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ENJOY AUSTRALIA 6 DAYS

บริสเบน - ทังกาลูมา - โกลด์โคสท์ - ซิดนี ย์ 6 วัน 4 คืน
ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย ทังกาลูมา รีสอร์ท บนเกาะมอร์ตนั ทีเ่ ต็มไปด้วยความงาม
ของหาดทรายและให้ท่านได้ป้อนอาหารโลมาแสนรู้
บริสเบนเมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ เต็มไปด้วยแหล่ง
ท่องเทีย่ วมากมายจนได้รบั สมญานามว่า รัฐแห่งการพักผ่อน โกลด์โคสท์ เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยบรรยากาศแห่ง
การพักผ่อน และชายหาดสีทองยาวสุดลูกตา สู่เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเคอร์รัมบิน (Currumbin Wildlife
Sanctuary) ตั้งอยู่เขตชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ที่น่เี ป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
พื้นเมืองของออสเตรเลียที่หาดูได้ ยาก ตะลุยโลกแห่งภาพยนตร์ มูฟวี่เวิ ลด์ พบกับตัวละครทีค่ ณ
ุ คุน้ เคยอาทิเช่น
มนุษย์คา้ งคาว นางแมวป่ า และสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดกันอย่างจุใจ ชมมหานครซิ ดนี ย์ เมือง
เอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสาราญชมอ่าวซิ ดนี ย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) ช้อปปิ้ ง
ย่านไชน่า ทาวน์

 พร้อมสะสมไมล์จากการบิ นไทย
 พิ เศษรับประทานอาหารไทย 1 มือ้

กาหนดการเดินทาง 12-17 เมษายน 2563 (สงกรานต์)
DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพ

2

กรุงเทพ -บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า

3

ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – โกลด์โคสท์
โกลด์โคสท์ – สวนสัตว์พนเมื
ื้ อง – MOVIE WORLD –
ซิดนีย ์

4
5

ซิดนีย ์ ชมเมือง - ล่องเรือชมอ่ าวซิ ดนีย ์ – ช้อปปิ้ ง

6

ซิดนีย ์ –กรุงเทพ
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วันแรก (วันที่ 12 เมษายน 2563 )
21.00 น.

คณะเดินทางพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 2 แถว D
เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง (วันที่ 13 เมษายน 63)
00.01 น.
11.50 น.
เที่ยง

