ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่ น 5 วั น
ล่ องเรือชมอ่ าวซิดนีย์ทถี่ ือว่ามีทัศนียภาพงดงามทีส่ ุด
ล่ องเรือชมปลาโลมา ตื่นเต้นกั บการนั่ งรถขั บเคลื่อนสี่ล้อ
บนเนินทรายสุดลูกตา ชมโบสถ์เซนต์ แมรี่ ช้อปปิ้ งแพดดี้มาร์เก็ตและQVB
เดินเล่ นชิลล์ ๆริมอ่ าวดาร์ลิ่งฮาเบอร์
โดยสายการบินไทย (TG)
วีทจี ี ขอนำท่ำนเยือนประเทศออสเตรเลีย ดินแดนแห่งควำมฝั น ชมนครซิดนีย์ โดยสำยกำรบิน ไทย และนำท่ำน
ท่องเทีย่ วชมสถำนทีข่ น้ ึ ชือ่ ของประเทศออสเตรเลีย
นครซิ ดนี ย์
นำท่ำนล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย์ พร้อมชมทัศนียภำพของสะพำนฮำร์เบอร์ ให้ทำ่ นเทีย่ วรอบเมือง ชมชำยหำดที ่
ชำวออสซีน่ ิยมมำพักผ่อน เทีย่ วชมสวนสัตว์พ้นื เมือง พร้อมให้ทำ่ นเลือกซื้อสินค้ำอย่ำงจุใจ
พอร์ตสตี เฟ่ น นำท่ำนนังเรื
่ อชมปลำโลมำและสนุกสนำนกับกำรขับเคลือ่ นรถสีล่ อ้ ไปบนเนินทรำยทีน่ ่ำตืน่ เต้นและเล่น
กระดำนลืน่ ไถลไปตำมเนินทรำย

กำหนดกำรเดิ นทำง 01-05 มี.ค./ 14-18 มี.ค./ 28มี.ค.-01 เม.ย./ 04-08 เม.ย./ 11-15 เม.ย.2561

25-29 เม.ย./ 01-05 พ.ค./ 29พ.ค.-02 มิ.ย./ 13-17 มิ .ย. /27มิ .ย.-01 ก.ค.2561
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วันแรก
15.0 น.
17.50 น.
วันที ส่ อง
07.10 น.

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที ส่ าม
เช้า
กลางวัน
บ่าย

ค่า

กรุงเทพฯ
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย D เจ้าหน้าที่
คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋ าสัมภาระ
นาท่านเหินฟ้ าสูน่ ครซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 475
ซิ ดนี ย-์ หาดบอนได-The Gap-ล่องเรือชมอ่าวซิ ดนี ย์
เดินทางถึงนครซิ ดนี ย์ นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้ นาท่านชมรอบนครซิดนีย์
เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ชมหาดบอนได Bondi Beach หาดทรายทีห่ นุ่มสาวชาวออสซีช่ อบมา
อาบแดด ท่ามกลางสายลมแสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝัง่ ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา Dudley
Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนียแ์ ละท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่ เดอะแก็ป The Gap นาชม
ม้าหิ นของมิ สซิ สแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึง่
จากมุมนี้ทา่ นสามารถเห็นทัศนียภาพของสะพานซิดนียฮ์ าร์เบอร์และโอเปร่าเฮ้าส์ได้ทงั ้ สองแห่งพร้อมกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเซอร์คลู ่าคีย์ ซึง่ เป็ นท่าจอดเรือขนาดใหญ่ของเมืองซิดนีย์ และมีเรือหลายลา
ล่องเรือสูจ่ ุดท่องเทีย่ วต่าง ๆ หลายแห่ง นาท่านเดินทางสูท่ า่ เรือ เพือ่ เตรียมตัวลงเรือ นาท่าน ล่องเรือชม
ความงามของอ่าวซิ ดนี ย์ ทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็ นอ่าวทีส่ วยงามทีส่ ดุ แห่งหนึ่ง ผ่านชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ Opera
House ซึง่ มีหลังคาเป็ นรูปเรือใบซ้อนเล่นลมตามสถาปั ตยกรรมใหม่ ซึง่ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิก
ชาวเดนมาร์ค ซึง่ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง14ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ชม
หมูเ่ รือชักใบเล่นลมกับความงดงามของสะพานฮาเบอร์ Harbour Bridge บนอ่าวซิดนีย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Travelodge Sydney หรือระดับเทียบเท่า
ซิ ดนี ย-์ พอร์ตสตีเฟ่ น–ล่องเรือชมปลาโลมา-รถขับเคลือ่ นสีล่ ้อ-ซิ ดนี ย์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ พอร์ตสตี เฟ่ น หรือบริเวณอ่าวเนลสัน นาท่าน
เดินทางสูท่ า่ เรือ
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ
ให้ทา่ น ล่องเรือชมปลาโลมาปากขวด ทีอ่ าศัยอยูต่ ามธรรมชาติ เชิญท่านเพลิดเพลินและประทับใจใน
ความน่ารักของปลาโลมาจะว่ายเคียงคูไ่ ปกับเรือของท่าน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละวัน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ นินทรายบริเวณอ่าวอันน่ าตื่นเต้นกับการนัง่ รถขับเคลื่อนสี่ล้อ บุกตะลุยไปตาม
เนินเขาลูกเล็กลูกน้อยของทะเลทราย จากนัน้ นาท่านสูย่ อดเนินทราย ให้ทา่ นใช้บอร์ดสไลด์ตวั ลงมาตามเนิน
ทรายอย่างสนุกสนาน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสูน่ ครซิ ดนี ย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Travelodge Sydney หรือระดับเทียบเท่า
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วันที ส่ ี ่
เช้า

