HIGHLIGHT MELBOURNE
5 DAYS 3 NIGHTS

เมลเบิรน – เกรทโอเชี่ยนโรท – เกาะฟลลิป
Perfect Plus Travel ขอเชิ ญ ท านเดิ น ทางเยือนประเทศออสเตรเลี ย เมลเบิ รน ชมอาคารรัฐ สภา อาคารที่
กอสรางตามแบบสถาปตยกรรมยุโรป สวนฟตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ และ
กระทอมกัปตันคุก นักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผูคนพบทวีปออสเตรเลีย นําทานเดินทางสู เกาะฟลลิปชม
ฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุมใหญบนชายหาดกลับคืนสูรังพรอมอาหารมาฝากลูกตัวนอย รถไฟจักรไอน้ํา
โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแตเดิมเคยใชเปนเสนทางในการขนถายลําเลียงถานหินระหวาง
เมื อ งในสมั ย ก อ นแต ป จ จุ บั น ดั ด แปลงให เป น รถไฟในการท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ สวนสั ต ว พื้ น เมื อ ง MARU
KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตวพื้นเมืองนานาชนิด
อาทิ โคอาลา จิงโจ วอมแบท นําทานเดินทางสู เกรทโอเชี่ยนโรด ผานเมืองจีลองสู Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม
12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต

กําหนดวันเดินทาง

11 – 15, 19 – 23, 21 -25 ตุลาคม 2561 (วันปยะ)
21 – 25 พฤศจิกายน 2561

 เมนูพิเศษ!! กุงลอบสเตอรทานละครึง่ ตัว เสิรฟพรอมไวนรสเยีย่ ม
 พรอมสะสมไมลจากการบินไทย 50 %
 บินตรงจากกรุงเทพฯ สูเ มลเบิรนไมเสียเวลา

ITINERARY

DAY

1
2

กรุงเทพ – เมลเบิรน
ถึงเมลเบิรน นําทานชมเมือง – สวนฟตซรอย –ชมกระทอม
กัปตันคุก

3

เมลเบิรน - เกรทโอเชี่ยนโรด -พอรตแคมเบลล-เมลเบิรน

4

เมลเบิรน–รถไฟจักรไอน้ําโบราณ -สวนสัตวพื้นเมืองชมเพนกวินที่
เกาะฟลลิป

5

อิสระชอปปง – กรุงเทพฯ
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วันแรกของการเดินทาง
21.00 น.

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

วันที่สองของการเดินทาง
00.15 น.
13.05 น.

