WOW…MELBOURNE

Promotion!! เมลเบิร์น-เกาะฟิลลิป 5

วัน 2 คืน

ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองที่นา่ อยูแ
่ ห่งหนึ่งของประเทศ ชม
เมืองแห่งศิลปะ
ย่านดันดีนอง นั่งรถไฟจักรไอนา้ โบราณ Puffing Billy
Steam Train

ชมโรงงานช็อคโกแลต
และขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมลิม
รสกุง้ มังกร
โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์(SQ)
ขอน้าท่านเยือนประเทศออสเตรเลีย ดินแดนแห่งความฝัน ชมนคร
เมลเบิร์นโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ และน้าท่านท่องเที่ยวชมสถานที่ขึนชื่อ
ของประเทศออสเตรเลีย
เมลเบิรน
์
เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปของ
อาคารบ้านเรือนต่างๆ ในตัวเมือง
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ดันดีนอง

เที่ย วย่ านนี ที่ ยัง เป็น ป่าของต้ นยูค าลิป ตั ส ที่ อุ ด มสมบูร ณ์ เพื่ อ น้ า
ท่านนั่งรถไฟจักรไอน้าโบราณที่มี ชื่อเสียงของเมลเบิร์น พร้อมบุฟ
เฟ่ต์อาหารกลางวัน
เกาะฟิลลิป
ชมนกเพนกวินเดินกลับรังในยามพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมให้ท่าน
ชิมกุ้งมังกรเลิศรส

กรุป
๊ เดียว 21-25
วันแรก
กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
พ.ย.2561
15.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตูทางเข้า
18.30 น.

หมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่
คอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋า
สัมภาระ
เหิรฟ้าสู่นครเมลเบิรน
์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินสิงคโปร์

22.00 น.

แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ979
เดินทางถึงสนามบินชางฮี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันทีส
่ อง

สิงคโปร์-เมลเบิรน
์ -สวนฟิตซรอย-อนุสรณ์สถานสงคราม-ชมเมือง

00.25 น.

ออกเดินทางสู่นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบิน

10.05 น.

