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วันแรก
10.30 น.

13.30 น.
17.15 น.
20.00 น.

กรุงเทพ ฯ – บรูไน – เมลเบิรน์ (ออสเตรเลีย)
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9
เคาน์เตอร์ T สายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ (ROYAL BRUNEI AIRLINES) โดยมี
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ
เดินทาง
ออกเดินทางสู่ นครเมลเบิรน์ โดย สายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ BI514
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่ นครเมลเบิรน์ โดย สายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ BI053
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่ โมง)
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เมลเบิรน์ – Great Ocean Road – พอร์ตแคมเบลล์ – Twelve Apostles
เดินทางถึง สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่า
ประเทศไทย 3 ชัว่ โมง) นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ เส้นทางสาย Great Ocean Road ที่มีความสวยงามและเป็ นที่รูจ้ กั ของ
นักท่องเที่ยวที่ ไม่ควรพลาดชม ท่านจะพบกับทัศนี ยภาพที่สวยงามของชายฝั ่งมหาสมุทรที่ถูก
กัดเซาะโดยกระแสลม และคลื่นที่ถูกกัดเซาะ กลายเป็ นประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงาม
ตลอดเส้นทาง โดยผ่านเมือง Anglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเล
สวยงามและเงียบสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็ นอีกเมืองยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยวที่มีความ
สวยงามของท้องทะเลสีน้ าเงิน ตัดกับป่ าอันเขียวขจี นอกจากนี้ ระหว่างทาง ท่านจะพบกับโคอา
ล่าที่อาศัยอยูบ่ นต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสทัศนี ยภาพที่งดงามที่สุดในโลก ชมปรากฏการณ์
ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 สาวกของพระเจ้า ของพระคริสต์" หรือ
"หิน 12 นั กบุญศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์" ซึ่งเป็ นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควร
พลาด ปั จจุบนั เป็ นอีกหนึ่ งจุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกมากที่สุดแห่งหนึ่ ง
ในออสเตรเลี ย นอกจากนี้ ยังเป็ นสถานที่ ยอดนิ ยมที่ ใช้ถ่ ายทาภาพยนตร์จากทัว่ โลก อาทิ
ภาพยนตร์เรื่อง Jaws ที่ โด่งดังไปทัว่ โลกอีกด้วย ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่
เมลเบิรน์
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า
เมลเบิรน์ – ดันดีนองส์ – สถานีรถไฟจักรไอน้ า – สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA &
ANIMAL PARK – เกาะฟิ ลลิป – PHILLIPS ISLAND NATURE PARK
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม เมืองเมลเบิรน์ เมืองที่มีการผสมผสานสถาปั ตยกรรมทั้งเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน
ตัวเมืองตั้งอยูร่ ิมฝั ่งแม่น้ า Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ า นอกจากนี้ ยังมีสถาปั ตยกรรมของยุค
ตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้ าในสมัยปั จจุบันทาให้มีภูมิ ทัศน์
ของเมื อ งที่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร มี แ ม่ น้ า ตั้ง อยู่ใ จกลางเมื อ งอัน เป็ นเสน่ ห์ของเมลเบิ ร์น ผ่ า นชม
อาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมยุโรป, สวนฟิ ตซรอย สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์ ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของกระท่อมกัปตันคุก้ บ้านพักของนั ก
สารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่านดันดีนองส์ ที่มีป่าต้นยูคา
ลิปตัสที่ ยงั อุดมสมบูรณ์ นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟจักรไอน้ าโบราณ (PUFFING BILLY
STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็ นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิ ด
ให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปั จจุบนั ได้ถูกดัดแปลงนามาใช้ใน
การท่องเที่ยวชมป่ า นาท่านเปลี่ยนบรรยากาศนัง่ รถไฟจักรไอน้ าโบราณ เพื่อชมทัศนี ยภาพอัน
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สวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ พร้อมชมทัศนี ยภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วย
หุบเขาและป่ าสูงที่ยงั มีความสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK ชมความน่ ารักของ
เหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิ ด อาทิ เช่น โคอาล่า, จิงโจ้, วอมแบท ฯลฯ เพลิดเพลินกับถ่ายรูป
คู่กบั โคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุ กสนานกับการให้อาหารจิงโจ้ดว้ ยตัวท่านเอง (ไม่รวมค่า
ถ่ายรูปกับโคอาล่า) จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่เขตอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป ซึ่งเป็ นเกาะ
เล็ก ๆ ที่ทางการใช้เป็ นที่อนุ รกั ษ์ สตั ว์พื้นเมือง ทั้งสัตว์น้ าและสัตว์ป่า ซึ่งยังมีความงดงามทาง
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ อีกทั้งยังมีหาดทรายและป่ าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็ นที่ อยู่ของเพนกวิน, แมวน้ า
