WOW…SYDNEY (B)
Promotion!! ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่ น 5 วั น 3 คื น
ล่ องเรือชมอ่ าวซิดนีย์ทถี่ ือว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุด
เที่ยวชมวนอุทยานบลูเม้าท์เท่น นั่ งรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า
พร้อมชมสวนสั ตว์พ้นื เมือง ล่ องเรือชมปลาโลมา ตื่นเต้นกั บการ
นั่ งรถขั บเคลื่อนสี่ล้อตะลุยเนินทราย พร้อมชิมไวน์รสเลิศ
โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
ขอนำท่ำนเยือนประเทศออสเตรเลีย ดินแดนแห่งควำมฝั น ชมนครซิดนีย์ โดยสำยกำรบิน สิงคโปรแอร์ไลน์และ
นำท่ำนท่องเทีย่ วชมสถำนทีข่ ้นึ ชือ่ ของประเทศออสเตรเลีย
นครซิ ดนี ย์
นำท่ำนล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย์ พร้อมชมทัศนียภำพของสะพำนฮำร์เบอร์ ให้ทำ่ นเทีย่ วรอบเมือง ชม
ชำยหำดทีช่ ำวออสซีน่ ิยมมำพักผ่อน เทีย่ วชมสวนสัตว์พ้นื เมือง พร้อมให้ทำ่ นเลือกซื้อสินค้ำอย่ำงจุใจ
พอร์ตสตี เฟ่ น นำท่ำนนังเรื
่ อชมปลำโลมำและสนุกสนำนกับกำรขับเคลือ่ นรถสีล่ อ้ ไปบนเนินทรำยทีน่ ่ำตืน่ เต้นและ
เล่น กระดำนลืน่ ไถลไปตำมเนินทรำย
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กำหนดกำรเดิ นทำง 01-05 ก.พ./ 06-10 มี.ค. / 21-25 มี.ค./ 27-31 มี.ค.2562

05-09 เม.ย./ 12-16 เม.ย. / 01-05 พ.ค.2562
วันแรก
12.00 น.

15.30 น.
18.55 น.
20.20 น.
วันที ส่ อง
06.55 น.

กลางวัน
บ่าย

วันที ส่ ำม

ปรับราคาทัวร์
24 ธ.ค.61

กรุงเทพฯ-สิ งคโปร์
พร้อมกันทีส่ นามบินนานาชาติสวุ รรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอานวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋ า
สัมภาระ
เหิรฟ้ าสูน่ ครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ977
เดินทางถึงสนามบินชางฮี เพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสูน่ ครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ221
ซิ ดนี ย-์ เที ย่ วชมเมือง-ล่องเรือชมอ่ำวซิ ดนี ย์
เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นาท่านผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร จากนัน้ นาท่านชม นครซิ ดนี ย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ชมหาดบอนได Bondi
Beach หาดทรายทีห่ นุ่มสาวชาวออสซีช่ อบมาอาบแดด ท่ามกลางสายลมแสงแดดและเสียงคลื่น
กระทบฝั ง่ ชมบ้านของเศรษฐี บนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสี
ครามของมหาสมุทรแปซิฟิคทีเ่ ดอะแก็ป The Gap นาชมม้าหิ นของมิ สซิ สแม็คควอรี่ ม้าหินตัว
โปรดของภรรยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ซึง่ จากมุมนี้ทา่ นสามารถเห็น
ทัศนียภาพของสะพานซิดนียฮ์ าร์เบอร์และโอเปร่าเฮ้าส์ได้ทงั ้ สองแห่งพร้อมกัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูท่ า่ เรือเซอร์คลู ่าคีย์ ซึง่ เป็ นท่าจอดเรือขนาดใหญ่ของเมืองซิดนีย์ และมีเรือหลายลา
ล่องเรือสูจ่ ุดท่องเทีย่ วต่าง ๆ หลายแห่ง นาท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิ ดนี ย์ ทีไ่ ด้ชอ่ื ว่า
เป็ นอ่าวทีส่ วยงามแห่งหนึ่ง ผ่านชมความงามของโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ Opera House ซึง่ มีหลังคา
เป็ นรูปเรือซ้อนเล่นลมตามสถาปั ตยกรรมใหม่ ซึง่ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดน
มาร์ค ซึง่ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ
ชมหมูเ่ รือชักใบเล่นลมกับความงดงามของสะพานฮาร์เบอร์ Harbour Bridge บนอ่าวซิดนีย์
จากนัน้ นาท่านเข้าสูย่ า่ นใจกลางเมืองหรือซิตเ้ี ซ็นเตอร์ของนครซิดนีย์ ให้ทา่ นเลือกซือ้ สินค้า จาก
ย่านช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์ อาทิ เดวิดโจนส์ มายเออร์ ซิดนียเ์ ซ็นทรัล มากมายหลายแห่งและเลือกซือ้
สินค้าทีร่ ะลึกและแบรนด์เนมออสเตรเลียพร้อมครีมบารุงผิวชือ่ ดังของออสเตรเลีย อาทิ เดวิด โจนส์
ร็อกซี่ บิลลาบ็อง ควิกซิลเวอร์ ริบเคิรล์ และอืน่ ๆอีกมากมาย** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อ
สิ นค้าให้ท่านอิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย **
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ซิ ดนี ย-์ สวนสัตว์พ้ ืนเมือง-วนอุทยำนแห่งชำติ บลูเม้ำท์เท่น-รถรำง Scenic Railway-Scenic

