


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเมลเบิรน	-	เกรทโอเชี่ยนโรด	-	พอรตแคมเบลล	-	12	สาวก
ของพระเจา

พักที่	IBIS	STYLE
VICTORIA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองเมลเบิรน	-	รถไฟพัฟฟ่ิง	บิลลี่	/	สถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ	-
สวนสัตวพื้นเมือง	-	เกาะฟิลลิป	-	เขตอนุรักษนกเพนกวินแหงทะเลใต

พักที่	IBIS	STYLE
VICTORIA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวออสเตรเลีย
พักที่	IBIS	STYLE
VICTORIA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 สนามบินเมลเบิรน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	1	รอบ

18.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ชัน้	4	ประตู	3
เคานเตอร	E	สายการบินเจ็ท	สตาร	(JET	STAR	AIRLINES)	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกเรื่องกระเปาสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
21.40	น.	ออกเดินทางสู	นครเมลเบิรน	โดย	สายการบินเจ็ท	สตาร	เทีย่วบินที	่JQ030	(บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง	1	รอบ)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	9	ชั่วโมง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
09.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินทูลามารีน	นครเมลเบิรน	ประเทศออสเตรเลีย	(เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย	3	ชั่วโมง)	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสู	เสนทางสาย	Great	Ocean	Road	ที่มีความสวยงามและเป็นที่รูจักของนักทองเที่ยวที่ไม

ควรพลาดชม	ทานจะพบกับทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝ่ังมหาสมุทรที่ถูกกัดเซาะโดยกระแสลม	และคลื่นที่
ถูกกัดเซาะ	กลายเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงาม	ตลอดเสนทาง	โดยผานเมือง	Anglesea	และเมือง
Lorne	ที่เต็มไปดวยธรรมชาติพรอมทะเลสวยงามและเงียบสงบ	กอนเขาสู	Apollo	Bay	ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยม
ของนักทองเที่ยวที่มีความสวยงามของทองทะเลสีน้ําเงิน	ตัดกับป าอันเขียวขจี	นอกจากน้ีระหวางทาง	ทานจะพบ
กับโคอาลาที่อาศัยอยูบนตนยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	พอรตแคมเบลล	สัมผัสทัศนียภาพที่งดงามที่สุดในโลก	ชมปรากฏการณธรรมชาติของหิน

Twelve	Apostles	ซึ่งตั้งชื่อตาม	12	สาวกของพระเจา	ของพระคริสต"	หรือ	"หิน	12	นักบุญศักดิส์ิทธิข์องศาสนา
คริสต"	ซึ่งเป็นความมหัศจรรยทางธรรมชาติที่ไมควรพลาด	ปัจจุบันเป็นอีกหน่ึงจุดทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยว
ถายภาพเป็นที่ระลึกมากที่สุดแหงหน่ึงในออสเตรเลีย	นอกจากน้ียังเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ใชถายทําภาพยนตร
จากทั่วโลก	อาทิ	ภาพยนตรเรื่อง	Jaws	ที่โดงดังไปทั่วโลกอีกดวย
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสู	เมลเบิรน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	IBIS	STYLE	VICTORIA	HOTEL	หรือเทียบเทา



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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	IBIS	STYLE	VICTORIA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	เมืองเมลเบิรน	เมืองที่มีการผสมผสานสถาปัตยกรรมทั้งเกาและใหมเขาดวยกัน	ตัวเมืองตั้งอยู

ริมฝ่ังแมน้ํา	Yarra	มีสวนสาธารณะริมน้ํา	นอกจากน้ียังมีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่
18	คละเคลากับตึกสูงระฟาในสมัยปัจจุบันทําใหมีภูมิทัศนของเมืองที่ไมเหมือนใคร	มีแมน้ําตั้งอยูใจกลางเมืองอัน
เป็นเสนหของเมลเบิรน	ผานชม	อาคารรัฐสภา	อาคารที่กอสรางตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป,	สวนฟิตซรอย
สวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทอมกัปตันคุก	บานพักของนัก
สํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก



จากน้ันนําทานเดินทางสู	ยานดันดีนองส	ที่มีป าตนยูคาลิปตัสที่ยังอุดมสมบูรณ
นําทานเดินทางสู	สถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ	(PUFFING	BILLY	STEAM	TRAIN)	ซึ่งแตเดิมเคยใชเป็น

