++โปรส่วนลดสำหรับลูกค้ำ 1,000 บำท ++
เพียงจองและชำระ ภำยในวันที่ 31 ม.ค.63

รหัสโปรแกรม : 17258 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
BW…PARADISE AUSTRALIA 6 DAYS
4NIGHTS
ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ - บริสเบน –
โกลด์โคสท์ 6 วัน 4 คืน
บริษทั ฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิ ดนี ย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์
ล่องเรือสาราญชมอ่าวซิ ดนี ย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิง่ ก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียทีอ่ งค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ล่องเรือสาราญ ชมความงามของอ่าวซิ ดนี ย์ ท่ามกลางแสง
ตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์ ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตานาน
แห่งอุทยานแห่งชาติ บลูเม้าท์เท่นส์ อันเป็ นมรดกตื่นเต้นสุดระทึกใจกับการนั ่งรถ 4WD ตะลุยเนิ นทราย และ
สนุกสนานกับการเล่นแซนดูนบอร์ด ที่ Port Stephens แล้วล่องเรือสาราญ Moonshadow Cruise ชม
ปลาโลมาแสนน่ารัก นาท่านสู่รฐั ควีนส์แลนด์ รัฐแห่งแสงอาทิตย์อนั แสนสดใสของประเทศออสเตรเลีย เมือง
บริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ เดินทางสู่โกลด์โคสท์ เมืองสวรรค์แห่งการพักผ่อนของออสเตรเลียทีม่ ี
หาดทรายสีทองยาวสุดลูกตา เข้าชม MOVIE WORLD ทีท่ ่านจะได้พบกับตัวแสดงของหนังดังอย่างใกล้ชดิ ชม
สัตว์พน้ื เมืองหลากหลายชนิดที่ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเคอร์รมั บิน สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของ
ท่านเอง

● พร้อมสะสมไมล์จากการบิ นไทย
● รับประทานอาหารไทย 1 มือ้

กำหนดกำรเดินทำง

12 –17 เมษำยน 2563 (สงกรำนต์)
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DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพ – ซิดนีย ์
ซิดนีย ์ – อุทยำนแห่ งชำติบลูเม้ำท์
เท่นส์- ซิดนีย ์ ช้อปปิ้ ง
ซิดนีย ์ – พอร์ต สตีเฟ่ นส์- นังรถ
่ 4
WD -ตะลุยบนเนินทรำย- ล่องเรือ
สำรำญชมปลำโลมำ
ซิดนีย ์ – เทีย่ วชมเมือง – ล่องเรือชม
อ่ ำวซิดนีย ์ (บิน)บริสเบน

2

3

4
5

โกลด์โคสท์- เขตรักษำพันธุส์ ตั ว์ป่ำ
เคอร์รมั บิน-มู ฟวีเ่ วิลด์

6

โกลด์โคสท์ – บริสเบน – กรุงเทพฯ

HOTEL

At Sydney Hotel
At Sydney Hotel

At Brisbane Hotel
At Gold Coast
Hotel

วันแรกของกำรเดินทำง (12 เมษำยน 2563) กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์
16.00 น.
พร้ อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย เจ้ ำหน้ ำที่
คอยให้ กำรต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกด้ ำนเอกสำรและสัมภำระ

BW.PARADISE AUSTRALIA (TG) 12-17APR20
Page 2

++โปรส่วนลดสำหรับลูกค้ำ 1,000 บำท ++
เพียงจองและชำระ ภำยในวันที่ 31 ม.ค.63

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
19.20 น.

ออกเดินทำงสู่ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG475

วันที่สองของกำรเดินทำง ( 13 เมษำยน 2563) ซิดนีย ์ – อุทยำนแห่งชำติบลูเม้ำท์เท่นส์- ซิดนีย ์ ช้อปปิ้ ง
07.20 น

เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย หลัง
ผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ ำเมือง
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ อุทยำนแห่งชำติบลูเม้ำท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อนั สวยงำมบน
ผืนแผ่นดินและหุบเขำอันกว้ ำงใหญ่ซ่งึ เป็ นที่อยู่ของนกนำนำชนิด
สัตว์ต่ำงๆ
สำมำรถอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและเต็มไปด้วยต้นยูคำลิปตัสเวลำมองระยะไกล
เป็ นสีนำ้ เงินตำมหุบเขำอันกว้ ำงใหญ่ ผ่ำนเมืองเล็กๆกลำงหุบเขำชื่อว่ำ
KATOOMBA จำกนั้นชม เขำสำมอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็ น
แท่นหินใหญ่สำมก้อนรูปทรงแปลกตำที่เกิดจำกฝนและลมพัดจนเกิดเป็ นตำนำน
ควำมรักอันแสนเศร้ ำของยักษ์สำวอะบอริจินสำมตนที่ถูกสำปให้ เป็ นหินสำมก้อน
ทำให้ หุบเขำแห่งนี้มีควำมงำมยิ่งขึ้น จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ SCENIC WORLD
บริษัทที่บริกำรกระเช้ ำและรถรำงลงหุบเขำทำให้ ท่ำนได้ ชมเขำสำมอนงค์ได้ สวยงำม
ยิ่งขึ้นอีกมุม นำท่ำนนั่งรถรำงไฟฟ้ำ (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่
ดัดแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินในสมัยก่อนมีควำมชันถึง 45 องศำ วิ่งผ่ำนทะลุ
หุบเขำอันสูงชันสู่หุบเขำด้ ำนล่ำงอย่ำงตื่นเต้นและหวำดเสียว จำกนั้นให้ ท่ำนได้ เดิน
ชมธรรมชำติตำมทำงไม้ ท่จี ัดไว้ อย่ำงสวยงำมใต้ หุบเขำ ชมป่ ำฝนและหุ่นจำลองกำร
ขุดถ่ำนหินในสมัยก่อน จำกนั้นขึ้ นกระเช้ำ SCENIC CABLEWAY จำกใต้ หุบเขำ
สู่ด้ำนบนพร้ อมชมควำมงดงำมเบื้องล่ำงของหุบเขำสีนำ้ เงินที่ท่ำนยังสำมำรถชม
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เที่ยง

