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BW.. SYDNEY EASY TOUR 5 DAYS 3 NIGHTS
**PROMOTION**
ซิดนีย์ –บลูเมาท์ เท่ นส์ 5 วัน 3 คืน
นําท่ าน ล่ องเรือสําราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่ าเฮ้ าส์ ทีได้ เป็ นมรดกโลกแห่ งใหม่ จาก
องค์ การยูเนสโก สัญลักษณ์ ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์ เบอร์ เข้ าชมสัตว์พื นเมือง Koala Park Sanctury ชมสัตว์
พื นเมืองของออสเตรเลีย ถ่ายรูปกับโคอาล่าทีนา่ รัก ป้อนอาหารจิงโจ้ ด้วยตัวท่านเอง อุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ นส์ ชืนชมทิวทัศน์
อันสวยงามบนผืนแผ่นดินกว้ างใหญ่ ชมเขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) ต้ นกําเนิดตํานานความรักอันแสนเศร้ าของยักษ์ สาวอะ
บอริ จิ น ซิดนีย์ให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ งสินค้ ามากมายจากห้ างดัง Queen Victoria Building และครี มบํารุงผิวจากห้ าง David Jones หรื อจะ
ซื อสินค้ าในย่านไชน่า ทาวน์
 บินตรงสู่ซดิ นีย์แบบไม่ ต้องเสียเวลาแวะทีไหน
 พักโรงแรมในเมืองใกล้ แหล่ งช้ อปปิ งเดินทางได้ สะดวก
กําหนดการเดินทาง

26 – 30 พฤษภาคม 2561
09 – 13 มิถนุ ายน 2561

DAY

ITINERARY

1

กรุ งเทพฯ – ซิดนีย์

2

ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่ องเรือชมอ่ าวซิดนีย์ –ช้ อปปิ ง

3

ซิดนีย์ - อุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ นส์ -สวนสัตว์ พื นเมือง

4

ซิดนีย์ – อิสระช้ อปปิ ง หรือ เลือกซื อทัวร์ นอกรายการตามใจชอบ

5

ซิดนีย์ – กรุ งเทพฯ

วันแรก

กรุงเทพฯ – ซิ ดนีย ์

15.30 น.

คณะเดินทางพร้ อมกันที ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 6 แถว N เคาน์ เตอร์
สายการบินแควตัส แอร์ เวย์ (QF) เจ้ าหน้ าทีคอยต้ อนรับและบริ การเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยเทียวบินที QF024