Cableway
เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม จากนัน้ นาท่านเดินทางสูส่ วนสัตว์พน้ื เมืองที่ Featherdale Wildlife
Park นาชมสวนสัตว์เปิ ดทีร่ วบรวมสัตว์พน้ื เมืองออสเตรเลียทีห่ าดูได้ยาก อาทิ หมีโคล่า จิงโจ้
วอลลาบี้ นกอีมู วอมแบท และอืน่ ๆ อีกมากมาย ให้ทา่ นได้สมั ผัสและถ่ายรูปคู่กบั โคอาล่าตัวน้อย
อย่างใกล้ชดิ พร้อมสนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันที ส่ ี ่
เช้า
กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันที ห่ ้ำ
เช้า
11.00 น.
17.30 น.
18.35 น.
20.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบฟิ ชแอนด์ชปิ
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 เขาอันสูงชันและให้ทา่ นได้ขน้ึ กระเช้าตัวใหม่ล่าสุด Scenic
Cableway จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองซิดนีย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ซิ ดนี ย-์ พอร์ตสตีเฟ่ น-ล่องเรือชมปลาโลมา-นัง่ รถขับเคลือ่ นสีล่ ้อ-ชิ มไวน์ รสเลิ ศ-ซิ ดนี ย์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ พอร์ตสตี เฟ่ น หรือบริเวณอ่าวเนลสัน นา
ท่านเดินทางสูท่ า่ เรือ
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ
ให้ทา่ น ล่องเรือชมปลาโลมาปากขวด ทีอ่ าศัยอยูต่ ามธรรมชาติ เชิญท่านเพลิดเพลินและประทับใจ
ในความน่ารักของปลาโลมาจะว่ายเคียงคูไ่ ปกับเรือของท่าน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละวัน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ นินทรายบริเวณอ่าวอันน่ าตื่นเต้นกับการนัง่ รถขับเคลื่อนสี่ล้อ บุกตะลุย
ไปตามเนินเขาลูกเล็กลูกน้อยของทะเลทราย จากนัน้ นาท่านสูย่ อดเนินทราย ให้ทา่ นใช้บอร์ดสไลด์ตวั
ลงมาตามเนินทรายอย่างสนุกสนาน จากนัน้ ให้ทา่ นได้พกั ผ่อนอริยบทพร้อมชิ มไวน์ รสเลิ ศและจิบ
เบียร์ ทีเ่ ป็ น Signature ของทีน่ ่ี จนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสูน่ ครซิ ดนี ย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ซิ ดนี ย-์ สิ งคโปร์-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
สมควรแก่เวลาให้ทา่ นเตรียมตัวเดินทางสูส่ นามบินนครซิดนีย์
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ232
เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ978
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ…
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน
สภาพอากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ
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อัตรำค่ำเดิ นทำง

ปรับราคาทัวร์
24 ธ.ค.61

01-05 ก.พ./ 06-10 มี.ค. / 21-25 มี.ค./ 27-31 มี.ค.2562

05-09 เม.ย./ 12-16 เม.ย. / 01-05 พ.ค.2562
ซิ ดนี ย-์ พอร์ตสตีเฟ่ น 5 วัน 3 คืน (SQ)
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