บ่าย

วันที ห่ ้า
เช้า
10.00 น.
16.20 น.

ซิ ดนี ย-์ Royal Botanic Garden-มหาวิ หารเซ้นต์แมรี-่ เดอะร็อค-แพดดี้มาร์เก็ต- ช้อปปิ้ งตึก QVBDarling Harbour

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชมย่านใจกลางเมืองซิดนีย์ ชมสวนพฤกษศาสตร์ (Royal Botanic Garden) สวนสวยขนาดใหญ่รมิ
อ่าวทีต่ งั ้ อยู่ไม่ไกลจากโรงอุปรากรซิดนีย์ เป็ นสวนสาธารณะเก่าแก่ประจาเมืองมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1816 สวน
แห่งนี้มกี ารจัดตกแต่งพันธุไ์ ม้ต่างๆตามฤดูกาลทีเ่ ปลีย่ นไป ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเป็ นช่วงทีม่ กี ารจัดแสดง
ดอกไม้สวยงาม และในช่วงหน้าร้อนจะมีการจัดงานฉายภาพยนตร์ในยามเย็น โดยจอภาพยนตร์จะตัง้ อยู่
กลางน้า และผูช้ มสามารถกางเสือ่ ปูผา้ ปิ กนิกชมวิวและชมภาพยนตร์กลางสวนสวยได้ในคราเดียวกัน
จากนัน้ นาท่านชมมหาวิ หารเซ้นต์แมรี่ St. Mary’s Cathedral ทีต่ งั ้ อยูใ่ จกลางเมือง เป็ นสถาปั ตยกรรม
สไตล์กอธิค สร้างมาจากหินทรายโดยภายในวิหารมีรปู แกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาวเลียนแบบรูป La Pieta
ของยอดศิลปิ นชาวอิตาลี Michel Angelo บอกเรือ่ งราวของศาสดาทีอ่ ยูภ่ ายในอ้อมกอดของพระแม่มารีหลัง
การตรึงไม้กางเขน แม้แต่พน้ื ของวิหารก็ปดู ว้ ยโมเสกทีถ่ กั ทอเรียงร้อยเป็ นภาพสวยงามมาก ถือว่าเป็ น
โบสถ์ทม่ี คี วามสาคัญทีส่ ดุ แห่งหนึ่ง ซึง่ คงด้วยความสวยงามขอตัววิหารและมีพน้ื ทีภ่ ายนอกกว้างขวาง ทาให้
มีการจัดกิจกรรมอยูข่ น้ึ เรือ่ ยๆ เช่น การแสดงแสงสีแสงตามเทศกาลต่างๆ หรือ การจัดงานเทศกาลฤดูหนาว
เป็ นต้น นาท่านชมย่านเดอะร็อค ชุมชนเก่าแก่ทผ่ี สมวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างลงตัว ในช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์จะมีตลาดสินค้างานฝีมอื และงานศิลปะชือ่ ดังประจาเมือง ก่อนนาท่านสูต่ ลาดแพดดี้มาร์เก็ต
Paddy’s Market อยูใ่ นย่านไชน่ าทาวน์ ตลาดทีใ่ หญ่ทส
่ี ดุ ในออสเตรเลีย เป็ นแหล่งการค้าทีส่ าคัญกลางเมือง
เป็ นแหล่งขายสินค้าราคาถูกทัง้ รองเท้า ชุดว่ายน้า และชุดชัน้ ใน และยังเป็ นตลาดทีเ่ หมาะแก่การมาเลือกซือ้
ของทีร่ ะลึกและผลไม้สดประจาฤดูกาลทีน่ กั ช้อปปิ้ งไม่น่าพลาดเพราะเป็ นแหล่งรวมสินค้าทีร่ ะลึกราคา
