


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเมลเบิรน	-	เมืองเมลเบิรน	-	สวนฟิตซรอย	-	บานกัปตันคุก	-	ยานจตุ
รัสเฟดเดอเรชั่น	-	อนุสรณสถานรําลึกถึงสงครามโลก	-	อาคารรัฐสภา
ออสเตรเลีย	-	โบสถเซนตแพ็ททริค

พักที่	MEL
BAYVIEW
EDEN
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 เกรทโอเชี่ยนโรด	-	พอรตแคมเบลล	-	12	สาวกของพระเจา	-	เมืองเมลเบิรน

พักที่	MEL
BAYVIEW
EDEN
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 รถไฟพัฟฟ่ิง	บิลลี่	/	สถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ	-	สวนสัตวพื้นเมือง	-	เกาะ
ฟิลลิป	-	เขตอนุรักษนกเพนกวินแหงทะเลใต	-	ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน

พักที่		MEL
BAYVIEW
EDEN
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 สนามบินเมลเบิรน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

23	ก.พ.	61	-	27	ก.พ.	61 ฿60,900 ฿54,900 ฿51,900 ฿8,900

28	ก.พ.	61	-	4	มี.ค.	61 ฿58,900 ฿52,900 ฿49,900 ฿8,900

26	มี.ค.	61	-	30	มี.ค.	61 ฿58,900 ฿52,900 ฿49,900 ฿8,900



ชวงคํ่า
21.00	น.	คณะเดินทางพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูทางเขาหมายเลข	2	แถว	D

เคานเตอรสายการบินไทย	(TG)	เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงคํ่า-ชวงบาย
00.05	น.	ออกเดินทางสูเมืองเมลเบิรน	ประเทศออสเตรเลีย	โดยการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	465
13.05	น.	ถึงเมืองเมลเบิรน	ประเทศออสเตรเลีย	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานชมเมลเบิรนเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจดวยการผสมผสานทั้งความเกาและความใหมเขาดวยกัน

เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยูบนริมฝ่ังแมน้ํา	Yarra	มีสวนสาธารณะริมน้ํา	มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลาง
ศตวรรษที่	18	คละเคลากับตึกสูงระฟาในสมัยปัจจุบันทําใหมีภูมิทัศนของเมืองที่ไมเหมือนใคร	มีแมน้ําตั้งอยู
ใจกลางเมืองอันเป็นเสนหของเมลเบิรน
หลังจากน้ันชม	สวนฟิตซรอย	สวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ	เป็นที่ตั้ง	กระทอม

กัปตันคุก	(**ไมรวมคาเขาชมในกระทอม)	บานพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก	ผูคนพบทวีป
ออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต	กระทอมน้ีไดถูกยายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรนในวาระครบรอบ	100
ปี
ผานชม	Federation	Square	เป็นยานที่ครึกครื้นของเมืองเมลเบิรนตรงปลายแมน้ํา	Yarra	River	ขามฝ่ัง

ถนนจากสถานี	Flinders	Street	Station	ที่น่ีเป็นศูนยรวมของแกลอรี่	โรงภาพยนตร	รานอาหารภัตตาคารที่ได
รับรางวัล	มีคาเฟและบาร	มีลานเปิดกวางสําหรับจัดกิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการที่ลอมรอบไปดวยอาคาร
สถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก	มีรานอาหารมากมายหลายสไตล
นําทานชม	อนุสรณสถานสงคราม(Shrine	of	remembrance)	เป็นอนุสรณสถานสงครามที่ใหญที่สุดใน

ประเทศออสเตรเลีย	ตั้งอยูบริเวณคิงโดเมนสบนถนนเซนตคิวดา	สถานที่แหงน้ีรัฐบาลออสเตรเลียไดสรางขึน้
เพื่อรําลึกถึงชายหญิงที่รับใชชาติและเสียสละในสงครามโลกครั้งที่	1	ขณะไปรบยังสนามรบกัลลิโปลีประเทศ
ตุรกี	ณ	สมรภูมิแหงน้ีจึงเกิดเป็นวัน	“แอนแซ็ค”	(25	เมษายน)	ในวันน้ีเหลาชาวออสเตรเลียนไดจัดพีธีรําลึกถึง
ผูรับใชชาติจํานวนกวา	114,000	นายและเสียชีวิต	19,000	นาย	โดยจะนําดอกปอปป้ีสีแดงมาแสดงความเคารพ
ณ	สถานที่แหงน้ีซึ่งจะจัดเป็นประจําในทุก	ๆ	ปี	
ผานชมอาคารรัฐสภาแหงเมลเบิรน	(Parliament	House	Melbourne)	กอสรางขึน้	ณ	เดือนธันวาคม

ค.ศ.1855	จนถึง	ค.ศ.1929	ออกแบบโดย	“ชาลี	แพสลียและปีเตอร	เคอร”	อํานวยการกอสรางโดย	“จอน	คิงส”	ซึ่ง
ใชพื้นฐานศิลปะนีโอคลาสสิค	ตั้งอยูบริเวณถนนสปริงทิศตะวันออกของเมลเบิรนในรัฐวิคตอเรีย	สถานที่แหงน้ี
เคยถูกใชเป็นทั้งรัฐสภาแหงรัฐวิคตอเรีย	2	ครั้งในปี	1855-1901และ	1927-ปัจจุบัน	ทั้งยังเคยถูกใชเป็นอาคาร
รัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหวางปี	1901-1927	อีกตางหาก	สถานที่แหงน้ีไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกสําคัญของรัฐวิคตอเรีย	และไดเฉลิมฉลองครบรอบ	150	ปีในปี	2006	ที่ผานมา
ผานชมวิหารเซนตแพทริค	(St.Patrick’s	Cathedral,	Melbourne)	เป็นวิหารในศาสนาคริสตนิกายโรมัน

