BW.DELIGHT AUSTRALIA 6 DAYS 4 NIGHTS

เมลเบิรน์ - ซิดนี ย์ 6 วัน 4 คืน
บริ ษทั ฯ ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่เมลเบิรน์ นาท่านชม รถไฟจักรไอน้ำโบรำณ (PUFFING BILLY
STEAM TRAIN) ซึง่ แต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลาเลียงถ่านหินระหว่างเมือง ชมฝูงนกเพนกวิ น ที่
เกำะฟิ ลลิ ป ขึน้ จากทะเลเป็ นกลุ่มผ่านชายหาดตามธรรมชาติเพื่อนาอาหารไปให้ลกู น้อยในรังยามพระอาทิตย์
อัสดง ช้อปปิ้งย่างใจกลางเมือง เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve
Apostles ซึง่ ตัง้ ชื่อตาม 12 นักบุญและวิวท้องทะเลทีส่ วยงาม นครซิ ดนี ย์ นำท่ำน ล่องเรือสำรำญ ชม
ความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่ำเฮ้ำส์ทไ่ี ด้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์
ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กบั สะพานฮาร์เบอร์ พอร์ต สตีเฟ่ นส์ นาท่ำนนัง่ รถ 4WD ตลุยเนินทราย และล่องเรือที่
เนลสัน เบย์ ชมปลาโลมาจมูกขวดทีน่ ่ารัก ช้อปปิ้งสินค้าพืน้ เมืองทีไ่ ชน่ า ทาวน์

 ชิ มไวน์ ออสเตรเลียเลิ ศรส พร้อมอำหำรคำ่
 เมนูก้งุ มังกร+พร้อมไวน์ ออสเตรเลีย

กำหนดกำรเดินทำง

11 – 16 เมษำยน 2563 ( สงกรำนต์ )