ย่อมเยาทีส่ ามารถต่อรองราคาได้
** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าให้ท่านอิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **
นาท่านสูต่ ึก QVB หรือห้างควีนส์วิคตอเรีย อาคารเก่าแก่ทม่ี อี ายุกว่า 100 ปี ตัง้ อยูใ่ จกลางนครซิดนีย์ ถูก
ล้อมรอบด้วยถนนทัง้ 4 ด้าน บริเวณด้านหน้าตึกมีรปู ปั น้ ของควีนวิคตอเรีย ทีท่ าจากทองแดงหรือสาริด
ตัง้ อยู่ ภายในอาคารประกอบไปด้วยแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย อาทิเช่น สินค้าพืน้ เมือง, เสือ้ ผ้าของแบ
รนด์เนม, ครีมทาผิวและของทีร่ ะลึก อิสระช้อปปิ้ งสิน้ ค้าแบรนด์เนม ณ ห้างแห่งนี้ตามอัธยาศัย จนได้เวลา
อันสมควรนาท่านสู่อ่าวดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ Darling Harbour แหล่งพบปะสังสรรค์ของชาวซิดนีย์ รวมถึง
นักท่องเทีย่ วจากทัวโลก
่
เป็ นแหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางการประชุม รวมทัง้ สถานที่เทีย่ วสาคัญ
ก็ลว้ นตัง้ อยูใ่ นย่านนี้ อาทิ ซิดนียอ์ ควาเรีย่ ม , Wild Life Sydney Zoo อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นชมอ่าว หรือ
นังจิ
่ บกาแฟหรือเลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ ยวหรือเลือกซื้อสิ นค้าให้ท่านอิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย **
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Travelodge Sydney หรือระดับเทียบเท่า
ซิ ดนี ย์ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
สมควรแก่เวลาให้ทา่ นเตรียมตัวเดินทางสูส่ นามบินนครซิดนีย์
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 476
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ…
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน
สภาพอากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ

อัตรำค่ำเดิ นทำง

01-05 มี.ค./ 14-18 มี.ค./ 28มี.ค.-01 เม.ย./ 04-08 เม.ย./ 11-15 เม.ย.2561
25-29 เม.ย./ 01-05 พ.ค./ 29พ.ค.-02 มิ.ย./ 13-17 มิ .ย. /27มิ .ย.-01 ก.ค.2561

ซิ ดนี ย-์ พอร์ตสตีเฟ่ น 5 วัน3 คืน/ TG

มี.ค.2561

เม.ย.2561

พ.ค.-มิ .ย.2561

50,900
49,900

51,800
50,900

51,300
50,500

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ไม่มเี ตียงเสริม)

