รหัสทัวร์ : THB2-TG-AU-24JUN-27SEP17H

WHALE WATCHING TANGALOOMA

บริสเบน - ทังกาลูมา - โกลด์โคสท์ 5 วัน 3 คืน
บริ ษทั ฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย ทังกาลูมา รีสอร์ท บนเกาะมอร์ตนั ทีเ่ ต็มไปด้วยความ
งามของหาดทรายและให้ทา่ นได้ป้อนอาหารโลมาแสนรู้ ให้ทา่ นได้ลอ่ งเรือชมวาฬหลังค่อม(Humpback whales) ซึง่ เป็ น
วาฬขนาดใหญ่อพยบจากขัวโลกใต้
่
ผา่ นมาทางรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียทุกปี ในฤดูหนาว บริ สเบนเมืองเอกแห่ง
รัฐควีนส์แลนด์ เต็มไปด้วยแหล่งท่องเทีย่ วมากมายจนได้รบั สมญานามว่า รัฐแห่งการพักผ่อน โกลด์โคสท์ เมืองทีเ่ ต็ม
ไปด้วยบรรยากาศแห่งการพักผ่อน และชายหาดสีทองยาวสุดลูกตา นาท่านเข้าชมเขตอนุรกั ษ์พนั ธุส์ วั ต์ป่าเคอร์รมั
บิน ให้ทา่ นได้ชมการแสดงต่าง ๆ รวมถึงชมสัตว์พน้ื เมืองทีน่ ่ารักอย่างเช่น จิงโจ้ โคอาล่า วอมแบท นก สีต่างๆ และสัตว์
อื่น ๆ อีกมากมาย ช้อปิ้ งยามค่าคืนได้ถงึ 4 ทุม่ ทีย่ า่ นเซอร์เฟอร์ พาราไดซ์






บินตรงสู่ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย
พร้อมสะสมไมล์ จากการบินไทย 50%
อาหารครบทุกมื้ อ
พักโรงแรม 4 ดาว ใกล้ย่านแหล่งช้อปปิ้ ง

ITINERARY

DAY
1

กรุงเทพ

2

กรุงเทพ -บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า

3
4
5

กาหนดการเดินทาง
24-28 มิถุนายน 60
8-12 กรกฎาคม 60 (วันอาสาฬหบูชา)
12-16 (วันแม่) // 26-30 สิงหาคม 60
23-27 กันยายน 60

ทังกาลูมา รีสอร์ท – เล่นกระดานทราย –
ล่องเรือชมวาฬฮัมพ์แบ็ค-ป้ อนอาหารนก
ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – เขตรักษา
พันธุส์ ตั ว์ป่าเคอร์รัมบิน – โกลด์โคสท์
โกลด์โคสท์-บริสเบน-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
43,900.47,900.43,900.43,900.-

รหัสทัวร์ : THB2-TG-AU-24JUN-27SEP17H
วันแรก
21.00 น.
วันที่สอง
00.01 น.
11.50 น.
เที่ยง

