ซิดนีย์ - เซ็นทรัลโคสท์ - พอร์ต สตีเฟ่นส์ 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย
นําท่าน ล่องเรือสําราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การ
ยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ เข้าชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียที่ OAKVALE FARM ถ่ายรูป
กับโคอาล่าที่น่ารัก ป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยตัวท่านเอง พอร์ต สตีเฟ่นส์ล่อง Moonshadow Cruise ชมปลาโลมาแสนน่ารัก
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา ชมปลากระเบนยักษ์ ปลาฉลาม และความน่ารักของปลาการ์ตูน เข้าชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ
( MADAME TUSSAUDS ) ที่มีชื่อเสียงมานานกว่า 250 ปี ซิดนียใ์ ห้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria
Building และครีมบํารุงผิวจากห้าง David Jones

กําหนดการเดินทาง วันที่ 11-15 เม.ย. 60

ราคา 59,900.สรุปการเดินทางโดยย่อ

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์, นครซิดนีย์ - ผ่านชมหาดบอนได - ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา - เดอะแก๊ป ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - เซ็นทรัลโคสท์
วันที่3 เซ็นทรัลโคสท์ - สวนสัตว์พนื้ เมือง Oakvale Farm - พอร์ต สตีเฟ่นส์ - ล่องเรือสําราญชมโลมา - เมืองนิวคาสเซิล
วันที่4 นิวคาสเซิล - ซิดนีย์ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา - พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี้ผงึ้ มาดามทุสโซ - ซิดนีย์ - ช้อปปิ้งห้างดัง Queen
Victoria Building (Q.V.B) - ช้อปปิ้งย่านCentre Point
วันที่5 ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์, นครซิดนีย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
วันแรก
16.00 น.
19.20 น.

กรุงเทพฯ - นครซิดนีย์
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475
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วันที่สอง
07.20 น

เที่ยง

ค่ํา
วันที3่
เช้า

ซิดนีย์ - ชมนครซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - เซ็นทรัลโคสท์
เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทราย
ที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศ ท่ามกลางสายลม
แสงแดด อันสดชื่น ทีน่ ิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและ
วอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิค ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบน
หน้าผา เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม
แวะทีเ่ ดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงาม
ของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยาม
สงคราม หินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่ง
เป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะ
ยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็น
สัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ นําท่านสู่ทา่ เรือ และล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
รับประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ต์ อาเซีย่ นบนเรือ
ล่องเรือสําราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE)
สิ่งก่อสร้างที่โดด
เด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่
สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก
ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้
ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดง
คอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจํานวนมาก
ระหว่างล่องเรือ ท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่าง
ซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่าง
สวยงามและทําให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออส
ซี่นําออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เซ็นทรัลโคสท์ โดยนั่งรถขึ้นไปทางเหนือผ่านสะพานฮาร์เบอร์ ข้ามอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม
สู่ย่านนอร์ทซิดนีย์
ผ่านเมืองก็อสฟอร์ด สู่ย่านเซ็นทรัล โคสท์
รับประทานอาหารค่ํา ในโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PULLMAN MAGENTA SHORES RESORT หรือเทียบเท่า
เซ็นทรัลโคสท์ - สวนสัตว์พนื้ เมือง OAKVALE FARM - พอร์ต สตีเฟ่นส์ - ล่องเรือสําราญชมปลาโลมา –
นิวคาสเซิล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง OAKVALE FARM เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารัก
ของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อย
อย่างใกล้ชิด สนุกสนาน กับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอัน
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เที่ยง