กลางวัน
บ่าย

สิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย
่ วบินที่ SQ237
เดินทางถึงนานาชาติทูลามารีน นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย น้า
ท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนครเมลเบิร์น เมืองหลวง
ของรัฐวิคตอเรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย
และยังเป็นเมืองที่มีชอ
ื่ เสียงด้านความน่าอยู่ที่สุดในโลกอีกเมืองหนึ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น้าท่านชมสวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ซึ่งการจัดสวนที่นี่
หากมองจากมุมสูงจะเป็นรูปลายธงชาติองั กฤษ และชมดอกไม้นานา
ชนิดจากศูนย์อนุบาลพันธุ์ไม้ ซึ่งภายในสวนเป็นที่ตังของกระท่อม
กัปตันคุ๊ก นักส้ารวจชาวอังกฤษคนส้าคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีป
ออสเตรเลีย เมือ
่ ค.ศ. 1770 ทีท
่ ่านเซอร์ รัสเซีย กริมเวล ได้ซอมาจาก
ื
อังกฤษ โดยรืออิฐออกมาทีละก้อน แล้วถูกล้าเลียงมาทางเรือ และมา
ประกอบใหม่ที่นี่ น้ามาตังไว้ที่สวนฟิตซรอย เมื่อปี 1934 เพื่อเป็น
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ของขวัญครบรอบหนึ่งปีของรัฐวิคตอเรีย และเพื่อเป็นเกียรติแก่
กัปตันคุ๊กที่มาค้นพบประเทศออสเตรเลีย น้าท่านชมและถ่ายรูป
ภายนอกกับมหาวิหารเซ้นต์แพททริค St.Patrick's Cathedral วิหารใน
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวิคตอเรีย โดย
James Goold ผู้เป็นบิช็อปท่านแรกแห่งเมืองเมลเบิร์น มีด้าริให้ William
Wardell ผู้เป็นทังนักบวชและสถาปนิกที่ส้าคัญแห่งเมืองนีเป็นผู้ออกแบบ
และควบคุมการก่อสร้างทังหมดอาศัยศิลปะโกธิคระหว่างศตวรรษที่
14 โดยมีพืนฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ
น้าท่านชมอนุสรณ์สถานสงคราม Shrine of Remembrance อนุสรณ์สถาน
สงครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ตังอยู่บริเวณคิงโดเมนส์
บนถนนเซนต์คิวด้า สถานที่แห่งนีสร้างขึนเพื่อร้าลึกถึงชายหญิงที่รับ
ใช้ชาติและเสียสละในสงครามโลกครังที่ 1 ขณะไปรบยังสนามรบกัล
ลิโปลีประเทศตุรกี ณ สมรภูมิแห่งนีจึงเกิดเป็นวัน”แอนแซ็ค”(25
เมษายน) จากนันน้าท่านชมย่านต่าง ๆ อาทิ สถานีรถไฟ แม่น้ายาร่า
ซึ่งเป็นแม่น้าสายหลักของเมืองเมลเบิร์น หรือรัฐสภาที่สร้างขึนตาม
แบบสถาปัตยกรรมยุโรป ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้เป็นที่ประชุมของคณะว่า
การรัฐวิคทอเรีย จากนันอิสระให้ท่านเลือกซือสินค้าจากย่านใจกลาง
เมือง ให้ท่านเลือกซือสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมของประเทศออสเตรเลีย
อาทิ ร็อคซี่, ควิกซิลเวอร์, บิลลาบอง หรือให้ท่านเลือกชมสินค้าชื่อดัง
เดวิดโจนส์ ให้ท่านเลือกซือผลิตภัณฑ์เดวิดโจนส์และครีมบ้ารุงผิวอีก
มากมาย
** เพือ
่ ความสะดวกในการเลือกซือสินค้าให้ทา่ นอิสระอาหารค่า้ ตาม
อัธยาศัย **
จากนันน้าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ าม

เมลเบิรน
์ -ดันดีนอง-นั่งรถไฟจักรไอนา้ -เกาะฟิลลิป-โรง
งานช็อคโกแล็ต-ชมขบวนพาเหรดนก เพนกวิน-พร้อมลิมรสกุง้ มังกรเมลเบิรน
์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนันน้าท่านเดินทางสู่ย่านดันดีนองที่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสที่
อุดมสมบูรณ์ สูส
่ ถานีรถไฟจักรไอน้าโบราณ ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็น
เส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและ ขนส่งสินค้าเปิดให้บริการใน
ปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสัน ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลง
น้ามาใช้ในการท่องเที่ยว
น้าท่านนัง่ รถไฟจักรไอนา้ โบราณ (Puffing Billy Steam Train) เพื่อ
ชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ ให้
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กลางวัน
บ่าย

