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CAIRNS - SYDNEY 6 DAYS BY QF
แคนส์ - เกรทแบร์เรียรีฟ – ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน
บริษัทฯ จํากัด ขอเชิญทํานเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมืองแคนส์ ชมเกรทแบร์เรียรีฟ ( THE GREAT BARRIER REEF )
ซึง่ เป็นแนวปะการังที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติขนาดใหญํที่สุดในโลก สถานีรถไฟ KURANDA SCENIC RAILWAY ให๎ทํานได๎สัมผัสความ
งามและเต็มไปด๎วยธรรมชาติ ตลาดคูแรนด้า ( KURANDA MARKET ) ที่ขายของพื้นเมืองของชาวอะบอริจิ้นในราคาที่ตํอรองได๎ไมํวําจะเป็น
เสื้อผ๎า เครือ่ งประดับ กําไร แหวน รวมถึงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชาวอะบอริจิ้น ชมสวนธรรมชาติRAINFORESTATION NATURE PARK
เป็นสวนที่มีพื้นที่ 40เฮคเตอร์ ให๎ทํานได๎นั่งรถเป็ด Army Duck เพลิดเพลินไปกับทัวร์ป่าธรรมชาติทั้งบนบกและในน้ํา แวะชมหมีโคอาลําและสวน
สัตว์ พร๎อมสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมของอะบอริจิ้นชนเผําพื้นเมือง เยือนมหานครซิดนีย์ เมืองเอกแหํงรัฐนิวเซาท์เวลส์ แวะช๎อปปิ้งยํานไช
นําทาวน์

กําหนดการเดินทาง

วันแรก
15.00 น.
18.00 น.
วันที่สอง
07.25 น.
09.25 น.
11.40 น.

บ่าย

25 – 30 มกราคม 2561
23 -28 กุมภาพันธ์ 2561
24 – 29 มีนาคม 2561

กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
คณะเดินทางพร๎อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแค
วนตัส แอร์เวย์ ( QF)เจ๎าหน๎าที่คอยต๎อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้าสูํ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024
นครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์ - แคนส์
ถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎าแล๎วจากนั้น นําทํานเดินทาง
สนามบินภายในประเทศ
ออกเดินทางสู่เมืองแคนส์ โดยสายการบินแควนตัสเที่ยวบินที่ QF922
ถึงสนามบินเมืองแคนส์ ซึ่งเป็นเมืองทํองเที่ยวที่สําคัญของรัฐควีนส์แลนด์และเป็นที่รู๎จักกันดีในฐานะเป็นประตูหลักสูํ เกรท
แบร์เรียรีฟ ( THE GREAT BARRIER REEF ) ซึ่งเป็นแนวปะการังที่เป็นสิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติขนาดใหญํที่สุดในโลก
ตั้งอยูํทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์
นอกจากนี้เมืองแคนส์ยังมีทรัพยากรธรรมชาติทางป่าไม๎ที่ได๎รับการอนุรักษ์ให๎เป็น
มรดกโลกนอกจากนี้ยังเป็นที่รู๎จักกันในฐานะเมืองแหํงการผจญภัยของออสเตรเลียที่มีกิจกรรมโลดโผนและนําตื่นเต๎นมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําทํานชมเมืองแคนส์ แวะชมมหาวิหารเซนต์โมนิก๎า ( St. Monica’s Cathedral) ทํานจะได๎เห็นมหาวิหารที่งดงามที่สุดใน
ทั้งหมดของออสเตรเลีย ที่ประกอบภาพเรื่องราวตํางๆด๎วยหน๎าตํางกระจกสีสันสวยงาม นําทํานชมวิวเมืองแคนส์ ทีจุด
Stunning Lookout ทํานจะได๎เห็นวิวเนินเขาแบบพาโนรามาจากจุดชมวิวที่สวยสุดในเมืองแคนส์ หลังจากนั้นนําทํานเข๎าสูํที่พัก
โรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเทํา
ให๎ทํานได๎อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ๎าพักผํอนตามอัธยาศัย
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ค่าํ