44,900

29,900

12,000

12,000

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบิน**

เพิม่ เงื่อนไขท้ายรายการทัวร์
2 ม.ค. 2562

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 5,300 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,400 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
**บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง**
หมายเหตุ
 การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 20 ท่าน (ไม่มีราคาเด็ก)
หากผู้โดยสารมีจานวนตา่ กว่าจานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทาง
และเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดิ นทาง
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือ
ในการจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความ
สะดวกรวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อม
ถ่ายภาพและสแกนนิ้ ว
 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทาง
บริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซิดนีย-์ กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
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 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และ
ผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที่ 24 ธ.ค.2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตาม
กฏและเงือ่ นไขของสายการบิน
 ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

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
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าออสเตรเลียและค่าบริ การ ชาระพร้อมค่าทัวร์ท่านละ 5,300 บาท
 ค่าทิ ปพนักงานขับรถ, ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ที่ จะต้องชาระเพิ่ มพร้อมค่าทัวร์ ท่านละ 1, 00 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
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นที่
เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทาง 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินมัดจาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกมากกว่า 45 วันทาการ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน (เงือ่ นไข
ตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ) และหากมีการดาเนินการในการยืน่ วีซ่าแล้ว ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม
ในการยืน่ วีซา่ ท่านละ 5,300 บาท
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินมัดจาค่าทัวร์
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดยืน่ วีซ่าแล้วและไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่ 20,000.- บาท และค่า
ธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าท่านละ 5,300 บาท
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ไม่คนื เงินมัดจา กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์
ทัง้ หมด
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หมายเหตุ

o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ ๆ ทีม่ ี
เหตุทาให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้า
หรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนทีเ่ กิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนด
ทีช่ ดั เจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ
วันทีส่ ถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยใน
วันทีค่ ณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานที่
ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หาก
มีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทาง
บริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่ พกั
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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 โดยในกรณี ที่พกั 3 ท่าน
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบที่ เสริ มเตียงได้ ดังนัน้ อาจต้องเสียค่าห้องพัก
เดี่ยวเพิ่ มหรือนอนห้องละ 3 ท่านแบบไม่มีเตียงเสริ ม
2. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์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 หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
- โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
- หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
- ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นขนาดใบหน้ า
o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
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- 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
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
o สเตทเม้นท์บญ
ั ชี เงิ นฝากออมทรัพย์ (Bank Statement) ออกโดยธนาคาร รายการอัพเดทไม่เกิ น 15 วันนับ
จากวันยื่นวีซ่า ออกย้อนหลัง 6 เดือนและต้องมีตราประทับจากธนาคาร ยอดเงิ นไม่น้อยกว่า 6 หลัก
*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพือ่ ชีแ้ จงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย
โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็
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
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สุขภาพได้จากแบบฟอร์มของสถานทูตออสเตรเลียเท่านัน้ และผูเ้ ดินทางทีอ่ ายุเกิน 75 ปี จะต้องเตรียมพาสปอร์ต
และรูปถ่ายสาหรับไปตรวจสุขภาพด้วยและใบประกันสุขภาพทีต่ อ้ งเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมเอง(จากบริษทั ประกันภัย)
***กรณีทผี ่ สู้ งู อำยุ 75 ปี ขน้ ึ ไปยืนยันทีจ่ ะเดินทำง บริษทั ฯจะดำเนินกำรและแนะนำให้ยนื ่ วีซ่ำก่อนวันเดินทำง
มำกกว่ำ 45 วัน และต้องจ่ำยค่ำทัวร์ทงั ้ หมดก่อนเดินทำง 20 วัน ในกรณีทวี ่ ซี ่ำไม่ผำ่ นหรือออกไม่ทนั ตำมกำหนด
วันเดินทำงมีผลทำให้เดินทำงไม่ได้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบไม่ว่ำกรณีได ๆ ทัง้ สิ้น และจะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ น
ร่วมเดินทำงทีผ่ ำ่ นแล้วจะยกเลิกเดินทำงเนืองจำกมีบำงท่ำนในคณะไม่ผำ่ น บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงิน
ค่ำทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญำติหรือผูต้ ดิ ตำมทีผ่ ลวีซ่ำออกแล้วแต่ยกเลิกเพรำะกรณีน้ ี***
***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
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 ***
4. Sydney-Port Stephen 5D3N(B)/Feb-May 2019-**Revised 2 “เพิ่มเงื่อนไขท้ ายรายการทัวร์ ”--แก้ ไข 2 Jan2019**
9

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

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................
(ภาษาอังกฤษ)..........................................................
หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
อีเมลล์ (E-mail)…………………………………….(สำคัญมำกต้องกรอกทุกท่ำน)
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5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมำยเลขต่อภำยใน (ถ้ำมี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

ไม่เคย

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

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

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