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BW.DELIGHT AUSTRALIA 6 DAYS 4 NIGHTS

เมลเบิรน์ - ซิดนี ย์ 6 วัน 4 คืน
นําท่านชม รถไฟจักรไอนํ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึง่ แต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขน
ถ่ายลําเลียงถ่านหินระหว่างเมือง ชมฝูงนกเพนกวิ น ที่ เกาะฟิ ลลิ ป ขึน้ จากทะเลเป็ นกลุ่มผ่านชายหาดตามธรรมชาติเพื่อ
นําอาหารไปให้ลกู น้อยในรังยามพระอาทิตย์อสั ดง ช้อปปิ้งย่างใจกลางเมือง เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย ชม
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึง่ ตัง้ ชื่อตาม 12 นักบุญและวิวท้องทะเลทีส่ วยงาม นคร
ซิ ดนี ย์ นําท่ าน ล่องเรือสําราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ทไ่ี ด้เป็ นมรดกโลกแห่งใหม่จาก
องค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กบั สะพานฮาร์เบอร์ พอร์ต สตีเฟ่ นส์ นําท่านนัง่ รถ 4WD ตลุยเนิน
ทราย และล่องเรือที่เนลสัน เบย์ ชมปลาโลมาจมูกขวดทีน่ ่ ารัก ช้อปปิ้งสินค้าพืน้ เมืองทีไ่ ชน่า ทาวน์

 ชิ มไวน์ ออสเตรเลียเลิ ศรส พร้อมอาหารคํา่
กําหนดการเดิ นทาง
11 – 16 เมษายน 2558 ( สงกรานต์ )
12 – 17 เมษายน 2558 ( สงกรานต์ )
วันแรก
15.00 น.
18.25 น.
วันที่สอง
06.45 น.
09.00 น.
11.05 น.

เที่ยง

กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์
สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่ QF024
นครซิดนีย ์ – เมลเบิรน์ - รถไฟจักรไอน้ าโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป
ถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศสู่ นครเมลเบิรน์
ออกเดินทางต่อสู่นครเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF 419
เดินทางถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน์ เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
เมลเบิรน์ เป็ นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่
เข้าด้วยกัน เป็ นเมืองหลวงที่ต้งั อยูบ่ นริมฝัง่ แม่น้ า Yarra River มีสวนสาธารณะริมน้ า มี
สถาปั ตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้ าในสมัย
ปั จจุบนั ทาให้มีภมู ิทศั น์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น้ าตั้งอยูใ่ จกลางเมืองอันเป็ นเสน่ ห์
ของเมลเบิรน์ นาท่านเดินทางสู่ยา่ นดันดีนองส์ที่ยงั เป็ นป่ าของต้นยูคาลิปตัสและเมือง
ตามแบบชนบทของออสเตรเลีย
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคาร
สู่สถานี รถไฟจักรไอน้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้
เป็ นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิ ดให้บริการในปี ค.ศ.1900
เป็ นรถไฟสายเก่าที่วงิ่ ระยะสั้น ๆ ปั จจุบนั ได้ถกู ดัดแปลงนามาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่ า
นาท่านนัง่ รถไฟจักรไอน้ าโบราณ เพื่อชมทัศนี ยภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิง่ ของรถไฟและ
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คา่

