รหัสทัวร์ : THB2-QF-AU-6MAY-11JUL17H

SYDNEY CENTRAL COAST 5 DAYS/ 3 NIGHTS

ซิดนี ย์ – เซ็นทรัลโคสท์ – พอร์ต สตีเฟ่ นส์ 5 วัน 3 คืน
ขอเชิ ญท่านร่วมเดิ นทางสู่ นครซิ ดนี ย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่ำน ล่องเรือสำรำญ ชมความงาม
ของอ่าวซิ ดนี ย์ ชมโรงละครโอเปร่ำเฮ้
ำเฮ้ำส์ ทีไ่ ด้เป็ นมรดกโลกแห่งใหม่จำกองค์กำรยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมือง
ซิดนีย์ เคียงคูก่ บั สะพำนฮำร์เบอร์ เข้าชมสัตว์พืน้ เมืองของออสเตรเลียที่ OAKVALE FARM ถ่ายรูปกับโคอา
ล่าที่น่ารัก ป้ อนอาหารจิ งโจ้ด้วยตัวท่านเอง พอร์ต สตีเฟ่ นส์ล่ลอ่ ง Moonshadow Cruise ชมปลาโลมาแสน
น่ ารัก พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ำ ชมปลากระเบนยักษ์ ปลาฉลาม และความน่ ารักของปลาการ์ตนู เข้าชม
พิพธิ ภัณฑ์หุหน่ ุ ขีผ้ ง้ึ มำดำมทุสโซ ( MADAME TUSSAUDS ) ที่มีชื่อเสียงมานานกว่า 250 ปี ซิ ดนี ยใ์ ห้ท่านได้ช้
อปปิ้ งสิ นค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building และครีมบารุงผิวจากห้าง David Jones

กำหนดกำรเดินทำง

6 – 10 พฤษภำคม 2560
22- 26 มิถุนำยน 2560
7 – 11 กรกฎำคม 2560
DAY

1
2
3
4
5

ITINERARY

กรุงเทพฯ – ซิ ดนีย ์
ซิดนีย ์ – ชมนครซิดนีย ์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์
เซ็นทรัลโคสท์
เซ็นทรัลโคสท์ -สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง-พอร์ต สตีเฟ่ นส์
ล่องเรือสาราญชมปลาโลมา- นิวคาสเซิล
นิวคาสเซิล- ซิ ดนีย ์ –พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ า
พิพธิ ภัณฑ์ห่นุ ขี้ ผึ้ งมาดามทุสโซ –ช้อปปิ้ ง –ซิดนีย ์
ซิดนีย ์ – กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์ : THB2-QF-AU-6MAY-11JUL17H
วันแรก
15.30 น.

