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ADELAIDE – SYDNEY

อะดิเลด – ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน
ทางบริ ษทั ฯ ร่วมกับสายการบิ นแควนตัส แอร์เวย์ ขอเชิญท่านเดินทางสู่ประเทศออสเตรเลีย
รัฐออสเตรเลียใต้
ชมเมืองอะดิ เลด นาท่านชิมไวน์รสเลิศทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังทัวโลก
่
สวนสัตว์เคลแลนด์
( Cleland Wildlife Park ) สวนสัตว์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในอะดิเลด ให้ทุกท่านเข้าชมสัตว์พน้ื เมืองของออสเตรเลียอย่าง
ใกล้ชดิ หมู่บ้านชาวเยอรมัน HAHNDORF ให้ท่านได้ชมบ้านเรือนแบบชาวเยอรมันทีด่ แู ปลกตาสงบและร่มรืน่ ไม่
เหมือนเมืองอื่นในออสเตรเลีย โรงงานทาช็อกโกแลตทีม่ ชี ่อื เสียงของรัฐออสเตรเลียใต้ HAIGH’S CHOCOLATE
FACTORYเป็ นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงท้องถิน่ ทีใ่ ห้ท่านได้เลือกซือ้ ช็อกโกแลทเพื่อเป็ นของฝาก ศูนย์เพราะเลี้ยงทู
น่ า (Ocean Victor ) ชมศุนย์เพราะเลีย้ งทูน่าพบกับปลาทูน่าแม่พนั ธุข์ นาดใหญ่หรือจะว่ายน้ ากับทูน่า ชมการให้
อาหารอย่างใกล้ชดิ ชมไร่องุ่นที่ผลิ ตไวน์ Wirra Wirra Winery ให้ท่านได้ชมิ ไวน์คุณภาพดีทเ่ี ตรียมไว้ทงั ้ ไวน์
ขาวและไวน์แดงหรือจะเลือกซือ้ ไวน์จากแหล่งผลิตในราคาถูก
มหานครซิ ดนี ย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์
ล่องเรือสาราญชมอ่าวซิ ดนี ย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิง่ ก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียทีอ่ งค์การยูเนสโก
ได้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

กาหนดวันเดินทาง

17 -22 มกราคม 2562
22-27 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 28 มีนาคม 2562
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วันแรก
15.30 น.
18.10 น.
วันที่ สอง
06.30 น.
09.50 น.
11.30 น.

