พิเศษ!! ร่ วมนับถอยหลังสู่ ปี 2019 และชมพลุอนั ตระการตา ณ เมืองซิดนีย์
สถานที่ติดอับดับ 1 ใน 10 สถานที่น่าเคาท์ ดาวน์ ของโลก "พร้ อมรถรับ - ส่ งโรงแรมที่พกั "
ชมเมืองซิดนีย์ – ล่ องเรื อชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ ผ่ านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE)
พอร์ ต สตีเฟ่ น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรื อชมปลาโลมาโคอาล่ า ปาร์ ค – อุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ นส์ – นั่งรถรางที่ชันทีส่ ุ ด

 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 เต็มอิ่มกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์
 โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK)
กาหนดการเดินทาง
29 ธันวาคม 2018
16.30

น.

19.30 น.

30 ธันวาคม 2018
09.00 น.

เที่ยง
บ่ าย

คา่

29 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562 (NEW YEAR)
สนามบินสุ วรรณภูมิ – ซิดนีย์

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ พบเจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการ
เดินทาง
** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ งทุกชนิดเข้ าเมือง)
ออกเดินทางสู่ซิดนีย์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ EK418
สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง – ล่ องเรื อชมอ่ าวซิดนีย์ – อิสระช้ อปปิ้ งย่ านไชน่ าทาวน์
เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้ องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 4 ชม.)
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือ ง รับกระเป๋ าเรี ยบร้ อยแล้ว นาท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็ นหาด
ทรายสี ทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ นิยมมาพักผ่อนท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสี ยงคลื่นกระทบฝั่ง และกลิ่นอายอัน
สดชื่นของทะเล พร้อมชมบ้านของเศรษฐีบนเนิ นเขา DUDLEY PAGE กับทิวทัศน์ของอ่าวซิ ดนีย ์ และท้องทะเลสี
ครามของมหาสมุทรแปซิ ฟิก จากนั้นนาท่านชมย่านเดอะแก็ป THE GAP นาท่านชม ม้ าหินมิสซิสแม็คควอรี่(MRS
MACQUARIE'S CHAIR) อยูใ่ นโบทานิ กการ์ เด้นเป็ นม้าหิ นตัวโปรดของภรรยาของผูส้ าเร็ จราชการคนแรกของ
รั ฐ นิ ว เซ้ า ท์เ วลส์ ที่ ช อบมานั่ง ชมวิ ว ของอ่ า วซิ ด นี ย ์ และโอเปร่ า เฮ้า ส์ ตรงนี้ ถื อ เป็ นจุ ด ชมวิ ว ที่ ส วยมากและ
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปมากที่สุด
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์
เดินทางสู่ท่าเรื อเซอร์ คูลาร์ คีย ์ (Circular Quay) เพื่อ ล่ องเรื อชมความงามของอ่ าวซิดนีย์ จากนั้น ผ่านชมโรงอุปรากร
ซิดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของสิ่ งก่อสร้ างอันยิ่งใหญ่ ที่มีหลังคาเป็ นรู ปเรื อซ้อนเล่นลม
ทรงคล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ตามแบบสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย ตั้งตระหง่านเป็ นสง่าอยูท่ ี่ปลาย
แหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็กน้อย โดยมีน้ าทะเลล้อมรอบอยู่ถึง 3ด้าน มองดูเหมือนเรื ออ่าวสี ฟ้าคราม
นัน่ คื อซิ ดนี ยโ์ อเปร่ าเฮาส์ หรื อ โรงอุปรากรซิ ดนี ย ์ เปรี ยบเสมือ นสัญลัก ษณ์ ของประเทศออสเตรเลี ย และได้รั บ
ลงทะเบี ย นให้เ ป็ นมรดกโลก จากนั้นผ่าน ชมสะพานซิ ดนี ย์ฮ าเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) อี ก
สัญลักษณ์หนึ่งของมหานครซิ ดนีย ์ ตั้งอยู่กลางเมืองซิ ดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย เป็ นสะพานระนาบเดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก และมองเห็ นวิ ว ของเมื อ งซิ ด นี ย ์ได้อ ย่า งสวยงามที่ สุ ด อิ ส ระช้ อปปิ้ งย่ า นไชน่ าทาวน์ เป็ นแหล่ง รวม
ร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง เป็ ด
ย่าง ที่นี่ มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้ านขายเสื้ อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ
ร้านสิ นค้าปลอดภาษี สิ นค้าที่ ทาในฮ่องกงหรื อจี นในราคาย่อมเยามากมาย เป็ นแหล่งขายสิ นค้าราคาถูกทั้ง รองเท้า
เสื้ อผ้า ชุดว่ายน้ า และชุดชั้นใน และยังเป็ นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้ อของที่ระลึกและผลไม้สดประจาฤดูกาล
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL SYDNEY PARAMATTA **CONFIRM**

