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BIG HIGHLIGHT MELBOURNE
5 DAYS 3 NIGHTS

เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ ท – เกาะฟิ ลลิป
ขอเชิ ญท่ านเดิ น ทางเยือนประเทศออสเตรเลี ย เมลเบิร์ น ชมอาคารรั ฐ สภา อาคารที่ ก่ อสร้ า งตามแบบ
สถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิ ตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่ อมกัปตันคุ้ก
นักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก ผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลีย นาท่านเดินทางสู่ เกาะฟิ ลลิป ชมฝูงนกเพนกวิน ที่
เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอน้าโบราณ (PUFFING
BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็ นเส้นทางในการขนถ่ายลาเลียงถ่านหิ นระหว่างเมืองในสมัยก่อนแต่
ปั จจุบนั ดัดแปลงให้เป็ นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL
PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ ารักของเหล่าสัตว์พ้ ืนเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิ งโจ้
วอมแบท นาท่านเดินทางสู่ เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด ผ่านเมืองจีลองสู่ Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบ
สองสาวกศักดิ์สทิ ธิ์ของศาสนาคริสต์

กาหนดวันเดินทาง 11 – 15 เมษายน 2563(สงกรานต์)
 เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ท่านละครึ่งตัว เสิรฟ์ พร้อมไวน์รสเยี่ยม
 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 50 %
 บินตรงจากกรุงเทพฯ สู่เมลเบิรน์ ไม่เสียเวลา

DAY

1
2
3

ITINERARY

HOTEL

กรุงเทพ – เมลเบิรน์
ถึงเมลเบิรน์ นาท่านชมเมือง – สวนฟิ ต
In Melbourne
รอย – ชมกระท่อมกัปตันคุก้
เมลเบิรน์ - เกรทโอเชีย่ นโร้ด - พอร์ตแคม In Melbourne
เบลล์ - เมลเบิรน์

4

เมลเบิรน์ – รถไฟจักรไอน้ าโบราณ - สวน
สัตว์พื้นเมืองชมเพนกวินทีเ่ กาะฟิ ลลิป

5

อิสระช้อปปิ้ งร้านค้าใจกลางเมือง–เดินทาง
สู่สนามบิน – กรุงเทพฯ

In Melbourne
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วันแรกของการเดินทาง ( 11 เมษายน 2563)
กรุงเทพฯ – เมลเบิรน์
21.00 น.
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D
เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง (12 เมษายน 2563)
00.15 น.
12.05 น.

