ซิดนีย์-เมลเบิร์น 6 วั น 3 คืน
ชมเมืองซิดนีย์ และล่ องเรือชมอ่ าวทีง่ ดงามทีส่ ุด นั่ งกระเช้าพร้อมชมทั ศนียภาพ
ของเทือกเขาบลูเม้าท์เท่น และชมสวนสั ตว์พ้นื เมือง
เดินทางสู่เมืองเมลเบิร์น ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิ ลลิป ขึ้นชมวิวบนตึก
Eureka Sky Deck 88 ช้อปปิ้ งสุดมั นส์ย่านฮาเบอร์ทาวน์ พร้อมลิ้มรสกุ้งมั งกร

โดยสายการบินไทย (TG)
นครซิ ดนี ย์

เมลเบิรน์

เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ชมทัศนียภาพของสะพานฮาร์เบอร์และซิดนียโ์ อเปร่าเฮ้าส์ดว้ ยการ
ล่องเรือในอ่าวซิดนีย์ ซึง่ ถือเป็ นอ่าวทีง่ ดงามทีส่ ดุ ของเมือง ให้ทา่ นชมเมือง ชมชายหาดทีช่ าวออสซี ่
นิยมมาพักผ่อน ชมโคอาล่าและจิงโจ้แสนน่ารัก และบรรยากาศงดงามของเทือกเขาบลูเม้าท์เท่นและ
นังกระเช้
่
าไฟฟ้ าตัวใหม่ล่าสุดของทีน่ ี ่
เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ชมอาคารรัฐสภา ชมสวนสาธารณะฟิตซรอย สวนขนาดใหญ่ทขี ่ น้ ึ ชือ่ ของ
เมือง ชมนกเพนกวินเดินกลับรังในยามพระอาทิตย์ตกดินทีเ่ กาะฟิลลิป พร้อมให้ทา่ นลื้มรสกุง้ มังกร
สไตล์ออสเตรเลีย ขึน้ ชมวิวบน Eureka Sky Desk 88 และมีเวลาให้ทา่ นช้อปปิ้ งอย่างจุใจจากย่านฮา
เบอร์ทาวน์และไชน่าทาวน์

กำหนดกำรเดิ นทำง
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วันแรก
15.00 น.
17.50 น.
วันที ส่ อง
07.10 น.