คาทอลิคที่ใหญที่สุดในรัฐวิคตอเรีย	โดย	James	Goold	ผูเป็นบิช็อปทานแรกแหงเมืองMelbourne	ตอมาไดเป็นบิ
ช็อปแหงออสเตรเลียคนที่	4	มีดําริให	William	Wardell	ผูเป็นทั้งนักบวชและสถาปนิกที่สําคัญแหงเมืองน้ีเป็นผู



ออกแบบและควบคุมการกอสรางทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธิคระหวางศตวรรษที่	14	โดยมีพื้นฐานมาจากมหาวิหาร
ยุคกลางในประเทศอังกฤษ	โดยเริ่มวางแผนและกอสรางเมื่อวันที่	8	ธันวาคม	1858-1939	ตอมาไดบูรณะครั้ง
ใหญเมื่อปี	1994	เพื่อที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ	100	ปี	ในอีกสามปีถัดมา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาพักที่โรงแรม	MEL	BAYVIEW	EDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

สนามบินของนครเมลเบิรน	ทาอากาศยานทัลลามารีน	ตั้งอยูที่เมืองทัลลามา
รีน	ในรัฐวิกตอเรีย	ประเทศออสเตรเลีย	เป็นทาอากาศยานหลักอันดับสองของ
ออสเตรเลีย	เป็นรองจากทาอากาศยานนานาชาติคิงสฟอรดสมิธ	และยังเป็น
ฐานบริการของควอนตัส	และสายการบินลูกอยางเจ็ตสตารแอรเวย	รวมถึงไท
เกอรแอรเวยออสเตรเลียซึ่งจะเริ่มเปิดฐานบริการที่เมลเบิรนในชวงปลาย
ปีพ.ศ.	2550

เป็นเมืองใหญอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย	รองจากนครซิดนีย	เมลเบิรน
เป็นเมืองที่นาอยูมากที่สุดเมืองหน่ึงของโลก	เน่ืองจากความปลอดภัยสูง	และ
คาครองชีพที่คอนขางตํ่ า

สวนฟิตซรอย	เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ
เป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ	เน่ืองจากจะเป็นสวนสาธารณะแลว
ยังมีกระทอมกัปตันคุก	ซึ่งเป็นนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก	ผูคนพบ
ทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต	กระทอมน้ีไดถูกยายมาเพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองนครเมลเบิรนในวาระครบรอบ	100	ปี	บานหลังน้ีแตเดิมน้ันอยูที่ประเทศ
อังกฤษ	แตทางออสเตรเลียไดขอซื้อมา	เพื่อนํามาตั้งไวในสวนฟิตซรอย
ลักษณะตัวบานคอนขางที่จะเกาแกตั้งแตปี	ค.ศ.1755	โดยมีการรื้อบานเป็น
สวนๆ	แลวสงลงเรือมาประกอบใหม	ในปี	ค.ศ.1934	ดานในมีนิทรรศการเกี่ยว
กับกัปตันคุก	และตกแตงใหเกาตรงกับสมัยน้ัน

เขาเป็นคนแรกที่คนพบ	ทวีปออสเตรเลีย	เมื่อ	ค.ศ.	1770	ตอมาทาน	เซอร	รัส
เซล	กริมเวด	ไดซื้อมาจากอังกฤษ	โดยรื้ออิฐออกมาทีละกอน	แลวถูกลําเลียง
มาทางเรือ	และมาประกอบใหมที่น่ี	นํามาตั้งไวที่สวนฟิทซรอย	(Fitzroy
Gardens)	เมื่อปี	1934	เพื่อเป็นของขวัญครบรอบหน่ึงรอยปีของรัฐวิคตอเรีย
และเพื่อเป็นการระลึกถึงการเดินทางคนพบทวีปออสเตรเลียของกัปตันคุก
ขาวของเครื่องใชภายในบานบางอยางเป็นของดั้งเดิม	บางอยางก็เป็นของที่ทํา
เลียนแบบขึน้มาใหม	แลวใหนักทองเที่ยวเดินเขาไปชมภายในบานได	ซึ่งมี
เครื่องใชไมสอยที่ทําดวยไมและโลหะ	ที่แสดงถึงหองครัวในสมัยน้ัน	เมื่อขึน้
บันได	ไป	ก็จะเห็นหองซึ่งใชเป็นทั้งหองนอนและหองน่ังเลน	เปลเด็กทําดวยไม
โอค	ตะเกียง	เทียนไข	ซึ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของสตรีในยุคอังกฤษ
โบราณที่ตอนกลางคืน	ตองทอผา	หรือป่ันดายไปดวย	ขณะเดียวกันก็ไกวเปล
กลอมลูกนอนไปดวย



**ราคาไมรวมคาเขาชมในกระทอมกัปตันคุก**

ชมสถาปัตยกรรมที่ลํ้ าหนาของพื้นที่หลักของทางราชการของเมลเบิรน	ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมในการจัดงานแสดง	สํารวจพิพิธภัณฑ	หรีอเพียงแคดูผูคน
เฟเดอเรชันสแควรคือศูนยราชการหลักและพื้นที่สาธารณะของเมลเบิรน	รูจัก
กันในชื่อเลนวา	"เฟดสแควร"	ที่น่ีตั้งอยูในใจกลางของเมลเบิรน	ลอมรอบโดย
สถานีฟลินเดอรสตรีท	วิหารเซนตพอล	และแมน้ํายารรา	เฟเดอเรชันสแควร
เป็นที่รูจักกันดีในสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย	ซึ่งตั้งตระหงานและแตกตาง
จากอาคารยุควิกตอเรียและนีโอโกธิคที่อยูลอมรอบ	เพียงแคโครงสรางที่กลา
แข็งและเป็นเหลี่ยมเป็นมุม	ก็ทําใหเฟเดอเรชันสแควรเป็นสถานที่ที่นาเยี่ยม
ชมแลว