เที่ ยง

15.00 น.
คา่
วันที่ สาม
เช้า

กรุงเทพฯ – ซิ ดนี ย์ – อะดิ เลด
คณะเดิน ทางพร้อมกัน ที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู ท างเข้า หมายเลข 6 แถว N
เคาน์ เตอร์สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหิ รฟ้ าสู่ นครซิ ดนี ย์ โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ เที่ ยวบินที่ QF024
อะดิ เลด ชมเมือง ย่านไชน่ า ทาวน์ – ช้อปปิ้ งที่ Rundle Mall
เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิ ทธ์ นครซิ ดนี ย์ ประเทศออสเตรเลีย เพือ่ เปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองอะดิ เลด โดยเที่ ยวบินที่ QF 741
ถึงสนามบินเมืองอะดิ เลด หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนัน้ ชม เมืองอะดิ เลด เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียใต้มชี อ่ื เสียงทางด้านการทาไวน์ทม่ี ชี อ่ื เสียงไปทัว่
โลกและหลายแห่งยังคงเป็ นเขตอนุ รกั ษ์ธรรมชาติและสัตว์สงวนทีห่ ายาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชมย่านไชน่ า ทาวน์ ทีม่ รี า้ นค้าของชาวจีนและชาวเอเชียเปิ ดร้านอาหาร ร้านขายของใช้
ประจาวัน แล้วให้ทา่ นได้เลือกทานอาหารหลายแบบทัง้ เอเชียและร้านอาหาร
แบบชาวตะวันตก
ช้อปปิ้ งสินค้าราคาถูกย่านใจกลางเมืองที่ Adelaide Central Market ทีม่ สี นิ ค้า
ทัง้ เสือ้ ผ้า ผลไม้ อาหารสด แห้ง และของทีร่ ะลึกในราคาถูก
จากนัน้ เดินทางผ่าน Victoria Square สูถ่ นน North Terrace ผ่านชมอาคารที่
สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบชาวตะวันตกทีง่ ดงามแปลกตา ไม่ว่าจะเป็ น Parliament House, South
Australian Museum, Art Gallery of South Australia , Adelaide Casino &
Railway Station, และยังให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมที่ Rundle Mall
Shopping อิสระช้อปปิ้ งทีห่ า้ งสรรพสินค้าชือ่ ดัง อาทิเช่น David Jones, Myer,
Target หรือจะจิบกาแฟชมบรรยากาศของชาวเมืองเอดิเลด
นาท่านเข้าสู่ที่พกั MERCURE GROSVENOR ADELAIDE HOTEL
หรือเที ยบเท่า
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
อะดิ เลด - เม้าท์ ล๊อฟตี้ – สวนสัตว์พื้นเมือง – หมู่บา้ นชาวเยอรมัน –โรงงาน
ช็อกโกแลต – อะดิ เลด
รับประทานอาหารในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ ม้าท์ ล๊อฟตี้ (Mt. Lofty Lookout) ให้ทา่ นชมทัศนียภาพอันสวยงามสบายตาของ
เมืองอะดิเลด ด้วยระดับความสูงจากน้าทะเลจนถึงจุดชมวิว 710 เมตร และ
ด้วยบนความสูงบริเวณดังกล่าวนี้เองท่านจะพบกับอนุสรณ์ราลึกถึงคุณฟลิน
เดอร์ คอลัมน์ ผูบ้ ุกเบิกพืน้ ทีบ่ ริเวณนี้ สัญลักษณ์เสาสีขาวสูงราว 10 เมตร
ทาให้ทา่ นสามารถสัมผัสบรรยากาศอันเย็นสบายอีกทัง้ สูดอากาศอันบริสทุ ธิ ์
จากโดยรอบเมืองอะดิเลดและท้องทะเลอันงดงาม ทาให้ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า
เพราะเหตุใดทีแ่ ห่งนี้จงึ มีผมู้ าเยือนปี ละไม่ต่ากว่า 350,000 คนจากทัวทั
่ ง้ มุม
โลก พร้อมกันนี้ทา่ นยังสามารถซือ้ ของฝากทีร่ ะลึกได้จากร้านค้าของเมาท์
ล๊อฟตีไ้ ด้เช่นเดียวกัน
จากนัน้ เดินทางสูส่ วนสัตว์เคลแลนด์ ( Cleland Wildlife Park ) สวนสัตว์
ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในอะดิเลดซึง่ ก่อสร้างมาแล้วกว่า 50 ปี ให้ทกุ ท่านเข้าชมสัตว์
พืน้ เมืองของออสเตรเลียอย่างใกล้ชดิ ป้ อนอาหารจิงโจ้ นกอีมู โคอาล่า วอม
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เที่ ยง

