(BWAUS006)

บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย สู่เมือง โฮบาร์ท เมืองหลวงแห่งรัฐแทสมาเนีย เกาะ
ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย และเป็นรัฐหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็ก แต่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของการมาตั้งถิ่นฐาน
ของชาวผิวขาวในซีกโลกใต้ นําท่านชมขั้นตอนการเลี้ยงหอยนางรมที่ ฟาร์มหอยนางรม (Barilla Bay Oyster) เดินทางไป
ยัง แทสมาเนียนเดวิล ชมแทสมาเนียนเดวิล
สัตว์พื้นเมืองแทสมาเนียและปัจจุบันจัดเป็นสัตว์หายาก นําท่านสู่ พอร์ต อา
เธอร์ เมืองที่มี ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของรัฐแทสมาเนีย ชม Salamanca Place จัตุรัสบนพื้นหินที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจบริเวณ
ริมน้ําเมืองโฮบาร์ท ชมวิวยอดเขาที่สูงที่สุดในโฮบาร์ท ยอดเขาเวลลิงตัน เยี่ยมชมพิพิธ ภัณฑ์ Museum of Old and New
Art (MONA) ซึ่งตั้งอยู่ทางต้นของแม่น้ํา ที่เต็มไปด้วยของวัตถุโบราณและศิลปะแขนงใหม่อันน่ าสนใจ

กําหนดการเดินทาง

18 – 23 มกราคม 2561
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
16 - 21 มีนาคม 2561

วันแรก

กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์

15.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการ
บินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024

18.15 น.

วันที่สอง
ซิดนีย์ – โฮบาร์ท – ฟาร์มหอยนางรม
07.35 น. ถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศสู่ นครเมลเบิร์น
09.25 น.
ออกเดินทางสู่โฮบาร์ท โดยสารการบินแควนตัส
เที่ยวบินที่ QF 1583
11.25 น.
ถึงเมืองโฮบาร์ทเมืองหลวงแห่งรัฐแทสมาเนียและเป็นเมืองลาดับที่2ที่มีการสร้างเมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2346 (ค.ศ.1803)
เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศออสเตรเลียและ ใกล้กับขั้วโลก
มากที่สุด
13.30 น
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางไปชม ฟาร์มหอยนางรม (Barilla Bay Oyster) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ให้ท่าน
ชมขั้นตอนการเลี้ยงหอยนางรม การคัดเลือกหอยที่ได้ขนาดพอเหมาะเพื่อจัดส่งออกสู่ตลาด ทั้งในและนอกประเทศ
เชิญท่านลิ้มลองหอยนางรมสดๆ จากฟาร์มที่เสิร์ฟพร้อมกับเลมอนแล้วเชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดใหม่
จากฟาร์มได้ตามอัธยาศัยจากนั้นได้เวลาอันสมควรนาท่าน
เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเพือ่ รับประทานอาหารค่า
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ค่าํ
วันที่สาม

รับประทานอาหารค่าํ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
โฮบาร์ท – แทสมาเนียนเดวิล – พอร์ต อาเธอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์พันธ์ทัสมาเนียเดวิล ซึ่งเป็นสัตว์แห่งสัญลักษณ์ของเกาะทัสมาเนียแห่งนี้ (TASMANIAN
DEVIL UNZOO) ชมการให้อาหารแก่ตัวทัสมาเนียนเดวิล ซึ่งฟันของมันแหลมคมมากสามารถกัดกระดูกแข็งๆให้ฉีก
ขาดได้ ให้ท่านได้ป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยมือของท่านเอง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์ท้องถิ่น ซึ่งไม่สามารถหาชมได้
จากดินแดนประเทศอื่น ยังถือว่าสัตว์เหล่านี้เป็นเจ้าของประเทศอีกด้วย นําท่านเดินทางสู่ TASMAN PENINSULA
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และเดินทางต่อไปยัง Port Arthur ซึ่งเป็นบริเวณแห่งประวัติศาสตร์ที่สําคัญของรัฐ ย่านนี้มี
ความผสมผสานระหว่างมรดกทางประวัติศาสตร์ วิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม อาหารและไวน์รสเลิศ อีกทั้งยังมี
กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมาก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้เดินเทีย่ วชมพอร์ท อาร์เธอร์ ซึ่งในสมัยอดีตได้เป็นคุกเก่าที่ไว้ใช้ขังนักโทษอุกฉกรรจ์ เป็นเมืองที่มี
สถานที่ต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของรัฐแทสมาเนีย นําท่านล่องเรืออ่าวคาร์นาวอน (Carnarvon
Bay) ชมความงามรอบพอร์ทอาร์เธอร์ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 20นาที หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมถ่ายรูป
ต่อภายในเมืองประวัติศาสตร์พอร์ทอาเธอร์ (PORT ARTHUR HISTORIC SITE)
จากนั้นนําท่าน
สู่ เมือง “ริชมอนด์” (Richmond) เป็นเมืองเก่าเล็กๆอีกเมืองหนึ่งที่น่าไปเยือนผู้ที่หลงใหลในสถาปัตยกรรม
เก่าแก่จากสมัยศตวรรษที่19ก็ไม่ควรพลาดกับอาคารโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่กว่า 50 หลัง “โบสถ์เซนจอห์น”
(ST.John’s Church) ซึ่งเป็นโบสถ์นิกายคาทอลิก เก่าแก่ทสี่ ุดในประเทศ ใกล้กันมี “Richmond Bridge”
สะพานที่เก่าแก่ที่สดุ ในออสเตรเลีย สร้างจากหินทรายโดยนักโทษเมื่อปี 1823
รับประทานอาหารค่ํา ณ ร้านอาหารไทย ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า