กรุงเทพฯ – เมลเบิรน

เมลเบิรนชมเมือง – สวนฟตซรอย – ผานชมอาคารรัฐสภา

ออกเดินทางสูเ มืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 465
ถึงเมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานชมเมลเบิรนเปนเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจดวยการผสมผสานทั้งความเกาและความใหมเขา
ดวยกัน เปนเมืองหลวงที่ตั้งอยูบนริมฝงแมน้ํา Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ํา มีสถาปตยกรรมของยุค
ตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคลากับตึกสูงระฟาในสมัยปจจุบนั ทําใหมีภูมิทัศนของเมือง
ที่ไมเหมือนใคร มีแมน้ําตั้งอยูใจกลางเมืองอันเปนเสนหของเมลเบิรน
หลังจากนั้นชม สวนฟตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ เปนที่ตั้ง
กระทอมกัปตันคุก (**ไมรวมคาเขาชมในกระทอม) บานพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญ
ของโลก ผูคนพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต กระทอมนี้ไดถูกยายมาเพื่อเปนการเฉลิมฉลอง
นครเมลเบิรนในวาระครบรอบ 100 ป ผานชม Federation Square เปนยานที่ครึกครื้นของเมือง
เมลเบิรนตรงปลายแมนา้ํ Yarra River ขามฝงถนนจากสถานี Flinders Street Station ที่นี่เปนศูนย
รวมของแกลอรี่ โรงภาพยนตร รานอาหารภัตตาคารที่ไดรับรางวัล มีคาเฟและบาร มีลานเปดกวาง
สําหรับจัดกิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการที่ลอมรอบไปดวยอาคารสถาปตยกรรมที่สวยที่สุดแหง
หนึ่งของโลก มีรานอาหารมากมายหลายสไตล
นําทานชม อนุสรณสถานสงคราม(Shrine of remembrance) เปนอนุสรณสถานสงครามทีใ่ หญ
ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยูบริเวณคิงโดเมนสบนถนนเซนตคิวดา สถานที่แหงนี้รัฐบาล
ออสเตรเลียไดสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงชายหญิงที่รับใชชาติและเสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 1 ขณะไป
รบยังสนามรบกัลลิโปลีประเทศตุรกี ณ สมรภูมิแหงนี้จงึ เกิดเปนวัน “แอนแซ็ค” (25 เมษายน) ใน
วันนี้เหลาชาวออสเตรเลียนไดจดั พีธีราํ ลึกถึงผูรับใชชาติจํานวนกวา 114,000 นายและเสียชีวิต
19,000 นาย โดยจะนําดอกปอปปสีแดงมาแสดงความเคารพ ณ สถานที่แหงนี้ซึ่งจะจัดเปนประจํา
ในทุก ๆ ป ออกแบบและอํานวยการกอสรางโดยสถาปนิกอดีตทหารผานศึก ในสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 “ฟลลิปส ฮัดสัน” กับ “เจมส วารดร็อบ” สรางตามอยางศิลปะคลาสสิคโดยไดแรงบันดาลใจ
จาก สุสานแหงฮาลิคาแนสสัส และวิหารพาเธนอนในกรุงเอเธนส สวนยอดของเหนือหลังคาทรง
ซิกกาเปนสวนที่ไดมาจาก “Choragic monument of lysicrates” ในกรุงเอเธนส วัสดุทใี่ ชในการ
กอสรางอนุสรณสถานแหงนีน้ ั้นเปนวัสดุทอี่ ยูในประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด
ไมวาจะเปน
หินแกรนิตที่เปนโครงสรางหลัก ๆ ของตัวอาคาร และหินออนที่ใชในการตกแตงภายใน สถานที่
สําคัญแหงนี้ถกู สรางขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 คือในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1918 และแลวเสร็จ
ในเดือน มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกันยังใชรําลึกถึงผูเสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกดวย
ผานชมอาคารรัฐสภาแหงเมลเบิรน (Parliament House Melbourne) กอสรางขึ้น ณ เดือน
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ธันวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929 ออกแบบโดย “ชาลี แพสลียและปเตอร เคอร” อํานวยการ
กอสรางโดย “จอน คิงส” ซึ่งใชพื้นฐานศิลปะนีโอคลาสสิค ตั้งอยูบริเวณถนนสปริงทิศตะวันออก
ของเมลเบิรนในรัฐวิคตอเรีย สถานที่แหงนี้เคยถูกใชเปนทั้งรัฐสภาแหงรัฐวิคตอเรีย 2 ครั้งในป
1855-1901และ 1927-ปจจุบนั ทั้งยังเคยถูกใชเปนอาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลีย
ระหวางป 1901-1927 อีกตางหาก สถานที่แหงนีไ้ ดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกสําคัญของรัฐ
วิคตอเรีย และไดเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปในป 2006 ที่ผานมา ผานชมวิหารเซนตแพทริค
(St.Patrick’s Cathedral, Melbourne) เปนวิหารในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญที่สดุ ใน
รัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผูเปนบิช็อปทานแรกแหงเมืองMelbourne ตอมาไดเปนบิช็อปแหง
ออสเตรเลียคนที่ 4 มีดําริให William Wardell ผูเปนทั้งนักบวชและสถาปนิกทีส่ ําคัญแหงเมืองนี้
เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสรางทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธิคระหวางศตวรรษที่ 14 โดยมี
พื้นฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ โดยเริ่มวางแผนและกอสรางเมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 1858-1939 ตอมาไดบูรณะครั้งใหญเมื่อป 1994 เพื่อที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป
ในอีกสามปถดั มา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME / MEL BAYVIEW EDEN หรือ
เทียบเทา