ค่า้
ออสเตรเลีย

ท่านเพลิดเพลินกับการทดลองนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชม
ทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความอุดม
สมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์
น้าท่านสู่ตอนใต้ของรัฐวิคทอเรีย สู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านเมือง
ซานเรโม เมืองที่อดีตเคยเป็นเมืองท่าการประมงของรัฐ น้าท่าน
เดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ต Panny's Amazing World of Chocolate ให้ท่าน
ได้ชมการผลิต, ม่านน้าตกช็อคโกแล็ตขนาดใหญ่, หมู่บ้านจ้าลอง
ช็อคโกแล็ต และช็อคโกแล็ตรูปแบบต่าง ๆ มากมาย พร้อมให้ท่านชิม
รสชาติแสนอร่อยและเลือกซือเป็นของฝาก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พร้อมลิมรสกุง้ มังกร สไตล์
จากนันน้าท่านเดินทางเข้าสู่ เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษ์นกเพนกวิน เมื่อ
ถึงยามพระอาทิตย์ตกดิน
จากนันน้าท่านเดินทางสู่ชายหาดซัมเมอร์แลนด์ น้าท่านชม ขบวน
พาเหรดของนกเพนกวิน ที่ขึนจากทะเลเดินเรียงรายอย่างน่ารักกลับสู่
รัง ซึ่งเพนกวินในแถบซีกโลกใต้แห่งนี เรียกว่าแฟร์รี่เพนกวินหรือ
เพนกวินนางฟ้า เป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กหรือพันธุ์เล็กที่สุด ซึ่งโต
เต็มที่มีขนาดตัวเพียงราว 30-33 เซนติเมตรเท่านัน ในยามเช้า จะพา
กันออกจากรังไปหากินในทะเล เมื่อยามพระอาทิตย์ตกดินจะกลับสู่รัง
ปัจจุบันเพนกวินชนิดนีเหลือน้อยลงมาก ดังนันทางรัฐบาลจึงมีการ
จัดการเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์นกเพนกวินเหล่านี พร้อมทังขยายพันธุ์ให้
มากขึนและท้าการส้ารวจชีวิตความเป็นอยู่และการดูแลอย่างใกล้ชิด
อิสระให้ท่านชมความน่ารักของเหล่าเพนวกินนีตามอัธยาศัยใน
บริเวณริมทะเลหาดซัมเมอร์แลนด์ (ห้ามถ่ายรูปหรือถ่ายวิดิโอ
เนื่องจากแสงแฟลชจะท้าลายระบบประสาทและการมองเห็นของนก
เพนกวิน) สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเมลเบิร์น
จากนันน้าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ ี่
สนามบิน
เช้า

เมลเบิรน
์ -อิสระเต็มเที่ยวเต็มวันหรือช้อปปิง้ ตามอัธยาศัยรับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ทา่ นเที่ยวชมเมืองเมลเบิรน
์ หรือช้อปปิง้ ตามอัธยาศัย อาทิ ตึก
Eureka Sky Deck 88 ที่มีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในซีกโลกใต้สู่ชัน 88 ของตัว
อาคาร เพือ
่ ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครเมลเบิร์นแบบ 360 องศา
หรือสามารถสัมผัสประสบการณ์ใหม่ The Edge Experience ที่ทังตื่นเต้นและ
เสียวสุด ๆ กับกล่องกระจกที่ยื่นออกไปนอกตัวอาคารด้วยความสูงชัน
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88 ท้าให้ท่านรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนอากาศ เป็นต้นนอกจากนีในย่าน
เดียวกันยังมีย่านการค้าแห่งใหม่ในเขต Docklands หรือย่านฮาเบอร์
ทาวน์ ที่ขึนชื่อว่าเป็นแหล่งร้านค้า ร้านอาหารและแหล่งบันเทิงชัน
เยี่ยมของเมลเบิร์น มีทังทัศนียภาพริมอ่าวที่งดงาม พร้อมท่าเรือที่มี
ประวัติยาวนาน ท่านสามารถช้อปปิ้งอย่างจุใจในย่านฮาเบอร์ทาวน์
อาทิ ร็อกซี่ ควิกซิลเวอร์ บิลลาบ็อง ริบเคิร์ล หรือ เรดเอิร์ธ หรือ
ครีมบ้ารุงผิวเดวิดโจนส์ หรือเลือกซือของฝากราคาย่อมเยาจาก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น หรือช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองที่ตลาดควีน
วิกตอเรีย (Queen Victoria Market) ตลาดเก่าแก่ที่สุดและมี
ความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ของเมลเบิร์น ตลาดแห่งนีมีขนาดใหญ่
เป็นอันดับต้นๆของเมือง มีทังอาหารสด ผลไม้ อาหารปรุงส้าเร็จ ของ
ที่ระลึก ร้านกาแฟสวยๆ ลานกิจกรรม และอื่นๆ อีกมากมายให้ท่าน
เลือกซืออย่างจุใจ (ตลาดเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์,วันพุธและวันหยุด
ประจ้าปี / วันธรรมดาเปิด เวลา 08.00-14.00น. / วันอาทิตย์เปิด
09.00-16.00 น.) ** เพือ
่ ความสะดวกในการท่องเทีย
่ วและเลือกซือ
สินค้าให้ทา่ นอิสระอาหารกลางวันและอาหารค่า้ ตามอัธยาศัย **
***หมายเหตุ เช็คเอ๊าท์จากโรงแรมไม่เกิน 10.00น. สามารถฝาก
กระเป๋าไว้ที่โรงแรมได้และช่วงเย็นรถโค้ชมารับจากโรงแรมไป
สนามบิน***
จนได้เวลาอันสมควรรถโค้ชรับทุกท่านที่โรงแรม
น้าท่านเดินทางสู่
สนามบินนครเมลเบิรน
์

