กําหนดการเดินทาง
วันแรก
15.30 น.

18.10 น.

12-16, 26 – 30 สิงหาคม 2561
16 – 20, 23 – 27 กันยายน 2561

กรุงเทพฯ – ซิ ดนีย ์
คณะเดินทางพร้ อมกันที ท่ าอากาศยานสุวรรณภู มิ ชัน 4 ประตู ทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้ าหน้ าทีคอยต้ อนรั บและบริ การเอกสารการ
เดินทาง
เหิรฟ้ าสู่ นครซิ ดนีย ์ โดยเทียวบินที QF024

วันทีสอง

ซิ ดนีย ์ -สวนสัตว์พนื เมือง- อุทยานแห่ งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิ ดนีย ์

06.25 น

เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิ ดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย หลัง
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง
นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พืนเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลิน
ไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พืนเมืองนานาชนิด อาทิ
โคอาล่า จิ งโจ้ วอมแบท ให้ ทา่ นได้ สัมผัสและถ่ายรูปคู่กบั โคอาล่าตัวน้ อยอย่าง
ใกล้ ชิด สนุ กสนานกับการให้อาหารจิ งโจ้จากมือของท่านเอง สดชืนผ่อนคลายไป
กับบรรยากาศอันร่มรืน บนพืนทีกว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่ าอันอุดมสมบูรณ์เขต
ร้ อนชืน

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารท้องถิน
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ อุทยานแห่ งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชืนชมทิวทัศน์อนั สวยงามบน
ผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้ างใหญ่ซึงเป็ นทีอยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ
สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้ วยต้ นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกล
เป็ นสีนาเงิ
ํ นตามหุบเขาอันกว้ างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชือว่า
KATOOMBA จากนันชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็ น
แท่นหินใหญ่สามก้ อนรูปทรงแปลกตาทีเกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็ นตํานาน
ความรักอันแสนเศร้ าของยักษ์สาวอะบอริจินสามตนทีถูกสาปให้ เป็ นหินสามก้ อน
ทําให้ หุบเขาแห่งนีมีความงามยิงขึน จากนันนําท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD
บริษัททีบริการกระเช้ าและรถรางลงหุบเขาทําให้ ทา่ นได้ ชมเขาสามอนงค์ได้ สวยงาม

คํา

ยิงขึนอีกมุม นําท่านรถรางไฟฟ้ า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที
ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิงผ่านทะลุ
หุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้ านล่างอย่างตืนเต้ นและหวาดเสียว จากนันให้ ทา่ นได้ เดิน
ชมธรรมชาติตามทางไม้ ทจัี ดไว้ อย่างสวยงามใต้ หุบเขา ชมป่ าฝนและหุ่นจําลองการ
ขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนันขึนกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้ หุบเขา
สู่ด้านบนพร้ อมชมความงดงามเบืองล่างของหุบเขาสีนาเงิ
ํ นทีท่านยังสามารถชม
ยอดเขาสามอนงค์อกี มุมทีแตกต่าง ( ในกรณีที RAILWAY ปิ ดปรับปรุง ก็
สามารถนัง SCENIC CABELWAY ขึนหรือลงหุบเขาแทน )
จากนันเดินทางกลับสู่ซิดนีย์
แวะร้ านช้ อปปิ งสินค้ าพืนเมืองเพือเป็ นของฝาก
อาทิเช่นครีมบํารุงผิว หรือของทีระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้
รับประทานอาหารคํา อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ทพัี ก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีสาม

