BW.NEW ZEALAND & AUSTRALIA 8 DAYS

ครั้งเดียวเทีย่ ว 2 ประเทศ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 8 วัน
ควีนส์ ทาวน์ –นั่งกระเช้ าสู่ ยอดเขาบ๊ อบส์ พีค - ล่ องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ –
วอลเตอร์ พคี ฟาร์ ม – วานาก้ า – อะคารัวล่ องเรือชมโลมา –ไคร้ สท์ เชิร์ช
ซิดนีย์ ล่ องเรือชมอ่าว –โอเปร่ า เฮ้ าส์ – เดอะร๊ อค – ชมหาดบอนได
บลูเม้ าท์ เท่ นส์ ชมหุบเขาสามอนงค์ – ชมจิงโจ้ และโคอะล่ าทีส่ วนสั ตว์ พนื้ เมือง
 พิเศษ..เมนูก้ งุ มังกรและเป๋ าฮีอ้ ทะเลใต้

กำหนดกกำเดกนดาำ

11 – 18 ดมษำยด 2561 (ส กเำดต์ )

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 (11 เมษายน 2561) กรุงเทพฯ – ควีนส์ทาวน์
15.00 น.
18.10 น.

คณะดกนดาำ พเ้ อมกัดาี่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) ดจ้ ำหนด้ ำาี่คอยต้ อดเับและบเนกำเดอกสำเกำเดกนดาำ
ดหนนเฟ้ ำสู่ นครซิดนีย ์ โกยดาี่ยวบนดาี่ QF024 (ดพื่อแวะดปลี่ยดดาี่ยวบนด) ไปปเะดาศดนวซีแลดก์

วันทีส่ องของการเดินทาง (12 เมษายน 2561)
บ๊อบส์พคี
06.30 น.
09.45 น.
14.45 น.

คา่

ซิดนีย ์ - ควีนส์ทาวน์ – นังกระเช้
่
ากอนโดล่าขึ้ นยอดเขา

ดกนดาำ ถึ ท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ ปเะดาศออสดตเดลีย ดปลี่ยดดาี่ยวบนด
ออกดกนดาำ สู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โกยสำยกำเบนดแคดตัส โกยดาี่ยวบนดาี่ QF121
ถึ สดำมบนดเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ ดำา่ำดดกนดาำ ชมดมือ ควีดส์าำวด์
ดมือ ขดำกดล็กซ่อดตัวอยู่กลำ ธเเมชำตนา่ี ก ำมเนมาะดลสำบาี่มีดำ้ ใสดป็ ดสีฟ้ำแสด
สวยาี่ดักา่อ ดาี่ยวพลำกไม่ไก้ ดลยาี่จะต้ อ มำดยือด ดำา่ำดขึ้ดกระเช้ากอนโดล่าสู่
ยอดเขาบ็อบส์พคี ดป็ ดกเะดช้ ำาี่ด่ั ไก้ 4 คดเะยะาำ ขึ้ดสู่ยอกดขำ 730 ดมตเ า่ำดจะ
ไก้ สมั ผัสควำมสวย ำมขอ ดมือ ควีดส์าำวด์า้ั ดมือ ใดมุมสู าี่าำ่ ดจะมอ ดหน็ดอำคำเ
บ้ ำดดเือดาี่ปลูกสเ้ ำ ตำมไหนล่ดขำพเ้ อมกับาะดลสำบวำคำาีปูา่สี วย ำยก้ ำดล่ำ
ชมยอกดขำาี่ปกคลุมก้ วยหนนมะใดฤกูหนดำว และใหน้ าุกา่ำดตื่ดดต้ ดกับกำเดล่ดลูจ
(LUGE)จำกยอกดขำวน่ ก้ วยควำมดเ็วาี่ดเำบั คับไก้ ล ตำมไหนล่ดขำพเ้ อมชมวนวอัด
สวย ำมา่ำดละหนดึ่ เอบ
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
ดำา่ำดดข้ ำสู่า่พี ักโเ แเม MERCURE RESORT QUEENSTOWN หนเือดาียบดา่ำ

วันทีส่ ามของการเดินทาง (13 เมษายน 2561)