วันที่สาม
เช้า

เที่ ยง

ท่านยังสามารถนัง่ ห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนี ยภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่ าสูงที่ยงั คง
ความสมบูรณ์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เขตอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์
พื้ นเมืองมากมายที่ทางการอนุ รกั ษ์ท้งั สัตว์น้ าและสัตว์ป่าและคงความเป็ นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่ าพุ่มเล็ก
ๆ ซึ่งเป็ นที่อยูข่ องเพนกวินตัวน้อย แมวน้ าและนก นานาชนิ ด
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูกุง้ ล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว
เสิรฟ์ พร้อมไวน์รสเยี่ยม
นาท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อนั น่ าประทับใจ
กับการชมความน่ ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุเ์ ล็กที่สุดในโลกที่อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
ใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระ
อาทิตย์อสั ดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้ น
จากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รงั พร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยูใ่ นรัง เหล่า
เพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ ารักอย่างใกล้ชิด
เพนกวินน้อยเหล่านี้ จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์
ตก (ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็ นการรบกวนหรืออาจจะทาให้เพนกวินตกใจ )
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเมลเบิรน์
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME / BAYVIEW EDEN
HOTEL หรือเทียบเท่า
เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิรน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางจากเมลเบิรน์ ตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย ที่
สวยงามและเป็ นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย
ผ่านทางเมืองจีลองทีเ่ ป็ นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จากนัน้ นาท่านเข้าสู่
ั่
เขตเกรทโอเชีย่ นโร้ด ให้ทา่ นได้ชมทัศนียภาพทีส่ วยงามของชายฝงมหาสมุ
ทรและ
หาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางทีง่ ดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมือง
Anglesea และเมือง Lorne ทีเ่ ต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ
ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ทีเ่ ป็ นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเทีย่ วทีส่ วยงามอีก
เมืองและมีน้าทะเลสีน้าเงินตัดกับปา่ อันเขียวขจีทาให้เมืองนี้มเี สน่หส์ วยงาม
นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าทีอ่ ยูต่ ามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนัน้ เดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพทีส่ วยงามทีส่ ดุ ในโลก
คุณจะต้องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อนั งดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูม ิ
ประเทศทีไ่ ม่เหมือนทีใ่ ด ๆ ในโลก นาท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน
Twelve Apostles ซึง่ ตัง้ ชือ่ ตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ ์สิทธิ ์ของ
ศาสนาคริสต์ ซึง่ ถือว่าเป็ นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติทไ่ี ม่ควรพลาด ( แนะนาซื้อ
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วันที่สี่
เช้า
09.30 น.
10.55 น.
เที่ยง

คา่

ทัวร์เพิม่ โดยนังเฮลิ
่ คอปเตอร์ ให้ทา่ นชมความงามในมุมสูงทีร่ บั รองได้ว่าท่านจะต้องประทับใจ ราคาทีเ่ ริม่ ต้น
โดยประมาณ 115 เหรียญออสเตรเลียโดยใช้เวลา 10 นาที สาหรับท่านทีส่ นใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนัน้
นําท่านเดินทางสูเ่ มลเบิรน์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME/ BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
เมลเบิรน์ – ซิดนีย ์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ – ชมหาดบอนได - ช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางสู่นครซิดนี ย์ โดยเที่ยวบินที่ QF 420
เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ เมืองเอกแห่งรัฐ
นิ วเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านล่องเรือสาราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA
HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ในแบบ
สถาปั ตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง
สถาปนิ กชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลา
ในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้ นเป็ นมรกดโลกใน
ปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิรต์ ห้องแสดงละคร และ
ห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจานวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูป
กับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนี ยท์ างด้านเหนื อกับตัวเมืองซิดนี ยเ์ ข้า
หากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนี ยไ์ ด้อย่างสวยงามและทาให้การเดินเข้าสู่ตวั เมือง
ซิดนี ยไ์ ด้สะดวกยิง่ ขึ้ น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นาออกมาล่องอ่าวอวดความงามใน
อ่าวแห่งนี้ จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปทิวทัศน์เป็ นที่ระลึก
นาท่านชมนครซิดนี ย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่ มสาวชาวออสซี่นิยม
มาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น
ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ ยังได้เป็ นเส้นทางในการวิง่ มาราธอน
และวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จดั กีฬาโอลิมปิ ก ปี 2000 ผ่านชมบ้านของ
เศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนี ย์ และมหาสมุทรแปซิฟิกที่
สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก
และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนี ยใ์ นทางเรือ ในบริเวณนี้ ยังเคยเป็ นจุดวางปื นใหญ่ยงิ ต่อต้านข้าศึกที่เข้า
มาทางเรือในยามสงคราม หินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านัง่ หินตัวโปรดของภริยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของ
รัฐนิ วเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็ นม้าหินทรายอยูป่ ลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็ นอ่าวซิดนี ยท์ ี่สวยงาม
นอกจากนี้ ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็ นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์และ
สะพานฮาร์เบอร์เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิดนี ย์
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย พร้อมไวน์ออสเตรเลีย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
3
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วันที่หา้
เช้า

