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ร่วมเดินทางกับสายการบินแห่งชาติ (TG)
นครเมลเบิรน์ เมืองแห่ งความร่มรื่นท่ามกลางสวนสาธารณะมากมาย

 กระท่อมกัปตันคุก๊ ผูค้ น้ พบประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยูท่ สี่ วนสาธารณะ Fitzroy อันร่มรืน่
 ชื่นชมความน่ารักของ ขบวนนกเพนกวินพาเหรด ตามธรรมชาติทเี่ กาะฟิ ลลิป
 พิเศษ เมนูกุง้ มังกร เสริฟพร้อมไวน์ขาวรสเลิศ อาหารขึ้ นชื่อของท้องถิ่น
 นั ่งรถไฟห้อยขา รถจักรไอน้ าโบราณ Puffing Billy Steam Train
 ถนนสายโรแมนติก “GREAT OCEAN ROAD” ชมหิน 12 แท่ง Twelve Apostles
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กาหนดการเดินทาง : วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2561

วันแรกของการเดินทาง
21.30 น.

กรุงเทพฯ – เมลเบิรน์

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก ประตูทางเข้า 4 สายการบินไทย โดย
มีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยต้อนรับ และอานวยความสะดวก

วันที่สองของการเดินทาง

(D)

เมลเบิรน์ – ชมเมือง

00.15 น.

ออกเดินทาง  สู่ประเทศออสเตรเลีย เที่ยวบินที่ TG465

13.05 น.

เดินทางถึงสนามบิน ทูลลามารีน เมืองเมลเบิร์น หลังจากผ่านพิธีการศุลกากรและรับกระเป๋ าสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว
น าท่ านชมเมือ ง เมลเบิ ร น์ (Melbourne) เมื อ งหลวงแห่ งรัฐ

บ่าย

คา่

วิคทอเรีย เมืองใหญ่อนั ดับสองของประเทศ ซึ่งเต็มไปด้วยแมกไม้
นานาพันธ์ และได้รับสมญานามว่า Garden City ผ่านชมอาคาร
รัฐสภาแห่งแรกของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งปั จจุบนั ใช้เป็ นรัฐสภา
ของประจ ารั ฐ วิ ค ทอเรี ย น าท่ า นชมภายนอกกระท่ อ มของ
กัปตันคุก๊ Captain Cottage วีระบุรุษผูค้ น้ พบประเทศออสเตรเลียและดินแดนแปซิฟิกตอนใต้ ซึ่ง
ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะฟิ ทต์ซอยด์อนั ร่มรื่น
บริการอาหารคา่  ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พกั ณ IBIS HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง

เช้า

เมลเบิรน์ – รถจักรไอน้ าโบราณ Puffing Billy เกาะฟิ ลลิป ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน

( B/L/D)

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่เมืองดันนี ดอง เพื่อเดินทางสู่สถานี รถจักรไอน้ าโบราณ ให้ท่านได้นัง่ รถจักรไอน้ า
โบราณ Puffing Billy Steam Train ซึ่ งแต่เดิมเคยใช้เป็ นเส้น ทางในการขนถ่ายลาเลี ยงถ่านหิ น
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เที่ยง
บ่าย

คา่

ระหว่างเมื อง และปั จจุบัน ได้ถูกดัดแปลงนามาใช้ในในการท่ องเที่ย ว ให้ท่ านได้นั่งห้อยขาและ
เพลิดเพลินกับการชมทัศนี ยภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาคณะเดินทางสู่เกาะฟิ ลลิป ตามเส้นทางเซ้าท์กิปส์แลนด์ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สองข้างทางที่
เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ ยงแกะ วัวนม วัวเนื้ อ สวนผัก ไร่ผลไม้ และไร่องุ่นสาหรับทาไวน์ ตลอดเส้นทาง
บริการอาหารคา่  ณ ภัตตาคารจีน ลิ้ มรสเมนู กุง้ มังกร เสริฟ พร้อมไวน์ขาวรสเลิศ อันเป็ น
อาหารขึ้ นชื่อของท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านสู่ Phillip Island Nature Park ชมสถานอนุ รกั ษ์นกเพนกวินที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็ นที่
อยู่ อ าศัย ตามธรรมชาติ ของเหล่ านกเพนกวิน พัน ธุ ์เล็ ก ที่ สุ ด ในโลก Fairy penguin ในยามพระ
อาทิตย์ตกดิน ชมฝูงนกเพนกวินที่น่ารัก พากันเดินพาเหรด Penguin Parade ขึ้ นฝั ่งกลับสู่รังเป็ น
จานวนมาก
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับเมืองเมลเบิรน์
เข้าสู่ที่พกั ณ IBIS HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่สขี่ องการเดินทาง
(B/L/D)

เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

เมลเบิรน์ – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมลเบิรน์

(B/L/D)

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเลียบชายฝั ง่ มหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ตาม
เส้นทางสาย Great Ocean Road ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นเส้นทาง
ที่สวยที่สุดในโลก ระหว่างการเดินทางให้ท่านชมความงาม
ของทิวทัศน์ ธรรมชาติที่ก้นั ระหว่างความชุ่มชื่นของชายฝั ่ง
ทะเลและความแห้ง แล้ง ของดิ น แดน Down under สู่
อุทยานแห่งชาติพอร์ตแคมป์ เบลล์ (Port Campbell National Park)
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านชมหนึ่ งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก Twelve Apostles
ซึ่ ง ตั้ ง ชื่ อ ตาม 12 นั ก บุ ญ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องศาสนาคริ ส ต์ ที่
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ธรรมชาติ ไ ด้บ รรจงสร้า งไว้ ยัง เป็ นสถานที่ ย อดนิ ย มที่ ใช้ถ่ า ยท าภาพยนตร์จ ากทัว่ โลก อาทิ
ภาพยนตร์เรื่อง Jaws ที่โด่งดังไปทัว่ โลก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่เมืองเมลเบิรน์
บริการอาหารคา่  ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พกั ณ IBIS HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

คา่

วันที่หา้ ของการเดินทาง

(B)

เมลเบิรน์ – ช้อปปิ้ ง – สนามบิน

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์

เช้า

อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ที่หา้ งสรรพสินค้าดังๆ มากมาย อาทิเช่น Mayor, David
Jones, West Fields ตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์ ครีมบารุงผิวทาจากไขมันแกะ
เสื้ อผ้ายี่หอ้ ดังนาสมัยในย่านช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์

ได้เวลาตามนัดหมาย นาท่านเดินทางสู่สนามบินทูล่ามารีน เมืองเมลเบิรน์ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง
กลับประเทศไทย
ออกเดินทาง  สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

15.25 น.
20.35 น.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
อัตราค่าบริการรายการ เมลเบิรน์ เกรทโอเชี่ยน โร้ด 5 วัน 3 คืน (AU94TG)
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่
(พักห้องคู่(
ห้องละ 2ท่าน

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่
มีเตียง+
ไม่มีเตียง+
1 ผูใ้ หญ่
2 ผูใ้ หญ่
2 ผูใ้ หญ่

