NEW ZEALAND & AUSTRALIA 8 DAYS

ครั้งเดียวเทีย่ ว 2 ประเทศ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 8 วัน
ควีนส์ ทาวน์ –นั่งกระเช้ าสู่ ยอดเขาบ๊ อบส์ พีค - ล่ องเรื อทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ – วอลเตอร์
พีคฟาร์ ม – วานาก้ า – อะคารัวล่ องเรื อชมโลมา –ไคร้ สท์ เชิร์ช
ซิดนีย์ ล่ องเรื อชมอ่ าว –โอเปร่ า เฮ้ าส์ – เดอะร๊ อค – ชมหาดบอนได
บลูเม้ าท์ เท่ นส์ ชมหุบเขาสามอนงค์ – ชมจิงโจ้ และโคอะล่ าที่สวนสั ตว์ พืน้ เมือง
พิเศษ..เมนูก้ งุ มังกรและเป๋าฮีอ้ ทะเลใต้

กำหนดกำรเดินทำง 23 -30 พฤษภำคม 2561 (วันวิสำขบูชำ)13 – 20, 20-27 มิถุนำยน 2561
4 -11, 24 – 31 กรกฎำคม 2561

DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพ – ควีนส์ทาวน์ (ประเทศนิวซี แลนด์)

2

ซิ ดนีย ์ – ควีนส์ทาวน์ – นังกระเช้
่
ากอนโดล่าขึ้ นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ

3

ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พคี ฟาร์ม – ช็อปปิ้ ง-เดินทางสู่เมืองวานาก้า

4

ควีนส์ทาวน – ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิรช์

5

ไคร้สท์เชิรช์ – อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ไคร้สท์เชิรช์

6

ไคร้สท์เชิรช์ – ซิ ดนีย ์ (ออสเตรเลีย) ชมหาดบอนได–ล่องเรือชมอ่าวซิ ดนียแ์ ละโอเปร่า เฮ้าส์ สะพานฮาร์เบอร์

7

ซิ ดนีย ์ – บลูเม้าท์เท่านส์ –นังรถรางลงหุ
่
บเขาและเคเบิลเวย์ –ชมเขาสามอนงค์ – สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง

8

ซิ ดนีย ์ – กรุงเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ควีนส์ทาวน์
15.00 น.
18.10 น.

คณะเดินทำงพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้ ำหน้ ำที่คอยต้ อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง
เหิรฟ้ ำสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่ QF024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์

วันทีส่ องของการเดินทาง
06.30 น.
09.45 น.
14.45 น.

คา่

ซิดนีย ์ - ควีนส์ทาวน์ – นังกระเช้
่
ากอนโดล่าขึ้ นยอดเขาบ๊อบส์พคี

เดินทำงถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทำงสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสำยกำรบินแคนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF121
ถึงสนำมบินเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่ำนเดินทำงชมเมืองควีนส์ทำวน์
เมืองขนำดเล็กซ่อนตัวอยู่กลำงธรรมชำติท่งี ดงำมริมทะเลสำบที่มีนำ้ ใสเป็ นสีฟ้ำแสน
สวยที่นักท่องเที่ยวพลำดไม่ได้ เลยที่จะต้ องมำเยือน นำท่ำนขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่
ยอดเขาบ็อบส์พคี เป็ นกระเช้ ำที่น่ังได้ 4 คนระยะทำงขึ้นสู่ยอดเขำ 730 เมตร ท่ำนจะ
ได้ สมั ผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนส์ทำวน์ท้งั เมืองในมุมสูงที่ทำ่ นจะมองเห็นอำคำร
บ้ ำนเรือนที่ปลูกสร้ ำงตำมไหล่เขำพร้ อมกับทะเลสำบวำคำทีปูท่สี วยงำยด้ ำนล่ำง
ชมยอดเขำที่ปกคลุมด้ วยหิมะในฤดูหนำว และให้ ทุกท่ำนตื่นเต้ นกับกำรเล่นลูจ
(LUGE)จำกยอดเขำวิ่งด้ วยควำมเร็วที่เรำบังคับได้ ลงตำมไหล่เขำพร้ อมชมวิวอัน
สวยงำมท่ำนละหนึ่งรอบ
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ ำสู่ท่พี ักโรงแรม MERCURE RESORT QUEENSTOWN หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ามของการเดินทาง