18.25 น.
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วันทีสอง

ซิ ดนีย ์ – ชมนครซิ ดนีย ์ – ล่องเรือชมอ่าวซิ ดนีย ์ –ช้อปปิ ง- ซิ ดนีย ์

06.40 น

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานคิงฟอร์ ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง นําท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได
หาดทรายทีหนุม่ สาวชาวออสซีนยิ มมาพักผ่อนวันหยุดหรื อยามเย็นในบรรยากาศ
ท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชืน ทีนิยมเล่นกระดานโต้ คลืน หาดทรายแห่งนี ยังได้ เป็ นเส้ นทางในการวิง
มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวทีจดั กีฬา
โอลิมปิ ค ปี 2000 ผ่ านชมบ้ านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ าผา
เพือชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคทีสวยงาม แวะทีเดอะแก๊ ป จุดชมวิวทีสวยงามอีกแห่งทีทา่ นจะได้
ชมท้ องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิกและความงามของปากอ่าวทางเข้ าซิดนีย์ในทางเรื อ
ในบริ เวณนี
ยังเคยเป็ นจุดวางปื นใหญ่ยงิ ต่อต้ านข้ าศึกทีเข้ ามาทางเรื อในยามสงคราม หินของมิสซิสแม็คควอรี ม้ านังหินตัว
โปรดของภริ ยาของผู้สาํ เร็ จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึงเป็ นม้ าหินทรายอยูป่ ลายสุดของสวนสาธารณะ
ด้ านหน้ า เป็ นอ่าวซิดนีย์ทีสวยงาม นอกจากนี ด้ านบนสวนสาธารณะยังเป็ นจุดถ่ายรูปที สวยงามทีทา่ นจะถ่ายรูป
ให้ เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้ าส์และสะพานฮาร์ เบอร์ เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ นําท่ านสู่ท่าเรือและล่ องเรือชม
อ่ าวซิดนีย์
รับประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ ต์ อาเซียนบนเรือ
ล่ องเรือสําราญในอ่ าวซิดนีย์ เพือชมโรงละครโอเปร่ าเฮ้ าส์ (OPERA HOUSE)
สิงก่อสร้ างทีโดดเด่นด้ วยหลังคารูปเรื อซ้ อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ในแบบสถาปั ตยกรรมร่วมสมัยทีสร้ าง
ชือเสียงให้ กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์ น อูซอง สถาปนิกชาว เดนมาร์ ก ด้ วยงบประมาณในการก่อสร้ างกว่า
ร้ อยล้ านเหรี ยญ ใช้ เวลาในการก่อสร้ างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ ลงทะเบียนขึ นเป็ น
มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้ วยห้ องแสดงคอนเสิร์ต ห้ องแสดงละคร และห้ องภาพยนตร์ และ
ร้ านอาหารจํานวนมาก
ระหว่างล่องเรื อท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์ เบอร์ ทีเชือมต่อระหว่างซิดนีย์
ทางด้ านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้ าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้ อย่างสวยงามและทําให้ การเดินเข้ าสูต่ วั เมือง
ซิดนีย์ได้ สะดวกยิงขึ น
ชมเรือใบทีชาวออสซีนาํ ออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี จากนั นให้ ทา่ นได้
อิสระช้ อปปิ งทียา่ นซิตี เซ็นเตอร์ หรื อช้ อปปิ งสินค้ ามากมายจากห้ างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้ รับ
การปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็ นทีร้ ูจกั กันทัวไปในท้ องถินว่าตึก QVB
ตั งอยูท่ ีบนถนนGeorge Street
ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็ น
อาคารช้ อปปิ งสูงสีชั น มีสนิ ค้ าประเภทแฟชัน อัญมณี ของใช้ ในบ้ าน หรื อแม้ แต่
ดอกไม้
ท่านสามารถเดินทางใต้ ดินสูย่ า่ น
Centre Point เพือซื อสินค้ ายีห้อดัง
มากมาย
รับประทานอาหารคํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ีพกั SYDNEY TRAVELODGE / GREAT SOUTHERN HOTEL
หรื อเทียบเท่า

เทียง

คํา
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วันทีสาม

ซิ ดนีย ์ -สวนสัตว์พนื เมือง- อุทยานแห่ งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิ ดนีย ์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ พื นเมืองKOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลิน
ไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่ า จิงโจ้ วอมแบท ให้ ทา่ นได้
สัมผัสและถ่ายรูปคูก่ บั โคอาล่าตัวน้ อยอย่างใกล้ ชิด สนุกสนานกับการให้ อาหารจิงโจ้ จากมือของท่ านเอง สด
ชืนผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื น บนพื นทีกว่า 10 เอเคอร์ ของผืนป่ าอันอุดมสมบูรณ์เขต ร้ อนชื น

