WOW!! เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล 4 วัน2คืน
เพิรธ์ -ชมเมือง-ฟรีแมนเทิล-ชมแม่นำ้ สวอน-สวนสัตว์เคเวอร์แชม
ทัมบูลกัมฟำร์ม-ชมกำรตัดขนแกะ-ชิมไวน์-โรงงำนช็อคโกแล็ต-โรงงำนนูกำร์-ช้อปปิง้
จุใจทีว่ อเตอร์ทำวน์เอ๊ำท์เลท

โดยสำยกำรบินไทย (TG)
วีทจี ี ขอน้ำท่ำนเดินทำงสูก่ รุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มพี นที
ื ่กว้ำงใหญ่ ครอบคลุมเนือทีร่ ำวหนึง่ ในสำมของประเทศ
เทีย่ วชมสวนสำธำรณะคิงส์ปำร์ค ชมเมืองแห่งประวัตศิ ำสตร์ฟรีแมนเทิล ชมแม่นำ้ สวอน แม่นำ้ สำยหลักของเมืองเพิรธ์ ชมสวน
สัตว์เคเวอร์แชม ชมโชว์กำรตัดขนแกะ ชิมไวน์ชนเลิ
ั ศพร้อมเลือกซือช็อคโกแล็ตและนูกำร์เป็นของฝำก
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เพิรธ
์

เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก ดินแดนแห่งความเจริญศูนย์กลาง
ของทวีปออสเตรเลียฝัง่ ตะวันตก ชมวิวในสวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค ล่องเรือ
แม่น้าสวอน ชมสวนสัตว์เคเวอร์แชม ชมโชว์ตัดขนแกะ ฯลฯ
ฟรีแมนเทิล เมืองฟรีแมนเทิล หรือ ฟรีโอ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ส้าคัญสมัยอดีตจนกระทั่ง
ปัจจุบัน และยังคงไว้ซงึ่ ร่องรอยของอารยธรรมตะวันตก สมัยบุกเบิก
ประเทศ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินชมเมือง ร้านค้า ร้านอาหารตามริม
ทางที่สร้างขึนผสมกลมกลืนกับบรรยากาศของอดีต และช้อปปิ้งสินค้าราคา
ถูก ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล

10-13 ส.ค. /21-24 ก.ย. / 12-15
ต.ค./ 19-22 ต.ค.2561
ก้าหนดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ

21.00 น.

คณะฯ พร้อมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าทีค
่ อยต้อนรับ
และบริการเอกสารการเดินทาง

วันทีส
่ อง

เพิรธ
์ -ชมเมือง-ล่องเรือแม่นา้ สวอน-ฟรีแมนเทิล-ช้อปปิง้

00.01 น.
ออกเดินทางสูก
่ รุงเพิรธ
์
ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบิน
ไทย เที่ยวบินที่ TG483
07.45 น.
เดินทางถึง กรุงเพิรธ
์ น้าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร
จากนันน้าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง น้าท่าน ชมเมืองเพิรธ
์ เมืองหลวง
ของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพืนที่กว้างใหญ่ครอบคลุมเนือที่ราว
1 ใน 3 ของประเทศและตังอยู่บนแม่น้าสวอน แม่น้าสายส้าคัญและ
เป็นแม่น้าสายหลักของเมืองเพิรธ
์ ผ่านชมอาคารรัฐสภา ศาลาว่าการ
ประจ้าเมือง สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค ซึง่ อยู่ในพืนที่สูงกว่าตัวเมือง
ท้าให้เป็นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธที่ดียิ่ง ที่นี่มีพันธุ์ไม้นับพันชนิด รวมทังมี
การจัดแปลงดอกไม้ป่าให้ชมในแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด
และเดินทางสู่ ทะเลสาบมองเกอร์ ชื่นชมกับหงส์ด้าเป็นสัตว์ท้องถิ่น
และสัตว์สัญลักษณ์ของเมืองเพิรธ
์ จากนันถ่ายภาพกับ หอระฆังหรือ
เบลทาวเวอร์ ชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณริมอ่าว ผ่านแม่น้าสวอน
แม่น้าสายหลักของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆ
ก่อนน้าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ น้าท่านล่องเรือชมแม่นา้ สวอน ชมความ
งามริมแม่น้าสวอนทีก
่ ว้างใหญ่ดั่งทะเลสาบ ชมเมืองปากแม่น้าสวอน
1.Perth-Fremantle 4D2N /TG Aug-Oct2018

