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Wonderful Perth 5 Days/ 2 Nights
“เพิร์ธ” เมืองทรงเสน่ ห์ ออสเตรเลียตะวันตก 5วัน/ 2คืน
ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ นครเพิ รธ์ เมืองทรงเสน่หแ์ ห่งรัฐออสเตรเลีย
ตะวันตก เทีย่ วชมสวนสาธารณะคิ งส์พาร์ค จุดชมวิวสวยทีส่ ดุ ของนคร
เพิรธ์ ล่องเรือสาราญบนแม่น้าสวอน สู่ เมืองฟรีแมนเทิ ล เทีย่ วสวน
สัตว์พืน้ เมือง ชมการสาธิ ตการตัดขนแกะ แวะชิมไวน์เลิศรสทีไ่ ร่องุน่ อัน
ลือชื่อ พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้าแห่งออสเตรเลียตะวันตก และอิสระช้อปปิ้ งที่
Watertown Brand Outlets

ITINERARY

DAY

MEAL
เช้า

กลางว ัน

HOTEL
เย็น

1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมฯิ ) – สิงคโปร์

2

สิงคโปร์ – เพิรธ
์ – ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค –
ล่องเรือแม่น้ าสวอน – ฟรีแมนเทิล

METRO HOTEL ON CANNING
หรือเทียบเท่า

3

เพิรธ
์ – ชิมไวน์ – โรงงานช็อคโกแลต – สวนสัตว์พน
ื้ เมืองและ
ตัดขนแกะ – ช ้อปปิ้ ง

METRO HOTEL ON CANNING
หรือเทียบเท่า

4

ั ว์น้ าแห่ง
เพิรธ
์ - อิสระช ้อปปิ้ งตามอัธยาศัย – พิพธิ ภัณฑ์สต
ออสเตรเลียตะวันตก – คาสิโน – สนามบินเพิรธ
์

5

สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมฯิ )

กาหนดการเดินทาง

17 – 21 มกราคม 2561
6 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
20 – 25 มีนาคม 2561
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วันแรก
16.00 น.
18.30 น.
21.55 น.
วันทีส่ อง
00.05 น.
05.15 น.

เช้า

เทีย่ ง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ) – สิงคโปร์
คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สาย
การบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับพร้ อมบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้ าสู่ สิงคโปร์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ979
เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน ให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง
สิงคโปร์ - เพิรธ์ – ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค – ล่องเรือแม่น้ าํ สวอน – ฟรีแมนเทิล
ออกเดินทางสู่ เพิรธ์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเทีย่ วบินที่ SQ 225
เดินทางถึงนครเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง
และด่านศุลกากรแล้ ว
นําท่านเที่ยวชมเมืองเพิร์ธเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพ้ ืนที่
กว้ างใหญ่ ครอบคลุมเนื้อที่ถงึ หนึ่งในสามของประเทศ
รับประทานอาหารเช้าแบบตะวันตก
นําท่านชมเมืองเพิรธ์ ผ่านถนนใจกลางเมือง Barrack Street ไม่ว่าจะเป็ น
โรงผลิตเหรียญกษาปณ์ (Perth Mints Gift Shops) ร้ านค้ าที่แสดงเหรียญ
ต่างๆ ที่ทาํ จากทองคําและผลิตขึ้นในเมืองเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก
หรืออัญมณีท่ที าํ จากโอปอล ผ่านชมอาคารต่างๆในเมืองรูปทรงแปลกตา
รวมถึงหอระฆัง (Bell Tower) เป็ นอาคารสมัยใหม่รูปทรงแปลกตา
นําชม ศาลาว่าการประจํ าเมืองเพิรธ์ และสวนสาธารณะคิงส์พาร์ค สวนที่
เต็มไปด้ วยดอกไม้ นานาชนิด รวมทั้งมีการจัดแปลงดอกไม้ ป่าให้ ชมในแบบที่
ใกล้ เคียงกับธรรมชาติมากที่สดุ สวนสาธารณะแห่งนี้ต้งั อยู่ในพื้นที่สงู กว่าตัว
เมือง ทําให้ เป็ นจุดชมวิวนครเพิร์ธที่ดีย่ิงและวิวของแม่นาํ้ สวอนได้ อย่าง
สวยงามซึ่งมีหงส์ดาํ (BLACK SWAN) สัตว์พ้ ืนเมืองที่มีอยู่มากมายในเพิร์ธ และเป็ นสัญลักษณ์ของ
ออสเตรเลียตะวันตก
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางไปเมืองฟรีแมนเทิล เมืองปากแม่นาํ้ สวอนอันสําคัญตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันให้ ทา่ น
เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมบ้ านเรือนของชาวออสซี่ท่สี ร้ างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่
นําท่านชมเมืองเก่า ฟรีแมนเทิล (Fremantle) ในสมัยที่ชาวอังกฤษนํา
นักโทษมาและสร้ างอาคารอยู่ริมปากแม่นาํ้ สวอน เมืองริมทะเลอากาศดีท่ี
ท่านจะได้ ชมร้ านค้ า ร้ านกาแฟ มากมาย ผ่านชมตึกเก่า Round House เป็ น
อาคารเก่าแก่ท่สี ดุ ในรัฐออสเตรเลียตะวันตกอยู่ปลายสุดถนนที่สามารถ
มองเห็นมหาสมุทรอินเดีย ผ่านชมท่าเรือประมงที่เต็มไปด้ วยเรือสินค้ าที่
ชาวประมงนําขึ้นมาขายทุกวัน
ผ่านชมอาคารที่เป็ นเรือนจําแห่งฟรีแมนเทิล (Fremantle Prison ) เป็ นที่คุม
ขังนักโทษต่อเนื่องเกือบ 140 ปี ในสมัยก่อนที่ใหญ่ท่สี ดุ และเป็ นอาคารที่เป็ น
มรดกแห่งเดียวในรัฐออสเตรเลียตะวันตก
นําท่านชมอนุสาวรีย์ Monument Hill ที่เป็ น
อนุสรณ์สถานสงครามที่ออสเตรเลียเข้ าร่วมรบใน
สงครามโลก ผ่านตลาดนัด Fremantle Market
เปิ ดบริการในวันหยุดสุดสัปดาห์
(เปิ ดวันศุกร์
เสาร์ อาทิตย์)
มีสนิ ค้ ามากมายทั้งอาหารสด
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ผลไม้ ของที่ระลึกและสินค้ าที่สามารถซื้อเป็ นของฝาก
นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนําท่านล่องเรือแม่น้ าํ สวอน (Swan River Cruise) ให้ ทุกท่านได้ สมั ผัส
บรรยากาศในการล่องเรือชมอาคารบ้ านเรือนริมนํา้ ชมหงส์ดาํ (BLACK SWAN) ที่บินไปมาหากิน
และว่ายนํา้ ในแม่นาํ้ สวอนจนถึงเมืองเพิร์ธ
คํา่