คา่
วันที่ สี่
เช้า

แบท สุนขั พันธุด์ งิ โก เจ้าปี ศาจทัสมาเนีย นกทีส่ วยงามต่างๆ ของออสเตรเลีย
จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางเข้าสูห่ มูบ่ า้ น HAHNDORF ทีส่ ร้างขึน้ ในสไตส์ชาว
เยอรมัน บุกเบิกครัง้ แรกโดยชาวเยอรมันอพยพเมือ่ ปี ค.ศ.1838 หรือกว่า
179 ปี มาแล้ว โดยกลุ่มผูน้ บั ถือศาสนาคริสต์นิกาย “ลูเธอรัน” ต่อมาใน
ภายหลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 1 สิน้ สุดลง หมูบ่ า้ นแห่งนี้ได้ถกู เปลีย่ นชือ่ เป็ น
แอมเบลสไซด์ เนื่องจากว่าเยอรมนีเป็ นผูแ้ พ้สงครามให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรซึง่
ออสเตรเลียถือข้างอยู่ หลังสงครามเย็นจบสิน้ ลงภายหลังจึงเปลีย่ นกลับมาใช้ชอ่ื HAHNDORF อีกครัง้
ท่านจะได้สมั ผัสวิถชี วี ติ แบบชาวเยอรมันทีด่ แู ปลกตาสงบและร่มรืน่ ไม่เหมือนเมืองอืน่ ในออสเตรเลีย อาทิ
บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร สถาปั ตยกรรม ต่าง ๆ ท่านสามารถแวะซือ้ สินค้าเพือ่ เป็ นของฝาก ของหมูบ่ า้ น
แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็ น เครือ่ งปั ้นดินเผา สบู่และเทียนหอม ร้านขายงานศิลปะและงานฝีมอื ในใจกลางเมือง
รับประทานอาหารกลางวันแบบตะวันตก
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานทาช็อกโกแลต ทีม่ ชี อ่ื เสียงของรัฐออสเตรเลียใต้ HAIGH’S CHOCOLATE
FACTORY
และยังเป็ นโรงงานช๊อกโกแล็ตแห่งแรกในประเทศนี้
เช่นเดียวกัน ก่อตัง้ โดยสองพีน่ ้องตระกูล HAIGH โดยผูพ้ ่ี ALFRED
HAIGH ร่วมกับ CLAUDE HAIGH ผูเ้ ป็ นน้องชายได้เริม่ บุกเบิกครัง้ แรกใน
ปี ค.ศ. 1917 โดยได้สตู รการทาขนมมาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สืบ
ทอดกิจการมาแล้วกว่า 4 รุน่ จนถึงปั จจุบนั ซึง่ นอกจากช็อกโกแล็ตแล้ว
HAIGH’S FACTORY ยังมีขนมประเภทอืน่ จัดจาหน่ายให้เลือกสรรค์ ไม่ว่า
จะเป็ น ลูกกวาด ขนมหวาน อีกนานาชนิด ท่านสามารถเลือกชิม และ
ซือ้ ชอกโกแลตรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ทัง้ ช็อกโกแล็ตแบบทีเ่ ป็ นแท่งหรือ
เป็ นชิน้ ขนาดพอดีคา รสเข้มข้นหวานละมุนลิน้
ด้วยชือ่ เสียงทีม่ มี าอย่าง
ยาวนานทาให้พนักงานกว่า 500 ชีวติ ทางานอย่างหนักเพือ่ รักษาชือ่ เสียง
ของประวัตศิ าสตร์ชอ็ กโกแล็ตจากออสเตรเลียใต้ ขณะเดียวกันก็สรรสร้างเมนูอนั ร่วมสมัยออกสูต่ ลาดเพือ่
เป็ นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รปู แบบใหม่ ๆ ให้ทกุ ๆ ช่วงอายุวยั สามารถทีจ่ ะสนุกสนานไปกับชอกโกแล
ตของ HAIGH’S CHOCOLATE FACTORY ได้อย่างมิรลู้ มื
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั MERCURE GROSVENOR ADELAIDE HOTEL หรือเที ยบเท่า
อะดิ เลด- รูปปัน้ เจ้าแม่กวนอิ ม - วิ คเตอร์ฮาร์เบอร์– ชมศูนย์เลี้ยงทูน่า Oceanic Victor
ไร่องุ่นเพื่อผลิ ตไวน์
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสูว่ ดั หนานไห่ปเู ตาอันเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระโพธิ สตั ว์
กวนอิ มGiant Buddha State on Sellick’s hillรูปเคารพพระโพธิสตั ว์
กวนอิมอวโลกิเตศวรมีพระวรกายสูงถึง 18 เมตร งบประมาณในการ
ก่อสร้าง 15 ล้านออสเตรเลียนดอลล่าห์ ระยะเวลาในการก่อสร้าง 7 ปี
โดยเริม่ ครัง้ แรกในปี ค.ศ.1997 ริมถนน Cactus Canyon รูปเคารพ
ของพระองค์ทา่ นนัน้ ตัง้ อยูบ่ ริเวณชายฝั ง่ ทะเลออสเตรเลียตอนใต้อนั แสนงดงามทีซ่ ง่ึ ทุกท่านจะได้สมั ผัส
ของความงดงามและแรงศรัทธาของชาวพุทธในประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่างยิง่ ชาวจีนทีไ่ ด้เรีย่ ไร
เงินทุนในการก่อสร้างรูปเคารพพระโพธิสตั ว์กวนอิม
อันเป็ นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเอเชียใน
ออสเตรเลีย เชือ้ เชิญนักท่องเทีย่ วมาเยือนกว่า 20,000 คนจากทัวโลกเมื
่
อ่ มาเยือนสถานทีแ่ ห่งนี้
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นาท่านเดินทางสูว่ ิ คเตอร์ฮาร์เบอร์เมืองริมทะเลอันเป็ นย่านทีผ่ คู้ นมา
พักผ่อนริมทะเล อากาศสดชื่นริมมหาสมุทร ให้ทา่ นเดินสูเ่ กาะแกรนิตโดย
มีสะพานจากพืน้ เดินใหญ่สเู่ กาะด้วยความยาว 630 เมตร ท่านสามารถ
เดินชมวิวพร้อมรับอากาศอันบริสทุ ธิ ์ไปถึงเกาะแกรนิตหรือจะนังรถม้
่ าลาก
รถราง Horse-Drawn Tramway สูเ่ กาะแกรนิต (Granite Island) ราคายัง
ไม่รวมค่ารถม้าลากแทรม บนเกาะแห่งนี้ทา่ นจะได้ชมศูนย์เพาะเลี้ยงปลา