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันที ส่ ำม
เช้า

กลางวัน

กรุงเทพฯ
พร้อมกันทีส่ นามบินนานาชาติสวุ รรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D 7-12 สายการบิน
ไทย เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอานวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋ าสัมภาระ
เหิรฟ้ าสูน่ ครซิดนียป์ ระเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 475
ซิ ดนี ย-์ ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่ำว- ช้อปปิ้ ง
เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นาท่านผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร จากนัน้ นาท่านชม นครซิ ดนี ย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ นาท่านชมหาดบอนได
Bondi Beach หาดทรายทีห
่ นุ่มสาวชาวออสซีช่ อบมาอาบแดด และยังเป็ นทีจ่ ดั งานปาร์ตต้ี ่าง ๆ
ในช่วงเทศกาล อาทิ คริสต์มาส หรือปี ใหม่ และท่ามกลางสายลมแสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั ง่ ชม
บ้านของเศรษฐี บนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสีครามของ
มหาสมุทรแปซิฟิคทีเ่ ดอะแก็ป The Gap นาชมม้าหิ นของมิ สซิ สแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของ
ภรรยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์บริเวณริมอ่าวซิดนีย์ ซึง่ จากมุมนี้ทา่ นสามารถ
เห็นทัศนียภาพของสะพานซิดนียฮ์ าร์เบอร์และโอเปร่าเฮ้าส์ได้ทงั ้ สองแห่งพร้อมกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเซอร์คลู ่าคีย์ ซึง่ เป็ นท่าจอดเร่อขนาดใหญ่ของเมืองซิดนีย์ และมีเรือหลาย
ลา ล่องเรือสูจ่ ดุ ท่องเทีย่ วต่าง ๆ หลายแห่ง นาท่านเดินทางสูท่ า่ เรือ เพือ่ เตรียมตัวลงเรือ นาท่าน
ล่องเรือชมอ่าวซิ ดนี ย์ ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นอ่าวทีส่ วยงามทีส่ ดุ แห่งหนึ่ง ผ่านชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์
Opera House ซึง่ มีหลังคาเป็ นรูปเรือใบซ้อนเล่นลมตามสถาปั ตยกรรมใหม่ ซึง่ ออกแบบโดย ยอร์น อู
ซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ค ซึง่ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง14ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้าง
กว่าร้อยล้านเหรียญ ชมหมูเ่ รือชักใบ เล่นลมกับความงดงามของสะพานฮาเบอร์ Harbour Bridge
บนอ่าวซิดนีย์ จากนัน้ หากมีเวลานาท่านเข้าสูย่ า่ นใจกลางเมืองหรือซิตเ้ี ซ็นเตอร์ของนครซิดนีย์ ให้
ท่านเลือกซือ้ สินค้า จากย่านช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์ อาทิ เดวิดโจนส์ มายเออร์ ซิดนียเ์ ซ็นทรัล มากมาย
หลายแห่งและเลือกซือ้ สินค้าทีร่ ะลึกและแบรนด์เนมออสเตรเลียพร้อมครีมบารุงผิวชือ่ ดังของ
ออสเตรเลีย อาทิ เดวิด โจนส์ ร็อกซี่ บิลลาบ็อง ควิกซิลเวอร์ ริบเคิรล์ และอืน่ ๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั Travelodge Hotel, Sydney หรือระดับเทียบเท่า
ซิ ดนี ย-์ Featherdale Wild Life Park - อุทยานบลูเม้าท์เท่นส์- Scenic Railway &
Cableway-เมลเบิรน
์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูส่ วนสัตว์พน้ื เมืองที่ Featherdale Wild Life Park นาชมสวนสัตว์เปิ ด
ขนาดใหญ่ ทีร่ วบรวมสัตว์พน้ื เมืองออสเตรเลียทีห่ าดูได้ยาก อาทิ หมีโคล่า จิงโจ้ วอลลาบี้ นกอีมู
วอมแบท และอืน่ ๆ อีกมากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกับถ่ายรูปกับบรรดาสัตว์ต่างๆหรือให้อาหารจิงโจ้
อย่างใกล้ชดิ
รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บคี วิ
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บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานบลูเม้าท์เท่น ชมเขาสามอนงค์ Three Sister ทีเ่ ป็ นตานานความรักอัน
แสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจน้ิ และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติไกลสุดลูกตา นาท่านสู่
สถานีรถรางไฟฟ้ า Railway เพือ่ นังรถรางไฟฟ้
่
า ซึง่ ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน และมี
ความชันถึง 52 องศา วิง่ ผ่านทะลุหบุ เขาอันสูงชัน และให้ทา่ นได้ขน้ึ กระเช้าตัวใหม่ล่าสุด Scenic
Cableway