วันทีห
่ า้

เมลเบิรน
์ -สิงคโปร์-กรุงเทพฯ

01.05 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่

SQ218
05.45 น.
07.15 น.

เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

เที่ยวบินที่ SQ970
08.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ....
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++
รายการการเดินทางอาจมีการปรับเปลีย
่ น ขึนอยู่กบ
ั เหตุการณ์ตา่ ง ๆ อาทิเช่น
การจราจร การซ่อมแซมถนน สภาพอากาศ หิมะตก การเมือง การจลาจล
การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ หรือมีเหตุการณ์อน
ื่ ๆ ทีไ
่ ม่คาดคิดหรือมีผลกับการ
2. MEL5D2N/21-25 Nov 2018

5

เดินทางและรายการทัวร์ เป็นต้น ซึง่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นแปลงตามความ
เหมาะสม โดยจะค้านึงถึงประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นส้าคัญ

อัตราค่าเดินทาง
เมลเบิรน
์ -เกาะฟิลลิป 5 วัน 2
คืน (SQ)
ผู้ใหญ่ ท่านละ
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 3 ท่าน ท่านที่
3 ลด
ราคาทัวร์ไม่รวมตัว
๋ เครือ
่ งบิน
ท่านละ

21-25 พ.ย.2561

32,900
4,500
1,000
18,500

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซา่ และค่าบริการท่านละ 5,300 บาท //
ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,200 บาท ช้าระพร้อม
ค่าทัวร์กอ
่ นเดินทาง **
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ
์ นการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามัน ในกรณีที่สายการบิน
มีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง***
หมายเหตุ
 การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีจา้ นวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผู้ใหญ่จา้ นวนไม่ตา่้
กว่า 20 ท่าน (ไม่มรี าคาเด็ก) หากผูโ้ ดยสารมีจา้ นวนต่า้ กว่าจ้านวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นเปลีย
่ นแปลงรายการการเดินทางและเปลีย
่ นแปลง
อัตราค่าเดินทาง
 การด้าเนินการขอวีซา่ จะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซา่ โดยรวมประมาณ 15-20
วัน ดังนันจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารส้าหรับการยื่นขอวีซา่ ให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทังนีเพือ
่ เป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ด้าเนินการขอวีซา่ และทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าทีส
่ ถานทูตพร้อม
ถ่ายภาพและสแกนนิว
 กรณีท่านทีม
่ ต
ี ว
ั๋ ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตว
ั๋ โดยสารตาม
รายการทัวร์หรือของทางบริษท
ั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนือ
่ งจากมีการ
เกี่ยวข้องกับการยืน
่ วีซา่ ซึง่ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถยื่นวีซา่ พร้อมคณะได้
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อัตรานีรวมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯเมลเบิร์น//เมลเบิร์น-กรุงเทพฯ ชันประหยัด
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่
ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเที่ยวตามรายการที่
ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอด
การเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน
1,000,000 บาท เด็กอายุต่้ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความ
คุ้มครอง 500,000 บาท (ทังนีเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสาย
การบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 02 เม.ย.2561
อัตรานีไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด
(30
กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการท้าหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม
่ และค่าอาหารที่สั่ง
เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ออสเตรเลียและค่าบริการ ช้าระพร้อมค่าทัวร์ทา่ นละ 5,300
บาท
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ทีจ
่ ะต้องช้าระเพิม
่ พร้อมค่าทัวร์ ท่าน
ละ 1,200 บาท
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า
โรงแรม