ค่ํา
วันที่4
เช้า

เที่ยง

ค่ํา

ร่มรื่น ให้ท่านได้ชมสัตว์ พื้นเมืองอื่น ๆ อีกมากมาย
จากนั้นนําท่านสู่ MURRAY’S BREWERY AND WINERY ที่เต็มไปด้วยไร่องุ่นชั้นดีที่พร้อมผลิต ไวน์คุณภาพให้
ท่านได้เลือกซือ้ ไวน์คุณภาพ ในปีต่าง ๆ มากมาย และหลากหลายราคาตามคุณภาพของแต่ละปี
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําท่านเดินทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่นส์ เมืองตากอากาศที่ชาวซิดนีย์เดินทางมาพักผ่อน
ทางทะเลจึงได้รับสมญานามว่า”Blue Water Paradise”
นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือที่ อ่าวเนลสัน (NELSON BAY) ล่องเรือชมชีวิตของเหล่า
ปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ให้ท่านได้ชมโลมาที่ว่ายน้ําเวียนวน
อยู่ใกล้ๆ สนุกสนานตื่นเต้นเมื่อโลมาทักทายด้วยการกระโจนทะยานไปข้างหน้า
พร้อมกับเรือ นอกจากนี้ท่านสามารถชมนกนานาชนิดที่บินไปมาในอ่าวนี้ นําท่านสู่เมืองนิวคาสเซิล
รับประทานอาหารค่าํ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NEWCASTLE BEACH HOTEL หรือเทียบเท่า
นิวคาสเซิล - ซิดนีย์ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา - พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี้ผงึ้ มาดามทุสโซ - ซิดนีย์ ช้อปปิ้ง ย่านซิตี้ เซ็นเตอร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา (SEA LIFE Sydney Aquarium)
ชมโลกใต้น้ําที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเข้าอุโมงค์ใต้น้ําชมปลาหลากสีที่จําลองชีวิต
ความ
อยู่ของปลาจากใต้ท้องทะเลโดยรอบของท้องทะเลประเทศออสเตรเลีย
ชมปลากระเบนยักษ์ ปลาฉลาม และความน่ารักของปลาการ์ตูน ชมแมวน้ําที่น่ารัก
บางตัว
ว่ายน้ําบางตัวอาบแดด
นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ ( MADAME TUSSAUDS )
ที่มีชื่อเสียงมานานกว่า 250 ปี ให้ท่านได้ชมผลงานการปั้นที่ “เหมือนคนจริง”
มากที่สุด ทั้งส่วนสูง รูปร่างหน้าตา รวมไปถึงเครื่องแต่งกาย ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น
อย่างปราณีตโดยทีมงานมืออาชีพที่ใช้เวลากว่า 4-6 เดือน ในการปั้นหุ่นแต่ละตัว
รวมถึงบรรยากาศแบบ “อินเทอร์แอ็คทีฟ” ที่ครบรส ผสาน แสง สี เสียงล้ําสมัย
ให้ท่านสามารถร่วมถ่ายภาพและใกล้ชิดกับหุ่นทุกตัวราวกับได้พบคนดังคนโปรด ไม่ว่าจะเป็น เจ้าชายวิลเลียม, ไม
เคิล แจ็คสัน, บารัค โอบามา, สตีฟ เออร์วิน และบุคคลสําคัญอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ หรือช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง
Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม
เป็นที่รู้จักกันทัว่ ไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน
Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี
ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ ย่านCentre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย
รับประทานอาหารค่าํ ณ ร้านอาหารไทย
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วันที5่
เช้า
10.00 น.
16.20 น.

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE / METRO CENTAL MERCURE AIRPORT หรือ
เทียบเท่า
ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินคิงส์ฟอร์ตสมิธ ซิดนีย์ เพื่อเดินทางกลับ
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 476
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซา่ แล้ว
วันที่ 11-15 เม.ย. 60
ผู้ใหญ่
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มีเตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มีเตียง
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดให้ท่านที่ 3 (เตียงเสริม)