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารท้ องถิน
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ อุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ นส์ ชืนชมทิวทัศน์อนั สวยงามบน
ผืนแผ่นดินและ
หุบเขาอันกว้ างใหญ่ซึงเป็ นทีอยูข่ องนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยูต่ ามธรรมชาติและ
เต็มไปด้ วยต้ นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกล
เป็ นสีนํ าเงินตามหุบเขาอันกว้ างใหญ่ ผ่าน
เมืองเล็กๆกลางหุบเขาชือว่า
KATOOMBA จากนั นชมเขาสามอนงค์
(THREE SISTERS ROCK) เป็ น
แท่นหินใหญ่สามก้ อนรูปทรงแปลกตาทีเกิดจากฝนและ
ลมพัดจนเกิดเป็ นตํานาน
ความรักอันแสนเศร้ าของยักษ์ สาวอะบอริ จิ นสามตนทีถกู สาปให้
เป็ นหินสามก้ อน
ทําให้ หบุ เขาแห่งนี มีความงามยิงขึ นจากนั นนําท่านเดินทางสู่ SCENIC
WORLD บริ ษัททีบริ การกระเช้ าและรถรางลงหุบเขาทําให้ ทา่ นได้ ชมเขาสามอนงค์ได้ สวยงาม
ยิงขึ นอีกมุม นําท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที
ดัดแปลงมาจาก
รถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิงผ่านทะลุ
หุบเขาอันสูงชันสูห่ บุ เขาด้ านล่างอย่างตืนเต้ นและหวาดเสียว จากนั นให้ ทา่ นได้ เดิน
ชม
ธรรมชาติตามทางไม้ ทีจดั ไว้ อย่างสวยงามใต้ หบุ เขา ชมป่ าฝนและหุน่ จําลองการ
ขุด
ถ่านหินในสมัยก่อน จากนั นขึ นกระเช้ า SCENIC CABLEWAY จากใต้ หบุ เขา
สู่
ด้ านบนพร้ อมชมความงดงามเบื องล่างของหุบเขาสีนํ าเงินทีทา่ นยังสามารถชม
ยอด
เขาสามอนงค์อีกมุมทีแตกต่าง ( ในกรณีที RAILWAY ปิ ดปรับปรุง ก็
สามารถนัง SCENIC CABELWAY ขึนหรื อลงหุบเขาแทน )
จากนั นเดินทางกลับสูซ่ ิดนีย์ แวะร้ านช้ อปปิ งสินค้ าพื นเมืองเพือเป็ นของฝาก
อาทิเช่นครี มบํารุงผิว หรื อของทีระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรื อจิงโจ้
รับประทานอาหารคํา ณ ร้ านอาหารไทย
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ีพกั SYDNEY TRAVELODGE / GREAT SOUTHERN HOTEL หรื อเทียบเท่า

