BW...HOLIDAY AUSTRALIA TOUR
(PROMOTION)
บริสเบน – โกลดโคสท - ซิดนีย 5 วัน 3 คืน
บริษัท บิ๊กเวิลด ฮอลิเดย จํากัด ขอนําทานเดินทางสูออสเตรเลีย นําทานสูรัฐควีนสแลนด รัฐแหง
แสงอาทิตยอันแสนสดใสของประเทศออสเตรเลีย
เดินทางสูโ กลดโคสท
เมืองสวรรคแหงการพักผอนของ
ออสเตรเลียที่มีหาดทรายสีทองยาวสุดลูกตา เขตรักษาพันธุสัตวปาเคอรรัมบิน ใหทานไดสัมผัสและถายรูปคูกับ
โคอาลาตัวนอยอยางใกลชิด สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือของทานเอง ชมทัศนียภาพที่สวยงามของ
เมือง Gold Coast แบบ 360 องศา ทีอ่ าคาร Q1 OBSERVATION DECK นครซิดนียช มเมืองหาดบอนได
นําทาน ลองเรือสําราญ ชมความงามของอาวซิดนีย ชมโรงละครโอเปราเฮาสที่ไดเปนมรดกโลกแหงใหมจาก
องคการยูเนสโก สัญลักษณของเมืองซิดนีย เคียงคูกับสะพานฮารเบอร มาหินของมิสซิสแม็คควอรี่ มานั่งหินตัว
โปรดของภริยาของผูสําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส นําทานชอปปงยานไชนา ทาวนใหทานไดซื้อสินคา
มากมายเพื่อเปนของฝาก

 พิเศษ.. อาหารค่ําแบบบุฟเฟตอาหารทะเล สด ๆ ทานไมอั้น ณ ภัตตาคารในโรงแรม
กําหนดการเดินทาง

23 –27 มีนาคม 2560
DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพ – นครซิดนีย
นครซิดนีย – บริสเบน – ชมเมือง – โกลดโคสท
พิเศษ.. บุฟเฟตซฟี ูด ไมอั้น
โกลดโคสท- Q1 OBSERVATION DECK ชมวิว
เมืองโกลดโคสท-เขตรักษาพันธุสัตวปาเคอรรัมบิน
บริสเบน (บิน) ซิดนีย
ซิดนีย – ชมหาดบอนได – เดอะ แกป - ลองเรือชม
อาวซิดนีย ชอปปง

2
3
4
5

ซิดนีย – กรุงเทพฯ

วันแรก (วันที่ 23 มีนาคม 2560) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย
15.00 น.
คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 6 แถว N
เคานเตอรสายการบินแควตัส แอรเวย (QF) เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการ
เดินทาง
18.00 น.
เหิรฟาสู นครซิดนีย โดยเที่ยวบินที่ QF024
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วันที่สอง (วันที่ 24 มีนาคม 2560) นครซิดนีย – บริสเบน – ชมเมือง – โกลดโคสท
07.25 น.
เดินทางถึงทาอากาศยานฟอรดสมิทธ นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
10.00 น.
ออกเดินทางสู เมืองบริสเบน โดยเที่ยวบินที่ QF 516
10.30 น.
เดินทางถึง เมืองบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนสแลนด หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ดานศุลกากรแลวนําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองบริสเบน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม นครบริสเบน เมืองใหญอันดับสามของประเทศ ตั้งอยูบนฝงแมน้ํา
บริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด และเปนเมืองใหญที่สุดของรัฐควีนสแลนดที่
เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จนไดรับสมญานามวา “รัฐแหงการ
พักผอน” นําทานชมเซาทแบงค ปารกแลนด สวนสาธารณะริมฝงแมน้ําบริสเบน
ที่กวางใหญ เต็มไปดวยพืชพันธุเขตรอนอันอุดมสมบูรณ ผานชมซิตี้ ฮอลล ให
ทานไดชมสถาปตยกรรมที่งดงาม ผานยานกลางเมืองที่เปนแหลงรานคาที่เรียกวา
ยานควีนสสตรีท มอลล ใหทานไดอิสระเลือกชอปปงกับสินคาหลากหลายกันได
ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางตอไปยังเมือง โกลดโคสท เมืองตากอากาศชายทะเล
ที่เปนนิยมมากที่สุดในรัฐควีนสแลนดที่มีหาดทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร จึง
เปนเมืองที่ชาวออสซี่มาอาบแดดและเลนกระดานโตคลื่นเปนจํานวนมาก
นอกจากนี้โกลดโคสทยังเปนเปนที่ชื่นชอบของนักช็อปปงเพรารานคาเปดใหบริการ
จนถึง 4 ทุมทุกวัน
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา แบบบุฟเฟตซ ีฟูด อาหารทะเลสด ๆ ทานไมอั้น ณ
หองอาหารในโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสูทพี่ ัก GOLD COAST WATERMARK HOTEL หรือ เทียบเทา
วันที่สาม (วันที่ 25 มีนาคม 2560)
เชา