เสนทางในการเดินทางระหวางเมืองและขนสงสินคาเปิดใหบริการในปี	ค.ศ.1900	เป็นรถไฟสายเกาที่วิ่งระยะสั้น
ๆ	ปัจจุบันไดถูกดัดแปลงนํามาใชในการทองเที่ยวชมปา	นําทานเปลี่ยนบรรยากาศน่ังรถไฟจักรไอน้ําโบราณ
เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเสนทางวิ่งของรถไฟ	พรอมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไป
ดวยหุบเขาและป าสูงที่ยังมีความสมบูรณ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	สวนสัตวพื้นเมือง	MARU	KOALA	&	ANIMAL	PARK	ชมความนารักของเหลาสัตวพื้น

เมืองนานาชนิด	อาทิเชน	โคอาลา,	จิงโจ,	วอมแบท	ฯลฯ	เพลิดเพลินกับถายรูปคูกับโคอาลาตัวนอยอยางใกลชิด
สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจดวยตัวทานเอง	(ไมรวมคาถายรูปกับโคอาลา)
จากน้ันนําทานเดินทางสูเขตอนุรักษธรรมชาติ	เกาะฟิลลิป	ซึ่งเป็นเกาะเล็ก	ๆ	ที่ทางการใชเป็นที่อนุรักษสัตว

พื้นเมือง	ทั้งสัตวน้ําและสัตวป า	ซึ่งยังมีความงดงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ	อีกทั้งยังมีหาดทรายและป าพุม
เล็กๆ	ซึ่งเป็นที่อยูของเพนกวิน,	แมวน้ําและนก	นานาชนิด

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	เมนูกุงลอบสเตอรครึง่ตัว
นําทานสู	PHILLIP	ISLAND	NATURE	PARK	ชมความนารักของ	ฝูงเพนกวินขนาดเล็กที่สุดในโลกที่อยูรวม

กันเป็นกลุมใหญบนชายหาด	SUMMERLAND	BEACH	ในบรรยากาศยามพระอาทิตยอัสดง	ทานจะพบกับฝูง
เพนกวินที่พรอมใจกันยกขบวนพาเหรดขึน้จากทะเลเพื่อกลับคืนสูรัง	ซึ่งเพนกวินนอยเหลาน้ีจะออกไปหาอาหาร
แตเชาและจะกลับมาในตอนพระอาทิตยตก	(หามถายรูปเพนกวิน	เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทําให
เพนกวินตกใจ	)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมลเบิรน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	IBIS	STYLE	VICTORIA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองใหญอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย	รองจากนครซิดนีย	เมลเบิรน
เป็นเมืองที่นาอยูมากที่สุดเมืองหน่ึงของโลก	เน่ืองจากความปลอดภัยสูง	และ
คาครองชีพที่คอนขางตํ่ า

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

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	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	เมนูกุงลอบสเตอรครึ่งตัว
	พักที่	IBIS	STYLE	VICTORIA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชมวิถีชีวิตของเหลานกแพนกวินที่ตัวเล็กที่สุดในโลก	น้ําหนักเพียง	1	กิโลกรัม

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันทางไกดจะแนะนําสถานทีห่ลักๆและการเดินทางเบื้องตน	โดยทานสามารถเดินทางได

อยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะ	ที่มีครอบคลุมอยูทั่วเมืองเมลเบิรนทั้งรถไฟใตดิน	รถเมล	หรือ	รถTAXI
โดยทานอาจเดินทางสู	สวนฟิตซรอย	เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ	และยังมี

กระทอมกัปตันคุก	ซึ่งเป็นนักสํารวจชาวอังกฤษ	ผูคนพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต	กระทอมน้ีไดถูกยาย
มาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรนในวาระครบรอบ	100	ปี	บานหลังน้ีแตเดิมน้ันอยูที่ประเทศอังกฤษ	แต
ทางออสเตรเลียไดขอซื้อมา	เพื่อนํามาตั้งไวในสวนฟิตซรอย	ลักษณะตัวบานคอนขางที่จะเกาแกตั้งแตปี
ค.ศ.1755	โดยมีการรื้อบานเป็นสวนๆ	แลวสงลงเรือมาประกอบใหม	ในปี	ค.ศ.1934	ดานในมีนิทรรศการเกี่ยว
กับกัปตันคุก	และตกแตงใหเกาตรงกับสมัยน้ัน
หรือเขาชม	ศูนยศิลปะเมลเบิรน	อาคารคอมเพล็กซครบวงจรที่มีลักษณะเป็นอาคารโรงละครที่มีสัญลักษณ