18.25 น.
วันทีส่ อง
06.45 น

เทีย่ ง

คา่

กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์
คณะเดินทำงพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู ทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้ ำหน้ ำที่คอยต้ อนรับและบริกำรเอกสำรกำร
เดินทำง
เหิรฟ้ าสู่ นครซิดนีย ์ โดยเทีย่ วบินที่ QF024
ซิดนีย ์ – ชมนครซิดนีย ์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ - เซ็นทรัลโคสท์
เดินทำงถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิ ดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย หลัง
ผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ ำเมือง นำท่ำนชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหาดบอนได
หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซี่นิยมมำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเย็นในบรรยำกำศ
ท่ำมกลำงสำยลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดำนโต้ คลื่น หำดทรำยแห่งนี้
ยังได้ เป็ นเส้ นทำงในกำรวิ่งมำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกีฬำ
โอลิมปิ ค ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐี บนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ ำผำ
เพื่อชมทัศนียภำพอันสวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะ
ที่เ ดอะแก๊ป จุ ด ชมวิวที่สวยงำมอีกแห่ งที่ท่ำ นจะได้ ชมท้ องทะเลอัน งดงำมของ
มหำสมุทรแปซิฟิก และควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณนี้
ยังเคยเป็ นจุดวำงปื นใหญ่ยิงต่อต้ ำนข้ ำศึกที่เข้ ำมำทำงเรือในยำมสงครำม
หินของมิสซิ สแม็คควอรี่ ม้ ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้สำเร็จรำชกำรคนแรก
ของรัฐนิวเซำท์เวลส์ ซึ่งเป็ นม้ ำหิ นทรำยอยู่ปลำยสุดของสวนสำธำรณะ ด้ ำนหน้ ำ
เป็ นอ่ ำ วซิ ด นี ย์ท่ีสวยงำม นอกจำกนี้ ด้ ำ นบนสวนสำธำรณะยังเป็ นจุ ด ถ่ ำ ยรูป ที่
สวยงำมที่ท่ำนจะถ่ำยรูปให้ เห็นโรงละครโอเปร่ ำ เฮ้ ำส์และสะพำนฮำร์เบอร์เป็ น
สัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ นาท่านสู่ท่าเรือและล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์ อาเซี่ยนบนเรือ
ล่องเรือสาราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE)
สิ่งก่อสร้ ำงที่โดดเด่นด้ วยหลังคำรูปเรือซ้ อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ในแบบ
สถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ ำงชื่อเสียงให้ กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น
อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้ วยงบประมำณในกำรก่อสร้ ำงกว่ำร้ อยล้ ำนเหรียญ
ใช้ เวลำในกำรก่อสร้ ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ ลงทะเบียนขึ้นเป็ น
มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภำยในประกอบไปด้ วยห้ องแสดงคอนเสิร์ต
ห้ องแสดงละคร และห้ องภำพยนตร์ และร้ ำนอำหำรจำนวนมำก ระหว่ำงล่ องเรือ
ท่ำนยังสำมำรถถ่ ำ ยรูปกับ สะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่ อระหว่ ำงซิ ดนีย์ทำงด้ ำ น
เหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้ ำหำกัน ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้ อย่ำงสวยงำมและทำ
ให้ กำรเดินเข้ ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้ สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชำวออสซี่นำออกมำล่อง
อ่ำวอวดควำมงำมในอ่ำวแห่งนี้ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เซ็นทรัลโคสท์ โดยนั่งรถ
ขึ้นไปทำงเหนือผ่ำนสะพำนฮำร์เบอร์ ข้ ำมอ่ำวซิดนีย์ท่สี วยงำมสู่ย่ำนนอร์ทซิดนีย์
ผ่ำนเมืองก็อสฟอร์ด สู่ย่ำนเซ็นทรัล โคสท์
รับประทานอาหารคา่ ในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก PULLMAN MAGENTA SHORES RESORT หรือเทียบเท่ำ
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วันทีส่ าม

เช้า

เทีย่ ง

คา่

เซ็นทรัลโคสท์ –สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง OAKVALE FARM
พอร์ต สตีเฟ่ นส์ –ล่องเรือสาราญชมปลาโลมา-นิวคาสเซิล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง OAKVALE FARM เพลิดเพลินไปกับกำร
ชมธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสัตว์พ้ ืนเมืองนำนำชนิด อำทิ โคอาล่า จิ งโจ้
วอมแบท ให้ ท่ำนได้ สมั ผัสและถ่ำยรูปคู่กบั โคอำล่ำตัวน้ อยอย่ำงใกล้ ชิด สนุกสนาน
กับการให้อาหารจิ งโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลำยไปกับบรรยำกำศอัน
ร่มรื่น ให้ ท่ำนได้ ชมสัตว์ พื้นเมืองอื่น ๆ อีกมำกมำย
จำกนั้นนำท่ำนสู่
MURRAY’S BREWERY AND WINERY ที่เต็มไปด้ วยไร่องุ่นชั้นดีท่พี ร้ อมผลิต
ไวน์คุณภำพ ให้ ท่ำนได้ เลือกซื้อไวน์คุณภำพ ในปี ต่ำง ๆ มำกมำย และ
หลำกหลำยรำคำตำมคุณภำพของแต่ละปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบตะวันตก
นำท่ำนเดินทำงสู่ พอร์ต สตีเฟ่ นส์ เมืองตำกอำกำศที่ชำวซิดนีย์เดินทำงมำพักผ่อน
ทำงทะเลจึงได้ รับสมญำนำมว่ำ”Blue Water Paradise” นำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือที่
อ่ำวเนลสัน (NELSON BAY) ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักใน
ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ให้ ท่ำนได้ ชมโลมาที่ว่ำยนำ้ เวียนวนอยู่ใกล้ ๆ สนุกสนำน
ตื่นเต้ นเมื่อโลมำทักทำยด้ วยกำรกระโจนทะยำนไปข้ ำงหน้ ำพร้ อมกับเรือ
นอกจำกนี้ท่ำนสำมำรถชมนกนำนำชนิดที่บนิ ไปมำในอ่ำวนี้ นำท่ำนสู่เมืองซิดนีย ์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ี่