เที่ยง

โกลดโคสท- Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมืองโกลดโคสท
เขตรักษาพันธุสัตวปาเคอรรัมบิน - บริสเบน- ซิดนีย
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู อาคาร Q1 OBSERVATION DECK เปนอาคารที่พักอาศัยที่
สูงที่สุดในโลกมีจํานวนชั้นถึง 80 ชั้น เปนรีสอรทระดับหรู 5 ดาว บริการดวยลิฟท
ความเร็วสูงขึ้นไปยังชั้นที่ 77 และ 78 ซึ่งเปนชั้นชมวิว ทานจะไดชมทัศนียภาพที่
สวยงามของเมือง Gold Coast แบบ 360 องศา จากนั้นนําทานเดินทางสู
เขตรักษพันธุสัตวปาเคอรรัมบิน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต
เขตรักษาพันธุสัตวปาเคอรรัมบิน (Currumbin Wildlife Sanctuary) ตั้งอยูเขต
ชานเมืองโกลดโคสตทางตอนใตของเซิรฟเฟอรพาราไดซ ที่นี่เปนที่อยูอาศัยของ
สัตวปาพื้นเมืองของออสเตรเลียที่หาดูไดยาก ซึ่งทานจะไดสัมผัสกับสัตวเหลานี้
อยางใกลชิดระหวางการเที่ยวชม เขตรักษาพันธุสัตวปาเคอรรัมบินอยูในความดูแล
ของศูนยอนุรักษพันธุสัตวปา เนชั่นแนล ทรัสต (National Trust) ที่มีนกแกวตัว
เล็กสีสวยจํานวนมากและเปนที่อยูอาศัยของสัตวพื้นเมืองนานาชนิด ชมธรรมชาติ
และความนารักของเหลาสัตวพื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาลา จิงโจ วอมแบท
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17.05 น
19.40 น.
ค่ํา

ใหทานไดสัมผัสและถายรูปคูกับโคอาลาตัวนอยอยางใกลชิด สนุกสนานกับการให
อาหารจิงโจจากมือของทานเอง จากนั้นเดินทางกลับสูเมืองบริสเบน
หลังอาหารนําทานเดินทางสู สนามบินภายในประเทศของเมืองบริสเบน
นําทานเดินทางสู นครซิดนีย โดยเที่ยวบินที่ QF549
ถึง ทาอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ นครซิดนีย เมืองเอกแหงรัฐนิวเซาทเวลส
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก METRO CENTRAL / SYDNEY TRAVELODGE
HOTEL หรือ เทียบเทา