คา่
วันที่สาม
เช้า

กรุงเทพฯ – บริ สเบน
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D
เคาน์ เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
บริ สเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า
เหิรฟ้ าสู่ บริ สเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยเทีย่ วบินที่ TG 473
ถึงสนามบินเมืองบริ สเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ หลังจากผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เดินทางเข้าสูต่ วั เมืองบริสเบน
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม นครบริ สเบน เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศ ตัง้ อยูบ่ นฝั ง่
แม่น้ าบริสเบนทีส่ วยงามราวกับภาพวาด และเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ุดของ
รัฐควีนส์แลนด์ทเ่ี จริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว จนได้รบั สมญา
นามว่า “รัฐแห่งการพักผ่อน” นาท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั ง่ แม่น้ า
บริสเบน ทีก่ ว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุเ์ ขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์ ผ่านชมซิต้ี ฮอลล์ ให้ทา่ นได้ชม
สถาปั ตยกรรมทีง่ ดงาม ผ่านย่านกลางเมืองทีเ่ ป็ นแหล่งร้านค้าทีเ่ รียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ทา่ น
ได้อสิ ระเลือกช้อปปิ้ งกับสินค้าหลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย ท่านเดินทางสูท่ า่ เรือแล้วโดยสารเรือ
เฟอร์รส่ี เู่ กาะมอร์ตนั ทังกาลูม่า รีสอร์ท ระหว่างเดินทางให้ทา่ นพักผ่อนอิรยิ าบถชมวิวทิวทัศน์จาก
บนเรือ ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาทีในการในการเดินทาง
จากนัน้ นาท่านเข้าทีพ่ กั TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า
ให้ทา่ นได้ต่นื เต้นกับการปอนอาหารโลมาแสนรูท้ อ่ี ยูต่ ามธรรมชาติจะ
ว่ายมารับอาหารจากนักท่องเทีย่ วเป็ นประจาทุกวันแต่ละวันจะมาไม่
เท่ากันขึน้ อยูก่ บั ฤดูกาลโดยมีเจ้าหน้าทีข่ องทางแทงการูมา่ รีสอร์ทให้
คาแนะนาและถ่ายรูป
** หมายเหตุ...การป้ านอาหารโลมาห้ามสัมผัสตัวโลมาอย่างเด็ดขาดเพราะจาทาให้โลมาตกใจ
รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร
ทังกาลูมา รีสอร์ท – เล่นกระดานทราย – ล่องเรือชมวาฬฮัมพ์แบ็ค - ป้ อนอาหารนก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านสนุ กสนานกับการนัง่ รถ 4WD (รถ 4WD มีหลายขนาดที่
สามารถจุนกั ท่องเทีย่ วได้เริม่ จาก 6 ท่าน ไปจนถึง 22 คนต่อคันและ
อาจจะนังรวมกั
่
บทัวร์อ่นื ๆ หากจานวนนักท่องเทีย่ วมากอาจจะนังรถ
่
โค้ชคันใหญ่แทน ) นังรถผ่
่ านป่ าและพุม่ ไม้ตน้ ยูคาลิปตัสสูเ่ นินทรายอัน
กว้างใหญ่ทจ่ี ะให้ทา่ นได้ตะลุยเนินทรายที่ SAND DUNES ให้ทา่ นได้
ลองเล่นกระดานทรายจากยอดเนินทรายสูงชันสูด่ า้ นล่างอย่างตื่นเต้น
เร้าใจ กลับมายังชายหาดให้ทา่ นได้ชมการป้ อนอาหารนกพีลแิ กนและ
นกต่าง ๆ
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นาท่านล่องเรือชมวาฬ (Whale Watching)
ในแต่ละปี จะมีวาฬขนาดใหญ่โตมากทีเ่ รียกว่า
วาฬหลังค่อมหรือฮัมพ์แบ๊คเวล
(Humpback Whales) ทีม่ กี ารเดินทางหนี
ความหนาวจากทวีฟแอนตาร์กติกมาผ่านมา
ทางชายฝั ง่ รัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียไปสู่
น้ าทีอ่ ุ่นกว่าในช่วงฤดูหนาวจากเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมของทุกปี วาฬหลังค่อมจัดว่าเป็ นวาฬขนาด