ซึ่งขึนอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละ

 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่
ระลึก
 ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่
ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่
สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การ
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ปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า
หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ
สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ
การช้าระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ้าเป็นจ้านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสาร
หนึ่งท่าน ส้าหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทังหมดก่อนเดินทาง 21 วันท้า
การ มิฉะนันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ้าค่าทัวร์ทังหมด
การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกมากกว่า 45 วันท้าการแต่ไม่เกิน 90 วันท้าการบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเก็บเงินมัดจ้าค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน (เงือ
่ นไขตามที่ทางสายการ
บินเรียกเก็บ) และหากมีการด้าเนินการในการยื่นวีซ่าแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เก็บค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่านละ 5,300 บาท
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันท้าการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ้า
ค่าทัวร์
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันท้าการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทังหมด
 หากผู้โดยสารท่านใดยื่นวีซ่าแล้วและไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องช้าระ
ค่ามัดจ้าที่ 20,000.- บาท และค่า
ธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่านละ 5,300 บาท
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร
เครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้า กรณีแจ้งยกเลิกการ
เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทังหมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของ
สายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ บริษท
ั ฯจะค้านึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็นส้าคัญ
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทาง
ก้าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมีเหตุท้าให้การเดินทางไม่สามารถ
ออกเดินทางตามก้าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับ
การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์
ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือ
เหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุท้าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้
ตามก้าหนดการเดินทางของรายการทัวร์
2. MEL5D2N/21-25 Nov 2018