เมลเบิรน์ ชมเมือง – สวนฟิ ตซรอย – ผ่านชมอาคารรัฐสภา

ออกเดินทางสู่เมืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 465
ถึงเมืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
นาท่านชมเมลเบิรน์ เป็ นเมืองที่มีความตื่นตาตืน่ ใจด้ วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้ า
ด้ วยกัน เป็ นเมืองหลวงที่ต้งั อยู่บนริมฝั่งแม่นา้ Yarra มีสวนสาธารณะริมนา้ มีสถาปัตยกรรมของยุค
ตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ ากับตึกสูงระฟ้ าในสมัยปัจจุบันทาให้ มีภูมิทศั น์ของเมือง
ที่ไม่เหมือนใคร มีแม่นา้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็ นเสน่ห์ของเมลเบิร์น
หลังจากนั้นชม สวนฟิ ตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่เี ต็มไปด้ วยดอกไม้นานาพันธุ์ เป็ นที่ต้งั
กระท่อมกัปตันคุก้ (**ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม) บ้ านพักของนักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญ
ของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ ถูกย้ ายมาเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลอง
นครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี ผ่านชม Federation Square เป็ นย่านที่ครึกครื้นของเมือง
เมลเบิร์นตรงปลายแม่นา้ Yarra River ข้ ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders Street Station ที่น่ีเป็ นศูนย์
รวมของแกลอรี่ โรงภาพยนตร์ ร้ านอาหารภัตตาคารที่ได้รับรางวัล มีคาเฟ่ และบาร์ มีลานเปิ ดกว้ าง
สาหรับจัดกิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการที่ล้อมรอบไปด้ วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สดุ แห่ง
หนึ่งของโลก มีร้านอาหารมากมายหลายสไตล์
นาท่านชม อนุสรณ์สถานสงคราม(Shrine of remembrance) เป็ นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่
ที่สดุ ในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บริเวณคิงโดเมนส์บนถนนเซนต์คิวด้ า สถานที่แห่งนี้รัฐบาล
ออสเตรเลียได้ สร้ างขึ้นเพื่อราลึกถึงชายหญิงที่รับใช้ ชาติและเสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 1 ขณะไป
รบยังสนามรบกัลลิโปลีประเทศตุรกี ณ.สมรภูมิแห่งนี้จึงเกิดเป็ นวัน “แอนแซ็ค” (25 เมษายน) ใน
วันนี้เหล่าชาวออสเตรเลียนได้จัดพีธรี าลึกถึงผู้รับใช้ ชาติจานวนกว่า 114,000 นาย และเสียชีวิต
19,000 นาย โดยจะนาดอกป๊ อปปี้ สีแดงมาแสดงความเคารพ ณ สถานที่แห่งนี้ซ่งึ จะจัดเป็ นประจา
ในทุกๆปี ออกแบบและอานวยการก่อสร้ างโดยสถาปนิกอดีตทหารผ่านศึก ในสงครามโลกครั้งที่ 1
“ฟิ ลลิปส์ ฮัดสัน” กับ “เจมส์ วาร์ดร็อบ” สร้ างตามอย่างศิลปะคลาสสิคโดยได้ แรงบันดาลใจจาก
สุสานแห่งฮาลิคาแนสสัส และวิหารพาเธนอนในกรุงเอเธนส์ ส่วนยอดของเหนือหลั งคาทรงซิกก้า
เป็ นส่วนที่ได้ มาจาก “Choragic monument of lysicrates” ในกรุงเอเธนส์ วัสดุท่ใี ช้ ในการก่อสร้ าง
อนุสรณ์สถานแห่งนี้น้นั เป็ นวัสดุท่อี ยู่ในประเทศออสเตรเลีย ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นหินแกรนิตที่เป็ น
โครงสร้ างหลักๆ ของตัวอาคาร และหินอ่อนที่ใช้ ในการตกแต่งภายใน สถานที่สาคัญแห่งนี้ถูกสร้ าง
ขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 คือในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1918 และแล้ วเสร็จในเดือน มีนาคม
ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกันยังใช้ ราลึกถึงผู้เสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้ วย ผ่านชมอาคาร
รัฐสภาแห่งเมลเบิรน์ (Parliament House Melbourne) ก่อสร้ างขึ้น ณ เดือนธันวาคม ค.ศ.1855
จนถึง ค.ศ.1929 ออกแบบโดย “ชาลี แพสลีย์และปี เตอร์ เคอร” อานวยการก่อสร้ างโดย” “จอน
คิงส์” ซึ่งใช้ พ้ นื ฐานศิลปะนีโอคลาสสิค ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทิศตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐ
วิคตอเรีย สถานที่แห่งนี้เคยถูกใช้ เป็ นทั้งรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 ครั้งในปี 1855-1901และ
1927-ปัจุจบัน ทั้งยังเคยถูกใช้ เป็ นอาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหว่างปี 19011927 อีกต่างหาก สถานที่แห่งนี้ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกสาคัญของรัฐวิคตอเรีย และได้
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เฉลิมฉลองครบรอบ 150ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมา ผ่านชมวิหารเซนต์แพทริค (St.Patrick’s
Cathedral, Melbourne) เป็ นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ท่สี ดุ ในรัฐวิคตอเรีย
โดย James Goold ผู้เป็ นบิชอ็ ปท่านแรกแห่งเมืองMelbourne ต่อมาได้เป็ นบิชอ็ ปแห่งออสเตรเลียคน
ที่ 4 มีดาริให้ William Wardell ผู้เป็ นทั้งนักบวชและสถาปนิกที่สาคัญแห่งเมืองนี้เป็ นผู้ออกแบบ
และควบคุมการก่อสร้ างทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธิคระหว่างศตวรรษที่ 14 โดยมีพ้ ืนฐานมาจากมหา
วิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ โดยเริ่มวางแผนและก่อสร้ างเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1858-1939
ต่อมาได้ บูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี 1994 เพื่อที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ในอีกสามปี ถัดมา