เช้า

เทีย่ ง

คา่

ควีนส์ทาวน์–ชมการกระโดดบันจี้ –เรือกลไฟโบราณวอลเตอร์พคี ฟาร์ม – ช้อปปิ้ ง
ในเมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912
ปัจจุบันมีอำยุมำกว่ำ100 ปี ได้ รับสมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสำบ
วำคำทีปู ซึ่งเป็ นเรือที่เคยขนถ่ำนหินในสมัยก่อน ให้ ทำ่ นได้ ชมควำมงำมของทะเลสำบ
วำคำทีปูท่ใี นบรรยำกำศแสนโรแมนติก ท่ำมกลำงขุนเขำและสำยนำ้ ใสสะอำด พร้ อม
สัมผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ ชิด จนถึงวอลเตอร์พคี ฟาร์ม (หากเรือกลไฟโปราณ ปิ ด
ซ่อมประจาปี เราจะใช้เรือเล็กล่องไปทีว่ อลเตอร์พึคฟาร์มแทน )
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บคี ิว ทีว่ อลเตอร์พคี ฟาร์ม
จำกนั้นให้ ทำ่ นได้ สัมผัสกับชีวิตและควำมเป็ นอยู่ของของชำวชนบทในฟำร์มเลี้ยงแกะ
ของนิวซีแลนด์โดยกำรชมกำรแสดงสุนัขต้ อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ ำของฟำร์ม ชมกำร
สำธิตกำรตัดขนแกะเดินทำงจำกเมืองควีนส์ทำวน์
ให้ ทำ่ นอิสระตำมอัธยำศัยที่ย่ำนกำรค้ ำใจกลำงเมืองควีนส์ทำวน์ท่มี ีร้ำนค้ ำ ร้ ำนอำหำร
และเครื่องดื่มมำกมำย
หรือจะซื้ อทัวร์นอกรายการสาหรับการนังเรื
่ อเร็วเจ็ ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมำให้ ว่ิงด้ วยควำมเร็วและ
หมุนได้ 360 องศำ พร้ อมคนขับที่มีควำมชำนำญเป็ นพิเศษ ให้ ทุกท่ำนที่น่ังเรือมีควำม
ตื่นเต้ นและสนุกสุด ๆ แบบไม่ร้ ูลืมและเป็ นควำมประทับใจในกำรมำเยือนประเทศนี้
ชมการกระโดดบันจี้ ทีส่ ะพานคาวารัวเป็ นกำรกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิ ดทำ
กำรให้ นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่ำตื่นเต้ นนี้จนมีช่ ือเสียงไปทั่วโลกและเป็ นกิจกรรมที่
จะพลำดไม่ได้ เมื่อท่ำนมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้ วยควำมสูง 43 เมตร สู่
พื้นนำ้ อันใสและเชี่ยวกรำดใต้ สะพำน
(การนัง่ เรือเร็ วเจ๊ ทโบ๊ ทหรือกระโดดบันจี้ เป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อ
สอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทาได้หรือไม่เพราะไม่ได้
จองล่วงหน้าจึงขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจานวนจานวนการจองในแต่ละ
วันรวมถึงเวลาทีเ่ หมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่ สาหรับผูท้ ี่นงั ่ รถ
ไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นสามารถ
ี้
เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้ อเครื่องดื่มตาม
อัธยาศัย)
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย

นำท่ำนเข้ ำสู่ท่พี ักโรงแรม MERCURE RESORT QUEENSTOWN หรือเทียบเท่ำ
วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

