ทัวร์ออสเตรเลีย - เมลเบิร์น 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน JET STAR AIRLINES (JQ)
เยือนเมืองเมลเบิร์น นครแห่งความยิ่งใหญ่ประเทศออสเตรเลีย
นั่งรถไปจักรไอน้ําโบราณ ซี่งเคยเป็นรถไฟลําเลียงถ่านหินสมัยก่อน
นั่งรถชมถนนเลียบทะเลที่สวยที่สุดในโลก GREAT OCEAN ROAD
ชมฝูงนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป - ช้อปปิ้งจุใจ อิสระช้อปปิง้ 1 วันเต็ม

พิเศษ !! ทานกุ้งลอบสเตอร์ครึ่งตัว เสริฟพร้อมไวน์แดง
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 สนามบินทูลามารีน, เมลเบิร์น - Great Ocean Road - พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิร์น
วันที่3

เมืองเมลเบิร์น - ดันดีนองส์ - สถานีรถไฟจักรไอน้ํา - สวนสัตว์พนื้ เมือง Maru Koala & Animal Park - เกาะฟิล
ลิป - Phillips Island Nature Park

วันที่4 อิสระเต็มวันเมืองเมลเบิรน์ (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
วันที่5 สนามบินเมลเบิร์น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ
18.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E
สายการบินเจ็ท สตาร์ (JET STAR AIRLINES) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
เรื่องกระเป๋าสัมภาระ และเอกสารการเดินทาง
21.40 น. ออกเดินทางสู่ นครเมลเบิร์น โดย สายการบินเจ็ท สตาร์ เที่ยวบินที่ JQ030
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 1 รอบ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)
วันที่สอง เมลเบิร์น - GREAT OCEAN ROAD - พอร์ตแคมเบลล์ - TWELEVE APOSTLES
09.30 น. เดินทางถึง สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท๎องถิ่นเร็วกวําประเทศไทย 3 ชั่วโมง)
นําทํานผํานขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร
นําทํานเดินทางสูํ เส๎นทางสาย Great Ocean Road ที่มีความสวยงามและเป็น
ที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวที่ไมํควรพลาดชม ทํานจะพบกับทัศนียภาพที่สวยงามของ
ชายฝั่งมหาสมุทรที่ถูกกัดเซาะโดยกระแสลม และคลื่น ที่ถูกกัดเซาะ กลายเป็น
ประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงาม ตลอดเส๎นทาง โดยผํานเมือง Anglesea
และเมือง Lorne ที่เต็มไปด๎วยธรรมชาติพร๎อมทะเลสวยงามและเงียบสงบ กํอนเข๎าสูํ Apollo Bay ที่เป็นอีกเมือง
.
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ยอดนิยมของนักทํองเที่ยวที่มีความสวยงามของท๎องทะเลสีน้ําเงิน ตัดกับป่าอันเขียวขจี นอกจากนี้ระหวํางทาง
ทํานจะพบกับโคอาลําทีอ่ าศัยอยูบํ นต๎นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย
นําทํานเดินทางสูํ พอร์ ตแคมเบลล์ สั มผัส ทัศนียภาพที่งดงามที่สุดในโลก ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน
Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 สาวกของพระเจ๎า ของพระคริสต์" หรือ "หิน 12 นักบุญศักดิ์สิทธิ์ของ
ศาสนาคริสต์" ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไมํควรพลาด ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดทํองเที่ยวที่มีนักทํองเที่ยว
ถํายภาพเป็นที่ระลึกมากที่สุดแหํงหนึ่งในออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ใช๎ถํายทําภาพยนตร์จาก
ทั่วโลก อาทิ ภาพยนตร์เรื่อง Jaws ที่โดํงดังไปทั่วโลกอีกด๎วย ได๎เวลาอันสมควรนําทํานเดินทางกลับสูํ เมลเบิร์น
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นําคณะเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เมลเบิร์น - ดันดีนองส์ - สถานีรถไฟจักรไอน้ํา - สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK เกาะฟิลลิป - PHILLIPS ISLAND NATURE PARK
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานชม เมืองเมลเบิร์น เมืองที่มีการผสมผสานสถาปัตยกรรมทั้งเกําและใหมํเข๎าด๎วยกัน ตัวเมืองตั้งอยูํริมฝั่ง
แมํน้ํา Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ํา นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละ
เคล๎ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบนั ทําให๎มภี มู ิทศั น์ของเมืองที่ไมํเหมือนใคร มีแมํนํ้าตั้งอยูํใจกลางเมืองอันเป็นเสนํห์
ของเมลเบิร์น ผํานชม อาคารรัฐสภา อาคารที่กํอสร๎างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป, สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะ
ขนาดใหญํที่เต็มไปด๎วยดอกไม๎นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทํอมกัปตันคุ๎ก บ๎านพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคน
สําคัญของโลก
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ ย่านดันดีนองส์ ที่มีป่าต๎นยูคาลิปตัสที่ยังอุดมสมบูรณ์ นําทํานเดินทางสูํ สถานีรถไฟจักร
ไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแตํเดิมเคยใช๎เป็นเส๎นทางในการเดินทางระหวํางเมืองและ
ขนสํงสินค๎าเปิดให๎บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเกําที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได๎ถูกดัดแปลงนํามาใช๎ในการ
ทํองเที่ยวชมป่า นําทํานเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพื่อ
ชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส๎นทางวิ่งของรถไฟ พร๎อม
ชมทั ศ นี ย ภาพตลอดทางที่ เ ต็ ม ไปด๎ ว ยหุ บ เขาและป่ า สู ง ที่ ยั ง มี ค วาม
สมบูรณ์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นําทํานเดินทางสูํ สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL
PARK ชมความนํารักของเหลําสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิเชํน โคอาลํา, จิงโจ๎, วอมแบท ฯลฯ เพลิดเพลินกับ
ถํายรูปคูํกับโคอาลําตัวน๎อยอยํางใกล๎ชิด สนุกสนานกับการให๎อาหารจิงโจ๎ด๎วยตัวทํานเอง (ไมํรวมคําถํายรูปกับโค
อาลํา)
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ค่ํา