และนก นานาชนิ ด
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูกุง้ ล๊อบสเตอร์ครึง่ ตัว
นาท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK ชมความน่ ารักของ ฝูงเพนกวินขนาดเล็กที่สุดใน
โลกที่อยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม ใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศยามพระ
อาทิ ตย์อัส ดง ท่ า นจะพบกับ ฝู ง เพนกวิ น ที่ พร้อ มใจกัน ยกขบวนพาเหรดขึ้ นจากทะเลเพื่ อ
กลับคื นสู่รัง ซึ่ งเพนกวินน้อยเหล่านี้ จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาในตอนพระ
อาทิ ตย์ตก (ห้ามถ่ ายรูปเพนกวิน เพราะเป็ นการรบกวนหรื ออาจจะทาให้เพนกวินตกใจ )
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมลเบิรน์
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระเต็มวันเมืองเมลเบิรน์ (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ตา่ งๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันทางไกด์จะแนะนาสถานที่หลักๆและการเดินทางเบื้ องต้น โดยท่านสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีครอบคลุมอยูท่ วั ่ เมืองเมลเบิรน์ ทั้งรถไฟ
ใต้ดิน รถเมล์ หรือ รถTAXI โดยท่านอาจเดินทางสู่ สวนฟิ ตซรอย เป็ นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์ และยังมีกระท่อมกัปตันคุก้ ซึ่งเป็ นนักสารวจชาวอังกฤษ
ผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองนคร
เมลเบิ ร์น ในวาระครบรอบ 100 ปี บ้า นหลัง นี้ แต่ เ ดิ ม นั้ น อยู่ที่ ป ระเทศอัง กฤษ แต่ ท าง
ออสเตรเลียได้ขอซื้ อมา เพื่อนามาตั้งไว้ในสวนฟิ ตซรอย ลักษณะตัวบ้านค่อนข้างที่จะเก่าแก่
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1755 โดยมี การรื้ อบ้านเป็ นส่วนๆ แล้วส่งลงเรื อมาประกอบใหม่ ในปี ค.ศ.
1934 ด้านในมีนิทรรศการเกี่ยวกับกัปตันคุก และตกแต่งให้เก่าตรงกับสมัยนั้น
หรือเข้าชม ศูนย์ศิลปะเมลเบิรน์ อาคารคอมเพล็กซ์ครบวงจรที่มีลกั ษณะเป็ นอาคารโรงละคร
ที่ มี สัญ ลักษณ์อันโดดเด่ นเป็ นเสาสู ง รู ปทรงยอดแหลมคล้า ยหอไอเฟล ภายในพื้ นที่ คอม
เพล็กซ์ประกอบด้วยโรงละครรัฐ (State Theatre) พิพิธภัณฑ์ศิลปะการแสดง (Performing
Arts Museum) และหอศิลป์ ของจอร์จ อดัมส์ รวมถึงโรงละครขนาดเล็กจานวนมากและพื้ นที่
จัดแสดงภาพศิลปะต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็ นสถานที่ต้งั ของ Hamer Hall ซึ่งเป็ นสถานที่จดั การ
แสดงของวงออร์เคสตร้า Melbourne Symphony Orchestra
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หรืออิสระช้อปปิ้ ง ตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ตลาดเก่าแก่ที่ประกอบไป
ด้วยร้านค้าแผงลอยหลายร้อยแผงทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง ครอบคลุมหลายช่วงตึก ที่ประกอบ
ไปด้วยสินค้าประเภทของกระจุกกระจิก, งานฝี มือ, วัตถุโบราณและสินค้าประเภทอื่นๆ
หรือขึ้ น ชมวิวแบบพาโนรามาจากชั้นบนสุดของ Eureka Tower อาคารคอนโดที่พกั อาศัยซึ่งมี
ความสูงมากที่สุดในเมลเบิรน์ ซึ่งท่านสามารถขึ้ นไปชมวิวบนระเบียงลอยฟ้ า (Skydeck) ณ
ชั้นที่ 88 ของอาคาร ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับวิวของเมืองเมลเบิรน์ แบบ 360 องศา หรือ
ท้าทายความกล้าของคุณกับ The Edge กิจกรรมสุดหวาดเสียวในห้องกระจกที่จดั ทาเป็ นพิเศษ
ซึ่งสามารถเคลื่อนออกไปนอกตัวอาคารประมาณ 10 ฟุต เมื่อเข้าไปด้านในห้องจะถูกปิ ดสนิ ท
มีลักษณะโปร่งใสให้ความรูส้ ึ กเหมื อนกาลังล่องลอยอยู่ในอากาศ และเมื่อมี การปล่อยห้อง
กระจกนี้ ให้เคลื่อนตัวแบบอิสระไร้แรงโน้มถ่วงออกไปด้านนอก พร้อมเทคนิ คเสียงประกอบ
เป็ นเสียงกระจกร้าวเหมือนกาลังจะแตกยิง่ เพิ่มความตื่นเต้นหวาดเสียวให้ผูท้ ี่อยูด่ า้ นในราวกับ
ถูกปล่อยแขวนห้อยอยูเ่ หนื อเมือง
**อิสระอาหารเที่ยงและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ ง**
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า
เมลเบิรน์ – สนามบินเมลเบิรน์ – บรูไน – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ สนามบินทูลามารีน เพื่อตรวจเช็คอินเอกสารและเตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ BI054
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 06.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง สนามบินบรูไน เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ BI519
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
***************************************
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อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ห้องละ
เด็กมีเตียง
2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิน12ปี )
18 – 22 มีนาคม 2560
29,999
29,999
08 – 12 เมษายน 2560
32,999
32,999
15 – 19 เมษายน 2560
32,999
32,999
22 – 26 เมษายน 2560
29,999
29,999
29 เมษายน – 03พฤษภาคม 2560 32,999
32,999
กาหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคา
ไม่รวม
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )
ตั ๋ว
29,999
6,000 17,999
32,999
7,000 19,999
32,999
7,000 19,999
29,999
6,000 17,999
32,999
7,000 19,999