วันแรก (11 เมษายน 2563) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์
15.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.10 น.
ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่ QF024
วันที่สอง (12 เมษายน 2563) นครซิดนีย ์ – เมลเบิรน์ - รถไฟจักรไอน้ าโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป
06.25 น.
ถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศสู่ นครเมลเบิรน์
09.00 น.
ออกเดินทางต่อสู่ นครเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF427
10.35 น.
เดินทางถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน์ เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
เมลเบิรน์ เป็ นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกัน เป็ น
เมืองหลวงที่ต้งั อยูบ่ นริมฝัง่ แม่น้ า Yarra River มีสวนสาธารณะริมน้ า มีสถาปั ตยกรรมของยุคตื่นทองใน
สมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้ าในสมัยปั จจุบนั ทาให้มีภมู ิทศั น์ของเมืองที่ไม่เหมือน
ใคร มีแม่น้ าตั้งอยูใ่ จกลางเมืองอันเป็ นเสน่ หข์ องเมลเบิรน์ นาท่านเดินทางสู่ยา่ นดันดีนองส์ที่ยงั เป็ นป่ า
ของต้นยูคาลิปตัสและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคาร
สู่สถานี รถไฟจักรไอน้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่
เดิมเคยใช้เป็ นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิ ด
ให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟสายเก่าที่วงิ่ ระยะสั้น ๆ ปั จจุบนั ได้ถกู
ดัดแปลงนามาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่ า นาท่านนัง่ รถไฟจักรไอน้ าโบราณ
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เพื่อชมทัศนี ยภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิง่ ของรถไฟและท่านยังสามารถนัง่ ห้อยขาผ่อน
คลายอารมณ์พร้อมชมทัศนี ยภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่ าสูงที่ยงั คงความสมบูรณ์ จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่เขตอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์พื้นเมือง
มากมายที่ทางการอนุ รกั ษ์ท้งั สัตว์น้ าและสัตว์ป่าและคงความเป็ นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่ าพุ่มเล็ก
ๆ ซึ่งเป็ นที่อยูข่ องเพนกวินตัวน้อย แมวน้ าและนก นานาชนิ ด
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูกุง้ ล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิรฟ์ พร้อมไวน์รสเยี่ยม
นาท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อนั น่ า
ประทับใจกับการชมความน่ ารักของ
ฝูงเพนกวินพันธุเ์ ล็กที่สุดในโลกที่อยู่
รวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอัน
สวยงามยามพระอาทิตย์อสั ดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยก
ขบวนพาเหรดขึ้ นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รงั พร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อย
ที่รออยูใ่ นรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็น
ความน่ ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้ จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะ
กลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก
(ห้ามถ่ายรูปเพนกวินเพราะเป็ นการรบกวนหรืออาจจะทาให้เพนกวินตกใจ)
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับ เมืองเมลเบิรน์
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (13 เมษายน 2563) เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ เมลเบิรน์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางจากเมลเบิรน์ ตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย
ทีส่ วยงามและเป็ นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐ
วิกตอเรีย
ผ่านทางเมืองจีลองทีเ่ ป็ นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย
จากนัน้ นาท่านเข้าสูเ่ ขตเกรทโอเชีย่ นโร้ด ให้ทา่ นได้ชมทัศนียภาพทีส่ วยงาม
ั่
ของชายฝงมหาสมุ
ทรและหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางทีง่ ดงามแห่งหนึ่งของ
ออสเตรเลีย โดยผ่าน เมืองAnglesea และเมือง Lorne ทีเ่ ต็มไปด้วย
ธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ทีเ่ ป็ นอีก
เมืองยอดนิยมของนักท่องเทีย่ วทีส่ วยงามอีกเมืองและมีน้าทะเลสีน้าเงินตัดกับ
ปา่ อันเขียวขจีทาให้เมืองนี้มเี สน่หส์ วยงาม นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอา
ล่าทีอ่ ยูต่ ามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
เที่ ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนัน้ เดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพทีส่ วยงามทีส่ ดุ ใน
โลก คุณจะต้องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อนั งดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และ
ลักษณะภูมปิ ระเทศทีไ่ ม่เหมือนทีใ่ ด ๆ ในโลก นาท่านชมปรากฏการณ์
ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึง่ ตัง้ ชือ่ ตาม 12 นักบุญ หรือสิบสอง
สาวกศักดิ ์สิทธิ ์ของศาสนาคริสต์ ซึง่ ถือว่าเป็ นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติทไ่ี ม่ควรพลาด
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(แนะนำซื้อทัวร์เพิม่ โดยนังเฮลิ
่ คอปเตอร์ ให้ทำ่ นชมความงามในมุมสูงทีร่ บั รองได้ว่าท่านจะต้องประทับใจ
ราคาทีเ่ ริม่ ต้นโดยประมาณ 115 เหรียญออสเตรเลียโดยใช้เวลา 10 นาที สำหรับท่ำนทีส่ นใจกรุณำ
ติดต่อหัวหน้ำทัวร์) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเมลเบิรน์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (14 เมษายน 2563)
เมลเบิรน์ – ซิดนีย ์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ – ชมหาดบอนได - ช้อปปิ้ ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน์
10.00 น.
เดินทางสู่นครซิดนี ย์ โดยเที่ยวบินที่ QF 432
11.25 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ เมืองเอกแห่งรัฐนิ วเซาท์เวลส์ ประเทศ
ออสเตรเลีย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่ำนชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซี่นิยมมำพักผ่อน
วันหยุดหรือยำมเย็นในบรรยำกำศท่ำมกลำงสำยลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดำนโต้ คลื่น
หำดทรำยแห่งนี้ยังได้ เป็ นเส้ นทำงในกำรวิ่งมำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกีฬำโอ
ลิมปิ ค ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ ำผำเพื่อชมทัศนียภำพอัน
สวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงำมอีกแห่ง
ที่ทำ่ นจะได้ ชมท้ องทะเลอันงดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ ำซิดนีย์
ในทำงเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็ นจุดวำงปื นใหญ่ยิงต่อต้ ำนข้ ำศึกที่เข้ ำมำทำงเรือในยำมสงครำม หิน
ของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้ ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้สำเร็จรำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำท์เวลส์
ซึ่งเป็ นม้ ำหินทรำยอยู่ปลำยสุดของสวนสำธำรณะด้ ำนหน้ ำเป็ นอ่ำวซิดนีย์ท่สี วยงำม
นอกจำกนี้
ด้ ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็ นจุดถ่ำยรูปที่ สวยงำมที่ทำ่ นจะถ่ำยรูปให้ เห็นโรงละครโอเปร่ำ เฮ้ ำส์
และสะพำนฮำร์เบอร์เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์

