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รหัสทัวร์ : THP2-TG-AU-3MAY-1OCT17H
วันแรก

กรุงเทพฯ – ซิดนี ย์

14.30 น.

คณะพร้อมกันทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ D
สายการบิ นไทย เจ้าหน้ าที่ข องบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการ
เดินทาง
เหินฟ้ าสู่ ซิ ดนี ย์ ประเทศ ออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 475

17.50 น.

วันที่สอง ซิดนี ย์ – หาดบอนได – เดอะร็อคส์ – โอเปร่าเฮ้าส์ (ด้านนอก) – โบตานิคการ์เดน –
ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนี ย์
07.10 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ เมืองซิ ดนี ย์ ประเทศออสเตรเลีย นาท่านผ่านขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี ารทางศุลกากร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หาดบอนได สถานทีข่ องหนุ่ ม
สาวชาวออสซีท่ ช่ี อบอาบแดดและเล่นเซิรฟ์ สัมผัสบรรยากาศสายลม แสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั ง่
จากนัน้ นาท่านสูต่ วั เมืองซิดนีย์ ชมย่าน เดอะร็อคส์ จุดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของประวัตศิ าสตร์การตัง้ ถิน่ ฐาน
ของคนออสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่ตน้ ศตวรรษที่ 19 จากนัน้ นาชมโรงละคร โอเปร่าเฮ้าส์ (ด้าน
นอก) ซึง่ มีหลังคาเป็ นรูปเรือซ้อนเล่นลมตามสถาปั ตยกรรมใหม่ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิก
ชาวเดนมาร์ก ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้าน
เหรียญ จากนัน้ เดินทางสู่ โบตานิ คการ์เดน เพื่อชมม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภริยา
ผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทช่ี อบมานังชมวิ
่ วของอ่าวซิดนียแ์ ละโอเปร่าเฮ้าส์ โดยจุดนี้
ถือเป็ นจุดชมวิวทีส่ วยงามมากและนักท่องเทีย่ วนิยมมาถ่ายรูปมากทีส่ ดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ ย่านบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญอีกแห่งหนึ่งของซิดนีย์
ประกอบด้วยสวนสาธารณะและช้อปปิ้ งคอมเพล็กซ์ ศูนย์ประชุม และพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ าซิดนีย์ เชิญ
ท่านเดินเที่ยวและถ่ายรูป หรือจับจ่ายซื้อของได้ทงั ้ ในร่มและกลางแจ้ง จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
ท่าเรือเซอร์คูลาร์คยี ์ เพื่อ ล่องเรือ CAPTAIN COOK ชมความงามของอ่าวซิ ดนี ย์ ให้ท่านได้
ถ่ายรูปอ่าวซิดนีย์ พร้อมชมหมู่เรือใบเล่นลม กับความงดงามของสะพานฮาร์เบอร์ สัญลักษณ์ของ
ประเทศออสเตรเลียเป็ นฉากเบือ้ งหลัง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั TRAVELODGE HOTEL, SYDNEY หรือเทียบเท่า
https://www.travelodge.com.au/

วันที่สาม ซิดนี ย์ – สวนสัตว์ ฟี ทเธอร์เดล ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค – วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ (SCENIC RAILWAY+ SKYWAY+ CABLEWAY ) – THREE SISTER ROCK –
ช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ – ซิดนี ย์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ ฟี ทเธอร์เดล ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค (Featherdale Wildlife Park) เป็ นสวน
สัตว์เปิ ดขนาดใหญ่ ท่านสามารถเดินสารวจเพื่อชมการดารงชีวติ ของสัตว์ป่า และสัมผัสสัตว์พน้ื เมือง
ของออสเตรเลียทีป่ ล่อยให้อาศัยอยูก่ นั ตามธรรมชาติอย่างใกล้ชดิ อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท นกอีมู

