POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS/ 4 NIGHTS

(ซิดนีย์ – เมลเบิร์น)
➢ซิดนีย์ – ชมเมือง – สวนสั ตว์ พื้นเมือง – อุทยานบูลเม้ าส์ เท่ น
➢เมลเบิร์น - เพนกวิน ที่เกาะฟิ ลลิป- รถไฟจักรไอน้าโบราณ – ไร่ ไวน์ –
ช๊ อปปิ้ ง DFO OUTLET SOUTHWHARF

•
•
•
•

นับถอยหลังสู่ปีใหม่ 2566 ทีน่ ครซิดนีย์ สถานที่เคาท์ดาวน์ติดอันดับโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ไร่ไวน์ พร้อมไวน์ท่านละ1 แก้ว
มือ้ ค่าสุดพิเศษกุ้งมังกรท่านละครึ่งตัว พร้อมไวน์รสเยี่ยม
รับประทานอาหารไทย 2 มือ้

*** บินตรงสู่ประเทศออสเตรเลีย / มีจอทีวีทุกที่นั ่ง / บริการเสิรฟ์ อาหาร ***

ITINERARY

DAY

1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ)

2

เมลเบิรน์ (บินภายใน)– ซิดนีย ์ – เที่ยวชมเมือง

3

4

5

6

นครซิดนีย ์ – เทือกเขาสามอนงค์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – (Countdown
Sydney 2023)
พิเศษ...รับประทานอาหารไทย
นครซิดนีย ์ (บินภายใน) – เมลเบิรน์ – ชมเพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป
พิเศษ..พร้อมทานกุง้ มังกรท่านละครึ่งตัว เสริฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
เมลเบิรน์ –ชมเมือง – รถไฟจักรไอน้ าโบราณ –ชิมไวน์ที่ยาร์ร่า
วัลเลย์- ช๊อปปิ้ ง DFO OUTLET SOUTHWHARF
พิเศษ...รับประทานอาหารไทย

MEAL
B L D

HOTEL

SYDNEY HOLIDAY INN
AIRPORT
SYDNEY HOLIDAY INN
AIRPORT
MELBOURNEMERCURE
WELCOME HOTEL
MELBOURNE MERCURE
WELCOME HOTEL

นครเมลเบิรน์ - กรุงเทพฯ

*** บริษัททัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ รับจองทัวร์ สาหรับผูท้ ี่จะเดินทางได้รบั วัคซีน ครบ 2 เข็มแล้วเท่านั้น ***

กาหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ / ท่าน

กรุป๊ เค้าท์ดาวน์ปีใหม่
29 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566

111,900.-

วันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 29ธันวาคม 2565) กรุงเทพฯ
18.00 น.

21.25 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 แถว
เคาน์เตอร์ D สายการบินเจ๊ตสตาร์แอร์เวย์ (JQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการ
เดินทาง
เหินฟ้ าสู่ นครเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ JQ30

วันที่สอง (วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565)
10.25 น.
12.55 น.
14.20 น.

คา่

เดินทางถึงสนามบินทูลลามารีน นครเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมือง
นาท่านเดินทางสู่อาคารภายในประเทศ เพื่อเหินฟ้ าสู่ นครซิดนีย ์ โดยสายการบินเจ๊ตสตาร์
แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ JQ518
เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลล์ นาท่านชม
นครซิดนี ย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่ มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือ
ยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทราย
แห่งนี้ ยังได้เป็ นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จดั กีฬาโอลิมปิ ก ปี
2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนี ยภาพอันสวยงาม
ของอ่าวซิดนี ย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงามแวะที่ เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่าน
จะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิกและความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนี ยใ์ นทาง
เรือในบริเวณนี้ ยังเคยเป็ นจุดวางปื นใหญ่ ยิงต่อต้านข้าศึกที่ เข้ามาทางเรือในยามสงครามม้าหิน
ของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านัง่ หินตัวโปรดของภริยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิ วเซาท์เวลส์
ซึ่งเป็ นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็ นอ่าวซิดนี ย์ที่สวยงามนอกจากนี้
ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็ นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์
และสะพานฮาร์เบอร์เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิดนี ย์

รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SYDNEY HOLIDAY IN AIRPORT HOTEL (4*)หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565)
เช้า

ซิดนีย ์ –ชมเมือง

นครซิดนีย ์ - เทือกเขาสามอนงค์ –สวนสัตว์พื้นเมือง –
เคาท์ดาวน์ ซิดนีย ์ 2566

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อนั สวยงามบนผืนแผ่นดิน
และหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็ นที่อยูข่ องนกนานาชนิ ด สัตว์ต่างๆ สามารถอาศัยอยูต่ ามธรรมชาติ

และเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็ นสีน้ าเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ผ่านเมือง
เล็กๆ กลางหุบเขาชื่อว่าKATOOMBA จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK)เป็ น
แท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็ นตานานความรักอันแสน
เศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็ นหินสามก้อนทาให้หุบเขาแห่ง นี้ มีความงาม
ยิ่งขึ้ นจากนั้นนาท่านเดินทางสู่SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทาให้
ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่ งขึ้ นอีก มุม นาท่านรถรางไฟฟ้ า (KATOOMBA SCENIC
RAILWAY)ที่ดดั แปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุ บเขา
อันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้ นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตาม
ทางไม้ที่จดั ไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่ าฝนและหุ่นจาลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อนจากนั้น
ขึ้ นกระเช้า SCENIC CABLEWAYจากใต้หุบเขาสู่ดา้ นบนพร้อมชมความงดงามเบื้ องล่างของหุบ
เขาสีน้ าเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารตะวันตก ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARYเพลิดเพลินไปกับการชม
ธรรมชาติและความน่ ารักของเหล่าสัตว์พนเมื
ื้ องนานาชนิ ดอาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบทให้ท่าน
ได้สมั ผัสและถ่ายรูปคู่กบั โคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือ
ของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้ นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่ าอัน
อุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้ นหลังจากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองซิดนีย ์

คา่

รับประทานอาหารคา่ อาหารไทย ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาคณะไปร่วมประสบการณ์พิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตที่ร่วมเฉลิมฉลองการนับถอยหลังสู่
ปี 2023 ก่อนใคร ที่นครซิดนียป์ ระเทศออสเตรเลียหนึ่งในประเทศที่กา้ วเข้าสู่ปีใหม่เป็ นแห่ง
แรกๆของโลกและมีชื่อเสียงติดอัน ดับสถานที่ในการจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ติดอันดับโลก
โดยงบประมาณที่ใช้ในการจุดพลุฉลองปี ใหม่ของออสเตรเลียอยู่ที่ประมาณ6ล้านดอลลาร์
ออสเตรเลียตื่นตาตื่นใจกับการแสดงดอกไม้ไฟที่อลังการสวยงาม

***อิสระให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศการนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่***

COUNTDOWN NEW YEAR TO 2023
จนกระทัง่ ถึงเวลาอันสมควร นาท่านกลับสู่ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN AIRPORT HOTEL4* หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ (วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566)
เช้า
10.40 น.
12.15 น.
บ่าย

ซิดนีย ์ –เมลเบิรน์ –ชมแพนกวิน

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิทธ์ อาคารภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่นครเมลเบิรน์
เหินฟ้ าสู่นครเมลเบิรน์ โดยสายการบินเจ๊ต สตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ JQ511
เดินทางถึงสนามบินทูลลามารีน นครเมลเบิรน์ เมืองหลวงรัฐวิคตอเรีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่เกาะฟิ ลลิป เขตอนุ รกั ษ์ธรรมชาติซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์พนเมื
ื้ อง
มากมายที่ทางการอนุ รกั ษ์ท้งั สัตว์น้ าและสัตว์ป่าและคงความเป็ นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่ า
พุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็ นที่อยูข่ องเพนกวินตัวน้อย แมวน้ าและนก นานาชนิ ด ระหว่างทางแวะโรงงาน

