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 ชิมไวน์ออสเตรเลียเลิศรส พร้อมอาหารค่า
 ทานอาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติที่ร้านอาหารหมุน 360 องศาพร้อมชมวิวนครซิดนีย์
Sydney Tower Restaurant
 เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พน้ ื เมืองนานาชนิด ของนครชิดนีย์
 พิเศษ!!! ล่องเรือสาราญในอ่ าวซิดนีย์ เพือ่ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้ าส์ (OPERA HOUSE)
 ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
กาหนดการเดิ นทาง
สิ งหาคม - กันยายน 2559
วันแรก
กรุงเทพฯ – นครซิ ดนี ย์
16.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D
เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทย (TG) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
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19.20 น.

ออกเดินทางสู่ นครซิ ดนี ย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเทีย่ วบินที่ TG 475

วันที่สอง
07.20 น

ซิ ดนี ย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – อุทยานแห่งชาติ บลูเม้าท์เท่นส์
เดินทางถึงท่ าอากาศยานคิ งฟอร์ดสมิ ทธ์นครซิ ดนี ย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง .....นําท่านเดินทางสู่สวน
สัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชม
ธรรมชาติและความน่ ารักของเหล่าสัตว์พน้ื เมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า
จิ งโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สมั ผัสและถ่ายรูปคู่กบั โคอาล่าตัวน้อยอย่าง
ใกล้ชดิ สนุกสนานกับการให้อาหารจิ งโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่น
ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรืน่ บนพืน้ ทีก่ ว่า 10 เอเคอร์ของผืนปา่
อันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชืน้ พร้อมชมการสาธิ ตการตัดขนแกะ หนึ่งใน
อาชีพทีส่ ร้างรายได้ให้กบั ชาวออสเตรเลีย
รับประทานอาหารกลางวัน ท้องถิน่ แบบบาร์บคี วิ (เมนู...เนื้อ,ไก่,ปลา,แกะ) (1)
นําท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติ บลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อนั สวยงามบนผืนแผ่นดินและ
หุบเขาอันกว้างใหญ่ซง่ึ เป็ นทีอ่ ยูข่ องนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและ
เต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็ นสีน้ําเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆ
กลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA จากนัน้ ชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่น
หินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาทีเ่ กิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตํานานความรักอันแสนเศร้าของ
ยักษ์สาวอะบอริจน้ิ สามตนทีถ่ ูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทําให้หุบเขาแห่งนี้
มีความงามยิง่ ขึน้ จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษทั ที่
บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทําให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้
สวยงามยิง่ ขึน้ อีกมุม นําท่านนังรถรางไฟฟ้
่
า (KATOOMBA SCENIC
RAILWAY) ทีด่ ดั แปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45
องศา
วิง่ ผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและ
หวาดเสียว จากนัน้ ให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ทจ่ี ดั ไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมปา่ ฝน
และหุ่นจําลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนัน้ ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขา
สู่ดา้ นบนพร้อมชมความงดงามเบือ้ งล่างของหุบเขาสีน้ําเงินทีท่ ่านยัง
สามารถชมยอดเขาสามอนงค์อกี มุมทีแ่ ตกต่าง ( ในกรณีที ่ RAILWAY ปิด
ปรับปรุง ก็สามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึน้ หรือลงหุบเขาแทน )
จากนัน้ เดินทางกลับสู่ซดิ นีย์ แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพืน้ เมืองเพื่อเป็นของ
ฝาก อาทิ เช่น ครีมบํารุงผิว หรือของทีร่ ะลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า
หรือจิงโจ้
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน (2)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

กลางวัน

คํ่า
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สวนสัตว์พื้นเมือง – หอคอยซิ ดนี ย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิ ดนี ย์ - ชมนครซิ ดนี ย์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3) นําท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชม
หาดบอนได หาดทรายทีห่ นุ่มสาวชาวออสซีน่ ิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือ
ยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ทีน่ ิยมเล่น
กระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยงั ได้เป็นเส้นทางในการวิง่ มาราธอน
และวอลเลย์บอลชายหาดในคราวทีจ่ ดั กีฬาโอลิมปิ ค ปี 2000 ผ่านชม
บ้านของเศรษฐีบนเนิ นเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพ
อันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคทีส่ วยงาม แวะทีเ่ ดอะแก๊ป จุดชมวิวทีส่ วยงามอีก
แห่งทีท่ ่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความ
งามของปากอ่าวทางเข้าซิดนียใ์ นทางเรือ ในบริเวณนี้ยงั เคยเป็ นจุดวาง
ปืนใหญ่ยงิ ต่อต้านข้าศึกทีเ่ ข้ามาทางเรือในยามสงคราม หิ นของมิ สซิ ส
แม็คควอรี่ ม้านังหิ
่ นตัวโปรดของภริยาของผูส้ ําเร็จราชการคนแรกของ
รัฐนิวเซาท์เวลส์
ซึง่ เป็นม้าหินทรายอยูป่ ลายสุดของสวนสาธารณะ
ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนียท์ ส่ี วยงาม นอกจากนี้ดา้ นบนสวนสาธารณะยังเป็ นจุดถ่ายรูปทีส่ วยงามที่
ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
รับประทานอาหารกลางวัน (4) แบบบุฟเฟต์นานาชาติทร่ี า้ นอาหารหมุน 360 องศาพร้อมชมวิวนคร
ซิดนีย์ ณ Sydney Tower Restaurant