รับประทานอาหารค่ํา ณ อาหารตะวันตก ณ ภัตตาคาร
ให๎ทํานอิสระที่ Cairns Night Markets ตลาดกลางคืนเมือง Cairns นี้ตั้งอยูํที่ Cairns Esplanade เปิดตั้งแตํเวลา 17.00 น.
ถึง 23.00 น. เป็นประจําทุกคืน มีแผงร๎านค๎ามากกวํา 70 ร๎าน คุณสามารถเลือกซื้อของขวัญและของที่ระลึกได๎ที่นี่ มีทั้งหมวก
สําหรับเดินป่า didgeridoos และงานศิลป์มากมาย
นําทํานเดินกลับสูํที่พัก PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเทํา

วันที่สาม
เช้า
09.45น.

แคนส์ – ดําน้ําชมปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกรท แบร์เรียรีฟ ( The Great Barrier Reef )
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํทําเรือและลํองเรือของบริษัท GREAT ADVENTURE สูํแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Great Barrier
Reef) มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดมากกวํา 2,000 กิโลเมตร ซึ่งมีประมาณ 3,400 แนวปะการังทีป่ ระกอบด๎วยปะการัง 400 ชนิด
และมีปลาประมาณ 1,500 สายพันธุ์แหวกวํายอยูํในบริเวณนี้ แนวปะการัง เพลิดเพลินกับการ Snorkeling ดําน้ําชมปะการัง
ที่สวยงามและปลาน๎อย ใหญํในทะเล ทํานยังสามารถนั่งเรือท้องกระจก ทํานจะได๎เห็นภาพใต๎ท๎องทะเลอยํางใกล๎ชิดสวยงาม
จากใต๎ท๎องเรือ ประทับใจกับการชมชีวิตใต๎ท๎องทะเลไมํวําจะเป็นปะการังสีสวยงาม พืชใต๎น้ํา ปลาหลากสี หอยขนาดใหญํ
รูปทรงตําง ๆ นอกจากนี้ยังให๎ทํานได๎ขึ้นชมธรรมชาติที่เกาะกรีนไอส์แลนด์ เดินเลํนตามหาดทรายขาว สะอาดกลางสายลม
เย็นจากทะเล และธรรมชาติที่งดงามแบบไมํนําเชื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ
ให๎ทํานได๎อิสระในการถํายรูป ดําน้ํา หรือจะนั่งเลํนบนโป๊ะกลางน้ําพร๎อมจิบชา กาแฟ
ยามบํายพร๎อมชมความงามและ
ธรรมชาติทที่ ํานจะต๎องประทับใจ ( กิจกรรมอื่นๆ ที่ยงั ไมํรวมคือ SCUBA DRIVING, SEA WALKER, SCENIC
HELICOPTER) จนได๎เวลาเดินทางกลับสูํเมืองแคนส์โดยนั่งเรือเร็วประมาณ 45 นาที
เรือลํองกลับสูํทําเรือแคนส์
นําทํานเดินกลับสูํที่พักโรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเทํา
เพื่ออาบน้ําเปลีย่ นเสื้อผ๎า
รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางกลับสูํที่พักโรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเทํา
แคนส์ - นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ Kuranda Scenic Railway – หมู่บ้านคูรันด้า ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง สวน
ธรรมชาติ RAINFORESTATION NATURE PARK
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําทํานเดินทางจากโรงแรมโดยรถโค๎ชสูํสถานีรถไฟของ KURANDA SCENIC RAILWAY ให๎ทํานได๎สัมผัสความงามและเต็ม
ไปด๎วยธรรมชาติ เริ่มต๎นที่สถานีรถไฟ CAIRNS STATION ออกเดินทางสูสถานีปลายทางคือ KURANDA STATION ให๎
ทํานได๎ผํานชมธรรมชาติที่งดงามของป่าฝน ผํานไรํอ๎อย หมูํบ๎านชนบทของชาวออสซี่ ผํานอุโมงค์ที่มนุษย์กํอสร๎างขึ้นด๎วยมือ
ในอดีต ผํานหุบเขาและเหวลึก พร๎อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขารูปตําง ๆ มากมาย กํอนจะตื่นตาตื่นใจกับความงดงาม
ของน้ําตกกลางป่าเขา และถ่ายรูปกับน้ําตก BARRON FALLS กํอนจะถึงสถานีปลายทางที่สถานีคูรันด๎า จากนั้นนําทํานสูํ
หมู่บ้านคูรันด้า ( KURANDA VILLAGE ) หมูํบ๎านกลางป่าฝนเขตร๎อนที่งดงามโอบล๎อมเป็นธรรมชาติและอากาศอันบริสุทธิ์
ให๎ทํานได๎เดินช๎อปปิ้งในตลาดคูแรนด้า ( KURANDA MARKET ) ที่ขายของพื้นเมืองของชาวอะบอริจิ้นในราคาที่ตํอรองได๎
ไมํวําจะเป็นเสื้อฝ้า เครื่องประดับ กําไร แหวน รวมถึงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชาวอะบอริจิ้น ( Didgerigoo ) นําท่านเดินทาง
สู่สวนสวนธรรมชาติRAINFORESTATION NATURE PARK
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร Colonial and Outback