รับประทานอาหารคํา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก METRO HOTEL ON CANNING หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม
เช้า

เพิรธ์ – ชิมไวน์ – โรงงานช็อกโกแลต– สวนสัตว์พื้นเมืองและตัดขนแกะ – ช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง CAVERSHAM WILDLIFE
PARK ท่านจะได้ สมั ผัสอย่างใกล้ ชิดกับสัตว์พ้ ืนเมืองนานาชนิดของประเทศ
ออสเตรเลีย อาทิ จิ งโจ้เผือกทีห่ าดูได้ยาก โคอาล่า วอมแบท และนกพันธ์
ต่าง ๆ เพลิดเพลินกับการชมเหล่าจิงโจ้ ตัวน้ อยสุดน่ารักที่อยู่รวมกันเป็ นฝูง
ใหญ่ ท่านสามารถสัมผัสโคอาล่าอย่างใกล้ ๆ และสนุกสนานกับการให้ อาหาร
จิงโจ้ จากมือของท่านเอง พร้ อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย ให้ ท่านได้ ชม
การตัดขนแกะพร้ อมทั้งสุนัขต้ อนแกะแสนรู้
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําท่านเดินทางสู่ไร่ไวน์และโรงงานผลิตไวน์ Sandalford Winery เป็ น
โรงงานผลิตไวน์ท่มี ีช่ือเสียงในเขตสวอน วัลเล่ย ์ (Swan Valley) ถิ่นผลิตไวน์
ชั้นเยี่ยมของรัฐออสเตรเลียตะวันตก ไวเนอร์ร่ีแห่งนี้เริ่มผลิตไวน์มาตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1836 มีท้งั ไวน์แดง และไวน์ขาวที่ได้ รับความนิยมไม่แพ้ ในยุโรป
ให้ ท่านสามารถสัมผัสทัศนียภาพอันแสนงดงามของไร่องุ่น พร้ อมชิมและเลือก
ซื้อเป็ นของฝากตามอัธยาศัย นําท่านชมร้านค้าและโรงงานผลิตช็อกโกแลต
Chocolate Factory ให้ ทานได้ ชมการผลิตช็อกโกแลตที่มีคุณภาพสูงและ
รสชาติดี ให้ ท่านได้ เลือกโรงงานช็อกโกแลตในรูปทรงต่างๆ มากมาย
จากนั้นให้ ท่านได้ อิสระช้อปปิ้ งที่ Watertown Brand Outlet ช้ อปปิ้ งสินค้ าลด
ราคาจากแบรนด์เนมดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้ าแฟชั่น เสื้อกีฬา ร้ องเท้ า
ของที่ระลึกและร้ านอาหารอื่นๆ
รับประทานอาหารคํา่ อาหารไทย ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก METRO HOTEL ON CANNING หรือเทียบเท่า