คา่

PHILLIP ISLAND CHOCOLATE FACTORYให้ท่านได้เลือกชิมช็อกโกแลตในรสชาติต่างๆและ
สามารถซื้ อกลับเป็ นของฝากได้
รับประทานอาหารคา่ อาหารตะวันตก ณ ภัตตาคาร
(เมนู พิเศษ กุง้ มังกรท่านละครึ่งตัว เสิรฟ
์ พร้อมไวน์รสเยี่ยม)
นาท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARKพบประสบการณ์อันน่ าประทับใจกับการชมความ
น่ ารักของฝูงเพนกวินพันธุเ์ ล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND
BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อสั ดงได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยก
ขบวนพาเหรดขึ้ นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่ รออยู่ในรัง
เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวิน
น้ อ ยเหล่ า นี้ จะออกไปหาอาหารแต่ เช้าและจะกลับ มาอี ก ที ต อนพระอาทิ ต ย์ต ก(ห้ามถ่ า ยรูป
เพนกวิน เพราะเป็ นการรบกวนหรืออาจจะทาให้เพนกวินตกใจ )

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ เมืองเมลเบิรน์
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม MERCURE WELCOME HOTEL3* หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ (วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566)

เช้า

ชมเมือง – นั ่งรถไฟไอน้ า – ไร่ไวน์พร้อมชิมไวน์ในไร่ไวน์
ช้อปปิ้ งที่ DFO OUTLET SOUTHWHARF

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมเมลเบิรน์ เป็ นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่
เข้าด้วยกันเป็ นเมืองหลวงที่ต้งั อยู่บนริมฝั ่งแม่น้ า Yarraมีสวนสาธารณะริมน้ ามีสถาปั ตยกรรมของ
ยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้ าในสมัยปั จจุบนั ทาให้มีภูมิทัศ น์ของ
เมื อ งที่ ไม่ เหมื อ นใครมี แ ม่ น้ าตั้งอยู่ใจกลางเมื อ งอัน เป็ นเสน่ ห์ข องเมลเบิ ร์น น าท่ านชมอาคาร
รัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมยุโรปชม สวนฟิ ตซรอยสวนสาธารณะขนาดใหญ่
ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์เป็ นที่ต้งั กระท่อมกัปตันคุก้ (ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม)บ้านพัก

ของนักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลกผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้กระท่อมนี้ ได้
ถูกย้ายมาเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรน์ ในวาระครบรอบ 100 ปี นาท่านเดินทางสู่สถานี
รถไฟจักรไอน้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็ นเส้นทางในการ
เดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิ ดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น
ๆ ปั จจุบนั ได้ถูกดัดแปลงนามาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่ า นาท่านนัง่ รถไฟจักรไอน้ าโบราณ เพื่อชม
ทัศนี ยภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ

เที่ยง

หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่หุบเขายาร์ร่า หุบเขาแห่งไวน์ช้นั เลิศของออสเตรเลีย อีกหนึ่ งจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวของรัฐวิกตอเรีย (Victoria) โดยอยูห่ ่างจากเมืองเมลเบิรน์ ไปทาง
ตะวันออก ประมาณ 90 กิโลเมตร ปั จจุบนั กลายเป็ นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ งของ
ประเทศออสเตรเลีย
รับประทานอาหารกลางวันอาหารตะวันตก ณ ภัตตาคารในไร่ไวน์ พร้อมเสริฟไวน์ท่านละ 1แก้ว
นาท่านเยี่ยมชมไร่ไวน์ ROCHFORD WINERY เป็ นไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงของรัฐวิคตอเรียในย่านหุบเขา
ยาร์ร่า ให้ทุกท่านได้ทดลองชิมไวน์ ทั้งไวน์ขาวและไวน์แดง ไม่วา่ ไวน์แดงจากองุ่นปิ โนต์นัวร์และส
ปาร์กลิงไวน์ที่ดืที่สุดของออสเตรเลีย รวมไปถึงป่ าสูงที่ปกคลุมด้วยไอหมอกสีขาวนวล

หลังจากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองเมลเบิรน์
นาท่านช้อปปิ้ งที่หา้ งสรรพสินค้า DFO
OUTLET SOUTH WHARF สวรรค์ของนักช้อป ที่นี่คือศูนย์การค้าเอาต์เล็ท (Outlet Center) ขนาด