คำ่

ยอดเขำสำมอนงค์อกี มุมที่แตกต่ำง ( ในกรณีที ่ RAILWAY ปิ ดปรับปรุง ก็
สามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน )
รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบท้องถิน่ ณ ภัตตำคำร
เดินทำงกลับสู่เมืองซิดนีย์ให้ ท่ำนได้ อสิ ระช้ อปปิ้ งที่ย่ำนซิต้ เี ซ็นเตอร์ หรือช้ อปปิ้ ง
สินค้ ำมำกมำยจำกห้ ำงดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้ รับกำรปรับปรุง
ตกแต่งใหม่อย่ำงสวยงำม เป็ นที่ร้ จู ักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่ำตึก QVB ตั้งอยู่ท่บี น
ถนน George Street ระหว่ำงถนน Market กับ ถนน Park เป็ นอำคำรช้ อปปิ้ งสูงสี่
ชั้น มีสนิ ค้ ำประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ ในบ้ ำน หรือแม้ แต่ดอกไม้ ท่ำนสำมำรถ
เดินทำงใต้ ดนิ สู่ย่ำน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ ำยี่ห้อดังมำกมำย
รับประทำนอำหำรคำ่ อำหำรจีน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก FOUR POINT BY SHERATON SYDNEY
CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง (14 เมษำยน 2563) ซิดนีย ์ – พอร์ต สตีเฟ่ นส์ นังรถ
่ 4 WD ตะลุยบนเนินทรำย
ล่องเรือสำรำญชมปลำโลมำ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ พอร์ต สตีเฟ่ นส์ โดยนั่งรถขึ้นไปทำงเหนือผ่ำนสะพำนฮำร์เบอร์
ข้ ำมอ่ำวซิดนีย์ท่สี วยงำมสู่ย่ำนนอร์ทซิดนีย์ ผ่ำนเมืองก็อสฟอร์ดและเมือง
นิวคำสเซิล ก่อนจะถึงทำงแยกเข้ ำสู่พอร์ต สตีเฟ่ นส์ เมืองตำกอำกำศที่ชำวซิดนีย์
เดินทำงมำพักผ่อนทำงทะเลจึงได้ รับสมญำนำมว่ำ”Blue Water Paradise”จำกนั้น
นำท่ำนได้ สมั ผัสประสบกำรณ์อนั ตื่นเต้นกับกำรนั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทรำย และ
กำรเล่นแซนดูนบอร์ด กระดำนลื่นไถลลงจำกเนินทรำยสูงนับ 10 เมตร พร้ อมชม
วิวอันงดงำมของท้องทะเลและเนินทรำยสีทองเพลิดเพลินอำรมณ์บนชำยหำดทีเ่ ย็น
สบำยเหมำะแก่กำรพักผ่อน จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือที่ อ่ำวเนลสัน
(NELSON BAY)
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบบุฟเฟ่ ต์บนเรือ
ล่องเรือชมชีวิตของเหล่ำปลำโลมำแสนน่ำรักในธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด ให้ ท่ำน
ได้ ชมโลมำที่ว่ำยนำ้ เวียนวนอยู่ใกล้ ๆ สนุกสนำนตืน่ เต้ นเมื่อโลมำทักทำยด้ วยกำร
กระโจนทะยำนไปข้ำงหน้ ำพร้ อมกับเรือ นอกจำกนี้ท่ำนสำมำรถชมนกนำนำชนิดที่
บินไปมำในอ่ำวนี้ จำกนั้นสมควรแก่เวลำ นำท่ำนเดินทำงกลับสู่ นครซิดนีย ์
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก FOUR POINT BY SHERATON SYDNEY
CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันที่สขี่ องกำรเดินทำง (15 เมษำยน 2563)
ซิดนีย ์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย ์ – บริสเบน
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนชมนครซิดนีย์ โดยผ่ำนชมหำดบอนได หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซี่นิยม
มำพักผ่อนวันหยุดหรือยำมเย็นในบรรยำกำศท่ำมกลำงสำยลม แสงแดด
อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดำนโต้ คลืน่ หำดทรำยแห่ งนี้ยังได้ เป็ นเส้นทำงในกำรวิ่ง
มำรำธอนและวอลเลย์บอลชำยหำดในครำวที่จัดกีฬำโอลิมปิ ก ปี 2000
ผ่ำนชมบ้ำนของเศรษฐีบนเนินเขำ แวะจุดชมวิวบนหน้ ำผำเพื่อชมทัศนียภำพอัน
สวยงำมของอ่ำวซิดนีย์ และมหำสมุทรแปซิฟิคที่สวยงำม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชม
วิวที่สวยงำมอีกแห่ งที่ท่ำนจะได้ ชมท้องทะเลอันงดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิก และ
ควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ ำซิดนีย์ในทำงเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็ นจุดวำงปื น
ใหญ่ยิงต่อต้ำนข้ ำศึกที่เข้ำมำทำงเรือในยำมสงครำม ม้ำหินของมิสซิสแม็คควอรี่
ม้ ำนั่งหินตัวโปรดของภรรยำของผู้สำเร็จรำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำท์เวลส์ ซึ่ง
เป็ นม้ ำหินทรำยอยู่ปลำยสุดของสวนสำธำรณะ ด้ ำนหน้ ำเป็ นอ่ำวซิดนีย์ท่สี วยงำม
นอกจำกนี้ด้ำนบนสวนสำธำรณะยังเป็ นจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมที่ท่ำนจะถ่ำยรูปให้ เห็น
โรงละครโอเปร่ำ เฮ้ ำส์และสะพำนฮำร์เบอร์เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ล่องเรือสำรำญในอ่ำวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่ำเฮ้ำส์ (OPERA
HOUSE) สิ่งก่อสร้ ำงที่โดดเด่นด้วยหลังคำรูปเรือซ้ อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ใน
แบบสถำปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้ ำงชื่อเสียงให้ กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น
อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้ วยงบประมำณในกำรก่อสร้ ำงกว่ำร้ อยล้ ำนเหรียญ
ใช้ เวลำในกำรก่อสร้ ำงนำนถึง 14 ปี และองค์กำรยูเนสโกได้ ลงทะเบียนขึ้นเป็ น
มรกตโลกในปี พ.ศ. 2550 ภำยในประกอบไปด้ วยห้ องแสดงคอนเสิร์ต ห้ อง
แสดงละคร และห้ องภำพยนตร์ และร้ ำนอำหำรจำนวนมำก ระหว่ำงล่องเรือท่ำน
ยังสำมำรถถ่ำยรูปกับสะพำนฮำร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่ำงซิดนีย์ทำงด้ ำนเหนือกับ
ตัวเมืองซิดนียเ์ ข้ ำหำกัน ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนีย์ได้ อย่ำงสวยงำมและทำให้ กำร
เดินเข้ ำสูต่ ัวเมืองซิดนีย์ได้ สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชำวออสซี่นำออกมำล่องอ่ำว
อวดควำมงำมในอ่ำวแห่งนี้ จำกนั้นเดินทำงกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้ ำนช้ อปปิ้ งสินค้ ำ
พื้นเมืองเพื่อเป็ นของฝำก อำทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่ำง ๆ
เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ้
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ร้ำนอำหำรไทย
จำกนั้นเดินทำงสู่ สนำมบินภำยในประเทศของเมืองซิดนีย ์
…….น.
เดินทำงโดยสำยกำรบินภำยในประเทศ สู่ เมืองบริสเบน เที่ยวบินที่..
…….น.
ถึงเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์
นำท่ำนเข้ ำพักที่โรงแรม BRISBANE FOUR POINT BY SHERATON HOTELหรือ
เทียบเท่ำ
BW.PARADISE AUSTRALIA (TG) 12-17APR20
Page 5