เช้า

เทีย่ ง

คา่

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ดำา่ำดขึ้ดเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912
ปัจจุบัดมีอำยุมำกว่ำ100 ปี ไก้ เับสมญำดำมว่ำ “ Lady of the Lake” แหน่ าะดลสำบ
วำคำาีปู ซึ่ ดป็ ดดเือาี่ดคยขดถ่ำดหนนดใดสมัยก่อด ใหน้ าำ่ ดไก้ ชมควำม ำมขอ าะดลสำบ
วำคำาีปูา่ใี ดบเเยำกำศแสดโเแมดตนก า่ำมกลำ ขุดดขำและสำยดำ้ ใสสะอำก พเ้ อม
สัมผัสธเเมชำตนอย่ำ ใกล้ ชนก จดถึ วอลเตอร์พคี ฟาร์ม (หากเรือกลไฟโปราณ ปิ ด
ซ่อมประจาปี เราจะใช้เรือเล็กล่องไปทีว่ อลเตอร์พึคฟาร์มแทน )
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บคี ิว ทีว่ อลเตอร์พคี ฟาร์ม
จำกดั้ดใหน้ าำ่ ดไก้ สัมผัสกับชีวนตและควำมดป็ ดอยู่ขอ ขอ ชำวชดบาใดฟำเ์มดลี้ย แกะ
ขอ ดนวซีแลดก์โกยกำเชมกำเแสก สุดัขต้ อดแกะาี่ช่วยผ่อดแเ ดจ้ ำขอ ฟำเ์ม ชมกำเ
สำธนตกำเตักขดแกะดกนดาำ จำกดมือ ควีดส์าำวด์
ใหน้ าำ่ ดอนสเะตำมอัธยำศัยาี่ย่ำดกำเค้ ำใจกลำ ดมือ ควีดส์าำวด์า่มี ีเ้ำดค้ ำ เ้ ำดอำหนำเ
และดคเื่อ กื่มมำกมำย
หรือจะซื้ อทัวร์นอกรายการสาหรับการนังเรื
่ อเร็วเจ็ ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
ดจ็าโบ๊า (JETBOAT, Optional tour) ดเือดเ็วดี้ออกแบบมำใหน้ ว่น ก้ วยควำมดเ็วและ
หนมุดไก้ 360 อ ศำ พเ้ อมคดขับาี่มีควำมชำดำญดป็ ดพนดศษ ใหน้ าุกา่ำดาี่ด่ั ดเือมีควำม
ตื่ดดต้ ดและสดุกสุก ๆ แบบไม่เ้ ูลืมและดป็ ดควำมปเะาับใจใดกำเมำดยือดปเะดาศดี้
ชมการกระโดดบันจี้ ทีส่ ะพานคาวารัวดป็ ดกำเกเะโกกบัดจี้แหน่ แเกขอ โลกาี่ดปน กาำ
กำเใหน้ ดักา่อ ดาี่ยวาำกนจกเเมอัดด่ำตื่ดดต้ ดดี้จดมีช่ ือดสีย ไปาั่วโลกและดป็ ดกนจกเเมาี่
จะพลำกไม่ไก้ ดมื่อา่ำดมำดาี่ยวดนวซีแลดก์ กเะโกกจำกสะพำดก้ วยควำมสู 43 ดมตเ สู่
พื้ดดำ้ อัดใสและดชี่ยวกเำกใต้ สะพำด
(การนัง่ เรือเร็ วเจ๊ ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้ เป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อ
สอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทาได้หรือไม่เพราะไม่ได้
จองล่วงหน้าจึงขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจานวนจานวนการจองในแต่ละ
วันรวมถึงเวลาทีเ่ หมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่ สาหรับผูท้ ี่นงั ่ รถ
ไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี้สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้ อเครื่องดื่มตาม
อัธยาศัย)
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
ดำา่ำดดข้ ำสู่า่พี ักโเ แเม MERCURE RESORT QUEENSTOWN หนเือดาียบดา่ำ