นาท่านสู่ท่าเรือและล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์
ล่องเรือสาราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้ ำงที่
โดดเด่นด้ วยหลังคำรูปเรือซ้ อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ในแบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ ำงชื่อเสียง
ให้ กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้ วยงบประมำณในกำร
ก่อสร้ ำงกว่ำร้ อยล้ ำนเหรียญ ใช้ เวลำในกำรก่อสร้ ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ ลงทะเบียน
ขึ้นเป็ นมรกตโลกในปี พ.ศ. 2550 ภำยในประกอบไปด้ วยห้ องแสดงคอนเสิร์ตห้ องแสดงละคร
และห้ องภำพยนตร์ และร้ ำนอำหำรจำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือท่ำนยังสำมำรถถ่ำยรูปกับสะพาน
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ฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ ำน
เหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้ ำหำกัน ทอดยำวกลำง
อ่ำวซิดนีย์ได้ อย่ำงสวยงำมและทำให้ กำรเดินเข้ ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้ สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชำวออส
ซี่นำออกมำล่องให้ เป็ นสีสนั ของเมืองอย่ำงสวยงำม
รับประทานอาหารคา่ แบบตะวันตก บนเรือพร้อมวิวอันสวยงามของอ่าวซิดนีย ์
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ (15 เมษายน 2563) พอร์ต สตีเฟ่ นส์ 4WD ทัวร์ – ล่องเรือชมโลมาหัวขวดอย่างใกล้ชิด –ซิดนีย ์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่ นส์ โดยนัง่ รถขึ้ นไปทางเหนื อผ่านสะพานฮาร์
เบอร์ ข้ามอ่าวซิดนี ยท์ ี่สวยงามสู่ยา่ นนอร์ทซิดนี ย์ ผ่านเมืองก็อสฟอร์ดและ
เมืองนิ วคาสเซิล ก่อนจะถึงทางแยกเข้าสู่พอร์ต สตีเฟ่ นส์ เมืองตากอากาศที่
ชาวซิดนี ยเ์ ดินทางมาพักผ่อนทางทะเลจึงได้รบั สมญานามว่า”Blue Water
Paradise”จากนั้นนาท่านได้สมั ผัสประสบการณ์อนั ตื่นเต้นกับการนัง่ รถ 4WD
ตะลุยเนินทราย และการเล่นแซนดูนบอร์ด กระดานลื่นไถลลงจากเนิ นทราย
สูงนับ 10 เมตร พร้อมชมวิวอันงดงามของท้องทะเลและเนิ นทรายสีทอง
เพลิดเพลินอารมณ์บนชายหาดที่เย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ท่าเรือที่ อ่าวเนลสัน (NELSON BAY)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์บนเรือ
ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ให้
ท่านได้ชมโลมาที่วา่ ยน้ าเวียนวนอยูใ่ กล้ๆ สนุ กสนานตื่นเต้นเมื่อโลมาทักทาย
ด้วยการกระโจนทะยานไปข้างหน้าพร้อมกับเรือ นอกจากนี้ ท่านสามารถชมนก
นานาชนิ ดที่บินไปมาในอ่าวนี้ จากนั้นสมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับสู่
นครซิดนีย ์
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก (16 เมษายน 2563) ซิดนีย ์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องจากโรงแรม
06.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ อาคารระหว่างประเทศ
09.50 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023
16.40 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…
******************************
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BW…DELIGHT AUSTRALIA (MELBOURNE – SYDNEY) 6 วัน 4 คืน (QF)