++โปรส่วนลดสำหรับลูกค้ำ 1,000 บำท ++
เพียงจองและชำระ ภำยในวันที่ 31 ม.ค.63
วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง (16 เมษำยน 2563)

เช้ำ

เที่ยง

บริสเบน -โกลด์โคสท์- เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเคอร์รมั บินมูฟวีเ่ วิลด์-บริสเบน (พิเศษ..บุฟเฟ่ ต์ซีฟู้ด สดๆจำกทะเล)

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองโกลด์โคสท์เมืองตำกอำกำศชำยทะเลที่เป็ นทีน่ ิยมมำกที่สดุ
ในรัฐควีนส์
แลนด์ท่มี ีหำดทรำยสีทองทอดยำว 70 กิโลเมตร จึงเป็ นเมืองที่
ชำวออสซี่มำอำบแดดและเล่นกระดำนโต้ คลืน่ เป็ นจำนวนมำก นอกจำกนี้โกลด์
โคสท์ยังเป็ นที่ชนื่ ชอบของนักช้ อปปิ้ งเพรำะร้ ำนค้ ำเปิ ดให้ บริกำรจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน
นำท่ำนสู่เขตรักษ์พนั ธุส์ ตั ว์ป่ำเคอร์รมั บิน (Currumbin Wildlife Sanctuary)
ตั้งอยู่เขตชำนเมืองโกลด์โคสต์ทำงตอนใต้ ของเซิร์ฟเฟอร์พำรำไดซ์ ที่น่ีเป็ นที่อยู่
อำศัยของสัตว์ป่ำพื้นเมืองของออสเตรเลียที่หำดูได้ ยำก ซึ่งท่ำนจะได้ สมั ผัสกับสัตว์
เหล่ำนี้อย่ำงใกล้ ชิดระหว่ำงกำรเที่ยวชม เขตรักษำพันธุส์ ตั ว์ป่ำเคอร์รัมบินอยู่ใน
ควำมดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุส์ ตั ว์ป่ำ เนชั่นแนล ทรัสต์ (National Trust) ที่มี
นกแก้วตัวเล็กสีสวยจำนวนมำกและเป็ นที่อยู่อำศัยของสัตว์พ้ ืนเมืองนำนำชนิดชม
ธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสัตว์พ้ ืนเมืองนำนำชนิด อำทิ โคอำล่ำ จิงโจ้
วอมแบท ให้ ท่ำนได้ สมั ผัสและถ่ำยรูปคู่กบั โคอำล่ำตัวน้ อยอย่ำงใกล้ ชิด สนุกสนำน
กับกำรให้อำหำรจิงโจ้จำกมือของท่ำนเอง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรในสวนสัตว์
นำท่ำนเดินทำงสู่ มูฟวีเ่ วิลด์ ของวอร์เนอร์บรำเธอร์สให้ ท่ำนได้ ชมโรงถ่ำย
ภำพยนตร์ท่เี ป็ นโลกแห่งจินตนำกำรของผู้มำเยือนจำกนำนำประเทศ สัมผัสกับตัว
ละครของโรงภำพยนตร์ท่มี ีชื่อเสียง นำท่ำน นังรถไฟชมเทคนิ
่
คกำรถ่ำยทำ
ภำพยนตร์ชื่อดัง เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมกำรแสดงของสตั้นแมนใน
เรือ่ งโปลิตจิตไม่ว่ำง ฯลฯ กระทบไหล่ดำรำชื่อดัง อำทิ ลูนนี่ทูนส์ บั๊ก บันนี่
กระต่ำยแสนกล ชมแบทแมนภำพยนตร์สำมมิติในโรงหนังไฮเทคจำกฮอลลีว้ ูด
ล่องแพตำมหำบั๊กบันนี่ และ นั่งรถแบทแมนบุกเมือง GOTHAM หรือจะนั่งรถไฟ
เหำะตีลังกำที่ตนื่ เต้ นเร้ ำใจ
- ห้ำมพลำดโชว์มำใหม่กำรแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT
DRIVER
เป็ นกำรแสดงทีต่ ื่นตำตืน่ ใจ กำรแข่งรถมอเตอร์ไซด์ และ รถยนต์ท่มี ีกำรขับอย่ำง
ผำดโผน ทะลุกำแพง และสิ่งกีดขวำง พร้ อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็ นกำร
จำลองฉำกจริงจำกภำพยนตร์ HOLLY WOOD
- ห้ำมพลำด ขบวนพำเหรดของเหล่ำตัวกำร์ตูน WARNER BROTHER เช่น
บั๊กบันนี่ สคูปปี้ ดู ภำยใต้หลังคำโปร่งใสไม่ตอ้ งร้อนและเปี ยกฝน
- เครือ่ งเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหำะตีลังผำดโผนนำท่ำนไปยัง
ดินแดนในโลกอำกำศ พบกับกำรผจญภัยอันแสนสนุก มัน และประทับใจ
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++โปรส่วนลดสำหรับลูกค้ำ 1,000 บำท ++
เพียงจองและชำระ ภำยในวันที่ 31 ม.ค.63
- BAT WING เป็ นเครื่องเล่นที่มีควำมสูงถึง60 เมตร โดยนำท่ำนขึ้นไปชม
ทิวทัศน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบควำมตืน่ เต้นและหวำดเสียวโดยกำร
ทิ้งดิ่งลงมำถึงพื้นด้ วยควำมชัน 90 องศำและสนุกประทับใจ
รับประทำนอำหำรคำ่ บุฟเฟ่ ต์ซีฟู้ด สดๆจำกทะเล

คำ่

นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทพี่ กั ที่

วันที่หกของกำรเดินทำง (17 เมษำยน 2563)

เช้ำ

GOLD COAST VOCO HOTEL หรือเทียบเท่ำ

บริสเบน – กรุงเทพฯ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
อิสระช้อปปิง้ ตามอัธยาศัย
นำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินของเมืองบริสเบน เพื่อเดินทำงกลับ
เหินฟ้ ำสู่กรุงเทพฯ โดยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 474
เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภำพ

10.00 น.
14.00 น.
20.20 น.

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

อัตราค่าบริ การ
กำหนดกำรเดินทำง

12 – 17 เมษำยน 2563 (สงกรำนต์)

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)

72,900.- บาท
68,900.- บาท
64,900.- บาท
61,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000.- บาท