คํา

วันทีสี
เช้ า

ซิ ดนีย ์ – อิสระช้อปปิ ง หรือ เลือกซื อทัวร์นอกรายการตามใจชอบ
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
( อาหารกลางวัน และอาหารคํา ตามอัธยาศัย )
อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ งสินค้ าในย่ านไชน่ าทาวน์ เป็ นแหล่งขายสินค้ าราคาถูกทั งรองเท้ า
เสื อผ้ า ชุดว่ายนํ า และชุดชั นใน และยังเป็ นตลาดทีเหมาะแก่การมาเลือกซื อของทีระลึกและผลไม้ สด
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ประจําฤดูกาลหรื อจะช้ อปปิ งย่านซิตี เซ็นเตอร์ (CENTRE POINT ) เพือช้ อปปิ งสินค้ ามากมายจากห้ างดัง
Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้ รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่าง
สวยงาม เป็ นทีร้ ูจกั กันทัวไปในท้ องถินว่าตึก QVB ตั งอยูท่ ีบนถนนGeorge
Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็ นอาคารช้ อปปิ งสูงสีชั น มี
สินค้ าประเภทแฟชัน อัญมณี ของใช้ ในบ้ าน หรื อแม้ แต่ดอกไม้ ท่าน
สามารถเดินทางใต้ ดินสูย่ า่ น Centre Point เพือซื อสินค้ ายีห้ อดังมากมาย
หรื อจะซื อครี มบํารุงผิวจากห้ างDavid Jones
หรือ แนะนําเลือกซื อทัวร์ ต่ างๆ ตามรายละเอียดข้ างล่ าง
(สนใจสอบถามราคาทีหวั หน้ าทัวร์ กรุ ณาแจ้ งก่ อนเดินทาง)
1.
ล่ องเรือชมวาฬ SYDNEY WHALE WATCHING 3HRS (ทัวร์ ชมวาฬเริมกลางเดือน
พฤษภาคม – พฤษจิกายน)
*หมายเหตุ ราคาค่ าขึนเรือประมาณ ผู้ใหญ่ 100 เหรียญ
ออสเตรเลีย และเด็ก 65 เหรียญออสเตรเลีย (ไม่ รวมค่ า
เดินทาง)
: นําท่านล่องเรื อออกจากอ่าวซิดนีย์เพือไปชมวาฬในฤดูอพยพที
เดินทางหนีหนาวจากขั วโลกใต้ ผา่ นมาชายฝั งของประเทศ
ออสเตรเลียระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ส่วนใหญ่จะเป็ นวาฬหลังค่อม (Humpback Whales ) เป็ นวาฬ
ขนาดใหญ่ทีมีความยาวประมาณ 12-16 เมตร และมีนํ าหนัก
ประมาณ 36,000 กิโลกรัม วาฬหลังค่อมจะเดินทางโยกย้ ายเป็ นระยะทางประมาณ 25,000
กิโลเมตรต่อปี นอกจากนี ยังมีโอกาสได้ เห็นวาฬสีนํ าเงิน วาฬขวาใต้ และโลมาอีด้วย ( กรุณา
ตรวจสอบข้ อมูลเพิมเติมจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนจอง )
2.
สวนสัตว์ พื นเมือง WILDLIFE Sydney Zoo
(ราคาค่ าเข้ าประมาณ ผู้ใหญ่ 40 เหรียญออสเตรเลีย และเด็ก 8เหรียญออสเตรเลีย (ไม่
รวมค่ าเดินทาง)
: สวนสัตว์พื นเมืองทีอยูใ่ นย่านดาร์ ลิง ฮาร์ เบอร์ ของอ่าวซิดนีย์ ทีสามารถเดินทางเข้ าชมได้
สะดวก ให้ ทา่ นได้ ชมจิงโจ้ วอมแบท โคอาล่า กิ งก่าทะเลทราย จระเข้ นกต่าง ๆ ของ
ออสเตรเลีย และผีเสื อสีสดงดงามมากมาย ในบรรยากาศแบบชาวอะบอริ จิ นส์ ชนเผ่าพื นเมือง
ของออสเตรเลีย
3.
ขึ นหอคอย SYDNEY TOWER EYE + 4D EXPERIENCE
*(ราคาค่ าเข้ าประมาณ ผู้ใหญ่ 40 เหรียญออสเตรเลีย และเด็ก 28 เหรียญ
ออสเตรเลีย(ไม่ รวมค่ าเดินทาง)
: ให้ ทา่ นได้ ขึ นชมหอคอยซิดนีย์ทีมีความสูงทีสดุ ย่านใจกลางเมืองท่านสามารถมองเห็นความ
งามของอ่าวซิดนีย์ ท่าเรื อ โรงละครโอเปร่า เฮ้ าส์ สะพานฮาร์ เบอร์ และตึกสูงระฟ้ าต่าง ๆ ของ
เมืองซิดนีย์ ท่านสามารถเมืองเห็นได้ ไกลสูม่ หาสมุทรแปซิฟิค นอกจากนี ยังให้ ได้ เข้ าขมหนังสี
มิติ (4D Cenema ) ให้ ทา่ นได้ ชมภาพยนตร์ เรื องราวของนครซิดนีย์ผา่ นจอภาพสีมิติทีงดงาม
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ของแสง สี เสียงทีตืนตา ตืนใจ หรื อจะเดินชมวิวของดาร์ ลิง ฮาร์ เบอร์ ย่าน Cokle Bay หรื อ
King Street Wharf
4.
พิพิธภัณฑ์ สัตว์ นํ า SEA LIFE Sydney Aquarium
*ราคาค่ าเข้ าประมาณ ผู้ใหญ่ 40 เหรียญออสเตรเลีย และเด็ก 28 เหรียญออสเตรเลีย
(ไม่ รวมค่ าเดินทาง)
: ชมโลกใต้ นํ าทีใหญ่ทีสดุ ในออสเตรเลียเข้ าอุโมงค์ใต้ นํ าชมปลา
หลากสีทีจําลองชีวติ ความอยูข่ องปลาจากใต้ ท้องทะเล ชมปลา
กระเบนยักษ์ ปลาฉลาม และความน่ารักของปลาการ์ ตนู ชม
แมวนํ าทีนา่ รักบางตัวว่ายนํ าบางตัวอาบแดด
**หมายเหตุ ค่ าเข้ าชมอาจจะมีการเปลียนแปลงกรุ ณาตรวจสอบกับหัวหน้ าทัวร์ อกี ครั ง
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ีพกั SYDNEY TRAVELODGE/ GREAT SOUTHERN HOTEL หรื อ
เทียบเท่า

วันทีหา้
เช้ า
07.00 น.
09.50 น.
16.40 น.