เที่ยง

คา่

วันที่หก
เช้า
09.40 น.
16.35 น.

พอร์ต สตีเฟ่ นส์ 4WD ทัวร์ – ล่องเรือชมโลมาหัวขวดอย่างใกล้ชิด –ซิดนีย ์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่ นส์ โดยนัง่ รถขึ้ นไปทางเหนื อผ่านสะพานฮาร์เบอร์ ข้าม
อ่าวซิดนี ยท์ ี่สวยงามสู่ยา่ นนอร์ทซิดนี ย์ ผ่านเมืองก็อสฟอร์ดและเมืองนิ วคาสเซิล ก่อนจะ
ถึงทางแยกเข้าสู่พอร์ต สตีเฟ่ นส์ เมืองตากอากาศที่ชาวซิดนี ยเ์ ดินทางมาพักผ่อนทาง
ทะเลจึงได้รบั สมญานามว่า”Blue Water Paradise”จากนั้นนาท่านได้สมั ผัสประสบการณ์
อันตื่นเต้นกับการนัง่ รถ 4WD ตะลุยเนินทราย และการเล่นแซนดูนบอร์ด กระดานลื่น
ไถลลงจากเนิ นทรายสูงนับ 10 เมตร พร้อมชมวิวอันงดงามของท้องทะเลและเนิ นทรายสี
ทองเพลิดเพลินอารมณ์บนชายหาดที่เย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ท่าเรือที่ อ่าวเนลสัน (NELSON BAY)
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์บนเรือ
ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ให้ท่านได้ชม
โลมาที่วา่ ยน้ าเวียนวนอยูใ่ กล้ๆ สนุ กสนานตื่นเต้นเมื่อโลมาทักทายด้วยการกระโจน
ทะยานไปข้างหน้าพร้อมกับเรือ นอกจากนี้ ท่านสามารถชมนกนานาชนิ ดที่บินไปมาใน
อ่าวนี้ จากนั้นสมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับสู่ นครซิดนีย ์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
ซิดนีย ์ – กรุงเทพฯ
รับอาหารกล่องจากโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ อาคารระหว่างประเทศ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…
*****************************************************

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดิ นทาง 11 – 16 เมษายน 2558 ( สงกรานต์ ) / 12 – 17 เมษายน 2558 ( สงกรานต์ )
คณะผูเ้ ดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็ก (อายุตาํ กว่า 12 ปี ) พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็ก (อายุตาํ กว่า 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็ก (อายุตาํ กว่า 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด
4

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิ น
ตลอดการเดิ นทาง

68,900.- บาท
66,900.- บาท
64,900.- บาท
62,900.- บาท
9,900.- บาท
1,200.- บาท

38,900.- บาท
36,900.- บาท
34,900.- บาท
32,900.- บาท
9,900.- บาท
1,200.- บาท
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* ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
์
* การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 20 ท่านขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ํากว่า 20 ท่าน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ
์
เลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
* กรณีออกตั ๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงิ นค่าตั ๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไขตั ๋วกรุป๊ ของสายการบิน
* สาหรับห้องที่เป็ นสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจานวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรื ออาจเป็ นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริ ม( 1 Double + 1 Extra bed )
สาหรับห้องนอน 3 ท่าน
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบินล่าช้า
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อน
เดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้

