บริสเบน - โกลด์โคสท์ - ซิดนีย์ 5 วัน 3 คืน
เดินทางสู่ออสเตรเลีย นําท่านสูร่ ัฐควีนส์แ ลนด์ รัฐแห่งแสงอาทิตย์อันแสนสดใสของประเทศออสเตรเลีย
เดินทางสู่โ กลด์โ คสท์ เมืองสวรรค์แห่ง การพักผ่อนของออสเตรเลียที่มีหาดทรายสีทองยาวสุ ดลูกตา เข้าชม มูฟวี่ เวิลด์
(Movie World ) ที่ท่านจะได้พบกับ ตัวแสดงจากภาพยนตร์ดั งอย่างใกล้ ชิด เขตรัก ษาพันธุ์สตั ว์ป่าเคอร์ร มั บิน ให้ท่าน
ได้สัมผัส และถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมื อของท่านเอง ชมทัศนียภาพ
ที่สวยงามของเมื อง Gold Coast แบบ 360 องศา ที่อ าคาร Q1 OBSERVATION DECK นครซิดนีย ์ชมเมืองหาดบอน
ได
นําท่าน ล่อ งเรือสําราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่ งใหม่จาก
องค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมื องซิ ดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของ
ภริยาของผู้สําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิว เซาท์เวลส์ นําท่านช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์ให้ท่านได้ซื้อสินค้ามากมายเพื่อเป็น
ของฝาก

พิเศษ.. อาหารค่าํ แบบบุฟ เฟ่ต ์อ าหารทะเล สด ๆ ทานไม่อ ั้น ณ ภัต ตาคารในโรงแรม

กําหนดการเดินทาง วันที่ 23-27 มี.ค.60

ราคา 52,900.สรุปการเดิน ทางโดยย่อ

วัน ที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วัน ที่2 สนามบิน เมืองบริสเบน - เซาท์แ บงค์ ปาร์กแลนด์ - ย่านช้อ ปปิง้ ควีนส์สตรีท มอลล์ - เมือ งโกลด์โ คสท์
วัน ที่3

ขึ้น ลิฟ ท์ชมวิวโกลด์โ คสท์ แบบ 360 องศา บนอาคาร Q1 Observation Deck - เขตรัก ษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเคอร์รมั
บิน - บิน ภายในสูซ่ ดิ นีย ์ - เข้าที่พ ัก

วัน ที่4

ผ่านชมหาดบอนได - จุดชมวิวเดอะแก๊ป - ล่อ งเรือ สําราญชมอ่าวซิดนีย ์ - ถ่ายรูปสะพานฮาร์เบอร์ - ร้านช้อ ปปิ้ง
สิน ค้าพื้นเมือ ง

