ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ 5 วัน 3 คืน
เยือนเมืองซิดนีย์ นครแห่งความสวยงามประเทศออสเตรเลีย
ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สัญลักษณ์ของเมือง
ชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียที่แสนน่ารัก เช่น หมีโคลาอ่า / จิงโจ้
สัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของอุทยานบลูเม้าท์เท่นส์
ช้อปปิ้งจุใจ อิสระช๊อปปิ้ง 1 วันเต็ม
พักโรงแรมเดียว 3 คืน
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - แวะเปลี่ยนเครื่องทีส่ ิงคโปร์
วันที่2 สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ - หาดบอนได - เดอะแก็ป - โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ - ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ - ไชน่าทาวน์
วันที่3

ซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - เขาสามอนงค์ - นั่งรถรางไฟฟ้าชมอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - นั่ง
scenic Bablewayชมความงดงามของหุบเขาสีน้ําเงิน - สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค

วันที่4 อิสระเต็มวันนครซิดนีย์ (ไกด์พาเที่ยวตามสถานทีต่ ่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
วันที่5 ซิดนีย์ - สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ - แวะเปลี่ยนเครื่องทีส่ ิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันแรก
13.00 น.

15.50 น.
20.00 น.
วันที่สอง
01.45 น.
12.30 น.

กรุงเทพ ฯ - สิงคโปร์
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 5 เคาน์เตอร์ 6 สาย
การบินสกู๊ตแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและ
เอกสารการเดินทาง
ออกเดินทาง นครซิดนีย์ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ291
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดินซื้อสินค้า DUTY FREE
หรือใช้บริการของสนามบินสิงคโปร์ได้ จนถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่อง
สิงคโปร์ - ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) - หาดบอนได - เดอะแก็ป - โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ - ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ ไชน่าทาวน์
ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ002
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)
ถึง สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) นํา
ท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
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ค่ํา
วันที่สาม
เช้า

นําท่านผ่านชม หาดบอนได (Bondi Beach) หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็น
ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดดอันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางใน
การวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000
ชม เดอะแก๊ป (The Gap) จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก
และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริ เวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามา
ทางเรือในยามสงคราม ชมโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์ และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
จากนั้นนําท่านชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่
โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ ในแบบสถาปัตยกรรม
ร่ ว มสมั ย ที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ ออสเตรเลี ย ออกแบบโดย ยอร์ น อู ซ อง
สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ
ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี องค์การยูเนสโกได้ขึ้นเป็นมรดกโลกในปี
พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิ ร์ต ห้องแสดงละคร
ห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจํานวนมาก ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์
ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน
ชม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยา ผู้สําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้า
หินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม และยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่าน
จะเห็นโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ และสะพานฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ แหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชี ยนานาชนิด รวมถึงร้านขาย
เสื้อผ้า ตลาดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยาว์ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเข้าสู่ที่พัก DEVERE SYDNEY HOTEL, SYDNEY หรือเทียบเท่า
ซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - เขาสามอนงค์ - รถรางไฟฟ้า Scenic Bableway - สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ที่เต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองใน
ระยะไกลจะเป็นสีน้ํา เงิน ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกและ สัตว์นานาชนิด ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ผ่าน KATOOMBA
เมืองเล็กๆท่ามกลางหุบเขา นําท่านชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อน
รูปทรงแปลกตา เกิดจากฝนและลมพัด จนเกิดเป็นตํานานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้ นสามตนที่
ถูกสาปให้เป็นหิน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD
นําท่านเปลี่ยนบรรยากาศขึ้น รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินใน
สมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างน่าตื่นเต้นและหวาดเสียว
จากนั้นนําท่านขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขา สู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามของหุบเขาสีน้ํา
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เงิน นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมความสวยงามของยอดเขาสามอนงค์ในมุมที่แตกต่าง ( กรณี RAILWAY ปิด
ปรับปรุง ท่านสามารถนั่ง SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน)