31 ธันวาคม 2018
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คา่

โคอาล่ า ปาร์ ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด - นั่งกระเช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ สวนสั ตว์ KOALA PARK เที่ย วชมสวนสัตว์พ้ื นเมื อ ง เพลิ ดเพลิ นไปกับ การชมชี วิ ต
ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้ืนเมืองนานาชนิ ดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ ให้ท่าน
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก ตาม อัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์ บีควิ
นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ น เจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย หุ บเขาสี น้ าเงิ นที่
เกิ ดทัศนี ยภาพอันงดงามหุ บเขาแห่ งนี้ มีภูมิทศั น์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริ กา เพียงแต่ประกายสี น้ าเงิ น
ครอบคลุมหุ บเหว เกิ ดจากน้ ามันจากต้นยูคาลิปตัส ปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทาให้เกิ ดประกายสี น้ า
เงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ จากนั้นเที่ยวชม หุบเขาสามพี่
น้ อง (THREE’S SISTER) ซึ่ งเป็ นยอดเขา 3 ลูก เรี ยงติดกัน ตามตานานเก่าแก่ของชาวอะบอริ จิ้น จากนั้นนาท่านสู่
สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่ อนัง่ รถรางไฟฟ้าที่ดดั แปลงมาจากรถขนถ่านหิ นใน
สมัยก่อน วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศา จากนั้นขึ้น กระเช้ า SCENIC CENDER เพื่อชมความงดงามของ
ทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน ECHO POINT หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ตวั เมืองซิ ดนีย ์
และให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL SYDNEY PARAMATTA **CONFIRM**

** อิสระให้ ท่านได้สัมผัสบรรยากาศการนับถอยหลังเข้ าสู่ ปีใหม่ ***

*** COUNT DOWN NEW YEAR TO 2019 ณ บริเวณ ดาร์ ลงิ่ ฮาร์ เบอร์ ***
หลังจากนั้น บริการรถโค้ชรอรับท่ านเดินทางกลับสู่ โรงแรม
01 มกราคม 2019
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย
คา่

02 มกราคม 2019
เช้ า

พอร์ ต สตีเฟ่ น – ตะลุยเนินทราย - ล่ องเรื อชมปลาโลมา – ซิดนีย์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พอร์ ตสตีเฟ่ น (PORT STEPHEN) บนเนื้ อที่ 2,500 เฮคเตอร์ สัมผัสประสบการณ์อนั ตื่นเต้นกับ
การนัง่ รถ 4 WD ผจญภัยตะลุยเนิ นทราย โดยคนขับรถที่มากด้วยประสบการณ์ สนุกสนานกับกับการเล่นกระดาน
เลื่ อ นบนเนิ น ทราย (SANDUNE BOARD) ให้ ท่า นเดิ นเล่น และถ่า ยรู ป เป็ นที่ ร ะลึ ก บนชายหาด
PORT
STEPHENS WHITE BEACH ให้ท่านสนุก สนานกับ การหาหอย PIPPIS ซึ่ ง เป็ นหอยที่มีในออสเตรเลีย เท่านั้น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ท่าเรื อเพื่อลงเรื อ MOONSHADOW CRUISE
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรื อ
นาท่านล่องเรื อชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ใช้เวลาในการล่องเรื อ ประมาณ 2
ชัว่ โมง จากนั้นเรื อกลับสู่อ่าวเนลสันเพื่อนาท่านเดินทางกลับสู่นครซิ ดนีย ์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL SYDNEY PARAMATTA **CONFIRM**

สนามบินซิดนีย์ – สนามบินสุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ย่านใจกลางเมือง QUEEN VICTORIA BUILDING อาคารควีน วิคตอเรี ยที่ได้รับการปรับปรุ ง
ตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่บนถนนจอร์ จระหว่างถนนมาร์ เก็ตกับ

เที่ยง
บ่ าย

20.20 น.
01.40 น.