วัน ที่5 สนามบิน คิงฟอร์ดสมิทธ์, นครซิดนีย ์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วัน แรก (วัน ที่ 23 มีน าคม 2560)
กรุงเทพฯ - นครซิดนีย ์
15.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุว รรณภูมิ ชั้น 4 ประตูท างเข้ า หมายเลข 6 แ ถว N
เคาน์เตอร์สายการบิน แควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.00 น.
เหิร ฟ้าสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ย วบิน ที่ QF024
วัน ที่สอง (วัน ที่ 24 มีน าคม 2560)
นครซิดนีย ์ - บริสเบน - ชมเมือ ง - โกลด์โ คสท์
07.25 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
10.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมือ งบริสเบน โดยเที่ยวบิน ที่ QF 516
10.30 น.
เดิน ทางถึง เมืองบริสเบน เมือ งหลวงของรัฐควีนส์แ ลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน
ศุลกากรแล้วนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบริสเบน
เที่ย ง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม นครบริสเบน เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ํา
บริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐควีนส์แลนด์ที่
เจริญเติบโตจากอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับสมญานามว่า “รัฐแห่ง
การ พักผ่อน”
นําท่านชมเซาท์แ บงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ําบริสเบน ที่ กว้าง
ใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุด มสมบูร ณ์
ผ่านชมซิตี้ ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปั ตยกรรมที่ งดงาม ผ่านย่านกลางเมืองที่
เป็นแหล่งร้านค้าที่เรียกว่า ย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ท่านได้ อิสระเลือกช้ อปปิ้งกั บสินค้าหลากหลายกัน
ได้ตามอั ธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมื อง โกลด์โ คสท์ เมืองตากอากาศชายทะเลที่เป็นนิย มมากที่สุ ด
ในรัฐควีนส์แลนด์ ที่มีหาดทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองที่ชาวออสซี่ มาอาบแดดและเล่น
กระดานโต้คลื่นเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้โกลด์โ คสท์ยัง เป็นเป็นที่ชื่นชอบของนั กช็อปปิ้ งเพราร้า นค้า
เปิดให้บริการจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน
ค่ํา
รับประทานอาหารค่าํ แบบบุฟเฟ่ตซ์ ฟี ดู๊ อาหารทะเลสด ๆ ทานไม่อ ั้น ณ ห้อ งอาหารในโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GOLD COAST WATERMARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วัน ที่สาม (วัน ที่ 25 มีน าคม 2560)
โกลด์โ คสท์ - Q1 OBSERVATION DECK ชมวิว เมือ งโกลด์โ คสท์
เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ปา่ เคอร์รมั บิน - บริสเบน - ซิดนีย ์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อาคาร Q1 OBSERVATION DECK เป็นอาคารที่พัก
อาศัยที่ สูงที่สุดในโลกมีจํานวนชั้นถึง 80 ชั้น เป็นรีสอร์ทระดับหรู 5 ดาว
บริการด้วยลิฟท์ ความเร็วสูงขึ้นไปยังชั้นที่ 77 และ 78 ซึ่งเป็นชั้นชมวิว ท่าน
จะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง Gold Coast แบบ 360 องศา
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เขตรักษ์พนั ธุส์ ัตว์ปา่ เคอร์รมั บิน
เที่ย ง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์
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เขตรักษาพัน ธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน (Currumbin Wildlife Sanctuary) ตั้งอยู่เขตชานเมือ งโกลด์โ คสต์
ทางตอนใต้ข องเซิร์ ฟเฟอร์พาราไดซ์ ที่นี่ เป็นที่อยู่อาศัยของสั ตว์ป่าพื้นเมือ งของออสเตรเลียที่หาดูไ ด้ยาก
ซึ่งท่านจะได้สัมผัส กับสัตว์ เหล่านี้ อย่างใกล้ชิดระหว่างการเที่ยวชม เขตรักษาพัน ธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบินอยู่
ในความดูแล
ของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เนชั่นแนล ทรัสต์ (National Trust) ที่มีนกแก้วตัว เล็กสีสวยจํานวนมาก
และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ พื้นเมืองนานาชนิด ชมธรรมชาติแ ละความน่ารักของเหล่าสัตว์ พื้นเมืองนานา
ชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิ ด
สนุก สนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือ ของท่านเอง จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองบริสเบน
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน ภายในประเทศของเมืองบริสเบน
17.05 น
นําท่านเดินทางสู่ นครซิดนีย ์ โดยเทีย่ วบิน ที่ QF549
19.40 น.
ถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ เมือ งเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์
ค่ํา
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก METRO CENTRAL / SYDNEY TRAVELODGE
HOTEL หรือเทียบเท่า
วัน ที่สี่ (วัน ที่ 26 มีน าคม 2560) ซิดนีย ์ - ชมหาดบอนได - ล่อ งเรือชมอ่าวซิดนีย ์ - ช้อ ปปิ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชม หาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออส
ซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุ ดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม
แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยั งได้ เป็น

เที่ย ง

เส้นทางในการวิ่ง มาราธอนและวอลเลย์บ อลชายหาดในคราวที่จัด กีฬา
โอลิมปิก ปี 2000
ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนิน เขา
แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่ อชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิ ฟิคที่ส วยงาม แวะ
ทีเ่ ดอะแก๊ป จุดชมวิว ที่สวยงามอี กแห่งที่ท่านจะได้ช มท้องทะเลอัน
งดงามของมหาสมุทรแปซิ ฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิ ดนีย์ในทางเรือ ในบริ เวณนี้ยั งเคยเป็น
จุดวางปืนใหญ่ยิงต่ อต้านข้าศึกที่ เข้ามาทางเรือ ในยามสงคราม ม้าหิน ของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัว
โปรดของภริยาของผู้สําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็น ม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของ
สวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่
สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็น
สัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ อาหารเอเซียบนเรือ
หลังจากนั้นนําท่าน ล่อ งเรือสําราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่า
เฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรื อซ้อนกัน
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อันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปั ตยกรรมร่ว มสมัย ที่ สร้างชื่อเสีย งให้กับ ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น
อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อย
ล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้น เป็นมรกดโลกใน
ปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และ
ร้านอาหารจํานวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับ สะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อ
ระหว่าง ซิดนีย์ทางด้านเหนือ กับตัว เมือ งซิดนีย์ เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิ ดนีย์ได้ อย่างสวยงามและ
ทําให้การเดินเข้าสู่ตัว เมื องซิดนีย์ ได้สะดวกยิ่ งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นําออกมาล่องอ่าวอวดความงาม
ในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่ อเป็นของฝาก อาทิ ครีม
บํารุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้
ค่ํา
รับประทานอาหารค่าํ ณ ร้านอาหารไทย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก METRO CENTRAL / SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
วัน ที่ห ้า (วัน ที่ 27 มีน าคม 2560) ซิดนีย ์ - กรุงเทพฯ
06.30 น.
รับอาหาร ณ ห้อ งหาหารในโรงแรม
07.20 น.
นําท่านเดินทางสู่ท ่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ อาคารระหว่างประเทศ
10.50 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เที่ย วบินที่ QF023
16.40 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…