46,900.- บาท
41,900.- บาท
38,900.- บาท
36,900.- บาท
9,900.- บาท
1,000.- บาท
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++โปรส่วนลดสำหรับลูกค้ำ 1,000 บำท ++
เพียงจองและชำระ ภำยในวันที่ 31 ม.ค.63
***ควรยืน
่ วีซา่ ล่วงหน้าและเก็บเอกสารสาหรับยืน
่ วีซา่ ได้ตงั้ แต่ 15
มกราคม – 10 มีนาคม 2563
* รำคำนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีน้ำมันของสำยกำรบิน
* กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสำรมำกกว่ ำ 20 ท่ำนขึ้นไป หำกผู้โดยสำรทีเ่ ป็ นผู้ใหญ่ต่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือปรับรำคำเพิ่มขึ้น ส่วนขนำดของกรุ๊ปจะสรุปได้ หลังทีป่ ิ ดกรุ๊ปแล้ วประมำณ 3 อำทิตย์ก่อนเดินทำง
* กรณีออกตั๋วแล้ วมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตัว๋ ได้ (NO REFUND) เพรำะเป็ นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสำยกำรบิน
*สำหรับห้ องทีเ่ ป็ นสำมเตียง(Triple
room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้ อยและบำงโรงแรมอำจจะเป็ นเตียงใหญ่สองเตียงที่
สำมำรถพักได้ 3 ท่ำน (2 Double beds)หรืออำจเป็ นห้ อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สำหรับ
ห้ องนอน 3 ท่ำน
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วทีล่ ูกค้ ำซื้อเองเพื่อต่ อเทีย่ วบินหรือค่ ำเดินทำงต่ ำง ๆ ทีจ่ ะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเทีย่ วบินล่ำช้ ำหรือ
จำนวนผู้เดินทำงไม่ครบตำมจำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได้
*หำกท่ำนต้ องกำรอำหำรพิเศษหรือทีน่ ่งั บนเครื่องรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้ งให้ เรำทรำบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทำงอย่ำงน้ อย 10 วัน เพื่อแจ้ งให้ สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ ตำมทีข่ อหรือไม่ข้ นึ อยู่กบั สำยกำรบินจะพิจำรณำให้
* มีวีซ่ำออสเตรเลียแล้ว ลดท่ำนละ 4,500 บำท
* กรณีลูกค้ ำมีวีซ่ำอยู่แล้ ว หรือ มีบัตรอนุญำตให้ เข้ ำ -ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยืน่ วีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้ รับอนุญำตเข้ ำประเทศ เนื่องจำกเป็ นดุลพินิจของเจ้ ำหน้ ำตรวจคนเข้ ำเมือง
* หำกจำนวนลูกค้ ำทีเ่ ดินทำง 15 -18 ท่ำน บริษัทฯจะจัดรถขนำด 21-25 ทีน่ ่งั ในกำรบริกำรตลอดกำรเดินทำง
* โรงแรมทีอ่ อสเตรเลียตำมรำยกำรไม่มคี นยกกระเป๋ ำ
* รำคำทัวร์ไม่รวมทีน่ งั ่ Long leg หำกท่ำนต้องกำรจะต้องแจ้งสำยกำรบินเพือ่ ซื้ อทีน่ งก่
ั ่ อนเดินทำง(มีจำนวนจำกัด)
* กำรใช้ ผ้ำเช็ดตัวในโรงแรม หำกต้ องกำรให้ เปลี่ยนทุกวันให้ ท่ำนวำงผ้ ำเช็ดตัวไว้ ทพี่ ้ ืน ถ้ ำแหวนไว้ ทำงโรงแรมจะไม่เปลี่ยนให้ เพรำะ
ถือว่ำท่ำนยินดีทจี่ ะใช้ ผ้ำเช็ดตัวผืนเดิมและยินดีเข้ ำร่วมรณรงค์กจิ กรรมลดโลกร้ อน

BW.PARADISE AUSTRALIA (TG) 12-17APR20
Page 8

++โปรส่วนลดสำหรับลูกค้ำ 1,000 บำท ++
เพียงจองและชำระ ภำยในวันที่ 31 ม.ค.63
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++โปรส่วนลดสำหรับลูกค้ำ 1,000 บำท ++
เพียงจองและชำระ ภำยในวันที่ 31 ม.ค.63

อัตรำนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสำยกำรบินไทย (TG) และ สำยกำรบินภำยในแล้ ว ตำมทีร่ ะบุในรำยกำร
ค่ำโรงแรมทีพ่ ั ก (สองท่ำนต่ อหนึ่งห้ อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ ว, ค่ำเข้ ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรทีไ่ ด้ ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี, ค่ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
สำหรับผูเ้ ดินทำงไปพร้อมกรุป๊ ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลำท่องเทีย่ วกับทัวร์เท่ำนั้น เงือ่ นไขกำรคุม้ ครอง
☒ หำกลูกค้ ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ ุมครอง ต้ องทำประกัน (รำยเดี่ยว) ลูกค้ ำสำมำรถจัดทำเองได้
หรือกรุณำติดต่ อสอบถำมกับทำงบริษัทฯ