ถนนพาร์ ค เป็ นอาคารช้อปปิ้ งสู งสี่ ช้ นั มีสินค้าประเภทแฟชัน่ อัญมณี ของใช้ในบ้านหรื อแม้แต่ดอกไม้สดและขนม
จาพวกเค้กและเบเกอรี่ ถัดจาก QVB บนถนนพิทท์คือ GALLERIES VICTORIA เป็ นช้อปปิ้ งมอล์ที่มีของให้เลือก
ซื้ อหลากหลาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ ท่าน อิสระตามอัธยาศัย **
** สถานทีแ่ นะนา ** ท่านสามารถเดิน เที่ยวชม ในเมืองได้
พิพธิ ภัณฑ์สัตว์น้าซิดนีย์ อะควาเรี่ยม (SYDNEY AQUARIUM)
อาณานิคมแมวน้ าแห่งใหม่ของซิ ดนี ย ์ ท่านยังจะได้ชมสัตว์น้ าของออสเตรเลียมากกว่า 650 สายพันธุ์ และ 11,000
ชนิด ได้ที่ซิดนียอ์ ะควอเรี่ ยมแห่งนี้ ซึ่ งเป็ นจุดท่องเที่ยวอันดับ 1 ในออสเตรเลีย
ตลาดแพดดี้ มาร์ เก็ตหรื อไชน่ าทาวน์
เป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย เป็ นแหล่งขายสิ นค้าราคาถูกทั้งรองเท้า ชุดว่ายน้ า และชุดชั้นใน และยังเป็ น
ตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้ อของที่ระลึกและผลไม้สดประจาฤดูกาล
ดาร์ ลิงฮาร์ เบอร์ (DARLING HARBOUR) อยู่ดา้ นตะวันตกของอ่าวซิ ดนี ย ์ ย่านนี้ เป็ นย่านบันเทิ งและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญ
โรงอุปรากรซิดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) เป็ นเอกลักษณ์ของซิ ดนีย ์ หากมาซิ ดนียแ์ ล้วไม่ได้มาเยือนก็ถือ
ว่ามาไม่ถึง ผูอ้ อกแบบเป็ นชาวเดนมาร์ กชื่อ JOERN UTZON ชนะการออกแบบแต่ทิ้งงานไปกลุ่มสถาปนิกออสเตร
เลี ย จึ ง รวมตัว กันสร้ างจนเสร็ จ ในปี ค.ศ. 1973 มี จุ ดชมวิ ว ที่ สวยงามสามารถเข้าชมภายในอาคารได้เ ป็ นรอบๆ
ระหว่าง 9.00 - 16.00 น. รายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที WWW.SYDNEYOPERAHOUSE.COM
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะนิวเซ้ าท์ เวลส์ (ART GALLERY OF NEW SOUTH WALES) เป็ นที่จดั แสดงศิลปะเอเซี ย
และอะบอริ จิน ที่สาคัญคือเข้าชมฟรี
 ซิตเี้ ซ็นเตอร์ ( CITY CENTRE ) เป็ นย่านใจการเมืองซิ ดนีย ์ ซึ่ งเป็ นย่านธุรกิจ การค้า ห้างสรรพสิ นค้า และร้าน
สิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
ย่ านคิงส์ ครอส ( KINGS CROSS ) เป็ นย่านธุรกิจแสงสี มีร้าน ADULT SHOP มีโรงแรมมากมายย่านนี้ รวมถึง
แหล่งการบันเทิงราตรี นอกจากนั้นยังมีภตั ตาคารและร้านอาหารรวมทั้งแหล่งสิ นค้าชั้นนา
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางจากซิดนีย์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ EK419
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง


*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( ไม่ มเี ตียง )
พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

ราคารวม
ตั๋วเครื่ องบิน + วีซ่า

ราคาไม่ รวมตั๋ว
เครื่ องบิน

64,900.62,900.58,900.55,900.9,900.-

42,500.40,500.36,500.33,500.9,900.-

**ราคาเด็กคือเด็กทีม่ อี ายุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
*** โปรแกรมนีร้ วมค่ าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียแล้ว***
*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป ***
*** กรณีผ้ เู ดินทางในคณะมีไม่ ถงึ 15 ท่ าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
ราคาไม่ รวมตั๋วคือราคาทีไ่ ม่ รวมตั๋วเครื่ องบินทั้งเทีย่ วบินระหว่ างประเทศ และ เทีย่ วบินภายในประเทศ