เที่ ยง

คา่
วันที่ ห้า
06.30 น.
07.10 น.
09.45 น.
11.35 น.
เที่ ยง

ทูน่าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ Ocean Victorให้ทา่ นได้ชมการให้อาหารทูน่าหลายร้อย
ตัวทีเ่ ลีย้ งกลางทะเลโดยมีตาข่ายล้อมหรือท่านสามารถเข้าชมทูน่าว่ายใน
ท้องทะเลผ่านตูก้ ระจกใสเห็นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยงั สามารถศึกษา
ชีวติ สัตว์น้าอืน่ ๆจากนัน้ เดินทางสูไ่ ร่ไวน์ Wirra Wirra Wineryซึง่ ก่อตัง้
ในปี ค.ศ.1894 ไร่ไวน์แห่งนี้มสี โลแกนต์กล่าวไว้ว่า “จงให้ความสาคัญ
และพิถพี ถิ นั ในคุณภาพไวน์และรสนิยมอันละเมียดละไมแต่จงสนุกสนาน
ในการสร้างสรรค์ไวน์คณ
ุ ภาพเยีย่ มออกมา”ให้ทา่ นได้ชมิ ไวน์คณ
ุ ภาพดีท่ี
เตรียมไว้ทงั ้ ไวน์ขาวซึง่ รสสัมผัสอันสดชืน่ เปล่งปลังราวกั
่
บฤดูใบไม้ผลิ
และไวน์แดงอันมีรสชาติสขุ มุ นุ่มลึกแต่แฝงด้วยความสดขององุน่ ทีใ่ ช้ใน
การหมัก หรือจะเลือกซือ้ เพือ่ เป็ นของฝากกลับไปสูน่ กั ชิมทีร่ จู้ กั ได้ลม้ิ ลอง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก ในไร่ไวน์
จากนัน้ เดินทางสู่ Hugh Hamilton Winesสาหรับท่านชมไวน์ จะได้ชมิ ไวน์รสเยีย่ มทีท่ าจากองุน่ หลาย
พันธุ์ ให้ทา่ นได้ลองผสมไวน์ต่างๆ เข้าด้วยกันให้เป็ นรสชาติใหม่ตามใจ องุน่ ในไร่น้ีเป็ นสายพันธ์ ชีราส
อันเลื่องชือ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไวน์แดงอันมีรสชาติทห่ี อมละมุน เข้มข้น และหนักแน่น ซึง่ คุณเชสเตอร์ก็
ยังรักษาคุณภาพการผลิตไว้อย่างเหนียวแน่นรอทุกท่านไปเยือนเพือ่ ลิม้ ชิมรสหรือเลือกซือ้ กลับไป
จากนัน้ เดินทางกลับสูต่ วั เมืองอะดิเลด
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั
MERCURE GROSVENOR ADELAIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
อะดิ เลด – ซิ ดนี ย์ ล่องเรือชมอ่าว – ช้อปปิ้ งย่าน ไชน่ า ทาวน์
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองอะดิ เลด
ออกเดินทางจากอะดิเลด สู่ซิดนี ย์ โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ เทีย่ วบิน QF738
ถึงทางถึงสนามบินคิงฟอร์ด สมิธของนครซิดนีย์
หลังจากนัน้ นาท่านเดิ นทาง สู่อ่าวซิ ดนี ยใ์ ห้ท่านได้ล่องเรือชมอ่าว
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์ บนเรือ
ล่องเรือสาราญในอ่าวซิ ดนี ย์ เพือ่ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA
HOUSE) สิง่ ก่อสร้างทีโ่ ดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ใน
แบบสถาปั ตยกรรมร่วมสมัยทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาว
เดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการ
ก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึน้ เป็ นมรดกโลกในปี
พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิรต์ ห้องแสดงละคร และ
ห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจานวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถ
ถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างซิดนียท์ างด้านเหนือกับตัว
เมืองซิดนียเ์ ข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนียไ์ ด้อย่างสวยงามและทาให้การ
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คา่
วันที่ หก
06.30 น.
09.50 น.
16.40 น.