วันทีสามของการเดินทาง
เกรทโอเชี่ยนโรท – พอรตแคมเบลล - Twelve Apostles - เมลเบิรน
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางจากเมลเบิรนตามเสนทางสาย เกรทโอเชี่ยนโรดแบบเต็ม
สาย ที่สวยงามและเปนที่รูจกั ของนักทองเที่ยวที่จะพลาดไมไดเลยหากมาถึง
รัฐวิคตอเรีย
ผานทางเมืองจีลองที่เปนเมืองแหงอุตสาหกรรมของรัฐ
วิกตอเรีย จากนั้นนําทานเขาสูเขตเกรทโอเชี่ยนโรด ใหทานไดชมทัศนียภาพ
ที่สวยงามของชายฝงมหาสมุทรและหาดทรายตาง ๆ ตามเสนทางที่งดงาม
แหงหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผาน เมืองAnglesea และเมือง Lorne ที่เต็ม
ไปดวยธรรมชาติพรอมทะเลสวยงามและสงบ กอนเขาสู Apollo Bay ที่เปน
อีกเมืองยอดนิยมของนักทองเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน้ําทะเลสีน้ําเงิน
ตัดกับปาอันเขียวขจีทําใหเมืองนี้มีเสนหสวยงาม นอกจากนี้ระหวางทางผาน
ชมโคอาลาที่อยูตามตนยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
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จากนัน้ เดินทางตอสู พอรตแคมเบลล สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุด
ในโลก คุณจะตองตะลึงกับภาพทิวทัศนอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟค
และลักษณะภูมิประเทศที่ไมเหมือนที่ใด ๆ ในโลก นําทานชมปรากฏการณ
ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสอง
สาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต ซึ่งถือวาเปนความมหัศจรรยทางธรรมชาติ
ที่ไมควรพลาด
(แนะนําซื้อทัวรเพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร
ใหทานชมความงามในมุมสูงที่รบั รองไดวาทานจะตองประทับใจ
ราคาที่เริ่มตนโดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลีย สําหรับทานที่สนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร)
จากนัน้ นําทานเดินทางสู เมลเบิรน
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารไทย
นําทานเขาพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME / MEL BAYVIEW EDEN HOTEL
หรือเทียบเทา
วันที่สี่ของการเดินทาง เมลเบิรน–รถไฟจักรไอน้ําโบราณ–สวนสัตวพื้นเมือง ชมเพนกวินที่เกาะฟลลิป
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากนัน้ สูยานดันดีนองสที่ยงั เปนปาของตนยูคาลิปตัสทีอ่ ุดมสมบูรณเดินทางสูสถานีรถไฟจักรไอน้ํา
โบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแตเดิมเคยใชเปนเสนทาง
ในการเดินทางระหวางเมืองและขนสงสินคาเปดใหบริการในป ค.ศ.1900 เปน
รถไฟสายเกาที่วิ่งระยะสั้นๆ ปจจุบันไดถกู ดัดแปลงนํามาใชในการทองเที่ยวชม
ปา
นําทานนั่ง รถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขา
ตลอดเสนทางวิ่งของรถไฟและทานยัง สามารถนั่งหอยขาผอนคลายอารมณ
พรอมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปดวยหุบเขาและปาสูงที่ยังคงความ
สมบูรณ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต นานาชาติ
นําทานเดินทางสู สวนสัตวพื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK
เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตวพื้นเมืองนานา
ชนิด อาทิ โคอาลา จิงโจ วอมแบท ใหทา นไดสัมผัสและถายรูปคูกบั โคอาลาตัว
นอยอยางใกลชิด
สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือของทานเองนําทานเดินทางสูเขต
อนุรักษธรรมชาติ เกาะฟลลิป ซึ่งเปนเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปดวยสัตวพื้นเมืองมากมายที่ทางการ
อนุรักษทั้งสัตวน้ําและสัตวปา และคงความเปนธรรมชาติที่มีหาดทรายและปาพุมเล็ก ๆ ซึ่งเปนที่อยู
ของเพนกวินตัวนอย แมวน้ําและนก นานาชนิด
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูกุงลอบสเตอรครึ่งตัว เสิรฟ พรอมไวนรสเยี่ยม
นําทานสู PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณอันนาประทับใจกับการชม
ความนารักของ
ฝูงเพนกวินพันธุเล็กที่สดุ ในโลกที่อยูรวมกันเปนกลุมใหญบนชายหาด
SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตยอัสดงซึ่งทานจะไดเห็นฝูง
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เพนกวินตัวนอยพรอมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสูรังพรอมอาหารในปากมา
ฝากลูกตัวนอยที่รออยูในรัง เหลาเพนกวินทั้งหลายจะสงเสียงเรียกหาลูกและ
เดินใหทา นเห็นความนารักอยางใกลชิดเพนกวินนอยเหลานี้จะออกไปหา
อาหารแตเชาและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตยตก
(หามถายรูปเพนกวิน เพราะเปนการรบกวนหรืออาจจะทําใหเพนกวินตกใจ )
จากนัน้ นําทานเดินทางกลับสู เมลเบิรน
นําทานเขาพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME / MEL
BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่หาของการเดินทาง
นครเมลเบิรน – อิสระชอปปง – กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
*** อิสระฟรีชอปปงตามอัธยาศัย กอนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
( อาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
11.30 น.
รถโคชมารับตามเวลานัดหมายพรอมนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนครเมลเบิรน
16.15 น.
เหิรฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
21.45 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
****************************************************************
กําหนดวันเดินทาง