คา่

กรุงเทพฯ - บริสเบน

บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า

เหินฟ้ าสู่ บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 473
ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
แล้ วเดินทางเข้ าสู่ตัวเมืองบริสเบน
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม นครบริสเบน เมืองใหญ่ อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้า
บริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด และเป็ นเมืองใหญ่ท่สี ดุ ของ
รัฐควีนส์แลนด์ท่เี จริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้ รับสมญานาม
ว่า “รัฐแห่งการพักผ่อน” นาท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริม
ฝั่งแม่นา้ บริสเบน ที่กว้ างใหญ่ เต็มไปด้ วยพืชพันธุ์เขตร้ อนอันอุดมสมบูรณ์ ผ่าน
ชมซิต้ ี ฮอลล์ ให้ ท่านได้ ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็ นแหล่ง
ร้ านค้ าที่เรียกว่ าย่านควี นส์สตรีท มอลล์ ให้ ท่านได้ อิสระเลือกช้ อปปิ้ งกับสินค้ า
หลากหลายกันได้ ตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือแล้ วโดยสารเรือ เฟอร์ร่ี
สู่เกาะมอร์ตัน ทังกาลูม่า รีสอร์ท (ก่อนขึ้นเรือกรุณาแยกชุดเล่นนา้ หรือกางเกง
ขาสัน้ ใส่กระเป๋ าใบเล็กหิ้วขึ้นบนเรือหากท่านต้องการป้ อนอาหารโลมา ส่วน
กระเป๋ าใบใหญ่เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดส่งไปทีห่ อ้ งพัก) ระหว่ างเดินทางให้ ท่านพักผ่อน
อิริยาบถชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือ ใช้ เวลาโดยสารประมาณ 75 นาทีในการเดินทาง
เดินทางถึง ทังกาลูมา ไวล์ดอลฟิ น รีสอร์ท ตั้งอยู่ในเกาะมอร์ตันที่สร้ างได้
กลมกลืน กับธรรมชาติได้ อย่างสวยงามและเป็ นรีสอร์ทแห่ งเดียวบนเกาะนี้ ที่มี
กิจกรรมหลายอย่างทั้งทางน้าและทางบก ท่านจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติพร้อม
สัมผัสประสบการณ์การป้อนอาหารให้กบั ปลาโลมาจมูกขวดที่อยู่ตาม
ธรรมชาติดว้ ยมือท่านเอง
***(เนือ่ งจากโลมาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาจขึ้ นมาให้ป้อนอาหารแต่ละวัน
ไม่มากเท่ากับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางหรืออาจจะป้อนอาหารไม่ครบทุกท่าน
ในการป้อนอาหารโลมาห้ามสัมผัสโลมาโดยเด็ ดขาด)
รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้องอาหาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั TANGALOOMA RESORT หรื อเทียบเท่ำ
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วันที่สาม (วันที่ 14 เมษายน 63)
ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน - โกลด์โคสท์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ต้ อนรับเช้ าวันใหม่อนั สดใสโดยให้ ท่านได้อสิ ระทากิจกรรมบนเกาะนี้ได้ มากมาย
ไม่ว่าจะเป็ นการเล่นนา้ เล่นเทนนิส วอลเล่ย์บอลชายหาด ชมการให้ อาหารนกพีลี
แกน ตืน่ ตากับบรรดานกพีลีแกนที่จะบินโฉบมารอรับอาหารที่ท่าเรือซึ่งท่าน
สามารถสัมผัสประสบการณ์อนั แปลกใหม่ หรือจะซื้อทัวร์นอกรายการทีต่ อ้ งติดต่อ
หัวหน้าทัวร์ในการจองล่วงหน้าคือ ATV Quad Bike Tours, Whale Watching,
Helicopter Joy Flight, Marine Discovery Cruise
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้องอาหาร
นาท่านสนุกสนานกับการนั่งรถ 4WD (รถ 4WD มีหลายขนาดที่สามารถจุ
นักท่องเที่ยวได้เริ่มจาก 6 ท่านไปจนถึง 22 คนต่อคันและอาจจะนั่งรวมกับทัวร์
อืน่ ๆ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน) ผ่านป่ าและพุ่มไม้ ส่เู นินทรายอัน
กว้ างใหญ่ท่จี ะให้ ท่านได้ตะลุยเนินทรายที่ SAND DUNES ให้ ท่านได้ ลองเล่น
กระดานทรายจากยอดเนินทรายสูงชันสู่ด้านล่างอย่างตื่นเต้ นเร้ าใจ จนได้เวลาทาง
โดยเรือเฟอร์ร่จี ากเกาะมอร์ตัน ใช้ เวลาในการนั่งเรือ 75 นาที ไปยังท่าเรือเมือง
บริสเบน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง โกลด์โคสท์ เมืองตากอากาศชายทะเลที่
เป็ นนิยมมากที่สดุ ในรัฐควีนส์แลนด์ท่มี ีหาดทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร จึง
เป็ นเมืองที่ชาวออสซี่มาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คลื่นเป็ นจานวนมาก
นอกจากนี้โกลด์โคสท์ยังเป็ นที่ชื่นชอบของนักช็อปปิ้ ง เพราะร้ านค้ าเปิ ดให้ บริการ
จนถึง 4 ทุ่มทุกวัน
คา่
รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟ่ ต์ซีฟู๊ดสด ๆ ทานไม่อ้นั

นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก GOLD COAST VOCO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ (วันที่ 15 เมษายน 63)
โกลด์โคสท์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – MOVIE WORLD – ซิดนีย ์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง โกลด์โคสท์ เมืองตากอากาศชายทะเลที่เป็ นนิยม
มากที่สดุ ในรัฐควีนส์แลนด์ท่มี ีหาดทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร จึงเป็ นเมือง
ที่ชาวออสซี่มาอาบแดดและเล่นกระดานโต้ คลื่นเป็ นจานวนมาก นอกจากนี้โกลด์
โคสท์ยังเป็ นที่ชนื่ ชอบของนักช็อปปิ้ ง เพราะร้ านค้ าเปิ ดให้ บริการจนถึง 4 ทุ่มทุก
วัน นาท่านสู่เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเคอร์รัมบิน (Currumbin Wildlife Sanctuary)
ตั้งอยู่เขตชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ที่น่เี ป็ นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่าพื้นเมืองของออสเตรเลียที่หาดูได้ ยาก ซึ่งท่านจะได้ สมั ผัสกับสัตว์
เหล่านี้อย่างใกล้ ชิดระหว่างการเที่ยวชม เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเคอร์รัมบินอยู่ใน
ความดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุส์ ตั ว์ป่า เนชั่นแนล ทรัสต์ (National Trust) ที่มี
นกแก้วตัวเล็กสีสวยจานวนมากและเป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์พ้ ืนเมืองนานาชนิด
ชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้ นื เมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้
วอมแบท ให้ ท่านได้ สมั ผัสและถ่ายรูปคู่กบั โคอาล่าตัวน้ อยอย่างใกล้ ชิด
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เที่ยง

........น.
........น.
คา่

สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์
นาท่านเดินทางสู่ มูฟวีเ่ วิลด์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ ท่านได้ ชมโรงภาพยนต์ท่ี
เป็ นโลกแห่งจินตนาการของผู้มาเยือนจากนานาประเทศ สัมผัสกับตัวละครของ
โรงภาพยนตร์ท่มี ีชื่อเสียง นาท่านนั่งรถไฟชมเทคนิคการถ่ายทาภาพยนตร์ชื่อดัง
เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมนในเรื่องโปลิตจิตไม่ว่าง
ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชื่อดัง อาทิ ลูนนี่ทนู ส์ บั๊กบันนีกระต่ายแสนกล ชมแบทแมน
ภาพยนตร์สามมิติในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีว้ ูด ล่องแพตามหาบั๊กบันนี และ นั่ง
รถแบทแมนบุกเมือง GOTHAM หรือจะนั่งรถไฟเหาะตีลังกาที่ตื่นเต้นเร้ าใจ
ห้ามพลาดโชว์มาใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER
เป็ นการแสดงทีต่ ื่นตาตืน่ ใจ การแข่งรถมอเตอร์ไซด์ และ รถยนต์ท่มี ีการขับอย่าง
ผาดโผน ทะลุกาแพง และสิ่งกีดขวาง พร้ อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็ น
การจาลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLY WOOD
ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน WARNER BROTHER เช่นบั๊ก
บันนีส่ คูปปี้ ดู ภายใต้หลังคาโปร่งใสไม่ตอ้ งร้อน และ เปี ยกฝนเครือ่ งเล่น
SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลังกาผาดโผนนาท่านไปยังดินแดนในโลก
อวกาศ พบกับการผจญภัยอันแสนสนุก มันและประทับใจ BAT WING เป็ น
เครื่องเล่นที่มีความสูงถึง 60 เมตร โดยนาท่านขึ้นไปชมทิวทัศน์ของ MOVIE
WORLD ก่อนพบกับความตื่นเต้นและ หวาดเสียวโดยการทิ้งดิ่งลงมาถึงพื้นด้วย
ความชัน 90 องศาและสนุกประทับใจ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเมืองบริสเบน
ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย ์ โดยสารการบิน แคนตัส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่.....
เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก SYDNEY FOUR POINT BY SHERATON
HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ (วันที่ 16 เมษายน 63)
ซิดนีย–์ หาดบอนได– ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ - ซิดนีย ์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยม
มาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด
อันสดชื่น ทีน่ ิยมเล่นกระดานโต้ คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยงั ได้ เป็ นเส้นทางในการวิ่ง
มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิ ก ปี 2000
ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ าผาเพื่อชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชม
วิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และ
ความงามของปากอ่าวทางเข้ าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยงั เคยเป็ นจุดวางปื น
ใหญ่ยิงต่อต้านข้ าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่
ม้ านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สาเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็ น
ม้ าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ
ด้ านหน้ าเป็ นอ่าวซิดนีย์ท่สี วยงาม
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เที่ยง