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

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได
หาดทรายทีหนุ่มสาวชาวออสซีนิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศ
ท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชืน ทีนิยมเล่นกระดานโต้ คลืน หาดทรายแห่งนี
ยังได้ เป็ นเส้ นทางในการวิงมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวทีจัดกีฬา
โอลิมปิ ค ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐี บนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ าผา
เพือชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคทีสวยงาม แวะ
ทีเดอะแก๊ป
จุดชมวิวทีสวยงามอีกแห่งทีท่านจะได้ ชมท้ องทะเลอันงดงามของ
มหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้ าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี
ยังเคยเป็ นจุดวางปื นใหญ่ยิงต่อต้ านข้ าศึกทีเข้ ามาทางเรือในยามสงคราม
หินของมิสซิ สแม็คควอรี ม้ านังหินตัวโปรดของภริยาของผู้สาํ เร็จราชการคนแรก
ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึงเป็ นม้ าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้ านหน้ า
เป็ นอ่าวซิดนีย์ทสวยงาม
ี
นอกจากนีด้ านบนสวนสาธารณะยังเป็ นจุดถ่ายรูปที
สวยงามทีท่านจะถ่ายรูปให้ เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้ าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็ น
สัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ นําท่านสู่ท่าเรือและล่องเรือชมอ่าวซิ ดนีย ์

เทียง

คํา

รับประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ ต์ อาเซี ยนบนเรือ
ล่องเรือสําราญในอ่าวซิ ดนีย ์ เพือชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE)
สิงก่อสร้ างทีโดดเด่นด้ วยหลังคารูปเรือซ้ อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ในแบบ
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยทีสร้ างชือเสียงให้ กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น
อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้ วยงบประมาณในการก่อสร้ างกว่าร้ อยล้ านเหรียญ
ใช้ เวลาในการก่อสร้ างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ ลงทะเบียนขึนเป็ น
มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้ วยห้ องแสดงคอนเสิร์ต
ห้ องแสดงละคร และห้ องภาพยนตร์ และร้ านอาหารจํานวนมาก ระหว่างล่องเรือ
ท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์
ทีเชือมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้ าน
เหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้ าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้ อย่างสวยงามและทํา
ให้ การเดินเข้ าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้ สะดวกยิงขึน ชมเรือใบทีชาวออสซีนําออกมาล่อง
อ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี จากนันให้ ทา่ นได้ อสิ ระช้ อปปิ งทีย่านซิตเซ็
ี นเตอร์
หรือช้ อปปิ งสินค้ ามากมายจากห้ างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้ รับ
การปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็ นทีรู้จักกันทัวไปในท้ องถินว่าตึก QVB
ตังอยู่ทบนถนน
ี
George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็ น
อาคารช้ อปปิ งสูงสีชัน มีสนิ ค้ าประเภทแฟชัน อัญมณี ของใช้ ในบ้ าน หรือแม้ แต่
ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ ดินสู่ย่าน Centre Point เพือซือสินค้ ายีห้ อดัง
มากมาย
รับประทานอาหารคํา อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ทพัี ก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีสี

ซิ ดนีย ์ – พอร์ตสตีเฟ่ นส์ 4 WD TOUR – ล่องเรือชมโลมา – ซิ ดนีย ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่ นส์ โดยนังรถขึนไปทางเหนือผ่านสะพานฮาร์เบอร์
ข้ ามอ่าวซิดนีย์ทสวยงามสู
ี
่ย่านนอร์ทซิดนีย์ ผ่านเมืองก็อสฟอร์ดและเมือง
นิวคาสเซิล ก่อนจะถึงทางแยกเข้ าสูพ่ อร์ต สตีเฟ่ นส์ เมืองตากอากาศทีชาวซิดนีย์
เดินทางมาพักผ่อนทางทะเลจึงได้ รับสมญานามว่า”Blue Water Paradise”จากนัน
นําท่านได้ สมั ผัสประสบการณ์อนั ตืนเต้ นกับการนังรถ 4WD ตะลุยเนินทราย และ
การเล่นแซนดู นบอร์ด กระดานลืนไถลลงจากเนินทรายสูงนับ 10 เมตร พร้ อมชม
วิวอันงดงามของท้ องทะเลและเนินทรายสีทองเพลิดเพลินอารมณ์บนชายหาดทีเย็น

เทียง

คํา
วันทีห้า
เช้า
07.00 น.
09.50 น.
16.40 น.