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ราคานี้ ไม่รวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อ งเดี่ยว(Single)
,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกัน หรือ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่ องจากโรงแรมนั้นไม่
สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิตา่
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้ นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้ นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่า ใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่ าทาหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่า โทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท / ทริป
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยนื่ วีซ่าให้ ค่าธรรมเนี ยม+บริการ 4,500บาท)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
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2. กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศ
ที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุก
ท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ นตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ า ภาษี เ ชื้ อเพลิ ง ค่ าประกันภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น
ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
1.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ตา่
1) กว่า 2 หน้า (แนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย) พร้อมถ่ายสาเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก
หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด (สาคัญมาก)
*** การยื่ นวีซ่าออสเตรเลียไม่จาเป็ นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง
(ถ้ามี) หรือ สาเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่ นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่ องจากทางบริษทั ฯ
จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่ VFS แล้วนากลับมาพักไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ
วันเดินทาง ***
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป ฉากหลังรูปต้องเป็ นพื้ นสีขาวเท่านั้น ห้ามสวม
แว่นตา (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ณ วันยืน่ )
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายหน้าแรกที่มีเลขที่บา้ นคู่กบั ชื่อผูส้ มัคร)
5. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
(กรณีผูห้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้า ให้แนบเอกสารมาด้วย)
6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี กรณีเคยมีการเปลี่ยน)
7. สาเนาสูติบตั ร (กรณีผูเ้ ดินทางอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์)
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน / จดหมายรับรองการเรียน)
จดหมายต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันยืน่ จดหมายต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
(สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 กรณีผูเ้ ดินทางเป็ นเจ้าของบริษัท/ร้านค้า: หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราและเซ็นรับรอง
/ ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของกิจการร้านค้า
 กรณี พนั ก งานบริ ษั ท : จดหมายรับ รองการทางานจากนายจ้า ง ระบุ ตาแหน่ ง วันเริ่ ม งาน
เงินเดือน จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
สถานทูตของแต่ละประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตรา
ประทับ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีที่เป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่ วยงาน
 กรณีเกษี ยณอายุราชการ: สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ / จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับการ
เกษี ยณอายุ
 กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาฉบับจริง ระบุชื่อผูส้ มัคร พร้อมทั้งระบุ
ระยะเวลาหยุดเรียน / สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นั กศึกษา
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน/พ่อบ้านแม่บา้ น: จดหมายชี้ แจงตนเอง
9. สาเนาสลิป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
10. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น
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 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ฉบับจริงซึ่งออกจากธนาคารโดยตรง
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่
เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 หลักฐานการเดินบัญชี BANK STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ซึ่งออกจากธนาคาร
โดยตรงมียอดเงินไม่ตา่ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน มีอายุไม่เกิน 15 วัน นั บ
จากวันที่ยนื่ วีซ่า
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อพั เดทให้เป็ นปั จจุบนั และต้องนามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่สถานทูต
ในวันสัมภาษณ์