ใหญ่อนั ดับ 8 ของวาฬทัง้ หมด กินปลาและแพลงก์ตอนเป็ นอาหาร มีการสือ่ สารด้วยเสียงทีแ่ ตกต่างกัน
มากถึง 34 เสียงรวมถึงใช้ในการหาคูซ่ ง่ึ เสียงดังได้ไกลถึง 161 กิโลเมตรและอยูไ่ ด้นานเป็ น 1 ชัวโมง
่
วาฬหลังค่อมจะชอบกระโดดให้ทา่ นเห็นเพือ่ สลัดคราบสกปกหรืออวดตัวเมือในบางครัง้ เนื่องจากเป็ น
วาฬขนาดใหญ่วา่ ยน้ าได้ชา้ ทาให้ถูกล่าได้งา่ ย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง แซนวิ ช ผลไม้ ขนม ชา กาแฟ บนเรือ
***หากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวยไม่สามารถออกเรือดูวาฬได้จะเปลีย่ นเป็ นนัง่ รถ ATV QUAD BIKE***
*** หมายเหตุ ราคานัง่ รถ ATV QUAD BIKE ไม่ได้รวมในรายการทัวร์ ตื่นเต้นกับการนังรถ
่ ATV สารวจเกาะมอร์
ตันทีส่ วยงามจากริมหาดตะลุยเนินเขาสูย่ อดเขาสูงให้ทา่ นได้ชมวิวของท้องทะเลสีฟ้าตัดกับนาทะเลทีส่ วยงาม หรือจะชื้อ
ทัวร์นอกรายการทีต่ อ้ งติดต่อหัวหน้าทัวร์ในการจองล่วงหน้า
อิสระทากิจกรรมบนเกาะนี้ได้มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการเล่นน้ า เล่นเทนนิส วอลเล่ยบ์ อลชายหาด ชม
การให้อาหารนกพีลแี กน ตื่นตากับบรรดานกพีลแี กนทีจ่ ะบินโฉบมารอรับอาหาร
คา่
รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริ สเบน – เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเคอร์รมั บิน – โกลด์โคสท์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ ให้ทา่ นได้มเี วลาพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นชายหาด ถ่ายรูป จนได้เวลาทางโดยเรือเฟอร์ร่ี
จากเกาะมอร์ตนั ใช้เวลาในการนังเรื
่ อ 75 นาทีไปยังท่าเรือเมือง
บริสเบน จากนัน้ เดินทางต่อไปยังเมืองโกลด์โคสท์ เมืองตาก
อากาศชายทะเลทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมมากทีส่ ุดในรัฐควีนส์แลนด์ทม่ี หี าด
ทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร จึงเป็ นเมืองทีช่ าวออสซีม่ า
อาบแดดและเล่นกระดานโต้คลืน่ เป็ นจานวนมาก นอกจากนี้โกลด์
โคสท์ยงั เป็ นทีช่ น่ื ชอบของนักช้อปปิ้ งเพราะร้านค้าเปิ ดให้บริการจนถึง 4 ทุม่ ทุกวัน แล้วนาท่านเดินทาง
สูเ่ ขตรักษ์พนั ธุส์ ตั ว์ป่าเคอร์รมั บิน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารในเคอร์รมั บิน
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเคอร์รมั บิน (Currumbin Wildlife
Sanctuary) ตัง้ อยูเ่ ขตชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ของเซิรฟ์
เฟอร์พาราไดซ์
ทีน่ ่ีเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าพืน้ เมืองของ
ออสเตรเลียทีห่ าดูได้ยาก ซึง่ ท่านจะได้สมั ผัสกับสัตว์เหล่านี้อย่าง
ใกล้ชดิ ระหว่างการเทีย่ วชมเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเคอร์รมั บินอยู่
ในความดูแลของศูนย์อนุ รกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์ป่าเนชันแนล
่
ทรัสต์ (National Trust) ทีม่ นี กแก้วตัวเล็กสีสวย
จานวนมากและเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์พน้ื เมืองนานาชนิด ชมธรรมชาติและความน่ ารักของเหล่าสัตว์
พืน้ เมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิ งโจ้ วอมแบท ให้ทา่ นได้สมั ผัสและถ่ายรูปคูก่ บั โคอาล่าตัวน้อย
อย่างใกล้ชดิ สนุกสนานกับการให้อาหารจิ งโจ้จากมือของท่านเอง
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หมายเหตุ
คา่
วันที่ห้า
เช้า