วันที่สี่ (วันที่ 26 มีนาคม 2560)
ซิดนีย – ชมหาดบอนได – ลองเรือชมอาวซิดนีย – ช็อปปง
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานชมนครซิดนีย โดยผานชม หาดบอนได หาดทรายที่หนุมสาวชาวออสซี่
นิยมมาพักผอนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศทามกลางสายลม แสงแดด อัน
สดชื่น ที่นิยมเลนกระดานโตคลื่น หาดทรายแหงนี้ยังไดเปนเสนทางในการวิ่ง
มาราธอนและวอลเลยบอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปก ป 2000
ผานชมบานของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหนาผาเพื่อชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของอาวซิดนีย และมหาสมุทรแปซิฟคที่สวยงาม แวะทีเ่ ดอะแกป จุดชมวิว
ที่สวยงามอีกแหงที่ทานจะไดชมทองทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟก และ
ความงามของปากอาวทางเขาซิดนียในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเปนจุดวางปน
ใหญยิงตอตานขาศึกที่เขามาทางเรือในยามสงคราม มาหินของมิสซิสแม็คควอรี่
มานั่งหินตัวโปรดของภริยาของผูสําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส ซึ่งเปน
มาหินทรายอยูปลายสุดของสวนสาธารณะ
ดานหนาเปนอาวซิดนียที่สวยงาม
นอกจากนี้ดานบนสวนสาธารณะยังเปนจุดถายรูปที่สวยงามที่ทานจะถายรูปใหเห็น
โรงละครโอเปรา เฮาสและสะพานฮารเบอรเปนสัญลักษณของนครซิดนีย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต อาหารเอเซียบนเรือ
หลังจากนั้นนําทาน ลองเรือสําราญในอาวซิดนีย เพื่อชมโรงละครโอเปราเฮาส
(OPERA HOUSE) สิ่งกอสรางที่โดดเดนดวยหลังคารูปเรือซอนกันอันเปน
เอกลักษณในแบบสถาปตยกรรมรวมสมัยที่สรางชื่อเสียงใหกับออสเตรเลีย
ออกแบบโดย ยอรน อูซอง สถาปนิกชาวเดนมารก ดวยงบประมาณในการกอสราง
กวารอยลานเหรียญ ใชเวลาในการกอสรางนานถึง 14 ป และองคการยูเนสโกได
ลงทะเบียนขึ้นเปนมรกดโลกในป พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปดวยหองแสดง
คอนเสิรต หองแสดงละคร และหองภาพยนตร และรานอาหารจํานวนมาก
ระหวางลองเรือทานยังสามารถถายรูปกับสะพานฮารเบอร
ที่เชื่อมตอระหวาง
ซิดนียทางดานเหนือกับตัวเมืองซิดนียเขาหากัน ทอดยาวกลางอาวซิดนียไดอยาง
สวยงามและทําใหการเดินเขาสูตัวเมืองซิดนียไดสะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาว
ออสซี่นําออกมาลองอาวอวดความงามในอาวแหงนี้ จากนั้นเดินทางกลับสูซิดนีย
แวะรานชอปปงสินคาพื้นเมืองเพื่อเปนของฝาก อาทิเชนครีมบํารุงผิว หรือของที่
ระลึกตาง ๆ เชนพวงกุญแจโคอาลา หรือจิงโจ
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารไทย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก METRO CENTRAL / SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หา (วันที่ 27 มีนาคม 2560) ซิดนีย – กรุงเทพฯ
06.30 น.
รับอาหาร ณ หองหาหารในโรงแรม
07.20 น.
นําทานเดินทางสูท าอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ นครซิดนีย อาคารระหวางประเทศ
10.50 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควตัส แอรเวย (QF) เที่ยวบินที่ QF023
16.40 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…
***********************************

กําหนดการเดินทาง

อัตราคาบริการ
23 –27 มีนาคม 2560

คณะผูเดินทาง
ผูใหญ พัก 2-3 ทาน/หอง
เด็ก (อายุตํากวา 12 ป) พักกับ 1 ผูใหญ
เด็ก (อายุตํากวา 12 ป) พักกับ 2 ผูใหญมีเตียง
เด็ก (อายุตํากวา 12 ป) พักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง
หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ

ราคารวมตัว๋
23 -27 มีนาคม 60

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน
(ลูกคาตองจองตัว๋ ระหวาง
ประเทศและตั๋วภายในมาเอง )

52,900.- บ าท
48,900.- บาท
45,900.- บาท
41,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000.- บาท

33,900.- บาท
30,900.- บาท
28,900.- บาท
26,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000.- บาท

ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หอง ทานที่ 3 ลด
* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
* การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผโู ดยสาร จํานวน 20 ทานขึน้ ไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 20 ทาน บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
* กรณีออกตั๋วแลวมีการยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาตั๋วได (NO REFUND) เพราะเปนเงื่อนไขตั๋วกรุป ของสายการบิน
* สําหรับหองที่เปนสามเตียง (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนนอยและบางโรงแรมอาจจะเปนเตียงใหญสองเตียงที่
สามารถพักได 3 ทาน ( 2 Double beds ) หรืออาจเปนหอง 1 เตียงใหญและ 1 เตียงเสริม( 1 Double + 1 Extra bed )
สําหรับหองนอน 3 ทาน
* บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบินลาชา
หรือจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวน กรุปไมสามารถออกเดินทางได
*หากทานตองการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน กรุณาแจงใหเราทราบในตอนจองทัวรหรือ
กอนเดินทางอยางนอย 10 วัน เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามทีข่ อหรือไมขึ้นอยูกับสายการบินจะพิจารณาให
* มีวีซาออสเตรเลียแลว ลดทานละ 4,500 บาท
* กรณีลูกคามีวีซาอยูแลว หรือ มีบัตรอนุญาตใหเขา-ออก ประเทศ โดยไมตองยื่นวีซา เชน บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบหรือคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น หากไมไดรับอนุญาตเขาประเทศ เนื่องจากเปนดุลพินิจของเจาหนาตรวจคนเขาเมือง
* หากจํานวนลูกคาที่เดินทาง 15 -18 ทานหรือต่ํากวา บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทาง
* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไมมีคนยกกระเปา
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อัตรานี้รวม











คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอรเวย (QF) ตามเสนทาง
คาโรงแรมที่พัก (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี, คาวีซาเขาประเทศ
ออสเตรเลีย
คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ

คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
สําหรับผูเดินทางไปพรอมกรุป ในระยะเวลาทองเที่ยวกับทัวรเทานั้น ประกันการเดินทางจะไมคมุ ครองผูที่อายุต่ํา
กวา 1 ปหรือเกิน 85 ปขึ้นไป (อายุ 1-15ป และ 75-84ปคุมครอง 50 % รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม ) และทานที่
ไมไดเดินทางจากประเทศไทยพรอมกับกรุป บริษทั จะคืนคาประกันการเดินทางใหทานละ 200 บาท ทานสามารถทํา
ประกันดวยตัวทานเอง หรือหากตองการใหทางบริษัททําประกัน(รายเดี่ยว)ให กรุณาติดตอสอบถามกับทางบริษัท

คาน้ํามันจากสายการบินวันที่ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตาม
ภาษีน้ํามัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีนา้ํ มันหลังจากนี้

คาวีซาออสเตรเลีย สําหรับคนไทย

อัตรานี้ไมรวม











คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนดที่ สายการบินอนุญาตใหโหลดกระเปาขึ้นเครื่อง
ไดทานละ 1 ใบ (30 กิโลกรัม) และกระเปาเล็กถือขึ้นเครื่องได 1 ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัมตอใบ
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิม่ เอง
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาทิปไกด คาทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน สวนคาทิปคนยกประเปาที่
โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมสวนใหญไมมี
พนักงานยกกระเปาเพียงพอ
ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถ/ ไมแจกกระเปา
ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยสวนใหญจะขายเปนเน็ตเปนชั่วโมง

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท ตอการจองทัวรหนึ่งทาน
ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียกอน 21 วัน
ทํางาน หรือกอน 3 สัปดาห
หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียลาชา ไมทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวี
ซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการสําหรับทานที่รอผล
วีซา หรือหากผลวีซาผานแลวขอชําระยอดคาใชจายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไมไดรับเงินครบทั้งหมดกอน
วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ

เงื่อนไขการยกเลิก
คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตั๋วเครื่องบิน คาโรงแรมและคาวีซาลวงหนาซึ่งไมสามารถเรียกเงินคืนได หากผูเดินทาง
ยกเลิกหรือไมสามารถเดินทางไดดว ยเหตุผลไดก็ตามจะเปนไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 51 วันทําการคืนคามัดจํา 20,000.- บาท.
แจงลวงหนา 31– 50 วัน กอนเดินทาง หักคามัดจําตั๋วทานละ 20,000 บาท
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แจงลวงหนา 21 - 30 วัน กอนเดินทาง ยึดคามัดจํา 20,000.- บาท และมีคาใชจา ยเพิ่มดังนี้
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดคามัดจําทั้งหมดและหักคาใชจาย 50% จากราคาทัวร
- กรณีออกตั๋วแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาตั๋ว หรือยึดมัดจําทั้งหมด (บริษทั ฯ ตองออกตั๋วโดยสวนใหญอยาง
นอย 15 วันกอนเดินทาง)
- กรณียื่นวีซาแลว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคาวีซา สถานทูตไมคืนคาวีซา (NON REFUND)
- กรณีติดธุระสวนตัว หรือ เอกสารไมพรอมที่จะยื่นวีซา ขอยึดมัดจําทั้งหมด
แจงลวงหนา 1 – 20 วัน กอนเดินทาง จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง หรือไมใชบริการระหวางทัวร จะไมมีการคืนเงินไมวากรณีได ๆทัง้ สิ้น

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลาชาของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเดินทางเปน
สําคัญ และบริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางออก หรือเขาประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งตองหามนําเขาประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษทั ฯไมคืนเงินไหทานไมวาจํานวนทัง้ หมดหรือบางสวน บริษัทฯจะไมรับผิดชอบ
ในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซาอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซาไมครบถวนและไมผานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการ
ทํางานของตัวผูโ ดยสารเอง บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับ
ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย บริษทั ฯจะไมรับผิดชอบคาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ทานออกตั๋ว
เองเพื่อตอเครื่องในกรณีที่สายการบินระหวางประเทศลาชา

เอกสารในการขอวีซา (update 03-May-2016)
ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป จะเริ่มการเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซ จากผูสมัครทุกทาน ที่สมัครขอวีซา
เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผูยื่นขอวีซาทุกทาน จะตองมาติดตอ ที่ศูนยยื่นวีซาออสเตรเลีย ดวยตนเอง
เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
1)

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

9)

หนังสือเดินทาง มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถายสําเนาหนาที่มีการเดินทางเขา-ออก หรือ
มีวีซาติดมาทั้งหมด (สําคัญมาก)
*** การยื่นวีซาออสเตรเลียไมจําเปนตองนําพาสปอรตเขาสถานทูต สามารถใชเรคคอรดการเดินทาง (ถามี) หรือ
สําเนาหนาพาสปอรต ยื่นได แตหากใหทางบริษัทฯ มา จะดีกวาเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนําพาสปอรตไปรูดเลมที่
VFS แลวนํากลับมาพักไวที่บริษัทฯ ทางลูกคาจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
รูปถายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไดทั้งคู) หรือสําเนา
ทะเบียนการคาถาเปนเจาของกิจการ
ขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไดทั้งคู)
ขาราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรขาราชเกษียณ
หลักฐานการเงิน โดยใชสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะไดคืนเพื่อไดรบั
พิจารณาวีซาแลว) หรือ statement ยอนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเทานั้น หมายเหตุ สถานทูต
ออสเตรเลียไมรับ Bank Guarantee ในการใชยื่นวีซา
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปดเทอมใชบัตร
นักเรียน
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10) ขอสําเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ํากวา 16 ป
11) เด็กอายุต่ํากวา 16 ป หากไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา

11.1 จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูที่ไมไดเดินทางไปดวย โดยใหทางอําเภอออกใหอนุญาตออก
นอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม 1229
11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไมไดเดินทางพรอมกับเด็กทัง้ คู ทางผูปกครองทั้ง 2 ตองไปขอโดยใหทางอําเภอ
ออกให อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอรม 1229 และ ตองไปโชวตัวที่ตัวแทน
ยื่นวีซา VFS ทั้งคูพรอมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพรอมกันไมตองใชหนังสือยินยอม
12) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับลูกคาที่มีอายุเกินกวา 75 ป ( ยกเวนกรณีที่ผูสูงอายุ 75 ปขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทาง
จริง บริษัทฯจะดําเนินการใหและแนะนําใหยื่นวีซากอนวันเดินทางมากกวา 45 วัน และตองจายคาทัวรทั้งหมด
กอนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซาไมผานหรือออกไมทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําใหเดินทางไมไดบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบไมวากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไมรบั ผิดชอบกรณีเพื่อนรวมเดินทางที่ผานแลวจะยกเลิกเดินทาง
เนืองจากมีบางทานในคณะไมผาน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูติดตาม
ที่ผลวีซาออกแลวแตยกเลิกเพราะกรณีนี้)
กรณีที่ยืนยันจะใหยื่นวีซา เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการยื่นวีซาเปนเวลานาน และมีคาใชจายเพิ่มในการทํา
ประกันสุขภาพซึ่งลูกคาจะตองจายเองพรอมกับตอนยื่นวีซา (ราคาขึ้นอยูกับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกคา
สามารถทําเองได) หลังจากยื่นแลว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะสงใบฟอรม (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซาอีกที นอกจากนี้วีซาขึ้นอยูกับผลของ
สุขภาพของผูสูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเปนรายบุคคล สวนวันรับวีซาไมสามารถระบุได กรุณาใส
หมายเลขโทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทบาน และอีเมล (สําคัญมาก) ที่สามารถติดตอได ลงในสําเนาบัตร
ประชาชนและ สําเนาทะเบียนบาน เพื่อกรอกฟอรมในการยื่นวีซา
13) ระยะเวลาในการยืน่ วีซาประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางทานไดยื่นเลมเขา VFS
แลวนําเขาสถานทูตแลวไมสามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม หากมีการใชเลม
เดินทางไปประเทศอื่นกอน จะตองแจงใหเราทราบกอนยื่นวีซา หากทานไมแจงใหทราบ บริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัตวิ ีซานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เปนแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได
ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเทีย่ วยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทานั้น

กรณีถูกปฎิเสทวีซา
1. หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด หรือ หากตองการยื่นคํารองขอวีซา
ใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินคาทัวรทงั้ หมด
3. หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเนื่องมาจากการใชหลักฐานปลอม บิดเบือนขอเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
4. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซา ของทาน ขึ้นอยู
กับทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
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ที่อยู ตัวแทนรับยื่นวีซา ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
ทําการ : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร ถึง วันศุกร ยกเวนวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100
อีเมล :info.dibpth@vfshelpline.com
เว็บ :www.vfs-au.net
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับยืน่ วีซา หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา ไมตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุป***
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไวขางตนใหครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอวีซา 

**** เมือท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงหมดแล้
ั
ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพือ่ ประโยชนในการยื่นวีซาของทาน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปเกิด .......................................... อายุ .................... ป สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ............................
โทรศัพทบาน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปจจุบัน .............................................. ตําแหนง .....................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน หรือรานคา ................................................................... ที่อยู ...................................................
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย .............................
โทรศัพทที่ทํางาน ............................................... โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา (.....) มาย (.....) อยูกินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู
ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปเกิด ........................................
ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพทที่บาน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดวยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
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8. กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู ....................................................................................... รหัสไปรษณีย ............
โทรศัพท .........................................
9. ทานเคยถูกปฏิเสธการวีซาหรือไม ไมเคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ.................... ...........................
ขอมูลสวนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทหองพัก (จัดหองพัก)
10.1 หองพักผูใหญ 2 ทาน (TWN / DBL) ............หอง
10.2 หองพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใหญ……..หอง
10.3 หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (มีเตียง)
10.4 หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (ไมมีเตียง)
10.4 หองพักผูใหญ 3 ทาน (TRP) เตียงเสริม ………..หอง
10.5 หองพัก 1 ทาน (SGL) ………หอง
11. อาหาร
ไมทานเนื้อวัว
ไมทานเนื้อหมู
ไมทานสัตวปก
อื่นๆ............................................................
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