อันโดดเดนเป็นเสาสูง	รูปทรงยอดแหลมคลายหอไอเฟล	ภายในพื้นที่คอมเพล็กซประกอบดวยโรงละครรัฐ
(State	Theatre)	พิพิธภัณฑศิลปะการแสดง	(Performing	Arts	Museum)	และหอศิลปของจอรจ	อดัมส	รวมถึงโรง
ละครขนาดเล็กจํานวนมากและพื้นที่จัดแสดงภาพศิลปะตางๆ	นอกจากน้ียังเป็นสถานที่ตั้งของ	Hamer	Hall	ซึ่ง
เป็นสถานที่จัดการแสดงของวงออรเคสตรา	Melbourne	Symphony	Orchestra
หรืออิสระชอปป้ิง	ตลาดควีนวิคตอเรีย	(Queen	Victoria	Market)	ตลาดเกาแกที่ประกอบไปดวยรานคา

แผงลอยหลายรอยแผงทั้งในที่รมและกลางแจง	ครอบคลุมหลายชวงตึก	ที่ประกอบไปดวยสินคาประเภทของ
กระจุกกระจิก,	งานฝีมือ,	วัตถุโบราณและสินคาประเภทอื่นๆ
หรือขึน้	ชมวิวแบบพาโนรามาจากชั้นบนสุดของ	Eureka	Tower	อาคารคอนโดที่พักอาศัยซึ่งมีความสูงมาก

ที่สุดในเมลเบิรน	ซึ่งทานสามารถขึน้ไปชมวิวบนระเบียงลอยฟา	(Skydeck)	ณ	ชั้นที่	88	ของอาคาร	ซึ่งคุณ
สามารถเพลิดเพลินกับวิวของเมืองเมลเบิรนแบบ	360	องศา	หรือทาทายความกลาของคุณกับ	The	Edge
กิจกรรมสุดหวาดเสียวในหองกระจกที่จัดทําเป็นพิเศษซึ่งสามารถเคลื่อนออกไปนอกตัวอาคารประมาณ	10	ฟุต
เมื่อเขาไปดานในหองจะถูกปิดสนิท	มีลักษณะโปรงใสใหความรูสึกเหมือนกําลังลองลอยอยูในอากาศ	และเมื่อมี
การปลอยหองกระจกน้ีใหเคลื่อนตัวแบบอิสระไรแรงโนมถวงออกไปดานนอก	พรอมเทคนิคเสียงประกอบเป็น
เสียงกระจกราวเหมือนกําลังจะแตกยิ่งเพิ่มความตื่นเตนหวาดเสียวใหผูที่อยูดานในราวกับถูกปลอยแขวนหอย
อยูเหนือเมือง
**อิสระอาหารเทีย่งและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการทองเทีย่วและชอปป้ิง**
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	IBIS	STYLE	VICTORIA	HOTEL	หรือเทียบเทา



อิสระอาหารเทีย่งและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการทองเทีย่วและชอปป้ิง

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	1	รอบ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	พักที่	IBIS	STYLE	VICTORIA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
10.00	น.	นําคณะเดินทางสู	สนามบินทูลามารีน	เพื่อตรวจเช็คอินเอกสารและเตรียมตัวเดินทางกลับ
13.05	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินเจ็ท	สตาร	เทีย่วบินที	่JQ029	(บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง	1	รอบ)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	9	ชั่วโมง)
19.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	20	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานํา

หนาชื่อ	เลขทีห่นังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีทีน่ักทองเทีย่วหรือเอเจน
ซีมิ่ไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันทีเ่ดินทางจริงของประเทศทีเ่ดินทาง	ทัง้น้ี	บริษทัจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเทีย่วสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	20,000.-	บาทภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิ
ฉะนัน้ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะขอรับลูกคารายตอไป	...สวนทีเ่หลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย
21	วัน
1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	20,000	บาทตอทานเพื่อสํารองทีน่ัง่
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	25	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา



อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปพนักงานขับรถและหัวหนาทัวร	1,500	บาท	/	ทริป
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
4.	คาธรรมเนียม+คาบริการยื่นวีซาออสเตรเลีย	(กรณีใหยื่นวีซาให	คาธรรมเนียม+บริการ	4,500บาท)

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซาประเทศออสเตรเลีย
1.	หนังสือเดินทางเลมปัจจุบัน	ฉบับจริง	มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีหนาวางไมตํ่ า	กวา	2	หนา

(แนบหนังสือเดินทางเลมเกามาดวย)	พรอมถายสําเนาหนาทีมี่การเดินทางเขา-ออก	หรือมีวีซาติดมา
ทัง้หมด	(สําคัญมาก)
***	การยื่นวีซาออสเตรเลียไมจําเป็นตองนาํพาสปอรตเขาสถานทูต	สามารถใชเรคคอรดการเดินทาง	(ถามี)	หรือ
สําเนาหนาพาสปอรต	ยื่นได	แตหากใหทางบริษทัฯ	มา	จะดีกวาเน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะนาํพาสปอรตไปรูดเลมที่
VFS	แลวนาํกลับมาพักไวที่บริษทัฯ	ทางลูกคาจะรับคืนอีกทีสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	***
2.	ถายสี	หนาตรง	ขนาด	3.5	x	4.5	ซม.	2	รูป	ฉากหลังรูปตองเป็นพื้นสีขาวเทาน้ัน	หามสวมแวนตา	(รูปถายตอง

มีอายุไมเกิน	6	เดือน	ณ	วันยื่น)
3.	สําเนาบัตรประชาชน
4.	สําเนาทะเบียนบาน	(ถายหนาแรกที่มีเลขที่บานคูกับชื่อผูสมัคร)
5.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	(ถามี)

(กรณีผูหญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหนา	ใหแนบเอกสารมาดวย)
6.	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	-	เปลี่ยนนามสกุล	(ถามี	กรณีเคยมีการเปลี่ยน)
7.	สําเนาสูติบัตร	(กรณีผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ)
8.	หลักฐานการทํางาน	(จดหมายรับรองการทํางาน	/	จดหมายรับรองการเรียน)	จดหมายตองมีอายุไมเกิน	1

เดือน	นับจากวันยื่น	จดหมายตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)
·	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของบริษทั/รานคา:	หนังสือรับรองบริษทัฯ	ประทับตราและเซ็นรับรอง	/	ทะเบียนพาณิชย
ที่มีชื่อผูเป็นเจาของกิจการรานคา
·	กรณีพนักงานบริษทั:	จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	วันเริ่มงาน	เงินเดือน	จดหมายรับรอง
การทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการระบุชื่อสถานทูตของแตละประเทศ	จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษทัฯ	ที่มีหัวจดหมาย	ตราประทับ	ที่อยู	และเบอรติดตออยางชัดเจน
·	กรณีทีเ่ป็นขาราชการ:	หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน
·	กรณีเกษียณอายุราชการ:	สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ	/	จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
·	กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา:	จดหมายรับรองการศึกษาฉบับจริง	ระบุชื่อผูสมัคร	พรอมทั้งระบุระยะเวลาหยุดเรียน
/	สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน	นักศึกษา
·	กรณีประกอบธุรกิจไมจดทะเบียน/พอบานแมบาน:	จดหมายชี้แจงตนเอง
9.	สําเนาสลิป	เงินเดือนยอนหลัง	3	เดือน	(ถามี)
10.	หลักฐานการเงิน	สถานทูตรับพิจารณา	สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย	เทาน้ัน	