วันที่สี่
เช้า

จากนั้นนําทํานเดินทางสูํเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ ทางการใช๎เป็นที่อนุรักษ์ สัตว์
พื้นเมือง ทั้งสัตว์น้ําและสัตว์ป่า ซึ่งยังมีความงดงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ อีกทั้งยังมีหาดทรายและป่าพุํมเล็ก ๆ
ซึ่งเป็นทีอ่ ยูํของเพนกวิน, แมวน้ําและนก นานาชนิด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว
นําทํานสูํ PHILLIP ISLAND NATURE PARK ชมความนํารักของ ฝูง
เพนกวิ น ขนาดเล็ ก ที่ สุ ด ในโลกที่ อ ยูํ ร วมกั น เป็ น กลุํ ม ใหญํ บ นชายหาด
SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศยามพระอาทิตย์อัสดง ทํานจะ
พบกั บ ฝู ง เพนกวิ น ที่ พ ร๎ อ มใจกั น ยกขบวนพาเหรดขึ้ น จากทะเลเพื่ อ
กลับคืนสูํรัง ซึ่งเพนกวินน๎อยเหลํานี้จะออกไปหาอาหารแตํเช๎าและจะ
กลั บ มาในตอนพระอาทิ ต ย์ ตก (ห๎ ามถํ า ยรูป เพนกวิ น เพราะเป็ น การ
รบกวนหรืออาจจะทําให๎เพนกวินตกใจ ) จากนั้นนําทํานเดินทางสูํเมลเบิร์น
 นําคณะเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระเต็มวันเมืองเมลเบิร์น (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันทางไกด์จะแนะนําสถานที่หลักๆและการเดินทางเบื้องต้น โดยทํานสามารถเดินทางได๎อยํางสะดวก
โดยระบบขนสํงสาธารณะ ที่มีครอบคลุมอยูํทั่ว เมืองเมลเบิร์นทั้งรถไฟใต๎ดิน รถเมล์ หรือ รถTAXI โดยทํานอาจ
เดินทางสูํ สวนฟิตซรอย เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญํที่เต็มไปด๎วยดอกไม๎นานาพันธุ์ และยังมีกระทํอมกัปตันคุ๎ก
ซึ่งเป็นนักสํารวจชาวอังกฤษ ผู๎ค๎นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต๎ กระทํอมนี้ได๎ถูกย๎ายมาเพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี บ๎านหลังนี้แตํเดิมนั้นอยูํที่ประเทศอังกฤษ แตํทางออสเตรเลียได๎ขอซื้อ
มา เพื่อนํามาตั้งไว๎ในสวนฟิตซรอย ลักษณะตัวบ๎านคํอนข๎างที่จะเกําแกํตั้งแตํปี ค.ศ.1755 โดยมีการรื้อบ๎านเป็น
สํวนๆ แล๎วสํงลงเรือมาประกอบใหมํ ในปี ค.ศ.1934 ด๎านในมีนิทรรศการเกี่ยวกับกัปตันคุก และตกแตํงให๎เกําตรง
กับสมัยนั้น
หรือเข๎าชม ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น อาคารคอมเพล็กซ์ครบวงจรที่มีลักษณะเป็นอาคารโรงละครที่มีสัญลักษณ์อันโดด
เดํ นเป็น เสาสู ง รูป ทรงยอดแหลมคล๎ ายหอไอเฟล ภายในพื้น ที่ค อมเพล็ก ซ์ ป ระกอบด๎ วยโรงละครรั ฐ ( State
Theatre) พิพิธภัณฑ์ศิลปะการแสดง (Performing Arts Museum) และหอศิลป์ของจอร์จ อดัมส์ รวมถึงโรง
ละครขนาดเล็กจํานวนมากและพื้นที่จัดแสดงภาพศิลปะตํางๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของ Hamer Hall ซึ่ง
เป็นสถานที่จัดการแสดงของวงออร์เคสตร๎า Melbourne Symphony Orchestra
หรืออิสระช๎อปปิ้ง ตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ตลาดเกําแกํที่ประกอบไปด๎วยร๎านค๎าแผงลอย
หลายร๎อยแผงทั้งในที่รํมและกลางแจ๎ง ครอบคลุมหลายชํวงตึก ที่ประกอบไปด๎วยสินค๎าประเภทของกระจุกกระจิก,
งานฝีมือ, วัตถุโบราณและสินค๎าประเภทอื่นๆ
หรือขึ้น ชมวิวแบบพาโนรามาจากชั้นบนสุดของ Eureka Tower อาคารคอนโดที่พักอาศัยซึ่งมีความสูงมากที่สุด
ในเมลเบิร์น ซึ่งทํานสามารถขึ้นไปชมวิวบนระเบียงลอยฟ้า (Skydeck) ณ ชั้นที่ 88 ของอาคาร ซึ่งคุณสามารถ
เพลิดเพลินกับวิวของเมืองเมลเบิร์นแบบ 360 องศา หรือท๎าทายความกล๎าของคุณกับ The Edge กิจกรรมสุด
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หวาดเสียวในห๎องกระจกที่จัดทําเป็นพิเศษซึ่งสามารถเคลื่อนออกไปนอกตัวอาคารประมาณ 10 ฟุต เมื่อเข๎าไปด๎าน
ในห๎องจะถูกปิดสนิท มีลักษณะโปรํงใสให๎ความรู๎สึกเหมือนกําลังลํองลอยอยูํในอากาศ และเมื่อมีการปลํอยห๎อง
กระจกนี้ให๎เคลื่อนตัวแบบอิสระไร๎แรงโน๎มถํวงออกไปด๎านนอก พร๎อมเทคนิคเสียงประกอบเป็นเสียงกระจกร๎าว
เหมือนกําลังจะแตกยิ่งเพิ่มความตื่นเต๎นหวาดเสียวให๎ผู๎ที่อยูํด๎านในราวกับถูกปลํอยแขวนห๎อยอยูํเหนือเมือง
**อิสระอาหารเที่ยงและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง**
 นําคณะเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า เมลเบิร์น - สนามบินเมลเบิร์น - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น. นําคณะเดินทางสูํ สนามบินทูลามารีน เพื่อตรวจเช็คอินเอกสารและเตรียมตัวเดินทางกลับ
13.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเจ็ท สตาร์ เที่ยวบินที่ JQ029
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 1 รอบ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)
19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า / ไม่รวมค่าวีซ่า