8

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจาก
มีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน้าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ
ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ้านวนทังหมด
หรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ้านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และ
สัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะ
เป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก้าหนด รวมถึง
ไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของ
กระเป๋าอาจจะถูกก้าหนดให้ต่้ากว่ามาตรฐานได้ ทังนีขึนอยู่กับข้อก้าหนดของ
แต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในน้าหนักส่วนที่เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช,
โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก้าหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมี
สถานที่โดยเฉพาะส้าหรับผู้สูบบุหรี่ ทังนีเนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรค
ประจ้าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทังหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก้าหนดตลอดทังปี หรือก้าหนดล่วงหน้าค่อนข้าง
นาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนันๆ ปิดท้าการ หรือ ปิด
โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะ
เข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้
ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน ๆ ตามเงือ
่ นไข
ราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ
เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้
ช้าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
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o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุด
ของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนันขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ก
ั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ตด
ิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเดีย
่ ว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบ
ั 1 เตียงพับเสริม
โดยในกรณีทพ
ี่ ก
ั 3 ท่านบางโรงแรมอาจจะไม่มห
ี อ
้ งพักแบบทีเ่ สริมเตียงได้
ดังนันอาจต้องเสียค่าห้องพักเดีย
่ วเพิม
่ หรือนอนห้องละ 3 ท่านแบบไม่มเี ตียง
เสริม
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน
มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ
ย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็น
ห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึนอยู่กับการออกแบบของแต่
ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เอกสารในการขอวีซา่ ประเทศออสเตรเลีย
(การยื่นวีซา่
ให้ผเู้ ดินทางเตรียมเอกสารทังหมดให้ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ตามรายละเอียดด้านล่างนี เนือ
่ งจากปัจจุบน
ั มีผเู้ ดินทางเข้าไปพัก
นักในประเทศออสเตรเลียมากมาย
ท้าให้การพิจารณาวีซา่ เป็นไปอย่าง
เข้มงวด ดังนันเพือ
่ ความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณา จึงขอความร่วมมือ
ให้ผเู้ ดินทางทุกท่าน
กรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างพร้อมแนบมา
พร้อมกับเอกสารหลักฐานการยืน
่ ขอวีซา่ ด้วย)
o หนังสือรับรองการท้างาน
หรือเอกสารบ่งชีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้
เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท้างานของบริษัทที่ท้างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าท้างาน, อัตราเงินเดือน, ต้าแหน่ง
งาน เป็นต้น (หนังสือรับรองการท้างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวี
ซ่า)
- กรณีมอ
ี าชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท้างานจะต้องคัดเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านัน (ตัวจริง) โดยระบุตา้ แหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,
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วันเดือนปีที่เริ่มท้างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการท้างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับ
จากวันยื่นวีซ่า)
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส้าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส้าเนากรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า หรือ ส้าเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้อง
คัดมาไม่ต่้ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- กรณีท่านทีเ่ ป็นแม่บา้ น
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี
พร้อม แสดงส้าเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี
พร้อม แสดงส้าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส้าเนาสูติบัตรบุตร ทังนีเพื่อ
แสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัด
หนังสือชีแจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จด
ทะเบียน
- กรณีท่านทีว
่ า่ งงาน / ไม่มรี ายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการท้างานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชีแจง
โดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชีแจงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบืองต้น ควรมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนีหากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้
หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นค้าร้องขอวีซ่านี)
- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา
จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับ
จากวันยื่นวีซ่า)
o หลักฐานการเงิน
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริง หรือ Bank Statement ออกโดยธนาคาร
อัพเดทไม่เกิน 15 วัน และออกย้อนหลังไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือนและต้องมีตรา
ประทับจากธนาคารทุกหน้า ยอดเงินไม่นอ
้ ยกว่า 6 หลัก
*** สถานทูตไม่รบ
ั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทังนีเพือ
่ แสดงให้เห็นว่ามี
ฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ
่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ
่
กลับสูภ
่ ม
ู ล
ิ า้ เนา
- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจาก
ธนาคาร 1 ฉบับ และท้าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็น
ภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย
โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส้าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว
ประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และท้า
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชีแจงต่อสถานทูต
เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
 เด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา) ต้องขอหนังสือ
ยินยอมให้ลูกเดินทางไปต่างประเทศออกโดยเขตหรืออ้าเภอจากผู้ปกครองบิดา
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หรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือ
หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือถ้าไม่ได้เดินทาง
ทังกับบิดาและมารดา
ทังคูจ
่ ะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับผู้อื่นโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึนโดยคัดฉบับจริงจากอ้าเภอต้นสังกัด พร้อมทังแนบสถานะทางการ
งานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพือ
่ รับรองแก่บุตรด้วย
 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลักหลัง
โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร
 ผู้สูงอายุ 75 ปีขนไป
ึ
จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่สถานทูต
ก้าหนดให้ พร้อมมีข้อความรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางไปต่างประเทศ
ได้โดยล้าพังโดยมิตอ
้ งมีผู้ดูแลโดยจะต้องให้แพทย์กรอกรายละเอียดสุขภาพได้
จากแบบฟอร์มของสถานทูตออสเตรเลียเท่านัน และผู้เดินทางที่อายุเกิน 75 ปี
จะต้องเตรียมพาสปอร์ตและรูปถ่ายส้าหรับไปตรวจสุขภาพด้วยและใบประกัน
สุขภาพที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง(จากบริษัทประกันภัย)

***กรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึนไปยืนยันที่จะเดินทาง บริษัทฯจะด้าเนินการและ
แนะน้าให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทังหมด
ก่อนเดินทาง 20 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามก้าหนดวัน
เดินทางมีผลท้าให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทังสิน
และจะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนือง
จากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน
บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์
ทังหมดรวมถึงญาติหรือผูต
้ ิดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี***