คา่
22.00 น.
23.30 น.
วันที ส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบินซิดนีย์ อาคารในประเทศ
เดิ นทางสู่เมืองเมลเบิรน์ โดยสายการบินในประเทศ
เดิ นทางถึงนครเมลเบิ รน์ ให้ทา่ นรับกระเป๋ าและสัมภาระ
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Mercure Hotel Welcome, Melbourne หรือระดับเทียบเท่า
เมลเบิรน์ - โรงงำนช็อคโกแล็ต-เกำะฟิ ลลิ ป-ชมขบวนพำเหรดนกเพนกวิ น
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูท่ างตอนใต้ของรัฐวิคทอเรีย ผ่านเมืองซานเรโม เมืองทีอ่ ดีตเคยเป็ นเมืองท่า
การประมงของรัฐ นาท่านชม Amaze 'N Things ท่านจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับ กิจกรรม
ต่างๆทีใ่ ห้ความบันเทิงและเป็ นทีช่ อบใจทัง้ ผูใ้ หญ่และเด็ก ซึง่ ภายในอาคารมีการออกแบบทีไ่ ม่ซ้ากัน
มี ห้องพัก Illusions, เขาวงกต กระจกห้องหมุนและโฮสต์ของสิง่ ทีน่ ่าตื่นเต้นและท้าทาย อืน่ ๆ
รวมทัง้ OUT LOOK!! สไลด์ ซึง่ เป็ นสไลด์ในแนวตัง้ ทีส่ งู ทีส่ ุดในร่มและด้านนอกยังมีเขาวงกตไม้ท่ี
ใหญ่ทส่ี ดุ ของออสเตรเลียอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ต Pannys Amazing World of Chocolate ให้ทา่ นได้ชมการ
ผลิต, ม่านน้าตกช็อคโกแล็ตขนาดใหญ่, หมูบ่ า้ นจาลองช็อคโกแล็ต และช็อคโกแล็ตรูปแบบต่าง ๆ
มากมาย พร้อมให้ทา่ นชิมรสชาติแสนอร่อยและเลือกซือ้ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน พร้อมลิม้ รส กุ้งมังกรเสิ รฟ์ พร้อมกับไวน์ ขาว
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เกาะฟิ ลลิ ป เขตอนุรกั ษ์นกเพนกวิน จากนัน้ นาท่านสูช่ ายหาดซัมเมอร์
แลนด์ นาท่านชม ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิ น ทีข่ น้ึ จากทะเลเดินเรียงรายอย่างน่ารักกลับสูร่ งั
ซึง่ เพนกวินในแถบซีกโลกใต้แห่งนี้ เรียกว่าแฟร์รเ่ี พนกวินหรือเพนกวินนางฟ้ า เป็ นเพนกวินทีม่ ี
ขนาดเล็กหรือพันธุเ์ ล็กทีส่ ดุ ซึง่ โตเต็มทีม่ ขี นาดตัวเพียงราว 30-33 เซนติเมตรเท่านัน้ ในยามเช้า จะ
พากันออกจากรังไปหากินในทะเล เมือ่ ยามพระอาทิตย์ตกดินจะกลับสูร่ งั ปั จจุบนั เพนกวินชนิดนี้
เหลือน้อยลงมาก ดังนัน้ ทางรัฐบาลจึงมีการจัดการเพือ่ อนุรกั ษ์สายพันธุน์ กเพนกวินเหล่านี้ พร้อมทัง้
ขยายพันธุใ์ ห้มากขึน้ และทาการสารวจชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละการดูแลอย่างใกล้ชดิ
อิสระให้ทา่ นชม
ความน่ารักของเหล่าเพนวกินนี้ตามอัธยาศัยในบริเวณริมทะเลหาดซัมเมอร์แลนด์ (ห้ามถ่ายรูปหรือ
ถ่ายวิดโิ อ เนื่องจากแสงแฟลชจะทาลายระบบประสาทและการมองเห็นของนกเพนกวิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสูต่ วั เมืองเมลเบิรน์
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Mercure Hotel Welcome, Melbourne หรือระดับเทียบเท่า
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วันที ห่ ้ำ
เช้า

