BW. POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS
ซิดนีย – บลูเมาทเทนส – เมลเบิรน – เกรทโอเชี่ยนโรท 6 วัน 4 คืน
บริษัท บิ๊กเวิลด ฮอลิเดย จํากัด ขอเชิญทานเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย เมืองเอกแหงรัฐ
นิวเซาทเวลส ลองเรือสําราญชมอาวซิดนีย ชมโรงละครโอเปราเฮาส สิ่งกอสรางอันโดงดังของออสเตรเลียที่องคการ
ยูเนสโกไดประกาศใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหงใหม ชมความงามของอาวซิดนีย ทามกลางแสงตะวันและ
ทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอาวซิดนีย ชมสัตวพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาลา พารค ชมเขาสามอนงค
THREE SISTERS ROCK ตํานานแหงอุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส อันเปนมรดกโลก เมลเบิรน ชมอาคารรัฐสภา
อาคารที่กอสรางตามแบบสถาปตยกรรมยุโรป สวนฟตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานา
พันธุ และ กระทอมกัปตันคุก นักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผูคนพบทวีปออสเตรเลีย นําทานเดินทางสู
เกาะฟลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุมใหญบนชายหาดกลับคืนสูรังพรอมอาหารมาฝากลูกตัวนอย
รถไฟจักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแตเดิมเคยใชเปนเสนทางในการขนถายลําเลียงถาน
หินระหวางเมืองในสมัยกอนแตปจจุบันดัดแปลงใหเปนรถไฟในการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
 เมนูพิเศษ!! กุงลอบสเตอรครึ่งตัว เสิรฟพรอมไวนรสเยี่ยม
 พรอมสะสมไมลจากการบินไทย

กําหนดการเดินทาง

25- 30 มีนาคม 2560
DAY
1
2
3
4

ITINERARY
กรุงเทพ – ซิดนีย
นครซิดนีย – สวนสัตวพื้นเมือง KOALA PARK
อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส - ซิดนีย
นครซิดนีย – เที่ยวชมเมือง – ลองเรือชมอาวซิดนีย
ช็อปปง (บิน) เมลเบิรน
เกรทโอเชีย่ นโรด(เต็มสาย)-เมืองอโพโลเบย
พอรตแคมเบลล-เมลเบิรน

5

เมลเบิรน–รถไฟจักรไอน้ําโบราณ
ชมเพนกวินที่เกาะฟลลิป พรอมทานกุงมังกรคนละครึ่งตัว

6

นครเมลเบิรนชมเมือง – ช็อปปง – กรุงเทพฯ
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วันแรกของการเดินทาง
15.00 น.
17.50 น.

คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 2 แถว D
เคานเตอรสายการบินไทย (TG) เจาหนาทีค่ อยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟาสู นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 475

วันที่สองของการเดินทาง
07.10 น.

เที่ยง

ค่ํา

กรุงเทพฯ – นครซิดนีย

นครซิดนีย – สวนสัตวพื้นเมือง KOALA PARK -อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส
เดินทางถึงทาอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลียหลังผาน
พิธีตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางสู สวนสัตวพื้นเมือง KOALA PARK
SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตว
พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาลา จิงโจ วอมแบท ใหทานไดสัมผัสและถายรูปคู
กับโคอาลาตัวนอยอยางใกลชิด สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือของ
ทานเอง สดชื่นผอนคลายไปกับบรรยากาศอันรมรื่น บนพื้นที่กวา 10 เอเคอรของ
ผืนปาอันอุดมสมบูรณเขตรอนชื้น
รับประทานอาหารกลางวัน แบบทองถิ่น ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสู อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส ชื่นชมทิวทัศนอันสวยงาม
บนผืนแผนดินและหุบเขาอันกวางใหญซึ่งเปนที่อยูของนกนานาชนิด สัตวตาง ๆ
สามารถอาศัยอยูตามธรรมชาติและเต็มไปดวยตนยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกล
เปนสีน้ําเงินตามหุบเขาอันกวางใหญ ผานเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อวา
KATOOMBA จากนั้นชม เขาสามอนงค (THREE SISTERS ROCK) เปน
แทนหินใหญสามกอนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเปนตํานาน
ความรักอันแสนเศราของยักษสาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปใหเปนหินสามกอน
ทําใหหุบเขาแหงนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นนําทานเดินทางสู SCENIC WORLD
บริษัทที่บริการกระเชาและรถรางลงหุบเขาทําใหทานไดชมเขาสามอนงคได
สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นําทานรถรางไฟฟา (KATOOMBA SCENIC
RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถานหินในสมัยกอนมีความชันถึง 45 องศา
วิ่งผานทะลุหุบเขาอันสูงชันสูหุบเขาดานลางอยางตื่นเตนและหวาดเสียว จากนั้นให
ทานไดเดินชมธรรมชาติตามทางไมทจี่ ัดไวอยางสวยงามใตหุบเขา ชมปาฝนและ
หุนจําลองการขุดถานหินในสมัยกอน จากนั้นขึ้นกระเชา SCENIC CABLEWAY
จากใตหุบเขาสูดานบนพรอมชมความงดงามเบื้องลางของหุบเขาสีน้ําเงินที่ทานยัง
สามารถชมยอดเขาสามอนงคอีกมุมที่แตกตาง
หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองซิดนีย
รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก
SYDNEY METRO CENTRAL/ GREAT
SOUTHERN HOTEL/ TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเทา
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วันที่สามของการเดินทาง
เชา