***กรณีผส
ู้ งู อายุ 75 ปีขึนไป ที่ยน
ื ยันจะให้ยื่นวีซา่ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาใน
การยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการท้าประกันสุขภาพซึ่งลูกค้า
จะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึนอยู่กับบริษัทฯ ประกันนันๆ)
หลังจากยื่นวีซ่าแล้ว รอการด้าเนินการประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบ
ฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตก้าหนด
หลังจากนันรอผลการพิจารณาวีซ่า ทังนีวีซ่าขึนอยู่กับผลของสุขภาพของ
ผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ซึ่งวันรับผลวีซ่าไม่สามารถ
ระบุได้
กรณีของผูถ
้ อ
ื บัตร APEC Card
โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส้าหรับเดินทางเพือ
่ ธุรกิจเท่านัน ซึ่งการ
เดินทางกับทัวร์จะต้องยื่น
วีซ่าท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวจะต้องยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa)
แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศ
ออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
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หมายเหตุ หากยืน
่ วีซา่ ท่องเทีย
่ ว(Tourist Visa) ท่านอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค
(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ เนือ
่ งจากตามเงือ
่ นไขวีซา่ ประเทศออสเตรเลีย จะ
ยึดตามวีซา่ ล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซา่ เก่าโดยอัตโนมัต)ิ ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั ดุลพินจ
ิ ของ
ลูกค้าในการตัดสินใจ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
http://thailand.embassy.gov.au/ หรือ โทร. +66 2 344 6300
***
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้า
ประเทศออสเตรเลียเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่
คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีทางบริษัทฯ
จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
***
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ
ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
***
เมื่อท่านได้ช้าระเงินค่ามัดจ้าหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทน
ของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
ในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทังหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องแจ้ง
ความจ้านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า
แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือ
เดินทางก่อนก้าหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน้าหนังสือเดินทางมาแสดงได้
ทัน ท่านนันจะต้องยื่นเดี่ยวและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย
**
***
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความ
ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านัน
การปฏิเสธวีซ่าอัน
เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทังนีจะค้านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็นหลัก ***

2. MEL5D2N/21-25 Nov 2018

13

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยืน
่ ขอวีซ่าเข้าประเทศ
ออสเตรเลีย
. ชื่อ-สกุล
(ภาษาไทย)...........................................................................................
........................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................................................
.................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน
แต่งงาน (ภาษาไทย)..........................................................
(ภาษาอังกฤษ)..........................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือน
ปี เกิด .................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ
เดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน
...............................................................
2. สถานภาพ
แต่งงานไม่จดทะเบียน

โสด

แต่งงานจดทะเบียน
หย่า

หม้าย

3. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา
กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
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สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล
..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด
สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
.........
........................................................................................................
.......................................................
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above
(ภาษาอังกฤษ).........................................
........................................................................................................
.........................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน ...........................................
โทรศัพท์มือถือ
............................................ อีเมลล์
..............................................................................
อีเมลล์ (E-mail)…………………………………….(ส้าคัญมากต้อง
กรอกทุกท่าน)
5. ชื่อสถานที่ท้างาน / สถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
......
(กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ท้านันเกี่ยวกับอะไร ด้านใด
..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ท้างานให้
ชัดเจนเช่นกัน)
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ที่อยู่สถานที่ท้างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
........................................................................................
.....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์
ต้าแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................................................
..........
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน

(ถ้ามี)

.................................

กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา
(ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย
......................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครังนี
(ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)
ตังแต่วันที่

..............................

..............................

ไม่เคย

ถึงวันที่
รวม

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิวมือหรือไม่
ไม่เคย
กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิวแล้ว กรุณาระบุวันที่
......................................................................................
9. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่

เคย

ตัวเอง

มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
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(กรณีที่มีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ
ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่)
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ
.........................................................................................................
..........
ความสัมพันธ์กับท่าน
.........................................................................................................
............................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่
เดินทางด้วยกัน

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
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