เป็นอนุสรณสถานสําหรับรําลึกถึงทหารผูรับใชชาติมนสงครามตาง	ๆ	ที่
ออสเตรเลียไดมีสวนรวมดวย	มีอาคารพิพิธภัณฑอาวุธ	หอแสดงภาพเกี่ยวกับ
สงคราม	หองจําลองสมรภูมิในสมัยสงครามโลก	ครั้งที่	2	หองฉายภาพยนต
ฯลฯ

ตึกที่มีสถาปัตยกรรมทันสมัยและมีขนาดใหญโตมากที่สุดแหงหน่ึงของ
ประเทศในซีกโลกใต	มีหองตางๆ	มากถึง	4,500	หอง	พื้นที่ใชสอยกวางขวางถึง
250,000	ตารางเมตร	แตละหองตกแตงอยางทันสมัย	ประดับประดาดวยงาน
ศิลปะอะบอริจิ้นหลายพันชิ้น	จุดเดนอยูที่มีเสาธงขนาดใหญสูงเดนเป็นสงา	ซึ่ง
ใชเวลากอสรางนานถึง	8	ปี	และ	ชม	อนุสรณสถานแหงฃาติซึ่งสรางขึน้เพื่อ
เป็นที่ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่	1	และ	2	ชม	สถานทูต
นานาประเทศ	ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ	หน่ึงในน้ันคือสถานทูตไทย	ใหทานได
ถายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณดานหนาสถานทูตไทยประจํากรุงแคนเบอรรา

วิหารที่สูงที่สุดของออสเตรเลียซึ่งเดนเป็นสงาที่ปลายของยานกลางเมืองเมล
เบิรนแหงน้ีเป็นสถานที่สันโดษและตัวอยางที่ชัดเจนของศิลปะและฝีมือชาง
ของโลกเกา	วิหารเซนตแพทริกเสร็จสมบูรณในปี	1939	หลังจากการกอสราง
ที่ยาวนานกวา	70	ปี	ไดรับการกลาววาที่น่ีเป็นตัวอยางของสถาปัตยกรรม
โกธิคที่ไดรับการฟ้ืนฟูที่เดนชัด	"วิหารเซนต	แพท"	แหงน้ีดึงดูดผูเยี่ยมชมที่มา
ชมความงามจากทุกความเชื่อและศาสนา	วิหารแหงน้ีตั้งชื่อตามนักบุญ
อุปถัมภแหงไอรแลนด	และไดกอสรางเพื่อรองรับประชากรคาธอลิกของเมล
เบิรนในระหวางศตวรรษที่	19	เขาไปภายในจากประตูหลักและเดินไปตามทาง
เดินที่มีสีสันจากกระจกสีและหลังคาที่มีลูกกรงสูงที่ลาดเอียงของวิหาร
ออรแกนของวิหารน้ีถูกสรางขึน้ตั้งแตยุค	1870	ซึ่งมีรูปรางนาอัศจรรยพอ	ๆ
กับเสียง	วิหารเซนตแพทก็ยังเป็นบานของนักรองประจําวิหารเซนตแพทริก

	รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MEL	BAYVIEW	EDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	



รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางจากเมลเบิรนตามเสนทางสาย	เกรทโอเชีย่นโรดแบบเต็มสาย	ที่สวยงามและเป็นที่รูจัก

ของนักทองเที่ยวที่จะพลาดไมไดเลยหากมาถึงรัฐวิคตอเรีย	ผานทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแหงอุตสาหกรรมของ
รัฐวิกตอเรีย	จากน้ันนําทานเขาสูเขตเกรทโอเชี่ยนโรด	ใหทานไดชมทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝ่ังมหาสมุทร
และหาดทรายตาง	ๆ	ตามเสนทางที่งดงามแหงหน่ึงของออสเตรเลีย	โดยผาน	เมืองAnglesea	และเมือง	Lorne	ที่
เต็มไปดวยธรรมชาติพรอมทะเลสวยงามและสงบ	กอนเขาสู	Apollo	Bay	ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักทอง
เที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน้ําทะเลสีน้ําเงินตัดกับป าอันเขียวขจีทําใหเมืองน้ีมีเสนหสวยงาม	นอกจากน้ี
ระหวางทางผานชมโคอาลาที่อยูตามตนยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบตะวันตก

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางตอสู	พอรตแคมเบลล	สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก	คุณจะตองตะลึงกับภาพ

ทิวทัศนอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค	และลักษณะภูมิประเทศที่ไมเหมือนที่ใด	ๆ	ในโลก
นําทานชมปรากฏการณธรรมชาติของหิน	Twelve	Apostles	ซึ่งตั้งชื่อตาม	12	นักบุญ	หรือสิบสองสาวก

ศักดิส์ิทธิข์องศาสนาคริสต	ซึ่งถือวาเป็นความมหัศจรรยทางธรรมชาติที่ไมควรพลาด
(แนะนําซื้อทัวรเพิม่โดยนัง่เฮลิคอปเตอร	ใหทานชมความงามในมุมสูงทีร่ับรองไดวาทานจะตอง
ประทับใจ	ราคาทีเ่ริม่ตนโดยประมาณ	145	เหรียญออสเตรเลีย	สําหรับทานทีส่นใจกรุณาติดตอ
หัวหนาทัวร)	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมลเบิรน	