5-9 ก.ย. 60

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

ปกติ 33,999
ปกติ 33,999
จอง+ชําระมัดจําตั้งแต่ จอง+ชําระมัดจําตั้งแต่
27ก.ค.60 ลดเหลือ
27ก.ค.60 ลดเหลือ

ปกติ 33,999
จอง+ชําระมัดจําตั้งแต่
27ก.ค.60 ลดเหลือ

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

29,999
26-30 ก.ย. 60

29,999

ปกติ 33,999
ปกติ 33,999
จอง+ชําระมัดจําตั้งแต่ จอง+ชําระมัดจําตั้งแต่
27ก.ค.60 ลดเหลือ
27ก.ค.60 ลดเหลือ

3-7 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
7-11 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
5-9 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
2-6 ม.ค. 61

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาไม่รวม
ตั๋ว

7,000

19,999

7,000

19,999

7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
8,000
9,000
9,000

20,999
20,999
20,999
19,999
19,999
22,999
25,999
25,999

29,999
ปกติ 33,999
จอง+ชําระมัดจําตั้งแต่
27ก.ค.60 ลดเหลือ

29,999
29,999
29,999
34,999
34,999
34,999
34,999
34,999
34,999
34,999
34,999
34,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
36,999
36,999
36,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

.
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** หากท่านทีต่ ้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**
**ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 20 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงราคา
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎อ งเดี่ยว(Single)
,ห๎องคูํ
(Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห๎องพักตํางประเภทอาจจะไมํติดกัน หรือ อยูํคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน ซึ่งถ๎าเข๎าพัก 3 ทําน อาจจะได๎เป็น 1 เตียงใหญํกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ
อาจมีความจําเป็นต๎องแยกห๎องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมํสามารถจัดหาได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห๎องพัก
2. โรงแรมในออสเตรเลียสํวนใหญํอาจจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในออสเตรเลียที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัต และไมํมี
อํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกัน
คําแนะนํา สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎อยูํจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต๎องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กํอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวํางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห๎องพัก ลํวงหน๎ากํอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ทํานจอง ที่แนํนอนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให๎เกิดข๎อผิดพลาดขึ้นกับทํานใน
ภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น หากทํานได๎มีการจองการเดินทางดังกลําวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราค่าบริการนี้รวม
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร๎อมคณะ
 คําภาษีสนามบินทุกแหํงที่มี
 คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทํานละไมํเกิน 25 กก.
 คํารถรับ-สํง และนําเที่ยวตามรายการ
 คําที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห๎องละ 2 ทําน
.
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 คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการ
 คําอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คําจ๎างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 คําประกันอุบัติเหตุระหวํางเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําทําหนังสือเดินทาง คําโทรศัพท์ คําโทรศัพท์ทางไกล คําอินเตอร์เน็ต
คําซักรีด มินิบาร์ในห๎อง รวมถึงคําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ)
 ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท / ทริป
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
 คําธรรมเนียม+คําบริการยื่นวีซําออสเตรเลีย (กรณีให๎ยื่นวีซําให๎ คําธรรมเนียม+บริการ 4,500บาท)
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได๎รับการยืนยันที่นั่งแนํนอน พร๎อมสํงสําเนาหน๎า
หนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 25 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 31
วันทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทํองเที่ยวต๎องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทํองเที่ยว(ผู๎มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต๎อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยํางใดอยํางหนึ่งเพื่ อแจ๎งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทางบริษัทไมํรับยกเลิกการจองผํานทางโทรศัพท์ไมํวํากรณีใดๆ