11 – 15, 19 – 23, 21 -25 ตุลาคม 2561 (วันปยะ)
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
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 ลดทานที่ 3

ราคารวมตัว๋
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561

ราคาไมรวมตั๋ว
เครื่องบินระหวาง
ประเทศ

54,900.- บาท
51,900.- บาท
46,900.- บาท
43,900.- บาท
8,900.- บาท
1,000.- บาท

32,900.- บาท
29,900.- บาท
26,900.- บาท
24,900.- บาท
8,900.- บาท
1,000.- บาท

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
* การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารมากกวา 20 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 20 ทาน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาเพิ่มขึ้น สวนขนาดของกรุปจะสรุปไดหลังที่ปดกรุปแลวประมาณ 3 อาทิตยกอนเดินทาง
* กรณีออกตั๋วแลวมีการยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาตั๋วได (NO REFUND) เพราะเปนเงื่อนไขตั๋วกรุปของสายการบิน
*สําหรับหองที่เปนสามเตียง(Triple
room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนนอยและบางโรงแรมอาจจะเปนเตียงใหญสองเตียงที่
สามารถพักได 3 ทาน (2 Double beds)หรืออาจเปนหอง 1 เตียงใหญและ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สําหรับ
หองนอน 3 ทาน
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* บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินลาชาหรือ
จํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวน กรุปไมสามารถออกเดินทางได
*หากทานตองการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน กรุณาแจงใหเราทราบในตอนจองทัวรหรือ
กอนเดินทางอยางนอย 10 วัน เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึ้นอยูกับสายการบินจะพิจารณาให
* มีวีซาออสเตรเลียแลว ลดทานละ 5,000 บาท
* กรณีลูกคามีวีซาอยูแลว หรือ มีบัตรอนุญาตใหเขา-ออก ประเทศ โดยไมตองยื่นวีซา เชน บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบหรือคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น หากไมไดรับอนุญาตเขาประเทศ เนื่องจากเปนดุลพินิจของเจาหนาตรวจคนเขาเมือง
* หากจํานวนลูกคาที่เดินทาง 15 -18 ทาน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทาง
* ที่นั่งสําหรับกรุปที่เราจองเปนที่นั่งทั่วไปไมใชที่นั่งดานหนาสุด(long leg seat)
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไมมีคนยกกระเปา

อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแลว ตามที่ระบุในรายการ
คาโรงแรมที่พัก (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม,ี คาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย
คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
สําหรับผูเดินทางไปพรอมกรุปในระยะเวลาทองเที่ยวกับทัวรเทานั้น เงื่อนไขการคุมครอง
 หากลูกคาเดินทางไปกอนคณะ กรมธรรมประกันไมคุมครอง ตองทําประกัน(รายเดี่ยว) ลูกคาสามารถจัดทําเองได
หรือกรุณาติดตอสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไมคุมครองผูที่อายุต่ํา กวา 1 เดือนหรือเกิน 80 ปขนึ้ ไป (ตองทําประกันเพิ่ม)
 ลูกคาอายุ 1 เดือน -15 ป และ 76-80 ป คุมครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม
คาน้ํามันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน หากสาย
การบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากนี้
คาวีซาออสเตรเลีย สําหรับคนไทย
.