คา่

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้า

ควีนส์ทาวน์ – โอมาราม่า – เทคาโป - ไคร้สท์เชิรช์
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองครอมเวลล์เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ ทำ่ นได้ แวะซื้อผลไม้ สด
แห้ ง และแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์ ผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเล็กบนที่
รำบสูงที่มีวิวอันสวยงำม
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บคี ิว
นำท่ำนเดินทำงผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมดั่งภำพวำด ให้ ทำ่ นแวะจุดชม
วิวของทะเลสาบที่สำมำรถมองเห็นยอดเขำเม้ ำท์ค้ ุกที่ถ่ำยรูปได้ สวยที่สดุ ของ อุทยาน
แห่งชาติเม้าท์คุก้ บริเวณเทือกเขำเซำท์เทิร์นแอลป์ ที่มียอดเขำเม้ ำท์ค้ ุกที่โดดเด่นด้ วย
ควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรนำ้ แข็งปกคลุมตลอดปี ทะเลสาบเท
คาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบนำ้ ในทะเลสำบมีสีเขียวอมฟ้ ำหรือบำงท่ำนเรียกว่ำ
ทะเลสำบสีนำ้ นม สีพิเศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรนำ้ แข็งของภูเขำที่มีหิมะปกคลุม
ตลอดปี ไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ ที่เจ้ ำของฟำร์มให้
ควำมสำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ ำของในกำรต้ อนแกะในฟำร์มอันกว้ ำงใหญ่ และใกล้ ๆกัน
นั้นท่ำนจะได้ เห็นโบสถ์ขนำดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่เี ล็ก
ที่สดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ในกำรกำรประกอบพิธที ำงศำสนำอยู่จำกอดีต
จนถึงปัจจุบันหำกท่ำนเข้ ำไปด้ ำนในมองผ่ำนหน้ ำต่ำงออกมำด้ ำนนอกแล้ วท่ำนจะ
ประทับใจกับวิวของทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำที่สวยงำมรำวกับภำพวำด เดินทำงสู่
เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองที่อยู่ทุ่งรำบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วนใหญ่มีอำชีพทำฟำร์ม
เลี้ยงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ ท่ำนได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมืองไม่ว่ำจะเป็ นผลิตภัณฑ์
บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของฝำก อำทิเช่นตุก๊ ตำแกะ เดินทำงต่อ สู่
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก QUALITY HOTEL ELMS หรือเทียบเท่ำ
ไคร้สท์เชิรช์ – อะคารัว ล่องเรือ Wildlife – ไคร้สท์เชิรช์
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงจำกไคร้ สท์เชิร์ชสู่เมืองอะคำรัว เมืองที่โรแมนติกแบบฝรั่งเศสเมือง
เดียวในนิวซีแลนด์ ชำวฝรั่งเศสตั้งรกรำกในปี ค.ศ.1840 ให้ ทำ่ นชมเมืองอะคำรัวที่ยัง
มีร้ำนอำหำรและถนนต่ำงๆที่มีข่ อื เป็ นภำษำฝรั่งเศสที่ใช้ มำจนถึงปัจจุบัน จำกนั้นนำท่ำน

สัตว์

เทีย่ ง

คา่
วันทีห่ กของการเดินทาง
06.55 น.
08.30 น.

เทีย่ ง

ล่องเรือชมชมชีวิตสัตว์ท่อี ำศัยอยู่ในอ่ำวแห่งนี้ อำทิเช่น แมวนำ้ สิงโตทะ เพนกวิน และ
โลมำเฮกเตอร์ตัวเล็กแสนน่ำรัก สำหรับตัวผู้ตัวมีควำมยำว 1.2 ถึง 1.4 เมตร และ
นำ้ หนักอยู่ท่ี 47 กิโลกรัมโดยประมำณ สำมำรถพบได้ ในอ่ำวแห่งนี้และบริเวณใกล้ เคียง
โลมำเฮกเตอร์เป็ นมิตรกับคนและชอบว่ำยเล่นใกล้ ๆ เรือทำให้ เรำ สำมำรถมองเห็น
ได้ อย่ำงชัดเจนเวลำกระโดดหรือว่ำยตำมผิวนำ้ และอำหำรในอ่ำนแห่งนี้ท่มี ีปลำชุกชุม
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นำท่ำนชม เมืองไคร้สท์เชิรช์ ที่ได้ รับสมญำนำมว่ำ “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”
ผ่ำนชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ ศาลาว่าการประจาเมือง ชมควำมงำมของ
แม่น้ าเอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่ำนกลำงเมืองอย่ำงสงบเยือกเย็น ท่ำนจะได้ เห็นคนถ่อ
เรือไปตำมสำยนำ้ ที่ไหลเอื่อย มีก่งิ หลิวระย้ ำอยู่เหนือนำ้ เหมือนในสวนสำธำรณะกลำง
เมืองผู้ดีไม่มีผิด เที่ยวชมสวนพฤกษศำสตร์ จำกนั้นนำท่ำนขึ้นสู่ ยอดเขาแคชเมียร์
ยอดเขำสูงที่ทำ่ นจะสำมำรถมองเห็นทัศนียภำพอันงดงำมของเมืองไคร้ สท์เชิร์ช
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น พร้อมกุง้ มังกรและเป๋ าฮื้ อทะเลใต้
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก QUALITY HOTEL ELMS หรือเทียบเท่ำ
ไคร้สท์เชิรช์ – ซิดนีย ์ – หาดบอนได – ล่องเรืออ่าวซิดนีย ์
นำท่ำนเดินทำงสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิรช์ อำคำรระหว่ำงประเทศ
ออกเดินทำงสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย โดยสำยกำรบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF138
ถึงสนำมบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เดินทำงถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นคร
ซิดนีย ์
นำท่ำนเดินทำงสู่ตัวเมืองซิดนีย์ท่สี วยงำมแวะท่ำเรือใกล้ อ่ำวดำร์ริง ฮำร์เบอร์
รับประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ ต์ อาเซี่ยนบนเรือ
ล่องเรือสาราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA Hสิ่งก่อสร้ ำงที่
โดดเด่นด้ วยหลังคำรูปเรือซ้ อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ในแบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่
สร้ ำงชื่อเสียงให้ กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก
ด้ วยงบประมำณในกำรก่อสร้ ำงกว่ำร้ อยล้ ำนเหรียญใช้ เวลำในกำรก่อสร้ ำงนำนถึง 14 ปี
และองค์กำรยูเนสโกได้ ลงทะเบียนขึ้นเป็ นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภำยในประกอบ
ไปด้ วยห้ องแสดงคอนเสิร์ต ห้ องแสดงละคร และห้ องภำพยนตร์ และร้ ำนอำหำร
จำนวนมำกระหว่ำงล่องเรือท่ำนยังสำมำรถถ่ำยรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ท่เี ชื่อมต่อ
ระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ ำนเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้ ำหำกัน ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้
อย่ำงสวยงำมและทำให้ กำรเดินเข้ ำสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้ สะดวกยิ่งขึ้น
ชมเรือใบที่ชำว
ออสซี่นำออกมำล่องอ่ำวอวดควำมงำมในอ่ำวแห่งนี้