2

กลางวัน
บ่าย

ค่า้

เมืองที่ส้าคัญสมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบันท่านจะได้พบกับบ้านเรือนที่
สร้างขึนในสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่ ทังร้านอาหารและภัตตาคารถูก
ตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศท้องทะเลจนกระทั่งถึงเมือง ฟรีแมนเทิล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น้าท่านชม Monument Hill ซึ่งมีความสูงถึง 14 ม. ก่อสร้างโดยดอน
นี่บรู๊คสโตน ด้วยเงินงบประมาณของประชาชนเมืองฟรีแมนเทิลในปี
1928 เป็นศุนย์กลางที่เป็นเนินเขาไว้ส้าหรับเป็นที่ระลึกของทหาร
หาญ 59,330 คนที่เสียพลีชีพตนเองในสงครามโลก น้าท่านชม
อาคารราวนด์เฮาส์ สิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกที่สร้างอยู่บนเนินเขา
เตียๆ ริมฝั่งทะเล สร้างขึนเมื่อปี ค.ศ.1831 ใช้เป็นที่คุมขังผู้ที่ท้าผิด
กฎหมายจากนันให้ท่านชมท่าเรือประมงประจ้าเมืองและให้ทา่ นเลือก
ซือสินค้าราคาถูกจ้าหน่ายตังแต่ผักและผลไม้ จนถึงของเก่าและของที่
ระลึกมากมาย (ตลาดฟรีแมนเทิลเปิดศุกร์-อาทิตย์) จากนันอิสระให้
ท่านเดินเล่นไปบนเมืองแห่งประวัติศาสตร์พร้อมถ่ายภาพกับอาคาร
บ้านเรือนกับสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ อาทิเช่น ดิเอสพรานาด, อ่าว
ประมงเดอะฟิชเชอร์แมนฮาร์เบอร์นอร์ทบริดจ์ เป็นต้น ก่อนน้าท่าน
เดินทางกลับสู่กรุงเพิร์ธ
รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร
จากนันน้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ าม

เพิรธ
์ -สวนสัตว์เคเวอร์แชม-ทัมบูลกัมฟาร์ม-ชมฟาร์มโชว์การต้ดขน
แกะ-ชิมไวน์ไร่ซานดัลฟอร์ด- โรงงานช็อคโกแล็ต-Honey Farm

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนันน้าท่านชมหุบเขาสวอนวัลเล่ย์หรือหุบเขาสวอนริมฝั่งแม่น้าส
วอน ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเพิร์ธ น้าท่านเข้าชม สวนสัตว์
แคเวอร์แชมป์ไวด์ไลฟ์ปาร์ค Caversham Wildlife Park ชมสัตว์นา่ รักนานา
ชนิดที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย อาทิ โคอาล่า จิงโจ้
วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมให้ท่านชมการแสดงการตัดขน
แกะบริเวณของ ทัมบูลกัมฟาร์ม ซึ่งอาชีพนีถือเป็นอาชีพหลักของชาว
ออสซี่ที่ท้าฟาร์มและขนแกะนียังเป็นสินค้าส่งออกที่ส้าคัญของชาว
ออสซี่อีกด้วย และชมการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบีบีคิว
จากนันน้าท่านเดินทางสู่ Honey Farm ให้ท่านได้เลือกซือผลิตภัณฑ์จาก
ผึง ได้แก่น้าผึงที่ได้จากการเลียงผึงตามธรรมชาติจากดอกไม้นานา
พรรณหรือเลือกซือขีผึงบริสุทธิ์ นอกจากนียังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีก
มากมายให้ท่านได้เลือกซือเพื่อเป็นของฝาก จากนันน้าท่านเดินทาง
สู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ให้ท่านชิมช็อกโกแล็ตชนิดต่าง ๆ พร้อมชม