เดินเข้าสูต่ วั เมืองซิดนียไ์ ด้สะดวงยิง่ ขึน้ ชมเรือใบทีช่ าวออสซีน่ าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่ง
นี้ จากนัน้ ให้ทา่ นได้ ช้อปปิ้ งที่ ไชน่ า ทาวน์ ทีเ่ ต็มไปด้วยร้านอาหารชาวเอเซีย อิสระทีร่ า้ นช้อปปิ้ ง
สินค้าพืน้ เมืองเพือ่ เป็ นของฝาก อาทิเช่นครีมบารุงผิว หรือของทีร่ ะลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือ
จิงโจ้
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
ซิ ดนี ย์ – กรุงเทพฯ
รับอาหารเช้าแบบกล่องจากโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคิ งฟอร์ดสมิ ทธ์ นครซิ ดนี ย์ อาคารระหว่างประเทศ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เที่ ยวบินที่ QF023
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ADELAIDE – SYDNEY

อะดิเลด – ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน
อัตราค่าบริการ
กาหนดวันเดิ นทาง

17 -22 มกราคม 2562
22-27 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 28 มีนาคม 2562
ราคารวมตั ๋ว
คณะผูเ้ ดิ นทาง
และวีซ่าแล้ว

ผูใ้ หญ่ (พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง)
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1ห้อง ท่านที่ 3 ลด

89,900.- บาท
79,900.- บาท
69,900.- บาท
64,900.- บาท
15,900.- บาท
1,500.- บาท

ราคาไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิ น
ตลอดการเดิ นทาง

59,900.- บาท
55,900.- บาท
50,900.- บาท
48,900.- บาท
15,900.- บาท
1,500.- บาท

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนา้ มันของสายการบิน
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสาร จานวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่ต่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
* กรณีออกตัว๋ แล้ วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุป๊ ของสายการบิน
*สาหรับห้ องที่เป็ นสามเตียง (Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจานวนน้ อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็ นห้ อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สาหรับ
ห้ องนอน 3 ท่าน
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตัว๋ ที่ลูกค้ าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้ าหรือ
จานวนผู้เดินทางไม่ครบตามจานวน กรุป๊ ไม่สามารถออกเดินทางได้
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*หากท่านต้ องการอาหารพิเศษหรือที่น่งั บนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้ งให้ เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อน
เดินทางอย่างน้ อย 10 วัน เพื่อแจ้ งให้ สายการบินทราบแต่จะได้ ตามที่ขอหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ ามีวีซ่าอยู่แล้ ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้ เข้ า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินจิ ของเจ้ าหน้ าตรวจคนเข้ าเมือง
* หากจานวนลูกค้ าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่น่งั ในการบริการตลอดการเดินทาง
* ที่น่งั สาหรับกรุป๊ ที่เราจองเป็ นที่น่งั ทั่วไปไม่ใช่ท่นี ่งั ด้ านหน้ าสุด(long leg seat)
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มคี นยกกระเป๋ า
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF) ตามเส้ นทาง
2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม,ี ค่าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงือ่ นไขการคุม้ ครอง
 หากลูกค้ าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ มุ ครอง ต้ องทาประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้ าสามารถจัดทาเองได้
หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 อายุ 1-15ปี และ ต่ากว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 กรณีลูกค้ าอายุต่ากว่า 1 ปี หรือ 75 ปี ขึ้นไป และ ไม่ได้ เดินทางไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป ต้ องทาประกันเดี่ยว
เพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้ าหน้ าที่
 ลูกค้ าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ วไม่ค้ ุมครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
6. ค่านา้ มันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนา้ มัน หากสายการ
บินเปลี่ยนแปลงภาษีนา้ มันหลังจากนี้
7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สาหรับคนไทย
อัตรานี้ ไม่รวม

1. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าว
2. ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกาหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้ โหลด
กระเป๋ าได้ ท่านละ 30 กิโลกรัม และ บินภายในสายการบินแควนตัส (domestic) อนุญาตให้ โหลดได้ ท่านละ 23
กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมท่านละ 1 ใบ
3. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่ าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
7. ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่ าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า ลูกค้ าควรยกกระเป๋ าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทา
9. ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋ า
10. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชั่วโมง
11. กรณีไม่เดินทางพร้ อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้ าต้ องทาประกันเพิ่มเอง หรือ จะให้ บริษัทฯ จัดทาให้ ทางลูกค้ า
สามารถแจ้ งได้ (เป็ นไปตามกฎหมายทุกท่านต้ องทาประกันการเดินทางกรณีเดินทางกับบริษัททัวร์)
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เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
2. ท่านต้ องเตรียมเอกสารให้ ทางบริษัทฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วัน
ทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
3. หากท่านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียล่าช้ า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบินและผลวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
4. สาหรับส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการสาหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อน
วันเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ ายค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้า 50 วัน ซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู ้
เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
1. แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันทาการคืนค่ามัดจา 30,000.- บาท
2. แจ้ งล่วงหน้ า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาตัว๋ ท่านละ 30,000 บาท
3. แจ้ งล่วงหน้ า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจา 30,000.- บาท และมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มดังนี้
- กรณีท่ถี ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจาทั้งหมดและหักค่าใช้ จ่าย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตัว๋ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋ หรือยึดมัดจาทั้งหมด
- กรณีย่ นื วีซ่าแล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าวีซ่า (NON REFUND)
- กรณีตดิ ธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้ อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจาทั้งหมด
4. แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มกี ารคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง หรือไม่ใช้ บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มกี ารคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้ าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ และบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางออก หรือเข้ าประเทศ เนื่องจากมีส่งิ ผิดกฎหมายหรือสิ่งต้ องห้ ามนาเข้ า
ประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้ องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมือง
พิจารณาแล้ ว ทางบริษัทฯไม่คนื เงินไห้ ท่านไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่สี ถานทูตงดออกวีซ่าอัน
สืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้ วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทางานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าวที่พานักอยู่ใน
ประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋ เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่สี ายการบินระหว่าง
ประเทศล่าช้ า
เอกสารในการขอวีซ่า
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย เริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ทีส่ มัครขอวีซ่า เพือ่ เดินทางไป ประเทศ
ออสเตรเลีย ดังนัน้ ผูย้ นื ่ ขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ทีศ่ ูนย์ยนื ่ วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพือ่ สแกนลายนิ้วมือ และต้องจองคิววี
ซ่าก่อนยืน่ เท่านัน้
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสาเนาหน้าที่มกี ารเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมา
ทั้งหมด (สาคัญมาก)
***การยืน่ วีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็ นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ สาเนาหน้า
พาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่ VFS แล้วนากลับมา
พักไว้ทีบ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สาเนาทะเบียนบ้ าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ ามี), สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
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5) หนังสือรับรองการทางานของบริษทั ที่ทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่) หรือสาเนาทะเบียนการค้ าถ้ า
เป็ นเจ้ าของกิจการ
6) ข้ าราชการจะต้ องมีหนังสือรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่)
7) ข้ าราชการเกษียณอายุ ขอสาเนาบัตรข้ าราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาตัวจริง (จะได้คืนเพือ่ ได้รบั พิจารณาวีซ่า
แล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee
ในการใช้ยนื่ วีซ่า
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้ บัตรนักเรียน
10)ขอสาเนาสูตบิ ตั ร เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
11)เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้ เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 กรณีพอ่ และแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาเภอเท่านั้น จากบิดาและมารดาให้
อนุญาตออกนอกประเทศ
** กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตวั ที่ตวั แทนยืน่ วีซ่า VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณีพอ่ หรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากทางอาเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออกนอก
ประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