คา่

นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็ นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้ เห็น
โรงละครโอเปร่า เฮ้ าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
แวะร้ านช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองเพื่อเป็ นของฝาก อาทิเช่นครีมบารุงผิว หรื อของที่
ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารจีน
ล่องเรือสาราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA
HOUSE) สิ่งก่อสร้ างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้ อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ใน
แบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ างชื่อเสียงให้ กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น
อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้ างกว่าร้ อยล้ านเหรียญ
ใช้ เวลาในการก่อสร้ างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ ลงทะเบียนขึ้นเป็ น
มรกตโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้ วยห้ องแสดงคอนเสิร์ต ห้ อง
แสดงละคร และห้ องภาพยนตร์ และร้ านอาหารจานวนมาก ระหว่างล่องเรือท่าน
ยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้ านเหนือกับ
ตัวเมืองซิดนียเ์ ข้ าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้ อย่างสวยงามและทาให้ การ
เดินเข้ าสูต่ ัวเมืองซิดนีย์ได้ สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นาออกมาล่องอ่าว
อวดความงามในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ ให้ ท่านได้ อสิ ระช้ อป
ปิ้ งที่ย่านซิต้ เี ซ็นเตอร์ หรือช้ อปปิ้ งสินค้ามากมายจากห้ างดัง Queen Victoria
Building (Q.V.B) ได้ รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็ นที่ร้ จู ักกัน
ทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ท่บี นถนน George Street ระหว่างถนน Market
กับ ถนน Park เป็ นอาคารช้ อปปิ้ งสูงสี่ช้นั มีสนิ ค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้
ในบ้ าน หรือแม้ แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ ดนิ สู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อ
สินค้ ายี่ห้อดังมากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก SYDNEY FOUR POINT BY SHERATON หรือ
เทียบเท่า

วันที่หก (วันที่ 17 เมษายน 63)
ซิดนีย ์ - กรุงเทพฯ
เช้า
รับอาหารกล่องจากโรงแรม
06.20 น.
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินคิงส์ฟอร์ตสมิธ ซิดนีย ์ เพื่อเดินทางกลับ
10.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG476
16.20 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
***************

รหัสทัวร์ : THB2-TG-AU-12APR-17APR20

อัตราค่าบริ การ
กาหนดการเดินทาง
12 – 17 เมษายน 2563
คณะผู้เดิ นทาง

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ
(รวมตั ๋วภายในประเทศแล้ว)

ผู้ใหญ่ 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 ลดให้ท่านที่ 3 (เตียงเสริม)

66,900.- บาท
63,900.- บาท
60,900.- บาท
58,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000.- บาท

49,900.- บาท
46,900.- บาท
42,900.- บาท
39,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000.- บาท

***ควรยื่นวีซ่าล่ วงหน้ าและเก็บเอกสารสาหรับยื่นวีซ่าได้ ต้งั แต่ 15 มกราคม – 10 มีนาคม 2563
* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ามันของสายการบิน
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารมากกว่า 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารทีเ่ ป็ นผู้ใหญ่ต่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาเพิ่มขึ้น ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสรุปได้ หลังทีป่ ิ ดกรุ๊ปแล้ วประมาณ 3 อาทิตย์ก่อนเดินทาง
* กรณีออกตั๋วแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
*สาหรับห้ องทีเ่ ป็ นสามเตียง(Triple
room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจานวนน้ อยและบางโรงแรมอาจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็ นห้ อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สาหรับ
ห้ องนอน 3 ท่าน
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วทีล่ ูกค้ าซื้อเองเพื่อต่ อเทีย่ วบินหรือค่ าเดินทางต่ าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบินล่าช้ าหรือ
จานวนผู้เดินทางไม่ครบตามจานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*หากท่านต้ องการอาหารพิเศษหรือทีน่ ่งั บนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้ งให้ เราทราบในตอนจองทัวร์ หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน เพื่อแจ้ งให้ สายการบินทราบแต่จะได้ ตามทีข่ อหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ 4,500 บาท
* กรณีลูกค้ ามีวีซ่าอยู่แล้ ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้ เข้ า -ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยืน่ วีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้ าหน้ าตรวจคนเข้ าเมือง
* หากจานวนลูกค้ าทีเ่ ดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ทีน่ ่งั ในการบริการตลอดการเดินทาง
* โรงแรมทีอ่ อสเตรเลียตามรายการไม่มคี นยกกระเป๋ า
* ราคาทัวร์ไม่รวมทีน่ ่งั Long leg หากท่านต้ องการจะต้ องแจ้ งสายการบินเพื่อซื้อทีน่ ่งั ก่อนเดินทาง(มีจานวนจากัด)
* การใช้ ผ้าเช็ดตัวในโรงแรม หากต้ องการให้ เปลี่ยนทุกวันให้ ทา่ นวางผ้ าเช็ดตัวไว้ ทพี่ ้ ืน ถ้ าแหวนไว้ ทางโรงแรมจะไม่เปลี่ยนให้ เพราะ
ถือว่าท่านยินดีทจี่ ะใช้ ผ้าเช็ดตัวผืนเดิมและยินดีเข้ าร่วมรณรงค์กจิ กรรมลดโลกร้ อน

