994 เพือ่ ที่จะเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 100 ป ในอีกสามปถัดมา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่าํ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาพักที่โรงแรม MELBOURNE TRAVELODGE DOCKLAND HOTEL หรือเทียบเทา
วันทีสามของการเดินทาง (31 ธันวาคม 2560) เกรทโอเชี่ยนโรท - พอรตแคมเบลล Twelve Apostles - เมลเบิรน
** ชมพลุฉลองปใหมอยางยิ่งใหญอลังกาล**
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางจากเมลเบิรนตามเสนทางสาย เกรทโอเชี่ยนโรดแบบเต็มสาย ที่
สวยงามและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวที่จะพลาดไมไดเลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย
ผานทางเมืองจีลองที่เปนเมืองแหงอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จากนั้นนําทาน
เขาสูเขตเกรทโอเชี่ยนโรด ใหทานไดชมทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝงมหาสมุทร
และหาดทรายตาง ๆ ตามเสนทางที่งดงามแหงหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผาน เมือง
Aanglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปดวยธรรมชาติพรอมทะเลสวยงามและสงบ
กอนเขาสู Apollo Bay ที่เปนอีกเมืองยอดนิยมของนักทองเที่ยวที่สวยงามอีกเมือง
และมีน้ําทะเลสีน้ําเงินตัดกับปาอันเขียวขจีทําใหเมืองนี้มีเสนหสวยงาม นอกจากนี้
ระหวางทางผานชมโคอาลาที่อยูตามตนยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนั้นเดินทางตอสู พอรตแคมเบลล สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก คุณจะตองตะลึงกับ
ภาพทิวทัศนอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟค และลักษณะภูมิประเทศที่ไมเหมือนทีใ่ ด ๆ ในโลก นํา
ทานชมปรากฏการณธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสอง
สาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต ซึ่งถือวาเปนความมหัศจรรยทางธรรมชาติที่ไมควรพลาด
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(แนะนําซื้อทัวรเพิ่ม โดยนัง่ เฮลิคอปเตอร ใหทา นชมความงามในมุมสูงที่รับรองไดวาทานจะตอง
ประทับใจ ราคาทีเ่ ริ่มตนโดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลีย สําหรับทานที่สนใจกรุณาติดตอ
หัวหนาทัวร)
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมลเบิรน
ค่ํา
รับประทานอาหารค่าํ ณ รานอาหารไทย
***อิสระในการชมพลุที่ถูกจุดขึ้นในเมืองเมลเบิรน และริมแมน้ํายารรา
อยางงดงาม และตระการตา ***
นําทานเขาพักที่โรงแรม MELBOURNE TRAVELODGE DOCKLAND HOTELหรือเทียบเทา
วันที่สขี่ องการเดินทาง (1 มกราคม 2561)
เมลเบิรน - รถไฟจักรไอน้ําโบราณ - สวนสัตวพนื้ เมือง
ชมนกเพนกวินที่เกาะฟลลิป
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากนั้นสู ยานดันดีนองส ที่ยังเปนปาของตนยูคาลิปตัสทีอ่ ุดมสมบูรณเดินทางสูสถานี
รถไฟจักรไอน้าํ โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแตเดิมเคยใชเปน
เสนทางในการเดินทางระหวางเมืองและขนสงสินคาเปดใหบริการในปค.ศ.1900 เปน
รถไฟสายเกาที่วิ่งระยะสั้นๆ ปจจุบันไดถูกดัดแปลงนํามาใชในการทองเที่ยวชมปา
นําทานนั่ง รถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอด
เสนทางวิ่งของรถไฟและทานยังสามารถนั่งหอยขาผอนคลายอารมณพรอมชมทัศนียภาพตลอดทางที่
เต็มไปดวยหุบเขาและปาสูงทีย่ ังคงความสมบูรณ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต นานาชาติ
นําทานเดินทางสู สวนสัตวพื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK
เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตวพื้นเมืองนานาชนิด
อาทิ โคอาลา จิงโจ วอมแบท ใหทานไดสัมผัสและถายรูปคูกับโคอาลาตัวนอยอยาง
ใกลชิด สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือของทานเอง
นําทานเดินทางสู เขตอนุรักษธรรมชาติ เกาะฟลลิป ซึ่งเปนเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปดวย
สัตวพื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษทั้งสัตวน้ําและสัตวปาและคงความเปน
ธรรมชาติที่มีหาดทรายและปาพุมเล็ก ๆ ซึง่ เปนที่อยูของเพนกวินตัวนอย แมวน้ําและ
นก นานาชนิด
ค่ํา
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูกงุ ลอบสเตอรครึ่งตัว เสิรฟพรอมไวนรสเยี่ยม
นําทานสู PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณอนั นาประทับใจ
กับการชมความนารักของ ฝูงเพนกวินพันธุเล็กที่สุดในโลกที่อยูรวมกันเปนกลุมใหญ
บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย
อัสดงซึ่งทานจะไดเห็นฝูงเพนกวินตัวนอยพรอมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเล
เพื่อกลับคืนสูรงั พรอมอาหารในปากมาฝากลูกตัวนอยที่รออยูในรัง เหลาเพนกวิน
ทั้งหลายจะสงเสียงเรียกหาลูกและเดินใหทา นเห็นความนารักอยางใกลชิดเพนกวินนอยเหลานี้จะ
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ออกไปหาอาหารแตเชาและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตยตก
(หามถายรูปเพนกวิน เพราะเปนการรบกวนหรืออาจจะทําใหเพนกวินตกใจ )
จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมลเบิรน
นําทานเขาพักที่โรงแรม MELBOURNE TRAVELODGE DOCKLAND HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่หาของการเดินทาง ( 2 มกราคม 2561) นครเมลเบิรน - อิสระชอปปง - กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
*** อิสระฟรีชอปปงตามอัธยาศัย กอนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
( อาหารกลางวันตามอัธยาศัย )
11.30 น.
รถโคชมารับตามเวลานัดหมายพรอมนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนครเมลเบิรน
15.25 น.
เหิรฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG466
20.35 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน
หรือการเดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ
หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจอง
ทัวร และตารางเวลาการเดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพือ่ เปนการปองกัน มิ
ใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาว
มายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ

สายการบินไทย ประกาศปรับขึ้นคาภาษีน้ํามันใหม
มีผลตั้งแตคณะที่ออกบัตรโดยสาร หลังวันที่ 19 ก.ย. 60 เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ 21 ส.ค. 60)
รายการนี้ ปรับคาภาษีนา้ํ มันใหมแลว
โปรโมชั่น! จอง และมัดจําภายใน 15 ต.ค. 60 รับสวนลด 1,000 บาท จากราคาปกติ
อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา
29ธ.ค.60-2ม.ค.61
ผูใหญ (พัก 2 -3 ทาน/หอง)
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 1 ผูใ หญ
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใ หญมีเตียง
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใ หญไมมีเตียง
หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หอง ทานที่ 3 ลด
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59,900.- บาท
56,900.- บาท
53,900.- บาท
50,900.- บาท

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน
ระหวางประเทศ
35,900.- บาท
32,900.- บาท
30,900.- บาท
28,900.- บาท

8,900.- บาท
1,000. -บาท

8,900.- บาท
1,000. -บาท

ราคารวมตั๋ว และคาวีซาแลว
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*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน หากสายการบินมีการ
เปลี่ยนแปลง (ปรับภาษีน้ํามัน ณ วันที 22 ส.ค. 60)
*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 20 ทานขึน้ ไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 20 ทาน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** สําหรับหองที่พัก 3 ทาน (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนนอยและบางโรงแรมอาจจะเปนเตียงใหญ
สองเตียงที่สามารถพักได 3 ทาน ( 2 Double bed) หรืออาจจะจัดเปนหอง 1 เตียงใหญ + 1 เตียงเสริม ( 1 Double+1
extra bed )
*** บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเรา
หากเที่ยวบินลาชา
*** หากทานตองการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน กรุณาแจงใหเราทราบในตอน
จองทัวรหรือกอนเดินทางอยางนอย 10 วัน เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึ้นอยูกับสายการบินจะ
พิจารณาให
*** มีวีซาออสเตรเลียแลว ลดทานละ 4,500 บาท
อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และสายการบินภายในแลวตามที่ระบุในรายการ
คาโรงแรมที่พกั (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานทีต่ างๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี, คาวีซาเขาประเทศ
ออสเตรเลีย
คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000
บาท สําหรับผูเ ดินทางไปพรอมกรุปในระยะเวลาทองเที่ยวกับทัวรเทานั้น จะไมคุมครองผูที่อายุต่ํากวา 1 ปหรือ
เกิน 85 ปขึ้นไป อายุ 1-15ป และ 75-84ปคุมครอง 50 % ( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม )
คาน้ํามันจากสายการบิน ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และบริษทั ฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษี
น้ํามัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากนี้
คาวีซาทองเที่ยวเขาออสเตรเลีย
อัตรานี้ไมรวม
คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให
โหลดกระเปาไดทานละ 30 กิโลกรัม และ กระเปาเล็กถือขึ้นเครื่องได 1 ใบ ไมเกิน 7 คาใชจายสวนตัว
นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
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คาทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน สวนคาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไม
มีเพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงาน
ยกกระเปา
 ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถ / ไมแจกกระเปา
ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยสวนใหญจะขายเปนเน็ตเปนชั่วโมง
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 20,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ไดรับการยืนยันที่นั่งแนนอน พรอมสง
สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถ
เดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอย
กวา 45 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร
(การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการ
จัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
3. ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียกอน
21 วันทํางาน หรือกอน 3 สัปดาหขึ้นไป
4. หากทานจอง และใหเอกสารในการทําวีซา เขาประเทศออสเตรเลียลาชา ไมทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน
และผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
5. สําหรับทานที่รอผลวีซา หรือหากผลวีซาผานแลวขอชําระยอดคาใชจายทัง้ หมด หากบริษัทฯ ไมไดรับเงินครบ
ทั้งหมดกอนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ
6. เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดอานเงื่อนไขและยอมรับขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เปนที่เรียบรอยแลว
เงื่อนไขการยกเลิก
คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตั๋วเครื่องบิน คาโรงแรมและคาวีซาลวงหนาซึ่งไมสามารถเรียกเงินคืนได หากผู
เดินทางยกเลิกหรือไมสามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเปนไปตางเงื่อนไขตามนี้
การยกเลิก
แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วันทําการ
คืนคามัดจํา 20,000 บาท.
แจงยกเลิกลวงหนา 30-50 วันทําการ
กอนเดินทาง ยึดคามัดจําทัง้ หมด 20,000.-บาท
- กรณีที่ถกู ปฏิเสธวีซา จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดคามัดจําทั้งหมด
- กรณีออกตั๋วแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาตัว๋
แจงยกเลิกลวงหนา 1-29 วันทําการ กอนเดินทาง ไมสามารถคืนเงินคาทัวรทั้งหมดเพราะเปนชวงพีค (เทศกาลป
ใหม)
แจงยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขาประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไมมี
การคืนเงินทั้งหมด
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หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลาชาของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู
เดินทางเปนสําคัญ และบริษทั ฯจะไมรับผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางออก หรือเขาประเทศ
เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งตองหามนําเขาประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไป
ในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว
2. ทางบริษัทฯ ไมคืนเงินไหทานไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีทสี่ ถานทูตงดออกวี
ซาอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซาไมครบถวนและไมผานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัว
ผูโดยสารเอง
3. บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ
หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
4. บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบคาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ทานออกตั๋วเองเพื่อตอเครื่องในกรณีที่สายการบิน
ระหวางประเทศลาชา
เอกสารในการขอวีซา (update 03-May-2016)
ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป จะเริ่มการเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซ จากผูสมัครทุกทาน ที่สมัครขอวีซา
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผูยื่นขอวีซาทุกทาน จะตองมาติดตอ ที่ศูนยยื่นวีซาออสเตรเลีย ดวยตนเอง
เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถายสําเนาหนาที่มีการเดินทางเขา-ออก หรือมี
วีซาติดมาทั้งหมด (สําคัญมาก)
*** การยื่นวีซา ออสเตรเลียไมจําเปนตองนําพาสปอรตเขาสถานทูต สามารถใชเรคคอรดการเดินทาง (ถามี) หรือ
สําเนาหนาพาสปอรต ยื่นได แตหากใหทางบริษทั ฯ มา จะดีกวาเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนําพาสปอรตไปรูดเลม
ที่ VFS แลวนํากลับมาพักไวที่บริษัทฯ ทางลูกคาจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
5) หนังสือรับรองการทํางานของบริษัททีท่ ํางานอยู (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไดทั้งคู) หรือสําเนา
ทะเบียนการคาถาเปนเจาของกิจการ
6) ขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไดทั้งคู)
7) ขาราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรขาราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใชสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะไดคืนเพื่อไดรับ
พิจารณาวีซาแลว) หรือ statement ยอนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเทานั้น หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไมรับ Bank Guarantee ในการใชยนื่ วีซา