นิวคาสเซิล- ซิดนีย ์ -พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ า
พิพธิ ภัณฑ์ห่นุ ขี้ ผึ้ งมาดามทุสโซ –ซิดนีย ์ ช้อปปิ้ ง ย่านซิตี้ เซ็นเตอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ า (SEA LIFE Sydney Aquarium)
ชมโลกใต้ นำ้ ที่ใหญ่ท่สี ดุ ในออสเตรเลียเข้ ำอุโมงค์ใต้ นำ้ ชมปลำหลำกสีท่จี ำลองชีวิต
ควำมอยู่ของปลำจำกใต้ ท้องทะเลโดยรอบของท้ องทะเลประเทศออสเตรเลีย
ชมปลำกระเบนยักษ์ ปลำฉลำม และควำมน่ำรักของปลำกำร์ตนู ชมแมวนำ้ ที่น่ำรัก
บำงตัวว่ำยนำ้ บำงตัวอำบแดด นำท่ำนเข้ ำชม พิพธิ ภัณฑ์ห่นุ ขี้ ผึ้ งมาดามทุสโซ
( MADAME TUSSAUDS ) ที่มีช่ือเสียงมำนำนกว่ำ 250 ปี ให้ ท่ำนได้ ชมผลงำน
กำรปั้นที่ “เหมือนคนจริง” มำกที่สดุ ทั้งส่วนสูง รูปร่ำงหน้ ำตำ รวมไปถึงเครื่อง
แต่งกำย ที่ถูกสร้ ำงสรรค์ข้ นึ อย่ำงปรำณีตโดยทีมงำนมืออำชีพที่ใช้ เวลำกว่ำ
4-6 เดือน ในกำรปั้นหุ่นแต่ละตัว รวมถึงบรรยำกำศแบบ “อินเทอร์แอ็คทีฟ” ที่
ครบรส ผสำน แสง สี เสียงลำ้ สมัย ให้ ทำ่ นสำมำรถร่วมถ่ำยภำพและใกล้ ชิดกับหุ่ น
ทุกตัวรำวกับได้ พบคนดังคนโปรด ไม่ว่ำจะเป็ น เจ้ ำชำยวิลเลียม, ไมเคิล แจ็คสัน,
บำรัค โอบำมำ, สตีฟ เออร์วิน และบุคคลสำคัญอื่นๆอีกมำกมำย
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
จำกนั้นให้ ท่ำนได้ อสิ ระช้ อปปิ้ งที่ย่ำนซิต้ เี ซ็นเตอร์ หรือช้ อปปิ้ งสินค้ ำมำกมำยจำก
ห้ ำงดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้ รับกำรปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่ำง

เทีย่ ง
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สวยงำม เป็ นที่ร้ จู ักกันทั่วไปในท้ องถิ่นว่ำตึก QVB ตั้งอยู่ท่บี นถนน George Street
ระหว่ำงถนน Market กับ ถนน Park เป็ นอำคำรช้ อปปิ้ งสูงสี่ช้ัน มีสนิ ค้ ำประเภท
แฟชั่น อัญมณี ของใช้ ในบ้ ำน หรือแม้ แต่ดอกไม้ ท่ำนสำมำรถเดินทำงใต้ ดินสู่ย่ำน
Centre Point เพื่อซื้อสินค้ ำยี่ห้อดังมำกมำย
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก SYDNEY TRAVELODGE หรือเทียบเท่ำ

คา่

วันทีห่ า้

ซิดนีย ์ – กรุงเทพฯ

06.30 น.
07.00 น.
09.50 น.
16.40 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ อำคำรระหว่ำงประเทศ
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เทีย่ วบินที่ QF023
เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ…
**********************************

อัตราค่าบริการ
กำหนดกำรเดินทำง

คณะผูเ้ ดิ นทาง

ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง ลดให้ทำ่ นที่
3 (เตียงเสริม)

6 – 10 พฤษภำคม 2560 / 22- 26 มิถุนำยน 2560
7 – 11 กรกฎำคม 2560 (วันอำสำฬหบูชำ)
ราคารวมตั ๋ว
6 -10 พ.ค.60
22-26 พ.ค.60
55,900.- บาท
52,900.- บาท
48,900.- บาท
45,900.- บาท
8,900.- บาท
1,000.- บาท