เดือน ก.ค. 61

53,900

51,900

48,900

45,900

ราคาไม่รวมตั ๋ว

30,900

29,900

27,900

26,900

พักเดี่ยว
จ่ายเพิม่

ผูใ้ หญ่พกั รวม
3 ท่าน
ท่านที่ 3 ลด

9,000

N/A
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หมายเหตุ 1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทัวร์จะต้องมีผใู ้ หญ่ 20 ท่านขึ้ นไปเท่านั้น
หากผูเ้ ดินทางไม่ครบ 20 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือเลื่อนการ
เดินทาง
2. รายการทัวร์ในโปรแกรม สามารถสลับได้ตามความเหมาะสมขึ้ นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ
ทั้งนี้ จะคานึ งถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class) ไป – กลับ กรุงเทพฯ – เมลเบิรน์ – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
(TG) (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง และค่าน้ ามันจากสายการบิน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge จากท่านตามความเป็ นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้ นหลังจากนี้
3. ค่าประกัน อุ บัติเหตุ การเดิน ทาง คุ ้มครองในวงเงิ น ท่ านละ 1,000,000 บาท และค่ ารักษาพยาบาลอัน เนื่ องมาจาก
อุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มอี ายุน้อยกว่า 2 ปี
และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
4. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน(พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า (ไม่รวมค่าคน
ยกกระเป๋ าที่โรงแรมที่พัก เนื่ องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีคนยกกระเป๋ าเพียงพอ ท่านควรยกกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อความ
รวดเร็ว ปลอดภัยและสะดวกในการเดินทาง)
5. รวมอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ (จีน หรือ พื้ นเมือง หรือ ไทย)
6. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมพนั กงานขับรถที่ชานาญทาง (ไม่รวมทิปพนั กงานขับรถ)
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
8. หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มปี ระสบการณ์บริการอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
(ไม่รวมทิป)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนั งสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าทาใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
2. ค่าธรรมเนี ย มในการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ประเภทท่องเที่ยว 5,500 บาทรวมค่าบริการ (ค่าธรรมเนี ย มวีซ่าทาง
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมให้กบั ท่าน ไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)(ปรับค่าธรรมเนี ยมวีซ่าใหม่ ตั้งแต่ 1
พฤศจิกายน 2560)(หากทางสถานทูตได้กาหนดวันยื่นวีซ่าของคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ และประสงค์
ให้ทางบริษัทฯยื่นให้ มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม ท่านละ 500 บาท หรือ ท่านไปดาเนิ นการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง )
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3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษ นอกเหนื อจากที่ทวั ร์จดั ให้
5. ค่าทิปพนั กงานขับรถ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดทริป ซึ่ง เป็ นการแสดงน้ าใจให้กับผูใ้ ห้บริการตาม
หลักปฏิบตั ิสากล
6. ค่าน้ าหนั กกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (25 กิโลกรัม / ท่าน)
7. น้ าดื่ม แจกบนรถ
8. ค่าอินเตอร์เน็ ทไวไฟ WIFI ในโรงแรมที่พกั เนื่ องจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมที่ประเทศออสเตรเลียไม่มีฟรี WIFI หากผูเ้ ข้า
พักต้องการใช้อินเตอร์เน็ ท จาเป็ นต้องซื้ ออินเตอร์เน็ ท WIFI เป็ นรายชัว่ โมง หรือรายวัน