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอดการเดินทาง

59,900.- บาท
55,900.- บาท
52,900.- บาท
47,900.- บาท
8,900.- บาท
1,000.- บาท

35,900.- บาท
32,900.- บาท
30,900.- บาท
29,900.- บาท
8,900.- บาท
1,000.- บาท

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันและราคาตั๋วของสายการบินหากมีการเก็บเพิ่มโดยไม่ได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จํานวน 20 ท่าน หากผู้โดยสารที่เป็นผูใ้ หญ่ต่ํากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
*** สําหรับห้องที่เป็นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรืออาจจะจัดเป็นห้องที่มีเตียงเสริมมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสริม ( 1 Double+ 1 Extra
bed )
*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
* หากจํานวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทาง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า
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อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับ
ผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น
เงื่อนไขการคุม้ ครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คมุ้ ครอง ต้องทําประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทําเองได้ หรือ
กรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ํา กว่า 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีขึ้นไป
 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท
ค่าน้ํามันจากสายการบิน ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 59 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน หากสาย
การบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากนี้
รวมค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าออสเตรเลีย
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่
โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มี
พนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 ไม่มีแจกน้ําดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 20,000 บาทต่อท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง
(ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงิน
มาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
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โปรดจัดเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวก สําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ หรือล่วงหน้าประมาณ 3 สัปดาห์ เดินทางเดินทางขึ้นไป
หากท่านจอง และให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและ
ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ
สําหรับท่านทีร่ อผลวีซา่ หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้ว ขอชําระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมด
ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
เงื่อนไขการยกเลิก (เทศกาลสงกรานต์)
ค่ามัดจําทัวร์จะถูกนําไปจ่ายค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน โรงแรมและวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากท่านยกเลิกหรือไม่
สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทําการ
คืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
แจ้งล่วงหน้า 41-59 วันทําการ ก่อนเดินทาง
หักค่ามัดจําตั๋วท่านละ 20,000 บาท
แจ้งล่วงหน้า 31-40 วันทําการ ก่อนเดินทาง
ยึดค่ามัดจํา 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจําทั้งหมดและหักค่าใช้จา่ ย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว หรือยึดมัดจําทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตั๋วโดยส่วนใหญ่อย่างน้อย
15-20 วันทําการก่อนเดินทาง)
- กรณียน่ื วีซา่ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนค่าวีซา่ สถานทูตไม่คนื ค่าวีซา่ (NON REFUND)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจําทั้งหมด
แจ้งล่วงหน้า 1- 30 วันทําการ ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีได ๆ
ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสําคัญ และบริษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้ องห้าม
นําเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงด
ออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผู้โดยสารเอง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่
พํานักอยู่ในประเทศไทย
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เอกสารในการขอวีซ่า (Update 03-May-2016)
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพื่อเดินทาง
ไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสําเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมา

ทั้งหมด (สําคัญมาก)
*** การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ สาเนา
หน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่ VFS แล้วนา
กลับมาพักไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่) หรือสําเนาทะเบียนการค้า
ถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรข้าราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะได้คนื เพื่อได้รับพิจารณาวีซา่
แล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank
Guarantee ในการใช้ยนื่ วีซ่า
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน
10) ขอสําเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ํากว่า 16 ปี
11) เด็กอายุต่ํากว่า 16 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอําเภอออกให้อนุญาตออก นอก
ประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกับเด็กทั้งคู่ ทางผู้ปกครองทั้ง 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอําเภอออกให้
อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตวั ที่ตัวแทนยื่นวีซ่า VFS ทั้งคู่
พร้อมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม
12) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทผี่ ู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง บริษัท
ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน ใน
กรณีที่วีซ่าไม่ผา่ นหรือออกไม่ทันตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได
ๆ
ทั้งสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯ
จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้)
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทําประกัน
สุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้าสามารถทําเองได้)
หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาล
ตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูต
พิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์
(สําคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ สําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
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13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS แล้วนําเข้า

สถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่น
ก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น -เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทาง
ไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นคําร้องขอวีซ่าใหม่ก็
ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีทที่ ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึ้นอยู่
กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซา่ หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุ๊ป*
กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยืน่ ขอวีซ่า
**** เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานทีเ่ กิด ...........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) .........................................................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .................................................................................................................
..................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ ........................................................
5. อาชีพปัจจุบัน .................................................. ตําแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน หรือร้านค้า ..........................................................................................................................
ที่อยู่...................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .................
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
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ ......................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย (......) เคย ( ......) ประเทศ...........................................................
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้อง
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............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ..................................................
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