สบายเหมาะแก่การพักผ่อน จากนันนําท่านเดินทางสู่ทา่ เรือที อ่าวเนลสัน
(NELSON BAY)
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์บนเรือ
ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ให้ ทา่ น
ได้ ชมโลมาทีว่ายนําเวียนวนอยู่ใกล้ ๆ สนุกสนานตืนเต้ นเมือโลมาทักทายด้ วยการ
กระโจนทะยานไปข้ างหน้ าพร้ อมกับเรือ นอกจากนีท่านสามารถชมนกนานาชนิดที
บินไปมาในอ่าวนี จากนันสมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางกลับสู่ นครซิ ดนีย ์
รับประทานอาหารคํา ณ ร้านอาหารไทย
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ทพัี ก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
ซิ ดนีย ์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
นําท่านเดินทางสูท่ ่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิ ดนีย ์ อาคารระหว่างประเทศ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เทียวบินที QF023
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…
***********************************

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

12-16, 26 – 30 สิงหาคม 2561
16 – 20, 23 – 27 กันยายน 2561

คณะผูเ้ ดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กอายุตาํ กว่า 12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตาํ กว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่มีเตียง
เด็กอายุตาํ กว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มีเตียง
ห้องพักเดียวเพิมท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดท่านที 3

ราคารวมตัว
สิ งหาคม 2561

ราคารวมตัว
กันยายน2561

ราคาไม่รวมตัว
เครืองบิ นระหว่าง
ประเทศ

49,900.- บาท
46,900.- บาท
43,900.- บาท
39,900.- บาท
8,900.- บาท
1,000.- บาท

51,900.- บาท
48,900.- บาท
45,900.- บาท
41,900.- บาท
8,900.- บาท
1,000.- บาท

32,900.- บาท
29,900.- บาท
26,900.- บาท
24,900.- บาท
8,900.- บาท
1,000.- บาท

**** ราคานีบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงราคาตามภาษีนามั
ํ นและราคาตัวของสายการบินหากมีการเก็บเพิมโดย

ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานีไปแล้ว
*** การเดินทางในแต่ ละครังจะต้ องมีผ้ ูโดยสาร จํานวน 20 ท่ านขึนไป หากผูโ้ ดยสารทีเป็ นผูใ้ หญ่ตากว่
ํ า 20 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ ในการเลือนการเดินทาง หรื อเปลียนแปลงราคา
*** สําหรับห้องทีเป็ นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํ นวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที
สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรื ออาจจะจัดเป็ นห้องทีมีเตียงเสริ มมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสริ ม ( 1 Double+ 1 Extra bed )
*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรื อทีนังบนเครื องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุ ณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์
หรื อก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีขอหรื อไม่ขึนอยูก่ บั สายการบินจะพิจารณาให้
* กรณี ลกู ค้ามีวีซ่าอยูแ่ ล้ว หรื อ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยืนวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรื อคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิ น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนืองจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
* หากจํานวนลูกค้าทีเดินทาง 15 -18 ท่าน บริ ษทั ฯจะจัดรถขนาด 21-25 ทีนังในการบริ การตลอดการเดินทาง
* โรงแรมทีออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋ า
* ราคาทัวร์นีเป็ นราคาตัวกรุ๊ ปทีไม่สามารถเลือกทีนังด้านหน้าได้(Long leg) การเลือกทีนังต้องของทีหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน
เท่านัน
อัตรานีรวม
ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ ชันประหยัด โดยสายการบินแควนตัส(QF) และ สายการบินภายในแล้ว ตามทีระบุใน
รายการ
ค่าโรงแรมทีพัก (สองท่านต่อหนึงห้อง), ค่ารถรับส่ งระหว่างนําเทียว, ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
ค่าอาหารและเครื องดืมตามรายการทีได้ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบตั ิเหตุเท่านัน คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สํ าหรับผู้เดินทางไปพร้ อม
กรุ๊ ปในระยะเวลาท่ องเทียวกับทัวร์ เท่ านัน ประกันการเดินทางจะไม่คุม้ ครองผูท้ ีอายุตากว่
ํ า 1 ปี หรื อเกิน 85 ปี ขึนไป
(อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปี คุม้ ครอง 50 % รายละเอียดตามเงือนไขกรมธรรม์ )
*** กรณี ตอ้ งการทําประกันการเดินทางรายดียวเพิม รวมประกันสุ ขภาพด้วย ชําระเพิมท่านละ 500 บาท/ท่าน
รายละเอียดตามเงือนไขกรมธรรม์
ค่านํามันจากสายการบิน ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 61 และบริ ษทั ฯของสงวนสิ ทธิ ในการปรับราคาตามภาษีนามั
ํ น หาก
สายการบินเปลียนแปลงภาษีนามั
ํ นหลังจากนี
ค่าวีซ่าท่องเทียวเข้าประเทศออสเตรเลีย