ล่องเรือสาราญในอ่าวซิ ดนี ย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิง่ ก่อสร้างที่
โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ในแบบ
สถาปตั ยกรรมร่วมสมัยทีส่ ร้างชื่อเสียงให้กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย
ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่า
ร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การ
ยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึน้ เป็ นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบ
ไปด้วยห้องแสดงคอนเสิรต์ ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจํานวนมาก ระหว่าง
ล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างซิดนียท์ างด้านเหนือกับตัว
เมืองซิดนียเ์ ข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนียไ์ ด้อย่างสวยงามและทําให้การเดินเข้าสู่ตวั เมือง
ซิดนียไ์ ด้สะดวกยิง่ ขึน้ ชมเรือใบทีช่ าวออสซีน่ ําออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้
รับประทานอาหารคํ่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร (5)
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นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

คํ่า

วันที่ห้า
เช้า

ซิ ดนี ย์ – พอร์ต สตีเฟ่ นส์ นัง่ รถ 4 WD ตะลุยบนเนิ นทราย – ล่องเรือสาราญชมปลาโลมา
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6) นําท่านเดินทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่ นส์
โดยนังรถขึ
่ น้ ไปทางเหนือผ่านสะพานฮาร์เบอร์ ข้ามอ่าวซิดนียท์ ส่ี วยงาม
สู่ยา่ นนอร์ทซิดนีย์ ผ่านเมืองก็อสฟอร์ดและเมืองนิวคาสเซิล ก่อนจะถึง
ทางแยกเข้าสู่พอร์ต สตีเฟ่ นส์ เมืองตากอากาศทีช่ าวซิดนียเ์ ดินทางมา
พักผ่อนทางทะเลจึงได้รบั สมญานามว่า”Blue Water Paradise”จากนัน้
นําท่านได้สมั ผัสประสบการณ์อนั ตื่นเต้นกับการนัง่ รถ 4WD ตะลุยเนิ นทราย และการเล่นแซนดู
นบอร์ด กระดานลื่นไถลลงจากเนินทรายสูงนับ 10 เมตร พร้อมชมวิวอันงดงามของท้องทะเลและ
เนินทรายสีทองเพลิดเพลินอารมณ์บนชายหาดทีเ่ ย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน จากนัน้ นําท่าน
เดินทางสู่ท่าเรือที่ อ่าวเนลสัน (NELSON BAY)
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ตบ์ นเรือ (7)
ล่องเรือชมชี วิตของเหล่ าปลาโลมาแสนน่ ารักในธรรมชาติ อย่ าง
ใกล้ ชิ ด ให้ท่ า นได้ ช มโลมาที่ว่ า ยนํ้ า เวีย นวนอยู่ใ กล้ๆ สนุ ก สนาน
ตื่นเต้นเมือ่ โลมาทักทายด้วยการกระโจนทะยานไปข้างหน้าพร้อมกับเรือ
นอกจากนี้ท่านสามารถชมนกนานาชนิดที่บนิ ไปมาในอ่ าวนี้ จากนัน้
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางกลับสู่ นครซิ ดนี ย์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหารไทย พร้อมไวน์ ออสเตรเลีย (8)
นําท่านเข้าทีพ่ กั SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
ซิ ดนี ย์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (9) อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้งสินค้าในย่านไชน่ าทาวน์ เป็นแหล่งขาย
สินค้าราคาถูกทัง้ รองเท้า เสือ้ ผ้า ชุดว่ายนํ้า และชุดชัน้ ใน และยังเป็ นตลาดทีเ่ หมาะแก่การมาเลือก
ซือ้ ของทีร่ ะลึกและผลไม้สดประจําฤดูกาล หรือ จะช้อปปิ้งย่านซิตเ้ี ซ็นเตอร์ (CENTRE POINT)
เพื่อช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รบั การปรับปรุงตกแต่ง
ใหม่อย่างสวยงาม เป็นทีร่ จู้ กั กันทัวไปในท้
่
องถิน่ ว่ าตึก QVB ตัง้ อยูท่ บ่ี นถนน George Street
ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสีช่ นั ้ มีสนิ ค้าประเภทแฟชัน่ อัญมณี ของ
ใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดนิ สู่ยา่ น Centre Point เพือ่ ซือ้ สินค้ายีห่ อ้ ดัง
มากมาย หรือจะซือ้ ครีมบํารุงผิวจากห้าง David Jones

AUS SYD3N(TG)AUG-SEP

16.00 น.
22.20 น.