ซิ ดนีย ์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าแบบกล่ อง
นําท่านเดินทางสูท่ ่ าอากาศยานคิงฟอร์ ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ อาคารระหว่างประเทศ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควตัส แอร์ เวย์ (QF) เทียวบินที QF023
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…
***********************************
** BW..SYDNEY EASY TOUR PROMOTION 5วัน 3คืน **

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง
26 – 30 พฤษภาคม 2561 / 9 – 13 มิถนุ ายน 2561
ราคารวมตัว
คณะผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน/ห้ อง
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มเี ตียง
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มเี ตียง
ห้ องพักเดียวเพิมท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้ อง ลดให้ ทา่ นที 3 (เตียงเสริ ม)

ราคาไม่ รวมตัวเครืองบิน
ตลอดการเดินทาง

39,900.- บาท

20,900.- บาท

37,900.- บาท
7,900.- บาท
1,000.- บาท

18,900.- บาท
7,900.- บาท
1,000.- บาท

*** ราคาทัวร์ นี ไม่ รวมค่ าวีซ่าออสเตรเลีย 5,300 บาท/ท่ าน และ ทิปคนขับ+ไกด์ 1,000 บาท/ท่ าน ***
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*** ราคานี บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาตามภาษีนํ ามันและราคาตัวของสายการบินหากมีการเก็บเพิมโดยไม่ได้ แจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ าหลังจากออกราคานี ไปแล้ ว
*** การเดินทางในแต่ ละครั งจะต้ องมีผ้ โู ดยสาร จํานวน 15 ท่ านขึ นไป หากผู้โดยสารทีเป็ นผู้ใหญ่ตํากว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรื อเปลียนแปลงราคา
*** สําหรับห้ องทีเป็ นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนน้ อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงทีสามารถ
พักได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรื ออาจจะจัดเป็ นห้ องทีมีเตียงเสริ มมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสริ ม ( 1 Double+ 1 Extra bed )
*หากท่านต้ องการอาหารพิเศษหรื อทีนังบนเครื องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้ งให้ เราทราบในตอนจองทัวร์ หรื อก่อน
เดินทางอย่างน้ อย 10 วัน เพือแจ้ งให้ สายการบินทราบแต่จะได้ ตามทีขอหรื อไม่ขึ นอยูก่ บั สายการบินจะพิจารณาให้
* กรณีลกู ค้ ามีวซี า่ อยูแ่ ล้ ว หรื อ มีบตั รอนุญาตให้ เข้ า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยืนวีซา่ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรื อคืนค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั งสิ น หากไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าประเทศ เนืองจากเป็ นดุลพินิจของเจ้ าหน้ าตรวจคนเข้ าเมือง
* หากจํานวนลูกค้ าทีเดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ทีนังในการบริ การตลอดการเดินทาง
* โรงแรมทีออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋ า
อัตรานี รวม
ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ ชั นประหยัด โดยสายการบินแควนตัส(QF) และ สายการบินภายในแล้ ว ตามทีระบุในรายการ
ค่าโรงแรมทีพกั (สองท่านต่อหนึงห้ อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทียว, ค่าเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามรายการทีระบุ
ค่าอาหารและเครื องดืมตามรายการทีได้ ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทจากกรุงเทพฯทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบตั ิเหตุเท่านั น คุ้มครองในวงเงินท่านละ1,000,000 บาท สําหรับผู้เดินทางไปพร้ อมกรุ๊ ป
ในระยะเวลาท่ องเทียวกับทัวร์ เท่ านั น ประกันการเดินทางจะไม่ค้ มุ ครองผู้ทีอายุตํากว่า 1 ปี หรื อเกิน 85 ปี ขึ นไป(อายุ 115ปี และ 75-84 ปี คุ้มครอง 50 % รายละเอียดตามเงือนไขกรมธรรม์ )
*** กรณีต้องการทําประกันการเดินทางรายดียวเพิม รวมประกันสุขภาพด้ วย ชําระเพิมท่านละ 500 บาท/ท่าน รายละเอียด
ตามเงือนไขกรมธรรม์
ค่านํ ามันจากสายการบิน ณวันที 28 กุมภาพันธ์ 61 และบริ ษัทฯของสงวนสิทธิในการปรับราคาตามภาษี นํ ามัน หากสาย
การบินเปลียนแปลงภาษี นํ ามันหลังจากนี
อัตรานี ไม่ รวม








ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าว
ค่านํ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกําหนด(20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครื องดืมและค่าอาหารทีส ังเพิมเอง
ค่าอาหารทีไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
ค่ าวีซ่าออสเตรเลีย สําหรับคนไทย จ่ ายเพิม 5,300 บาท/ท่ าน (ชําระพร้ อมกับมัดจํา)
ค่ าทิปคนขับรถ+หัวหน้ าทัวร์ ต้ องจ่ ายเพิม 1,000 บาท/ท่ าน (ชําระพร้ อมกับยอดส่ วนทีเหลือ)
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ค่าทิปคนยกประเป๋ าทีโรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋ าด้ วยตัวเองเพือความรวดเร็ วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรม
ส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋ าเพียงพอ
ไม่ มีแจกนํ าดืมบนรถ / ไม่ แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์ เน็ตในโรงแรม เนืองจากทีประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชัวโมง

เงือนไขการจองทัวร์ และการชําระเงิน
ทางบริ ษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์ หนึงท่าน
ท่านต้ องเตรี ยมเอกสารให้ ทางบริ ษัทฯ เพื ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วัน
ทํางาน หรื อก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้ เอกสารในการทําวีซา่ เข้ าประเทศออสเตรเลียล่าช้ า ไม่ทนั กําหนดการออกตั วกับทางสายการบินและผลวีซ่า
ของท่านไม่ผา่ น บริ ษัทฯ จะขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่ามัดจําทั งหมด
สําหรับส่ วนทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ าทัวร์ ทั งหมดก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 14 วันทําการสําหรับท่ านทีรอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่ านแล้ วขอชําระยอดค่ าใช้ จ่ายทั งหมด หากบริษัทฯ ไม่ ได้ รับเงินครบทั งหมดก่ อน
วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้ บริการ
เงือนไขการยกเลิก
ค่ ามัดจําทัวร์ จะถูกนําไปจ่ ายค่ าตัวเครืองบิน โรงแรมและวีซ่าล่ วงหน้ าซึงไม่ สามารถเรียกเงินคืนได้ หากท่ านยกเลิกหรือไม่
สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงือนไขตามนี
แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
แจ้ งล่วงหน้ า 31– 49 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําตัวท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งล่วงหน้ า 20 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํา 20,000.- บาท และมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิมดังนี
- กรณีทีถกู ปฏิเสธวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอยึดค่ามัดจําทั งหมดและหักค่าใช้ จา่ ย50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตัวแล้ ว บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนค่าตัว หรื อยึดมัดจําทั งหมด
- กรณียืนวีซา่ แล้ ว บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนค่าวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าวีซา่ (NON REFUND)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรื อ เอกสารไม่พร้ อมทีจะยืนวีซา่ ขอยึดมัดจําทั งหมด
แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ ทั งหมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง หรื อไม่ใช้ บริ การระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินทั งหมดไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น
หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้ าของสายการบินหรื อโรงแรมที พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริ ษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ และบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศ เนื องจากมีสิงผิดกฎหมายหรื อสิงต้ องห้ ามนําเข้ า
ประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ องหรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสียหรื อด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้ าเมือง
พิจารณาแล้ ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ ทา่ นไม่วา่ จํานวนทั งหมดหรือบางส่วน บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวีซา่ อัน
สืบเนืองมาจากเอกสารในการยืนวีซา่ ไม่ครบถ้ วนและไม่ผา่ นมาตรฐานในเรื องการเงินและการทํางานของตัวผู้โดยสารเอง บริ ษัทฯจะ
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ไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวที พาํ นักอยูใ่ น
ประเทศไทย
เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016)
ตังแต่วนั ที 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป จะเริ มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริ กซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ที สมัครขอวีซ่า เพื อเดิ นทางไป
