(BWNZ003)

NEW ZEALAND & AUSTRALIA 8 DAYS

ครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย 8 วัน
ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค – ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์
วอลเตอร์พีคฟาร์ม – วานาก้า – อะคารัวล่องเรือชมโลมา –ไคร้สท์เชิร์ช
ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าว – โอเปร่า เฮ้าส์ – เดอะร๊อค – ชมหาดบอนได
บลูเม้าท์เท่นส์ชมหุบเขาสามอนงค์ – ชมจิงโจ้และโคอะล่าที่สวนสัตว์พนื้ เมือง

 พิเศษ..เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮี้อทะเลใต้
กาหนดการเดินทาง

20 – 27 มีนาคม 2561
23 – 28 พฤษภาคม 2561

DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพ – ควีนส์ทาวน์ (ประเทศนิวซีแลนด์)

2

ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์(ประเทศนิวซีแลนด์) – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ

3

ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง-เดินทางสู่เมืองวานาก้า

4

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช

5

ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช

6

ไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์และโอเปร่า เฮ้าส์ สะพานฮาร์เบอร์

7

ซิดนีย์ – บลูเม้าท์เท่านส์ –นั่งรถรางลงหุบเขาและเคเบิลเวย์ – ชมเขาสามอนงค์ – สวนสัตว์พื้นเมือง

8

ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ควีนส์ทาวน์
15.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.10 น.
เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์
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วันที่สองของการเดินทาง
06.30 น.
09.30 น.
14.30 น.

ค่า

ซิดนีย์ - ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค
ชมความงามของทะเลสาบ
เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแคนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF121
ถึงสนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ นาท่านเดินทางชมเมืองควีนส์ทาวน์
เมืองขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่มีน้าใสเป็นสีฟ้าแสนสวยที่นักท่องเที่ยว
พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาเยือน นาท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4
คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุม
สูงที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงาย
ด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว และให้ทุกท่านตื่นเต้นกับการเล่นลูจ(LUGE)จาก
ยอดเขาวิ่งด้วยความเร็วที่เราบังคับได้ลงตามไหล่เขาพร้อมชมวิวอันสวยงามท่านละหนึ่งรอบ
รับประทานอาหารค่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MERCURE RESORT QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์โดยรถวิ่งเลาะแม่น้าคาวารัว ให้ท่านได้แวะชมเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท
(JETBOAT) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและหมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความ
ชานาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจ
ในการมาเยือนประเทศนี้ (การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทเป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคา
จากหัวหน้าทัวร์ ) เดินทางต่อสู่ควีนส์ทาวน์ผ่านชม การกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็นการ
กระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทาการให้นักท่องเที่ยวทากิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่ว
โลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพาน ด้วยความสูง 43
เมตร สู่พื้นน้าอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน ( หากท่านต้องการ ทดสอบความกล้าในการกระโดด
บันจี้ กรุณาติดต่อทัวร์หน้าทัวร์เพื่อเช็คราคาและ จองล่วงหน้า )
นาท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุมากว่า
100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทีปู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินใน
สมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปูที่ใน บรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขา
และสายน้าใสสะอาด พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม (หากเรือกล
ไฟโปราณ ปิด ซ่อมประจาปี เราจะใช้เรือเล็กล่องไปที่วอลเตอร์พึคฟาร์มแทน )
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เที่ยง

ค่า

รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม
จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดย
การชมการแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และให้ท่านได้
อิสระเดินชมฟาร์มหรือจะถ่ายรูปริมทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามก่อนเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MERCURE RESORT QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

ค่า

ควีนส์ทาวน์ – โอมาราม่า – เทคาโป - ไคร้สท์เชิร์ช

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางผ่านเมืองครอมเวลล์เมืองแห่งสวนผลไม้ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูป
นานาชนิดของนิวซีแลนด์ ผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูงที่มีวิวอันสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว
นาท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชม วิวของทะเลสาบ
ที่สามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คุ้กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้กบริเวณเทือกเขา
เซาท์เทิร์นแอลป์ที่มียอดเขาเม้าท์คุ้กที่โดดเด่นด้วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธาร
น้าแข็งปกคลุมตลอดปี ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน้าในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือ
บางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้านม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้าแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุม
ตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความสาคัญมากเพราะช่วย
เจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH
OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทาง
ศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบันหากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะ
ประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์
ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทาฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้
แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บารุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิ
เช่นตุ๊กตาแกะ เดินทางต่อสู่
รับประทานอาหารค่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก QUALITY HOTEL ELMS หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง
ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรืองชมโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางจากไคร้สท์เชิร์ชสู่เมืองอะคารัวเมืองที่โรแมนติกแบบฝรั่งเศสเมืองเดียวในนิวซีแลนด์
ชาวฝรั่งเศสตั้งรกรากในปี ค.ศ.1840 ให้ท่านชมเมืองอะคารัวที่ยังมีร้านอาหารและถนนต่างๆที่มีขื่อเป็น
ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันจากนั้นนาท่านล่องเรือชมโลมาเฮกเตอร์ตัวเล็กแสนน่ารัก สาหรับตัวผู้
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เที่ยง