คา่

รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าพักที่โรงแรม MELBOURNE MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า

วันทีสามของการเดินทาง (13 เมษายน 2563) เกรทโอเชี่ยนโร้ท – พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles
เมลเบิรน์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็ม
สาย ที่สวยงามและเป็ นที่ร้ จู ักของนักท่องเที่ยวทีจ่ ะพลาดไม่ได้ เลยหากมาถึง
รัฐวิกตอเรีย
ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็ นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐ
วิกตอเรีย จากนั้นนาท่านเข้ าสูเ่ ขตเกรทโอเชี่ยนโร้ ด ให้ ท่านได้ ชมทัศนียภาพ
ที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรและหาดทรายต่างๆ ตามเส้นทางที่งดงาม
แห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ที่เต็ม
ไปด้ วยธรรมชาติพร้ อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้ าสู่ Apollo Bay ที่เป็ น
อีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีนา้ ทะเลสีนา้ เงิน
ตัดกับป่ าอันเขียวขจีทาให้ เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม นอกจากนี้ระหว่างทางผ่าน
ชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้ นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สดุ ในโลก คุณจะต้ องตะลึง
กับภาพทิวทัศน์อนั งดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ใน
โลก นาท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตั้ง
ชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สทิ ธิ์ของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่า
เป็ นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติท่ไี ม่ควรพลาด
(แนะนำซื้ อทัวร์เพิ่มโดยนัง่ เฮลิคอปเตอร์ ให้ท่ำนชมควำมงำมในมุมสูง
ทีร่ ับรองได้ว่ำท่ำนจะต้องประทับใจ รำคำทีเ่ ริ่มต้นโดยประมำณ 145
เหรียญออสเตรเลีย สำหรับท่ำนทีส่ นใจกรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมลเบิรน์
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเข้ าพักที่โรงแรม MELBOURNE MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า
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วันที่สีข่ องการเดินทาง (14 เมษายน 2563) เมลเบิรน์ –รถไฟจักรไอน้ าโบราณ–สวนสัตว์พื้นเมือง
เพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นสู่ย่านดันดีนองส์ท่ยี ังเป็ นป่ าของต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์
เดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอน้ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM
TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็ นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและ
ขนส่งสินค้ าเปิ ดให้ บริการในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟสายเก่าที่ว่ิงระยะสั้นๆ
ปัจจุบนั ได้ ถูกดัดแปลงนามาใช้ ในการท่องเที่ยวชมป่ า
นาท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ าโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนว
เขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยัง สามารถนั่งห้ อยขาผ่อนคลาย
อารมณ์พร้ อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่ าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์
นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเพลินไปกับ
การชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้ นื เมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท
ให้ ท่านได้ สมั ผัสและถ่ายรูปคู่กบั โคอาล่าตัวน้ อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จาก
มือของท่านเองนาท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ทีเ่ ต็มไป
ด้ วยสัตว์พ้ ืนเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ท้งั สัตว์นา้ และสัตว์ป่าและคงความเป็ นธรรมชาติท่มี ีหาด
ทรายและป่ าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็ นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้ อย แมวนา้ และนก นานาชนิด