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกัน***
 บัญชีฝากประจา FIXED สามารถนามาแนบประกอบการยืน่ ได้ แต่ท่านต้องมีบญ
ั ชีหลัก
ในการยืน่ วีซ่าคือบัญชีออมทรัพย์ หากต้องการแนบบัญชีฝากประจา ต้องเตรียมดังนี้
o หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ของ บัญชีฝากประจา
ฉบับจริ งซึ่ งออกจากธนาคารโดยตรง ระบุ ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้ว น (สะกดชื่อ นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา ยอดเงินไม่ตา่ กว่า 100,000 บาท
(สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา)
ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่า
การเขตหรืออาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ)
มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (บิดามารดา,บุตร,พี่นอ้ ง)ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 หนังสือรับรองทางการเงิน BANK GUARANTEE ต้องระบุ ชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้
ใคร (ต้อ งระบุ ชื่ อ ผู ้ถู ก รับ รองในจดหมายด้ว ย) (สะกดชื่ อ -นามสกุ ล ให้ถู ก ต้อ งตามหน้ า
พาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 กรุณาแนบ สูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐานอื่นๆ (ฉบับจริงและสาเนา)
เพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์วา่ เป็ นคนในครอบครัวหรือสายเลือดเดียวกัน
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หมายเหตุ:
 ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฝรัง่ เศส โดยประมาณ 10 วันทาการ
 หลังจากที่ผูส้ มัครได้ทาการยืน่ ขอวีซ่ากับทางศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่าฝรัง่ เศสแล้ว ทางสถานทูตไม่
อนุ ญาตให้ผูส้ มัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ
ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจาเป็ นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม
เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016)
ตังแต่
้ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป จะเริ่มการเก็บข้ อมูลด้ านไบโอเมตทริ กซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพื่อ
เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนันผู
้ ้ ยื่นขอวีซา่ ทุกท่าน จะต้ องมาติดต่อ ที่ศนู ย์ยื่นวีซา่ ออสเตรเลีย ด้ วยตนเอง เพื่อสแกน
ลายนิ ้วมือ
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสาเนาหน้ าที่ มีการเดิ นทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่า
ติ ดมาทัง้ หมด (สาคัญมาก)
*** การยืน่ วีซา่ ออสเตรเลียไม่จาเป็ นต้องนาพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ สาเนา
หน้าพาสปอร์ต ยืน่ ได้ แต่หากให้ทางบริษทั ฯ มา จะดีกว่าเนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะนาพาสปอร์ตไปรูดเล่มที ่ VFS แล้วนา
กลับมาพักไว้ทบี ่ ริษทั ฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
รูปถ่ายสี จานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว)
สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบเปลีย่ นชือ่ -นามสกุล (ถ้ามี), สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการทางานของบริ ษทั ที่ ทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่) หรือสาเนาทะเบียน
การค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทงั ้ คู่)
ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสาเนาบัตรข้าราชเกษียณ
หลักฐานการเงิ น โดยใช้สมุดบัญชีเงิ นฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาตัวจริ ง (จะได้คืนเพื่อได้รบั พิ จารณา
วีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รบั Bank
Guarantee ในการใช้ยนื ่ วีซ่า
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บตั รนักเรียน
ขอสาเนาสูตบิ ตั ร เด็กอายุต่ากว่า 16 ปี
เด็กอายุต่ากว่า 16 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูท้ ไ่ี ม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอาเภอออกให้อนุญาตออก นอก
ประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
11.2 หรือ ทัง้ บิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกับเด็กทัง้ คู่ ทางผูป้ กครองทัง้ 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอาเภอออกให้
อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตวั ที่ ตวั แทนยื่นวีซ่า VFS ทัง้ คู่
พร้อมกับบุตร
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11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ตอ้ งใช้หนังสือยินยอม
13) บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ลูกค้าที่ มีอายุเกิ นกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีทผี ่ สู้ งู อายุ 75 ปี ขน้ ึ ไปยืนยันทีจ่ ะเดินทางจริง
บริษทั ฯจะดาเนินการให้และแนะนาให้ยนื ่ วีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนเดินทาง 15
วัน ในกรณีทวี ่ ซี ่าไม่ผา่ นหรือออกไม่ทนั ตามกาหนดวันเดินทางมีผลทาให้เดินทางไม่ได้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบไม่ว่ากรณี