อัตรานีไม่ รวม
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
 ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ทีเกิ นกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครื องดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง
 ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าภาษีมล
 ค่ าทิปคนขับรถ+หัวหน้ าทัวร์ ต้ องจ่ ายเพิม 1,000 บาท/ท่ าน (ชําระพร้ อมกับยอดส่ วนทีเหลือ)
 ค่าทิปคนยกประเป๋ าทีโรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋ าด้วยตัวเองเพือความรวดเร็ วและสะดวกในการเดินทาง เพราะ
โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋ าเพียงพอ
 ไม่ มีแจกนําดืมบนรถ / ไม่ แจกกระเป๋ า
 ไม่รวมค่าอินเตอร์ เน็ตในโรงแรม เนื องจากทีประเทศออสเตรเลีย โดยส่ วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชัวโมง
เงือนไขการจองทัวร์ และการชําระเงิน
ทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึงท่าน
ท่านต้องเตรี ยมเอกสารให้ทางบริ ษทั ฯ เพืออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21
วันทํางาน หรื อก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนั กําหนดการออกตัวกับทางสายการบินและ
ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ ในการคืนเงินค่ามัดจําทังหมด
สํ าหรับส่ วนทีเหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่ าทัวร์ ทังหมดก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 14 วันทําการสํ าหรับท่ านทีรอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่ านแล้ วขอชําระยอดค่ าใช้ จ่ายทังหมด หากบริษทั ฯ ไม่ ได้ รับเงินครบทังหมดก่ อน
วันเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิกการให้ บริการ
เงือนไขการยกเลิก
ค่ ามัดจําทัวร์ จะถูกนําไปจ่ ายค่ าตัวเครืองบิน โรงแรมและวีซ่าล่ วงหน้ า 50 วัน ซึงไม่ สามารถเรียกเงินคืนได้ หากท่ านยกเลิก
หรือไม่ สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงือนไขตามนี
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
แจ้งล่วงหน้า 31– 49 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําตัวท่านละ 20,000 บาท
แจ้งล่วงหน้า 20 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํา 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิมดังนี
- กรณี ทีถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษทั ขอยึดค่ามัดจําทังหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
- กรณี ออกตัวแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการคืนค่าตัว หรื อยึดมัดจําทังหมด
- กรณี ยืนวีซ่าแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND)