อัตราค่าบริก าร ต่อ ท่าน งดแถมกระเป๋า
รวมค่าธรรมเนีย มวีซ ่าแล้ว

ราคารวมตั๋ว
23-27 มีน าคม 60

ราคาไม่ร วมตั๋ว เครื่อ งบิน
(ลูก ค้าต้อ งจองตั๋ว ระหว่าง
ประเทศและตั๋วภายในมาเอง )

ผู้ใ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
52,900.- บ าท
33,900.- บาท
เด็ก (อายุตํากว่า 12 ปี) พักกับ 1 ผู้ใหญ่
48,900.- บาท
30,900.- บาท
เด็ก (อายุตํากว่า 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
45,900.- บาท
28,900.- บาท
เด็ก (อายุตํากว่า 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
41,900.- บาท
26,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
9,900.- บาท
9,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด
1,000.- บาท
1,000.- บาท
* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จํานวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ํากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่ อนไขตั๋ว กรุ๊ปของ
สายการบิน
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* สําหรับห้องที่เป็นสามเตียง (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลีย มีจํานวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่
สองเตีย งที่สามารถพั กได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริ ม ( 1 Double + 1
Extra bed ) สําหรับห้องนอน 3 ท่าน
* บริษัทฯจะไม่รับ ผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูก ค้าซื้อเองเพื่อต่อ เที่ยวบินหรือ ค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ย วบิน
ล่าช้า
หรือจํานวนผู้เดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*หากท่านต้องการอาหารพิเ ศษหรือ ที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้ เราทราบในตอนจอง
ทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรื อไม่ขึ้น อยู่กับสายการบินจะ
พิจารณาให้
* มีว ีซ ่าออสเตรเลีย แล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า -ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริ ษั ท ฯ
จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้ า หน้ า ตรวจคน
เข้าเมือง
* หากจํานวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่านหรือต่ํากว่า บริษั ท ฯจะจั ด รถขนาด 21 -25 ที่ นั่ ง ในการบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า
อัตรานีร้ วม
 ค่า ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF) ตามเส้นทาง
 ค่า โรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่า รถรับส่งระหว่างนํา เที่ยว, ค่า เข้า ชมสถานที่ต่า งๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่า อาหารและเครื่องดื่ มตามรายการที่ไ ด้ระบุในรายการ,
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศ
ออสเตรเลีย
 ค่า มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่ คอยอํา นวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดิน ทางในต่า งประเทศ
 ค่า ประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุ และค่า รักษาพยาบาลในต่า งประเทศคุ้ม ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000
บาท สําหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่อ งเทีย่ วกับทัวร์เท่านัน้ ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้
ที่อายุต่ํากว่า 1 ปีหรือเกิน 85 ปีขึ้นไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84ปีคุ้มครอง 50 % รายละเอียดตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ ) และท่านที่ไม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ
200 บาท ท่านสามารถทําประกันด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการให้ทางบริษัททําประกัน (รายเดี่ยว)ให้ กรุณา
ติดต่อสอบถามกับทางบริษัท
 ค่า น้ํา มันจากสายการบินวันที่ ณ วันที่
3 พฤศจิกายน 2559 และบริษัทฯของสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาตาม
ภาษีน้ํามัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากนี้
 ค่า วีซ่า ออสเตรเลีย สําหรับคนไทย
อัตรานีไ้ ม่ร วม
 ค่า ทําหนังสือเดินทาง, ค่า ทําใบอนุญาตที่กลับเข้า ประเทศของคนต่า งชาติ หรือ คนต่า งด้า ว
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ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดิน ทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนดที่ สายการบินอนุญ าตให้โ หลดกระเป๋าขึน้
เครือ่ งได้ท ่านละ 1 ใบ (30 กิโ ลกรัม) และกระเป๋าเล็ก ถือขึ้นเครือ่ งได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโ ลกรัมต่อใบ
 ค่า ใช้จ่า ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่า เครื่องดื่มและค่า อาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 ค่า อาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่า โทรศัพท์ ค่า ซักรีด ฯลฯ
 ค่า ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่า ย 3%
 ค่า ทิปไกด์ ค่า ทิปคนขับรถของออสเตรเลีย ตามธรรมเนียมควรจ่า ย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่า ทิปคนยกประ
เป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วน
ใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 ไม่มีแ จกน้ําดืม
่ บนรถ/ ไม่แ จกกระเป๋า
 ไม่รวมค่า อินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
เงื่อ นไขการจองทัว ร์แ ละการชําระเงิน
กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 20,000 บาทต่อท่าน ภายใน 2 วันทําการนั บ จากวั น จองทั ว ร์ พร้ อ มส่ ง สํ า เนาหน้ า
หนังสือเดินทาง(ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดิน ทางเล่ มใหม่ ส ามารถเดิ น ทางได้
เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
โปรดจัดเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวก สําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลี ย
ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ หรือล่วงหน้าประมาณ 3 สัปดาห์ เดินทางเดินทางขึ้นไป
หากท่านจอง และให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ ทั น กํ า หนดการออกตั๋ ว กั บ ทางสาย
การบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชํ า ระก่ อ นการเดิ น ทางไม่
น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรื อ ตามวั น เรี ย กเก็ บ เงิ น ที่ ร ะบุ
สําหรับท่านทีร่ อผลวีซ า่ หรือ หากผลวีซา่ ผ่านแล้ว ขอชําระยอดค่าใช้จา่ ยทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ไ ด้ร ับเงิน ครบ
ทั้งหมดก่อ นวัน เดิน ทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ใ นการยกเลิก การให้บริก าร
เงื่อ นไขการยกเลิก
ค่ามัดจําทัวร์จ ะถูก นําไปจ่ายค่าตั๋วเครือ่ งบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซา่ ล่วงหน้าซึง่ ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้
เดิน ทางยกเลิก หรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันทําการ
คืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วันทําการก่อนเดินทาง
หักค่ามัดจําตั๋วท่านละ 20,000 บาท
แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วันทําการก่อนเดินทาง
ยึดค่ามัดจํา 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจําทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว หรือยึดมัดจําทั้งหมด
- กรณียื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจําทั้งหมด
แจ้งล่วงหน้า 1-20 วันทําการ ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
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ยกเลิกในวัน เดินทาง หรือถูกปฏิเ สธการเข้า เมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได ๆ
ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่ พักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือ งและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึ งความสะดวกและปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นสํา คัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิด ชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมื องห้ามผู้ เดินทางออก หรือเข้าประเทศ
เนื่องจากมีสิ่ งผิดกฎหมายหรือสิ่ง ต้องห้า มนําเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูก ต้องหรื อความประพฤติส่อ ไปในทาง
เสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผ ลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษัทฯไม่คืน เงินไห้ท่านไม่ว่าจํานวน
ทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่ องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่
ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัว ผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบในกรณี ที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้ กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย
บริษัทฯจะไม่รับผิ ดชอบค่า ตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่ อเครื่ องในกรณีที่สายการบินระหว่าง
ประเทศล่าช้า
เอกสารในการขอวีซ ่า (update 03-May-2016)
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเริ่มการเก็บข้อ มูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมั ครทุกท่าน ที่ส มัครขอวี ซ่า
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุ กท่าน จะต้องมาติดต่ อ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง
เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
1) หนังสือเดิน ทาง มีอายุไ ม่ต่ํากว่า 6 เดือน (นับวันเดิน ทาง) และถ่ายสําเนาหน้าที่มกี ารเดินทางเข้า-ออก หรือมี
วีซ ่าติดมาทัง้ หมด (สําคัญมาก)
*** การยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ไม่จาเป็น ต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้ เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่ หากให้ทางบริษั ทฯ มา จะดีกว่าเนื่อ งจากทางบริษัท ฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูด เล่ม
ที่ VFS แล้วนากลับมาพักไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) หนังสือรับรองการทํางานของบริษทั ที่ท ํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ไ ด้ท ั้งคู่) หรือสําเนา
ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั้ คู)่
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรข้าราชเกษียณ
8) หลัก ฐานการเงิน โดยใช้ส มุดบัญชีเงิน ฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะได้คนื เพือ่ ได้ร บั
พิจ ารณาวีซ ่าแล้ว ) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือ น ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า
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9) เด็กขอหนั งสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปิด เทอมใช้บัตร