ค่ํา

วันที่สี่
เช้า

โฮบาร์ท – ตลาดซาลามานก้า – เที่ยวชมเมืองโฮบาร์ท
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม Salamanca Place จัสตุรัสบนพื้นหินที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจบริเวณริมน้าเมืองโฮบาร์ท เป็นจุดที่
รวมร้านค้า สานักงาน ร้านอาหาร และแกลลอรี่ต่างๆ มากมาย เดิมเคยถูกเรียกว่า “The Cottage Green” ส่วน
ชื่อ Salamanca นี้ตั้งเพื่อเป็นเกียรติต่อเหตุการณ์ที่ดยุกแห่งเวลลิงตันมีชัยต่อประเทศฝรั่งเศสในสงครามซา
ลามังกา (Battle of Salamanca) โดยในทุกวันเสาร์ที่นี่จะกลายเป็นตลาด Salamanca Market (เปิดเฉพาะทุก
วันวันเสาร์ ตอน08.00-15.00น) ซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเทีย่ วและผู้คนในท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านขึ้นชมวิวบนยอดเขาเวลลิงตัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เป็นยอดเขาที่สูงที่สดุ ใน
โฮบาร์ต มีความสูงถึง 1,271 เมตร ซึ่ง ณ จุดชมวิวแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็นตัวเมืองโฮบาร์ทได้ทั้งเมือง
และทัศนียภาพโดยรอบอันสวยงาม
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เที่ยง

ค่ํา

วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง
15.20 น.
17.10 น.