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (14 เมษายน 2561)
เช้า

ควีนส์ทาวน์–ชมการกระโดดบันจี้ –เรือกลไฟโบราณ
วอลเตอร์พคี ฟาร์ม

ควีนส์ทาวน์ – โอมาราม่า – เทคาโป - ไคร้สท์เชิรช์

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ดำา่ำดดกนดาำ ผ่ำดดมือ ครอมเวลล์ดมือ แหน่ สวดผลไม้ ใหน้ าำ่ ดไก้ แวะซื้อผลไม้ สก
แหน้ และแปเเูปดำดำชดนกขอ ดนวซีแลดก์ ผ่ำดดมือ โอมาราม่า ดมือ ขดำกดล็กบดาี่
เำบสู าี่มีวนวอัดสวย ำม

เทีย่ ง

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บคี ิว
ดำา่ำดดกนดาำ ผ่ำดชมทะเลสาบปูคากิ าี่มีควำม ก ำมกั่ ภำพวำก ใหน้ าำ่ ดแวะจุดชม
วิวของทะเลสาบาี่สำมำเถมอ ดหน็ดยอกดขำดม้ ำา์ค้ ุกาี่ถ่ำยเูปไก้ สวยาี่สกุ ขอ อุทยาน
แห่งชาติเม้าท์คุก้ บเนดวณดาือกดขำดซำา์ดานเ์ดแอลป์ าี่มียอกดขำดม้ ำา์ค้ ุกาี่โกกดก่ดก้ วย
ควำมสู ถึ 3,754 ดมตเ ยอกดขำมีหนนมะและธำเดำ้ แข็ ปกคลุมตลอกปี ทะเลสาบเท
คาโป าี่สวย ำมและด ียบส บดำ้ ใดาะดลสำบมีสีดขียวอมฟ้ ำหนเือบำ า่ำดดเียกว่ำ
าะดลสำบสีดำ้ ดม สีพนดศษดี้ดกนกจำกแเ่ธำตุผสมกับธำเดำ้ แข็ ขอ ภูดขำาี่มีหนนมะปกคลุม
ตลอกปี ไหนลล มำสู่าะดลสำบ ชมอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ าี่ดจ้ ำขอ ฟำเ์มใหน้
ควำมสำคัญมำกดพเำะช่วยดจ้ ำขอ ใดกำเต้ อดแกะใดฟำเ์มอัดกว้ ำ ใหนญ่ และใกล้ ๆกัด
ดั้ดา่ำดจะไก้ ดหน็ดโบสถ์ขดำกดล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์า่ดี ล็ก
าี่สกุ ใดปเะดาศดนวซีแลดก์า่ยี ั ค ใช้ ใดกำเกำเปเะกอบพนธาี ำ ศำสดำอยู่จำกอกีต
จดถึ ปัจจุบัดหนำกา่ำดดข้ ำไปก้ ำดใดมอ ผ่ำดหนด้ ำต่ำ ออกมำก้ ำดดอกแล้ วา่ำดจะ
ปเะาับใจกับวนวขอ าะดลสำบดาคำโปและยอกดขำาี่สวย ำมเำวกับภำพวำก ดกนดาำ สู่
เมืองแอชเบอร์ตนั ดมือ าี่อยู่าุ่ เำบแคดดาอเ์ดบอเ์เีา่คี ดส่วดใหนญ่มีอำชีพาำฟำเ์ม
ดลี้ย แกะ หนเือฟำเ์มวัว ใหน้ า่ำดไก้ แวะช้ อปปน้ สนดค้ ำพื้ดดมือ ไม่ว่ำจะดป็ ดผลนตภัณฑ์
บำเุ ผนว ดซเั่ม คเีมลำโดลนด หนเือจะชื้อขอ ฝำก อำานดช่ดตุก๊ ตำแกะ ดกนดาำ ต่อสู่
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
ดำา่ำดดกนดาำ ดข้ ำสู่า่พี ัก QUALITY HOTEL ELMS หนเือดาียบดา่ำ