คา่
วันทีเ่ จ็ ด
เช้า

นำท่ำนชมหาดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซี่นิยมมำพักผ่อนวันหยุดหรือยำม
เย็นในบรรยำกำศท่ำมกลำงสำยลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดำนโต้ คลื่น
หำดทรำยแห่งนียังได้ เป็ นเส้ นทำงในกำรวิ่งมำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำว
ที่จัดกีฬำโอลิมปิ ค ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ ำ
ผำเพื่อชมทัศนียภำพอันสวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่
เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงำมอีกแห่งที่ทำ่ นจะได้ ชมท้ องทะเลอันงดงำมของมหำสมุทร
แปซิฟิก และควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็ นจุด
วำงปื นใหญ่ยิงต่อต้ ำนข้ ำศึกที่เข้ ำมำทำงเรือในยำมสงครำมหินของมิสซิสแม็คควอรี่
ม้ ำนั่งหินตัวโปรดของภริยำของผู้สำเร็จรำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำท์เวลส์ ซึ่งเป็ นม้ ำ
หินทรำยอยู่ปลำยสุดของสวนสำธำรณะ
ด้ ำนหน้ ำเป็ นอ่ำวซิดนี ย์ท่สี วยงำมด้ ำนบน
สวนสำธำรณะยังเป็ นจุดถ่ำยรูปที่ สวยงำมที่ทำ่ นจะถ่ำยรูปให้ เห็นโรงละครโอเปร่ำ
เฮ้ ำส์และสะพำนฮำร์เบอร์เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ นำท่ำนสู่ย่ำนไชน่ำ ทำวน์เพื่อ
ช้ อปปิ้ งสินค้ ำเพื่อเป็ นของฝำก อำทิ เช่น ตุก๊ ตำโคอำล่ำ ตุก๊ ตำจิงโจ้ ครีมลำโนลีน
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่ำ
ซิ ดนีย ์ - อุทยานแห่ งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง - ซิ ดนีย ์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ อุทยานแห่ งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อนั สวยงำมบนผืนแผ่นดินและหุบ
เขำอันกว้ ำงใหญ่ซ่ึงเป็ นที่อยู่ของนกนำนำชนิด สัตว์ตำง ๆ สำมำรถอำศัยอยู่ตำม
ธรรมชำติและเต็มไปด้ วยต้ นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกลเป็ นสีนำ้ เงินตำมหุบเขำอันกว้ ำง
ใหญ่ ผ่ำนเมืองเล็กๆกลำงหุบเขำชื่อว่ำ KATOOMBA จำกนั้นชม เขาสามอนงค์
(THREE SISTERS ROCK) เป็ น แท่นหินใหญ่สำมก้ อนรูปทรแปลกตำที่เกิดจำกฝน
และลมพัดจนเกิดเป็ นตำนำนควำมรักอันแสนเศร้ ำของยักษสำวอะบอริจ้ ินสำมตนที่ถูกสำป
ให้ เป็ นหินสำมก้ อนทำให้ หุบเขำแห่งนี้มีควำมงำมยิ่งขึ้น จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ SCENIC
WORLD
บริกำรกระเช้ ำและรถรำงลงหุบเขำทำให้ ทำ่ นได้ ชมเขำสำมอนงค์ได้ สวยงำม
ยิ่งขึ้นอีกมุมนำท่ำนรถรางไฟฟ้ า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดดั แปลงมำ
จำกรถขนถ่ำนหินในสมัยก่อนควำมชันถึง 45 องศำ วิ่งผ่ำนทะลุหุบเขำอันสูงชันสู่หุบเขำ
ด้ ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้ นและหวำดเสียว จำกนั้นให้ ทำ่ นได้ เดินชมธรรมชำตำมทำงไม้ ท่จี ัดไว้
อย่ำงสวยงำมใต้ หุบเขำชมป่ ำฝนและหุ่นจำลองกำรขุดถ่ำนหินในสมัยก่อน
จำกนั้นขึ้ น
กระเช้า SCENIC CABLEWAYจำกใต้ หุบเขำ
สู่ด้ำนบนพร้ อมชมควำมงดงำม
เบื้องล่ำงของหุบเขำสีนำ้ เงินที่ทำ่ นยังสำมำรถชมยอดเขำสำมอนงค์อกี มุมที่แตกต่ำง ( ใน