กลางวัน
บ่าย
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ค่า้

กรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือกซือเป็นของฝาก น้าท่านชม โรง
งานนูกา้ ร์ ทีมีชื่อของเมืองเพิร์ธ พร้อมให้ท่านชิมรสชาติต่างๆ พร้อม
เลือกซือเป็นของฝาก (ร้านปิดวันจันทร์) น้าท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์
ซานดัลฟอร์ด ไร่ไวน์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองเพิรธ
์ ให้ท่าน
ได้ชิมไวน์รสเยี่ยมของออสเตรเลียตะวันตกพร้อมทังเลือกซือเป็นของ
ฝาก
รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร
จากนันน้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ ี่

เพิรธ
์ -ช้อปปิง้ Watertown Factory Outlets- สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนันน้าท่านช้อปปิ้งได้ทว
ี่ อเตอร์ทาวน์แบรนด์เอ๊าท์เล็ท แหล่งช้อป
ปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของเพิร์ธ ที่มส
ี ินค้าหลากหลายาแบรนด์ให้
ท่านได้เลือกซืออย่างจุใจ อาทิ Adidas, Fossil, Nine West, Billabong, Quicksilver,
Esprit, Oakley เป็นต้น (วันธรรมดาเปิด 09.00-17.30 น. / เสาร์และ
อาทิตย์ เปิด 09.00-17.00 น.)
(เพือ
่ ไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิง้ อิสระอาหารกลางวันตาม
อัธยาศัย)
จนได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่

16.20 น.
22.20 น.

TG482

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

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

รายการการเดินทางอาจมีการปรับเปลีย
่ น ขึนอยู่กับเหตุการณ์ตา่ ง ๆ อาทิเช่น
การจราจร การซ่อมแซมถนน สภาพอากาศ หิมะตก การเมือง การจลาจล
การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ หรือมีเหตุการณ์อน
ื่ ๆ ทีไ
่ ม่คาดคิดหรือมีผลกับการ
เดินทางและรายการทัวร์ เป็นต้น ซึง่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นแปลงตามความ
เหมาะสม โดยจะค้านึงถึงประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นส้าคัญ
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อัตราค่าเดินทาง

19-22 ต.ค.2561

10-13 ส.ค. /21-24 ก.ย. / 12-15 ต.ค./

เพิรธ
์ -ฟรีแมนเทิล 4วัน 2คืน
(TG)
ผู้ใหญ่ ท่านละ
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
ราคาทัวร์ไม่รวมตัว
๋ เครือ
่ งบิน
ท่านละ

10-13 ส.ค.
2561

21-24 ก.ย.
2561

12-15 ต.ค./
19-22 ต.ค.