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (15 เมษายน 2561) ไคร้สท์เชิรช์ – อะคารัว ล่องเรือ Wildlife – ไคร้สท์เชิรช์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ดำา่ำดดกนดาำ จำกไคเ้ สา์ดชนเ์ชสู่ดมือ อะคำเั ว ดมือ าี่โเแมดตนกแบบฝเั่ ดศสดมือ
ดกียวใดดนวซีแลดก์ ชำวฝเั่ ดศสตั้ เกเำกใดปี ค.ศ.1840 ใหน้ าำ่ ดชมดมือ อะคำเัวาี่ยั
มีเ้ำดอำหนำเและถดดต่ำ ๆาี่มีข่ อื ดป็ ดภำษำฝเั่ ดศสาี่ใช้ มำจดถึ ปัจจุบัด จำกดั้ดดำา่ำด
ล่อ ดเือชมชมชีวนตสัตว์า่อี ำศัยอยู่ใดอ่ำวแหน่ ดี้ อำานดช่ด แมวดำ้ สน โตาะ ดพดกวนด และ
สัตว์
โลมำดฮกดตอเ์ตัวดล็กแสดด่ำเัก สำหนเับตัวผู้ตัวมีควำมยำว 1.2 ถึ 1.4 ดมตเ และ
ดำ้ หนดักอยู่า่ี 47 กนโลกเัมโกยปเะมำณ สำมำเถพบไก้ ใดอ่ำวแหน่ ดี้และบเนดวณใกล้ ดคีย
โลมำดฮกดตอเ์ดป็ ดมนตเกับคดและชอบว่ำยดล่ดใกล้ ๆ ดเื อาำใหน้ ดเำ สำมำเถมอ ดหน็ด
ไก้ อย่ำ ชักดจดดวลำกเะโกกหนเือว่ำยตำมผนวดำ้ และอำหนำเใดอ่ำดแหน่ ดี้า่มี ีปลำชุกชุม
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
ดำา่ำดชม เมืองไคร้สท์เชิรช์ าี่ไก้ เับสมญำดำมว่ำ “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”
ผ่ำดชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ ศาลาว่าการประจาเมือง ชมควำม ำมขอ
แม่น้ าเอว่อน (AVON) าี่ไหนลผ่ำดกลำ ดมือ อย่ำ ส บดยือกดย็ด า่ำดจะไก้ ดหน็ดคดถ่อ
ดเือไปตำมสำยดำ้ าี่ไหนลดอื่อย มีก่น หนลนวเะย้ ำอยู่ดหนดือดำ้ ดหนมือดใดสวดสำธำเณะกลำ
ดมือ ผู้กีไม่มีผนก ดาี่ยวชมสวดพฤกษศำสตเ์ จำกดั้ดดำา่ำดขึ้ดสู่ ยอดเขาแคชเมียร์
ยอกดขำสู าี่าำ่ ดจะสำมำเถมอ ดหน็ดาัศดียภำพอัด ก ำมขอ ดมือ ไคเ้ สา์ดชนเ์ช
คา่
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น พร้อมกุง้ มังกรและเป๋ าฮื้ อทะเลใต้
ดำา่ำดดกนดาำ ดข้ ำสู่า่พี ัก QUALITY HOTEL ELMS หนเือดาียบดา่ำ

วันทีห่ กของการเดินทาง (16 เมษายน 2561)
06.55 น.
08.30 น.