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหารไทย
นําทานเขาพักที่โรงแรม	MEL	BAYVIEW	EDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

เป็นถนนที่ตัดเลียบชายฝ่ัง	ดานตะวันตกเฉียงใตของเมลเบิรน	เป็นชายฝ่ังที่
คลื่นลมพัดแรง	ชายฝ่ังโดยสวนใหญจะเป็นหนาผา	และกระแสลมและคลื่นที่
ซัดซาอยางรุนแรง	ซึ่งเป็นตัวกัดเซาะหนาผาใหแตกและบางครั้งก็ถลมคลื่นลม
กัดเซาะเป็นเวลา	นับลาน	ๆ	ปี	จนปัจจุบันแผนดินบางสวนกลายเป็นเกาะหิน
โดเดนอยูกลางทะเล	มีรูปทรงแปลก	ๆ	ดูสวยงามและดูนากลัว

	รับประทานอาหารกลางวัน	แบบตะวันตก

อุทยานแหงชาติพอรตแคมปเบลล	เป็นอุทยานแหงชาติที่มีชื่อเสียงทางดาน
ทัศนียภาพทางชายฝังที่สวยงาม	ที่มีความยาวกวา	32	เมตร	นอกจากน้ีในเขต
อุทยานแหงชาติพอรตแคมปเบลลยังมีความโดดเดนในเรื่องของหนาผาหินปูน
ขรุขระสูงชัน	ที่ถูกคลื่นซัดเป็นระยะเวลายาวนานหลายพันปี	ทําใหเกิดการสึก
กรอนจนเกิดเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติอันสวยงาม

เป็นแทงหินปูนที่ถูกธรรมชาติสลักใหมีรูปทรงแปลกๆ	แตกตางกันไปอยางนา
อัศจรรย	เรียงรายกระจายอยูบริเวณชายหาด	มีทางเดินใหนักทองเที่ยวเดิน
ชมและถายรูปกันแบบจุใจ	และใกลชิด	นอกจากการเดินชมแลว	ยังมีบริการ
เที่ยวชมแบบ	Bird	Eyes	View	โดยการน่ังเฮลิคอปเตอร	ชมความสวยงามของ
Twelve	Apostles	และ	Port	Cambell	National	Park	ระยะทางไป-กลับ
ประมาณ	26	กิโลเมตร	ราคาประมาณคนละ	2,800	บาท	โดยใชเวลาราว	10
นาทีเทาน้ัน



***	แนะนําซื้อทัวรเพิม่โดยนัง่เฮลิคอปเตอร	ใหทานชมความงามในมุมสูงทีร่ับรองไดวาทานจะ
ตองประทับใจ	ราคาทีเ่ริม่ตนโดยประมาณ	145	เหรียญออสเตรเลีย	***
***	สําหรับทานทีส่นใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร	***

เป็นเมืองใหญอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย	รองจากนครซิดนีย	เมลเบิรน
เป็นเมืองที่นาอยูมากที่สุดเมืองหน่ึงของโลก	เน่ืองจากความปลอดภัยสูง	และ
คาครองชีพที่คอนขางตํ่ า

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหารไทย
	พักที่	MEL	BAYVIEW	EDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากน้ันสูยานดันดีนองสที่ยังเป็นป าของตนยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณเดินทางสูสถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ

(PUFFING	BILLY	STEAM	TRAIN)	ซึ่งแตเดิมเคยใชเป็นเสนทางในการเดินทางระหวางเมืองและขนสงสินคา
เปิดใหบริการในปี	ค.ศ.1900	เป็นรถไฟสายเกาที่วิ่งระยะสั้นๆ	ปัจจุบันไดถูกดัดแปลงนํามาใชในการทองเที่ยวชม
ปา
นําทานน่ัง	รถไฟจักรไอน้ําโบราณ	เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเสนทางวิ่งของรถไฟ

และทานยัง	สามารถน่ังหอยขาผอนคลายอารมณพรอมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปดวยหุบเขาและป าสูงที่
ยังคงความสมบูรณ
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบบุฟเฟ ต	นานาชาติ

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	สวนสัตวพื้นเมือง	MARU	KOALA	&	ANIMAL	PARK	เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติ

และความนารักของเหลาสัตวพื้นเมืองนานาชนิด	อาทิ	โคอาลา	จิงโจ	วอมแบท	ใหทานไดสัมผัสและถายรูปคู
กับโคอาลาตัวนอยอยางใกลชิด	สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือของทานเอง
นําทานเดินทางสูเขตอนุรักษธรรมชาติ	เกาะฟิลลิป	ซึ่งเป็นเกาะเล็ก	ๆ	ที่เต็มไปดวยสัตวพื้นเมืองมากมาย

ที่ทางการอนุรักษทั้งสัตวน้ําและสัตวป าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป าพุมเล็ก	ๆ	ซึ่งเป็นที่อยู
ของเพนกวินตัวนอย	แมวน้ําและนก	นานาชนิด

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูกุงลอบสเตอรครึง่ตัว	เสิรฟพรอมไวนรสเยีย่ม
นําทานสู	PHILLIP	ISLAND	NATURE	PARK	พบประสบการณอันนาประทับใจกับการชมความนารักของ	ฝูง