46,500
5,900

47,500
5,900

49,900
5,900

20,900

20,900

20,900

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซา่ และค่าบริการท่านละ 5,300 บาท //
ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท ช้าระพร้อม
ค่าทัวร์กอ
่ นเดินทาง **
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ
์ นการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามัน ในกรณีที่สายการบินมี
การเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง**
หมายเหตุ
 การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีจา้ นวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผู้ใหญ่จา้ นวนไม่ตา่้
กว่า 20 ท่าน (ไม่มรี าคาเด็ก) หากผูโ้ ดยสารมีจา้ นวนต่า้ กว่าจ้านวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นเปลีย
่ นแปลงรายการการเดินทางและเปลีย
่ นแปลง
อัตราค่าเดินทาง
 กรณีท่านทีต
่ อ
้ งการเดินทางโดยแยกกลับ ไม่ตอ
้ งการกลับพร้อมคณะ กรุณา
แจ้งความจ้านงกับเจ้าหน้าทีเ่ พือ
่ ท้าการจองตัว
๋ แยกกลับ โดยมีคา่ ธรรมเนียม
ท่านละ 4,500 บาท และอยูต
่ อ
่ ได้ไม่เกิน 7 วันนับจากวันกลับของคณะ และ
หากมีการเปลีย
่ นแปลงวันกลับแล้ว ไม่สามารถเปลีย
่ นกลับคืนหรือเปลีย
่ นซา้
สองได้ และการแยกกลับโดยใช้ตว
ั๋ หมูค
่ ณะไม่สามารถเปลีย
่ นสนามบินทีอ
่ อก
ได้ จะต้องเป็นสนามบินตามโปรแกรมทัวร์เท่านัน หากมีความต้องการแยกกลับ
นอกเงือ
่ นไขนี จะต้องซือตัว
๋ โดยสารเป็นตัว
๋ เดีย
่ วและมีคา่ ธรรมเนียมในการท้า
ตัว
๋ เดีย
่ ว เช็คราคาได้จากเจ้าหน้าทีท
่ ว
ั ร์
 การด้าเนินการขอวีซา่ จะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซา่ โดยรวมประมาณ 15-20
วัน ดังนันจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารส้าหรับการยื่นขอวีซา่ ให้
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ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทังนีเพือ
่ เป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ด้าเนินการขอวีซา่ และทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าทีส
่ ถานทูตพร้อม
ถ่ายภาพและสแกนนิว
 กรณีท่านทีม
่ ต
ี ว
ั๋ ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตว
ั๋ โดยสารตาม
รายการทัวร์หรือของทางบริษท
ั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนือ
่ งจากมีการ
เกี่ยวข้องกับการยืน
่ วีซา่ ซึง่ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถยื่นวีซา่ พร้อมคณะได้
อัตรานีรวมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-เพิร์ธกรุงเทพฯ 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 25 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 1,000 บาท
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า
โรงแรม
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 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่
ระลึก
 ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่
ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่
สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การ
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
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o

o

o
o

ออกเดินทางตามก้าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับ
การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์
ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือ
เหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุท้าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้
ตามก้าหนดการเดินทางของรายการทัวร์
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจาก
มีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน้าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ
ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ้านวนทังหมด
หรือบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง
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
1.Perth-Fremantle 4D2N /TG Aug-Oct2018

8

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
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 ดินทางเตรียมเอกสารทังหมดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตาม
รายละเอียดด้านล่างนี เนือ
่ งจากปัจจุบน
ั มีผเู้ ดินทางเข้าไปพักนักในประเทศ
ออสเตรเลียมากมาย ท้าให้การพิจารณาวีซา่ เป็นไปอย่างเข้มงวด ดังนันเพือ
่ ความ
สะดวกรวดเร็วในการพิจารณา จึงขอความร่วมมือให้ผเู้ ดินทางทุกท่าน กรอก
รายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานการยืน
่ ขอวี
ซ่าด้วย)
1.Perth-Fremantle 4D2N /TG Aug-Oct2018

9

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,
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
ประทับจากธนาคาร
*** สถานทูตไม่รบ
ั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทังนีเพือ
่ แสดงให้เห็นว่ามี
ฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ
่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ
่
กลับสูภ
่ ม
ู ล
ิ า้ เนา
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- 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
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
1.Perth-Fremantle 4D2N /TG Aug-Oct2018
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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

หมายเหตุ หากยืน
่ วีซา่ ท่องเทีย
่ ว(Tourist Visa) ท่านอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค
(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ เนือ
่ งจากตามเงือ
่ นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย 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
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ทัน

ท่านนันจะต้องยื่นเดี่ยวและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย

**
***
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความ
ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านัน
การปฏิเสธวีซ่าอัน
เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทังนีจะค้านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็นหลัก ***

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

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
...............................................................
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2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานไม่จดทะเบียน

แต่งงานจดทะเบียน
หย่า

หม้าย

3. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา
กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
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)
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5. ชื่อสถานที่ท้างาน / สถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
......
(กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ท้านันเกี่ยวกับอะไร ด้านใด
..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ท้างานให้
ชัดเจนเช่นกัน)
ที่อยู่สถานที่ท้างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
........................................................................................
.....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์
ต้าแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................................................
..........
โทรศัพท์
(ถ้ามี)

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

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

ไม่เคย
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ตังแต่วันที่

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

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

ถึงวันที่
รวม

........... วัน

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

เคย

ตัวเอง

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

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้

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