ราคารวมตั ๋ว
7 – 11 ก.ค.60

ราคาไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบินตลอดการ
เดิ นทาง

59,900.- บาท
54,900.- บาท
51,900.- บาท
46,900.- บาท
8,900.- บาท

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

1,000.- บาท

1,000.- บาท

* รำคำนี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำคำตำมภำษีน้ ำมันของสำยกำรบิน
* กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสำร จำนวน 20 ท่ำนขึน้ ไป หำกผูโ้ ดยสำรทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลีย่ นแปลงรำคำ
* กรณีออกตั ๋วแล้วมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่สามารถคืนเงิ นค่าตั ๋วได้ (NO REFUND) เพรำะเป็ นเงือ่ นไขตั ๋วกรุป๊ ของสำยกำรบิน
* สำหรับห้องทีเ่ ป็ นสำมเตียง (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สำมำรถพักได้ 3 ท่ำน ( 2 Double beds ) หรืออำจเป็ นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม( 1 Double + 1 Extra bed )
สำหรับห้องนอน 3 ท่ำน
* บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรื่องตั ๋วทีล่ กู ค้ำซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ทีจ่ ะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเทีย่ วบินล่ำช้ำ
หรือจำนวนผูเ้ ดินทำงไม่ครบตำมจำนวน กรุป๊ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้
*หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพือ่ แจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั สำยกำรบินจะพิจำรณำให้
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* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ำมีวซี ่ำอยู่แล้ว หรือ มีบตั รอนุ ญำตให้เข้ำ -ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จำ่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ หำกไม่ได้รบั อนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็ นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง
* หำกจำนวนลูกค้ำทีเ่ ดินทำง 15 -18 ท่ำนหรือต่ำกว่ำ บริษทั ฯจะจัดรถขนำด 21-25 ทีน่ งในกำรบริ
ั่
กำรตลอดกำรเดินทำง
* โรงแรมทีอ่ อสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มคี นยกกระเป๋ ำ

อัตรานี้ รวม
ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด โดยสำยกำรบินไทย (TG) และ สำยกำรบินภำยในแล้ว ตำมทีร่ ะบุในรำยกำร
ค่ำโรงแรมทีพ่ กั (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ ว, ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
ค่ำอำหำรและเครือ่ งดื่มตำมรำยกำรทีไ่ ด้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ,ี ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลีย
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่ นตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบตั เิ หตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
สาหรับผูเ้ ดิ นทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน้ เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุม้ ครอง ต้องทำประกัน(รำยเดีย่ ว) ลูกค้ำสำมำรถจัดทำเองได้
หรือกรุณำติดต่อสอบถำมกับทำงบริษทั ฯ
 ประกันกำรเดินทำงจะไม่คุม้ ครองผูท้ อ่ี ำยุต่ำ กว่ำ 6 เดือนหรือเกิน 79 ปี ขน้ึ ไป
 ลูกค้ำอำยุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รำยละเอียดตำมเงือ่ นไขกรมธรรม์
 ลูกค้ำทีไ่ ม่ได้เดินทำงจำกประเทศไทยพร้อมกับกรุป๊ บริษทั จะคืนค่ำประกันกำรเดินทำงให้ทำ่ นละ 200 บำท
ค่ำน้ำมันจำกสำยกำรบิน ณ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 59 และบริษทั ฯของสงวนสิทธิ ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีน้ ำมัน หำกสำย
กำรบินเปลีย่ นแปลงภำษีน้ำมันหลังจำกนี้
รวมค่ำธรรมเนียมในกำรขอวีซ่ำออสเตรเลีย

อัตรานี้ ไม่รวม











ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนดที่ สายการบิ นอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึน้ เครื่อง
ได้ท่านละ 1 ใบ (30 กิ โลกรัม) และกระเป๋าเล็กถือขึน้ เครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิ น 7 กิ โลกรัมต่อใบ
ค่ำใช้จำ่ ยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครือ่ งดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ำ่ ย 3%
ค่ำทิปไกด์ ค่ำทิปคนขับรถของออสเตรเลียตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่ำทิปคนยกประเป๋ ำที่
โรงแรมไม่มเี พรำะควรยกกระเป๋ ำด้วยตัวเองเพือ่ ควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง
เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่ม ี
พนักงำนยกกระเป๋ ำเพียงพอ
ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำกทีป่ ระเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็ นเน็ตเป็ นชัวโมง
่