-	หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	BANK	GUARANTEE	ฉบับจริงซึ่งออกจากธนาคารโดยตรง	ระบุชื่อเจาของบัญชี
ใหครบถวน	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)	มีอายุไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ยื่นวีซา
หลักฐานการเดินบัญชี	BANK	STATEMENT	ยอนหลัง	3	เดือน	ฉบับจริง	ซึ่งออกจากธนาคารโดยตรงมียอดเงินไมตํ่ า
กวา	100,000	บาทตอการรับรอง	1	ทาน	มีอายุไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ยื่นวีซา
-	สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยอัพเดทใหเป็นปัจจุบันและตองนํามาแสดงแกเจาหนาที่สถานทูตในวันสัมภาษณ
***หลักฐานทางการเงินขางตน	ตองเป็นสมุดบัญชีเลมเดียวกัน***
-	บัญชีฝากประจํา	FIXED	สามารถนํามาแนบประกอบการยื่นได	แตทานตองมีบัญชีหลักในการยื่นวีซาคือบัญชีออม
ทรัพย	หากตองการแนบบัญชีฝากประจํา	ตองเตรียมดังน้ี
o	หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	BANK	GUARANTEE	ของ	บัญชีฝากประจําฉบับจริงซึ่งออกจากธนาคารโดยตรง
ระบุชื่อเจาของบัญชีใหครบถวน	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)	มีอายุไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่
ยื่นวีซา
-	สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา	ยอดเงินไมตํ่ ากวา	100,000	บาท
	(สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	(หากเด็กไมไดเดินทางพรอม	บิดาและมารดา)	ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี
เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร	(ระบุชื่อ)มีความสัมพันธอยางไรกับเด็ก
เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน	และให



ระบุวา	มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)
เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน	และให

ระบุวา	บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)

กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว	(บิดามารดา,บุตร,พี่นอง)ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี
หนังสือรับรองทางการเงิน	BANK	GUARANTEE	ตองระบุ	ชื่อเจาของบัญชี	รับรองคาใชจายใหใคร	(ตองระบุชื่อผู

ถูกรับรองในจดหมายดวย)	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)	มีอายุไมเกิน	15	วันนับจากวันที่ยื่นวีซา
กรุณาแนบ	สูติบัตร,	ทะเบียนบาน,	ทะเบียนสมรส	หรือหลักฐานอื่นๆ	(ฉบับจริงและสําเนา)	เพื่ออางอิงความสัมพันธ

วาเป็นคนในครอบครัวหรือสายเลือดเดียวกัน
หมายเหตุ:
ผูสมัครตองมาแสดงตน	ณ	ศูนยยื่นคํารองขอวีซา	เพื่อสแกนลายน้ิวมือ
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูตฝรั่งเศส	โดยประมาณ	10	วันทําการ
หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซากับทางศูนยยื่นคํารองขอวีซาฝรั่งเศสแลว	ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัคร

ทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ	ในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ	ก็ตาม	ดังน้ันหากทานมีความ
จําเป็นในการใชเลมเพื่อเดินทาง	กรุณาแจงบริษทัทัวร
การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ	อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการ

ถาวร	ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม

เอกสารในการขอวีซา	(update	03-May-2016)
ตั้งแตวันที่	3	พฤษภาคม	2559	เป็นตนไป	จะเริ่มการเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซ	จากผูสมัครทุกทาน	ที่สมัครขอ
วีซา	เพื่อเดินทางไป	ประเทศออสเตรเลีย	ดังน้ันผูยื่นขอวีซาทุกทาน	จะตองมาติดตอ	ที่ศูนยยื่นวีซาออสเตรเลีย	ดวย
ตนเอง	เพื่อสแกนลายน้ิวมือ
หนังสือเดินทาง	มีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	(นับวันเดินทาง)	และถายสําเนาหนาทีมี่การเดินทางเขา-ออก	หรือมี

วีซาติดมาทัง้หมด	(สําคัญมาก)
***	การยื่นวีซาออสเตรเลียไมจําเป็นตองนาํพาสปอรตเขาสถานทูต	สามารถใชเรคคอรดการเดินทาง	(ถามี)	หรือ
สําเนาหนาพาสปอรต	ยื่นได	แตหากใหทางบริษทัฯ	มา	จะดีกวาเน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะนาํพาสปอรตไปรูดเลมที่
VFS	แลวนาํกลับมาพักไวที่บริษทัฯ	ทางลูกคาจะรับคืนอีกทีสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	***
รูปถายสี	จํานวน	2	รูป	(ขนาด	1	น้ิวครึ่ง	หรือ	2	น้ิว)
สําเนาทะเบียนบาน,	สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามี),	สําเนาทะเบียนสมรส	(ถามี)
หนังสือรับรองการทํางานของบริษทัทีท่ํางานอยู	(ภาษาอังกฤษ	หรือ	ภาษาไทย	ใชไดทัง้คู)	หรือสําเนา