อัตราค่าบริการ
กำหนดกำรเดิ นทำง 11-16 เมษำยน 2563 ( สงกรำนต์ )
รำคำรวมตั ๋ว

รำคำไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิ น
(ลูกค้ำต้องจองตั ๋วระหว่ำง
ประเทศและตั ๋วภำยในเอง )

64,900.- บำท
61,900.- บำท
57,900.- บำท
53,900.- บำท
8,900.- บำท
1,000.- บำท

38,900.- บำท
34,900.- บำท
31,900.- บำท
29,900.- บำท
8,900.- บำท
1,000.- บำท

คณะผูเ้ ดิ นทำง
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่ำน/ห้อง
เด็ก (อายุต่ากว่า 12 ปี ) พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็ก (อายุต่ากว่า 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็ก (อายุต่ากว่า 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

***ควรยืน่ วีซ่าล่วงหน้ าและเก็บเอกสารสาหรับยืน่ วีซ่าได้ ต้ังแต่ 15 มกราคม – 10 มีนาคม 2563
*** รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีนำ้ มันและรำคำตัว๋ ของสำยกำรบินหำกมีกำรเก็บเพิ่มโดยไม่ได้ แจ้ ง
ให้ ทรำบล่วงหน้ ำหลังจำกออกรำคำนี้ไปแล้ ว
*** กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสำร จำนวน 20 ท่ำน หำกผู้โดยสำรที่เป็ นผู้ใหญ่ต่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
กำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
*** สำหรับห้ องที่เป็ นสำมท่ำน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้ อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่สำมำรถ
พักได้ 3 ท่ำน ( 2 Double beds ) หรืออำจจะจัดเป็ นห้ องที่มเี ตียงเสริมมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสริม ( 1 Double+ 1 Extra bed )
*หำกท่ำนต้ องกำรอำหำรพิเศษหรือที่น่งั บนเครื่องรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้ งให้ เรำทรำบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทำงอย่ำงน้ อย 10 วัน เพื่อแจ้ งให้ สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ ตำมที่ขอหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั สำยกำรบินจะพิจำรณำให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ ำมีวีซ่ำอยู่แล้ ว หรือ มีบตั รอนุญำตให้ เข้ ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้ รับอนุญำตเข้ ำประเทศ เนื่องจำกเป็ นดุลพินจิ ของเจ้ ำหน้ ำตรวจคนเข้ ำเมือง
* หำกจำนวนลูกค้ ำที่เดินทำง 15 -18 ท่ำน บริษัทฯจะจัดรถขนำด 21-25 ที่น่งั ในกำรบริกำรตลอดกำรเดินทำง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มคี นยกกระเป๋ ำ
* รำคำนี้เป็ นตัว๋ กรุป๊ ไม่รวมค่ำที่น่งั Long leg ซึ่งทำงสำยกำรบินจะเก็บเพิ่มหรือซื้อหน้ ำเคำท์เตอร์ในกำรเช็คอิน
* กำรใช้ ผ้ำเช็ดตัวในโรงแรม หำกต้ องกำรให้ เปลี่ยนทุกวันให้ ท่ำนวำงผ้ ำเช็ดตัวไว้ ท่พี ้ นื ถ้ ำแหวนไว้ ทำงโรงแรมจะไม่เปลี่ยนให้ เพรำะ
ถือว่ำท่ำนยินดีท่จี ะใช้ ผ้ำเช็ดตัวผืนเดิมและยินดีเข้ ำร่วมรณรงค์กจิ กรรมลดโลกร้ อน