เทีย่ ง

คํา่

วันทีส่ ี่
เช้า

กลางวัน

อิสระตามอัธยาศัย – พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าํ แห่งออสเตรเลียตะวันตก – คาสิโน – สนามบินเพิรธ์
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
(กรุณาเช็คเอาท์เวลา 10.00 น และฝากกระเป๋ าใว้ในโรงแรม)
**เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย**
ให้ ท่านอิสระในการเดินทางไปเล่นคาซิโน หรือ เดินทางไปช้ อปปิ้ งสินค้ า และ
ซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง ในย่านการค้ า HAY STREET MALL อาทิ DAVID
JONES, COLLINS, MAYER เป็ นต้ น
** (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) **
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15.00 น.

21.30 น.

จากนั้นนําท่านเดินทางลงทางใต้ ประมาณ 30 นาที นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าํ รัฐเวสต์เทิรน์
(Aquarium of Western Australia) ที่มีทางเดินทะลุผ่านตู้โชว์ใต้ นาํ้ ที่ใหญ่ท่สี ดุ ในประเทศออสเตรเลีย
มีสตั ว์นาํ้ หลายชนิดให้ ท่านได้ สมั ผัสโลกใต้ ทะเล เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาดาว ปลาหายาก
มากมาย ที่จะเวียนว่ายรอบตัวท่าน หรือท่านอาจจะได้ ดูการแสดงของเงือก
สาวแสนสวยว่ายนํา้ ร่วมกับปลามากมาย
จากนั้นให้ ท่านได้ อิสระช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมือง ร้ านต่างๆ รวมถึงร้ านอาหาร
มากมายริมทะเลย่าน SORRENTO QUAY หรือจะเดินสูดอากาศริมทะเล
ตามท่าเรือตามอัธยาศัยซื้อของฝากให้ คนที่ท่านรักก่อนกลับเมืองไทย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจี น
อิสระให้ ทา่ นเสี่ยงโชคที่คาสิโน Crown Casino ให้ ทา่ นได้ เสี่ยงโชคที่คาสิโนที่ใหญ่ท่สี ดุ ของรัฐ
ออสเตรเลียตะวันตก
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติของเมืองเพิรธ์

วันทีห่ า้
01.10 น.
06.35 น.
09.35 น.
11.05 น.

เพิรธ์ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
เหิรฟ้ าสู่ สิงคโปร์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 216
เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ SQ972
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ

คํา่

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

Wonderful Perth 5 Days/ 2 Nights by SQ
คณะผูเ้ ดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ พัก 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 ๋ว

45,900.- บาท
43,900.- บาท
42,900.- บาท
40,900.- บาท
5,900.- บาท
500.- บาท

31,900.- บาท
30,900.- บาท
29,900.- บาท
28,900.- บาท
5,900.- บาท
500.- บาท

** ไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าหลัก*** ราคานี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนาํ้ มันและราคาตัว๋ ของสาย
การบินหากมีการเก็บเพิ่มโดยงจากออกราคานี้ไปแล้ ว
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสาร จํ านวน 15 ท่านขึ้ นไป หากผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่ต่าํ กว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
*** สําหรับห้ องที่เป็ นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํ นวนน้ อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรืออาจจะจัดเป็ นห้ องที่มีเตียงเสริมมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสริม ( 1 Double+ 1 Extra
bed )
*หากท่านต้ องการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้ งให้ เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน เพื่อแจ้ งให้ สายการบินทราบแต่จะได้ ตามที่ขอหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
* กรณีลูกค้ ามีวีซ่าอยู่แล้ ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้ เข้ า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้ รับอนุ ญาตเข้ าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้ าหน้ าตรวจคนเข้ าเมือง
* หากจํานวนลูกค้ าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่น่ังในการบริการตลอดการเดินทาง
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* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋ า
* ที่น่ังสําหรับกรุป๊ ที่เราจองเป็ นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ท่นี ่ังด้ านหน้ าสุด(long leg seat)
*** บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตัว๋ ที่ลูกค้ าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหาก
เที่ยวบินล่าช้ า หรือไม่สามารถเดินทางพร้ อมกรุป๊ ได้ ทุกกรณี

อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) และ สายการบินภายในแล้ ว
ตามที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000
บาท สําหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเทีย่ วกับทัวร์เท่านั้น
เงือ่ นไขการคุม้ ครอง
 หากลูกค้ าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ ุมครอง ต้ องทําประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้ าสามารถจัดทํา
เองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่ค้ ุมครองผู้ท่อี ายุต่าํ กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปี ขึ้นไป (ต้ องทําประกันเพิ่ม)
 ลูกค้ าอายุ 1 เดือน -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ ครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ค่านํา้ มันจากสายการบิน ณ วันที่ 21 เมษายน 60 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนาํ้ มัน
หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีนาํ้ มันหลังจากนี้
แถมฟรี Voucher มูลค่า 20 เหรียญสิงคโปร์ ใช้ ท่ี Changi International Airport สําหรับขาไปเท่านั้น
ค่าวีซ่าท่องเทีย่ วเข้าประเทศออสเตรเลีย
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุ ญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าว
 ค่านํา
้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่ น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่ง
ั เพิ่มเอง
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สําหรับคนไทย จ่ ายเพิม
่ 5,000 บาท/ท่าน (ชําระพร้อมกับมัดจํ า)
 ค่าทิปคนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ ต้องจ่ ายเพิม
่ 1,500 บาท/ท่าน (ชําระพร้อมกับยอดส่วนทีเ่ หลือ)
 ค่าทิปคนยกประเป๋ าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋ าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋ าเพียงพอ
 ไม่มีแจกนํ้าดืม
่ บนรถ / ไม่แจกกระเป๋ า
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่ จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชั่วโมง
 กรณีไม่เดินทางพร้ อมกรุป
๊ ตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้ าต้ องทําประกันเพิ่มเอง หรือ จะให้ บริษัทฯ จัดทําให้ ทาง
ลูกค้ าสามารถแจ้ งได้ (เป็ นไปตามกฎหมายทุกท่านต้ องทําประกันการเดินทางกรณีเดินทางกับบริษัททัวร์)
เงือ่ นไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจานวน 20,000.- บาท และ ชาระค่าวีซ่า 5,000.- บาทพร้อมมัดจาเลย
ท่านต้ องเตรียมเอกสารให้ ทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียก่อน
21 วันทํางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียล่าช้ า ไม่ทนั กําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน
และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
สําหรับส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ สําหรับท่านที่รอ
ผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้ วขอชําระยอดค่าใช้ จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้ รับเงินครบทั้งหมดก่อน
วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
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เงือ่ นไขการยกเลิก
ค่ามัดจํ าทัวร์จะถูกนําไปจ่ ายค่าตัว๋ เครือ่ งบิน โรงแรมและวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากท่านยกเลิก
หรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลใดก็ตามจะเป็ นไปตางเงือ่ นไขตามนี้
แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000 บาท
แจ้ งล่วงหน้ า 31– 49 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําตัว๋ ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งล่วงหน้ า 20 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํา 20,000 บาท และมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มดังนี้
- กรณีท่ถี ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจําทั้งหมดและหักค่าใช้ จ่าย 50% จากราคาทัวร์
- กรณีออกตัว๋ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋ หรือยึดมัดจําทั้งหมด
- กรณีย่ืนวีซ่าแล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้ อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจําทั้งหมด
แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง หรือ ไม่ใช้ บริการระหว่างทัวร์จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้ าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางออก หรือเข้ าประเทศ
เนื่องจากมีส่งิ ผิดกฎหมายหรือสิ่งต้ องห้ ามนําเข้ าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้ องหรือความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ ท่านไม่ว่าจํานวน
ทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่สี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่
ครบถ้ วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี อง
ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าวที่พาํ นักอยู่ในประเทศไทย
เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016)
ตัง้ แต่วนั ที ่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป จะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ทีส่ มัครขอวีซ่า
เพือ่ เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้ ผูย้ ืน่ ขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ทีศ่ ูนย์ยืน่ วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง
เพือ่ สแกนลายนิ้วมือ
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสําเนาหน้าทีม่ ีการเดินทางเข้า-ออก หรือ
มีวีซ่าติดมาทั้งหมด (สําคัญมาก)
***การยืน่ วีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็ นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี)
หรือ สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนาพาสปอร์ตไป
รูดเล่มที ่ VFS แล้วนากลับมาพักไว้ทีบ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สําเนาทะเบียนบ้ าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ ามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
5) หนังสือรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ ํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่) หรือสําเนา
ทะเบียนการค้ าถ้ าเป็ นเจ้ าของกิจการ
6) ข้ าราชการจะต้ องมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่)
7) ข้ าราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรข้ าราชเกษียณ
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8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํ าตัวจริง (จะได้คืนเพือ่ ได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยนื่ วีซ่า
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้ บัตร
นักเรียน
10) ขอสําเนาสูติบตั ร เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี
11) เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี หากไม่ได้ เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอเท่านั้น จากบิดาและ
มารดาให้ อนุญาตออกนอกประเทศ
** กรณีเด็กอายุตํา่ กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตวั ทีต่ วั แทนยืน่ วีซ่า VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอจากบิดาและมารดา
อนุญาตออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
12) บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ลูกค้าทีม่ ีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทีผ่ สู ้ งู อายุ 75 ปี ข้ นึ ไปยืนยันทีจ่ ะเดินทาง
จริง บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยืน่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทงั้ หมด
ก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีทีว่ ซี ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบไม่วา่ กรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ ่านแล้วจะยกเลิกเดินทาง
เนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผา่ น
บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมดรวมถึงญาติหรือ
ผูต้ ิดตามทีผ่ ลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ ี)
กรณีทีย่ ืนยันจะให้ยนื่ วีซ่า เนื่องจากต้ องใช้ ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็ นเวลานาน และมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มในการทํา
ประกันสุขภาพซึ่งลูกค้ าจะต้ องจ่ายเองพร้ อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้นอยู่กบั บริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้ า
สามารถทําเองได้ ) หลังจากยื่นแล้ ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อ
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กบั ผลของ
สุขภาพของผู้สงู อายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สําคัญมาก) ทีส่ ามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตร
ประชาชนและ สําเนาทะเบียนบ้ าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ ย่ นื เล่มเข้ า
VFS แล้ วนําเข้ าสถานทูตแล้ วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้ จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้
เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยืน่ วีซ่า หากท่านไม่แจ้ งให้ ทราบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น -กรณีลูกค้าใช้บตั รเอเบค
โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ สาํ หรับเดินทางเพื่อธุรกิจเท่านั้น ซึ่งการเดินทางกับทัวร์จะต้ องยื่น
วีซ่าท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวจะต้ องยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้ าจะใช้ บัตรเอเบค (APEC
CARD) แล้ วไม่สามารถเข้ าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ หากยืน่ วีซ่าท่องเทีย่ ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดย
อัตโนมัติ เนื่องจากตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัติ)
ทัง้ นี้ ขึ้ นอยูก่ ับดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ ต้ องการสอบถามเพิ่มเติมได้ ท่ี : http://thailand.embassy.gov.au/
หรือ โทร. +66 2 344 6300
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เงือ่ นไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ท่ี
จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด หรือ หากต้องการยืน่ คําร้อง
ขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้ าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาํ ระไปแล้ ว และ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้ งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้ หลักฐานปลอม บิดเบือนข้ อเท็จจริง
หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
4. กรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน ขึ้นอยู่กบั ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
ทีอ่ ยู่ ตัวแทนรับยืน่ วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจํ าประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุขมุ วิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
ทําการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้ นวันหยุด 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 ขอสงวนสิ ทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ ะยื่นกรุ๊ ป***
 กรุ ณาเตรียมเอกสารทีช่ ี้แจงไว้ ข้างต้ นให้ ครบตามทีก่ าหนด เพื่อความสะดวกของท่ านเองในการยื่นขอวีซ่า 

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด **
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่ าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด .......................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ........ .............. .......................................................................................
................................................................................................ รหัสไปรษณีย์ .........................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตําแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน หรือร้ านค้ า ......................................................................................................................
ที่อยู่......................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ท่ที าํ งาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กนิ ฉันสามี-ภรรยา (.....)
แยกกันอยู่
ถ้ าสมรสแล้ ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด .................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ...................................................................................................................
โทรศัพท์ท่บี ้ าน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้ วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...........................................................................
ที่อยู่ ..................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ................................
ข้อมูลส่วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............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 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี) .................................................
13. รีเควสที่น่งั .........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้ าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทางสาย
การบินฯ ตามทีร่ ีเควสมา แต่ไม่สามารถการันต์ได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทัวร์เป็ นหลัก)