เที่ ยง
บ่าย

เมลเบิรน์ -วิ หำรเซ้นต์แพททริ ค-สวนฟิ ตซรอย-กระท่อมกัปตันคุก๊ -อนุสรณ์ สถำนสงครำมโลก
ตึก Eureka Sky Deck 88-ช้อปปิ้ งฮำเบอร์ทำวน์ -สนำมบิน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม นครเมลเบิรน์ เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ถือเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองของ
ประเทศออสเตรเลีย และยังเป็ นเมืองทีม่ ชี อ่ื เสียงด้านความน่าอยูท่ ส่ี ดุ ในโลกอีกเมืองหนึ่ง นาท่านผ่าน
ชมตึกรัฐสภาทีส่ ร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมยุโรป นาท่านชมมหาวิ หารเซ้นต์แพททริ ค St.Patrick's
Cathedral วิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคทีใ่ หญ่ทส
่ี ดุ ในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold
ผูเ้ ป็ นบิชอ็ ปท่านแรกแห่งเมืองเมลเบิรน์ ต่อมาได้เป็ นบิชอ็ ปแห่งออสเตรเลียคนที่ 4 มีดาริให้
William Wardell ผูเ้ ป็ นทัง้ นักบวชและสถาปนิกทีส
่ าคัญแห่งเมืองนี้เป็ นผูอ้ อกแบบและควบคุมการ
ก่อสร้างทัง้ หมดอาศัยศิลปะโกธิคระหว่างศตวรรษที่ 14 โดยมีพน้ื ฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางใน
ประเทศอังกฤษ โดยเริม่ วางแผนและก่อสร้างเมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม 1858-1939 ต่อมาได้บรู ณะครัง้
ใหญ่เมือ่ ปี 1994 เพือ่ ทีจ่ ะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ในอีกสามปี ถดั มา
จากนัน้ นาท่านชมสวนฟิ ตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ซง่ึ การจัดสวนทีน่ ่ีหากมองจากมุมสูงจะ
เป็ นรูปลายธงชาติองั กฤษ และชมดอกไม้นานาชนิดจากศูนย์อนุบาลพันธุไ์ ม้ นาท่านชมกระท่อม
กัปตันคุก๊ นักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก ผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลีย เมือ่ ค.ศ. 1770 ทีท่ า่ น
เซอร์ รัสเซีย กริมเวล ได้ซอ้ื มาจากอังกฤษ โดยรือ้ อิฐออกมาทีละก้อน แล้วถูกลาเลียงมาทางเรือ และ
มาประกอบใหม่ทน่ี ่ี นามาตัง้ ไว้ทส่ี วนฟิ ตซรอย เมือ่ ปี 1934 เพือ่ เป็ นของขวัญครบรอบหนึ่งปี ของรัฐ
วิคตอเรีย และเพือ่ เป็ นเกียรติแก่กปั ตันคุ๊กทีม่ าค้นพบประเทศออสเตรเลีย นาท่านชม อนุสรณ์
สถานสงคราม Shrine of Remembrance เป็ นอนุสรณ์สถานสงครามทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ
ออสเตรเลีย ตัง้ อยูบ่ ริเวณคิงโดเมนส์บนถนนเซนต์ควิ ด้า สถานทีแ่ ห่งนี้สร้างขึน้ เพือ่ ราลึกถึงชาย
หญิงทีร่ บั ใช้ชาติและเสียสละในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ขณะไปรบยังสนามรบกัลลิโปลีประเทศตุรกี ณ
สมรภูมแิ ห่งนี้จงึ เกิดเป็ นวัน”แอนแซ็ค”(25 เมษายน) โดยสร้างตามอย่างศิลปะคลาสสิคทีไ่ ด้แรง
บันดาลใจจากสุสานแห่งฮาลิคาแนสสัส และวิหารพาเธนอนในกรุงเอเธนส์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านขึน้ ตึก Eureka Sky Deck 88 ด้วยลิฟท์ทเ่ี ร็วทีส่ ดุ ในซีกโลกใต้สชู่ นั ้ 88 ของตัวอาคาร ให้
ท่านได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครเมลเบิรน์ แบบ 360 องศา ทัง้ แม่น้ายาร์ราทีไ่ หลคดเคีย้ ว การ
วางผังเมืองเมลเบิรน์ ทีเ่ ป็ นระเบียบ และมองเห็นริมฝั ง่ มหาสมุทรแปซิฟิกแบบชัดเจน หรือสามารถ
เลือกซือ้ ทัวร์นอกรายการเพือ่ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ The Edge Experience ทีท่ งั ้ ตื่นเต้นและเสียว
สุด ๆ กับกล่องกระจกทีน่ าท่านยืน่ ออกไปนอกตัวอาคารด้วยความสูงชัน้ 88 ในตอนแรกกระจกจะขุน่
และทึบและจะเริม่ ใสทาให้ทา่ นรูส้ กึ เหมือนลอยอยูบ่ นอากาศ เป็ นต้น
จากนัน้ นาท่านชมย่านการค้าแห่งใหม่ในเขต Docklands หรือย่านฮาเบอร์ทาวน์ ทีข่ น้ึ ชือ่ ว่าเป็ น
แหล่งร้านค้า ร้านอาหารและแหล่งบันเทิงชัน้ เยีย่ มของเมลเบิรน์ มีทงั ้ ทัศนียภาพริมอ่าวทีง่ ดงาม
พร้อมท่าเรือทีม่ ปี ระวัตยิ าวนาน อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งอย่างจุใจในย่านฮาเบอร์ทาวน์ อาทิ ร็อกซี่
ควิกซิลเวอร์ บิลลาบ็อง ริบเคิรล์ หรือ เรดเอิร์ธ หรือครีมบารุงผิวเดวิดโจนส์เป็ นต้น หรือเลือกซือ้
ของฝากราคาย่อมเยาจากซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็ นต้น
** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าให้ท่านอิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย **
จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติทลู ามารีน
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วันที ห่ ก
00.30 น.
06.00 น.