อัตรานี้ไมรวม



คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตใหโหลดกระเปา
ไดทานละ 30 กิโลกรัม และ บินภายในสายการบินแควนตัส (domestic) อนุญาตใหโหลดไดทานละ 23 กิโลกรัม ถือขึ้น
เครื่อง 7 กิโลกรัมทานละ 1 ใบ
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาทิปหัวหนาทัวร ตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
คาทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
สวนคาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะ
โรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยกกระเปา
ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถ/ ไมแจกกระเปา
ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยสวนใหญจะขายเปนเน็ตเปนชั่วโมง
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กรณีไมเดินทางพรอมกรุปตั้งแตประเทศไทย ลูกคาตองทําประกันเพิ่มเอง หรือ จะใหบริษัทฯ จัดทําให ทาง
ลูกคาสามารถแจงได (เปนไปตามกฎหมายทุกทานตองทําประกันการเดินทางกรณีเดินทางกับบริษัททัวร)

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 30,000.- บาท ตอการจองทัวรหนึ่งทาน
ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียกอน 21 วัน
ทํางาน หรือกอน 3 สัปดาห
หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียลาชา ไมทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวี
ซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการสําหรับทานที่รอผล
วีซา หรือหากผลวีซาผานแลวขอชําระยอดคาใชจายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไมไดรับเงินครบทั้งหมดกอน
วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ

เงื่อนไขการยกเลิก
คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตั๋วเครื่องบิน คาโรงแรมและคาวีซาลวงหนา 50 วัน ซึ่งไมสามารถเรียกเงินคืนได หากผูเดินทางยกเลิก
หรือไมสามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเปนไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 51 วันทําการคืนคามัดจํา 30,000.- บาท.
แจงลวงหนา 31– 50 วัน กอนเดินทาง หักคามัดจําตั๋วทานละ 30,000 บาท