☑
อำยุ 1-15ปี และ ตำ่ กว่ำ 75 ปี คุ้มครอง รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
☒ กรณีลกู ค้ ำอำยุตำ่ กว่ำ 1 ปี หรือ 75 ปี ขึ้นไป และ ไม่ได้ เดินทำงไป-กลับ พร้ อมกรุป๊ ต้ องทำประกันเดี่ยว
เพิ่ม กรุณำสอบถำมรำยละเอียดกับเจ้ ำหน้ ำที่
☒ ลูกค้ ำที่จอยแลนด์ ทีอ่ ำศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ วไม่ค้ มุ ครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
6. ค่ำนำ้ มันจำกสำยกำรบิน ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำตำมภำษีนำ้ มัน หำกสำยกำร
บินเปลี่ยนแปลงภำษีนำ้ มันหลังจำกนี้
7. ค่ำวีซ่ำออสเตรเลีย สำหรับคนไทย
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++โปรส่วนลดสำหรับลูกค้ำ 1,000 บำท ++
เพียงจองและชำระ ภำยในวันที่ 31 ม.ค.63
อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ ำว
2. ค่ำนำ้ หนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด 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
3. ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่ น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ่ังเพิ่มเอง
4. ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
6. ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ตามธรรมเนี ยมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
7. ค่าทิ ปคนขับรถ ตามธรรมเนี ยมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ ำ ลูกค้ ำควรยกกระเป๋ ำด้ วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง
9. ไม่มีแจกน้ ำดืม่ บนรถ / ไม่แจกกระเป๋ ำ
10. ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขำยเป็ นเน็ตเป็ นชั่วโมง

เงื่อนไขกำรจองทัวร์และกำรชำระเงิน
1. ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน
2. ท่ำนต้ องเตรียมเอกสำรให้ ทำงบริษัทฯ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับท่ำนในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียก่อน
21 วันทำงำน หรือก่อน 3 สัปดำห์
3. หำกท่ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียล่ำช้ ำ ไม่ทนั กำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำยกำรบินและ
ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทั้งหมด
4. สำหรับส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ท้งั หมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วันทำกำรสำหรับท่ำนทีร่ อผล
วีซ่ำ หรือหำกผลวีซ่ำผ่ำนแล้วขอชำระยอดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด หำกบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทำง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร
5. เมื่อท่ำนตกลงชำระค่ำมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ ำท่ำนได้ อ่ำนเงื่อนไขและยอมรับ