รหัสทัวร์ : THP2-TG-AU-3MAY-1OCT17H
เที่ยง
บ่าย

คา่

สัตว์หายากอย่าง ทัสแมเนียลเดวิล จระเข้น้ าเค็ม และบรรดาสัตว์น่ารัก แสนรู้ ต่างๆ อีกมากมาย และ
ยังมีรา้ นค้าขายของให้ทา่ นได้เลือกซือ้ ไว้เป็ นทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองคาทุมบา ทีต่ งั ้ ของ วนอุทยานแห่งชาติ บลูเม้าท์เท่นส์ หรือหุบเขาสีน้ าเงินที่
ได้ช่อื เช่นนี้เพราะเกิดจากไอระเหยจากต้นกัม หรือยูคาลิปตัส ทาปฏิกริ ยิ ากับแสงแดดทาให้เกิดหมอก
จางๆ สีน้าเงินคราม และได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติอนั ดับที่ 24 ในปี ค.ศ. 2000
นาท่านชมหุบเขาสามพีน่ ้อง THREE SISTER ROCK ชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติทไ่ี กลสุด
สายตา แหล่งกาเนิดตานานรักของสามสาวพีน่ ้องชาวอะบอริจน้ิ จากนัน้ สัมผัสความตื่นเต้นกับการนัง่
รถรางไฟฟ้ า SCENIC RAILWAY ทีด่ ดั แปลงมาจากทางลาเลียงขนถ่านหินในสมัยก่อนซึง่ มีความชัน
ถึง 52 องศา และขึน้ จากหุบเขาโดยกระเช้าไฟฟ้ า SCENIC CABLEWAY ท่านจะได้ชมความงดงาม
ทางธรรมชาติของป่ ายูคาลิปตัส ระหว่างนัง่ กระเช้านี้ ท่านจะได้พบกับความงามของหุบเขาบลูเม้าท์
เท่นส์ในอีกรูปแบบหนึ่ง จากนัน้ ให้นาท่านขึน้ SCENIC SKYWAY ท่านจะพบความงามของอุทยาน
แบบ 360 องศา และตื่นเต้นกับวิวทิวทัศน์ป่ายูคาลิปตัสผ่านพืน้ ห้องโดยสารทีเ่ ป็ นกระจกแก้วทีค่ วาม
สูง 720 เมตร จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับ ซิ ดนี ย์ เพื่อช้ อปปิ้ งย่านซิ ตี้เซ็นเตอร์ หรือย่านห้างดัง
QUEEN VICTORIA BUILDING (QVB) ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงจกแต่งอย่างสวยงามทีต่ งั ้ อยูบ่ นถนน
GEURGE STEET มีสนิ ค้าแฟชัน่ อัญมณี เป็ นต้น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั TRAVELODGE HOTEL, SYDNEY หรือเทียบเท่า
https://www.travelodge.com.au/

วันที่สี่

ซิดนี ย์ – พอร์ต สตีเฟ่ นส์ – นัง่ รถ 4 WD ตะลุยเนินทราย – เล่นเลื่อนทราย –
ล่องเรือชมโลมา – ซิดนี ย์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพอร์ต สตี เฟ่ นส์ ให้ท่านพบกับความตื่นเต้นและลุ้นระทึกกับการ นัง่ รถ 4
WD ตะลุยบนเนิ นทราย สนุกสุดเหวีย่ งกับ การเล่นเลื่อนทราย (SAND BOARDING) พบกับความ
หวาดเสียวแต่ไม่อนั ตรายทีส่ ร้างความเร้าใจให้ทา่ นได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูท่ า่ เรืออ่าวเนลสัน เพื่อล่องเรือเฟอร์ร่ี ชมโลมา ชมความน่ารักของโลมาปากขวด ชม
สีสนั ชีวติ ของโลมาและสัตว์ทะเลทีอ่ ยู่ตามธรรมชาติอย่างใกล้ชดิ พร้อมสัมผัสทัศนียภาพโดยรอบของ
อ่าวเนลสัน (ท่านที่สนใจลงเล่นน้าในตะแกรงท้ายเรือ กรุณาเตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยน ซึ่งสนุกท้า
ทาย และปลอดภัย) ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางกลับ ซิ ดนี ย์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั TRAVELODGE HOTEL, SYDNEY หรือเทียบเท่า
https://www.travelodge.com.au/

เที่ยง
บ่าย

คา่
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วันที่ห้า

ซิดนี ย์ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิทธิ ์ เมืองซิ ดนี ย์ เพื่อตรวจเช็คเอกสาร
การเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 476
เดินทางถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

10.00 น.
15.25 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง : พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

03 – 07, 10 – 14, 17 – 21, 24 - 28
07 – 11, 14 – 18, 21 – 25, 28 – 02 ก.ค.
05 – 09, 12 – 16, 19 – 23, 26 - 30
02 – 06, 09 – 13, 16 – 20, 23 - 27
06 – 10, 13 – 17, 20 – 24, 27 – 01 ต.ค.