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 2 วัน นั บ
จากวันจอง
2. ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้ นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางอัตโนมัติ และไม่คืนค่ามัดจาทัวร์
ทั้งหมด
3. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบ
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า อย่างน้ อย 4 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ
อาจจะปฏิเสธการอนุ มตั ิวซี ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ ง)
- หากท่านไม่สามารถไปยื่นวีซ่าตามวันที่ทางสถานทูตกาหนดพร้อมกับคณะได้ และประสงค์ให้ทางบริษัทฯยื่น ให้ มี
ค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม ท่านละ 500 บาท หรือ ท่านไปดาเนิ นการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
4. กรณีที่ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตออสเตรเลีย (ลูกค้ายื่นวีซ่าเอง หรือ ให้ทางบริษัทฯ ยื่นให้) ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดาเนิ นการที่เกิดขึ้ นจริงที่ได้ดาเนิ นการไปแล้ว คือ ค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่ามัดจาตัว๋
เครื่องบินหรือค่าตัว๋ เครื่องบินที่ได้ทาการออกตัว๋ ไปแล้ว, ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
5. ในกรณีที่ยงั ไม่รผู ้ ลวีซ่าของท่าน และทางบริษัทฯ จาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่องบินกับทางสายการบินก่อน ทางลูกค้าจะต้อง
จ่ายเงินค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการออกตัว๋ เครื่องบิน มิฉะนั้ นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ ไม่คืนค่ามัด
จาทั้งหมด
6. กรณีออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณา และหรือท่านมีการยกเลิกการเดินทางไม่วา่ กรณีใดๆ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋ เครื่องบิน เพราะเป็ นเงื่อนไขของตัว๋ กรุ๊ป
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 50 วันก่อนการเดินทาง หรือ ก่อน 60 วัน ก่อนการเดินทาง ในช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล เช่น
ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม คืนเงินมัดจาทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31- 49 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินมัดจา 20,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 22- 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินมัดจา 20,000 บาท และหัก
ค่าใช้จา่ ย ที่มกี ารดาเนิ นการไปแล้ว เช่น ค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี), ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน, ค่าจองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
ฯ
4. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1- 21 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด ทุกกรณี
5. กรณีที่ท่านได้รบั การอนุ มตั ิวซี ่าผ่านแล้ว หากมีการแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ เครื่องบิน
5.1 กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมารับรอง บริษัทฯ จะทาการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าและค่าบริการ, ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบินหรือค่าตัว๋ เครื่องบินที่ได้ทาการออกตัว๋ ไปแล้ว และหาก
ท่านไม่ประสงค์ที่จะเลื่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะดาเนิ นการคืนค่าทัวร์ส่วนเหลือให้กบั ทางภายใน 10 วันทา
การ
5.2 ยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวต่างๆ เนื่ องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นการที่ได้จา่ ยไปแล้ว
จานวนมากและทาให้มผี ลกระทบต่อจานวนผูร้ ่วมเดินทางในคณะ ฉะนั้ นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน
ค่าทัวร์ท้งั หมด
5.3 หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรือทั้งหมดในคณะของท่านไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ
วีซ่า ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันเป็ นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทูต ซึ่งทาให้มผี ลกระทบต่อ
จานวนผูเ้ ดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมดต่อท่าน
6. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทางทุกกรณี หรือถูกปฏิเสธการออกเมือง - เข้าเมืองใดๆ จะไม่มกี ารคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางส่วน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน หรือผูร้ ่วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ท้งั หมด โดยจะหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่าและค่าบริการยื่นให้เท่านั้ น หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคานึ งถึงความ
สะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ และจะรักษาผลประโยชน์ ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3. ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบ
ห้อ งเดี่ ย ว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้อ งพัก แบบ 3 ท่ า น/ 3 เตี ย ง (Triple Room) ห้อ งพั ก อาจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม และขนาด
ของห้องพักอาจไม่เท่ากัน
4. บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่มีสิ่งของสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนั ดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงรอบเรือนาเที่ยว ความไม่สงบ
ทางการเมือง การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน
5. เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
6. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เข้าเมือง ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นประเทศใด เนื่ องจากมี
สิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบ
ของบริษัท ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน
7. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นประเทศใด จนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ผูเ้ ดินทางใน
คณะทัวร์ท่านอื่นรวมถึงหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถรอท่านได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้
8. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่ องมาจากผูโ้ ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กั บชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานั กอยู่ในประเทศ
ไทย
***การพิจารณาอนุมัติวีซ่าขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้ ซึ่งทาง
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุ
เท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคา
ร้องขอวีซ่าใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ ) หากเหตุผลในการปฏิเสธการออก