เพนกวินพันธุเล็กทีสุ่ดในโลกที่อยูรวมกันเป็นกลุมใหญบนชายหาด	SUMMERLAND	BEACH	ในบรรยากาศ
อันสวยงามยามพระอาทิตยอัสดงซึ่งทานจะไดเห็นฝูงเพนกวินตัวนอยพรอมใจกันยกขบวนพาเหรดขึน้จากทะเล
เพื่อกลับคืนสูรังพรอมอาหารในปากมาฝากลูกตัวนอยที่รออยูในรัง	เหลาเพนกวินจะสงเสียงเรียกหาลูกและเดิน
ใหทานเห็นความนารักอยางใกลชิดเพนกวินนอยเหลาน้ีจะออกไปหาอาหารแตเชาและจะกลับมาอีกทีตอน
พระอาทิตยตก	(หามถายรูปเพนกวิน	เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทําใหเพนกวินตกใจ	)
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	เมลเบิรน
นําทานเขาพักที่โรงแรม	MEL	BAYVIEW	EDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม



หามถายรูปเพนกวิน	เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทําใหเพนกวินตกใจ

ขบวนรถจักรไอน้ําโบราณตามแบบฉบับชาวออสซี่	เจาพัฟฟ่ิง	บิลลี่	น้ีเป็นรถไฟ
หัวจักรไอน้ํารุนเกาที่เลิกใชนานแลว	ทางรัฐก็เลยเอามาเปิดเป็นสถานที่ทอง
เที่ยวสําหรับคนที่อยากสัมผัสบรรยากาศยอนยุคน่ังรถไฟโบราณซึ่งจะไดน่ัง
บนรางรถไฟแบบเกาไปดวย	ซึ่งแตเดิมเคยใชเป็นเสนทางในการขนถาย
ลําเลียงถานหินระหวางเมือง	และปัจจุบันไดถูกดัดแปลงนํามาใชในงานการ
ทองเที่ยว	นําทานน่ัง	รถไฟจักรไอน้ําโบราณ	เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงาม
ตามแนวเขาตลอดเสนทางวิ่งของรถไฟ

	รับประทานอาหารกลางวัน	แบบบุฟเฟต	นานาชาติ

สวนสัตวพื้นเมือง	MARU	KOALA	&	ANIMAL	PARK	ชมความนารักของเหลา
สัตวพื้นเมืองนานาชนิด	อาทิเชน	โคอาลา,	จิงโจ,	วอมแบท	ฯลฯ	เพลิดเพลินกับ
ถายรูปคูกับโคอาลาตัวนอยอยางใกลชิด	สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจดวย
ตัวทานเอง

เป็นเมืองที่ใหญ	เป็นอันดับสองของออสเตรเลีย	เป็นเมืองที่เต็มไปดวย	สถานที่
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ	ที่มีชื่อเสียงระดับโลก	เชน	การเดินพาเหรดของ	นก
เพนกวินบนเกาะฟิลลิปตั้งอยูหางจากเมลเบิรน	ดวยการ	ขับรถสบาย	ๆ	เพียง
สองชั่วโมง	(หรือ	140	กิโลเมตร	ทางตะวันออกเฉียงใตของเมลเบิรน)	เป็นเมือง
ที่ใหญ	เป็นอันดับสองของออสเตรเลีย	เป็นเมืองที่เต็มไปดวย	สถานที่ทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ	ที่มีชื่อเสียงระดับโลก	เชน	การเดินพาเหรดของ	นกเพนกวินบน
เกาะฟิลลิป	(Phillip	Island	Penguin	Parade)	และ	the	Seals	Rocks	Sea	Life
Centre.

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูกุงลอบสเตอรครึ่งตัว	เสิรฟพรอมไวนรสเยี่ยม
	พักที่		MEL	BAYVIEW	EDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชมวิถีชีวิตของเหลานกแพนกวินที่ตัวเล็กที่สุดในโลก	น้ําหนักเพียง	1	กิโลกรัม

เขตอนุรักษนกเพนกวินแหงทะเลใต	มีอาคารนิทรรศการรูปภาพ	และเรื่องราว
เกี่ยวกับสายพันธุของเพนกวินในทวีปตางๆ	เพนกวินที่เกาะฟิลลิป	ถือไดวาเป็น
เพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก	เชิญพบกับความอัฒจรรยบริเวณชายหาด
ซัมเมอรแลนด	เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวิน	ทุก	ๆ	เย็น	เพนกวินจะเดินพาเหรด
ขึน้จากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแตเชา	เป็นวิถีธรรมชาติที่เกิดขึน้
ทุกวัน	สรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวที่ไดมาเยือน



อาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
***	อิสระฟรีชอปป้ิงตามอัธยาศัย	กอนเดินทางกลับกรุงเทพฯ	(	อาหารกลางวันตามอัธยาศัย	)
11.30	น.	รถโคชมารับตามเวลานัดหมายพรอมนําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนครเมลเบิรน

ชวงบาย-ชวงคํ่า
15.25	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG466
20.35	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

สนามบินของนครเมลเบิรน	ทาอากาศยานทัลลามารีน	ตั้งอยูที่เมืองทัลลามา
รีน	ในรัฐวิกตอเรีย	ประเทศออสเตรเลีย	เป็นทาอากาศยานหลักอันดับสองของ
ออสเตรเลีย	เป็นรองจากทาอากาศยานนานาชาติคิงสฟอรดสมิธ	และยังเป็น
ฐานบริการของควอนตัส	และสายการบินลูกอยางเจ็ตสตารแอรเวย	รวมถึงไท
เกอรแอรเวยออสเตรเลียซึ่งจะเริ่มเปิดฐานบริการที่เมลเบิรนในชวงปลาย
ปีพ.ศ.	2550