นักเรียน
10) ขอสําเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ํากว่า 16 ปี
11) เด็กอายุต่ํากว่า 16 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือ มารดาผู้ที่ไ ม่ได้เ ดินทางไปด้วย โดยให้ทางอํา เภอออกให้อนุญาต
ออก นอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไม่ ได้เ ดินทางพร้อ มกับ เด็กทั้ งคู่ ทางผู้ป กครองทั้ง 2 ต้องไปขอโดยให้ ทางอําเภอ
ออกให้ อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้อ งไปโชว์ตวั ทีต่ วั แทน
ยื่น วีซ า่ VFS ทั้งคู่พร้อมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสื อยินยอม
12) บริษัท ขอสงวนสิทธิไ์ ม่ร บั ลูกค้าที่มอี ายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทาง
จริง บริษัทฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมด
ก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทัน ตามกาหนดวัน เดินทางมีผลทาให้ เดินทางไม่ได้ บริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณี เพื่อนร่ว มเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิก เดินทาง
เนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เงินค่าทัวร์ทั้ งหมดรวมถึง ญาติหรือผู้ติ ดตาม
ที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้)
กรณีทยี่ นื ยันจะให้ยนื่ วีซ ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทํา
ประกันสุขภาพซึ่งลูก ค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวี ซ่า (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัท ฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูก ค้า
สามารถทําเองได้) หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ ม (Health Form) เพื่อ
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่ สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอี กที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับ ผลของ
สุขภาพของผู้สู งอายุเองและทางสถานทูต พิจารณาเป็นรายบุคคล ส่ วนวันรับวีซ่าไม่ สามารถระบุได้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โ ทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (สําคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตร
ประชาชนและ สําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS
แล้วนําเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึง ออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับ เล่ ม หากมีก ารใช้เล่ม
เดิน ทางไปประเทศอืน่ ก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อ นยืน่ วีซ ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น -เงื่อ นไขสําคัญของการพิจ ารณาวีซ า่
การพิจารณาอนุมัติวี ซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัท ฯ เป็นแค่ ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่
สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทู ตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความ
ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
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กรณีถกู ปฎิเสทวีซ า่
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงิน ค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้อ งการยืน่ คําร้องขอ
วีซ ่าใหม่ก ็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อ มเตรียมเอกสารชุดใหม่ท ุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกําหนดวัน เดินทาง สถานทูตไม่ คืนค่าธรรมเนียมที่ ได้ชําระไปแล้ว และ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผ ลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอัน เนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบื อนข้อเท็จจริง
หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทู ตยกเลิ กวีซ่าของ
ท่าน ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
ที่อ ยู่ ตัว แทนรับยืน่ วีซา่ ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
ทําการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด 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
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการทีจ่ ะไม่ร บั ยืน่ วีซา่ หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือ่ นไขที่
จะยื่น กรุ๊ป***
 กรุณ าเตรียมเอกสารทีช่ แี้ จงไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ ําหนด เพื่อ ความสะดวกของท่านเองในการยื่น ขอวีซ ่ า 
**** เมื่อ ท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัว ร์ท ั้งหมดแล้ว ทางบริษัท ฯ จะถือ ว่าท่านได้ย อมรับ
เงื่อ นไขข้อ ตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***
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โปรดกรอกรายละเอีย ดเป็น ภาษาอังกฤษให้ค รบถ้ว น เพื่อ ประโยชน์ใ นการยื่น วีซ ่าของท่าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหั สไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตําแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน หรือร้านค้า ................................................................... ที่อยู่ ...................................................
.......................................................................................................................... รหั สไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ที่ทํางาน ............................................... โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กินฉันสามี -ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน -เดือน-ปีเกิด ........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บ้าน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชือ่ -นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .................................................................... ..............
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............
โทรศัพท์ .........................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ.................... ...........................
ข้อ มูลส่ว นตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้ อง
10.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง
10.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
10.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
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