ได ๆ ทัง้ สิ้น และ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีเพือ่ นร่วมเดินทางทีผ่ า่ นแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผา่ น
บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดรวมถึงญาติหรือผูต้ ดิ ตามทีผ่ ลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ )ี
กรณี ที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าเป็ นเวลานาน และมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ ในการทาประกัน
สุขภาพซึง่ ลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยืน่ วีซ่า (ราคาขึน้ อยูก่ บั บริษทั ฯ ประกันนัน้ ๆ หรือ ลูกค้าสามารถทาเองได้)
หลังจากยืน่ แล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพือ่ ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาล
ตามทีส่ ถานฑูตกาหนด หลังจากนัน้ รอผลวีซา่ อีกที นอกจากนี้วซี ่าขึน้ อยูก่ บั ผลของสุขภาพของผูส้ งู อายุเองและทาง
สถานทูตพิจารณาเป็ นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์
บ้าน และอีเมล์ (สาคัญมาก) ที่ สามารถติ ดต่อได้ ลงในสาเนาบัตรประชาชนและ สาเนาทะเบียนบ้าน เพือ่ กรอกฟอร์ม
ในการยืน่ วีซา่
14) ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยน่ื เล่มเข้า VFS แล้ว
นาเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดิ นทางไป
ประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ --

เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยืน่ วีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได้
ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยัง
ประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่าใหม่กต็ ้อง
์
ชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และทางบริษทั ฯขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์
ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตยกเลิกวีซา่ ของท่าน ขึน้ อยู่กบั ทาง
์
บริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์

แผนที่การเดินทางเพื่อการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
สถานที่ยนื่ คาร้องวีซ่า : ศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
การเดินทาง :
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ชั้น 28 ซ.สุขุมวิท 13
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ใบกรอกข้อมูลคาร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
!!! ผูส้ มัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!!
1. ชื่อ-นามสกุลปั จจุบนั ......................................................................................................................
2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).......................................................................................
3. วัน-เดือน-ปี เกิด............................................................................................................................
4. สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ................................................................
5. สัญชาติปัจจุบนั ................................สัญชาติโดยกาเนิ ด(หากต่างปั จจุบนั )....................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
8. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
9. ประเภทของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชการ
พาสปอร์ตอื่นๆ ระบุ.................
10. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
11. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ติดต่อได้สะดวก)............................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ................
12. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์............................................................
13. อาชีพปั จจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาแหน่ ง หรือระดับชั้นการศึกษา
...........................................................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ทางานปั จจุบนั / สถานศึกษา ชื่อที่อยู.่ ...............................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
15. วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้รบั ประเทศ.........................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่...................ถึงวันที่........................
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)...............................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูส้ มัคร
ตัวผูส้ มัครเอง
มีผูอ้ ื่นออกค่าใช้จา่ ยให้ ระบุ.............................................................................................
18. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน...............................................ความสัมพันธ์............................
การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็ นเพียงตัวกลาง
ในการอานวยความสะดวกและบริการด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้