ประเทศออสเตรเลีย ดังนันผูย้ ื นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติ ดต่อ ที ศูนย์ยืนวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื อสแกนลายนิวมื อ
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ ายสําเนาหน้ าทีมีการเดินทางเข้ า-ออก หรือมีวีซ่าติด
มาทั งหมด (สําคัญมาก)
*** การยื นวีซ่าออสเตรเลียไม่จําเป็ นต้องนําพาสปอร์ ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ ดการเดิ นทาง (ถ้ามี) หรื อ สําเนาหน้า
พาสปอร์ ต ยื นได้ แต่หากให้ทางบริ ษัทฯ มา จะดีกว่าเนื องจากทางบริ ษัทฯ จะนําพาสปอร์ ตไปรู ดเล่มที VFS แล้วนํากลับมา
พักไว้ทีบริ ษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิ น ณ วันเดิ นทาง ***
2) รูปถ่ายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ วครึง หรื อ 2 นิ ว)
3) สําเนาทะเบียนบ้ าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4) สําเนาใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ้ ามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
5) หนังสือรับรองการทํางานของบริษัททีทาํ งานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ ได้ ทั งคู่) หรื อสําเนาทะเบียน
การค้ าถ้ าเป็ นเจ้ าของกิจการ
6) ข้ าราชการจะต้ องมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ ได้ ทั งคู)่
7) ข้ าราชการเกษี ยณอายุ ขอสําเนาบัตรข้ าราชเกษี ยณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้ สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะได้ คนื เพือได้ รับพิจารณา
วีซ่าแล้ ว) หรือ statement ย้ อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่ านั น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่ รับ Bank
Guarantee ในการใช้ ยืนวีซ่า
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริ ง)หรื อสมุดรายงานประจําตัวนักเรี ยนหรื อกรณีปิดเทอมใช้ บตั รนักเรี ยน
10) ขอสําเนาสูติบตั ร เด็กอายุตํากว่า 18 ปี
11) เด็กอายุตํากว่า 18 ปี หากไม่ได้ เดินทางกับบิดา หรื อ มารดา
11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ ได้ เดินทางด้ วยทั งคู่ จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอเท่ านั น จากบิดาและมารดาให้
อนุญาตออกนอกประเทศ
** กรณีเด็กอายุตาํ กว่ า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้ องไปโชว์ ตวั ทีตวั แทนยืนวีซ่า VFS พร้ อมกับบุตร
11.2 กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ ได้ เดินทางด้ วย จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออกนอก
ประเทศ หรือ กรอกฟอร์ ม 1229
12) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ รับลูกค้ าทีมีอายุเกินกว่ า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทีผสู้ ูงอายุ 75 ปี ขึนไปยืนยันที จะเดิ นทางจริ ง
บริ ษัทฯจะดําเนิ นการให้และแนะนําให้ยื นวีซ่าก่อนวันเดิ นทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ ท ังหมดก่อนเดิ นทาง 15
วัน ในกรณีทีวีซ่าไม่ผ่านหรื อออกไม่ทนั ตามกํ าหนดวันเดิ นทางมี ผลทําให้เดิ นทางไม่ได้บริ ษัทฯจะไม่รบั ผิ ดชอบไม่ว่ากรณีได
ๆ ทังสิ น และ จะไม่รบั ผิ ดชอบกรณีเพื อนร่ วมเดิ นทางที ผ่านแล้วจะยกเลิ กเดิ นทางเนืองจากมี บางท่านในคณะไม่ผ่าน บริ ษัท
ฯจะขอสงวนสิ ทธิ ในการคืนเงิ นค่าทัวร์ ท ังหมดรวมถึงญาติ หรื อผูต้ ิ ดตามที ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิ กเพราะกรณีนี)
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กรณีทียนื ยันจะให้ ยนื วีซ่า เนืองจากต้ องใช้ ระยะเวลาในการยืนวีซา่ เป็ นเวลานาน และมีคา่ ใช้ จ่ายเพิมในการทําประกัน
สุขภาพซึงลูกค้ าจะต้ องจ่ายเองพร้ อมกับตอนยืนวีซา่ (ราคาขึ นอยูก่ บั บริ ษัทฯ ประกันนั นๆ หรื อ ลูกค้ าสามารถทําเองได้)
หลังจากยืนแล้ ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ ม (Health Form) เพือไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาล
ตามทีสถานฑูตกําหนด หลังจากนั นรอผลวีซา่ อีกที นอกจากนี วีซา่ ขึ นอยูก่ บั ผลของสุขภาพของผู้สงู อายุเองและทางสถานทูต
พิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซา่ ไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน และ
อีเมล์ (สําคัญมาก) ทีสามารถติดต่ อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ สําเนาทะเบียนบ้ าน เพือกรอกฟอร์ มในการยืนวี
ซ่า
13) ระยะเวลาในการยืนวีซา่ ประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ ยืนเล่มเข้ า VFS แล้ วนําเข้ า
สถานทูตแล้ วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้ จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้ เล่ มเดินทางไปประเทศ
อืนก่ อน จะต้ องแจ้ งให้ เราทราบก่ อนยืนวีซ่า หากท่านไม่แจ้ งให้ ทราบ บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั งสิ น-เงือนไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั ิวซี า่ นั นขึ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษัทฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื นวีซา่ ไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ทีจะเดินทาง