- กรณี ติดธุระส่ วนตัว หรื อ เอกสารไม่พร้อมทีจะยืนวีซ่า ขอยึดมัดจําทังหมด
แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรื อไม่ใช้บริ การระหว่างทัวร์จะไม่มีการคืนเงินทังหมดไม่วา่ กรณี
ใดๆ ทังสิ น
หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรื อโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริ ษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ และบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางออก หรื อเข้าประเทศ เนืองจากมีสิงผิด
กฎหมายหรื อสิ งต้องห้ามนําเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้องหรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื อมเสี ยหรื อด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่วา่ จํานวนทังหมดหรื อบางส่ วน บริ ษทั
ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ทีสถานทูตงดออกวีซ่าอันสื บเนืองมาจากเอกสารในการยืนวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผา่ นมาตรฐานใน
เรื องการเงินและการทํางานของตัวผูโ้ ดยสารเอง บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด
ออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย
เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016)
ตังแต่ วันที 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป จะเริ มการเก็บข้ อมูลด้ านไบโอเมตทริ กซ์ จากผู้สมัครทุกท่ าน ที สมัครขอวีซ่า เพือ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนันผู้ยืนขอวีซ่าทุกท่ าน จะต้ องมาติดต่ อ ที ศูนย์ ยืนวีซ่าออสเตรเลีย ด้ วยตนเอง เพือสแกน
ลายนิวมือ
1) หนังสื อเดินทาง มีอายุไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ ายสํ าเนาหน้ าทีมีการเดินทางเข้ า-ออก หรือมีวซี ่ าติด
มาทังหมด (สํ าคัญมาก)
*** การยืนวีซ่าออสเตรเลียไม่ จาํ เป็ นต้ องนําพาสปอร์ ตเข้ าสถานทูต สามารถใช้ เรคคอร์ ดการเดินทาง (ถ้ ามี) หรื อ
สําเนาหน้ าพาสปอร์ ต ยืนได้ แต่ หากให้ ทางบริ ษัทฯ มา จะดีกว่ าเนืองจากทางบริ ษัทฯ จะนําพาสปอร์ ตไปรู ดเล่ มที
VFS แล้ วนํากลับมาพักไว้ ทีบริ ษัทฯ ทางลูกค้ าจะรั บคื นอี กที สนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รู ปถ่ายสี จํานวน 2 รู ป (ขนาด 1 นิวครึ ง หรื อ 2 นิว)
3) สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4) สําเนาใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ้ามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) หนังสื อรับรองการทํางานของบริษทั ทีทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ ได้ ทังคู่) หรื อสําเนาทะเบียน
การค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสื อรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ ได้ ทังคู่)

7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)

ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรข้าราชเกษียณ
หลักฐานการเงิน โดยใช้ สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะได้ คืนเพือได้ รับพิจารณาวีซ่า
แล้ ว) หรือ statement ย้ อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่ านัน หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่ รับ Bank Guarantee
ในการใช้ ยืนวีซ่า
เด็กขอหนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน(ตัวจริ ง)หรื อสมุดรายงานประจําตัวนักเรี ยนหรื อกรณี ปิดเทอมใช้บตั รนักเรี ยน
ขอสําเนาสูติบตั ร เด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี
เด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรื อ มารดา
11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ ได้ เดินทางด้ วยทังคู่ จะต้ องมีหนังสื อยินยอมจากทางอําเภอเท่ านัน จากบิดาและมารดาให้
อนุญาตออกนอกประเทศ
** กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้ องไปโชว์ ตวั ทีตัวแทนยืนวีซ่า VFS พร้ อมกับบุตร
11.2 กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ ได้ เดินทางด้ วย จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากทางอําเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออกนอก
ประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
บริษทั ขอสงวนสิ ทธิไม่ รับลูกค้ าทีมีอายุเกินกว่ า 75 ปี ( ยกเว้ นกรณี ทีผู้สูงอายุ 75 ปี ขึนไปยืนยันที จะเดินทางจริ ง
บริ ษัทฯจะดําเนินการให้ และแนะนําให้ ยืนวีซ่าก่ อนวันเดินทางมากกว่ า 45 วัน และต้ องจ่ ายค่ าทัวร์ ทังหมดก่ อน
เดินทาง 15 วัน ในกรณี ทีวีซ่าไม่ ผ่านหรื อออกไม่ ทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําให้ เดินทางไม่ ได้ บริ ษัทฯจะไม่
รั บผิดชอบไม่ ว่ากรณี ได ๆ ทังสิ น และ จะไม่ รับผิดชอบกรณี เพือนร่ วมเดินทางที ผ่ านแล้ วจะยกเลิกเดินทางเนื องจากมี
บางท่ านในคณะไม่ ผ่าน บริ ษัทฯจะขอสงวนสิ ทธิ ในการคื นเงินค่ าทัวร์ ทังหมดรวมถึงญาติหรื อผู้ติดตามที ผลวีซ่าออก
แล้ วแต่ ยกเลิกเพราะกรณี นี)
กรณีทียืนยันจะให้ ยืนวีซ่า
เนืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการยืนวีซ่าเป็ นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิมในการทํา
ประกันสุ ขภาพซึ งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยืนวีซ่า (ราคาขึนอยูก่ บั บริ ษทั ฯ ประกันนันๆ หรื อ ลูกค้าสามารถ
ทําเองได้) หลังจากยืนแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่ งใบฟอร์ม (Health Form) เพือไปตรวจสุ ขภาพ
โรงพยาบาลตามทีสถานฑูตกําหนด หลังจากนันรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี วีซ่าขึนอยูก่ บั ผลของสุ ขภาพของผูส้ ูงอายุ
เองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่ วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุ ณาใส่ หมายเลขโทรศัพท์ มอื ถือ
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน และอีเมล์ (สํ าคัญมาก) ทีสามารถติดต่ อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ สําเนาทะเบียนบ้าน
เพือกรอกฟอร์มในการยืนวีซ่า
ระยะเวลาในการยืนวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสื อเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยืนเล่มเข้า VFS แล้ว
นําเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้ เล่ มเดินทางไป
ประเทศอืนก่ อน จะต้ องแจ้ งให้ เราทราบก่ อนยืนวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ น --