อัตรานี้ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่ำตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสำยกำรบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF) ตำมเส้ นทำง
ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหนึ่งห้ อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเที่ยว, ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ ระบุในรำยกำร,ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ งที่มี, ค่ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ

5. ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบตั เิ หตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงือ่ นไขการคุม้ ครอง
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 หำกลูกค้ ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ มุ ครอง ต้ องทำประกัน(รำยเดี่ยว) ลูกค้ ำสำมำรถจัดทำเองได้
หรือกรุณำติดต่อสอบถำมกับทำงบริษัทฯ
 อำยุ 1-15ปี และ ต่ำกว่ำ 75 ปี คุ้มครอง รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์

 กรณีลูกค้ ำอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี หรือ 75 ปี ขึ้นไป และ ไม่ได้ เดินทำงไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป ต้ องทำประกันเดี่ยว
เพิ่ม กรุณำสอบถำมรำยละเอียดกับเจ้ ำหน้ ำที่
 ลูกค้ ำที่จอยแลนด์ ที่อำศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ วไม่ค้ ุมครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
6. ค่ำนำ้ มันจำกสำยกำรบิน ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2562 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีนำ้ มัน หำก
สำยกำรบินเปลี่ยนแปลงภำษีนำ้ มันหลังจำกนี้
7. ค่ำวีซ่ำออสเตรเลีย สำหรับคนไทย
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ ำว
 ค่ำนำ้ หนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีท่เี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด โดยสำยกำรบินไทย (inter) อนุญำตให้ โหลด
กระเป๋ ำได้ ท่ำนละ 30 กิโลกรัม และ บินภำยในสำยกำรบินแควนตัส (domestic) อนุญำตให้ โหลดได้ ท่ำนละ 23
กิโลกรัม และ กระเป๋ ำเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่ น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่ส่งั เพิ่มเอง
 ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่ าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
 ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่ าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ ำ ลูกค้ ำควรยกกระเป๋ ำด้ วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง
 ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋ า
 ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็ นเน็ตเป็ นชั่วโมง
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
1. ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน
2. ท่ำนต้ องเตรียมเอกสำรให้ ทำงบริษัทฯ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับท่ำนในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
ก่อน 21 วันทำงำน หรือก่อน 3 สัปดำห์
3. หำกท่ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ ำ ไม่ทนั กำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบิน
และผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทั้งหมด
4.
สาหรับส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการสาหรับท่านที่
รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวัน
เดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
5. เมื่อท่ำนตกลงชำระค่ำมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ อ่ำนเงื่อนไขและยอมรับข้ อตกลง
ต่ำงๆ ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
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เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ ายค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทาการคืนค่ามัดจา 30,000.- บาท.
2. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด 30,000.-บาท
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจาทั้งหมด
- กรณีออกตัว๋ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋
3. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดเพราะเป็ นช่วงพีค (เทศกาลสงกรานต์)
4. แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษทั ฯจะไม่มี
การคืนเงินทั้งหมด