ท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริ ม
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

ราคารวมตั ๋ว
59,900
53,900
50,900
44,900
7,500

ราคาไม่รวมตั ๋ว
36,500
32,900
31,500
27,500
7,500

หมายเหตุ
 การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีผเู้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึน้ ไป
 ราคานี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากการผกผันของราคาค่าน้ ามันเชือ้ เพลิงทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ใน
ภายหลังการออกราคานี้
******************************************************************
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อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน และเส้นทางตาม
ระบุในรายการเท่านัน้
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์ คิดอัตรา ณ วันที่ 26 กันยายน 2559 หากทางสายการบินมี
การเรียกเก็บเพิม่ จากวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริง
 ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง
น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ
วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของ บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จากัด
 หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ วคอยดูแลอานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
 สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครือ่ งดืม่ และอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เติมจากรายการที่
ทางบริษทั ฯ จัดให้เป็ นต้น
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้ าหนักเกินกว่าสายการบินกาหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสาหรับคนต่างด้าวทีก่ ลับเข้าประเทศ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
 ค่าภาษีทอ่ งเทีย่ วหากมีการเรียกเก็บเพิม่
เงื่อนไขการเดิ นทาง
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมผี เู้ ดินทางต่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 15 วัน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรมเพือ่ ความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระมาแล้ว
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไป
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษทั ฯ โดยทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ตามจริงเท่านัน้ เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบิน, ค่าวีซ่าในกรณีทย่ี น่ื วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
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การชาระเงิ น
 ส่งใบจองทัวร์และชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป ออสเตรเลีย นิ วซีแลนด์ ท่านละ 20,000 บาท
o ญีป่ ่ นุ จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า ไต้หวัน ท่านละ 10,000 บาท
 ชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปี ใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้อง
ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง)
 หากท่านไม่ชาระเงินส่วนทีเ่ หลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือ่ นไข และ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงือ่ นไขการยกเลิก
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านบัญชีของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
 คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
 หักเงินมัดจา 50%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน
 หักเงินมัดจา 100%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
กรณีต ั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ หรือตั ๋วแบบ NON-REFUND  หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชื่อตั ๋วเครื่องบินเท่านัน้ ทัง้ นี้
ต้องไม่อยูใ่ นเงือ่ นไขตั ๋วทีไ่ ม่อนุ ญาตให้เปลีย่ นชือ่ และไม่อนุ ญาตให้คนื บัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาวีซ่าไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกัน
ทัง้ หมด ให้ถอื เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้ างต้น และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการ
ยกเลิกด้านบน ในกรณีทท่ี ่านไม่แน่ ใจว่าจะได้รบั การพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่าจากทางสถานฑูต ทางบริษทั ฯขอแนะนา
ให้ทา่ นยืน่ วีซ่าแบบเดีย่ ว ซึง่ จะรูผ้ ลเร็วกว่าการยืน่ วีซ่าแบบกรุ๊ป
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การขอเปลี่ยนแปลงวันเดิ นทาง
 หากผูเ้ ดินทางมีความประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ตามเงือ่ นไข ดังนี้
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกติ
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่,
ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตั ๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป- กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ ัง่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ น ผูก้ าหนด ซึ่งทาง
บริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั ฯ ได้ ดาเนินการออกตั ๋วเครื่องบิน
ไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหาก ท่านไม่แน่ ใจในวันเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีฯ่ เพือ่ ยืนยัน ในกรณี ทต่ี ั ๋วเครื่องบินสามารถ ทา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่ ่านจะชาระ
เงินค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน
 การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตั ๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน
แอร์ไลน์ 100%, ส่วนสายการบินฟิ นแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขบางส่วนหรือทัง้ หมด เป็ นสิทธิ์ของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนี ยมน้ามันเชื้อเพลิ งและค่าประกันวิ นาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราทีท่ างสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันทีล่ า่ สุดทีม่ กี ารปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึน้ ราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิม่ ทีท่ างบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตาม
ความเป็ นจริง ณ วันทีอ่ อกตั ๋ว
กระเป๋าและสัมภาระเดิ นทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่องบินคือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชัน้ ประหยัด) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสทิ ธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ ได้
 กระเป๋ าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุ ญาตให้นาขึน้ เครื่องได้ 1 ใบความยาวไม่เกิน 56 เซนติเมตร (22 นิ้ว) ความกว้าง
ไม่เกิน 45 เซนติเมตร (18 นิ้ว) ความหนาไม่เกิน 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) ซึง่ ขนาดนี้รวมล้อ มือจับและกระเป๋ าด้านข้าง
แล้ว น้ าหนักสัมภาระถือขึน้ เครือ่ งจะต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม (15 ปอนด์)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึง่ ผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยเอง
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เอกสารในการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย
กรุณาส่งเอกสารในการขอวีซ่าล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันก่อนการเดิ นทาง
การขอวีซ่า เพื่อเดิ นทางไป ประเทศออสเตรเลีย ผูย้ ื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติ ดต่อ
ที่ศนู ย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)

หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสาเนาหน้าทีม่ กี ารเดินทางเข้า-ออก
หรือมีวซี ่าติดมาทัง้ หมด (สาคัญมาก)
รูปถ่ายสี จานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว)
สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่) หรือสาเนา
ทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู)่
ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาเนาบัตรข้าราชเกษียณ
หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาตัวจริง (จะได้คนื เพือ่ ได้รบั
พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยน่ื วีซ่า
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บตั ร
นักเรียน
ขอสาเนาสูตบิ ตั ร เด็กอายุต่ากว่า 16 ปี
เด็กอายุต่ากว่า 16 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูท้ ไ่ี ม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอาเภอออกให้
อนุญาตออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
11.2 หรือ ทัง้ บิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกับเด็กทัง้ คู่ ทางผูป้ กครองทัง้ 2 ต้องไปขอโดยให้ทาง
อาเภอออกให้ อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตวั ที่
ตัวแทนยืน่ วีซา่ VFS ทัง้ คูพ่ ร้อมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ตอ้ งใช้หนังสือยินยอม
สาหรับลูกค้าทีม่ อี ายุเกินกว่า 75 ปี ทจ่ี ะเดินทางจริง บริษทั ฯจะดาเนินการยืน่ วีซ่าให้และแนะนาให้ยน่ื วีซ่า
ก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนเดินทาง 15 วัน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา
ในการยื่นวีซ่าเป็ นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ในการทาประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับ
ตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึน้ อยู่กบั บริษทั ฯ ประกันนัน้ ๆ หรือ ลูกค้าสามารถทาเองได้) หลังจากยื่นแล้ว รออีก
ประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่ ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ ถาน
ฑูตกาหนด หลังจากนัน้ รอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วซี ่าขึ้นอยู่กบั ผลของสุขภาพของผู้สูงอายุเองและทาง
สถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ เบอร์
โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สาคัญมาก) ทีส่ ามารถติดต่อได้ ลงในสาเนาบัตรประชาชนและ สาเนาทะเบียนบ้าน
เพือ่ กรอกฟอร์มในการยืน่ วีซ่า
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ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง (PASSPORT) หากมีบางท่านได้ย่นื เล่มเข้า
VFS แล้วนาเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หากมีการ
ใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยืน่ วีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้

หมายเหตุ
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามนัด หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวี
ซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึง่ สถานฑูตได้พจิ ารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่า
ท่านต้องยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหักเงินตามเงือ่ นไขการยกเลิกด้านบน
 สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อม และมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศที่
ระบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวี
ซ่าท่องเทีย่ วทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
 เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านบัญชี ของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรง บริษทั ฯ
จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