ข้ อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
เงื่อนไขกำรยกเลิก
ค่ำมัดจำทัวร์จะถูกนำไปจ่ ำยค่ำตัว๋ เครื่องบิน ค่ำโรงแรมและค่ำวีซ่ำล่วงหน้ำซึ่งไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได้ หำกผูเ้ ดินทำง
ยกเลิกหรือไม่สำมำรถเดินทำงได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตำมจะเป็ นไปตำงเงือ่ นไขตำมนี้
1. แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วันทำกำรคืนค่ำมัดจำ 30,000.- บำท.
2. แจ้งยกเลิกล่วงหน้ำ 30-50 วัน ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมัดจำทั้งหมด 30,000.-บำท
- กรณีทถี่ ูกปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษทั ขอยึดค่ำมัดจำทั้งหมด
- กรณีออกตัว๋ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำตัว๋
3. แจ้งยกเลิกล่วงหน้ำ 1-29 วัน ก่อนเดินทำง ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมดเพรำะเป็ นช่ วงพีค (เทศกำลปี ใหม่)
4. แจ้งยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเข้ำประเทศออสเตรเลีย บริษทั ฯจะไม่มี
กำรคืนเงินทั้งหมด
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++โปรส่วนลดสำหรับลูกค้ำ 1,000 บำท ++
เพียงจองและชำระ ภำยในวันที่ 31 ม.ค.63
หมำยเหตุ
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกิดจำกควำมล่ำช้ ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พกั ใน
ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ หรือรถติด หรือปิ ดถนน ระหว่ ำงทำทัวร์ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะคำนึงถึง
ควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ ำเมืองห้ ำมผู้เดินทำงออกหรือเข้ ำประเทศ เนื่องจำกมีส่ิงผิด
กฎหมำยหรือสิ่งต้ องห้ ำมนำเข้ ำประเทศ
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คนื เงินไห้ ท่ำนไม่ว่ำจำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน หำกเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ
เมืองห้ ำมผู้เดินทำงออกหรือเข้ ำประเทศ ดังนี้
3.1 เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้ องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ตำมที่
เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำเมืองพิจำรณำ
3.2 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหำกสำยกำรบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ ผ้ โู ดยสำรอันเนื่องจำกหนังสือเดินทำง
ชำรุดหรือมีกำรประทับตรำอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่ กำรเข้ ำ-ออกประเทศ รวมถึงพำสปอร์ตทีม่ ีอำยุไม่เกิน 6 เดือนในวัน
เดินทำง
3.3 กรณีลกู ค้ ำลืมพำสปอร์ต ณ วันเดินทำง เจ้ ำหน้ ำทีส่ ำยกำรบินไม่อนุญำตให้ เดินทำง
3.4 กรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำไม่ครบถ้ วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนใน
เรื่องกำรเงินและกำรทำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง หรือแจ้ งข้ อมูลเป็ นเท็จ แล้ วโดยปฎิเสทวีซ่ำ
3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ ำเมืองให้ กับ
ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศไทยทีท่ ่ำนออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทส่ี ำย
กำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ ำ เนื่องจำกอยู่นอกเหนือจำกควบคลุมของบริษทั ฯ ทัวร์
เงื่อนไขกำรยกเลิก
ค่ำมัดจำทัวร์จะถูกนำไปจ่ ำยค่ำตัว๋ เครื่องบิน ค่ำโรงแรมและค่ำวีซ่ำล่วงหน้ำซึ่งไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได้ หำกผูเ้ ดินทำง
ยกเลิกหรือไม่สำมำรถเดินทำงได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตำมจะเป็ นไปตำงเงือ่ นไขตำมนี้
1. แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วันทำกำรคืนค่ำมัดจำ 30,000.- บำท.
2. แจ้งยกเลิกล่วงหน้ำ 30-50 วัน ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมัดจำทั้งหมด 30,000.-บำท
1. กรณีทถี่ ูกปฏิเสธวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษทั ขอยึดค่ำมัดจำทั้งหมด
2. กรณีออกตัว๋ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำตัว๋
3. แจ้งยกเลิกล่วงหน้ำ 1-29 วัน ก่อนเดินทำง ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมดเพรำะเป็ นช่ วงพีค (เทศกำลปี
ใหม่)
4. แจ้งยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเข้ำประเทศออสเตรเลีย บริษทั ฯจะไม่
มีกำรคืนเงินทั้งหมด
เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย เริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้ มัครทุกท่าน ที ส่ มัครขอวีซ่า เพือ่ เดินทางไป
ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้ ผูย้ นื ่ ขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ทีศ่ ูนย์ยนื ่ วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพือ่ สแกนลายนิ้วมือ
และต้องจองคิววีซ่าก่อนยืน่ เท่านัน้
1) หนังสือเดินทำง มีอำยุไม่ตำ่ กว่ำ 6 เดือน (นับวันเดินทำง) และถ่ำยสำเนำหน้ำทีม่ ีกำรเดินทำงเข้ำ-ออก หรือมีวี
ซ่ ำติดมำทั้งหมด (สำคัญมำก)
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++โปรส่วนลดสำหรับลูกค้ำ 1,000 บำท ++
เพียงจองและชำระ ภำยในวันที่ 31 ม.ค.63
***การยืน่ วีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็ นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ
สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่ มที ่