หมำยเหตุ
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกิดจำกควำมล่ำช้ ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พักใน
ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ หรือรถติด หรือปิ ดถนน ระหว่ำงทำทัวร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึง
ควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ ำเมืองห้ ำมผู้เดินทำงออกหรือเข้ ำประเทศ เนื่องจำกมีส่งิ ผิด
กฎหมำยหรือสิ่งต้ องห้ ำมนำเข้ ำประเทศ
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ ท่ำนไม่ว่ำจำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน หำกเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ
เมืองห้ ำมผู้เดินทำงออกหรือเข้ ำประเทศ ดังนี้
3.1 เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้ องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ตำมที่
เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำเมืองพิจำรณำ
3.2 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหำกสำยกำรบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ ผ้ ูโดยสำรอันเนื่องจำกหนังสือเดินทำง
ชำรุดหรือมีกำรประทับตรำอื่นๆ ที่ไม่ใช่กำรเข้ ำ-ออกประเทศ รวมถึงพำสปอร์ตที่มีอำยุไม่เกิน 6 เดือนในวัน
เดินทำง
3.3 กรณีลูกค้ ำลืมพำสปอร์ต ณ วันเดินทำง เจ้ ำหน้ ำที่สำยกำรบินไม่อนุญำตให้ เดินทำง
3.4 กรณีท่สี ถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำไม่ครบถ้ วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนใน
เรื่องกำรเงินและกำรทำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง หรือแจ้ งข้ อมูลเป็ นเท็จ แล้ วโดยปฎิเสทวีซ่ำ
3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ ำเมืองให้ กบั
ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ ำวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำตัว๋ เครื่องบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตัว๋ เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่สี ำย
กำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ ำ เนื่องจำกอยู่นอกเหนือจำกควบคลุมของบริษัทฯ ทัวร์
เอกสารในการขอวีซ่า
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย เริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ทีส่ มัครขอวีซ่า เพือ่ เดินทางไป
ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้ ผูย้ ืน่ ขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติ ดต่อ ทีศ่ ูนย์ยืน่ วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพือ่ สแกนลายนิ้วมื อ
และต้องจองคิ ววีซ่าก่อนยืน่ เท่านัน้
1) หนังสือเดินทำง มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน (นับวันเดินทำง) และถ่ายสาเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวี
ซ่ าติดมาทั้งหมด (สาคัญมาก)
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***การยืน่ วีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็ นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่
VFS แล้วนากลับมาพักไว้ทีบ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคื นอี กทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ำยสี จำนวน 2 รูป (ขนำด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สำเนำทะเบียนบ้ ำน, สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
4) สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ ำมี), สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ ำมี)
5) หนังสือรับรองการทางานของบริษทั ที่ทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่ ) หรือสำเนำ
ทะเบียนกำรค้ ำถ้ ำเป็ นเจ้ ำของกิจกำร
6) ข้ ำรำชกำรจะต้ องมีหนังสือรับรองกำรทำงำน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่ )
7) ข้ ำรำชกำรเกษียณอำยุ ขอสำเนำบัตรข้ ำรำชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาตัวจริง (จะได้คืนเพือ่ ได้รบั
พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลีย
ไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยนื่ วีซ่า
9) เด็กขอหนังสือรับรองจำกโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้ บัตรนักเรียน
10) ขอสำเนำสูติบัตร เด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี
11) เด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี หำกไม่ได้ เดินทำงกับบิดำ หรือ มำรดำ
11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาเภอเท่านั้น จำกบิดำและ
มำรดำให้ อนุญำตออกนอกประเทศ
** กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตวั ที่ตวั แทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะต้ องมีหนังสือยินยอมจำกทำงอำเภอจำกบิดำและมำรดำอนุญำต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
12) บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทีผ่ สู ้ งู อายุ 75 ปี ขึ้นไปยืนยันทีจ่ ะเดินทาง
จริง บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยืน่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อน
เดินทาง 15 วัน ในกรณีทีว่ ซี ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบไม่วา่ กรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจาก
มีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคื นเงินค่าทัวร์ทงั้ หมดรวมถึงญาติ หรือผูต้ ิดตามทีผ่ ลวีซ่า
ออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ ี)
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจำกต้ องใช้ ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำเป็ นเวลำนำน และมีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มในกำรทำ
ประกันสุขภำพซึ่งลูกค้ ำจะต้ องจ่ำยเองพร้ อมกับตอนยื่นวีซ่ำ (รำคำขึ้นอยู่กบั บริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้ ำ
สำมำรถทำเองได้ ) หลังจำกยื่นแล้ ว รออีกประมำณ 7-10 วัน ทำงสถำนทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภำพโรงพยำบำลตำมที่สถำนฑูตกำหนด หลังจำกนั้นรอผลวีซ่ำอีกที นอกจำกนี้วีซ่ำขึ้นอยู่กบั ผลของสุขภำพ