เทีย่ ง

คา่

ไคร้สท์เชิรช์ – ซิดนีย ์ – หาดบอนได – ล่องเรืออ่าวซิดนีย ์

ดำา่ำดดกนดาำ สู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิรช์ อำคำเเะหนว่ำ ปเะดาศ
ออกดกนดาำ สู่ ซนกดีย์ปเะดาศออสดตเดลีย โกยสำยกำเบนดแควดตัส ดาี่ยวบนดาี่ QF138
ถึ สดำมบนดดมือ ซนกดีย์ ปเะดาศออสดตเดลีย ดกนดาำ ถึ ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นคร
ซิดนีย ์
ดำา่ำดดกนดาำ สู่ตัวดมือ ซนกดีย์า่สี วย ำมแวะา่ำดเือใกล้ อ่ำวกำเ์เน ฮำเ์ดบอเ์
รับประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ ต์ อาเซี่ยนบนเรือ
ล่องเรือสาราญในอ่าวซิดนีย ์ ดพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA Hสน่ ก่อสเ้ ำ าี่
โกกดก่ดก้ วยหนลั คำเูปดเือซ้ อดกัดอัดดป็ ดดอกลักษณ์ใดแบบสถำปัตยกเเมเ่วมสมัยาี่
สเ้ ำ ชื่อดสีย ใหน้ กบั ออสดตเดลีย ออกแบบโกย ยอเ์ด อูซอ สถำปดนกชำวดกดมำเ์ก ก้ วย
บปเะมำณใดกำเก่อสเ้ ำ กว่ำเ้ อยล้ ำดดหนเียญใช้ ดวลำใดกำเก่อสเ้ ำ ดำดถึ 14 ปี และ
อ ค์กำเยูดดสโกไก้ ล าะดบียดขึ้ดดป็ ดมเกกโลกใดปี พ.ศ. 2550 ภำยใดปเะกอบไป
ก้ วยหน้ อ แสก คอดดสนเ์ต หน้ อ แสก ละคเ และหน้ อ ภำพยดตเ์ และเ้ ำดอำหนำเจำดวด
มำกเะหนว่ำ ล่อ ดเือา่ำดยั สำมำเถถ่ำยเูปกับสะพานฮาร์เบอร์า่ดี ชื่อมต่อเะหนว่ำ ซนกดีย์
าำ ก้ ำดดหนดือกับตัวดมือ ซนกดีย์ดข้ ำหนำกัด าอกยำวกลำ อ่ำวซนกดีย์ไก้ อย่ำ สวย ำมและ
าำใหน้ กำเดกนดดข้ ำสู่ตัวดมือ ซนกดีย์ไก้ สะกวกยน่ ขึ้ด ชมดเือใบาี่ชำวออสซี่ดำออกมำล่อ
อ่ำวอวกควำม ำมใดอ่ำวแหน่ ดี้
ดำา่ำดชมหาดบอนได หนำกาเำยาี่หนดุ่มสำวชำวออสซี่ดนยมมำพักผ่อดวัดหนยุกหนเือยำม
ดย็ดใดบเเยำกำศา่ำมกลำ สำยลม แส แกก อัดสกชื่ด าี่ดนยมดล่ดกเะกำดโต้ คลื่ด หนำก
าเำยแหน่ ดียั ไก้ ดป็ ดดส้ ดาำ ใดกำเวน่ มำเำธอดและวอลดลย์บอลชำยหนำกใดคเำวาี่จัก
กีฬำโอลนมปน ค ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุกชมวนวบดหนด้ ำผำ
ดพื่อชมาัศดียภำพอัดสวย ำมขอ อ่ำวซนกดีย์ และมหนำสมุาเแปซนฟนคาี่สวย ำม แวะาี่
เดอะแก๊ป จุกชมวนวาี่สวย ำมอีกแหน่ าี่าำ่ ดจะไก้ ชมา้ อ าะดลอัด ก ำมขอ มหนำสมุาเ
แปซนฟนก และควำม ำมขอ ปำกอ่ำวาำ ดข้ ำซนกดีย์ใดาำ ดเือ ใดบเนดวณดี้ยั ดคยดป็ ดจุก
วำ ปื ดใหนญ่ยน ต่อต้ ำดข้ ำศึกาี่ดข้ ำมำาำ ดเือใดยำมส คเำมหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้ ำ
ดั่ หนนดตัวโปเกขอ ภเนยำขอ ผู้สำดเ็จเำชกำเคดแเกขอ เัฐดนวดซำา์ดวลส์ ซึ่ ดป็ ดม้ ำหนนด
าเำยอยู่ปลำยสุกขอ สวดสำธำเณะ ก้ ำดหนด้ ำดป็ ดอ่ำวซนกดีย์า่สี วย ำม
ดอกจำกดี
ก้ ำดบดสวดสำธำเณะยั ดป็ ดจุกถ่ำยเูปาี่ สวย ำมาี่าำ่ ดจะถ่ำยเูปใหน้ ดหน็ดโเ ละคเ
โอดปเ่ำ ดฮ้ ำส์และสะพำดฮำเ์ดบอเ์ดป็ ดสัญลักษณ์ขอ ดคเซนกดีย์ ดำา่ำดสู่ย่ำดไชด่ำ
าำวด์ดพื่อช้ อปปน้ สนดค้ ำดพื่อดป็ ดขอ ฝำก อำาน ดช่ด ตุก๊ ตำโคอำล่ำ ตุก๊ ตำจน โจ้ คเีมลำโด
ลีด
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
ดำา่ำดดกนดาำ ดข้ ำสู่า่พี ัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หนเือดาียบดา่ำ

วันทีเ่ จ็ ด (17 เมษายน 2561)
เช้า

เทีย่ ง

คา่
วันทีแ่ ปด
06.30 น.
09.50 น.
16.40 น.