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู กงุ ้ มังกรครึง่ ตัว เสิรฟ์ พร้อมไวน์รสเยีย่ ม
นาท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อนั น่าประทับใจกับการชม
ความน่ารักของ
ฝูงเพนกวินพันธุเ์ ล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่บนชายหาด
SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อสั ดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูง
เพนกวินตัวน้ อยพร้ อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รัง
พร้ อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้ อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะ
ส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ ชิดเพนกวินน้ อย
เหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้ าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก
(ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็ นการรบกวนหรืออาจจะทาให้เพนกวินตกใจ)
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมลเบิรน์
นาท่านเข้ าพักที่โรงแรม MELBOURNE MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า
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วันที่หา้ ของการเดินทาง (15 เมษายน 2563)
นครเมลเบิรน์ – อิสระช้อปปิ้ ง – สนามบินเมลเบิรน์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
10.00 น.
กรุณานากระเป๋ าลงมาเช็คเอ้าท์ และสามารถฝากกระเป๋ าไว้กบั โรงแรมได้
อิสระตามอัธยาศัย หรือจะเดินช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองในไชน่าทาวน์หรือจะเลือกซื้อสินค้าแบรนเนม
มากมายในย่านใจกลางเมืองที่มีอาคารบ้ านเก่าสร้ างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้ วยบรรยากาศแบบ
ชาวจีนและชาวเอเซียหรือจะช้ อปปิ้ งห้ างสรรพสินค้ าชื่อดัง อาทิ ห้ างเดวิด โจน์ ห้ างมายเออร์ ใน
ย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปด้ วยร้ านเสื้อผ้ าแฟชั่น หลากหลาย
สาหรับบุรุษและสตรี
( อาหารกลางวันและอาหารคา่ ตามอัธยาศัย )
11.30 น.
นัดเวลาพร้ อมกันที่โรงแรมและรับกระเป๋ าที่ฝากไว้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนคร
เมลเบิรน์ เพื่อเดินทางกลับ
15.15 น.
เหินฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
21.45 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่ าบริการ
กาหนดวันเดินทาง 11 – 15 เมษายน 2563(สงกรานต์)
คณะผู้เดิ นทาง
ผู้ใหญ่ห้องคู่ ( 2 ท่าน/ห้อง)
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่มีเตียง
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มีเตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

ราคารวมตั ๋ว
รวมค่าวีซ่าแล้ว

53,900.- บาท
48,900.- บาท
45,900.- บาท
41,900.- บาท
7,900.- บาท
1,000. -บาท

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ

31,900.- บาท
29,900.- บาท
27,900.- บาท
25,900.- บาท
7,900.- บาท
1,000. –บาท

***ควรยื่นวีซ่าล่ วงหน้ าและเก็บเอกสารสาหรับยื่นวีซ่าได้ ต้งั แต่ 15 มกราคม – 10 มีนาคม 2563
* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ามันของสายการบิน
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารมากกว่า 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารทีเ่ ป็ นผู้ใหญ่ต่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาเพิ่มขึ้น ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสรุปได้ หลังทีป่ ิ ดกรุ๊ปแล้ วประมาณ 3 อาทิตย์ก่อนเดินทาง
* กรณีออกตั๋วแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
*สาหรับห้ องทีเ่ ป็ 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
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วทีล่ ูกค้ าซื้อเองเพื่อต่ อเทีย่ วบินหรือค่ าเดินทางต่ าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบินล่าช้ าหรือ
จานวนผู้เดินทางไม่ครบตามจานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*หากท่านต้ องการอาหารพิเศษหรือทีน่ ่งั บนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้ งให้ เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน เพื่อแจ้ งให้ สายการบินทราบแต่จะได้ ตามทีข่ อหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
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* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ ามีวีซ่าอยู่แล้ ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้ เข้ า -ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยืน่ วีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้ าหน้ าตรวจคนเข้ าเมือง
* หากจานวนลูกค้ าทีเ่ ดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ทีน่ ่งั ในการบริการตลอดการเดินทาง
* โรงแรมทีอ่ อสเตรเลียตามรายการไม่มคี นยกกระเป๋ า
* ราคาทัวร์ไม่รวมทีน่ ่งั Long leg หากท่านต้ องการจะต้ องแจ้ งสายการบินเพื่อซื้อทีน่ ่งั ก่อนเดินทาง(มีจานวนจากัด)
* การใช้ ผ้าเช็ดตัวในโรงแรม หากต้ องการให้ เปลี่ยนทุกวันให้ ทา่ นวางผ้ าเช็ดตัวไว้ ทพี่ ้ ืน ถ้ าแหวนไว้ ทางโรงแรมจะไม่เปลี่ยนให้ เพราะ
ถือว่าท่านยินดีทจี่ ะใช้ ผ้าเช็ดตัวผืนเดิมและยินดีเข้ าร่วมรณรงค์กจิ กรรมลดโลกร้ อน