กรุงเทพฯ
เหิรฟ้ าสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 462
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน
สภาพอากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ

อัตรำค่ำเดิ นทำง

01-06 มี.ค./ 20-25 มี.ค./ 27 มี.ค.- 01 เม.ย./ 08-13 เม.ย./ 17-22 เม.ย.2561
29เม.ย.-04 พ.ค./01-06 พ.ค./ 29พ.ค.-03 มิ .ย./ 12-17 มิ .ย./ 26มิ .ย.-01ก.ค.2561

ซิ ดนี ย-์ เมลเบิ รน์ 6วัน 3 คืน (TG)

มี.ค.2561

เม.ย.2561

พ.ค.-มิ .ย.2561

61,300
60,900

62,500
61,900

60,800
59,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ไม่มเี ตียงเสริม)

59,900

60,900

58,900

57,900

58,900

56,900

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

7,900
34,800

7,900
35,800

7,900
34,300

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น ท่านละ

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 5,000 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,200 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
**บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง**
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หมายเหตุ
 การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน หากผู้โดยสารมี
จานวนตา่ กว่าจานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางและ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดิ นทาง
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือ
ในการจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความ
สะดวกรวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อม
ถ่ายภาพและสแกนนิ้ ว
 กรณี ท่านที่ ต้องการเดิ นทางโดยแยกกลับ ไม่ต้องการกลับพร้อมคณะ กรุณาแจ้งความจานงกับเจ้าหน้ าที่
เพื่อทาการจองตั ๋วแยกกลับ โดยมีค่าธรรมเนี ยมท่านละ 4,500 บาท และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วันนับจากวัน
กลับของคณะ และหากมีการเปลี่ยนแปลงวันกลับแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนหรือเปลี่ยนซา้ สองได้
และการแยกกลับโดยใช้ต ั ๋วหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่ ออกได้ จะต้องเป็ นสนามบินตาม
โปรแกรมทัวร์เท่านัน้ หากมีความต้องการแยกกลับนอกเงื่อนไขนี้ จะต้องซื้อตั ๋วโดยสารเป็ นตั ๋วเดี่ยวและ
มีค่าธรรมเนี ยมในการทาตั ๋วเดี่ยว เช็คราคาได้จากเจ้าหน้ าที่ ทวั ร์
 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วโดยสารแล้ว ท่านจะต้องดาเนิ นการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การใน
การยื่นวีซ่า ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ // เมลเบิรน์ -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัดและ
สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง ซิดนีย-์ เมลเบิรน์
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และ
ผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที่ 07 ธ.ค.2560
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อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ออสเตรเลียและค่าบริการ ชาระพร้อมค่าทัวร์ทา่ นละ 5,000 บาท
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ทีจ่ ะต้องชาระเพิม่ พร้อมค่าทัวร์ ท่านละ 1,200 บาท
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
 ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ ระเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะ
ขายเป็ นเน็ตเป็ นชัวโมง
่
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
หรือค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่
เกีย่ วกับวีซ่า หรืออืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ
สามารถติดต่อได้จากบริษทั
ประกันภัยต่าง ๆ
การชาระเงิน
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นที่
เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัด
จาทัง้ หมด
การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนเงินทัง้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่ 20,000.- บาท และค่า
วีซ่าตามทีส่ ถานทูตเรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่า
มัดจา
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
 กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทาให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
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 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่ พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตี ยงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
2. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและ
ห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี า่ ง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
(การยื่นวีซ่า ให้ผ้เู ดิ นทางเตรียมเอกสารทัง้ หมดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามรายละเอียด
ด้านล่างนี้ เนื่ องจากปัจจุบนั มีผ้เู ดิ นทางเข้าไปพักนักในประเทศออสเตรเลียมากมาย ทาให้การ
พิ จารณาวีซ่าเป็ นไปอย่างเข้มงวด ดังนัน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิ จารณา จึงขอความร่วมมือ
ให้ผ้เู ดิ นทางทุกท่าน กรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกับเอกสารหลักฐาน
การยื่นขอวีซ่าด้วย)
o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
(ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1
เดือนนับจากวันยืน่ วีซา่ )
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุ
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนา
บัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือ
รับรองความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียน
สมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
พร้อมแสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน
ควรคัดหนังสือชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
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- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ
(กรณีน้หี ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ คาร้องขอวีซ่านี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า)
o หลักฐานการเงิ น
 สมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ฉบับจริ ง หรือ Bank Statement ออกโดยธนาคารอัพเดทไม่เกิ น 15 วัน และ