14.00 น.
20.20 น.

หากลูกค้าท่านใดต้องการอุ้มโคอาล่า กรุณาสอบถามราคาจากหัวหนัา้ ทัวร์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั GOLD COAST WATERMARK HOTEL หรือเทียบเท่า
โกลด์โคสท์ – บริ สเบน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระในการเดินเล่นริมหาดทรายแสนสวยหรือช้อปปิ้ ง
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศนานาชาติเมืองบริสเบน
เหิรฟ้ าสูก่ รุงเทพฯ โดยการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG474
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…

*********************************************

รหัสทัวร์ : THB2-TG-AU-24JUN-27SEP17H
WHALE WATCHING TANGALOOMA
บริสเบน - ทังกาลูมา - โกลด์โคสท์ 5 วัน 3 คืน
กาหนดการเดิ นทาง

24 – 28 มิ ถนุ ายน 2560
8 – 12 กรกฎาคม 2560 (วันอาสาฬหบูชา)
12 – 16 สิ งหาคม 2560 (วันแม่)
26 – 30 สิ งหาคม 2560
23 – 27 กันยายน 2560

คณะผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ (มีเตียง)
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ (ไม่มีเตียง)
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดให้ท่านที่ 3 (เตียงเสริ ม)

ราคารวมตั ๋ว
มิ .ย./ส.ค./ก.ย.60

ราคารวมตั ๋ว
8-12 ก.ค.60

43,900.- บาท 47,900.- บาท
41,900.- บาท
6,900.- บาท
1,000.- บาท

45,900.- บาท
6,900.- บาท
1,000.- บาท

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น
ตลอดการเดิ นทาง

27,900.- บาท
25,900.- บาท
6,900.- บาท
1,000.- บาท

*** ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย 5,000 บาท/ท่าน และ ทิ ปคนขับ+ไกด์ 1,500 บาท/ท่าน ***
*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ ามันและราคาตั ๋วของสายการบินหากมีการเก็บเพิม่ โดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว
*** การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ากว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงราคา
*** สาหรับห้องทีเ่ ป็ นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจานวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรืออาจจะจัดเป็ นห้องทีม่ เี ตียงเสริมมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสริม ( 1 Double+ 1 Extra bed )
*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพือ่ แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั สายการบินจะพิจารณาให้
* กรณีลกู ค้ามีวซี ่าอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
* หากจานวนลูกค้าทีเ่ ดินทาง 15 -18 ท่าน บริษทั ฯจะจัดรถขนาด 21-25 ทีน่ งในการบริ
ั่
การตลอดการเดินทาง
* โรงแรมทีอ่ อสเตรเลียตามรายการไม่มคี นยกกระเป๋ า

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าโรงแรมทีพ่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ,ี ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบตั เิ หตุเท่านัน้ คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับผูเ้ ดิ นทางไปพร้อม
กรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน้ ประกันการเดินทางจะไม่คุม้ ครองผูท้ อ่ี ายุต่ากว่า 1 ปี หรือเกิน 85 ปี ขน้ึ ไป
(อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปี คุม้ ครอง 50 % รายละเอียดตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ )
*** กรณีตอ้ งการทาประกันการเดินทางรายดีย่ วเพิม่ รวมประกันสุขภาพด้วย ชาระเพิม่ ท่านละ 500 บาท/ท่าน
รายละเอียดตามเงือ่ นไขกรมธรรม์
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ค่าน้ามันจากสายการบิน ณ วันที่ 21 เมษายน 60 และบริษทั ฯของสงวนสิทธิ ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ ามัน หากสาย
การบินเปลีย่ นแปลงภาษีน้ามันหลังจากนี้

อัตรานีไ้ ม่ รวม












ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สาหรับคนไทย จ่ายเพิ่ ม 5,000 บาท/ท่าน (ชาระพร้อมกับมัดจา)
ค่าทิ ปคนขับรถ+หัวหน้ าทัวร์ ต้องจ่ายเพิ่ ม 1,500 บาท/ท่าน (ชาระพร้อมกับยอดส่วนที่เหลือ)
ค่าทิปคนยกประเป๋ าทีโ่ รงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋ าด้วยตัวเองเพือ่ ความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะ
โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋ าเพียงพอ
ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ ระเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชัวโมง
่

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษทั ฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วัน
ทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ ทนั กาหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบิน และผลวี
ซ่าของท่านไม่ผา่ น บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ 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

เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ ามัดจาทัวร์ จะถูกนาไปจ่ ายค่ าตั๋วเครื่ องบิน โรงแรมและวีซ่าล่ วงหน้ าซึ่งไม่ สามารถเรี ยกเงินคืนได้ หากท่ านยกเลิกหรื อไม่
สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี ้
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันทาการคืนค่ามัดจา 20,000.- บาท.
 แจ้งล่วงหน้า 31– 49 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาตั ๋วท่านละ 20,000 บาท