ซิดนีย ์ - อุทยานแห่ งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง - ซิดนีย ์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ดำา่ำดดกนดาำ ดข้ ำสู่ อุทยานแห่ งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่ดชมานวาัศด์อดั สวย ำมบดผืด
แผ่ดกนดและหนุบดขำอัดกว้ ำ ใหนญ่ซ่ึ ดป็ ดาี่อยู่ขอ ดกดำดำชดนก สัตว์ตำ ๆ สำมำเถอำศัยอยู่
ตำมธเเมชำตนและดต็มไปก้ วยต้ ดยูคำลนปตัสดวลำมอ เะยะไกลดป็ ดสีดำ้ ด นดตำมหนุบดขำอัดกว้ ำ
ใหนญ่ ผ่ำดดมือ ดล็กๆกลำ หนุบดขำชื่อว่ำ KATOOMBA จำกดั้ดชม เขาสามอนงค์ (THREE
SISTERS ROCK) ดป็ ด แา่ดหนนดใหนญ่สำมก้ อดเูปาเแปลกตำาี่ดกนกจำกฝดและลมพักจดดกนก
ดป็ ดตำดำดควำมเักอัดแสดดศเ้ ำขอ ยักษสำวอะบอเนจ้ นดสำมตดาี่ถูกสำปใหน้ ดป็ ดหนนดสำมก้ อด
าำใหน้ หนุบดขำแหน่ ดี้มีควำม ำมยน่ ขึ้ด จำกดั้ดดำา่ำดดกนดาำ สู่ SCENIC WORLD บเนษัาาี่
บเนกำเกเะดช้ ำและเถเำ ล หนุบดขำาำใหน้ าำ่ ดไก้ ชมดขำสำมอด ค์ไก้ สวย ำมยน่ ขึ้ดอีกมุมดำ
า่ำดรถรางไฟฟ้ า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) าี่
กักแปล มำจำกเถขด
ถ่ำดหนนดใดสมัยก่อดควำมชัดถึ 45 อ ศำ วน่ ผ่ำดาะลุหนุบดขำอัดสู ชัดสู่หนุบดขำก้ ำดล่ำ
อย่ำ ตื่ดดต้ ดและหนวำกดสียว
จำกดั้ดใหน้ าำ่ ดไก้ ดกนดชมธเเมชำตำมาำ ไม้ า่จี ักไว้ อย่ำ
สวย ำมใต้ หนุบดขำชมป่ ำฝดและหนุ่ดจำลอ กำเขุกถ่ำดหนนดใดสมัยก่อด จำกดั้ดขึ้ นกระเช้า
SCENIC CABLEWAY จำกใต้ หนุบดขำ สู่ก้ำดบดพเ้ อมชมควำม ก ำมดบื้อ ล่ำ ขอ หนุบ
ดขำสีดำ้ ด นดาี่าำ่ ดยั สำมำเถชมยอกดขำสำมอด ค์อกี มุมาี่แตกต่ำ
(
ในกรณีที่
RAILWAY ปิ ดปรับปรุง ก็สามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน )
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารท้องถิน่ ณ ภัตตาคาร
ดำา่ำดดกนดาำ สู่ สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง KOALA PARK SANCTUARY ดพลนกดพลนดไปกับ
กำเชมธเเมชำตนและควำมด่ำเักขอ ดหนล่ำสัตว์พ้ ืดดมือ ดำดำชดนก อำาน โคอาล่า จิ งโจ้
วอมแบท ใหน้ าำ่ ดไก้ สัมผัสและถ่ำยเูปคู่กบั โคอำล่ำตัวด้ อยอย่ำ ใกล้ ชนก สนุกสนานกับ
การให้อาหารจิ งโจ้จากมือของท่านเอง สกชื่ดผ่อดคลำยไปกับบเเยำกำศอัดเ่มเื่ด บด
พื้ดาี่กว่ำ 10 ดอดคอเ์ขอ ผืดป่ ำอัดอุกมสมบูเณ์ดขตเ้ อดชื้ด จำกดั้ดดกนดาำ กลับสู่ซนกดีย์
แวะเ้ ำดช้ อปปน้ สนดค้ ำพื้ดดมือ ดพื่อดป็ ดขอ ฝำก อำานดช่ดคเีมบำเุ ผนว หนเือขอ าี่เะลึก ดช่ด
พว กุญแจโคอำล่ำ หนเือจน โจ้
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
ดำา่ำดดกนดาำ ดข้ ำสู่า่พี ัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หนเือดาียบดา่ำ
(18 เมษายน 2561)
ซิ ดนีย ์ – กรุงเทพฯ
รับอาหารเช้าแบบกล่องจากโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินคิงส์ฟอร์ตสมิธ สนามบินนานาชาติของนครซิดนีย ์
ดกนดาำ สู่กเุ ดาพฯโดยสายการบินแคนตัส เทีย่ วบินที่ QF023
ดกนดาำ ถึ กเุ ดาพฯ..... โกยสวัสกนภำพ…