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000.- บำท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน
ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษทั ฯ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับท่ำนในกำรทำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วัน
ทำงำน หรือก่อน 3 สัปดำห์
หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ำ ไม่ทนั กำหนดกำรออกตั ๋วกับทำงสำยกำรบิน และผลวี
ซ่ำของท่ำนไม่ผำ่ น บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
สาหรับส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 14 วันทาการสาหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หากบริ ษทั ฯ ไม่ได้รบั เงิ นครบทัง้ หมดก่อน
วันเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการให้บริ การ
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เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ ามัดจาทัวร์ จะถูกนาไปจ่ ายค่ าตั๋วเครื่ องบิน ค่ าโรงแรมและค่ าวีซ่าล่ วงหน้ าซึ่งไม่ สามารถเรี ยกเงินคืนได้ หากผู้เดินทาง
ยกเลิกหรื อไม่ สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี ้
แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 51 วันทำกำรคืนค่ำมัดจำ 20,000.- บำท.
แจ้งล่วงหน้ำ 31– 50 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดจำตั ๋วท่ำนละ 20,000 บำท

แจ้งล่วงหน้ำ 21 - 30 วัน ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และมีคำ่ ใช้จำ่ ยเพิม่ ดังนี้
- กรณีทถ่ี กู ปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษทั ขอยึดค่ำมัดจำทัง้ หมดและหักค่ำใช้จำ่ ย 50% จำกรำคำทัวร์
- กรณีออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำตั ๋ว หรือยึดมัดจำทัง้ หมด
- กรณียน่ื วีซ่ำแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำวีซ่ำ (NON REFUND)
- กรณีตดิ ธุระส่วนตัว หรือ เอกสำรไม่พร้อมทีจ่ ะยืน่ วีซ่ำ ขอยึดมัดจำทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้ำ 1 – 20 วัน ก่อนเดินทำง จะไม่มกี ำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง หรือไม่ใช้บริกำรระหว่ำงทัวร์ จะไม่มกี ำรคืนเงินไม่วำ่ กรณีได ๆทัง้ สิน้

หมายเหตุ
รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกและปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ น
สำคัญ และบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำงออก หรือเข้ำประเทศ เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำย
หรือสิง่ ต้องห้ำมนำเข้ำประเทศรวมถึงเอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้องหรือควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตำมทีก่ องตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่คนื เงินไห้ทำ่ นไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบ
ในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรยืน่ วีซ่ำไม่ครบถ้วนและไม่ผำ่ นมำตรฐำนในเรื่องกำรเงินและกำร
ทำงำนของตัวผูโ้ ดยสำรเอง บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั
ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยูใ่ นประเทศไทย บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่ำตั ๋วเครื่องบินภำยในประเทศไทยทีท่ ำ่ นออกตั ๋ว
เองเพือ่ ต่อเครือ่ งในกรณีทส่ี ำยกำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016)
ตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเริม
่ การเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้ มัครท ุกท่าน ที่สมัครขอวี
ซ่า เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้ ผูย้ ื่นขอวีซา่ ท ุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศนู ย์ยื่นวีซา่ ออสเตรเลีย ด้วย
ตนเอง เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
1) หนังสือเดินทำง มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน (นับวันเดินทำง) และถ่ายสาเนาหน้ าที่มีการเดิ นทางเข้า-ออก หรือ

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีวีซ่าติ ดมาทัง้ หมด (สาคัญมาก)
*** การยืน่ วีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็ นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่
VFS แล้วนากลับมาพักไว้ทบี ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
รูปถ่ำยสี จำนวน 2 รูป (ขนำด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว)
สำเนำทะเบียนบ้ำน, สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำใบเปลีย่ นชือ่ -นำมสกุล (ถ้ำมี), สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
หนังสือรับรองการทางานของบริ ษทั ที่ทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่) หรือสำเนำ
ทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็ นเจ้ำของกิจกำร
ข้ำรำชกำรจะต้องมีหนังสือรับรองกำรทำงำน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่)
ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ ขอสำเนำบัตรข้ำรำชเกษียณ
หลักฐานการเงิ น โดยใช้สมุดบัญชีเงิ นฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาตัวจริ ง (จะได้คืนเพื่อได้รบั
พิ จารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยนื ่ วีซ่า
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9)
10)
11)

