(BWAUS001)

HOLIDAY TANGALOOMA TOUR
บริสเบน – โกลด์โคสท์ – ทังกาลูม่า - ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน
บริษัท ฯ ขอนําท่า นเดินทางสู่ ออสเตรเลี ย นําท่ านสู่ รัฐ ควีนส์แลนด์ รัฐ แห่งแสงอาทิตย์ อันแสนสดใสของ
ประเทศออสเตรเลีย เดินทางสู่โกลด์โคสท์ เมืองสวรรค์แห่งการพักผ่อนของออสเตรเลียที่มีหาดทรายสีทองยาวสุดลูกตา
เข้าชม มูฟวี่ เวิลด์ (Movie World ) ที่ท่านจะได้พบกับตัวแสดงจากภาพยนตร์ดังอย่างใกล้ชิด พาราไดซ์ คันทรี
ฟาร์ม ให้ท่านได้ชมการตัดขนแกะ ถ่ายรูปกับจิงโจ้และโคอาล่าแสนน่ารัก แทงกาลูมา รีสอร์ท บนเกาะมอเรตันที่เต็ม
ไปด้ วยความงามของหาดทรายและให้ ท่านได้ ป้อนอาหารโลมาแสนรู้ นครซิด นีย์ ชมเมืองหาดบอนได นํา ท่า น
ล่องเรือสําราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก
สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ ชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อน
วันหยุด และอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมที่ย่านเซ็นเตอร์ พอยท์

กาหนดการเดินทาง

23 – 28 มกราคม 2561 / 6 -11 กุมภาพันธ์ 2561
6 –11, 20 -25 มีนาคม 2561
DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์ – บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูมา รีสอร์ท
– ป้อนอาหารโลมา
ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – โกลด์โคสท์
โกลด์โคสท์ – พาราไดส์ คันทรี ฟาร์ม -มูวี่เวิลด์ –
ซิดนีย์

2
3
4

วันแรก
15.30 น.
18.25 น.

5

ซิดนีย์ – ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ –
ช็อปปิ้ง

6

ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF)เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024
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วันที่สอง
06.45 น.
10.05 น.
11.35 น.
เที่ยง

ค่า่
วันที่สาม
เช้า

นครซิดนีย์ – บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูมา รีสอร์ท ป้อนอาหารโลมา
เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองบริสเบน โดยเที่ยวบินที่ QF 516
เดินทางถึง เมืองบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน
ศุลกากรแล้วนาท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบริสเบน
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม นครบริสเบน เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้าบริสเบนที่สวยงามราวกับ
ภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐควีนส์แลนด์ที่เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับ
สมญานามว่า “รัฐแห่งการพักผ่อน” นาท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้า
บริสเบน ที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์ ผ่านชมซิตี้ ฮอลล์ ให้
ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็นแหล่งร้านค้าที่เรียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์
ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือแล้วโดยสารเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมอร์ตัน ทังกาลูม่า รีสอร์ท
***(ก่อนขึ้นเรือกรุณาแยกชุดกางเกงขาสั้นหากท่านต้องการป้อนอาหารโลมา ใส่กระเป๋าใบเล็กหิ้วขึ้น
บนเรือ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เจ้าหน้าที่จะเก็บไว้ใต้ท้องเรือและจัดส่งไปที่ห้องพัก)
ระหว่างเดินทางให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือ ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาทีในการ
เดินทาง เดินทางถึง ทังกาลูมา ไวล์ดอลฟิน รีสอร์ท ตั้งอยู่ในเกาะมอร์ตันที่สร้างได้กลมกลืนกับธรรมชาติ
ได้อย่างสวยงามและเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวบนเกาะนี้ที่มีกิจกรรมหลายอย่างทั้งทางน้าและทางบก ท่านจะได้
ใกล้ชิดกับธรรมชาติพร้อมสัมผัสประสบการณ์การป้อนอาหารให้กับปลาโลมาจมูกขวดที่อยู่ตาม
ธรรมชาติ
***(เนื่องจากโลมาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาจขึ้นมาให้ป้อนอาหารแต่ละวันไม่มากเท่ากับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางหรืออาจจะป้อนอาหารไม่ครบทุกท่าน ในการป้อนอาหารโลมาห้ามสัมผัสโลมา
โดยเด็ดขาด)
รับประทานอาหารค่่า แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร
น่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า
ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – โกลด์โคสท์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านนั่งรถสู่ SAND DUNE ผ่านป่าและทางคดเคี้ยว (มีทั้งรถโค้ชคันใหญ่ หรือ 4WD ที่มีหลายขนาดที่
สามารถจุนักท่องเที่ยวได้เริ่มจาก 6 ท่าน ไปจนถึง 22 คนต่อคันและอาจจะนั่งรวมกับทัวร์อื่นๆ เวลาอาจมี
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน) ผ่านป่าและพุ่มไม้สู่เนินทรายอันกว้างใหญ่ที่จะให้ท่านได้ตะลุยเนินทรายที่
SAND DUNES และได้เล่นกระดานทรายจากยอดเนินทรายสูงชันสู่ด้านล่างอย่างตื่นเต้นเร้าใจกระดาน
ทรายแห่งนี้ให้ท่านได้เล่นแบบหัวลื่นลงสู่ด้านล่างต้อนรับเช้าวันใหม่อันสดใส โดยให้ท่านได้อิสระทา
กิจกรรมบนเกาะนี้ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้า เล่นเทนนิส วอลเล่ย์บอลชายหาด ชมการให้อาหาร
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เที่ยง