VFS แล้วนากลับมาพักไว้ทีบ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ำยสี จำนวน 2 รูป (ขนำด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สำเนำทะเบียนบ้ ำน, สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
4) สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ ำมี), สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ ำมี)
5) หนังสือรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่ (ภำษำอังกฤษ หรือ ภำษำไทย ใช้ได้ท้งั คู่) หรือสำเนำทะเบียน
กำรค้ ำถ้ ำเป็ นเจ้ ำของกิจกำร
6) ข้ ำรำชกำรจะต้ องมีหนังสือรับรองกำรทำงำน (ภำษำอังกฤษ หรือ ภำษำไทย ใช้ได้ท้ งั คู่)
7) ข้ ำรำชกำรเกษียณอำยุ ขอสำเนำบัตรข้ ำรำชเกษียณ
8) หลักฐำนกำรเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝำกประจำตัวจริง (จะได้คืนเพือ่ ได้รบั
พิจำรณำวีซ่ำแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจำกธนำคำรเท่ำนั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลีย
ไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยนื่ วีซ่า
9) เด็กขอหนังสือรับรองจำกโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้ บัตรนักเรียน
10) ขอสำเนำสูติบัตร เด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี
11) เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 18 ปี หำกไม่ได้ เดินทำงกับบิดำ หรือ มำรดำ
11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทำงด้วยทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกทำงอำเภอเท่ำนั้น จำกบิดำและ
มำรดำให้ อนุญำตออกนอกประเทศ
** กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 15 ปี บิดำหรือมำรดำ ต้องไปโชว์ตวั ทีต่ วั แทนยืน่ วีซ่ำ VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทำงด้วย จะต้ องมีหนังสือยินยอมจำกทำงอำเภอจำกบิดำและมำรดำอนุญำต
ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
12) บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ลูกค้ำทีม่ ีอำยุเกินกว่ำ 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทีผ่ สู ้ งู อายุ 75 ปี ข้ นึ ไปยืนยันทีจ่ ะเดินทางจริง
บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื ่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อน
เดินทาง 15 วัน ในกรณีทีว่ ซี ่าไม่ผา่ นหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบไม่วา่ กรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจาก
มีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญาติหรือผูต้ ิดตามทีผ่ ลวีซ่า
ออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ ี)
กรณีทยี่ ืนยันจะให้ยนื่ วีซ่ำ เนื่องจำกต้ องใช้ ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำเป็ นเวลำนำน และมีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มในกำรทำ
ประกันสุขภำพซึ่งลูกค้ ำจะต้ องจ่ำยเองพร้ อมกับตอนยื่นวีซ่ำ (รำคำขึ้นอยู่กบั บริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้ ำ
สำมำรถทำเองได้ ) หลังจำกยื่นแล้ ว รออีกประมำณ 7-10 วัน ทำงสถำนทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภำพโรงพยำบำลตำมทีส่ ถำนฑูตกำหนด หลังจำกนั้นรอผลวีซ่ำอีกที นอกจำกนี้วซี ่ำขึ้นอยู่กับผลของสุขภำพ
ของผู้สูงอำยุเองและทำงสถำนทูตพิจำรณำเป็ นรำยบุคคล ส่วนวันรับวีซ่ำไม่สำมำรถระบุได้ กรุณำใส่หมำยเลข
โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บำ้ น และอีเมล์ (สำคัญมำก) ทีส่ ำมำรถติดต่ อได้ ลงในสำเนำบัตรประชำชนและ
สำเนำทะเบียนบ้ ำน เพื่อกรอกฟอร์มในกำรยื่นวีซ่ำ
13) ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10-15 วัน หนังสือเดินทำง(PASSPORT) หำกมีบำงท่ำนได้ ย่นื เล่มเข้ ำ VFS
แล้ วนำเข้ ำสถำนทูตแล้ วไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้ จนกว่ำจะถึงวันกำหนดรับเล่ม
หำกมีกำรใช้เล่ม
เดินทำงไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เรำทรำบก่อนยืน่ วีซ่ำ
หำกท่ำนไม่แจ้ งให้ ทรำบ บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น -BW.PARADISE AUSTRALIA (TG) 12-17APR20
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กรณีลูกค้ำใช้บตั รเอเบค
โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ สำหรับเดินทำงเพื่อธุรกิจเท่ำนั้น ซึ่งกำรเดินทำงกับทัวร์จะต้ องยื่น
วีซ่ำท่องเที่ยว เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวจะต้ องยื่นวีซ่ำแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หำกลูกค้ ำจะใช้ บัตรเอเบค (APEC
CARD) แล้ วไม่สำมำรถเข้ ำประเทศออสเตรเลียได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ หากยืน่ วีซ่าท่องเทีย่ ว(Tourist Visa) ทางลูกค้าอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ
เนือ่ งจากตามเงื่อนไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าอันเก่าโดยอัตโนมัต)ิ ทัง้ นี้ข้ ึนอยูก่ บั
ดุ ลพินจิ ของลูกค้าในการตัดสินใจ ต้ องกำรสอบถำมเพิ่มเติมได้ ท่ี : http://thailand.embassy.gov.au/ หรือ โทร. +66 2
344 6300
เงื่อนไขสำคัญของกำรพิจำรณำวีซ่ำ
กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทั ฯ เป็ นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถ
แทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ ีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะ
เดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั้น
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่ำ
1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด หรือ หำกต้องกำรยืน่ คำร้องขอวี