เที่ยง

ค่ํา

นครซิดนีย – เที่ยวชมเมือง – ลองเรือชมอาวซิดนีย – ช็อปปง – เมลเบิรน
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานชมนครซิดนีย โดยผานชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุมสาวชาวออสซี่นิยม
มาพักผอนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศทามกลางสายลม แสงแดด
อันสดชื่น ที่นิยมเลนกระดานโตคลื่น หาดทรายแหงนี้ยังไดเปนเสนทางในการวิ่ง
มาราธอนและวอลเลยบอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปก ป 2000
ผานชมบานของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหนาผาเพื่อชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของอาวซิดนีย และมหาสมุทรแปซิฟคที่สวยงาม แวะทีเ่ ดอะแกป จุดชม
วิวที่สวยงามอีกแหงที่ทานจะไดชมทองทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟก และ
ความงามของปากอาวทางเขาซิดนียในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเปนจุดวางปน
ใหญยิงตอตานขาศึกที่เขามาทางเรือในยามสงคราม มาหินของมิสซิสแม็คควอรี่
มานั่งหินตัวโปรดของภริยาของผูสําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส ซึ่งเปน
มาหินทรายอยูปลายสุดของสวนสาธารณะ ดานหนาเปนอาวซิดนียที่สวยงาม
นอกจากนี้ดานบนสวนสาธารณะยังเปนจุดถายรูปที่สวยงามที่ทานจะถายรูปใหเห็น
โรงละครโอเปรา เฮาสและสะพานฮารเบอรเปนสัญลักษณของนครซิดนีย
แวะรานชอปปงสินคาพื้นเมืองเพื่อเปนของฝาก อาทิเชนครีมบํารุงผิว หรือของที่
ระลึกตาง ๆ เชนพวงกุญแจโคอาลา หรือจิงโจ นําทานสูทาเรือ
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต อาหารเอเซียบนเรือ
ลองเรือสําราญในอาวซิดนีย เพื่อชมโรงละครโอเปราเฮาส (OPERA
HOUSE) สิ่งกอสรางที่โดดเดนดวยหลังคารูปเรือซอนกันอันเปนเอกลักษณใน
แบบสถาปตยกรรมรวมสมัยที่สรางชื่อเสียงใหกับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอรน
อูซอง สถาปนิกชาวเดนมารก ดวยงบประมาณในการกอสรางกวารอยลานเหรียญ
ใชเวลาในการกอสรางนานถึง 14 ป และองคการยูเนสโกไดลงทะเบียนขึ้นเปน
มรกดโลกในป พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปดวยหองแสดงคอนเสิรต หอง
แสดงละคร และหองภาพยนตร และรานอาหารจํานวนมาก ระหวางลองเรือทาน
ยังสามารถถายรูปกับสะพานฮารเบอร ที่เชื่อมตอระหวางซิดนียทางดานเหนือกับ
ตัวเมืองซิดนียเขาหากัน ทอดยาวกลางอาวซิดนียไดอยางสวยงามและทําใหการ
เดินเขาสูตัวเมืองซิดนียไดสะดวงยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นําออกมาลองอาว
อวดความงามในอาวแหงนี้ จากนั้นเดินทางกลับสูซิดนีย ใหทานไดอิสระชอป
ปงที่ยานซิตี้เซ็นเตอร หรือปปงสินคามากมายจากหางดัง Queen Victoria
Building (Q.V.B) ไดรับการปรับปรุงตกแตงใหมอยางสวยงาม เปนที่รูจักกัน
ทั่วไปในทองถิ่นวาตึก QVB ตั้งอยูที่บนถนน George Street ระหวางถนน Market
กับ ถนน Park เปนอาคารชอปปงสูงสี่ชั้น มีสินคาประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช
ในบาน หรือแมแตดอกไม ทานสามารถเดินทางใตดินสูยาน Centre Point เพื่อซื้อ
สินคายี่หอดังมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารไทย
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…….น.
…….น.