วีซ่า เนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมด***
9. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานทูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติของบริษัท
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10. มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสี ิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ อี านาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้ น
11. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า
1. หนั งสือเดิน ทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนั บจากวันเดินทาง และหนั งสือเดินทาง
ต้องมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (หากมีหนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
หรือไม่ก็ตามควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี ่า)
2. รูปถ่ายปั จจุบันหน้าตรง พื้ นหลังสีอ่อน ไม่ยิ้มเห็นฟั น ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 ใบ (ควรมีอายุไม่
เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรูป
3. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด หรือ สาเนาใบสูติบตั ร (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี ) 1 ชุด
5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
6. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย กรุณาแนบสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
มาด้วย), สาเนาทะเบียนใบหย่า หรือ สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ ) 1 ชุด
7. หลักฐานการทางาน
• กรณีเป็ นพนั กงาน - หนั งสือรับรองการทางานจากบริษัทที่ท่านทางานอยู่ โดยระบุตาแหน่ ง เงินเดือน วันเดือนปี
ที่เริ่มงาน และช่วงเวลาที่อนุ มตั ิให้ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้ นจะกลับมาทางานตามปกติ
พร้อมตราประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
• กรณีเป็ นเจ้าของธุรกิจ - สาเนาใบทะเบียนการค้า , หนั งสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนั งสือรับรอง
บริษัทฯ ที่คดั สาเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน เซ็นชื่อผูม้ อี านาจพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
• กรณีเป็ นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ - หนั งสือรับรองจากหน่ วยงาน/ต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ
• กรณีเป็ นนั กเรียน / นั กศึกษา - สาเนาบัตรนั กศึกษา หรือหนั งสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ สถาบันที่ท่าน
กาลังศึกษาอยู่ หรือ สมุดรายงานประจาตัวนั กเรียน
• กรณีเป็ นแม่บา้ น - ต้องเตรียมหลักฐานของสามี (สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน หลักฐานการงาน
และหลักฐานทางการเงิน) พร้อมสาเนาทะเบียนสมรส (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ทาหนั งสือรับรอง / ชี้ แจง
ความสัมพันธ์)
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8. หลักฐานการเงิน (สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี) โปรดเตรียมอย่างใดอย่างหนึ่ งต่อไปนี้
• ขอ Statements บัญชีออมทรัพย์จากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริงทีม่ ตี ราประทับจากธนาคาร หรือ
• สมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ตวั จริง อับเดต ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสาเนา 1 ชุด (สมุดเงินฝาก ไม่สามารถขอ
คืนระหว่างการพิจารณาวีซ่าได้ ทางสถานทูตจะคืนมาพร้อมเล่มพาสปอร์ตเท่านัน้ – ฉะนัน้ แนะนาให้ขอ
Statements จากธนาคารจะสะดวกมากกว่า)
9. กรณีที่เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา ต้องให้ทงั้ บิดาและมารดาทาหนังสื อยินยอมให้เดินทาง
ไปต่างประเทศ หรือ หากเดินทางไปกับบิ ดา หรือ มารดา ท่ า นใดท่ านหนึ่ ง ต้องให้บิดา หรือ มารดา ท่ า นที่ ไม่ ได้
เดินทางไปด้วย ทาหนังสื อยิ นยอมให้เดิน ทางไปต่างประเทศ โดยขอหนั งสือยินยอมจากทางอาเภอหรือเขตที่ท่านอยู่
เท่านั้ น โดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการสานั กงานเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้องและระบุ
ชื่อเด็กที่เดินทางไปด้วย พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา
• ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว - จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครอง
ของผูน้ ้ั น เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเด็ก
• ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ้ ื่น - จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ ้ั น เช่น หนั งสือ
รับรองบุตรบุญธรรม
10. หากเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง หรือเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์ เช่นสาเนาทะเบียนสมรส
, สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาใบสูติบตั ร หรือเขียนหนั งสือชี้ แจงความสัมพันธ์
11. กรณีที่มผี ูส้ นั บสนุ น/รับรองค่าใช้จา่ ยให้ท่าน โปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินผูน้ ้ั น รวม
หลักฐานการติดต่อระหว่างกันเช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จา่ ยจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และหลักฐานการโอน
เงินหากได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินของสปอนเซอร์
• หากผูส้ นั บสนุ น / รับรองค่าใช้จา่ ยให้ท่านเป็ นคนออสเตรเลียและไม่ได้เป็ นญาติพี่น้องของท่าน โปรดแสดงหลักฐาน
แสดงความสัมพันธ์ที่ชดั เจน ระหว่างท่านและผูส้ นั บสนุ น
12. กรณี เป็ นผูส้ ูงอายุ อายุ 75 ปี ขึ้ นไป จะต้องซื้ อใบประกันสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุ ที่เดิน ทางไปต่างประเทศ (ซื้ อจากบริษั ท
ประกัน ภัย / ค่าใช้จ่ายในการทาประกันสุขภาพการเดินทางสาหรับผูส้ ูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์) ส่งมาพร้อม
เอกสารอื่น ๆ เพื่อทาการยื่นเอกสารทั้งหมดเข้าสถานทูตไปก่อน จากนั้นทางสถานทูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมา
(โดยส่งไปที่ อีเมลล์ ที่ท่านให้ไว้) เพื่อให้ท่านปริ้ นแบบฟอร์ม นั้ น น าไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล ตามที่ทางสถานทู ต
กาหนดเท่านั้ น และในบางกรณี ทางสถานทูตฯ อาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่ มเติม ซึ่งขึ้ นอยู่ในดุ ล ยพิ นิจของ
สถานทูตฯ
13. ทางสถานทูตได้เริ่มดาเนิ นการจัดเก็บข้อมูล ไบโอเมตตริกซ์ ของผูเ้ ดินทางทุกท่าน ฉะนั้ นหลังจากได้รับการนั ดหมายจาก
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ทางสถานทูตแล้ว ท่านต้องมาที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตัวเองเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ
หมายเหตุ : สาหรับหนังสือเดินทางจีนหรือต่างด้าวจีน ใช้เวลาในการยื่นวีซ่ามากกว่า 14 วันทาการ