อัตรานี้ รวม







ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ ( QF) ตามเส้นทาง
ค่าโรงแรมทีพ่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ,ี ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่านํ้ามันจากสายการบินวันที่ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 และบริษทั ฯของสงวนสิทธิในการปรั
บราคาตามภาษีน้ํามัน
์

อัตรานี้ ไม่รวม








ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนดที่ สายการบิ นอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึน้ เครือ่ งได้ท่าน
ละ 1 ใบ (25 กิ โลกรัม) และกระเป๋าเล็กถือขึน้ เครือ่ งได้ 1 ใบ ไม่เกิ น 7 กิ โลกรัมต่อใบ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าทีโ่ รงแรมไม่มเี พราะควร
ยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋าเพียงพอ

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิ น







ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษทั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ก่อน 21 วัน
ทํางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนั กําหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบิ น
และผลวีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นค่ามัดจําทัง้ หมด
สําหรับส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หากบริษทั ฯไม่ได้รบั เงินค่าทัวร์
ทัง้ หมดก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
กการให้บริการ
์

การยกเลิ ก


แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
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แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 21-49 วัน ก่อนเดินทาง ในกรณีย่นื วีซ่าแล้วจะเก็บ 20,000.- ค่ามัดจํา



แจ้งล่วงหน้า 15-20 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํา 20,000.- บาท และมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ ดังนี้



- กรณีทถ่ี ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจําและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าตั ๋ว
์
ยกเลิกการเดินทางก่อน 1-15 วันหรือ ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมด

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ และบริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ต้องห้ามนําเข้าประเทศ
รวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
ทางบริษทั ฯไม่คนื เงินไห้ท่านไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจาก
เอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผูโ้ ดยสารเอง บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีท่ี
กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยทีท่ ่านออกตั ๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทส่ี ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า