ใหญ่ใจกลางเมืองเมลเบิรน์ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด มีรา้ นค้ามากกว่า 170ร้านค้า มีสินค้า
มากมายรวมถึง Armani, Michael Kors, Coach, Calvin Klein และ Kate Spadeเป็ นต้นนอกจากนี้
ยังมีส่วนของ Homemaker Hub ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าขนาดใหญ่กว่า 10 แห่ง และบริเวณ
ใกล้เคียงติดกับ DFO South Wharf ยังมีท้งั ร้านอาหาร บาร์ และร้านกาแฟหลากหลายซึ่งเป็ น
จุดหมายปลายทางสาหรับชาวเมลเบิรน์ และนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการหาอาหารอร่อยรับประทาน
เคล้าบรรยากาศดีๆ อีกด้วย

คา่

รับประทานอาหารคา่ อาหารไทย ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั MERCURE WELCOME HOTEL 3* หรือเทียบเท่า

วันที่หก (วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566) เมลเบิรน์ –กรุงเทพฯ
เช้า
11.00 น.
14.40 น.
19.50 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมและเช็คเอ้าท์
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
จนกระทั ่งถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานทูลลามารีน นครเมลเบิรน์
เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯ สายการบินเจ๊ตสตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ JQ 029
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ
****************************************************************
**หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง : 29 ธันวาคม 2565– 03 มกราคม 2566 (เคาท์ดาวน์ซิดนีย ์ ปี ใหม่66)

ราคาต่อท่าน

ราคารวมตั ๋ว

ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ 2 ท่าน/ห้อง

111,900.-

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่

108,900
104,900
102,900
14,900
1,000

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มีเตียง
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดท่านที่3

***ยื่นวีซ่าวันสุดท้ายภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565***
* ราคานี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันของสายการบิน

* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารมากกว่า 20 ท่านขึ้ นไป หากผูโ้ ดยสารที่ เป็ นผูใ้ หญ่ตา่ กว่า 20
ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาเพิ่ มขึ้น ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสรุปได้หลังที่ปิด
กรุ๊ปแล้วประมาณ 3 อาทิตย์ก่อนเดินทาง
* กรณีใช้ตอ้ งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) หรือ ทารก (Infant) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจาก
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
* กรณีออกตัว๋ แล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั ๋วได้ (NO REFUND)เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ปของ
สายการบิน
*สาหรับห้องที่เป็ นสามเตียง(Triple Room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจานวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ นเตียง
ใหญ่สองเตียงที่สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็ นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1
Double + 1 Extra bed) สาหรับห้องนอน 3 ท่านหรือบางโรงแรมกรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมไม่มีหอ้ ง 3
เตียง ลูกค้าต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม
* บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรื่องตัว๋ ที่ลูกค้าซื้ อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ
ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้าหรือจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจานวน
กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นัง่ บนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบใน
ตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขนอยู
ึ้ ก่ บั สาย
การบินจะพิจารณาให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบตั รอนุ ญาตให้เข้า -ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น หากไม่ได้รบั อนุ ญาตเข้าประเทศ เนื่ องจากเป็ นดุลพินิจของ
เจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
* หากจานวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นัง่ ในการบริการตลอดการเดินทาง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า
* ราคาทัวร์ไม่รวมที่นัง่ Long leg หากท่านต้องการจะต้องแจ้งสายการบินเพื่อซื้ อที่นัง่ ก่อนเดินทาง(มีจานวนจากัด)
* การใช้ผา้ เช็ดตัวในโรงแรม หากต้องการให้เปลี่ยนทุกวันให้ท่านวางผ้าเช็ดตัวไว้ที่พนื้ ถ้าแหวนไว้ทางโรงแรมจะไม่
เปลี่ยนให้เพราะถือว่าท่านยินดีที่จะใช้ผา้ เช็ดตัวผืนเดิมและยินดีเข้าร่วมรณรงค์กิจกรรมลดโลกร้อน
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด เจ๊ตสตาร์แอร์เวย์ (JQ) ตามที่ระบุในรายการ
(กรณีวางตัว๋ คอนเฟริมที่นัง่ หรือออกตัว๋ แล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ
ได้ท้งั สิ้ น หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ตัว๋ Non Refundable)
2. ค่าโรงแรมที่พกั (สองท่านต่อหนึ่ งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ที่ระบุ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศ
ออสเตรเลีย
4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่ า ประกัน การเดิ น ทางรวมอุ บัติ เหตุ แ ละค่ า รัก ษาพยาบาลในต่ า งประเทศคุ ้ม ครองในวงเงิ น ท่ า นละ
1,000,000 บาท สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับ
ทัวร์เท่านั้นเงื่อนไขการคุม้ ครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุม้ ครอง ต้องทาประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้า
สามารถจัดทาเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 อายุ 1-15ปี และตา่ กว่า 75 ปี คุม้ ครองรายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 กรณีลูกค้าอายุตา่ กว่า 1 ปี หรือ 75 ปี ขึ้ นไป และ ไม่ได้เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องทา
ประกันเดี่ยวเพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่
 ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยูใ่ หนประเทศนั้นๆ อยูแ่ ล้วไม่คุม้ ครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
6. ค่าน้ ามันจากสายการบิน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตาม
ภาษีน้ ามัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ ามันหลังจากนี้
7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สาหรับคนไทย