☺☺☺☺☺☺☺☺

HAVE A NICE TRIP
โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่ าน
ข้ อมูลที่ท่านกรอกมาให้ น้ ี ทางบริษัทฯ จะทาการกรอกลงในฟอร์มเพื่อยื่นวีซ่า
ฉะนั้น ขอให้ ทุกท่านให้ ข้อมูลตามความเป็ นจริง
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)................................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานทีเ่ กิด .....................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี).......................................................................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก)................................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................
โทรศัพท์บา้ น .....................................................
5. เบอร์มือถือ .....................................................(ทางสถานทูตอาจมีการโทรหาท่าน หรือไม่มีก็ได้ ฉะนั้น โปรดให้
เบอร์
มือถือที่ สามารถติดต่อท่านได้สะดวก)
6. อาชีพปั จจุบนั ....................................... ตาแหน่ ง ...................................วัน เดือน ปี ที่เริม่ ทางาน .........................
ชื่อสถานที่ทางาน หรือร้านค้า ................................................................... ที่อยู่ ...................................................
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ................................................ โทรสาร .........................................
7. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กินฉันสามี -ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
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ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน -เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
8. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
9. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ทีอ่ ยู่ ................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................
โทรศัพท์ .................................................
10. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้ มาก่อนหรือไม่ (.....) เคย (.....) ไม่เคย
11. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อนหรือไม่ (.....) ไม่เคย
(.....) เคย จากประเทศ..........................................
เมื่อ .........................................
(.....) เคย จากประเทศ..........................................
เมื่อ .........................................
หมายเหตุ ข้ อ11 ข้ อนี้ สาคั ญ มาก หากท่านตอบผิดหรื อตอบไม่ ตรงตามความเป็ นจริง อาจจะมีผลท าให้ ส ถานทู ต
ปฏิเสธ
วีซ่าหรือออกวีซ่าไม่ทนั วันเดินทางได้
***การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าขึ้ นอยูก่ ับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้ ซึ่งทาง
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม ( ไม่ใช้หลักฐานปลอม หรือให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ )และมีความ
ประสงค์ที่ จะเดิ น ทางไปท่อ งเที่ย วหรื อท างานยัง ประเทศที่ ระบุ เท่า นั้น (หากท่า นถูกปฏิ เสธการออกวี ซ่า ทาง
สถานทูตไม่คื นค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่าใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่และเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ )
ลงชื่อผูส้ มัคร .....................................................................
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