2. กรณีนกั ทํองเทีย่ วต๎องการขอรับเงินคําบริการคืน นักทํองเทีย่ ว (ผูม๎ ชี อ่ื ในเอกสารการจอง) จะต๎องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทาง
มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษั ทอยํางใดอยํางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคําบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พร๎อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคําบริการตํางๆ และหน๎าสมุดบัญชีธนาคารที่ต๎องการให๎นํา
เงินเข๎าให๎ครบถ๎วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคําบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกํอนวันเดินทางไมํน๎อยกวํา 45 วันทําการ คืนเงินคําบริการร๎อยละ 100 ของคําบริการที่ชําระแล๎ว
2.2 ยกเลิกกํอนวันเดินทางไมํน๎อยกวํา 30 วันทําการ คืนเงินคําบริการร๎อยละ 50 ของคําบริการที่ชําระแล๎ว
2.3 ยกเลิกกํอนวันเดินทางน๎อยกวํา 30 วันทําการ ไมํคืนเงินคําบริการที่ชําระแล๎วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคําใช๎จํายที่ได๎จํายจริงจากคําบริการที่ชําระแล๎วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให๎แกํนักทํองเที่ยว
เชํน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต๎องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศ จะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือคําบริการทั้งหมด
.
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทํองเที่ยวเดินทางไมํถึง 20 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู๎มีวัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยวเทํานั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากทํานไมํได๎รํวมเดินทางหรือใช๎บริการตามที่ระบุไว๎ในรายการไมํวําบางสํวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข๎า-ออกเมืองด๎วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมํคืนเงินคําบริการไมํวําบางสํวนหรือทั้งหมดให๎แกํทําน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทํองเที่ยวรํวมเดินทางน๎อยกวํา 20 ทําน โดยจะแจ๎งให๎กับ
นักทํองเที่ยวทราบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 7 วันกํอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมํมีวีซํา และอยํางน๎อย 10 วันกํอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซํา แตํหากทางนักทํองเที่ยวทุกทํ านยินดีที่จะชําระคําบริการเพิ่มจากการที่มีนักทํองเที่ยวรํวม
เดินทางน๎อยกวําที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให๎คณะเดินทางได๎ ทางเรายินดีที่จะให๎บริการตํอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน๎าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช๎ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทํองเที่ยวได๎สํงหน๎าหนังสือเดินทางให๎กับทางบริษัทพร๎อมการ
ชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทํองเที่ยวสํวน
ใหญํเป็นสําคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบใดๆ ตํอความเสียหายหรือคําใช๎จํายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทํองเที่ยวที่มิได๎เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เชํน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความลําช๎า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต๎น
7. อัตราคําบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาคําบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ คําตั๋วเครื่องบิน คํา
ภาษีเชื้อเพลิง คําประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมํมีอํานาจในการให๎คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว๎นแตํมีเอกสารลงนามโดย
ผู๎มีอํานาจของบริษัทกํากับเทํานั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต๎องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไมํเกิน 100 มิลลิลิตรตํอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมํเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสํถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจได๎
อยํางสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให๎ถือได๎ ทํานละ 1 ใบเทํานั้น ถ๎าสิ่งของดังกลําวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกวําที่กําหนด
จะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํและฝากเจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล๎ายกับอาวุธ เชํน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํและฝาก
เจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น
เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านั้น)
.
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซา่ ประเทศออสเตรเลีย
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.








9.
10.

หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช๎งานไมํต่ํากวํา 6 เดือน และมีหน๎าวํางไมํต่ํา
กวํา 2 หน๎า (แนบหนังสือเดินทางเลํมเกํามาด๎วย) พร้อมถ่ายสําเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมา
ทั้งหมด (สําคัญมาก)
*** การยื่นวีซําออสเตรเลียไมํจําเป็นต๎องนําพาสปอร์ตเข๎าสถานทูต สามารถใช๎เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ๎ามี) หรือ
สําเนาหน๎าพาสปอร์ต ยื่นได๎ แตํหากให๎ทางบริษัทฯ มา จะดีกวําเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนําพาสปอร์ตไปรูดเลํมที่
VFS แล๎วนํากลับมาพักไว๎ที่บริษัทฯ ทางลูกค๎าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
รูปถ่ายสี หน๎าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป ฉากหลังรูปต๎องเป็นพื้นสีขาวเทํานั้น ห๎ามสวม
แวํนตา (รูปถํายต๎องมีอายุไมํเกิน 6 เดือน ณ วันยื่น)
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ๎าน (ถํายหน๎าแรกที่มีเลขที่บ๎านคูํกับชื่อผู๎สมัคร)
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยํา (ถ๎ามี)
(กรณีผู๎หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน๎า ให๎แนบเอกสารมาด๎วย)
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ๎ามี กรณีเคยมีการเปลี่ยน)
สําเนาสูติบัตร (กรณีผู๎เดินทางอายุต่ํากวํา 20 ปีบริบูรณ์)
หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน / จดหมายรับรองการเรียน)
จดหมายต๎องมีอายุไมํเกิน 1 เดือน นับจากวันยื่น จดหมายต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น
(สะกดชื่อ-นามสกุลให๎ถูกต๎องตามหน๎าพาสปอร์ต)
กรณีผู๎เดินทางเป็นเจ๎าของบริษัท/ร๎านค๎า: หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราและเซ็นรับรอง / ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อ
ผู๎เป็นเจ๎าของกิจการร๎านค๎า
กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ๎าง ระบุตําแหนํง วันเริ่มงาน เงินเดือน จดหมายรับรองการ
ทํางานให๎ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อสถานทูตของแตํละประเทศ จดหมายจะต๎องออก
จากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ ที่อยูํ และเบอร์ติดตํออยํางชัดเจน
กรณีที่เป็นข๎าราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหนํวยงาน
กรณีเกษียณอายุราชการ: สําเนาบัตรข๎าราชการบํานาญ / จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาฉบับจริง ระบุชื่อผู๎สมัคร พร๎อมทั้งระบุระยะเวลาหยุดเรียน /
สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
กรณีประกอบธุรกิจไมํจดทะเบียน/พํอบ๎านแมํบ๎าน: จดหมายชี้แจงตนเอง
สําเนาสลิป เงินเดือนย๎อนหลัง 3 เดือน (ถ๎ามี)
หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เทํานั้น
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 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ฉบับจริงซึ่งออกจากธนาคารโดยตรง ระบุชื่อเจ๎าของบัญชีให๎
ครบถ๎วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให๎ถูกต๎องตามหน๎าพาสปอร์ต) มีอายุไมํเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซํา
 หลักฐานการเดินบัญชี BANK STATEMENT ย๎อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ซึ่งออกจากธนาคารโดยตรงมียอดเงินไมํต่ํา
กวํา 100,000 บาทตํอการรับรอง 1 ทําน มีอายุไมํเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซํา
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัพเดทให๎เป็นปัจจุบันและต๎องนํามาแสดงแกํเจ๎าหน๎าที่สถานทูตในวันสัมภาษณ์
***หลักฐานทางการเงินข๎างต๎น ต๎องเป็นสมุดบัญชีเลํมเดียวกัน***
 บัญชีฝากประจํา FIXED สามารถนํามาแนบประกอบการยื่นได๎ แตํทํานต๎องมีบัญชีหลัก
ในการยื่นวีซําคือบัญชีออมทรัพย์ หากต๎องการแนบบัญชีฝากประจํา ต๎องเตรียมดังนี้
o หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ของ บัญชีฝากประจํา
ฉบับจริงซึ่งออกจากธนาคารโดยตรง ระบุชื่อเจ๎าของบัญชีให๎ครบถ๎วน (สะกดชื่อ -นามสกุลให๎ถูกต๎องตามหน๎า
พาสปอร์ต) มีอายุไมํเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซํา
 สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา ยอดเงินไมํต่ํากวํา 100,000 บาท
(สถานทูตไมํรบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ (หากเด็กไมํได๎เดินทางพร๎อม บิดาและมารดา)
ต๎องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้น
และให๎ระบุวํา ยินยอมให๎เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อยํางไรกับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้น และให๎ระบุ
วํา มารดายินยอมให๎เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้น และให๎ระบุ
วํา บิดายินยอมให๎เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (บิดามารดา,บุตร,พี่น๎อง)ต๎องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 หนังสือรับรองทางการเงิน BANK GUARANTEE ต๎องระบุ ชื่อเจ๎าของบัญชี รับรองคําใช๎จํายให๎ใคร (ต๎องระบุชื่อผู๎ถูก
รับรองในจดหมายด๎วย) (สะกดชื่อ-นามสกุลให๎ถูกต๎องตามหน๎าพาสปอร์ต) มีอายุไมํเกิน 15 วันนับจากวันที่ยื่นวีซํา
 กรุณาแนบ สูติบัตร, ทะเบียนบ๎าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐานอื่นๆ (ฉบับจริงและสําเนา) เพื่ออ๎างอิงความสัมพันธ์วํา
เป็นคนในครอบครัวหรือสายเลือดเดียวกัน
หมายเหตุ:
 ผู๎สมัครต๎องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นคําร๎องขอวีซํา เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซําของสถานทูตฝรั่งเศส โดยประมาณ 10 วันทําการ
 หลังจากที่ผู๎สมัครได๎ทําการยื่นขอวีซํากับทางศูนย์ยื่นคําร๎องขอวีซําฝรั่งเศสแล๎ว ทางสถานทูตไมํอนุญาตให๎ผู๎สมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซําไมํวํากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นหากทํานมีความจําเป็นใน
การใช๎เลํมเพื่อเดินทาง กรุณาแจ๎งบริษัททัวร์
.
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 การบิดเบือนข๎อเท็จจริงหรือให๎ข๎อมูลเท็จแกํสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให๎เดินทางเข๎าประเทศในกลุํมเชงเก๎นเป็นการ
ถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียม
เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016)
ตั้งแตํวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต๎นไป จะเริ่มการเก็บข๎อมูลด๎านไบโอเมตทริกซ์ จากผู๎สมัครทุกทําน ที่สมัครขอวีซํา เพื่อ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู๎ยื่นขอวีซําทุกทําน จะต๎องมาติดตํอ ที่ศูนย์ยื่นวีซําออสเตรเลีย ด๎วยตนเอง เพื่อสแกน
ลายนิ้วมือ
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสําเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติด
มาทั้งหมด (สําคัญมาก)
*** การยื่นวีซําออสเตรเลียไมํจําเป็นต๎องนําพาสปอร์ตเข๎าสถานทูต สามารถใช๎เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ๎ามี) หรือ สําเนา
หน๎าพาสปอร์ต ยื่นได๎ แตํหากให๎ทางบริษัทฯ มา จะดีกวําเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนําพาสปอร์ตไปรูดเลํมที่ VFS แล๎ว
นํากลับมาพักไว๎ที่บริษัทฯ ทางลูกค๎าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถํายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สําเนาทะเบียนบ๎าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ๎ามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถ๎ามี)
5) หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่) หรือสําเนาทะเบียน
การค๎าถ๎าเป็นเจ๎าของกิจการ
6) ข๎าราชการจะต๎องมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)
7) ข๎าราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรข๎าราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รับพิจารณาวี
ซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank
Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช๎บัตรนักเรียน
10) ขอสําเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ํากวํา 16 ปี
11) เด็กอายุต่ํากวํา 16 ปี หากไมํได๎เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู๎ที่ไมํได๎เดินทางไปด๎วย โดยให๎ทางอําเภอออกให๎อนุญาตออก
นอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
11.2 หรือทั้งบิดาและมารดาไมํได๎เดินทางพร๎อมกับเด็กทั้งคูํ ทางผู๎ปกครองทั้ง 2 ต๎องไปขอโดยให๎ทางอําเภอออก
ให๎ อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใครหรือกรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวที่ตัวแทนยื่นวีซ่า
VFS ทั้งคู่พร้อมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร๎อมกันไมํต๎องใช๎หนังสือยินยอม
12) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว๎นกรณีที่ผู๎สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง
บริษัทฯจะดําเนินการให๎และแนะนําให๎ยื่นวีซํากํอนวันเดินทางมากกวํา 45 วัน และต๎องจํายคําทัวร์ทั้งหมดกํอนเดินทาง
.
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15 วัน ในกรณีที่วีซําไมํผํานหรือออกไมํทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําให๎เดินทางไมํได๎บริษัทฯจะไมํรับผิดชอบไมํวํา
กรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไมํรับผิดชอบกรณีเพื่อนรํวมเดินทางที่ผํานแล๎วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางทํานในคณะ
ไมํผําน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู๎ติดตามที่ผลวีซําออกแล๎วแตํยกเลิกเพราะ
กรณีน)้ี
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซา่ เนื่องจากต๎องใช๎ระยะเวลาในการยื่นวีซําเป็นเวลานาน และมีคําใช๎จํายเพิ่มในการทําประกัน
สุขภาพซึ่งลูกค๎าจะต๎องจํายเองพร๎อมกับตอนยื่นวีซํา (ราคาขึ้นอยูํกับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค๎าสามารถทําเองได๎)
หลังจากยื่นแล๎ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะสํงใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาล
ตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซําอีกที นอกจากนี้วีซําขึ้นอยูํกับผลของสุขภาพของผู๎สูงอายุเองและทางสถานทูต
พิจารณาเป็นรายบุคคล สํวนวันรับวีซําไมํสามารถระบุได๎ กรุณาใสํหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์
(สําคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ สําเนาทะเบียนบ๎าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซํา
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซําประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางทํานได๎ยื่นเลํมเข๎า VFS แล๎ว
นําเข๎าสถานทูตแล๎วไมํสามารถดึงออกมาจากสถานทูตได๎จนกวําจะถึงวันกําหนดรับเลํม หากมีการใช้เล่มเดินทางไป
ประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากทํานไมํแจ๎งให๎ทราบ บริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น -เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซํานั้นขึน้ อยูํกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแคํตัวแทนยื่นวีซําไมํสามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได๎ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทํานที่มีเอกสารพร๎อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป
ทํองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทํานั้น
กรณีถูกปฎิเสทวีซา่
1. หากทํานถูกปฏิเสธการออกวีซํา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นคําร้องขอวี
ซ่าใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซําลําช๎าไมํทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจ๎งวําเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซําอันเนื่องมาจากการใช๎หลักฐานปลอม บิดเบือนข๎อเท็จจริง หรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซําทํองเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูตยกเลิกวีซําของทําน
ขึ้นอยูํกับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด
แผนที่การเดินทางเพื่อการยื่นคําร้องขอวีซา่
สถานที่ยื่นคําร๎องวีซํา : ศูนย์ยื่นคําร้องขอวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย
การเดินทาง :
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 ซ.สุขุมวิท 13