ค่า

ตัวมีความยาว 1.2 ถึง 1.4 เมตร และน้าหนักอยู่ที่ 47 กิโลกรัมโดยประมาณ สามารถพบได้ในอ่าวแห่ง
นี้และบริเวณใกล้เคียง โลมาเฮกเตอร์เป็นมิตรกับคนและชอบว่ายเล่นใกล้ ๆ เรือทาให้เรา สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนเวลากระโดดหรือว่ายตามผิวน้าและอาหารในอ่านแห่งนี้ที่มีปลาชุกชุม
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นาท่านชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”
ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจาเมือง ชมความงามของแม่น้าเอว่อน (AVON) ที่
ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น ท่านจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายน้าที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้า
อยู่เหนือน้า เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ จากนั้นนาท่านขึ้น
สู่ ยอดเขาแคชเมียร์ ยอดเขาสูงที่ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไคร้สท์เชิร์ช
รับประทานอาหารค่า อาหารจีน พร้อมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก QUALITY HOTEL ELMS หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
ไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าว – ชมหาดบอนได – โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์
นาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช อาคารระหว่างประเทศ
06.05 น.
ออกเดินทางสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF138
07.40 น.
ถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ด สมิทธ์ นครซิดนีย์น
ท่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมา พักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศ
ท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดาน โต้คลื่น หาดทรายแห่งนียังได้เป็นเส้นทางใน
การวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิค ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐี
บนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์และมหาสมุทรแปซิฟิค
ที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทร
แปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิง
ต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงครามหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของ
ผู้สาเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้า
เป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้
เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
นาท่านสู่ท่าเรือและล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ต์ อาเซี่ยนบนเรือ
ล่องเรือสาราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดด
เด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อู ซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่า
ร้อยล้านเหรียญใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกด
โลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละครและห้องภาพยนตร์
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และร้านอาหาร จานวนมากระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อ
ระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงาม
และทาให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้นชมเรือใบที่ชาวออสซี่นาออกมาล่องอ่าวอวดความ
งามในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์หรือช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้าง
ดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกัน
ทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็น
อาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้นมีสินค้า ประเภทแฟชั่นอัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถ
เดินทางใต้ดินสู่ย่านCentre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย
รับประทานอาหารค่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - สวนสัตว์พื้นเมือง - ซิดนีย์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบ
เขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่าง ๆสีน้าเงินตามหุบเขาอันกว้าง ใหญ่ ผ่านเมือง
เล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็น
แท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตานานความ รักอัน
แสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทาให้หุบเขาแห่งนี้มีความงาม
ยิ่งขึ้น จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทา
ให้สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นท่านได้ชมเขา
สามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุมนาท่านรถรางไฟฟ้า(KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่
ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบ เขา
ด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาตามทางไม้ที่ จัดไว้อย่างสวยงาม
ใต้หุบเขาชมป่าฝนและหุ่นจาลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้น ขึ้นกระเช้า SCENIC
CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงาม เบื้องล่างของหุบเขาสีน้าเงินที่ท่านยัง
สามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง ( ในกรณีที่ RAILWAY ปิดปรับปรุง ก็สามารถนั่ง
SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน )
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารท้องถิ่น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชม
ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบทให้ท่านได้
สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิดสนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่าน
เอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่นบนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขต
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ร้อนชื้น จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่น ครีม
บารุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือ จิงโจ้
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง
ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - สวนสัตว์พื้นเมือง - ซิดนีย์
รับอาหารเช้าแบบกล่องจากโรงแรม
06.30 น.
นาท่านเดินทางสู่สนามบินคิงส์ฟอร์ตสมิธ สนามบินนานาชาติของนครซิดนีย์
09.50 น.
เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF023
16.40 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…