5

***** อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัยไม่รวมอยูใ่ นรายการ *****
นําท่านเดินทางสู่สนามบินคิงส์ฟอร์ตสมิธ ซิดนีย์ เพื่อเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 472
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….
******************************************************

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) สิ งหาคม-กันยายน 2559
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี
พั ก ร่ ว ม กั บ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียง
3-7,24-28 สิ งหาคม 2559
54,900
46,900

เด็กอายุ 2-11 ปี พักเดี่ยว
พักร่วมกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน
ไม่มีเตียง
44,900
7,900

7-11,21-25 กันยายน 2559

44,900

54,900

46,900

7,900

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามทีร่ ะบุใน
รายการ
2. ค่าโรงแรมทีพ่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการที่
ระบุ
3. ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ,ี ค่าวีซ่าเข้าประเทศ
ออสเตรเลีย
4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000
บาท ( รายละเอียดตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ )
6. ค่านํ้ามันจากสายการบิน ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 59 และบริษทั ฯของสงวนสิทธิ ์ในการปรับราคาตามภาษี
นํ้ามัน หากสายการบินเปลีย่ นแปลงภาษีน้ํามันหลังจากนี้
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7. รวมค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าออสเตรเลีย
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
2. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
4. ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
6. ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่
โรงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วน
ใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
7. ไม่มแี จกนํ้าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า
8. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ ระเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็นชัวโมง
่
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
2. หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9027
3. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 25 วัน
4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนเดินทาง
5. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษทั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศ
ออสเตรเลียก่อน 25 วันทํางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
6. หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทนั กําหนดการออกตั ๋วกับทางสาย
การบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ายค่าตั ๋วเครื่องบิ น โรงแรมและวีซ่าล่วงหน้ าซึ่งไม่สามารถเรียกเงิ นคืนได้ หาก
ท่านยกเลิ กหรือไม่สามารถเดิ นทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
1.
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
2.
แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําตั ๋วท่านละ 20,000 บาท
3.
แจ้งล่วงหน้า 21-30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํา 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ดังนี้
- กรณีทถ่ี ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจําทัง้ หมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคา
ทัวร์
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- กรณีออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าตั ๋ว หรือยึดมัดจําทัง้ หมด
- กรณียน่ ื วีซ่าแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าวีซ่า (NON REFUND)
- กรณีตดิ ธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมทีจ่ ะยืน่ วีซ่า ขอยึดมัดจําทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มกี ารคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มกี ารคืนเงินไม่ว่ากรณี
ได้ ๆ ทัง้ สิน้

หมายเหตุ
1.
รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมทีพ่ กั
ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกและ
ปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ
2.
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิด
กฎหมายหรือสิง่ ต้องห้ามนําเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
3.
บริษทั ฯไม่คนื เงินไห้ท่านไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วนบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออก
วีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยืน่ วีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรือ่ งการเงินและการทํางาน
ของตัวผูโ้ ดยสารเอง
4.
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
5.
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครือ่ งบินภายในประเทศไทยทีท่ ่านออกตั ๋วเองเพื่อต่อเครือ่ งในกรณีทส่ี ายการ
บินระหว่างประเทศล่าช้า
6.
ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
7.
การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 20 ท่านขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ต่าํ กว่า 20
ท่าน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
8.
กรณีออกตั ๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั ๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงือ่ นไขตั ๋ว
กรุป๊ ของสายการบิน
9.
สําหรับห้องทีเ่ ป็นสามเตียง (Triple rooms ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํ นวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ น
เตียงใหญ่สองเตียงทีส่ ามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรืออาจเป็ นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียง
เสริม (1 Double + 1 Extra bed ) สําหรับห้องนอน 3 ท่าน
10. บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับ
คณะเราหากเทีย่ วบินล่าช้า หรือจํานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
11. หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบ
ในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จ ะได้ตามทีข่ อหรือไม่
ขึน้ อยูก่ บั สายการบินจะพิจารณาให้
12. มีวซี ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,200 บาท
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กรณีลกู ค้ามีวซี ่าอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า -ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ น
ดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
หากจํานวนลูกค้าทีเ่ ดินทาง 15 -18 ท่าน บริษทั ฯจะจัดรถขนาด 21-25 ทีน่ งในการบริ
ั่
การตลอดการเดินทาง
โรงแรมทีอ่ อสเตรเลียตามรายการไม่มคี นยกกระเป๋า