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



****	เม่ือทานตกลงชําระคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทัง้หมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ
ตกลงตางๆ	ทัง้หมด	***
1.	ราคาน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
2.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร	จํานวน	20	ทานขึน้ไป	หากผูโดยสารที่เป็นผูใหญตํ่ ากวา	20	ทาน

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
3.	กรณีออกตัว๋แลวมีการยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาตัว๋ได	(NO	REFUND)	เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋

กรุปของสายการบิน
4.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตัว๋ที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง	ๆ	ที่จะมาเดินทางกับคณะ

เราหากเที่ยวบินลาชาหรือจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวน	กรุปไมสามารถออกเดินทางได
5.	มีวีซาออสเตรเลียแลว	ลดทานละ	4,500	บาท
6.	กรณีลูกคามีวีซาอยูแลว	หรือ	มีบัตรอนุญาตใหเขา-ออก	ประเทศ	โดยไมตองยื่นวีซา	เชน	บัตรเอเบค	ฯลฯ	ทางบ

ริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบหรือคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น	หากไมไดรับอนุญาตเขาประเทศ	เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจา
หนาตรวจคนเขาเมือง
7.	หากจํานวนลูกคาที่เดินทาง	15	-18	ทาน	บริษทัฯจะจัดรถขนาด	21-25	ที่น่ังในการบริการตลอดการเดินทาง

1.	ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน	20,000.-	บาท	ตอการจองทัวรหน่ึงทาน
2.	ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษทัฯ	เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซาเขาประเทศ

ออสเตรเลียกอน	21	วันทํางาน	หรือกอน	3	สัปดาห
3.	หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียลาชา	ไมทันกําหนดการออกตัว๋กับทางสาย

การบินและผลวีซาของทานไมผาน	บริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
4.	สําหรับสวนทีเ่หลือ	บริษทัฯ	จะขอเก็บคาทัวรทัง้หมดกอนการเดินทางอยางนอย	14	วันทําการ

สําหรับทานทีร่อผลวีซา	หรือหากผลวีซาผานแลวขอชําระยอดคาใชจายทัง้หมด	หากบริษทัฯ	ไมไดรับ
เงินครบทัง้หมดกอนวันเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการใหบริการ

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	โดยสายการบินไทย	(TG)	และ	สายการบินภายในแลว	ตามที่ระบุใน
รายการ
2.	คาโรงแรมที่พัก	(สองทานตอหน่ึงหอง),	คารถรับสงระหวางนําเที่ยว,	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ,	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี,	คาวีซาเขาประเทศ

ออสเตรเลีย
4.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
5.	คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000

บาท	สําหรับผูเดินทางไปพรอมกรุปในระยะเวลาทองเทีย่วกับทัวรเทานัน้	ประกันการเดินทางจะไมคุมครอง
ผูที่อายุตํ่ ากวา	1	ปีหรือเกิน	85	ปีขึน้ไป	(อายุ	1-15ปี	และ	75-84ปีคุมครอง	50	%	รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม	)
และทานที่ไมไดเดินทางจากประเทศไทยพรอมกับกรุป	ทานสามารถทําประกันดวยตัวทานเอง	หรือหากตองการให
ทางบริษทัทําประกัน(รายเดี่ยว)ให	กรุณาติดตอสอบถามกับทางบริษทั
6.	คาน้ํามันจากสายการบิน	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	และบริษทัฯของสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน

หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากน้ี
7.	คาวีซาออสเตรเลีย	สําหรับคนไทย

1.	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
2.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	โดยสายการบินไทย	(inter)	อนุญาตให

โหลดกระเป าไดทานละ	30	กิโลกรัม	และ	บินภายในสายการบินแควนตัส	(domestic)	อนุญาตใหโหลด
ไดทานละ	23	กิโลกรัม	ถือขึ้นเครื่อง	7	กิโลกรัมทานละ	1	ใบ
3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ,	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%



6.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามธรรมเนียมควรจาย	2	เหรียญตอวัน	ตอคน	(โดยเฉลีย่	12	เหรียญ
ออสเตรเลีย)
7.	คาทิปคนขับรถ	ตามธรรมเนียมควรจาย	2	เหรียญตอวัน	ตอคน	(โดยเฉลีย่	10	เหรียญออสเตรเลีย)
8.	สวนคาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดิน

ทาง	เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยกกระเปา
9.	ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถ/	ไมแจกกระเป า
10.	ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม	เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย	โดยสวนใหญจะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
11.	กรณีไมเดินทางพรอมกรุปตั้งแตประเทศไทย	ลูกคาตองทําประกันเพิ่มเอง	หรือ	จะใหบริษทัฯ	จัดทําให	ทาง

ลูกคาสามารถแจงได	(เป็นไปตามกฎหมายทุกทานตองทําประกันการเดินทางกรณีเดินทางกับบริษทัทัวร)

เอกสารในการขอวีซา	
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย	เริม่การเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซ	จากผูสมัครทุกทาน	ทีส่มัครขอวีซา
เพื่อเดินทางไป	ประเทศออสเตรเลีย	ดังนัน้ผูยื่นขอวีซาทุกทาน	จะตองมาติดตอ	ทีศู่นยยื่นวีซา
ออสเตรเลีย	ดวยตนเอง	เพื่อสแกนลายน้ิวมือ	และตองจองคิววีซากอนยื่นเทานัน้
1.)	หนังสือเดินทาง	มีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	(นับวันเดินทาง)	และถายสําเนาหนาทีมี่การเดินทางเขา-ออก