ของผู้สงู อำยุเองและทำงสถำนทูตพิจำรณำเป็ นรำยบุคคล ส่วนวันรับวีซ่ำไม่สำมำรถระบุได้ กรุณำใส่หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สาคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสำเนำบัตรประชำชนและ
สำเนำทะเบียนบ้ ำน เพื่อกรอกฟอร์มในกำรยื่นวีซ่ำ
13) ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10-15 วัน หนังสือเดินทำง(PASSPORT) หำกมีบำงท่ำนได้ ย่ นื เล่มเข้ ำ VFS
แล้ วนำเข้ ำสถำนทูตแล้ วไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้ จนกว่ำจะถึงวันกำหนดรับเล่ม
หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวี ซ่า
หำกท่ำนไม่แจ้ งให้ ทรำบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --
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กรณีลูกค้าใช้บตั รเอเบค
โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ สำหรับเดินทำงเพื่อธุรกิจเท่ำนั้น ซึ่งกำรเดินทำงกับทัวร์จะต้ องยื่น
วีซ่ำท่องเที่ยว เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวจะต้ องยื่นวีซ่ำแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หำกลูกค้ ำจะใช้ บัตรเอเบค (APEC
CARD) แล้ วไม่สำมำรถเข้ ำประเทศออสเตรเลียได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ หากยืน่ วีซ่าท่องเทีย่ ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ
เนื่องจากตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัต)ิ ทัง้ นี้ ขึ้ นอยูก่ ับ
ดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ ต้ องกำรสอบถำมเพิ่มเติมได้ ท่ี : http://thailand.embassy.gov.au/ หรือ โทร. +66 2
344 6300
เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซ่า
กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถ
แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ท่จี ะ
เดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั้น
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวี
ซ่ าใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ ำไม่ทนั กำหนดวันเดินทำง สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ ชำระไปแล้ ว และทำง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
3. หำกทำงสถำนทูตแจ้ งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้ หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้ อเท็จจริง หรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
4. กรณีท่ที ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วีซ่ำแล้ ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน
ขึ้นอยู่กบั ทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
ชั้น 28 อำคำรเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนำ, กรุงเทพฯ 10110
ทำกำร : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้ นวันหยุด ของ สถำนทูตออสเตรเลีย
เวลำยื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลำรับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com
เว็บ :www.vfs-au.net
**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดู เอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่น
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ขา้ งต้นให้ครบตามที่กาหนด เพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อำยุ .................... ปี สถำนที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ตดิ ต่อได้ สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บ้ำน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อำชีพปัจจุบนั .............................................. ตำแหน่ง .....................................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน หรือร้ ำนค้ ำ ......................................................................................................................
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ท่ที ำงำน ................................................ โทรสำร .........................................
6. สถำนภำพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่ำ (.....) ม่ำย (.....) อยู่กนิ ฉันสำมี-ภรรยำ (.....) แยกกันอยู่
ถ้ ำสมรสแล้ ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นำมสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ตดิ ต่อได้ สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ท่บี ้ ำน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้ วยกัน กรุณำระบุ
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ ..................................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์
.......................................
9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธกำรวีซ่ำหรือไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ....................................
10. ท่ำนเคยเดินทำงไปออสเตรเลียหรือไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......)

ข้อมู ลส่วนตัวเพิม่ เติม
11. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............ห้ อง
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้ อง
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้ อง
12. อำหำร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้อหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
ทำนมังสำวิรัส
อื่นๆ............................................................
13. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ำมี) .................................................
14. รีเควสที่น่งั .........................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ ำต่ำง/อื่นๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทางสายการ
บินฯ ตามทีร่ ีเควสมา แต่ไม่สามารถการันตีได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสาย
การบินไม่รบั จอง ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์เชคอินด้วยตัวท่านเอง)
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