อัตรานี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ ว ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าโรงแรมทีพ่ ั ก (สองท่านต่ อหนึ่งห้ อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ ว, ค่าเข้ าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ ด้ ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี, ค่าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทีย่ วกับทัวร์เท่านั้น เงือ่ นไขการคุม้ ครอง
 หากลูกค้ าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ ุมครอง ต้ องทาประกัน (รายเดี่ยว) ลูกค้ าสามารถจัดทาเอง
ได้ หรือกรุณาติดต่ อสอบถามกับทางบริษัทฯ
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 อายุ 1-15ปี และ ต่ากว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 กรณีลกู ค้ าอายุตา่ กว่า 1 ปี หรือ 75 ปี ขึ้นไป และ ไม่ได้ เดินทางไป-กลับ พร้ อมกรุป๊ ต้ องทาประกันเดี่ยว
เพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้ าหน้ าที่
 ลูกค้ าที่จอยแลนด์ ทีอ่ าศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ วไม่ค้ มุ ครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
6. ค่านา้ มันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีนา้ มัน หากสายการ
บินเปลี่ยนแปลงภาษีนา้ มันหลังจากนี้
7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สาหรับคนไทย

อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าว
ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด ควรจัดเตรียม 23 กิโลกรัม
: โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าได้ท่านละ 30 กิโลกรัม และ บินภายในสายการบินแควนตัส
(domestic) อนุ ญาตให้โหลดได้ท่านละ 23 กิโลกรัม และ กระเป๋ าเล็กถือขึ้นเครือ่ งได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่ น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ่ังเพิ่ มเอง
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ตามธรรมเนี ยมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
ค่าทิ ปคนขับรถ ตามธรรมเนี ยมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)

โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า ลูกค้ าควรยกกระเป๋ าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
ไม่มีแจกน้ าดืม่ บนรถ / ไม่แจกกระเป๋ า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชั่วโมง
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้ องเตรียมเอกสารให้ ทางบริษัทฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียก่อน
21 วันทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียล่าช้ า ไม่ทนั กาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและ
ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
สาหรับส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการสาหรับท่านทีร่ อผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ อ่านเงื่อนไขและยอมรับ
ข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้ าของสายการบินหรือโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิ ดถนน ระหว่างทาทัวร์ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะคานึงถึง
ความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางออกหรือเข้ าประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิด
กฎหมายหรือสิ่งต้ องห้ ามนาเข้ าประเทศ
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คนื เงินไห้ ท่านไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า
เมืองห้ ามผู้เดินทางออกหรือเข้ าประเทศ ดังนี้
3.1 เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตามที่
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณา
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3.2 บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ ผ้ โู ดยสารอันเนื่องจากหนังสือเดินทาง
ชารุดหรือมีการประทับตราอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่ การเข้ า-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอร์ตทีม่ ีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวัน
เดินทาง
3.3 กรณีลกู ค้ าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้ าหน้ าที่สายการบินไม่อนุญาตให้ เดินทาง
3.4 กรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้ วนและไม่ผ่านมาตรฐานใน
เรื่องการเงินและการทางานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้ งข้ อมูลเป็ นเท็จ แล้ วโดยปฎิเสทวีซ่า
3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยทีท่ ่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทส่ี าย
การบินระหว่างประเทศล่าช้ า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษทั ฯ ทัวร์
เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ ายค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู ้
เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงือ่ นไขตามนี้
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทาการคืนค่ามัดจา 30,000.- บาท.
2. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด 30,000.-บาท
- กรณีทถี่ ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจาทั้งหมด
- กรณีออกตัว๋ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋
3. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดเพราะเป็ นช่ วงพีค (เทศกาลปี ใหม่)
4. แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษทั ฯจะไม่มี
การคืนเงินทั้งหมด
เอกสารในการขอวีซ่า
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย เริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ทีส่ มัค รขอวีซ่า เพือ่ เดินทางไป
ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้ ผูย้ นื ่ ขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ทีศ่ ูนย์ยนื ่ วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพือ่ สแกนลายนิ้วมือ
และต้องจองคิววีซ่าก่อนยืน่ เท่านัน้
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสาเนาหน้าทีม่ ีการเดินทางเข้า-ออก หรือมี
วีซ่าติดมาทั้งหมด (สาคัญมาก)
***การยืน่ วีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็ นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่
VFS แล้วนากลับมาพักไว้ทีบ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สาเนาทะเบียนบ้ าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ ามี), สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
5) หนังสือรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่) หรือสาเนา
ทะเบียนการค้ าถ้ าเป็ นเจ้ าของกิจการ
6) ข้ าราชการจะต้ องมีหนังสือรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ งั คู่)
7) ข้ าราชการเกษียณอายุ ขอสาเนาบัตรข้ าราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาตัวจริง (จะได้คืนเพือ่ ได้รบั
พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลีย
ไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยนื่ วีซ่า
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุ ดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้ บัตรนักเรียน
10) ขอสาเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
11) เด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี หากไม่ได้ เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
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11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาเภอเท่านั้น จากบิดาและ
มารดาให้ อนุญาตออกนอกประเทศ
** กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตวั ทีต่ วั แทนยืน่ วีซ่า VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากทางอาเภอจากบิดาและมารดาอนุญาต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
12) บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ลูกค้าทีม่ ีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทีผ่ สู ้ งู อายุ 75 ปี ข้ นึ ไปยืนยันทีจ่ ะเดินทาง
จริง บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื ่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อน
เดินทาง 15 วัน ในกรณีทีว่ ซี ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมี ผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบไม่วา่ กรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนือง
จากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญาติหรือผูต้ ิดตามทีผ่ ลวี
ซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ ี)
กรณีทยี่ ืนยันจะให้ยนื่ วีซ่า เนื่องจากต้ องใช้ ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็ นเวลานาน และมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มในการทา
ประกันสุขภาพซึ่งลูกค้ าจะต้ องจ่ายเองพร้ อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้ า
สามารถทาเองได้ ) หลังจากยื่นแล้ ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อ
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกาหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของ
สุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ เบอร์โทรศัพท์บา้ น และอีเมล์ (สาคัญมาก) ทีส่ ามารถติดต่อได้ ลงในสาเนาบัตร
ประชาชนและ สาเนาทะเบียนบ้ าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ ย่นื เล่มเข้ า VFS
แล้ วนาเข้ าสถานทูตแล้ วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้ จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม
หากมีการใช้เล่ม
เดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยืน่ วีซ่า
หากท่านไม่แจ้ งให้ ทราบ บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น -กรณีลูกค้าใช้บตั รเอเบค
โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ สาหรับเดินทางเพื่อธุรกิจเท่านั้น 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) โดยอัตโนมัติ
เนือ่ งจากตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัติ) ทัง้ นี้ข้ ึนอยู่กบั
ดุ ลพินจิ ของลูกค้าในการตัดสินใจ ต้ องการสอบถามเพิ่มเติมได้ ท่ี : http://thailand.embassy.gov.au/ หรือ โทร. +66 2
344 6300
เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ ีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะ
เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด หรือ หากต้องการยืน่ คาร้องขอวี
ซ่ าใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้ าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ ชาระไปแล้ ว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้ งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้ หลักฐานปลอม บิดเบือนข้ อเท็จจริง หรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด

รหัสทัวร์ : THB2-TG-AU-12APR-17APR20

ทีอ่ ยู่ ตัวแทนรับยืน่ วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุขมุ วิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
ทาการ : 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
**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดู เอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ ะยืน่
 กรุณาเตรียมเอกสารทีช่ ี้ แจงไว้ขา้ งต้นให้ครบตามทีก่ าหนด เพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ ขอวีซ่า 
**** เมื่อท่ านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