ออกย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนและต้องมีตราประทับจากธนาคารทุกหน้ า
*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพือ่ ชีแ้ จงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย
โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่า จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็
ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทา
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชอ่ื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
 เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา) ต้องขอหนังสือยินยอมให้ลกู เดินทางไปต่างประเทศ
ออกโดยเขตหรืออาเภอจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจาก
มารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือถ้าไม่ได้เดินทางทัง้ กับบิดาและมารดา
ทัง้ คูจ่ ะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับผูอ้ น่ื โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชย
ค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัด พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาหรือมารดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
 กรณีเด็กทีบ่ ดิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร
 ผูส้ งู อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทีส่ ถานทูตกาหนดให้ พร้อมมีขอ้ ความรับรองจาก
แพทย์ว่าสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยลาพังโดยมิตอ้ งมีผดู้ แู ลโดยจะต้องให้แพทย์กรอกรายละเอียด
สุขภาพได้จากแบบฟอร์มของสถานทูตออสเตรเลียเท่านัน้ และผูเ้ ดินทางทีอ่ ายุเกิน 75 ปี จะต้องเตรียมพาสปอร์ต
และรูปถ่ายสาหรับไปตรวจสุขภาพด้วยและใบประกันสุขภาพทีต่ อ้ งเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมเอง(จากบริษทั ประกันภัย)
***กรณีทผี ่ สู้ งู อายุ 75 ปี ขน้ ึ ไปยืนยันทีจ่ ะเดินทาง บริษทั ฯจะดาเนินการและแนะนาให้ยนื ่ วีซ่าก่อนวันเดินทาง
มากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนเดินทาง 20 วัน ในกรณีทวี ่ ซี ่าไม่ผา่ นหรือออกไม่ทนั ตามกาหนด
วันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และจะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ น
ร่วมเดินทางทีผ่ า่ นแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผา่ น บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน
ค่าทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญาติหรือผูต้ ดิ ตามทีผ่ ลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ ี***
***กรณี ผ้สู งู อายุ 75 ปี ขึน้ ไป ที่ ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าเป็ นเวลานาน และมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ในการทาประกันสุขภาพซึง่ ลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยืน่ วีซ่า (ราคาขึน้ อยูก่ บั บริษทั ฯ ประกัน
นัน้ ๆ) หลังจากยืน่ วีซ่าแล้ว รอการดาเนินการประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่ ไป
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ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลตามทีส่ ถานฑูตกาหนด หลังจากนัน้ รอผลการพิจารณาวีซ่า ทัง้ นี้วซี ่าขึน้ อยูก่ บั ผลของ
สุขภาพของผูส้ งู อายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ซึง่ วันรับผลวีซ่าไม่สามารถระบุได้
กรณี ของผู้ถือบัตร APEC Card
โดยปกติบตั รเอเบค(APEC CARD) จะใช้สาหรับเดินทางเพือ่ ธุรกิจเท่านัน้ ซึง่ การเดินทางกับทัวร์จะต้องยืน่
วีซ่าท่องเทีย่ ว เนื่องจากการท่องเทีย่ วจะต้องยืน่ วีซ่าแบบท่องเทีย่ ว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บตั รเอเบค
(APEC CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
หมำยเหตุ หำกยืน่ วีซ่ำท่องเที ย่ ว(Tourist Visa) ท่ำนอำจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ
เนื อ่ งจำกตำมเงือ่ นไขวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย จะยึดตำมวีซ่ำล่ำสุด แล้วจะยกเลิ กวีซ่ำเก่ำโดยอัตโนมัติ) ทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กบั ดุลพิ นิจของลูกค้ำในกำรตัดสิ นใจ ต้องการสอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี : http://thailand.embassy.gov.au/
หรือ โทร. +66 2 344 6300
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี า่ แล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิก
วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านจะต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า
แต่หากกรณีทา่ นทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมา
แสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องยืน่ เดีย่ วและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยัง
ประเทศตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่
ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจาก
ทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก ***
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลีย่ นชือ่ หรือชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วันเกิด .................................. สถานทีเ่ กิด ............................
วันออกหนังสือเดินทาง ................................................ วันหมดอายุหนังสือเดินทาง .......................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย

3. กรณีท่านทีแ่ ต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นแบบจดทะเบียนหรือไม่กต็ าม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานทีเ่ กิด สามี-ภรรยา .......................................
4. ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์

-

โทรศัพท์บา้ น

-

โทรศัพท์มอื ถือ

-

-

5. ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................
โทรศัพท์

-

-

หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)

7. ชื่อบุคคลทีร่ ่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ)...................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้าออสเตรเลียครัง้ สุดท้ายหรือไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
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-

ไม่เคย
ถึงวันที่

เคย (กรณีทเ่ี คยให้ระบุวนั ที)่

-

-

รวม

11

วัน