แจงลวงหนา 21 - 30 วัน กอนเดินทาง ยึดคามัดจํา 30,000.- บาท และมีคาใชจายเพิ่มดังนี้
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดคามัดจําทั้งหมดและหักคาใชจาย 50% จากราคาทัวร
- กรณีออกตั๋วแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาตั๋ว หรือยึดมัดจําทั้งหมด
- กรณียื่นวีซาแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาวีซา สถานทูตไมคืนคาวีซา (NON REFUND)
- กรณีติดธุระสวนตัว หรือ เอกสารไมพรอมที่จะยื่นวีซา ขอยึดมัดจําทั้งหมด
แจงลวงหนา 1 – 20 วัน กอนเดินทาง จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง หรือไมใชบริการระหวางทัวร จะไมมีการคืนเงินไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลาชาของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเดินทางเปน
สําคัญ และบริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางออก หรือเขาประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งตองหามนําเขาประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมคืนเงินไหทานไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทฯจะไมรับผิดชอบ
ในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซาอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซาไมครบถวนและไมผานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการ
ทํางานของตัวผูโดยสารเอง บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับ
ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ทานออกตั๋ว
เองเพื่อตอเครื่องในกรณีที่สายการบินระหวางประเทศลาชา
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เอกสารในการขอวีซา
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย เริ่มการเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซ จากผูสมัครทุกทาน ที่สมัครขอวีซา เพื่อเดินทางไป
ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผูยนื่ ขอวีซาทุกทาน จะตองมาติดตอ ที่ศูนยยื่นวีซาออสเตรเลีย ดวยตนเอง เพื่อสแกน
ลายนิ้วมือ และตองจองคิววีซา กอนยื่นเทานัน้
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถายสําเนาหนาที่มีการเดินทางเขา-ออก
หรือมีวีซาติดมาทั้งหมด (สําคัญมาก)
***การยื่นวีซาออสเตรเลียไมจําเปนตองนําพาสปอรตเขาสถานทูต สามารถใชเรคคอรดการเดินทาง (ถามี) หรือ
สําเนาหนาพาสปอรต ยื่นได แตหากใหทางบริษัทฯ มา จะดีกวาเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนําพาสปอรตไปรูดเลมที่
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) หนังสือรับรองการทํางานของบริษท
ั ที่ทํางานอยู (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 ในการใชยื่นวีซา
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือกรณีปดเทอมใชบัตรนักเรียน
10) ขอสําเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ํากวา 18 ป
11) เด็กอายุต่ํากวา 18 ป หากไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 กรณีพอและแม ไมไดเดินทางดวยทั้งคู จะตองมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอเทานั้น จากบิดาและ
มารดาใหอนุญาตออกนอกประเทศ
** กรณีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป บิดาหรือมารดา ตองไปโชวตัวที่ตัวแทนยื่นวีซา VFS พรอมกับบุตร
11.2 กรณีพอหรือแม ไมไดเดินทางดวย จะตองมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอจากบิดาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม 1229
12) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับลูกคาที่มีอายุเกินกวา 75 ป ( ยกเวนกรณีที่ผูสูงอายุ 75 ปขึ้นไปยืนยันที่จะ
เดินทางจริง บริษัทฯจะดําเนินการใหและแนะนําใหยื่นวีซา กอนวันเดินทางมากกวา 45 วัน และตองจายคาทัวร
ทั้งหมดกอนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซาไมผานหรือออกไมทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําใหเดินทางไมได
บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบไมวากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไมรับผิดชอบกรณีเพื่อนรวมเดินทางที่ผานแลวจะยกเลิก
เดินทางเนืองจากมีบางทานในคณะไมผาน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดรวมถึงญาติหรือ
ผูติดตามที่ผลวีซาออกแลวแตยกเลิกเพราะกรณีนี้)
กรณีที่ยืนยันจะใหยื่นวีซา เนือ่ งจากตองใชระยะเวลาในการยื่นวีซาเปนเวลานาน และมีคาใชจายเพิ่มในการ
ทําประกันสุขภาพซึ่งลูกคาจะตองจายเองพรอมกับตอนยื่นวีซา (ราคาขึ้นอยูกับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกคา
สามารถทําเองได) หลังจากยื่นแลว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะสงใบฟอรม (Health Form) เพื่อ
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซาอีกที นอกจากนี้วีซาขึ้นอยูกับผลของ
สุขภาพของผูสูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเปนรายบุคคล สวนวันรับวีซาไมสามารถระบุได กรุณาใส
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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 -กรณีลูกคาใชบัตรเอเบค
โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใชสําหรับเดินทางเพื่อธุรกิจเทานัน้ ซึง่ การเดินทางกับทัวรจะตองยื่น
วีซาทองเที่ยว เนื่องจากการทองเที่ยวจะตองยื่นวีซาแบบทองเที่ยว(Tourist Visa) แตหากลูกคาจะใชบัตรเอเบค (APEC
CARD) แลวไมสามารถเขาประเทศออสเตรเลียได ทางบริษัทฯ จะไมรบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ หากยื่นวีซาทองเที่ยว(Tourist Visa) ทางลูกคาอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดย
อัตโนมัติ เนื่องจากตามเงื่อนไขวีซาประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซาลาสุด แลวจะยกเลิกวีซาอันเกาโดย
อัตโนมัติ)
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของลูกคาในการตัดสินใจ
ตองการสอบถามเพิ่มเติมไดที่
:
http://thailand.embassy.gov.au/ หรือ โทร. +66 2 344 6300

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได
ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทานั้น

กรณีถกู ปฎิเสธวีซา
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
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เว็บ :www.vfs-au.net
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับยื่นวีซา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา ไมตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุป***
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไวขางตนใหครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอวีซา 

**** เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) .....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปเกิด .......................................... อายุ .................... ป สถานที่เกิด .........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูปจจุบนั (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 ........................................
ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก)
...........................................................................................................................
โทรศัพทที่บาน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดวยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
8. กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..........................................................................
ที่อยู ........................................................................ รหัสไปรษณีย ............โทรศัพท .......................................
9. ทานเคยถูกปฏิเสธการวีซาหรือไม
ไมเคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ...................................
10. ทานเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม ไมเคย (......)
เคย ( ......)
ขอมูลสวนตัวเพิ่มเติม
11. 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
12. อาหาร
ไมทานเนื้อวัว
ไมทานเนื้อหมู
ไมทานสัตวปก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออรคิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถามี) .................................................
14. รีเควสที่นงั่ .........................................................(ริมทางเดิน/ริมหนาตาง/อื่นๆ) (ทางบริษัทฯ จะแจงทางสายการ
บินฯ ตามที่รีเควสมา แตไมสามารถการันตีไดเลย ขึ้นอยูกับพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุปทัวรเปนหลัก)
4.AUS – HIGHLIGHT MELBOURNE (TG) OCT-DEC18
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