จากนั้นเดินทางสู สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย
เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู เมลเบิรน เที่ยวบินที่
ถึงนครเมลเบิรนเมืองหลวงแหงรัฐวิคตอเรีย
นําทานเขาพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL
หรือเทียบเทา

วันที่สขี่ องการเดินทาง
เชา

เที่ยง

ค่ํา

เกรทโอเชี่ยนโรท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย –พอรตแคมเบลล -เมลเบิรน
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางจากเมลเบิรนตามเสนทางสาย เกรทโอเชีย่ นโรดแบบเต็มสาย ที่
สวยงามและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวที่จะพลาดไมไดเลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย
ผานทางเมืองจีลองที่เปนเมืองแหงอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จากนั้นนําทาน
เขาสูเขตเกรทโอเชี่ยนโรด ใหทานไดชมทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝงมหาสมุทร
และหาดทรายตาง ๆ ตามเสนทางที่งดงามแหงหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผาน
เมืองAnglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปดวยธรรมชาติพรอมทะเลสวยงามและ
สงบ กอนเขาสู Apollo Bay ที่เปนอีกเมืองยอดนิยมของนักทองเที่ยวที่สวยงามอีก
เมืองและมีน้ําทะเลสีน้ําเงินตัดกับปาอันเขียวขจีทําใหเมืองนี้มีเสนหสวยงาม
นอกจากนี้ระหวางทางผานชมโคอาลาที่อยูตามตนยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนั้นเดินทางตอสู พอรตแคมเบลล สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก
คุณจะตองตะลึงกับภาพทิวทัศนอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟค และลักษณะภูมิ
ประเทศที่ไมเหมือนที่ใด ๆ ในโลก นําทานชมปรากฏการณธรรมชาติของหิน
Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา
คริสต ซึ่งถือวาเปนความมหัศจรรยทางธรรมชาติที่ไมควรพลาด ( แนะนําซื้อทัวร
เพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร ใหทานชมความงามในมุมสูงที่รับรองไดวาทานจะตอง
ประทับใจ ราคาที่เริ่มตนโดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเวลา
10 นาที สําหรับทานที่สนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร)
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมลเบิรน
รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

เมลเบิรน–รถไฟจักรไอน้ําโบราณ–ชมนกเพนกวินที่เกาะฟลลิป
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานชอปปงสินคาพื้นเมืองเพื่อเปนของฝากคนไมวาจะเปนตุกตาโคอาลา จิงโจ
ครีมบํารุงผิว เสื้อผาราคาที่เปนกันเอง (สถานที่และเวลาในการซื้อของขึ้นอยูกับ
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เที่ยง

ค่ํา

ความเหมาะสมในแตละฤดู หัวหนาทัวรจะเปนผูแนะนํา) จากนั้นสูยานดันดีนองส
ที่ยังเปนปาของตนยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ
เดินทางสูสถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)
ซึ่งแตเดิมเคยใชเปนเสนทางในการเดินทางระหวางเมืองและขนสงสินคาเปด
ใหบริการในป ค.ศ.1900 เปนรถไฟสายเกาที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปจจุบันไดถูก
ดัดแปลงนํามาใชในการทองเที่ยวชมปา นําทานนั่ง รถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพื่อ
ชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเสนทางวิ่งของรถไฟและทานยัง
สามารถนั่งหอยขาผอนคลายอารมณพรอมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปดวย
หุบเขาและปาสูงที่ยังคงความสมบูรณ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต หรือ บารบีคิว
นําทานเดินทางสูเขตอนุรักษธรรมชาติ เกาะฟลลิป ซึ่งเปนเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไป
ดวยสัตวพื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษทั้งสัตวน้ําและสัตวปาและคงความเปน
ธรรมชาติที่มีหาดทรายและปาพุมเล็ก ๆ ซึ่งเปนที่อยูของเพนกวินตัวนอย แมวน้ํา
และนก นานาชนิด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูกุงลอบสเตอรครึ่งตัว เสิรฟพรอมไวนรสเยี่ยม
นําทานสู PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณอันนา
ประทับใจกับการชมความนารักของ ฝูงเพนกวินพันธุเล็กที่สุดในโลกที่อยูรวมกัน
เปนกลุมใหญบนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงาม
ยามพระอาทิตยอัสดงซึ่งทานจะไดเห็นฝูงเพนกวินตัวนอยพรอมใจกันยกขบวน
พาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสูรังพรอมอาหารในปากมาฝากลูกตัวนอยที่รออยู
ในรัง เหลาเพนกวินทั้งหลายจะสงเสียงเรียกหาลูกและเดินใหทานเห็นความนารัก
อยางใกลชิด เพนกวินนอยเหลานี้จะออกไปหาอาหารแตเชาและจะกลับมาอีกที
ตอนพระอาทิตยตก ( หามถายรูปเพนกวิน เพราะเปนการรบกวนหรืออาจจะทํา
ใหเพนกวินตกใจ ) จากนั้นนําทานเดินทางสูเมลเบิรน
นําทานเขาพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