แจ้งล่วงหน้า 20 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจา 20,000.- บาท และมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ดังนี้
- กรณีทถ่ี กู ปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจาทัง้ หมดและหักค่าใช้จา่ ย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าตั ๋ว หรือยึดมัดจาทัง้ หมด
- กรณียน่ื วีซ่าแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าวีซ่า (NON REFUND)
- กรณีตดิ ธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมทีจ่ ะยืน่ วีซ่า ขอยึดมัดจาทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มกี ารคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมดไม่วา่ กรณีได ๆ
ทัง้ สิน้
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หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ และบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือสิง่ ต้องห้ามนาเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่คนื เงินไห้ทา่ นไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบ
ในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยืน่ วีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผา่ นมาตรฐานในเรื่องการเงินและการ
ทางานของตัวผูโ้ ดยสารเอง บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
เอกสารในการขอวีซา่ (update 03-May-2016)
ตั้งแต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป จะเริ่มการเก็บข้อมู ลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู ส้ มัครทุกท่าน ที่ สมัครขอวีซา่ เพื่ อ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู ย้ ื่ นขอวีซา่ ทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ ศู นย์ยื่นวีซา่ ออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่ อสแกน
ลายนิ้วมือ
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสาเนาหน้ าที่มีการเดิ นทางเข้า-ออก

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

9)
10)
11)

12)

หรือมีวีซ่าติ 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 ***
รูปถ่ายสี จานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว)
สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบเปลีย่ นชือ่ -นามสกุล (ถ้ามี), สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการทางานของบริ ษทั ที่ทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่) หรือสาเนา
ทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่)
ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาเนาบัตรข้าราชเกษียณ
หลักฐานการเงิ น โดยใช้สมุดบัญชีเงิ นฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาตัวจริ ง (จะได้คืนเพื่อได้รบั
พิ จารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยนื ่ วีซ่า
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บตั รนักเรียน
ขอสาเนาสูตบิ ตั ร เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 กรณี พ่อและแม่ ไม่ได้เดิ นทางด้วยทัง้ คู่ จะต้องมีหนังสือยิ นยอมจากทางอาเภอเท่านัน้ จากบิดาและ
มารดาให้อนุ ญาตออกนอกประเทศ
** กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตวั ที่ตวั แทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณี พ่อหรือแม่ ไม่ได้เดิ นทางด้วย จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาเภอจากบิดาและมารดาอนุ ญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ลูกค้าที่มีอายุเกิ นกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทผี ่ สู้ งู อายุ 75 ปีขน้ึ ไปยืนยันทีจ่ ะ
เดินทางจริง บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื ่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์
ทัง้ หมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีทวี ่ ซี ่าไม่ผา่ นหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบไม่วา่ กรณีได ๆ ทัง้ สิน้ และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ า่ นแล้วจะยกเลิก
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เดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผา่ น บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญาติหรือ
ผูต้ ดิ ตามทีผ่ ลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี)
กรณี ที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าเป็ นเวลานาน และมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ในการ
ทาประกันสุขภาพซึง่ ลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยืน่ วีซ่า (ราคาขึน้ อยูก่ บั บริษทั ฯ ประกันนัน้ ๆ หรือ ลูกค้า
สามารถทาเองได้) หลังจากยืน่ แล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ ถานฑูตกาหนด หลังจากนัน้ รอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วซี ่าขึน้ อยูก่ บั ผลของ
สุขภาพของผูส้ งู อายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สาคัญมาก) ที่สามารถติ ดต่อได้ ลงในสาเนาบัตร
ประชาชนและ สาเนาทะเบียนบ้าน เพือ่ กรอกฟอร์มในการยืน่ วีซ่า
13) ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยน่ื เล่มเข้า VFS
แล้วนาเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่ม
เดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ --

เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยืน่ วีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้
ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะ
เดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่า
ใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทกุ ครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4. กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
ขึน้ อยูก่ บั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด

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 ครบตามที่กาหนด 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 ......................................................................................................................
ที่อยู.่ ......................................................................................................................... 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 ท่าน (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 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี) ..................................................