กาหนดการเดินทาง

********************************
อัตราค่าบริการ
20 – 27 มีนาคม 2561

คณะผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง

116,900.- บาท
106,900.- บาท
98,900.- บาท
89,900.- บาท
20,900.- บาท
2,000.- บาท

73,900.- บาท
69,900.- บาท
63,900.- บาท
59,900.- บาท
20,900.- บาท
2,000.- บาท

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวกรุณาจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือมีเหตุ
จําเป็นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยื่นวีซ่าก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านั้น (เงื่อนไขการยื่นวีซ่า
ขึ้นอยู่กับเอกสารของท่าน ทางบริษัทฯ จะเป็นคนพิจารณา)
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23 – 28 พฤษภาคม 2561

คณะผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง

106,900.- บาท
98,900.- บาท
89,900.- บาท
83,900.- บาท
16,900.- บาท
2,000.- บาท

67,900.- บาท
62,900.- บาท
55,900.- บาท
51,900.- บาท
16,900.- บาท
2,000.- บาท

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวกรุณาจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือมีเหตุ
จําเป็นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยื่นวีซ่าก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านั้น (เงื่อนไขการยื่นวีซ่า
ขึ้นอยู่กับเอกสารของท่าน ทางบริษัทฯ จะเป็นคนพิจารณา)
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ํากว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จํานวน 15 ท่านขึ้นไป หากจํานวนผู้โดยสารต่ํากว่า 15 ผู้ใหญ่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว
*** บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตัว๋ ที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบิน
ล่าช้า หรือจํานวนผู้เดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือ ที่นั่งบนเครื่อง สามารถสะสมไมล์ได้เฉพาะของแควนตัสแอร์ไลน์เท่านั้น กรุณาแจ้งให้เรา
ทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพือ่ แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะ
พิจารณาให้
*** กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
*** กรณีลูกค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตั้งแต่เมืองไทย ทางบริษัทฯ จะไม่ทําประกันการเดินทางให้ เนื่องจากไม่ตรง
ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรานี้รวม





ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ ( QF) ตลอดการเดินทาง

ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
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ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับผู้
เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทําประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทําเองได้ หรือ
กรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ํา กว่า 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีขึ้นไป
 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท
 ลูกค้าที่ไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์การเดินทาง ท่านต้องทําประกันกับทางบริษัทฯ หรือทําประกันการเดินทางเอง

ค่าน้ํามันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
ราคาตามภาษีน้ํามันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 3,000 บาท
ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ
จําเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม

อัตรานี้ไม่รวม











ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า
ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยก
ประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มี
พนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
ไม่มีแจกน้ําดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน







ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21 วัน
ทํางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
สําหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันทําการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมด
ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
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เงื่อนไขการยกเลิก (สงกรานต์)
ค่ามัดจําทัวร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถ
เดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
แจ้งล่วงหน้า 41– 59 วันก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําตั๋วท่านละ 20,000 บาท

แจ้งล่วงหน้า 31-40วันก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํา 20,000.-บาท+ค่าวีซ่า(กรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว) และค่าอื่นๆ ถ้ามี เช่น
- ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจําทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว หรือยึดมัดจําทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตั๋วโดยส่วนใหญ่อย่างน้อย
15-20 วันก่อนเดินทาง) และ หักค่าใช้จ่าย 70% จากราคาทัวร์
- กรณียื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจําทั้งหมด และ หักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่
ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม เนื่องจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ บริษัทฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ บริษั ทฯ จะไม่รับผิดชอบใน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง
เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือ
ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่าน
ได้ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบหรือตัว
ผู้โดยสารเองตอบคําถามไม่ชัดเจน
รวมถึงจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง
ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่
ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า

การขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (เอกสารการทํางานต้องออก 2 ใบเพื่อยื่น 2 ประเทศ
นิวซีแลนด์ ยื่นเอกสารพร้อมพาสปอร์ตเข้าสถานทูต
ออสเตรเลีย ผู้เดินทางต้องมายื่นวีซ่าด้วยตัวเองแต่ไม่ต้องเอาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต (ต้องยื่นออสก่อน)
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) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสําเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวี

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

9)
10)
11)

12)

ซ่าติดมาทั้งหมด (สําคัญมาก)
*** การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่ VFS
แล้วนากลับมาพักไว้ที่บริษัทฯ 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
ทั้งคู่พร้อมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง
บริษัทฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง
15 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่
ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านใน
คณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิก
เพราะกรณีนี้)
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทํา
ประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้า
สามารถทําเองได้) หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพ
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ของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (สําคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS แล้ว
นําเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทาง
ไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ทั้งสิ้น

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณา
ของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น

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 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 .............................
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 ............โทรศั พท์ .......................................
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
อื่นๆ............................................................

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัส

12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ..................................................
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