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016)
ตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเริม่ การเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ทีส่ มัครขอวี
ซ่า เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้ ผูย้ น่ื ขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ทีศ่ ูนย์ย่นื วีซ่าออสเตรเลีย ด้วย
ตนเอง เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสําเนาหน้าทีม่ กี ารเดินทางเข้า -ออก หรือ
มีวซี ่าติดมาทัง้ หมด (สําคัญมาก)
*** การยืน่ วีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี)
หรือ สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนาพาสปอร์ต
ไปรูดเล่มที ่ VFS แล้วนากลับมาพักไว้ทบี ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
รูปถ่ายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว)
สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ าํ งานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่) หรือสําเนา
ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่)
ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรข้าราชเกษียณ
หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะได้คนื เพื่อได้รบั
พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยนื ่ วีซ่า
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บตั ร
นักเรียน
ขอสําเนาสูตบิ ตั ร เด็กอายุต่าํ กว่า 16 ปี , เด็กอายุต่าํ กว่า 16 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา

11.1 จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูท้ ไ่ี ม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอําเภอออกให้อนุญาตออก
นอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229

AUS SYD3N(TG)AUG-SEP

9

11.2 หรือ ทัง้ บิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกับเด็กทัง้ คู่ ทางผูป้ กครองทัง้ 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอําเภอ
ออกให้ อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตวั ทีต่ วั แทนยื่นวี
ซ่า VFS ทัง้ คู่พร้อมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ตอ้ งใช้หนังสือยินยอม
12.

13.

บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ลูกค้าทีม่ อี ายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทผี ่ สู้ งู อายุ 75 ปีข้นึ ไปยืนยันทีจ่ ะเดินทาง
จริง บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื ่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์
ทัง้ หมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีทวี ่ ซี ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทาง
ไม่ได้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ ่านแล้ว
จะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
รวมถึงญาติหรือผูต้ ดิ ตามทีผ่ ลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้)ี
กรณีทย่ี นื ยันจะให้ย่นื วีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าเป็ นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ใน
การทําประกันสุขภาพซึง่ ลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยืน่ วีซ่า (ราคาขึน้ อยู่กบั บริษทั ฯ ประกันนัน้ ๆ
หรือ ลูกค้าสามารถทําเองได้) หลังจากยืน่ แล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม
(Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ ถานฑูตกําหนด หลังจากนัน้ รอผลวีซ่าอีกที
นอกจากนี้วซี ่าขึน้ อยูก่ บั ผลของสุขภาพของผูส้ งู อายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับ
วีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สําคัญมาก) ที่
สามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ สําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยืน่ วีซ่า
ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยน่ื เล่มเข้า
VFS แล้วนําเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการ
ใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะ
ไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ --

เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็นแค่ตวั แทนยืน่ วีซ่าไม่
สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อม
และมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
กรณี ถกู ปฎิ เสธวีซ่า
1.
หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่น
คาร้องขอวีซ่าใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2.
หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไป
แล้ว และทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
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หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือน
ข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์
ทัง้ หมด
กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิก
วีซ่าของท่าน ขึน้ อยูก่ บั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด

กรณี ถกู ปฎิ เสธวีซ่า
1.
หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการ
ยื่นคาร้องขอวีซ่าใหม่กต็ ้ องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2.
หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไป
แล้ว และทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3.
หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือน
ข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์
ทัง้ หมด
4.
กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิก
วีซ่าของท่าน ขึน้ อยูก่ บั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ทีอ่ ยู่ ตัวแทนรับยืน่ วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุ ขมุ วิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุ งเทพฯ 10110
ทาการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายืน่ ใบสมัคร : 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
**** ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริ ษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตาม
เงื่อนไขที่จะยื่นกรุป๊ ***
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ข้างต้ นให้ครบตามที่กาหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวี
ซ่า 
**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่ างๆ ทัง้ หมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่ าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)
...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานทีเ่ กิด
................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั (ทีต่ ดิ ต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปจั จุบนั .............................................. ตาแหน่ ง .....................................................
ชื่อสถานทีท่ างาน หรือร้านค้า ......................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์
.............................
โทรศัพท์ทท่ี างาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ นิ ฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกัน
อยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั (ทีต่ ดิ ต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ทบ่ี า้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลทีจ่ ะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา
..................................................................................
ทีอ่ ยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์
........................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ....................................
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่ มเติ ม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้อง
10.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่……..ห้อง
10.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
10.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (ไม่มเี ตียง)
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10.4 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรสั
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ..................................................
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