เอกสารในการขอวีซ่า (ข้อ 14 สําคัญมาก)
1) หนังสื อเดินทาง มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ ายสาเนาหน้ าทีม่ กี ารเดินทางเข้ า-ออก หรือมีวซี ่ าติดมาทั้งหมด (สาคัญ
มาก)
2) รู ปถ่ายสี จานวน 2 รู ป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ ง หรื อ 2 นิ้ว)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) หนังสือรับรองการทางานของบริษัททีท่ างานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น) หรื อสาเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสื อรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาเนาบัตรข้าราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้ สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพย์ หรือฝากประจา ย้ อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่ านั้น
กรณีทบี่ างท่ านต้ องการใช้ statement ย้ อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ต้ องเป็ นยอดคงเหลือแบบไม่ ตดิ ลบเท่ านั้น (ควรใช้
Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่ าการใช้ สมุดเงินฝากตัวจริง เพราะระหว่ างการยืน่ วีซ่าใช้ เวลาประมาณ 10 -15 วัน ท่ านจะไม่ สามารถ
ใช้ สมุดเงินฝากได้ จนกว่ าจะได้ รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่ รับ Bank Guarantee ในการใช้ ยนื่ วีซ่า
9) เด็กขอหนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน (ตัวจริ ง) หรื อสมุดรายงานประจาตัวนักเรี ยน หรื อกรณี ปิดเทอมใช้บตั รนักเรี ยน
10) เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรื อ มารดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ทไี่ ม่ ได้ เดินทางไปด้ วย โดยให้
ทางอาเภอออกให้ เท่ านั้น ( หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ตอ้ งใช้หนังสื อยินยอม )
11) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับลูกค้ าทีม่ อี ายุเกินกว่ า 75 ปี เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าเป็ นเวลานานกว่าบุคคลทัว่ ไปและมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ในการทาประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเอง นอกจากนี้วซี ่าขึ้นอยูก่ บั ผลของสุขภาพของผูส้ ูงอายุเองและทางสถานทูต
พิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ ( ยกเว้นกรณี ที่ผสู ้ ูงอายุ 75 ปี ขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริ ง บริ ษทั ฯจะ
ดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณี ที่วซี ่าไม่
ผ่านหรื อออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบไม่วา่ กรณี ได ๆ ทั้งสิ้น บริ ษทั ฯจะขอสงวน
สิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดรวมถึงญาติหรื อผูต้ ิดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณี น้ ี)
12) กรุ ณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ มอื ถือ เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน และอีเมล์ (สาคัญมาก) ทีส่ ามารถติดต่ อได้ ลงในสาเนาบัตรประชาชนและ สาเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยืน่ วีซ่า
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13) ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าประมาณ 15 วัน หนังสื อเดินทาง(PASSPORT) ที่ยนื่ เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้
จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หากมีการใช้ เล่ มเดินทางไปประเทศอืน่ ก่ อน จะต้ องแจ้ งให้ เราทราบก่ อนยืน่ วีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้
ทราบ บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
14) ลูกค้ าจะต้ องเซ็นต์ ชื่อด้ วยตัวเอง เพือ่ ยืน่ วีซ่าออสเตรเลีย (เซ็นต์ ชื่อให้ เหมือนในพาสปอร์ ต) ทั้งหมด 2 ฟอร์ ม ดังนี้
14.1 คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม1419 ฟอร์มยืน่ วีซ่าออสเตรเลีย http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf (อัพเดทเวอร์ ชั่นล่ าสุ ด
เท่ านั้น (12/14) เสร็ จแล้วกรุ ณาส่ งกลับตัวจริ ง(เท่านั้น) พร้อมเอกสารอื่นๆ
ใช้ปากกาสีน้ าเงิน (เซ็นต์ชอื ่ 2 จุด ข้อ51 Part N – Signatures และ ข้อ 52 DECLARATION – Signatures หน้า 16)
*** สาหรับการยืน่ วีซ่าหากลูกค้าไม่ เซ็นต์ ชื่อด้ วยตัวเอง ให้ คนอืน่ เซ็นต์ ชื่อให้ หรือไม่ ยอมเซ็นต์ ชื่อในฟอร์ มยืน่ วีซ่า เราถือว่ าเป็ นการปลอม
แปลงเอกสารหรือเอกสารไม่ สมบูรณ์ หากท่ านโดนปฎิเสทวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน และจะไม่ คนื ค่ ามัดจาหรือค่าใช้ จ่าย
ทั้งหมด และหากโดนปฎิเสทเหตุผลเพราะปลอมแปลงเอกสารท่ านจะไม่ สามารถยืน่ วีซ่าได้ ภายใน 3 ปี
14.2 คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม956 http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf ใบมอบฉันทะให้เอเจนต์เป็ นตัวแทนยืน่ วีซ่าของ
ท่าน เสร็ จแล้วกรุ ณาส่งกลับตัวจริ ง(เท่านั้น) พร้อมเอกสารอื่นๆ
ใช้ปากกาสีน้ าเงิน (เซ็นต์ชอื ่ 1 จุด ข้อ 24 Declaration by client หน้า 5)

เงื่อนไขสําคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได้
ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยัง
ประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคําร้องขอวีซ่าใหม่กต็ ้อง
์
ชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และทางบริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์
ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึน้ อยู่กบั ทาง
์
บริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ตรงตามเงือ่ นไขทีจ่ ะยืน่ กรุ๊ป***
 กรุ ณาเตรียมเอกสารทีช่ ี้แจงไว้ ข้างต้ นให้ ครบตามทีก่ าหนด เพือ่ ความสะดวกของท่ านเองในการยืน
่ ขอวีซ่า 
โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการยืน่ วีซ่าของท่ าน

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) .....................................................................................................................
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......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปั จจุบนั .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรื อร้านค้า ................................................................... ที่อยู่ ...................................................
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ............................................... โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............โทรศัพท์ ........................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรื อไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ.................... ...........................
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้ อง
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้ อง
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี) ..................................................
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