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

tour.bkk@etravelway.com
www.etravelway.com/+

www.etravelway.com
VS051017
Page 8 of 11

9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปดเทอมใชบัตร
นักเรียน
10) ขอสําเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ํากวา 16 ป
11) เด็กอายุต่ํากวา 16 ป หากไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูที่ไมไดเดินทางไปดวย โดยใหทางอําเภอออกใหอนุญาต
ออก นอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม 1229
11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไมไดเดินทางพรอมกับเด็กทั้งคู ทางผูปกครองทั้ง 2 ตองไปขอโดยใหทาง
อําเภอออกให อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอรม 1229 และ ตองไปโชวตัวที่
ตัวแทนยื่นวีซา VFS ทั้งคูพรอมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพรอมกันไมตองใชหนังสือยินยอม
12) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับลูกคาที่มีอายุเกินกวา 75 ป ( ยกเวนกรณีทผี่ ูสูงอายุ 75 ปขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทาง
จริง บริษัทฯจะดําเนินการใหและแนะนําใหยื่นวีซากอนวันเดินทางมากกวา 45 วัน และตองจายคาทัวรทั้งหมด
กอนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซาไมผานหรือออกไมทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําใหเดินทางไมไดบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบไมวากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไมรับผิดชอบกรณีเพื่อนรวมเดินทางที่ผานแลวจะยกเลิกเดินทาง
เนืองจากมีบางทานในคณะไมผาน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูติดตาม
ที่ผลวีซาออกแลวแตยกเลิกเพราะกรณีนี้)
กรณีที่ยืนยันจะใหยื่นวีซา เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการยื่นวีซาเปนเวลานาน และมีคาใชจายเพิ่มในการทํา
ประกันสุขภาพซึ่งลูกคาจะตองจายเองพรอมกับตอนยื่นวีซา (ราคาขึ้นอยูกับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกคา
สามารถทําเองได) หลังจากยืน่ แลว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะสงใบฟอรม (Health Form) เพื่อ
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซาอีกที นอกจากนี้วีซาขึ้นอยูกับผลของ
สุขภาพของผูสูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเปนรายบุคคล สวนวันรับวีซาไมสามารถระบุได กรุณาใส
หมายเลขโทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทบาน และอีเมล (สําคัญมาก) ที่สามารถติดตอได ลงในสําเนาบัตร
ประชาชนและ สําเนาทะเบียนบาน เพื่อกรอกฟอรมในการยื่นวีซา
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางทานไดยื่นเลมเขา VFS
แลวนําเขาสถานทูตแลวไมสามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม หากมีการใชเลม
เดินทางไปประเทศอื่นกอน จะตองแจงใหเราทราบกอนยื่นวีซา
หากทานไมแจงใหทราบ บริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น -เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนยืน่ วีซาไม
สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความ
ประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทานั้น
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กรณีถูกปฎิเสทวีซา
1. หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด หรือ หากตองการยื่นคํารอง
ขอวีซาใหมกต็ องชําระคาธรรมเนียมใหม พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเนื่องมาจากการใชหลักฐานปลอม บิดเบือนขอเท็จจริง
หรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
4. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซา ของ
ทาน 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 ขอสงวนสิทธิใ์ นการที่จะไมรับยื่นวีซา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา ไมตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่น
กรุณาเตรียมเอกสารทีช่ ี้แจงไวขางตนใหครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกของทานเองในการยืน่ ขอวีซา
**** เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษทั ฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยืน่ วีซาของทาน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปเกิด .......................................... อายุ .................... ป สถานทีเ่ กิด .........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูปจจุบัน (ที่ตดิ ตอไดสะดวก) ........ .............. ..........................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย .........................
โทรศัพทบาน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปจจุบนั .............................................. ตําแหนง .....................................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน หรือรานคา ......................................................................................................................
ที่อยู. ............................................................................................................ รหัสไปรษณีย .............................
โทรศัพทที่ทํางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา (.....) มาย (.....) อยูก ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู
ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปเกิด .................................
ที่อยูปจจุบัน (ทีต่ ิดตอไดสะดวก) .......................................................................................................................
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(เตียงเดีย่ ว) ............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 (ไมมเี ตียง)
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/อืน่ ๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจงทางสายการบินฯ ตามที่รี
เควสมา แตไมสามารถการันตไดเลย ขึ้นอยูกับพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุปทัวรเปนหลัก)
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

tour.bkk@etravelway.com
www.etravelway.com/+

www.etravelway.com
VS051017
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