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

อัตราค่าบริการ
กำหนดกกำเดกนดาำ
11 – 18 ดมษำยด 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

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดิ นทาง

110,900.- บาท
102,900.- บาท
92,900.- บาท
86,900.- 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
***าี่ด่ั สำหนเับกเุ๊ปาี่ดเำจอ ดป็ ดาี่ด่ั าั่วไปไม่ใช่า่ดี ่ั ก้ ำดหนด้ ำสุก(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 คุ้มครอง 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
ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี 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
ประเป๋าทีโ่ รงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มี
พนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น







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

เงื่อนไขการยกเลิก (สงกรานต์ )
ค่ ามัดจาทัวร์ จะถูกนาไปจ่ ายค่ าตัว๋ เครื่องบิน ค่ าโรงแรมและค่ าวีซ่าล่ วงหน้ าซึ่งไม่ สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถ
เดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงือ่ นไขตามนี้
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทาการคืนค่ามัดจา 30,000.- บาท.
แจ้งล่วงหน้า 41– 59 วันก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาตั ๋วท่านละ 30,000 บาท

แจ้งล่วงหน้า 31-40วันก่อนเดินทาง 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 – 30 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)

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 ้ คู่)
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

10) ขอสาเนาสูตบิ ตั ร เด็กอายุต่ากว่า 16 ปี
11) 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 ฯจะไม่รบั 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 ่าขึ้นอยูก่ 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 ตัวแทนรับยืน่ วีซ่า ( 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 รับยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ตรงตามเงือ่ นไขทีจ่ ะยืน่ กรุ๊ป***
 กรุ ณาเตรียมเอกสารทีช่ ี้แจงไว้ข้างต้ นให้ ครบตามทีก่ าหนด เพือ่ ความสะดวกของท่ านเองในการยืน
่ ขอวีซ่า 

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

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ 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. อาชีพปัจจุบนั .............................................. 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. ปเะดภาหน้ อ พัก (จักหน้ อ พัก)

10.1 หน้ อ พักผู้ใหนญ่ 2 า่ำด (TWN / DBL) ............หน้ อ
10.2 หน้ อ พัก 1 ดก็กพักกับ 1 ผู้ใหนญ่……..หน้ อ
10.3 หน้ อ พัก 1 ดก็กพักกับ 2 ผู้ใหนญ่…….....หน้ อ (มีดตีย )
10.4 หน้ อ พัก 1 ดก็กพักกับ 2 ผู้ใหนญ่…….....หน้ อ (ไม่มีดตีย )
10.4 หน้ อ พักผู้ใหนญ่ 3 า่ำด (TRP) ดตีย ดสเนม ………..หน้ อ
10.5 หน้ อ พัก 1 า่ำด (SGL) ………หน้ อ
11. อำหนำเ
ไม่าำดดดื้อวัว
ไม่าำดดดื้อหนมู
ไม่าำดสัตว์ปีก
อื่ดๆ............................................................

าำดมั สำวนเัส

12. หนมำยดลขสมำชนก เอยัล ออเ์คนก พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ำมี) ..................................................