หรือมีวีซาติดมาทัง้หมด	(สําคัญมาก)
***การยื่นวีซาออสเตรเลียไมจําเป็นตองนําพาสปอรตเขาสถานทูต	สามารถใชเรคคอรดการเดินทาง	(ถา
มี)	หรือ	สําเนาหนาพาสปอรต	ยื่นได	แตหากใหทางบริษทัฯ	มา	จะดีกวาเน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะนําพา
สปอรตไปรูดเลมที	่VFS	แลวนํากลับมาพั.กไวทีบ่ริษทัฯ	ทางลูกคาจะรับคืนอีกทีสนามบิน	ณ	วันเดินทาง
***

2.)	รูปถายสี	จํานวน	2	รูป	(ขนาด	1	น้ิวครึ่ง	หรือ	2	น้ิว)
3.)	สําเนาทะเบียนบาน,	สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4.)	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามี),	สําเนาทะเบียนสมรส	(ถามี)
5.)	หนังสือรับรองการทํางานของบริษทัทีท่ํางานอยู	(ภาษาอังกฤษ	หรือ	ภาษาไทย	ใชไดทัง้คู)	หรือ

สําเนาทะเบียนการคาถาเป็นเจาของกิจการ
6.)	ขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน	(ภาษาอังกฤษ	หรือ	ภาษาไทย	ใชไดทัง้คู)
7.)	ขาราชการเกษียณอายุ	ขอสําเนาบัตรขาราชเกษียณ
8.)	หลักฐานการเงิน	โดยใชสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย	หรือ	ฝากประจําตัวจริง	(จะไดคืนเพื่อ

ไดรับพิจารณาวีซาแลว)	หรือ	statement	ยอนหลัง	6	เดือน	ออกจากธนาคารเทานัน้	หมายเหตุ	สถานทูต
ออสเตรเลียไมรับ	Bank	Guarantee	ในการใชยื่นวีซา
9.)	เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใชบัตร

นักเรียน
10.)	ขอสําเนาสูติบัตร	เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี
11.)	เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	หากไมไดเดินทางกับบิดา	หรือ	มารดา

-	11.1	กรณีพอและแม	ไมไดเดินทางดวยทัง้คู	จะตองมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอเทานัน้	จากบิดาและ
มารดาใหอนุญาตออกนอกประเทศ	
**	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	15	ปี	บิดาหรือมารดา	ตองไปโชวตัวทีต่ัวแทนยื่นวีซา	VFS	พรอมกับบุตร	
-	11.2	กรณีพอหรือแม	ไมไดเดินทางดวย	จะตองมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออก
นอกประเทศ	หรือ	กรอกฟอรม	1229	
12.)	บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับลูกคาทีมี่อายุเกินกวา	75	ปี	(	ยกเวนกรณีที่ผูสูงอายุ	75	ปีข้ึนไปยืนยันที่จะเดิน

ทางจริง	บริษทัฯจะดําเนินการใหและแนะนาํใหยื่นวีซากอนวันเดินทางมากกวา	45	วัน	และตองจายคาทัวรทั้งหมด
กอนเดินทาง	15	วัน	ในกรณีที่วีซาไมผานหรือออกไมทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําใหเดินทางไมไดบริษทัฯจะไม
รับผิดชอบไมวากรณีได	ๆ	ทั้งสิ้น	และ	จะไมรับผิดชอบกรณีเพื่อนรวมเดินทางที่ผานแลวจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมี
บางทานในคณะไมผาน	บริษทัฯจะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูติดตามที่ผลวีซาออก
แลวแตยกเลิกเพราะกรณีน้ี)
-	กรณีทีย่ืนยันจะใหยื่นวีซา	เน่ืองจากตองใชระยะเวลาในการยื่นวีซาเป็นเวลานาน	และมีคาใชจายเพิ่มในการทํา
ประกันสุขภาพซึ่งลูกคาจะตองจายเองพรอมกับตอนยื่นวีซา	(ราคาขึน้อยูกับบริษทัฯ	ประกันน้ันๆ	หรือ	ลูกคาสามารถ
ทําเองได)	หลังจากยื่นแลว	รออีกประมาณ	7-10	วัน	ทางสถานทูตจะสงใบฟอรม	(Health	Form)	เพื่อไปตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกําหนด	หลังจากน้ันรอผลวีซาอีกที	นอกจากน้ีวีซาขึน้อยูกับผลของสุขภาพของผูสูงอายุ
เองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล	สวนวันรับวีซาไมสามารถระบุได	กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทมือถือ
เบอรโทรศัพทบาน	และอีเมล	(สําคัญมาก)	ทีส่ามารถติดตอได	ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ	สําเนา
ทะเบียนบาน	เพื่อกรอกฟอรมในการยื่นวีซา	
13.)	ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ	10-15	วัน	หนังสือเดินทาง(PASSPORT)	หากมีบางทานไดยื่นเลมเขา	VFS



แลวนําเขาสถานทูตแลวไมสามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม	หากมีการใชเลมเดิน
ทางไปประเทศอื่นกอน	จะตองแจงใหเราทราบกอนยื่นวีซา	หากทานไมแจงใหทราบ	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบ
ใด	ๆ	ทั้งสิ้น	--