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
วันที่สี่
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค (KOALA PARK) ชมความน่ารักของสัตว์พื้นเมือง อย่างใกล้ชิด อาทิ
เช่น โคอาล่า, จิงโจ้, วอมแบท ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า สนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด
พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเข้าสู่ที่พัก DEVERE SYDNEY HOTEL, SYDNEY หรือเทียบเท่า
อิสระเต็มวันนครซิดนีย์ (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันทางไกด์จะแนะนําสถานที่หลักๆและการเดินทางเบื้องต้น โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
โดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วเมืองเมลเบิร์นทั้งรถไฟใต้ดิน รถเมล์ หรือ รถTAXI โดยท่านอาจ
เดิ น ทางสู่ พอร์ ต สตี เ ฟ่ น ส์ เมื อ งตากอากาศที่ ช าวซิ ด นี ย์ นิ ย ม
เดินทางมาพักผ่อน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นกับการ
นั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย และการเล่นแซนดูนบอร์ดกระดานลื่น
ไถลลงจากเนินทรายสูงนับ 10 เมตร พร้อมชมวิวอันงดงามของท้อง
ทะเลและเนินทรายสีทอง
หรือเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวเนลสัน (NELSON BAY) พร้อมล่องเรือ
ชมความน่ารักของปลาโลมาปากขวด ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
เพลิดเพลิน กับการชมปลาโลมาแสนรู้ ที่จะว่ายเคียงคู่ไปกับเรือของท่านอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ท่านยังสามารถชม
นกนานาชนิด ที่อาศัยอยู่ในอ่าวแห่งนี้อีกด้วย
หรือช้อปปิ้งสิ้นค้าแบรนด์เนมส์ ห้างควีนส์วิคตอเรีย (Queen Victoria Building) ตั้งอยู่ที่ใจกลางนครซิดนีย์ อายุ
เก่าแก่กว่า 100 ปี ถูกล้อมรอบด้วยถนนทั้ง 4 ด้าน บริเวณด้านหน้าตึกมีรูปปั้นของควีนวิคตอเรีย ที่ทําจากบรอนซ์
หรือสําริดตั้งอยู่ ภายในประกอบไปด้วยแหล่งรวบรวมสินค้าที่ใหญ่มาก อาทิเช่น สินค้าพีนเมือง, เสื้อผ้าของแบ
รนด์เนม, ครีมทาผิว และของที่ระลึกต่าง ๆ
หรือชม ซิดนีย์อควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภายในมีการจัดแสดง ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นโซนต่างๆ เช่น โซนตู้ปลา, โซนอนุบาลแมวน้ํา และโซนอุโมงค์ใต้ทะเลขนาดใหญ่ และมีความยาวถึง 160
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เมตร มีหลังคากระจกอะครีลิคใส ที่จําลองเป็นแนวปะการัง The Great Barrier Reef ซึ่งเป็นแนวปะการังที่ใหญ่
ที่สุดในโลก
**อิสระอาหารเที่ยงและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง**
นําคณะเข้าสู่ที่พัก DEVERE SYDNEY HOTEL, SYDNEY หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
ซิดนีย์ - สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น.
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ เพื่อตรวจเช็คอินเอกสารและเตรียมตัวเดินทางกลับ
13.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ001
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง)
18.50 น.
เดินทางถึง สนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
22.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ292
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
23.30 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ราคา
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
ไม่รวม
ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
ห้องละ 2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิน12 (เด็กอายุไม่เกิน12
เพิ่ม
ตั๋ว
ปี)
ปี)
21-25 ต.ค. 60
35,999
35,999
35,999
7,000
22,999
**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**
**ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย**
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
คําแนะนํา สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อ
ตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของ
ทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายังสนามบินที่ทริป
เดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ล ะโรงแรมแตกต่า งกัน จึ งอาจทํ าให้ห้อ งพักแบบห้องเดี่ยว( Single)
,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน
และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจ
มีความจําเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมใน
กรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในออสเตรเลียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในออสเตรเลียที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก
รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท / ทริป
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 4,500บาท)
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงือ่ นไขดังกล่าว
เงื่อนไขการชําระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสําเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
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2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วันทํา
การ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา
หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัท เป็น
ลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการ
ให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันทําการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทําการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วันทําการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด
ทั้ ง นี้ ทางบริ ษั ท จะหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ด้ จ่ า ยจริ ง จากค่ า บริ ก ารที่ ชํ า ระแล้ ว เนื่ อ งในการเตรี ย มการจั ด การนํ า เที่ ย วให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มี นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อย
กว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า ภาษี
เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมี ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณ ฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

1.

นังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ต่ํา
1) กว่า 2 หน้า (แนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย) พร้อมถ่ายสําเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมา
ทั้งหมด (สําคัญมาก)
*** การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จําเป็นต้องนําพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ สําเนา
หน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนําพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่ VFS แล้วนํา
กลับมาพักไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2.
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป ฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น ห้ามสวม
แว่นตา (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ณ วันยื่น)
3.
สําเนาบัตรประชาชน
4.
สําเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายหน้าแรกที่มีเลขที่บ้านคู่กับชื่อผู้สมัคร)
5.
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
(กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้า ให้แนบเอกสารมาด้วย)
6.
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี กรณีเคยมีการเปลี่ยน)
7.
สําเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์)
8.
หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน / จดหมายรับรองการเรียน)
จดหมายต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันยื่น จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
.
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ห

(สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของบริษัท/ร้านค้า: หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราและเซ็นรับรอง / ทะเบียนพาณิชย์ที่
มีชื่อผู้เป็นเจ้าของกิจการร้านค้า
 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน จดหมายรับรอง
การทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อสถานทูตของแต่ละประเทศ จดหมายจะต้อง
ออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีที่เป็นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน
 กรณีเกษียณอายุราชการ: สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ / จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาฉบับจริง ระบุชื่อผู้สมัคร พร้อมทั้งระบุระยะเวลาหยุดเรียน /
สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน/พ่อบ้านแม่บ้าน: จดหมายชี้แจงตนเอง
9.
สําเนาสลิป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
10. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ฉบับจริงซึ่งออกจากธนาคารโดยตรง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี
ให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า
 หลักฐานการเดินบัญชี BANK STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ซึ่งออกจากธนาคารโดยตรงมียอดเงินไม่
ต่ํากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัพเดทให้เป็นปัจจุบันและต้องนํามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่สถานทูตในวันสัมภาษณ์
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกัน***
 บัญชีฝากประจํา FIXED สามารถนํามาแนบประกอบการยื่นได้ แต่ท่านต้องมีบัญชีหลัก
ในการยื่นวีซ่าคือบัญชีออมทรัพย์ หากต้องการแนบบัญชีฝากประจํา ต้องเตรียมดังนี้
o หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ของ บัญชีฝากประจํา
ฉบับจริงซึ่งออกจากธนาคารโดยตรง ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตาม
หน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า
 สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา ยอดเงินไม่ต่ํากว่า 100,000 บาท
(สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา)
ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ)
มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
.
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 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง)ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 หนังสือรับรองทางการเงิน BANK GUARANTEE ต้องระบุ ชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้
ถูกรับรองในจดหมายด้วย) (สะกดชือ่ -นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ยื่นวี
ซ่า
 กรุณาแนบ สูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐานอื่นๆ (ฉบับจริงและสําเนา) เพื่ออ้างอิง
ความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวหรือสายเลือดเดียวกัน
หมายเหตุ:
 ผู้สมัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นคําร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฝรั่งเศส โดยประมาณ 10 วันทําการ
 หลังจากที่ผู้สมัครได้ทําการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นคําร้องขอวีซ่าฝรั่งเศสแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทําการยืม
หนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนัน้ หากท่านมีความจําเป็นในการใช้เล่ม
เพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ใน
กรณีถกู ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่มนี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016)
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพื่อเดินทาง
ไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยน่ื วีซา่ ออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพือ่ สแกนลายนิว้ มือ
2) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสําเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมา
ทั้งหมด (สําคัญมาก)
*** การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จําเป็นต้องนําพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ สําเนา
หน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนําพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่ VFS แล้วนํา
กลับมาพักไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
3) รูปถ่ายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
4) สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
6) หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่) หรือสําเนาทะเบียนการค้า
ถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
7) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)
.
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8) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรข้าราชเกษียณ
9) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจําตัวจริง (จะได้คนื เพื่อได้รับพิจารณาวีซา่

แล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank
Guarantee ในการใช้ยื่นวีซา่
10) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน
11) ขอสําเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ํากว่า 16 ปี
12) เด็กอายุต่ํากว่า 16 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอําเภอออกให้อนุญาตออก นอก
ประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกับเด็กทั้งคู่ ทางผู้ปกครองทั้ง 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอําเภอออกให้
อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวที่ตัวแทนยื่นวีซ่า VFS ทัง้ คู่
พร้อมกับบุตร
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม
13) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง บริษัท
ฯจะดําเนินการให้และแนะนําให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน ใน
กรณีที่วีซ่าไม่ผา่ นหรือออกไม่ทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได
ๆ
ทั้งสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯ
จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้)
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทําประกัน
สุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้าสามารถทําเองได้)
หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาล
ตามที่สถานฑูตกําหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูต
พิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์
(สําคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ สําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
14) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS แล้วนําเข้า
สถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอืน่
ก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น -เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทาง
ไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น

.
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กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นคําร้องขอวีซ่าใหม่ก็
ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึ้นอยู่
กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
สถานที่ยื่นคําร้องวีซ่า
การเดินทาง :

: ศูนย์ยื่นคําร้องขอวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย
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(หากต่างปัจจุบัน)....................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
8. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
9. ประเภทของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชกร
พาสปอร์ตอื่นๆ ระบุ.................
10. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
11. ที่อยู่ปัจจุบัน(ติดต่อได้สะดวก)............................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย์.................
12. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์............................................................
13. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหน่ง หรือระดับชั้นการศึกษา
...........................................................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ทํางานปัจจุบัน / สถานศึกษา ชื่อที่อยู.่ ...............................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
15. วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้รับ ประเทศ.........................ใช้ได้ตั้งแต่วันที่...................ถึงวันที่........................
16.ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)...............................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผู้สมัคร
ตัวผู้สมัครเอง
มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ.............................................................................................
18. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน...............................................ความสัมพันธ์............................
การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวกและบริการ
ด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
.
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