ซ่ ำใหม่ก็ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสำรชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ ำไม่ทนั กำหนดวันเดินทำง สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ ชำระไปแล้ ว และทำง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
3. หำกทำงสถำนทูตแจ้ งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้ หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้ อเท็จจริง หรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
4. กรณีท่ที ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วซี ่ำแล้ ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน
ขึ้นอยู่กับทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
ทีอ่ ยู่ ตัวแทนรับยืน่ วีซ่ำ ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
ชั้น 28 อำคำรเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนำ, กรุงเทพฯ 10110
ทำกำร : 8.30น. – 16.30น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้ นวันหยุด ของ สถำนทูตออสเตรเลีย
เวลำยื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลำรับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
โทร: 02-118-7100
อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com
เว็บ :www.vfs-au.net
**ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรทีจ่ ะไม่รบั ยืน่ วีซ่ำ หำกบริษทั ฯตรวจดู เอกสำรแล้วพบว่ำ ไม่ตรงตำมเงื่อนไขทีจ่ ะยืน่
 กรุณำเตรียมเอกสำรทีช่ ี้ แจงไว้ขำ้ งต้นให้ครบตำมทีก่ ำหนด เพือ่ ควำมสะดวกของท่ำนเองในกำรยืน่ ขอวีซ่ำ 
**** เมื่อท่ านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ในการยืน่ วีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.) ....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด ..................................... อำยุ .................... ปี สถำนทีเ่ กิด ................................................
BW.PARADISE AUSTRALIA (TG) 12-17APR20
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3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ...................................................................................
4. ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) .................................................................................................................
................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บ้ำน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อำชีพปัจจุบนั .............................................. ตำแหน่ง .....................................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน หรือร้ ำนค้ ำ ......................................................................................................................
ที่อยู่.............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ท่ที ำงำน ................................................ โทรสำร .........................................
6. สถำนภำพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่ำ (.....) ม่ำย (.....) อยู่กนิ ฉันสำมี-ภรรยำ (.....)
แยกกันอยู่
ถ้ ำสมรสแล้ ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นำมสกุล ..................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ...................................................................................................................
โทรศัพท์ท่บี ้ ำน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้ วยกัน กรุณำระบุ
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ ................................................................................
ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ ........................................
9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธกำรวีซ่ำหรือไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ....................................
10. ท่ำนเคยเดินทำงไปออสเตรเลียหรือไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......)
ข้อมู ลส่วนตัวเพิม่ เติม
11. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (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 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้ อง
12. อำหำร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้อหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
ทำนมังสำวิรสั
อื่นๆ............................................................
13. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ำมี) .................................................
14. รีเควสทีน่ ่งั .........................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ ำต่ำง/อื่นๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทางสายการ
บินฯ ตามทีร่ ีเควสมา แต่ ไม่สามารถการันตี ได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิ จารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสาย
การบินไม่รบั จอง ทางลูกค้าต้องชี้ แจงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์เชคอิ นด้วยตัวท่านเอง)
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++โปรส่วนลดสำหรับลูกค้ำ 1,000 บำท ++
เพียงจองและชำระ ภำยในวันที่ 31 ม.ค.63
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