อัตรานี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ ว ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าโรงแรมทีพ่ ั ก (สองท่านต่ อหนึ่งห้ อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ ว, ค่าเข้ าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ ด้ ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี, ค่าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทีย่ วกับทัวร์เท่านั้น เงือ่ นไขการคุม้ ครอง
 หากลูกค้ าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ ุมครอง ต้ องทาประกัน(รายเดีย่ ว) ลูกค้ าสามารถจัดทาเอง
ได้ หรือกรุณาติดต่ อสอบถามกับทางบริษัทฯ

 อายุ 1-15ปี และ ต่ากว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 กรณีลกู ค้ าอายุตา่ กว่า 1 ปี หรือ 75 ปี ขึ้นไป และ ไม่ได้ เดินทางไป-กลับ พร้ อมกรุป๊ ต้ องทาประกันเดี่ยว
เพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้ าหน้ าที่
 ลูกค้ าที่จอยแลนด์ ทีอ่ าศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ วไม่ค้ มุ ครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
6. ค่านา้ มันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนา้ มัน หากสายการ
บินเปลี่ยนแปลงภาษีนา้ มันหลังจากนี้
7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สาหรับคนไทย

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าว
2. ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด ควรจัดเตรียม 23 กิโลกรัม
: โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าได้ท่านละ 30 กิโลกรัม และห บินภายในสายการบินแควนตัส
(domestic) อนุ ญาตให้โหลดได้ท่านละ 23 กิโลกรัม และ กระเป๋ าเล็กถือขึ้นเครือ่ งได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
3. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่ น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ่ั งเพิ่มเอง
4. ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ตามธรรมเนี ยมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
7. ค่าทิ ปคนขับรถ ตามธรรมเนี ยมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 8 เหรียญออสเตรเลีย)
8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า ลูกค้ าควรยกกระเป๋ าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
9. ไม่มีแจกน้ าดืม่ บนรถ / ไม่แจกกระเป๋ า
10. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชั่วโมง
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เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
2. ท่านต้ องเตรียมเอกสารให้ ทางบริษัทฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียก่อน
21 วันทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
3. หากท่านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียล่าช้ า ไม่ทนั กาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและ
ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
4. สาหรับส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการสาหรับท่านทีร่ อผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
5. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่านได้ อ่านเงื่อนไขและยอมรับ