นครเมลเบิรนชมเมือง – ช็อปปง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานชมเมลเบิรนเปนเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจดวยการผสมผสานทั้งความเกา
และความใหมเขาดวยกัน เปนเมืองหลวงที่ตั้งอยูบนริมฝงแมน้ํา Yarra มี
สวนสาธารณะริมน้ํา มีสถาปตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18
คละเคลากับตึกสูงระฟาในสมัยปจจุบันทําใหมีภูมิทัศนของเมืองที่ไมเหมือนใคร มี
แมน้ําตั้งอยูใจกลางเมืองอันเปนเสนหของเมลเบิรน
นําทานชม อาคาร
รัฐสภา อาคารที่กอสรางตามแบบสถาปตยกรรมยุโรป ชม สวนฟตซรอย
สวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ เปนที่ตั้ง กระทอม
กัปตันคุก (ไมรวมคาเขาชมในกระทอม)บานพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคน
สําคัญของโลก ผูคนพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต กระทอมนี้ไดถูกยายมา
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16.15 น.
21.45 น.

เพื่อเปนการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรนในวาระครบรอบ 100 ป อิสระชอปปงอยาง
จุใจในยานไชนา ทาวน รานคามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบานเกา
สรางตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 19 ดวยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย
หรือจะชอปปงหางสรรพสินคาชื่อดัง อาทิ หางเดวิด โจน หางมายเออร ในยาน
ถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปดวยรานเสื้อผาแฟชั่น
หลากหลายสําหรับบุรุษและสตรี (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)
จากนั้นทําทานเดินทางสูทาอากาศยานนครเมลเบิรน
เหิรฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
*****************************

กําหนดการเดินทาง

อัตราคาบริการ
วันที่ 25 – 30 มีนาคม 2560

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

ราคารวมตั๋ว
25-30 มีนาคม 60

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน
ระหวางประเทศ
(รวมตั๋วภายในประเทศแลว)

63,900.- บาท
58,900.- บาท
54,900.- บาท
49,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000. -บาท

44,900.- บาท
40,900.- บาท
37,900.- บาท
35,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000. -บาท

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
* การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผโู ดยสาร จํานวน 20 ทานขึน้ ไป หากผูโ ดยสารที่เปนผูใ หญต่ํากวา 20 ทาน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
* กรณีออกตั๋วแลวมีการยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาตั๋วได (NO REFUND) เพราะเปนเงื่อนไขตั๋วกรุป ของสายการบิน
* สําหรับหองที่เปนสามเตียง (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนนอยและบางโรงแรมอาจจะเปนเตียงใหญสองเตียงที่
สามารถพักได 3 ทาน (2 Double beds) หรืออาจเปนหอง 1 เตียงใหญและ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สําหรับ
หองนอน 3 ทาน
* บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินลาชา
หรือจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวน กรุปไมสามารถออกเดินทางได
*หากทานตองการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน กรุณาแจงใหเราทราบในตอนจองทัวรหรือ
กอนเดินทางอยางนอย 10 วัน เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามทีข่ อหรือไมขึ้นอยูกับสายการบินจะพิจารณาให
* มีวซี าออสเตรเลียแลว ลดทานละ 4,500 บาท
* กรณีลูกคามีวีซา อยูแลว หรือ มีบัตรอนุญาตใหเขา-ออก ประเทศ โดยไมตองยื่นวีซา เชน บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบหรือคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น หากไมไดรับอนุญาตเขาประเทศ เนื่องจากเปนดุลพินิจของเจาหนาตรวจคนเขาเมือง
* หากจํานวนลูกคาที่เดินทาง 15 -18 ทาน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นงั่ ในการบริการตลอดการเดินทาง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไมมีคนยกกระเปา
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อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแลว ตามที่ระบุในรายการ
คาโรงแรมที่พัก (สองทานตอหนึง่ หอง), คารถรับสงระหวางนําเทีย่ ว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงทีม่ ี, คาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย
คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
สําหรับผูเดินทางไปพรอมกรุป ในระยะเวลาทองเที่ยวกับทัวรเทานั้น ประกันการเดินทางจะไมคมุ ครองผูที่อายุต่ํา
กวา 1 ปหรือเกิน 85 ปขึ้นไป (อายุ 1-15ป และ 75-84ปคุมครอง 50 % รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม ) และทานที่
ไมไดเดินทางจากประเทศไทยพรอมกับกรุป บริษทั จะคืนคาประกันการเดินทางใหทานละ 200 บาท ทานสามารถทํา
ประกันดวยตัวทานเอง หรือหากตองการใหทางบริษัททําประกัน(รายเดี่ยว)ให กรุณาติดตอสอบถามกับทางบริษัท
คาน้ํามันจากสายการบิน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 59 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน หาก
สายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากนี้
คาวีซาออสเตรเลีย สําหรับคนไทย
.