กรณีที่ RAILWAY ปิ ดปรับปรุง ก็สามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขา
แทน )
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารท้องถิน่ ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับ กำรชมธรรมชำติและควำม
น่ำรักของเหล่ำสัตว์พ้ ืนเมืองนำนำชนิด อำทิ โคอาล่า จิ งโจ้ วอมแบท ให้ ทำ่ นได้ สัมผัสและถ่ำยรูปคู่กบั โคอำล่ำตัวน้ อย
อย่ำงใกล้ ชิด สนุ กสนานกับการให้อาหารจิ งโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลำยไปกับบรรยำกำศอันร่มรื่น บนพื้นที่
กว่ำ 10 เอเคอร์ของผืนป่ ำอันอุดมสมบูรณ์เขตร้ อนชื้น จำกนั้นเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์
แวะร้ ำนช้ อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมืองเพื่อเป็ นของฝำก อำทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึก พวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีแ่ ปด (18 เมษายน 2561)
06.30 น.
09.50 น.
16.40 น.

ซิดนีย ์ – กรุงเทพฯ

รับอาหารเช้าแบบกล่องจากโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินคิงส์ฟอร์ตสมิธ สนามบินนานาชาติของนครซิดนีย ์
เดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตัส เทีย่ วบินที่ QF023
เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ…

********************************

อัตราค่าบริการ
กำหนดกำรเดินทำง 23 -30 พฤษภำคม 2561 (วันวิสำขบูชำ)13 – 20, 20-27 มิถุนำยน 2561
4 -11, 24 – 31 กรกฎำคม 2561
คณะผูเ้ ดิ นทาง

ผูใ้ หญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

ราคารวมตั ๋ว
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561

ราคารวมตั ๋ว
กรกฎาคม 2561

ราคาไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิ น
ตลอดการเดิ นทาง

107,900.- บาท
98,900.- บาท
89,900.- บาท
83,900.- บาท
16,900.- บาท
2,000.- บาท

109,900.- บาท
100,900.- บาท
91,900.- บาท
85,900.- 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