กรณีลูกคาใชบัตรเอเบค
โดยปกติบัตรเอเบค(APEC	CARD)	จะใชสําหรับเดินทางเพื่อธุรกิจเทาน้ัน	ซึ่งการเดินทางกับทัวรจะตองยื่นวีซาทอง
เที่ยว	เน่ืองจากการทองเที่ยวจะตองยื่นวีซาแบบทองเที่ยว(Tourist	Visa)	แตหากลูกคาจะใชบัตรเอเบค	(APEC
CARD)	แลวไมสามารถเขาประเทศออสเตรเลียได	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	
หมายเหตุ	หากยื่นวีซาทองเทีย่ว(Tourist	Visa)	ทางลูกคาอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC	CARD)	โดย
อัตโนมัติ	เน่ืองจากตามเงื่อนไขวีซาประเทศออสเตรเลีย	จะยึดวีซาลาสุด	แลวจะยกเลิกวีซาอันเกาโดย
อัตโนมัติ)	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของลูกคาในการตัดสินใจ	ตองการสอบถามเพิ่มเติมไดที่
:http://thailand.embassy.gov.au/หรือ	โทร.	+66	2	344	6300
เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา

การพิจารณาอนุมัติวีซาน้ันขึน้อยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัฯ	เป็นแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได	ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความ
ประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทาน้ัน	

กรณีถูกปฎิเสธวีซา	
1.	หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด	หรือ	หากตองการยื่น

คํารองขอวีซาใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม	พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครัง้
2.	หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว

และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
3.	หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเน่ืองมาจากการใชหลักฐานปลอม	บิดเบือนขอเท็จ

จริง	หรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
4.	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิก

วีซาของทาน	ขึน้อยูกับทางบริษทัฯ	จะพิจารณา	และขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ทีอ่ยู	ตัวแทนรับยื่นวีซา	(	VFS	)	ของ	ออสเตรเลีย	ประจําประเทศไทย

ชัน้	28	อาคารเดอะเทรนดี้	ออฟฟิศ	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	:	http://thailand.embassy.gov.au/

****	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการทีจ่ะไมรับยื่นวีซา	หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา	ไมตรง
ตามเงื่อนไขทีจ่ะยื่นกรุป***
กรุณาเตรียมเอกสารทีช่ี้แจงไวขางตนใหครบตามทีก่ําหนด	เพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอ

วีซา

*	โรงแรมทีอ่อสเตรเลียตามรายการไมมีคนยกกระเป า
*	ทีน่ัง่สําหรับกรุปทีเ่ราจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปไมใชทีน่ัง่ดานหนาสุด(long	leg	seat)
*หากทานตองการอาหารพิเศษหรือทีน่ัง่บนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน	กรุณาแจงให

เราทราบในตอนจองทัวรหรือกอนเดินทางอยางนอย	10	วัน	เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่
ขอหรือไมขึ้นอยูกับสายการบินจะพิจารณาให
*สําหรับหองทีเ่ป็นสามเตียง(Triple	room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนนอยและบางโรงแรมอาจจะ

เป็นเตียงใหญสองเตียงทีส่ามารถพักได	3	ทาน	(2	Double	beds)หรืออาจเป็นหอง	1	เตียงใหญและ	1
เตียงเสริม	(1	Double	+	1	Extra	bed)	สําหรับหองนอน	3	ทาน
รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลาชาของสายการบินหรือ

โรงแรมทีพ่ักในตางประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ	โดยบริษทัฯจะคํานึงถึงความ
สะดวกและปลอดภัยของผูเดินทางเป็นสําคัญ	และบริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา
เมืองหามผูเดินทางออก	หรือเขาประเทศ	เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรือสิง่ตองหามนําเขาประเทศรวม
ถึงเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามทีก่อง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมคืนเงินไหทานไมวาจํานวนทัง้หมดหรือบางสวน	บริษทัฯ
จะไมรับผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวีซาอันสืบเน่ืองมาจากเอกสารในการยื่นวีซาไมครบถวนและ
ไมผานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผูโดยสารเอง	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่

http://thailand.embassy.gov.au/
http://thailand.embassy.gov.au/


กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คนตางดาวที่
พํานักอยูในประเทศไทย	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาตัว๋เครื่องบินภายในประเทศไทยทีท่านออกตัว๋เอง
เพื่อตอเครื่องในกรณีทีส่ายการบินระหวางประเทศลาชา

คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตัว๋เครื่องบิน	คาโรงแรมและคาวีซาลวงหนาซึง่ไมสามารถเรียกเงินคืน
ได	หากผูเดินทางยกเลิกหรือไมสามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี
1.		แจงยกเลิกกอนการเดินทาง	51	วันทําการคืนคามัดจํา	20,000.-	บาท.
2.		แจงลวงหนา	31–	50	วัน	กอนเดินทาง	หักคามัดจําตัว๋ทานละ	20,000	บาท
3.		แจงลวงหนา	21	-	30	วัน	กอนเดินทาง	ยึดคามัดจํา	20,000.-	บาท	และมีคาใชจายเพิม่ดังน้ี

3.1		กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัขอยึดคามัดจําทั้งหมดและหักคาใชจาย	50%	จากราคาทัวร	
3.2		กรณีออกตัว๋แลว	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาตัว๋	หรือยึดมัดจําทั้งหมด
3.3		กรณียื่นวีซาแลว	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาวีซา	สถานทูตไมคืนคาวีซา	(NON	REFUND)
3.4		กรณีติดธุระสวนตัว	หรือ	เอกสารไมพรอมที่จะยื่นวีซา	ขอยึดมัดจําทั้งหมด
4.		แจงลวงหนา	1	–	20	วัน	กอนเดินทาง	จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทัง้หมด
5.		ยกเลิกในวันเดินทาง	หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง	หรือไมใชบริการระหวางทัวร	จะไมมีการคืนเงินไมวากรณีใดๆ

ทั้งสิ้น