12)บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทีผ่ สู ้ งู อายุ 75 ปี ขึ้นไปยืนยันทีจ่ ะเดินทางจริง บริษทั ฯ
จะดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื ่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อนเดินทาง 15 วัน ใน
กรณีทีว่ ซี ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบไม่วา่ กรณีได
ๆ
ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทั ฯจะ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมดรวมถึงญาติหรือผูต้ ิดตามทีผ่ ลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ ี)
กรณีที่ยืนยันจะให้ยนื่ วีซ่า
เนื่องจากต้ องใช้ ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็ นเวลานาน และมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มในการทาประกัน
สุขภาพซึ่งลูกค้ าจะต้ องจ่ายเองพร้ อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้นอยู่กบั บริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้ าสามารถทาเองได้ )
หลังจากยื่นแล้ ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาล
ตามที่สถานฑูตกาหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วซี ่าขึ้นอยู่กบั ผลของสุขภาพของผู้สงู อายุเองและทางสถานทูต
พิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์
(สาคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสาเนาบัตรประชาชนและ สาเนาทะเบียนบ้ าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
13)ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ ย่ นื เล่มเข้ า VFS แล้ วนาเข้ า
สถานทูตแล้ วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้ จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่น
ก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยืน่ วีซ่า หากท่านไม่แจ้ งให้ ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น -กรณีลูกค้าใช้บตั รเอเบค
โดยปกติบตั รเอเบค(APEC CARD) จะใช้ สาหรับเดินทางเพื่อธุรกิจเท่านั้น ซึ่งการเดินทางกับทัวร์จะต้ องยื่น
วีซ่าท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวจะต้ องยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้ าจะใช้ บตั รเอเบค (APEC CARD) แล้ ว
ไม่สามารถเข้ าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ หากยืน่ วีซ่าท่องเทีย่ ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ เนื่องจาก
ตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัติ) ทัง้ นี้ ขึ้ นอยู่กับดุลพินิจของลูกค้าใน
การตัดสินใจ ต้ องการสอบถามเพิ่มเติมได้ ท่ี : http://thailand.embassy.gov.au/ หรือ โทร. +66 2 344 6300
เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไปท่องเที่ยว
ยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
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กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด หรือ หากต้องการยืน่ คาร้องขอวีซ่าใหม่ก็
ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้ าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้ งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้ หลักฐานปลอม บิดเบือนข้ อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
4. กรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึ้นอยู่กบั
ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
ทีอ่ ยู่ ตัวแทนรับยืน่ วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
ทาการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้ นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น. / เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100 / อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com / เว็บ :www.vfs-au.net
**** ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือ่ นไขทีจ่ ะยืน่ กรุป๊ ***
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช่ ี้ แจงไว้ขา้ งต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

รหัสทัวร์ : THB2-QF-AU-17JAN-23MAR19
โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) .....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด .........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ..................................................................................................................
............................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรือร้ านค้ า ......................................................................................................................
ที่อยู่......................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ท่ที างาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กนิ ฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้ าสมรสแล้ ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล .............................................................................. วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) .........................................................................................................................
โทรศัพท์ท่บี ้ าน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้ วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..........................................................................
ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ..................................
10. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......)
ข้อมู ลส่วนตัวเพิม่ เติม
11. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............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
12. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี) .................................................
14. รีเควสที่น่งั .........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้ าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทางสายการ
บินฯ ตามทีร่ ีเควสมา แต่ไม่สามารถการันตีได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิ จารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทัวร์เป็ นหลัก)