12)

13)

เด็กขอหนังสือรับรองจำกโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บตั ร
นักเรียน
ขอสำเนำสูตบิ ตั ร เด็กอำยุต่ำกว่ำ 16 ปี
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 16 ปี หำกไม่ได้เดินทำงกับบิดำ หรือ มำรดำ
11.1 จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำหรือมำรดำผูท้ ไ่ี ม่ได้เดินทำงไปด้วย โดยให้ทำงอำเภอออกให้อนุ ญำตออก
นอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
11.2 หรือ ทัง้ บิดำและมำรดำ ไม่ได้เดินทำงพร้อมกับเด็กทัง้ คู่ ทำงผูป้ กครองทัง้ 2 ต้องไปขอโดยให้ทำงอำเภอ
ออกให้ อนุญำตเดินทำงออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตวั ที่ตวั แทน
ยื่นวีซ่า VFS ทัง้ คู่พร้อมกับบุตร
11.3 หำกเดินทำงกับบิดำและมำรดำพร้อมกันไม่ตอ้ งใช้หนังสือยินยอม
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ลูกค้าที่มีอายุเกิ นกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทผี ่ สู้ งู อายุ 75 ปีขน้ึ ไปยืนยันทีจ่ ะเดินทาง
จริง บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื ่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีทวี ่ ซี ่าไม่ผา่ นหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบไม่วา่ กรณีได ๆ ทัง้ สิน้ และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ า่ นแล้วจะยกเลิกเดินทาง
เนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผา่ น บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญาติหรือผูต้ ดิ ตาม
ทีผ่ ลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี)
กรณี ที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรยืน่ วีซ่ำเป็ นเวลำนำน และมีคำ่ ใช้จำ่ ยเพิม่ ในกำรทำ
ประกันสุขภำพซึง่ ลูกค้ำจะต้องจ่ำยเองพร้อมกับตอนยืน่ วีซ่ำ (รำคำขึน้ อยูก่ บั บริษทั ฯ ประกันนัน้ ๆ หรือ ลูกค้ำ
สำมำรถทำเองได้) หลังจำกยืน่ แล้ว รออีกประมำณ 7-10 วัน ทำงสถำนทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่ ไป
ตรวจสุขภำพโรงพยำบำลตำมทีส่ ถำนฑูตกำหนด หลังจำกนัน้ รอผลวีซ่ำอีกที นอกจำกนี้วซี ่ำขึน้ อยูก่ บั ผลของ
สุขภำพของผูส้ งู อำยุเองและทำงสถำนทูตพิจำรณำเป็ นรำยบุคคล ส่วนวันรับวีซ่ำไม่สำมำรถระบุได้ กรุณำใส่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สาคัญมาก) ที่สามารถติ ดต่อได้ ลงในสำเนำบัตร
ประชำชนและ สำเนำทะเบียนบ้ำน เพือ่ กรอกฟอร์มในกำรยืน่ วีซ่ำ
ระยะเวลำในกำรยืน่ วีซ่ำประมำณ 10-15 วัน หนังสือเดินทำง(PASSPORT) หำกมีบำงท่ำนได้ยน่ื เล่มเข้ำ VFS
แล้วนำเข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันกำหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ --

เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
กำรพิจำรณำอนุ มตั วิ ซี ่ำนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยืน่ วีซ่ำไม่สำมำรถ
แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้
ซึง่ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะ
เดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรทีร่ ะบุเท่ำนัน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่า
ใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทกุ ครัง้
2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนั กำหนดวันเดินทำง สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้ว และทำง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
4. กรณีทท่ี ำ่ นยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน ขึน้ อยู่
กับทำงบริษทั ฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
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ทีอ่ ยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( 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
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ ะยื่นกรุ๊ ป***
 กรุ ณาเตรียมเอกสารทีช่ ี้แจงไว้ ข้างต้ นให้ ครบตามทีก่ าหนด เพื่อความสะดวกของท่ านเองในการยื่นขอวีซ่า 

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่ าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรื อร้านค้า ................................................................... ที่อยู่ ...................................................
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ............................................... โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............
โทรศัพท์ .........................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรื อไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ.................... ...........................
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (TWN / 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 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้ อง
11. อำหำร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้อหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
อื่นๆ............................................................

ทำนมังสำวิรัส