เที่ยง

17.30 น.

ค่าํ
วันที่สี่
เช้า
08.00น.

เที่ยง
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ค่ํา
วันที่ห้า
เช้า
10.50น.
14.50น.

ค่่า
วันที่หก
เช้า
09.45 น.
16.35 น.

ชมสวนธรรมชาติRAINFOREST NATURE PARK เป็นสวนที่มีพื้นที่ 40 เฮคแตร์ เข๎าถึงแกํนแท๎ของป่าฝนเขตร๎อนชื้นด๎วยรถ
ทหารบุกป่าที่เรียกวํา รถสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก (WORLD WAR II ARMY DUCK) ชมต๎นปาล์มโบราณและต๎นเฟิร์นบานใบเขียวขจี
และเพลิดเพลินกับทัวร์ป่าธรรมชาติทั้งบนบกและในน้ํา แวะชมโคอาลําและสวนสัตว์ป่า พร๎อมสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรม
ของอะบอริจิน ให๎ทํานได๎ชมการสาธิตการขว๎างมูมเมอแรง( Boomerang Throwing ) และตื่นเต๎นกับการแสดงของนัก
เต้นรําชาวอะบอริจินเผ่า (PAMAGIRRI Dance Show ) และให้ท่านได้ชมสัตว์นานาชนิดภายในสวนธรรมชาติแห่งนี้
อย่างเช่นโคอาล่า จิ้งโจ้ นก จระเข้ ทัสมาเนียเดวิล และอื่นๆอีกมากมายเป็นต้น
นําทํานเดินทางกลับสูํเมืองแคนส์
รับประทานอาหารค่ํา อาหารไทย ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พักโรงแรม PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรือเทียบเทํา
แคนส์ - นครซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํสนามบินภายในประเทศ
ออกเดินทางสูํเมืองซิดนีย์ เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลล์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF925
เดินทางถึงนครซิดนีย์ นาท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้าในย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งขาย
สินค้าราคาถูกทั้งรองเท้า เสือ้ ผ้า ชุดว่ายน้า และชุดชั้นใน และยังเป็นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สด
ประจาฤดูกาลหรือจะช็อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ (CENTRE POINT) เพื่อช็อปปิง้ สินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria
Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน
George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช็อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน
หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซือ้ สินค้ายี่ห้อดังมากมาย หรือจะซื้อครีมบารุงผิวจาก
ห้าง David Jones
รับประทานอาหารค่่า อาหารตะวันตก ณ ภัตตาคาร ฮาร์ดร็อคคาเฟ่
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL ROCKFORD DARLING HARBOUR HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ
รับอาหารกล่องจากโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํสนามบินภายในประเทศ
ออกเดินทางสูํ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ QF023
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ….
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