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
2. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนดควรจัดเตรียม 20 กิโลกรัม
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 4 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 20 เหรียญออสเตรเลีย)
7. ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 4 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 20 เหรียญออสเตรเลีย)
8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการ
เดินทาง
9. ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า
10. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ ตในโรงแรม เนื่ องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ ตเป็ นชัว่ โมง
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 80,000.-บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่ งท่าน
2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้าประเทศ
ออสเตรเลียก่อน 21วันทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
3. หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทน
ั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสาย
การบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
4. สาหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ กรณี
ลูกค้าที่ผลวีซ่าผ่านก่อน 30 วันทาการ ขอชาระยอดค่าใช้จา่ ยทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รบั เงินครบ
ทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
6. เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
7. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
8. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับ
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ายค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู ้
เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วันทาการคืนค่ามัดจาทั้งหมด 80,000.- บาท.
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 75-90 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจา 60,000.-บาท
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจาทั้งหมด
- กรณีออกตั ๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั ๋ว
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-75 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดเพราะเป็ นช่วงพีค (เทศกาล
ต่างๆ)
แจ้งยกเลิกในวันเดินทางหรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทยหรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ
จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
กรณีวีซ่าไม่ผ่านก่อนเดินทาง วันทาการคิดค่าใช้จา่ ยตามความเป็ นจริง หากหลังจากนี้ ยึดค่ามัดจาทั้งหมด
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิ ดถนน ระหว่างทาทัวร์
ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคานึ งถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
2. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่ องจากมี
สิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนาเข้าประเทศ
3. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่านไม่วา่ จานวนทั้งหมดหรือบางส่วน หากเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางออกหรือเข้าประเทศ ดังนี้
3.1 เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
3.2 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้ นเครื่องให้ผูโ้ ดยสารอันเนื่ องจากหนังสือ
เดินทางชารุดหรือที่ลูกค้าได้ประทับตราอื่นๆลงในหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศจาก
กองตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงพาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันเดินทาง
3.3 กรณีลูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุ ญาตให้เดินทาง
3.4กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่ องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่าน
มาตรฐานในเรื่องการเงินและการทางานของตัวผูโ้ ดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็ นเท็จ แล้วโดยปฎิเสทวี
ซ่า
3.5 บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง
ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
3.6 บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋ เองเพื่อต่อเครื่องในกรณี
ที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า เนื่ องจากอยูน่ อกเหนื อจากควบคลุมของบริษัทฯ ทัวร์

เอกสารในการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่นวีซ่าโดยประมาณ 45 วันทาการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิ ตย์ และนักขัตฤกษ์) )
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย เริ่ มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริ กซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพื่อ
เดิ นทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้ ผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติ ดต่อ ที่ศนู ย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วย
ตนเอง เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ และต้องจองคิ ววีซ่าก่อนยื่นเท่านัน้
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสาเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-

ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด (สาคัญมาก)
***การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็ นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี)
หรือ สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่ องจากทางบริษัทฯ จะนาพาสปอร์ตไป
รูดเล่มที่ VFS แล้วนากลับมาพักไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้ วครึ่ง หรือ 2 นิ้ ว)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) หนังสือรับรองการทางานของบริษัทที่ทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้งั คู่) หรือ
สาเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้งั คู่)
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาเนาบัตรข้าราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาตัวจริง (จะได้คืนเพื่อ
ได้รบั พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ
สถานทูตออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บตั ร
นักเรียน
10) ขอสาเนาสูติบตั ร เด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี
11) เด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทั้งคูจ่ ะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาเภอเท่านั้น จาก
บิดาและมารดาให้อนุ ญาตออกนอกประเทศ
** กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตวั ที่ตวั แทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาเภอจากบิดาและมารดา
อนุ ญาตออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
12) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบ
ั ลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผูส้ ูงอายุ 75 ปี ข้ นึ ไปยืนยันที่ จะ
เดินทางจริง บริษัทฯจะดาเนิ นการให้และแนะนาให้ย่ นื วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่าย
ค่าทัวร์ทง้ั หมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผา่ นหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้
เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบไม่วา่ กรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพื่ อนร่วมเดินทางที่
ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนื องจากมีบางท่านในคณะไม่ผา่ น บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์
ทัง้ หมดรวมถึงญาติหรือผูต้ ิดตามที่ ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ ี )
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่ องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็ นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มใน
การทาประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้ นอยูก่ บั บริษัทฯ ประกันนั้นๆ

หรือ ลูกค้าสามารถทาเองได้) หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม
(Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกาหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที
นอกจากนี้ วีซ่าขึ้ นอยูก่ บั ผลของสุขภาพของผูส้ ูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับ
วีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สาคัญมาก)
ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสาเนาบัตรประชาชนและ สาเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่ม
เข้า VFS แล้วนาเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หาก
มีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น -กรณีลกู ค้าใช้บตั รเอเบค
โดยปกติบตั รเอเบค(APEC CARD) จะใช้สาหรับเดินทางเพื่อธุรกิจเท่านั้น ซึ่งการเดินทางกับทัวร์จะต้องยื่น
วีซ่าท่องเที่ยว เนื่ องจากการท่องเที่ยวจะต้องยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บตั รเอเบค
(APEC CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ หากยื่นวีซ่าท่องเที่ยว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดย
อัตโนมัติ เนื่องจากตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดย
อัตโนมัติ)
ทัง้ นี้ข้ ึนอยู่กบั ดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ
ต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
http://thailand.embassy.gov.au/หรือ โทร. +66 2 344 6300
เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุ มตั ิวีซ่านั้นขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่
สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมี
ความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด หรือ หากต้องการยื่น
คาร้องขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว
และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่ องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือน
ข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่าน ขึ้ นอยูก่ บั ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด

ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนื อ, 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไข
ที่จะยื่น
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ขา้ งต้นให้ครบตามที่กาหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***
โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน
(สาคัญมาก กรุณาใส่ขอ้ มูลตามจริง)
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด .........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
.................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปั จจุบนั .............................................. ตาแหน่ ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรือร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู.่ ............................................................................................................ รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี -ภรรยา (.....)
แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล .............................................................................. วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .......................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ

ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา
...............................................................................
ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ....................................
10. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......)
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN (เตียงแยก) /DBL(เตียงเดี่ยว) ............ห้อง
10.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่……..ห้อง
10.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
10.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้องพักผูใ้ หญ่3ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
12. อาหาร
ไม่ทานเนื้ อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรสั
อื่นๆ............................................................
13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................
14. รีเควสที่นัง่ .........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษัทฯ จะแจ้งทางสาย
การบินฯ ตามที่ รีเควสมา แต่ไม่สามารถการันตีได้เลย ขึ้นอยูก่ ับพิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรี
เควส long leg ทางสายการบินไม่รบั จอง ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์เชคอินด้วยตัวท่านเอง)