.
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ใบกรอกข้อมูลคําร้องขอวีซา่ ประเทศออสเตรเลีย
!!! ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!!
1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบัน......................................................................................................................
2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).......................................................................................
3. วัน-เดือน-ปีเกิด............................................................................................................................
4. สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ................................................................
5. สัญชาติปัจจุบัน................................สัญชาติโดยกําเนิด(หากตํางปัจจุบัน)....................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส โสด
สมรส
หยํา
หม๎าย
แยกกันอยูํ
8. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
9. ประเภทของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชการ
พาสปอร์ตอื่นๆ ระบุ.................
10. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
11. ที่อยูํปัจจุบัน(ติดตํอได๎สะดวก)............................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย์.................
12. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์............................................................
13. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนํง หรือระดับชั้นการศึกษา
...........................................................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ทํางานปัจจุบัน / สถานศึกษา ชื่อที่อยู.ํ ...............................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
15. วีซําเชงเก๎นที่เคยได๎รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผํานมา
ไมํเคย
เคยได๎รับ ประเทศ.........................ใช๎ได๎ตั้งแตํวันที่...................ถึงวันที่........................
16.ทํานเคยถูกปฏิเสธวีซําหรือไมํ
ไมํเคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)...............................................................
17. ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในการดํารงชีพระหวํางการเดินทางและพํานักของผู๎สมัคร
ตัวผู๎สมัครเอง
มีผู๎อื่นออกคําใช๎จํายให๎ ระบุ.............................................................................................
18. ชื่อบุคคลที่เดินทางรํวมกับทําน...............................................ความสัมพันธ์............................
การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น
ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
.
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