เงือนไขสํ าคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่านันขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยืนวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจะ
เดินทางไปท่องเทียวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีระบุเท่านัน
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
หรื อ หากต้ องการยืนคําร้ องขอวีซ่า
ใหม่ กต็ ้ องชําระค่ าธรรมเนียมใหม่ พร้ อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ ทุกครัง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้ว และทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนืองมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริ ง หรื อผิด
วัตถุประสงค์ในการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
4. กรณี ทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
ขึนอยูก่ บั ทางบริ ษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิ ทธิ ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงหมด
ั

ทีอยู่ ตัวแทนรับยืนวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย
ชัน 28 อาคารเดอะเทรนดี ออฟฟิ ศ ซ.สุ ขมุ วิท 13, แขวงคลองตันเหนื อ, เขตวัฒนา, กรุ งเทพฯ 10110
ทําการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด 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
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่ รับยืนวีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ตรงตามเงือนไขทีจะยืนกรุ๊ป***
 กรุ ณาเตรียมเอกสารทีชีแจงไว้ ข้างต้ นให้ ครบตามทีกําหนด เพือความสะดวกของท่ านเองในการยืนขอวีซ่า 

**** เมือท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงหมดแล้
ั
ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด ***

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 (ทีติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปั จจุบนั .............................................. ตําแหน่ง .....................................................
ชือสถานทีทํางาน หรื อร้านค้า ......................................................................................................................
ทีอยู.่ ......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ทีทํางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชือ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ทีอยูป่ ั จจุบนั (ทีติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ทีบ้าน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลทีจะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชือ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชือ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ทีอยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............โทรศัพท์ ........................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ....................................
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิมเติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้ อง หรือ ( 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
ไม่ทานเนือวัว
ไม่ทานเนือหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อืนๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี)..................................................
13. รีเควสทีนัง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้ าต่าง/อืนๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทางสายการ
บินฯ ตามทีรีเควสมา แต่ไม่สามารถการันตีได้เลย ขึนอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสาย
การบินไม่รบั จอง ทางลูกค้าต้องชีแจงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์เชคอินด้วยตัวท่านเอง)