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ราคานี้รวมค่าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนักงานยกกระเป๋ า
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียม 3 เหรี ยญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 15 เหรี ยญออสเตรเลีย)
ทิปพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 3 เหรี ยญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรี ยญออสเตรเลีย)
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 16,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 21,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
กรณี ที่ลกู ค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้งกับทางบริษัทให้ ทราบตั้งแต่ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้น
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้น
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์)
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าออสเตรเลียไม่ ทนั กาหนดและทางบริษัทฯต้องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน จะไม่ เก็บค่ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย ไม่ ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของ
ท่ านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจาทั้งหมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กับทางบริษัทฯ เพื่อทาวีซ่าก่ อน 21 วันทาการ
*** (เนื่ องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทาการ) ***
เงื่อนไขในการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัตวิ ซี ่ านั้นขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่ านั้น ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่ สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป
ท่ องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่ านั้น
** กรุณาเตรียมเอกสารให้ ครบตามที่สถานทูตกาหนด **

ตั้งแต่ วัน ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ น ไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้ าเมื อ งและพิทัก ษ์ เขตแดนจะเริ่ ม การเก็บข้ อ มู ล ด้ านไบโอ
เมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่ านที่สมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่ านจะต้องมาติดต่อที่ศูนย์ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้ วยตนเองเพื่อสแกนลายนิ้วมือ***
1.สาหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ชุดครุ ย, หรื อใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลัง
เป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ )
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์ มข้อมูลเบอร์ โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์ บา้ น / เบอร์ ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
กรณี ที่ผเู้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต ) ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงินโดยใช้ สมุดเงินฝากตัวจริง หรื อ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้ อนหลัง 6 เดือน อย่ างใดอย่ างหนึ่ง เท่ านั้น!!! ถ้ า
ให้ สาเนาสมุดเงินฝากไม่ สามารถใช้ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียได้
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสื อรับรองการเรี ยน (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาจากที่ว่าการอาเภอ
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสูติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สาหรับผู้ใหญ่ ที่อายุเกิน 75 ปี
ต้ อ งซื้ อ ใบประกัน สุ ข ภาพส าหรั บผู้สู งอายุ ที่เดิน ทางไปต่ างประเทศ (จากบริ ษัท ประกัน ภัย) จากนั้ น ยื่ น เอกสารทั้งหมดเข้ า
สถานทู ตออสเตรเลียไปก่ อ นและจากนั้ น สถานทู ตจะให้ แ บบฟอร์ ม การตรวจสุ ขภาพมาเพื่ อ นาไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ท าง
สถานทูตกาหนดเท่ านั้น
5. สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย

กรณี ผเู้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ ตจี น (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้ อยู่กับทางสถานทูต)
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษัท
ใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิ เ สธการเข้าหรื อ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติ ก ารเดิ นทางท่องเที่ ยวกับ คณะจะใช้หนัง สื อ เดิ นทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดิ นทางไม่ถูก ต้อ ง หรื อ ความประพฤติ ส่อ ไปในทางเสื่ อ มเสี ย หรื อ ด้ว ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ ก องตรวจคนเข้าเมื อ งได้
พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมด หรื อบางส่วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทูต งด
ออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่าง
ด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจากการท่ องเที่ยวนี้เป็ นการ
ชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ใน
การใช้ บริการนั้นที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้เู ดินทางตา่ กว่า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้งให้ ผ้เู ดินทางทราบล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน

กรุณากรอกข้ อมูลตามความจริง
เพื่อประโยชน์ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียของท่ าน
1. ชื่ อ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มกี ารเปลี่ยนชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________
สาเหตุในการเปลี่ยนชื่ อ-นามสกุล _____________________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่ จดทะเบียน

หย่ า

หม้ าย

3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
วันที่เริ่มทางาน / ศึกษา ____________________________________________________________________________
5. ที่อยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________
7. ตาแหน่ งหน้ าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทางาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้ วย _______________________________________________________________________
ความสั มพันธ์ กับผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศนี้มาก่ อนหรื อไม่

เคย

10. ท่ านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรื อไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