ข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ ายค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้า ซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู ้
เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงือ่ นไขตามนี้
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทาการคืนค่ามัดจา 30,000.- บาท.
2. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด 30,000.-บาท
- กรณีทถี่ ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจาทั้งหมด
- กรณีออกตัว๋ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋
3. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดเพราะเป็ นช่ วงพีค (สงกรานต์)
4. แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษท
ั ฯจะไม่มี
การคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้ าของสายการบินหรือโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิ ดถนน ระหว่างทาทัวร์ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะคานึงถึง
ความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางออกหรือเข้ าประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิด
กฎหมายหรือสิ่งต้ องห้ ามนาเข้ าประเทศ
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คนื เงินไห้ ท่านไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า
เมืองห้ ามผู้เดินทางออกหรือเข้ าประเทศ ดังนี้
3.1 เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตามที่
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณา
3.2 บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ ผ้ โู ดยสารอันเนื่องจากหนังสือเดินทาง
ชารุดหรือมีการประทับตราอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่ การเข้ า-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอร์ตทีม่ ีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวัน
เดินทาง
3.3 กรณีลกู ค้ าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้ าหน้ าที่สายการบินไม่อนุญาตให้ เดินทาง
3.4 กรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้ วนและไม่ผ่านมาตรฐานใน
เรื่องการเงินและการทางานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้ งข้ อมูลเป็ นเท็จ แล้ วโดยปฎิเสทวีซ่า
3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยทีท่ ่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทส่ี าย
การบินระหว่างประเทศล่าช้ า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษทั ฯ ทัวร์
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เอกสารในการขอวีซ่า
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย เริม่ การเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ทีส่ มัครขอวีซ่า เพือเดิ
่ นทางไป
ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้ ผูย้ นขอวี
ื ่ ซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ทีศ่ ูนย์ยนื ่ วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพือสแกน
่
ลายนิ้วมือ และต้องจองคิววีซ่าก่อนยืน่ เท่านัน้
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสาเนาหน้ าที่ มีการเดิ นทางเข้า-ออก
หรือมีวีซ่าติ ดมาทัง้ หมด (สาคัญมาก)
***การยืนวี
่ ซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็ นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่
VFS แล้วนากลับมาพักไว้ทบี ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4) สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) หนังสือรับรองการทางานของบริ ษทั ที่ทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่) หรือสาเนา
ทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่)
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาเนาบัตรข้าราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิ น โดยใช้สมุดบัญชีเงิ นฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาตัวจริ ง (จะได้คืนเพื่อได้รบั
พิ จารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่ านัน้ หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่ วีซ่า
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บตั รนักเรียน
10) ขอสาเนาสูตบิ ตั ร เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี
11) เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 กรณี พ่อและแม่ ไม่ได้เดิ นทางด้วยทัง้ คู่ จะต้องมีหนังสือยิ นยอมจากทางอาเภอเท่านัน้ จากบิดาและ
มารดาให้อนุ ญาตออกนอกประเทศ
** กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตวั ที่ ตวั แทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณี พ่อหรือแม่ ไม่ได้เดิ นทางด้วย จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาเภอจากบิดาและมารดาอนุ ญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
12) บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ลูกค้าที่ มีอายุเกิ นกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทผี ่ สู้ งู อายุ 75 ปีข้นึ ไปยืนยันทีจ่ ะ
เดินทางจริง บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื ่ วีซา่ ก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์
ทัง้ หมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีทวี ่ ซี ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทัง้ สิน้ และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือนร่
่ วมเดินทางทีผ่ ่านแล้วจะยกเลิก
เดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญาติหรือ
ผูต้ ดิ ตามทีผลวี
่ ซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้)ี
กรณี ที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซา่ เป็ นเวลานาน และมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ในการ
ทาประกันสุขภาพซึง่ ลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยืน่ วีซ่า (ราคาขึน้ อยู่กบั บริษทั ฯ ประกันนัน้ ๆ หรือ ลูกค้า
สามารถทาเองได้) หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ ถานฑูตกาหนด หลังจากนัน้ รอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วซี ่าขึน้ อยู่กบั ผลของ
สุขภาพของผูส้ งู อายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สาคัญมาก) ที่สามารถติ ดต่อได้ ลงในสาเนาบัตร
ประชาชนและ สาเนาทะเบียนบ้าน เพือ่ กรอกฟอร์มในการยืน่ วีซ่า
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13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ย่นื เล่มเข้า VFS

แล้วนาเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ -กรณี ลกู ค้าใช้บตั รเอเบค
โดยปกติบตั รเอเบค(APEC CARD) จะใช้สาหรับเดินทางเพือ่ ธุรกิจเท่านัน้ ซึง่ การเดินทางกับทัวร์จะต้องยื่น
วีซ่าท่องเทีย่ ว เนื่องจากการท่องเทีย่ วจะต้องยื่นวีซา่ แบบท่องเทีย่ ว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บตั รเอเบค (APEC
CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ หากยืน่ วีซ่าท่ องเที ย่ ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดย
อัตโนมัติ เนื อ่ งจากตามเงือ่ นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดย
อัตโนมัติ)
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั ดุลพิ นิจของลูกค้าในการตัดสิ นใจ
ต้องการสอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี
:
http://thailand.embassy.gov.au/ หรือ โทร. +66 2 344 6300
เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ ีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะ
เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด หรือ หากต้องการยืน่ คาร้องขอวี
ซ่ าใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้ าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ ชาระไปแล้ ว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้ งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้ หลักฐานปลอม บิดเบือนข้ อเท็จจริง หรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
ทีอ่ ยู่ ตัวแทนรับยืน่ วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุขมุ วิท 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

รหัสทัวร์ : THB2-TG-AU-11APR-15APR20

**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดู เอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ ะยืน่
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช่ ี้ แจงไว้ขา้ งต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ ขอวีซ่า 
**** เมื่อท่ านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