25 – 30 มกราคม 2561
23 -28 กุมภาพันธ์ 2561
24 – 29 มีนาคม 2561
คณะผู้เดินทาง

ผู๎ใหญํ
เด็กพักกับ 1 ผู๎ใหญํ
เด็กพักกับ 2 ผู๎ใหญํมีเตียง
เด็กพักกับ 2 ผู๎ใหญํไมํมีเตียง
ห๎องพักเดี่ยวเพิ่มทํานละ
ผู๎ใหญํ 3 ทํานตํอ 1 ห๎อง ทํานที่ 3 ลด

ราคารวมตั๋ว
และวีซ่าแล้ว

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง

92,900.- บาท
82,900.- บาท
78,900.- บาท
73,900.- บาท
16,900.- บาท
1,500.- บาท

61,900.- บาท
57,900.- บาท
54,900.- บาท
50,900.- บาท
16,900.- บาท
1,500.- บาท

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จํานวน 20 ท่านขึ้นไป (ใช้รถขนาด39ที่นั่ง) หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ํากว่า 20 ท่าน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
* กรณีออกตั๋วแล๎วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๏ปของสายการบิน
* สําหรับห๎องทีเ่ ป็นสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนน๎อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญํสองเตียงที่สามารถพักได๎ 3
ทําน ( 2 Double beds ) หรืออาจเป็นห๎อง 1 เตียงใหญํและ 1 เตียงเสริม( 1 Double + 1 Extra bed ) สําหรับห๎องนอน 3 ทําน
* บริษัทฯจะไมํรับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค๎าซื้อเองเพือ่ ตํอเที่ยวบินหรือคําเดินทางตําง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินลํา ช๎า หรือจํานว
เดินทางไมํครบตามจํานวน กรุ๏ปไมํสามารถออกเดินทางได๎
* หากทํานต๎องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ๎งให๎เราทราบในตอนจองทัวร์หรือกํอนเดินทาง
อยํางน๎อย 10 วัน เพื่อแจ๎งให๎สายการบินทราบแตํจะได๎ตามที่ขอหรือไมํขึ้นอยูํกับสายการบินจะพิจารณาให๎
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค๎ามีวีซําอยูํแล๎ว หรือ มีบัตรอนุญาตให๎เข๎า-ออก ประเทศ โดยไมํต๎องยื่นวีซํา เชํน บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบหรือคืน
คําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น หากไมํได๎รับอนุญาตเข๎าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ๎าหน๎าตรวจคนเข๎าเมือง
* หากจํานวนลูกค๎าที่เดินทาง 15 -17 ทําน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้รวม






คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF) ตามเส๎นทาง
คําโรงแรมที่พัก (สองทํานตํอหนึ่งห๎อง), คํารถรับสํงระหวํางนําเที่ยว, คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการที่ระบุ
คําอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได๎ระบุในรายการ, คําภาษีสนามบินทุกแหํงที่มี, คําวีซําเข๎าประเทศออสเตรเลีย
คํามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกํทํานตลอดการเดินทางในตํางประเทศ
คําประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคํารักษาพยาบาลในตํางประเทศคุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท สําหรับผู้เดินทางไป
พร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น ประกันการเดินทางจะไมํคุ๎มครองผู๎ที่อายุต่ํากวํา 1 ปีหรือเกิน 85 ปีขึ้นไป (อายุ 115ปี และ 75-84ปีคุ๎มครอง 50 % รายละเอียดตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ ) และทํานที่ไมํได๎เดินทางจากประเทศไทยพร๎อมกับกรุ๏ป บริษัทจะ
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คืนคําประกันการเดินทางให๎ทํานละ 200 บาท ทํานสามารถทําประกันด๎วยตัวทํานเอง หรือหากต๎องการให๎ทางบริษัททําประกัน(ราย
เดี่ยว)ให๎ กรุณาติดตํอสอบถามกับทางบริษัท
คําน้ํามันจากสายการบินวันที่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 59 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน

อัตรานี้ไม่รวม













คําทําหนังสือเดินทาง, คําทําใบอนุญาตที่กลับเข๎าประเทศของคนตํางชาติ หรือ คนตํางด๎าว
คําน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนดที่ สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1
ใบ (30 กิโลกรัม) และกระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อใบ
คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําเครื่องดื่มและคําอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
คําอาหารที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ, คําโทรศัพท์ คําซักรีด ฯลฯ
คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
คําทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไมํมีเพราะควรยกกระเป๋าด๎วยตัวเองเพือ่ ความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสํวนใหญํ
ไมํมีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
ไม่มีแจกน้ําดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า
ไมํรวมคําอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยสํวนใหญํจะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่ โมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคํามัดจําเป็นจํานวน 20,000.- บาท ตํอการจองทัวร์หนึ่งทําน
ทํานต๎องเตรียมเอกสารให๎ทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทํานในการทําวีซําเข๎าประเทศออสเตรเลียกํอน 21 วันทํางาน หรือ
กํอน 3 สัปดาห์
หากทํานจองและให๎เอกสารในการทําวีซําเข๎าประเทศออสเตรเลียลําช๎า ไมํทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซําของทํานไมํ
ผําน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคํามัดจําทั้งหมด
สําหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการสําหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชําระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อน
วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจําทัวร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทาง
ได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ๎งยกเลิกกํอนการเดินทาง 60 วันทําการคืนคํามัดจํา 20,000.- บาท.
แจ๎งลํวงหน๎า 41– 59 วัน กํอนเดินทาง หักคํามัดจําตั๋วทํานละ 20,000 บาท

แจ๎งลํวงหน๎า 30 - 40 วัน กํอนเดินทาง ยึดคํามัดจํา 20,000.- บาท และมีคําใช๎จํายเพิ่มดังนี้
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซําจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดคํามัดจําทั้งหมดและหักคําใช๎จําย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั๋วแล๎ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคําตั๋ว หรือยึดมัดจําทั้งหมด
ทัวร์ออสเตรเลีย_CAIRNS – SYDNEY 6DAYS BY QF (แคนส์-เกรทแบร์เรียรีฟ-ซิดนีย์) 6D4N (QF) JAN-MAR 92,900_ http://www.gustotour.com/tour/country/13

5

(BWAUS005)

- กรณียื่นวีซําแล๎ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคําวีซํา สถานทูตไมํคืนคําวีซํา (NON REFUND)
- กรณีติดธุระสํวนตัว หรือ เอกสารไมํพร๎อมที่จะยื่นวีซํา ขอยึดมัดจําทั้งหมด
แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง หรือไมํใช๎บริการระหวํางทัวร์ จะไมํมีการคืนเงินไมํวํากรณีได ๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลําช๎าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในตํางประเทศ เหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเ๎ ดินทางเป็นสําคัญ และบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใน
กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองห๎ามผู๎เดินทางออก หรือเข๎าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต๎องห๎ามนําเข๎าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทาง
ไมํถูกต๎องหรือความประพฤติสํอไปในทางเสื่อมเสียหรือด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข๎าเมืองพิจารณาแล๎ว ทางบริษัทฯไมํคืนเงินไห๎ทําน
ไมํวําจํานวนทั้งหมดหรือบางสํวน บริษัทฯจะไมํรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซําอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซําไมํครบถ๎วนและ
ไมํผํานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผู๎โดยสารเอง บริษัทฯจะไมํรับผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไทยงด
ออกเอกสารเข๎าเมืองให๎กับชาวตํางชาติ หรือ คนตํางด๎าวที่พํานักอยูํในประเทศไทย บริษัทฯจะไมํรับผิดชอบคําตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่
ทํานออกตั๋วเองเพื่อตํอเครื่องในกรณีที่สายการบินระหวํางประเทศลําช๎า