48,900

49,900

49,500

46,900

47,900

47,500

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

8,900
24,500

8,900
25,300

8,900
24,500

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น ท่านละ

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 5,000 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
**บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง**
หมายเหตุ
 การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน หากผู้โดยสารมีจานวน
ตา่ กว่าจานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางและเปลี่ยนแปลงอัตราค่า
เดิ นทาง
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ ว
 กรณี ท่านที่ ต้องการเดิ นทางโดยแยกกลับ ไม่ต้องการกลับพร้อมคณะ กรุณาแจ้งความจานงกับเจ้าหน้ าที่ เพื่อทา
การจองตั ๋วแยกกลับ โดยมีค่าธรรมเนี ยมท่านละ 4,500 บาท และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วันนับจากวันกลับของคณะ
และหากมีการเปลี่ยนแปลงวันกลับแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนหรือเปลี่ยนซา้ สองได้ และการแยกกลับโดย
ใช้ตั ๋วหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนสนามบิ นที่ ออกได้ จะต้องเป็ นสนามบินตามโปรแกรมทัวร์เท่านัน้ หากมีความ
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ต้องการแยกกลับนอกเงื่อนไขนี้ จะต้องซื้อตั ๋วโดยสารเป็ นตั ๋วเดี่ยวและมีค่าธรรมเนี ยมในการทาตั ๋วเดี่ยว เช็ค
ราคาได้จากเจ้าหน้ าที่ ทวั ร์
 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วโดยสารแล้ว ท่านจะต้องดาเนิ นการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การในการยื่น
วีซ่า ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซิดนีย-์ กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่
อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรีย กเก็บ ณ วันที่ 07
ธ.ค.2560
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ออสเตรเลียและค่าบริการ ชาระพร้อมค่าทัวร์ทา่ นละ 5,000 บาท
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ทีจ่ ะต้องชาระเพิม่ พร้อมค่าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
 ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ ระเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขาย
เป็ นเน็ตเป็ นชัวโมง
่
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรือ
อืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ สามารถติดต่อได้จากบริษทั ประกันภัย
ต่าง ๆ
การชาระเงิน
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
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การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
ทัง้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่ 20,000.- บาท และค่า
วีซ่าตามทีส่ ถานทูตเรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และ
มีเหตุทาให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การ
ยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่ พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตี ยงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
2. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและ
ห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี า่ งอาบน้า
ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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เอกสารในการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
(การยื่นวีซ่า ให้ผ้เู ดิ นทางเตรียมเอกสารทัง้ หมดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
เนื่ องจากปัจจุบนั มีผ้เู ดิ นทางเข้าไปพักนักในประเทศออสเตรเลียมากมาย ทาให้การพิ จารณาวีซ่าเป็ นไป
อย่างเข้มงวด ดังนัน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิ จารณา จึงขอความร่วมมือให้ผ้เู ดิ นทางทุกท่าน กรอก
รายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานการยื่นขอวีซ่าด้วย)
o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซา่ )
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จา่ ย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ คาร้องขอวีซ่านี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
o หลักฐานการเงิ น
 สมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ฉบับจริ ง หรือ Bank Statement ออกโดยธนาคารอัพเดทไม่เกิ น 15 วัน และออก
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนและต้องมีตราประทับจากธนาคารทุกหน้ า
*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพือ่ ชีแ้ จงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย
โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม
หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชอ่ื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
 เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา) ต้องขอหนังสือยินยอมให้ลูกเดินทางไปต่างประเทศออกโดย
เขตหรืออาเภอจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็ก
เดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือถ้าไม่ได้เดินทางทัง้ กับบิดาและมารดา ทัง้ คูจ่ ะต้องคัดจดหมาย
ยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับผูอ้ น่ื โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัด
ฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัด พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
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 กรณีเด็กทีบ่ ดิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ลบุตร
 ผูส้ งู อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทีส่ ถานทูตกาหนดให้ พร้อมมีขอ้ ความรับรองจากแพทย์ว่า
สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยลาพังโดยมิตอ้ งมีผดู้ แู ลโดยจะต้องให้แพทย์กรอกรายละเอียดสุขภาพได้จาก
แบบฟอร์มของสถานทูตออสเตรเลียเท่านัน้ และผูเ้ ดินทางทีอ่ ายุเกิน 75 ปี จะต้องเตรียมพาสปอร์ตและรูปถ่ายสาหรับไป
ตรวจสุขภาพด้วยและใบประกันสุขภาพทีต่ อ้ งเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมเอง(จากบริษทั ประกันภัย)
***กรณีทผี ่ สู้ งู อำยุ 75 ปี ขน้ ึ ไปยืนยันทีจ่ ะเดินทำง บริษทั ฯจะดำเนินกำรและแนะนำให้ยนวี
ื ่ ซ่ำก่อนวันเดินทำงมำกกว่ำ 45
วัน และต้องจ่ำยค่ำทัวร์ทงั ้ หมดก่อนเดินทำง 20 วัน ในกรณีทวี ่ ซี ่ำไม่ผำ่ นหรือออกไม่ทนั ตำมกำหนดวันเดินทำงมีผลทำให้
เดินทำงไม่ได้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบไม่ว่ำกรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และจะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทำงทีผ่ ำ่ นแล้วจะ
ยกเลิกเดินทำงเนืองจำกมีบำงท่ำนในคณะไม่ผำ่ น บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญำติหรือ
ผูต้ ดิ ตำมทีผ่ ลวีซ่ำออกแล้วแต่ยกเลิกเพรำะกรณีน้ ี***
***กรณี ผ้สู งู อายุ 75 ปี ขึน้ ไป ที่ ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าเป็ นเวลานาน และมีคา่ ใช้จ่าย
เพิม่ ในการทาประกันสุขภาพซึง่ ลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยืน่ วีซ่า (ราคาขึน้ อยูก่ บั บริษทั ฯ ประกันนัน้ ๆ) หลังจากยืน่
วีซ่าแล้ว รอการดาเนินการประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่ ไปตรวจสุขภาพกับ
โรงพยาบาลตามทีส่ ถานฑูตกาหนด หลังจากนัน้ รอผลการพิจารณาวีซ่า ทัง้ นี้วซี ่าขึน้ อยูก่ บั ผลของสุขภาพของผูส้ งู อายุเองและ
ทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ซึง่ วันรับผลวีซ่าไม่สามารถระบุได้
กรณี ของผู้ถือบัตร APEC Card
โดยปกติบตั รเอเบค(APEC CARD) จะใช้สาหรับเดินทางเพือ่ ธุรกิจเท่านัน้ ซึง่ การเดินทางกับทัวร์จะต้องยืน่
วีซ่าท่องเทีย่ ว เนื่องจากการท่องเทีย่ วจะต้องยืน่ วีซ่าแบบท่องเทีย่ ว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บตั รเอเบค (APEC
CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
หมำยเหตุ หำกยืน่ วีซ่ำท่องเที ย่ ว(Tourist Visa) ท่ำนอำจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ
เนื อ่ งจำกตำมเงือ่ นไขวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย จะยึดตำมวีซ่ำล่ำสุด แล้วจะยกเลิ กวีซ่ำเก่ำโดยอัตโนมัติ) ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่
กับดุลพิ นิจของลูกค้ำในกำรตัดสิ นใจ ต้องการสอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี : http://thailand.embassy.gov.au/ หรือ โทร. +66
2 344 6300
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซา่ ท่านจะต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่
หากกรณีทา่ นทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยืน่ วีซา่ และท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั
ท่านนัน้
จะต้องยืน่ เดีย่ วและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่า
ท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทาง
ภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก ***
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................ วันเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................
วันออกหนังสื อเดินทาง ................................................ วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง .......................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .......................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น
โทรศัพท์มือถื อ

-

-

-

5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................
โทรศัพท์

-
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หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
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7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้าออสเตรเลียครั้งสุดท้ายหรื อไม่

-

ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

-

__

ไม่เคย
ถึงวันที่

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

-

-

วัน

-----------------------------------------------
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