ทะเบียนการคาถาเป็นเจาของกิจการ
ขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน	(ภาษาอังกฤษ	หรือ	ภาษาไทย	ใชไดทัง้คู)
ขาราชการเกษียณอายุ	ขอสําเนาบัตรขาราชเกษียณ
หลักฐานการเงิน	โดยใชสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย	หรือ	ฝากประจําตัวจริง	(จะไดคืนเพื่อได

รับพิจารณาวีซาแลว)	หรือ	statement	ยอนหลัง	6	เดือน	ออกจากธนาคารเทานัน้	หมายเหตุ	สถานทูต
ออสเตรเลียไมรับ	Bank	Guarantee	ในการใชยื่นวีซา
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน	(ตัวจริง)	หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน	หรือกรณีปิดเทอมใชบัตรนักเรียน
ขอสําเนาสูติบัตร	เด็กอายุตํ่ ากวา	16	ปี
	เด็กอายุตํ่ ากวา	16	ปี	หากไมไดเดินทางกับบิดา	หรือ	มารดา	

-	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูที่ไมไดเดินทางไปดวย	โดยใหทางอําเภอออกใหอนุญาตออก	นอก
ประเทศ	หรือ	กรอกฟอรม	1229หรือ	ทั้งบิดาและมารดา	ไมไดเดินทางพรอมกับเด็กทั้งคู	ทางผูปกครองทั้ง	2	ตองไป
ขอโดยใหทางอําเภอออกให	อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร	หรือ	กรอกฟอรม	1229	และ	ตองไปโชวตัวที่
ตัวแทนยื่นวีซา	VFS	ทัง้คูพรอมกับบุตร	
-	หากเดินทางกับบิดาและมารดาพรอมกันไมตองใชหนังสือยินยอม
บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับลูกคาทีมี่อายุเกินกวา	75	ปี	(	ยกเวนกรณีที่ผูสูงอายุ	75	ปีข้ึนไปยืนยันที่จะเดินทาง

จริง	บริษทัฯจะดําเนินการใหและแนะนาํใหยื่นวีซากอนวันเดินทางมากกวา	45	วัน	และตองจายคาทัวรทั้งหมดกอน
เดินทาง	15	วัน	ในกรณีที่วีซาไมผานหรือออกไมทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําใหเดินทางไมไดบริษทัฯจะไมรับ
ผิดชอบไมวากรณีได	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
	ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ	10-15	วัน	หนังสือเดินทาง(PASSPORT)	หากมีบางทานไดยื่นเลมเขา	VFS	แลว

นําเขาสถานทูตแลวไมสามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม	หากมีการใชเลมเดินทาง
ไปประเทศอื่นกอน	จะตองแจงใหเราทราบกอนยื่นวีซา	หากทานไมแจงใหทราบ	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบใด	ๆ
ทั้งสิ้น	--

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซาน้ันขึน้อยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัฯ	เป็นแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได	ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความ
ประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทาน้ัน

กรณีถูกปฎิเสทวีซา
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

แผนทีก่ารเดินทางเพื่อการยื่นคํารองขอวีซา
สถานที่ยื่นคํารองวีซา	:	ศูนยยื่นคํารองขอวีซา	(	VFS	)	ของ	ออสเตรเลีย	ประจําประเทศไทย
การเดินทาง	:	อาคารเดอะเทรนดี้	ออฟฟิศ	ชัน้	28	ซ.สุขุมวิท	13

**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท**
**คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่**
**ราคาน้ีไมรวมคาวีซาออสเตรเลีย**
**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในออสเตรเลียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในออสเตรเลียที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต

และไมมีอางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน



2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	***ในกรณีที่
วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา	45	วัน***
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด	ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	20	คน
6.	ในกรณีที่ลูกคายื่นวีซากับทางบริษทัแลว	ทางบริษทัขออนุญาติไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวยกเวนในกรณีที่

วีซาไมผาน	ทางบริษทัจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง