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016)
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพื่อเดินทาง
ไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
1)

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

9)
10)

หนังสือเดินทาง มีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสําเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมา
ทั้งหมด (สําคัญมาก)
*** การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ สาเนาหน้า
พาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่ VFS แล้วนากลับมาพัก
ไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
รูปถํายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
สําเนาทะเบียนบ๎าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ๎ามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถ๎ามี)
หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่) หรือสําเนาทะเบียนการค๎า
ถ๎าเป็นเจ๎าของกิจการ
ข๎าราชการจะต๎องมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)
ข๎าราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรข๎าราชเกษียณ
หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รับพิจารณาวีซ่า
แล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank
Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช๎บัตรนักเรียน
ขอสําเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ํากวํา 16 ปี
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11) เด็กอายุต่ํากวํา 16 ปี หากไมํได๎เดินทางกับบิดา หรือ มารดา

11.1 จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู๎ที่ไมํได๎เดินทางไปด๎วย โดยให๎ทางอําเภอออกให๎อนุญาตออก นอกประเทศ
หรือ กรอกฟอร์ม 1229
11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไมํได๎เดินทางพร๎อมกับเด็กทั้งคูํ ทางผู๎ปกครองทั้ง 2 ต๎องไปขอโดยให๎ทางอําเภอออกให๎
อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวที่ตัวแทนยื่นวีซ่า VFS ทั้งคู่พร้อม
กับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร๎อมกันไมํต๎องใช๎หนังสือยินยอม
12) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง บริษัทฯ
จะดาเนินการให้และแนะนาให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณี
ที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ
จะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้)
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า
เนื่องจากต๎องใช๎ระยะเวลาในการยื่นวีซําเป็นเวลานาน และมีคําใช๎จํายเพิ่มในการทําประกัน
สุขภาพซึ่งลูกค๎าจะต๎องจํายเองพร๎อมกับตอนยื่นวีซํา (ราคาขึ้นอยูํกับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค๎าสามารถทําเองได๎)
หลังจากยื่นแล๎ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะสํงใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่
สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซําอีกที นอกจากนี้วีซําขึ้นอยูํกับผลของสุขภาพของผู๎สูงอายุเองและทางสถานทูต
พิจารณาเป็นรายบุคคล สํวนวันรับวีซําไมํสามารถระบุได๎ กรุณาใสํหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์
(สําคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ สําเนาทะเบียนบ๎าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซํา
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซําประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางทํานได๎ยนื่ เลํมเข๎า VFS แล๎วนําเข๎า
สถานทูตแล๎วไมํสามารถดึงออกมาจากสถานทูตได๎จนกวําจะถึงวันกําหนดรับเลํม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่น
ก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากทํานไมํแจ๎งให๎ทราบ บริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซํานั้นขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแคํตัวแทนยื่นวีซําไมํสามารถแทรกแซงการพิจารณา
ของสถานทูตได๎ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทํานที่มีเอกสารพร๎อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทํองเที่ยวยังประเทศ
ออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทํานั้น

กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า
1. หากทํานถูกปฏิเสธการออกวีซํา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นคําร้องขอวีซ่าใหม่ก็ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซําลําช๎าไมํทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจ๎งวําเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซําอันเนื่องมาจากการใช๎หลักฐานปลอม บิดเบือนข๎อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ใน
การยื่นขอวีซําทํองเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูตยกเลิกวีซําของทําน ขึ้นอยูํกับทางบริษัท
ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด
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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 

**** เมื่อท่านตกลงช่าระค่ามัดจ่า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซา่ ของท่า น
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหั สไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรือร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ทที่ างาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กินฉันสามี -ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน -เดือน-ปีเกิด ........................................
ที่อยู่ปจั จุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ทบี่ ้าน ...................................................... 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
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี)..................................................
13. ต้องการเลือกที่นั่ง
ริมทางเดิน
ริมหน้าต่าง อื่นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดาเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย)
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