ราคาทัวร์รวมค่าวีซา่ กรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยืน่ วีซ่าเดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 2,500 บาท หรือมีเหตุ
จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่าก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไขการยืน่ วีซ่า
ขึน้ อยูก่ บั เอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ากว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิในการเลื
่อนการเดินทาง หรือ ปรับราคาเพิม่ ขึน้ ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรุปได้ประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนเดินทาง
์
*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ามันของสายการบิน
์
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากจานวนผูโ้ ดยสารต่ากว่า 15 ผูใ้ หญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
์
การเลื่อนการเดินทางหรือ เปลีย่ นแปลงราคา
*** บริษทั ฯของสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาหากสายการบินเปลีย่ นแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว
์
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบิน
ล่าช้า หรือจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือ ทีน่ งบนเครื
ั่
่อง สามารถสะสมไมล์ได้เฉพาะของแควนตัสแอร์ไลน์เท่านัน้ กรุณาแจ้งให้เรา
ทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะ
พิจารณาให้
*** กรณีลกู ค้ามีวซี ่าอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง

*** กรณีลกู ค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั ๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทางบริษทั ฯ จะไม่ทาประกันการเดินทางให้ เนื่องจากไม่ตรง
ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์
***ที่น่ังสำหรับกรุ๊ปที่เรำจองเป็ นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ท่นี ่ังด้ ำนหน้ ำสุด(long leg seat)

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ ( QF) ตลอดการเดินทาง

ค่าโรงแรมทีพ่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับผู้
เดิ นทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน้ เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คมุ้ ครอง ต้องทาประกัน(รายเดีย่ ว) ลูกค้าสามารถจัดทาเองได้ หรือ
กรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษทั ฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่คมุ้ ครองผูท้ อ่ี ายุต่า กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปี ขน้ึ ไป (ต้องทาประกันเพิม่ )
 ลูกค้าอายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ ครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้าทีไ่ ม่ได้ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์การเดินทาง ท่านต้องทาประกันกับทางบริษทั ฯ หรือทาประกันการเดินทางเอง

ค่าน้ามันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 และบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ น
ราคาตามภาษีน้ามันหากสายการบินมีการปรับเพิม่ ขึน้ หลังจากนี้
ราคารวมวีซา่ แล้ว กรณีมวี ซี ่านิวซีแลนด์อยูแ่ ล้ว คืนให้ทา่ นละ 3,000 บาท
ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่ วประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ ม 2,500 บาท หรือ
จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ ม

อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
กรณีทต่ี อ้ งมีแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิม่ ต่างหากจากค่าวีซ่า
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยก
ประเป๋ าทีโ่ รงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋ าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มี
พนักงานยกกระเป๋ าเพียงพอ
ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษทั ฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้าประเทศนิ วซีแลนด์ ก่อน 21 วัน
ทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบิน และผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
สาหรับส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่ าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันทาการ หากไม่ได้รบั เงินครบทัง้ หมด
ก่อนวันเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
กการให้บริการ
์

เงื่อนไขการยกเลิก (สงกรานต์ )
ค่ ามัดจาทัวร์ จะถูกนาไปจ่ ายค่ าตัว๋ เครื่ องบิน ค่ าโรงแรมและค่ าวีซ่าล่ วงหน้ าซึ่งไม่ สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรื อไม่สามารถ
เดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทาการคืนค่ามัดจา 30,000.- บาท.
แจ้งล่วงหน้า 41– 59 วันก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาตั ๋วท่านละ 30,000 บาท

แจ้งล่วงหน้า 21-40วันก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจา 30,000.-บาท+ค่าวีซ่า(กรณีทย่ี น่ื วีซ่าแล้ว) และค่าอืน่ ๆ ถ้ามี เช่น
- ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจาทัง้ หมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าตั ๋ว หรือยึดมัดจาทัง้ หมด (บริษทั ฯ ต้องออกตั ๋วโดยส่วนใหญ่อย่างน้อย
์
15-20 วันก่อนเดินทาง) และ หักค่าใช้จ่าย 70% จากราคาทัวร์
- กรณีย่นื วีซ่าแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าวีซ่า (NON REFUND)
์
- กรณีตดิ ธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมทีจ่ ะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจาทัง้ หมด และ หักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
แจ้งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนเดิ นทาง จะไม่มีการคืนเงิ นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมดไม่
ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้

หมายเหตุ
รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลง ตามความเหมาะสม เนื่องจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ บริษทั ฯ จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใน
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง
เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้องหรือ
ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่าน
ได้ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบหรือตัว
ผูโ้ ดยสารเองตอบคาถามไม่ชดั เจน
รวมถึงจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง
ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย นอกจากนี้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่
ท่านออกตั ๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทส่ี ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า

การขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์ (เอกสารการทางานต้องออก 2 ใบเพื่อยื่น 2 ประเทศ
นิ วซีแลนด์ ยื่นเอกสารพร้อมพาสปอร์ตเข้าสถานทูต
ออสเตรเลีย ผูเ้ ดิ นทางต้ องมายื่นวีซ่าด้วยตัวเองแต่ไม่ต้องเอาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต (ต้องยื่นออสก่อน)
เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016)
ตั้งแต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป จะเริ่ มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริ กซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพื่อ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผูย้ นื่ ขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่อสแกน
ลายนิ้วมือ
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสาเนาหน้ าที่ มีการเดิ นทางเข้า-ออก หรือมีวี

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

9)
10)
11)

ซ่าติ ดมาทัง้ หมด (สาคัญมาก)
*** การยืน่ วีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็ นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่ VFS
แล้วนากลับมาพักไว้ทบี ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
รูปถ่ายสี จานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว)
สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบเปลีย่ นชือ่ -นามสกุล (ถ้ามี), สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการทางานของบริ ษทั ที่ ทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่) หรือสาเนาทะเบียน
การค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู)่
ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาเนาบัตรข้าราชเกษียณ
หลักฐานการเงิ น โดยใช้สมุดบัญชี เงิ นฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาตัวจริ ง (จะได้คืนเพื่อได้รบั
พิ จารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลีย
ไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยนื ่ วีซ่า
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บตั รนักเรียน
ขอสาเนาสูตบิ ตั ร เด็กอายุต่ากว่า 16 ปี
เด็กอายุต่ากว่า 16 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูท้ ไ่ี ม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอาเภอออกให้อนุญาตออก นอก
ประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
11.2 หรือ ทัง้ บิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกับเด็กทัง้ คู่ ทางผูป้ กครองทัง้ 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอาเภอออกให้
อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตวั ที่ ตวั แทนยื่นวีซ่า VFS
ทัง้ คู่พร้อมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ตอ้ งใช้หนังสือยินยอม

12) บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ลูกค้าที่ มีอายุเกิ นกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทผี ่ สู้ งู อายุ 75 ปี ขน้ ึ ไปยืนยันทีจ่ ะเดินทางจริง

บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื ่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนเดินทาง
15 วัน ในกรณีทวี ่ ซี ่าไม่ผา่ นหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษทั ฯจะไม่ รบั ผิดชอบไม่
ว่ากรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ า่ นแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านใน
คณะไม่ผา่ น บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญาติหรือผูต้ ดิ ตามทีผ่ ลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิก
เพราะกรณีน้ )ี
กรณี ที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าเป็ นเวลานาน และมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ ในการทา
ประกันสุขภาพซึง่ ลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยืน่ วีซ่า (ราคาขึน้ อยูก่ บั บริษทั ฯ ประกันนัน้ ๆ หรือ ลูกค้า
สามารถทาเองได้) หลังจากยืน่ แล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่ ไป
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามทีส่ ถานฑูตกาหนด หลังจากนัน้ รอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วซี ่าขึน้ อยูก่ บั ผลของสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สาคัญมาก) ที่ สามารถติ ดต่อได้ ลงในสาเนาบัตรประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้าน เพือ่ กรอกฟอร์มในการยืน่ วีซ่า
13) ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยน่ื เล่มเข้า VFS แล้ว
นาเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดิ นทาง
ไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ
ทัง้ สิน้ --

เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาของสถานทูตได้ ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ ว
ยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่าใหม่ก็
์
ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และทางบริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซา่ อันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึน้ อยู่กบั
์
ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์

ทีอ่ ยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุ ขมุ วิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุ งเทพฯ 10110
ทาการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายืน่ ใบสมัคร : 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยื่นวีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ ะยื่นกรุ๊ป***
 กรุ ณาเตรียมเอกสารทีช่ ี้แจงไว้ข้างต้ นให้ ครบตามทีก่ าหนด เพื่อความสะดวกของท่ านเองในการยื่นขอวีซ่า 

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด **

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปั จจุบนั .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรื อร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู.่ ......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................

8. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ....................................
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิม่ เติม 10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (TWN / DBL) ............ห้ อง
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้ อง
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้ อง
11. อำหำร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้อหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
ทำนมังสำวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ำมี) ..................................................