ไปท่องเทียวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีระบุเท่านั น
กรณีถกู ปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซา่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั งหมด หรื อ หากต้ องการยืนคําร้ องขอวีซ่าใหม่ ก็
ต้ องชําระค่ าธรรมเนียมใหม่ พร้ อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ ทุกครั ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซา่ ล่าช้ าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ ชําระไปแล้ ว และทางบริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั งหมด
3. หากทางสถานทูตแจ้ งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซา่ อันเนืองมาจากการใช้ หลักฐานปลอม บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยืนขอวีซา่ ท่องเทียว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั งหมด
4. กรณีทีทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซา่ ของท่าน ขึ นอยูก่ บั
ทางบริ ษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั งหมด
ทีอยู่ ตัวแทนรับยืนวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย
ชั น 28 อาคารเดอะเทรนดี ออฟฟิ ศ ซ.สุขมุ วิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
ทําการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้ นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายืนใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100
อีเมล์ : info.auth@vfshelpline.com
เว็บ : http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/index.html
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**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่ รับยืนวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ ตรงตามเงือนไขทีจะยืน
กรุ๊ ป***
 กรุ ณาเตรียมเอกสารทีชี แจงไว้ ข้างต้ นให้ ครบตามทีกาํ หนด เพือความสะดวกของท่ านเองในการยืนขอวีซ่า 
**** เมือท่ านตกลงชําระค่ ามัดจํา หรือ ค่ าทัวร์ ทั งหมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับ
เงือนไขข้ อตกลงต่ างๆ ทั งหมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพือประโยชน์ ในการยืนวีซ่าของท่ าน
1. ชือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานทีเกิด ................................................
3. ชือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ทีอยูป่ ั จจุบนั (ทีติดต่อได้ สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปั จจุบนั .............................................. ตําแหน่ง .....................................................
ชือสถานทีทํางาน หรื อร้ านค้ า ......................................................................................................................
ทีอยู.่ ......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ทีทํางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้ าสมรสแล้ ว กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่ มรส
ชือ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ทีอยูป่ ั จจุบนั (ทีติดต่อได้ สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ทีบ้าน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลทีจะเดินทางไปด้ วยกัน กรุณาระบุ
ชือ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชือ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรื อนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ทีอยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ ........................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซา่ หรือไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ....................................
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิมเติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้ อง หรื อ ( 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) เตียงเสริ ม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
11. อาหาร ไม่ทานเนื อวัว
ไม่ทานเนื อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อืนๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์ คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี)..................................................
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13. รี เควสทีนัง.........................................................(ริ มทางเดิน/ริ มหน้ าต่าง/อืนๆ) (ทางบริ ษัทฯ จะแจ้งทางสายการบิ นฯ ตามที รี
เควสมา แต่ไม่สามารถการันตีได้เลย ขึ นอยู่กบั พิ จารณาของทางสายการบิ น และ หากท่านใดรี เควส long leg ทางสายการบิ นไม่รบั
จอง ทางลูกค้าต้องชี แจงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์ เชคอิ นด้วยตัวท่านเอง)
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