อัตรานี้ไมรวม



คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตใหโหลดกระเปา
ไดทานละ 30 กิโลกรัม และ กระเปาเล็กถือขึ้นเครื่องได 1 ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม และ สายการบินภายใน (Domestic) ได
ทานละ 1 ใบ ไมเกิน 23 กิโลกรัม
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิม่ เอง
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาทิปไกด คาทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน สวนคาทิปคนยกประเปาทีโ่ รงแรม
ไมมีเพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยก
กระเปา
ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถ/ ไมแจกกระเปา
ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยสวนใหญจะขายเปนเน็ตเปนชั่วโมง

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000.- 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
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เงื่อนไขการยกเลิก
คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตั๋วเครื่องบิน คาโรงแรมและคาวีซาลวงหนาซึ่งไมสามารถเรียกเงินคืนได หากผูเดินทาง
ยกเลิกหรือไมสามารถเดินทางไดดว ยเหตุผลไดก็ตามจะเปนไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 51 วันทําการคืนคามัดจํา 20,000.- บาท.
แจงลวงหนา 31– 50 วัน กอนเดินทาง หักคามัดจําตั๋วทานละ 20,000 บาท

แจงลวงหนา 21 - 30 วัน กอนเดินทาง ยึดคามัดจํา 20,000.- บาท และมีคาใชจา ยเพิ่มดังนี้
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดคามัดจําทั้งหมดและหักคาใชจาย 50% จากราคาทัวร
- กรณีออกตั๋วแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคาตั๋ว หรือยึดมัดจําทัง้ หมด (บริษทั ฯ ตองออกตั๋วโดยสวนใหญอยาง
นอย 15 วันกอนเดินทาง)
- กรณียื่นวีซาแลว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคาวีซา สถานทูตไมคืนคาวีซา (NON REFUND)
- กรณีติดธุระสวนตัว หรือ เอกสารไมพรอมที่จะยื่นวีซา ขอยึดมัดจําทั้งหมด
แจงลวงหนา 1 – 20 วัน กอนเดินทาง จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง หรือไมใชบริการระหวางทัวร จะไมมีการคืนเงินไมวากรณีได ๆทัง้ สิ้น

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลาชาของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเดินทางเปน
สําคัญ และบริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางออก หรือเขาประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งตองหามนําเขาประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมคืนเงินไหทานไมวาจํานวนทัง้ หมดหรือบางสวน บริษัทฯจะไมรับผิดชอบ
ในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซาอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซาไมครบถวนและไมผานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการ
ทํางานของตัวผูโ ดยสารเอง บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกบั
ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวทีพ่ ํานักอยูในประเทศไทย บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศไทยที่ทานออกตั๋ว
เองเพื่อตอเครื่องในกรณีที่สายการบินระหวางประเทศลาชา

เอกสารในการขอวีซา (Update 03-May-2016)
ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป จะเริ่มการเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซ จากผูสมัครทุกทาน ที่สมัครขอวีซา
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผูยื่นขอวีซาทุกทาน จะตองมาติดตอ ที่ศูนยยื่นวีซาออสเตรเลีย ดวยตนเอง
เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
หนังสือเดินทาง มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถายสําเนาหนาที่มกี ารเดินทางเขา-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)
1)
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5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)

หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไดทั้งคู) หรือสําเนา
ทะเบียนการคาถาเปนเจาของกิจการ
ขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไดทั้งคู)
ขาราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรขาราชเกษียณ
หลักฐานการเงิน โดยใชสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะไดคืนเพื่อไดรับ
พิจารณาวีซาแลว) หรือ statement ยอนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเทานั้น หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไมรับ Bank Guarantee ในการใชยื่นวีซา
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปดเทอมใชบัตร
นักเรียน
ขอสําเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ํากวา 16 ป
เด็กอายุต่ํากวา 16 ป หากไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูที่ไมไดเดินทางไปดวย โดยใหทางอําเภอออกใหอนุญาตออก
นอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม 1229
11.2 หรือ ทัง้ บิดาและมารดา ไมไดเดินทางพรอมกับเด็กทั้งคู ทางผูปกครองทั้ง 2 ตองไปขอโดยใหทางอําเภอ
ออกให อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอรม 1229 และ ตองไปโชวตัวที่ตัวแทน
ยื่นวีซา VFS ทั้งคูพรอมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพรอมกันไมตองใชหนังสือยินยอม
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับลูกคาที่มีอายุเกินกวา 75 ป ( ยกเวนกรณีที่ผูสูงอายุ 75 ปขึ้นไปยืนยันที่จะ
เดินทางจริง บริษัทฯจะดําเนินการใหและแนะนําใหยื่นวีซา กอนวันเดินทางมากกวา 45 วัน และตองจายคาทัวร
ทั้งหมดกอนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซา ไมผานหรือออกไมทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําใหเดินทางไมได
บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบไมวากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไมรับผิดชอบกรณีเพื่อนรวมเดินทางที่ผานแลวจะยกเลิก
เดินทางเนืองจากมีบางทานในคณะไมผาน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดรวมถึงญาติหรือ
ผูติดตามที่ผลวีซาออกแลวแตยกเลิกเพราะกรณีน)ี้
กรณีที่ยืนยันจะใหยื่นวีซา เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการยื่นวีซาเปนเวลานาน และมีคาใชจายเพิ่มในการ
ทําประกันสุขภาพซึ่งลูกคาจะตองจายเองพรอมกับตอนยื่นวีซา (ราคาขึ้นอยูกับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกคา
สามารถทําเองได) หลังจากยื่นแลว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะสงใบฟอรม (Health Form) เพื่อ
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซาอีกที นอกจากนี้วีซาขึ้นอยูกับผลของ
สุขภาพของผูสูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเปนรายบุคคล สวนวันรับวีซาไมสามารถระบุได กรุณาใส
หมายเลขโทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทบาน และอีเมล (สําคัญมาก) ที่สามารถติดตอได ลงในสําเนาบัตร
ประชาชนและ สําเนาทะเบียนบาน เพื่อกรอกฟอรมในการยื่นวีซา
ระยะเวลาในการยืน่ วีซาประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางทานไดยื่นเลมเขา VFS
แลวนําเขาสถานทูตแลวไมสามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม หากมีการใชเลม
เดินทางไปประเทศอื่นกอน จะตองแจงใหเราทราบกอนยื่นวีซา หากทานไมแจงใหทราบ บริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --
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เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัตวิ ีซานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เปนแคตวั แทนยื่นวีซาไมสามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได
ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเทีย่ วยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทานั้น

กรณีถูกปฎิเสทวีซา
1. หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด หรือ หากตองการยื่นคํารองขอวีซา
ใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินคาทัวรทงั้ หมด
3. หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเนื่องมาจากการใชหลักฐานปลอม บิดเบือนขอเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
4. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซา ของทาน
ขึ้นอยูกับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินคาทัวรทงั้ หมด

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 ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับยืน่ วีซา หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา ไมตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุป***
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไวขางตนใหครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอวีซา 

**** เมือท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงหมดแล้
ั
ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปเกิด .......................................... อายุ .................... ป สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ............................
BW. AUSTRALIA POPULAR 6D4N (TG ) MAR 17 – promotion ( issued 3DEC16)

Page 10

โทรศัพทบาน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปจจุบัน .............................................. 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....................................
ขอมูลสวนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทหองพัก (จัดหองพัก)
10.1 หองพักผูใหญ 2 ทาน (TWN / DBL) ............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
11. อาหาร
ไมทานเนื้อวัว
ไมทานเนื้อหมู
ไมทานสัตวปก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออรคิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถามี)..................................................
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