ค่า่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

นกพีลีแกน ตื่นตากับบรรดานกพีลีแกนที่จะบินโฉบมารอรับอาหารที่ท่าเรือซึ่งท่านสามารถสัมผัส
ประสบการณ์อันแปลกใหม่ หรือจะชื้อทัวร์นอกรายการที่สามารถสอบถามหัวหน้าทัวร์ในการจองล่วงหน้า
แต่ขึ้นอยู่กับเวลาหรือจานวนนักท่องเที่ยวที่จองในแต่ละวัน) คือ ATV Quad Bike Tours, Helicopter Joy
Flight, Marine Discovery Cruise
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร
จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นชายหาด ถ่ายรูป จนได้เวลา นาท่านเดินทางโดยเรือ
เฟอร์รี่จากเกาะมอร์ตัน ใช้เวลาในการนั่งเรือ 75 นาทีไปยังท่าเรือ เมืองบริสเบน จากนั้นเดินทางต่อไปยัง
เมือง โกลด์โคสท์ เมืองตากอากาศชายทะเลที่เป็นนิยมมากที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์ที่มีหาดทรายสีทองทอด
ยาว 70 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองที่ชาวออสซี่มาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นจานวนมาก นอกจากนี้
โกลด์โคสท์ยังเป็นเป็นที่ชื่นชอบของนักช้อปปิ้งเพราะร้านค้าเปิดให้บริการจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GOLD COAST WATERMARK HOTEL หรือ เทียบเท่า
โกลด์โคสท์ – พาราไดส์ คันทรี ฟาร์ม – มูฟวีเ่ วิลด์ – ซิดนีย์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่าน ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และ การต้อนแกะของสุนัขแสนรู้ ชมการสาธิตการทา Billy Tea &
Damper พร้อมชิมชา และขนมปังแดมเปอร์ของชาวออสซี่ ชมการขว้างบูมเมอแรง และการสาธิตการรีด
นมวัว ชม สัตว์พื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียที่น่ารัก ไม่ว่าจะเป็ นโคอาล่า วอมแบท จิงโจ้
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว ณ พาราไดส์ คันทรีฟาร์ม
นาท่านเดินทางสู่ มูฟวี่เวิลด์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ท่านได้ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่เป็นโลกแห่ง
จินตนาการของผู้มาเยือนจากนานาประเทศ สัมผัสกับตัวละครของโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง นาท่าน นั่ง
รถไฟชมเทคนิคการถ่ายท่าภาพยนตร์ชื่อดัง เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมน
ในเรื่องโปลิตจิตไม่ว่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชือ่ ดัง อาทิ ลูนนี่ทูนส์ บั๊ก บันนี่กระต่ายแสนกล ชมแบท
แมนภาพยนตร์สามมิติในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวู้ด ล่องแพตามหาบั๊กบันนี่ และ นั่งรถแบทแมนบุก
เมือง GOTHAM หรือจะนั่งรถไฟเหาะตีลังกาที่ตื่นเต้นเร้าใจ
- ห้ามพลาดโชว์มาใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER
เป็นการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ที่มีการขับอย่างผาด
โผน ทะลุกาแพง และสิ่งกีดขวาง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็นการจาลองฉาก
จริงจากภาพยนตร์ HOLLYWOOD
- ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน WARNER BROTHER เช่นบั๊กบัน
นี่ สคูปปี้ดู ภายใต้หลังคาโปร่งใสไม่ต้องร้อนและเปียกฝน
- เครื่องเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลังกาผาดโผนนาท่านไปยัง
ดินแดนในโลกอากาศ พบกับการผจญภัยอันแสนสนุก มัน และประทับใจ

ทัวร์ออสเตรเลีย_ HOLIDAY TANGALOOMA TOUR 6D4N (QF) JAN-MAR 75,900_ http://www.gustotour.com/tour/country/13

3

(BWAUS001)

ค่า่
20.15 น
21.50 น
วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

ค่า่

- BAT WING เป็นเครื่องเล่นที่มีความสูงถึง60 เมตร โดยนาท่านขึ้นไปชมทิวทัศน์
ของ MOVIE WORLD ก่อนพบความตื่นเต้นและหวาดเสียวโดยการทิ้งดิ่งลงมาถึง
พื้นด้วยความชัน 90 องศาและสนุกประทับใจ
รับประทานอาหารค่่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเมืองบริสเบน
ออกเดินทางจากสนามบินโดย สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF557
เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN DARLING HARBOUR HOTEL หรือเทียบเท่า
ซิดนีย์ – ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชม หาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือ
ยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยัง
ได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000
ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์
และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะทีเ่ ดอะแก๊ป จุดชมวิว ที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอัน
งดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็น
จุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัว
โปรดของภริยาของผู้สาเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของ
สวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงามนอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่
สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
รับประทานอาหารกลางวัน
หลังจากนั้นนาท่าน ล่องเรือส่าราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE)
สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้าง
ชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการ
ก่อสร้าง กว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้น
เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้อง
ภาพยนตร์ และร้านอาหารจานวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่
เชื่อมต่อระหว่าง ซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงาม
และทาให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นาออกมาล่องอ่าวอวดความ
งามในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่น
ครีมบารุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้
รับประทานอาหารค่่า ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่หก
06.30 น.
07.00 น.
09.50 น.
16.40 น.

ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
รับอาหารกล่องจากโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ อาคารระหว่างประเทศ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…
***********************************

กาหนดการเดินทาง

23 – 28 มกราคม 2561 / 6 -11 กุมภาพันธ์ 2561
6 –11, 20 -25 มีนาคม 2561

คณะผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็ก (อายุตํากว่า 12 ปี) พักกับ 1 ผู้ใหญ่
เด็ก (อายุตํากว่า 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่มเี ตียง
เด็ก (อายุตํากว่า 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

ราคารวมตั๋ว
75,900.- บ าท
71,900.- บาท
68,900.- บาท
64,900.- บาท
11,900.- บาท
1,000.- บาท

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
(ลูกค้าต้องจองตั๋วระหว่าง
ประเทศและตั๋วภายในมาเอง )

46,900.- บาท
43,900.- บาท
40,900.- บาท
38,900.- บาท
11,900.- บาท
1,000.- บาท

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จํานวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ํากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
* สําหรับห้องที่เป็นสามเตียง (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สามารถ
พักได้ 3 ท่าน (2 Double beds) หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สําหรับห้องนอน 3 ท่าน
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่า ช้า หรือ
จํานวนผู้เดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อน
เดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
หรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
* หากจํานวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่านหรือต่ํากว่า บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21 - 25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทาง
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* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า

อัตรานี้รวม








ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF) ตามเส้นทาง
ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่า งประเทศ

ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับผู้
เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทําประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทําเองได้ หรือกรุณา
ติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ํา กว่า 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีขึ้นไป
 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท

ค่าน้ํามันจากสายการบินวันที่ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน
หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากนี้

อัตรานี้ไม่รวม











ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนดที่ สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ท่าน
ละ 1 ใบ (25 กิโลกรัม) และกระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อใบ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน และทิปหัวหน้าทัวร์ ส่วนค่าทิปคนยก
ประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ ไม่มี
พนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
ไม่มีแจกน้ําดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่ โมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ก่อน 21 วันทํางาน
หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของ
ท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
สําหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการสําหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชําระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อน
วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
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เงื่อนไขการยกเลิก กรุ๊ปเทศกาลสงกรานต์
ค่ามัดจําทัวร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถ
เดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
แจ้งล่วงหน้า 41– 59 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําตั๋วท่านละ 20,000 บาท

แจ้งล่วงหน้า 31 - 40 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํา 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจําทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตัว๋ แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว หรือยึดมัดจําทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตั๋วโดยส่วนใหญ่อย่างน้อย 1520 วันก่อนเดินทาง)
- กรณียื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจําทั้งหมด
แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได ๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสําคัญ และบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนําเข้าประเทศ
รวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจาก
เอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี
ทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพือ่ ต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016)
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพื่อ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่อสแกน
ลายนิ้วมือ
หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสําเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่า
ติดมาทั้งหมด (สําคัญมาก)
*** การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ สาเนา
หน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่ VFS แล้วนา
กลับมาพักไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
1)
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)

สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่) หรือสําเนาทะเบียน
การค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)
ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรข้าราชเกษียณ
หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รับ
พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลีย
ไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน
ขอสําเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ํากว่า 16 ปี
เด็กอายุต่ํากว่า 16 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอําเภอออกให้อนุ ญาตออก นอก
ประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกับเด็กทั้งคู่ ทางผู้ปกครองทั้ง 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอําเภอออกให้
อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวที่ตัวแทนยื่นวีซ่า VFS ทั้งคู่
พร้อมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผสู้ ูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง
บริษัทฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง
15 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่า
กรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่
ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะ
กรณีนี้)
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทํา
ประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้าสามารถ
ทําเองได้) หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพของผู้สูงอายุเอง
และทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์
โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (สําคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ สําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อ
กรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS แล้ว
นําเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไป
ประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
--
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เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
ประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นคําร้องขอวีซ่าใหม่ก็
ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึ้นอยู่กับ
ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซา่ ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
ทาการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายื่นใบสมัคร : 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุ๊ป***
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรือร้านค้า ................................................................... ที่อยู่ ...................................................
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ............................................... โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บ้าน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............
โทรศัพท์ .........................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย (......)

เคย ( ......) ประเทศ.................... ...........................
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ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้อง
10.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง
10.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
10.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
11. อาหาร

ไม่ทานเนื้อวัว

ไม่ทานเนือ้ หมู

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัส

อื่นๆ............................................................
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