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม เมืองโฮบาร์ท ที่ขึ้นว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นเมืองหลวงของ รัฐแทสมาเนีย มีจานวน
ประชากรเพียง 127,000 คน เป็นเมือง ที่มีบรรยากาศแบบโบราณน่ารักและเป็นเมืองที่มีความรู้สึกผูกพันกับ
ยุคประวัติศาสตร์มากกว่าเมืองใหม่ๆ เช่น เมืองบริสเบนและเมืองเพิร์ธ เมืองโฮบาร์ท ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1804
ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้าเดอร์เวนท์ (Derwent River) และมีตึกและอาคารรูปแบบยุคจอร์เจียน ตั้งเรียงราย อยู่
ที่บริเวณท่าเรือ มีทะเล มีชายหาดสีขาว สวยงาม อาคารบ้านเรือน เป็นแบบสมัย ยุคเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ไว้
อย่างมีเสน่ห์ โฮบาร์ท เป็นเมืองเก่าแก่ที่สดุ อันดับสอง ของออสเตรเลีย และ สไตล์ของผูท้ ี่นี่จึงมีเอกลัษณ์ ที่
น่าสนใจ คลังเป็นของเก่า สมัยศตวรรษที่ 19 ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วย นักล่าปลาวาฬ ทหาร เจ้าหน้าที่
ศุลกากร และ นักธุรกิจ ผู้แสวงหาโชค มาปัจจุบัน อาคารเก่าแก่ เหล่านี้ได้ถูกปรับสภาพ กลายเป็นร้านอาหาร
สตูดิโอ ร้านขายของสาหรับนักท่องเทีย่ ว ทีต่ ้องการมาซึมซับ บรรยากาศบ้านเรือนสมัยโบราณ นาท่านชม
Hobart’s Waterfront เมืองท่าน้าลึก ที่บริสุทธิท
ท ี่สุดในโลก นาท่านชม ตึก อาคารบ้านเรือน เป็นแบบสมัยยุค
เก่า ทีย่ ังคงอนุรักษ์ไว้อย่างมีเสน่ห์ นาท่านชม Anglesea Barracks ค่ายทหารกองทัพหนุน ของออสเตรเลีย
ที่อยูใ่ นใจกลาง โฮบาร์ท ซึ่งถือว่าเป็นค่ายทหาร กองทัพของชาวออสเตรเลีย ที่เก่าแก่ทสี่ ุด ในปัจจุบันนี้
Anglesea Barracks นี้ได้ถูกตั้งชื่อหลังจาก Lord Anglesea ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ รัฐบาล ของอังกฤษ ที่
จัดหาหน่วย อาวุธ ยุทโธปกรณ์ นาท่านชม แบตเตอรี่พอยท์ Battery Point ซึ่งเป็นเมืองท่าเรือเก่าแก่ และ
เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทะเล ชื่อ Battery Point ได้มาจากการสร้างปืนใหญ่ ไว้ที่ตรงจุดแห่งนี้ ในปี ค.ศ.
1818 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกัน ทางชายฝั่งทะเลของเมือง โฮบาร์ท แต่ในปัจจุบันนี้ ปืนใหญ่ ไม่ได้อยู่
ที่นี่แล้ว แต่ยังคงหลงเหลือบ้าง ในยุคสมัยประวัติศาสตร์ ที่มีชาวยุโรปมาเป็นผู้บุกเบิก เป็นชนชาติแรก
รับประทานอาหารค่ํา อาหารตะวันตก ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
พิพิธภัณฑ์ โมนา – ซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นําท่านสู่พิพิธภัณฑ์ MUSEUM OF OLD AND NEW ART (MONA) ซึ่งตั้งอยู่ทางต้นของแม่นา้ํ ที่เต็มไป
ด้วยของวัตถุโบราณและศิลปะแขนงใหม่อันน่าสนใจ ที่แห่งนี้ได้ถูกเนรมิตให้เป็นแหล่งรวมผลงานทางศิลปะ
อันแปลกใหม่และสิ่งประดิษฐ์ท่นี ่าสนใจอีกทั้งยังเป็นเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวทั้งใกล้ไกลให้มา
เยือนยังเมืองโฮบาร์ทอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ
เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ซิดนีย์ เที่ยวบินที่ QF1584
เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์นครซิดนีย์เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลีย
จากนั้นนําท่านร้านช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบํารุงผิว หรือ
ของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ร้านอาหารไทย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SYDNEY NOVOTEL ROCKFORD DARLING HARBOUR HOTEL (4*)
หรือเทียบเท่า
วันที่หก
ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
09.45 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ QF 023
15.35 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
*************************************************

อัตราค่าบริการ
คณะผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดท่านที่ 3

ราคารวมตั๋วและวีซ่าแล้ว

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง

93,900.- บาท
83,900.- บาท
77,900.- บาท
74,900.- บาท
16,900.- บาท
1,500. -บาท

62,900.- บาท
58,900.- บาท
55,900.- บาท
51,900.- บาท
16,900.- บาท
1,500. -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 ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้า หรือ
จํานวนผู้เดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
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*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์ หรือก่อน
เดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเปค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
หรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
* หากจํานวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทาง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับผู้
เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเทีย่ วกับทัวร์เท่านั้น จะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ํากว่า 1 ปีหรือเกิน 85 ปี
ขึ้นไป อายุ 1 - 15ปี และ 75 – 84ปี คุ้มครอง 50 % (รายละเอียดตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
ค่าน้ํามันจากสายการบิน ณ วันที่ 12 กันยายน 2560 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน หากสายการ
บินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากนี้
ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สําหรับคนไทย
.

อัตรานี้ไม่รวม



ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้ท่าน
ละ 30 กิโลกรัม และ กระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ สายการบินภายใน (Domestic) ได้ท่านละ 1 ใบ
ไม่เกิน 23 กิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
ค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพือ่ ความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วน
ใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า
ไม่มีแจกน้ําดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่ โมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
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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

เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจําทัวร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถ
เดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําตั๋วท่านละ 20,000 บาท

แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํา 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจําทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว หรือยึดมัดจําทั้งหมด
- กรณียื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจําทั้งหมด
แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 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 คนต่างด้า วที่พํานักอยู่ในประเทศไทย 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
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1)

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

9)
10)
11)

12)

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 ***
รูปถ่ายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
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 โดยให้ทางอําเภอออกให้อนุญาตออก 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 และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้ งหมดก่อนเดินทาง
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 นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพของผู้สูงอายุ เอง
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และทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์
โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (สําคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ สําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อ
กรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS แล้ว
นําเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไป
ประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
ประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น

กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า
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 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซา่ ของท่าน
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 .............................
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 ............โทรศั พท์ .......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ....................................
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
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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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