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Promotion!! เมลเบร์ิน-เกาะฟิลลิป 5 วัน 2 คืน 
ชมเมอืงเมลเบร์ิน เมอืงทีน่่าอยู่แห่งหนึ่งของประเทศ ชมเมอืงแห่งศิลปะ  
ย่านดันดีนอง น่ังรถไฟจักรไอน ้าโบราณ Puffing Billy Steam Train  

ชมโรงงานชอ็คโกแลต  
 และขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมล้ิมรสกุ้งมังกร  

โดยสายการบนิสิงคโปร์แอร์ไลน์(SQ)  

  
  ขอน ำทำ่นเยอืนประเทศออสเตรเลยี ดนิแดนแหง่ควำมฝัน ชมนครเมลเบริน์โดยสำยกำรบนิ
สงิคโปรแ์อรไ์ลน์ และน ำทำ่นทอ่งเทีย่วชมสถำนทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศออสเตรเลยี 
เมลเบิรน์  เมอืงหลวงของรฐัวคิตอเรยี ชมสถำปัตยกรรมสไตล์ยโุรปของอำคำรบำ้นเรอืนต่ำงๆ ในตวัเมอืง   
ดนัดีนอง       เทีย่วยำ่นนี้ทีย่งัเป็นป่ำของตน้ยคูำลปิตสัทีอ่ดุมสมบรูณ์ เพือ่น ำท่ำนนัง่รถไฟจกัรไอน ้ำโบรำณทีม่ี

ชือ่เสยีงของเมลเบริน์ พรอ้มบุฟเฟ่ตอ์ำหำรกลำงวนั 
เกาะฟิลลิป ชมนกเพนกวนิเดนิกลบัรงัในยำมพระอำทติยต์กดนิ พรอ้มใหท้ำ่นชมิกุง้มงักรเลศิรส  
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วนัแรก  กรงุเทพฯ-สิงคโปร ์
15.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ

สงิคโปรแ์อรไ์ลน์  เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทา่นดา้นเอกสารและกระเป๋า
สมัภาระ 

18.30 น. เหริฟ้าสูน่ครเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี  โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ979 

22.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

 

วนัทีส่อง สิงคโปร-์เมลเบิรน์-สวนฟิตซรอย-อนุสรณ์สถานสงคราม-ชมเมือง 
00.25 น. ออกเดนิทางสูน่ครเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ237 

10.05 น. เดนิทางถงึนานาชาตทิลูามารนี นครเมลเบริน์ประเทศออสเตรเลยี น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากรนครเมลเบริน์ เมอืงหลวงของรฐัวคิตอเรยี ถอืเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองของประเทศ
ออสเตรเลยี และยงัเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นความน่าอยูท่ีส่ดุในโลกอกีเมอืงหนึ่ง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นชมสวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ซึง่การจดัสวนทีน่ี่หากมองจากมมุสงูจะเป็นรปู

ลายธงชาตอิงักฤษ และชมดอกไมน้านาชนิดจากศนูยอ์นุบาลพนัธุไ์ม ้ซึง่ภายในสวนเป็นทีต่ัง้ของ
กระทอ่มกปัตนัคุ๊ก  นกัส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลยี เมือ่ ค.ศ. 1770 
ทีท่า่นเซอร ์รสัเซยี กรมิเวล ไดซ้ือ้มาจากองักฤษ โดยรือ้อฐิออกมาทลีะกอ้น แลว้ถกูล าเลยีงมาทาง
เรอื และมาประกอบใหมท่ีน่ี่ น ามาตัง้ไวท้ีส่วนฟิตซรอย เมือ่ปี 1934 เพือ่เป็นของขวญัครบรอบหนึ่งปี
ของรฐัวคิตอเรยี และเพือ่เป็นเกยีรตแิกก่ปัตนัคุ๊กทีม่าคน้พบประเทศออสเตรเลยี น าทา่นชมและ
ถ่ายรปูภายนอกกบัมหาวิหารเซ้นตแ์พททริค St.Patrick's Cathedral  วหิารในศาสนาครสิต์
นิกายโรมนัคาทอลคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในรฐัวคิตอเรยี โดย James Goold ผูเ้ป็นบชิอ็ปทา่นแรกแหง่เมอืง
เมลเบริน์ มดี ารใิห ้William Wardell ผูเ้ป็นทัง้นกับวชและสถาปนิกทีส่ าคญัแหง่เมอืงนี้เป็น
ผูอ้อกแบบและควบคมุการกอ่สรา้งทัง้หมดอาศยัศลิปะโกธคิระหว่างศตวรรษที ่14  โดยมพีืน้ฐานมา
จากมหาวหิารยคุกลางในประเทศองักฤษ   
น าทา่นชมอนุสรณ์สถานสงคราม Shrine of Remembrance อนุสรณ์สถานสงครามทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
ประเทศออสเตรเลยี ตัง้อยูบ่รเิวณคงิโดเมนสบ์นถนนเซนตค์วิดา้  สถานทีแ่หง่นี้สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึ
ชายหญงิทีร่บัใชช้าตแิละเสยีสละในสงครามโลกครัง้ที ่1 ขณะไปรบยงัสนามรบกลัลโิปลปีระเทศตุรก ี 
ณ สมรภมูแิหง่นี้จงึเกดิเป็นวนั”แอนแซค็”(25 เมษายน) จากนัน้น าทา่นชมยา่นต่าง ๆ อาท ิ สถานี
รถไฟ  แมน่ ้ายารา่ซึง่เป็นแมน่ ้าสายหลกัของเมอืงเมลเบริน์ หรอืรฐัสภาทีส่รา้งขึน้ตามแบบ
สถาปัตยกรรมยโุรป ซึง่ปัจจุบนัยงัคงใชเ้ป็นทีป่ระชมุของคณะว่าการรฐัวคิทอเรยี  จากนัน้อสิระให้

กรุป๊เดียว 21-25 พ.ย.2561 
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ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้จากยา่นใจกลางเมอืง ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นแบรนดเ์นมของประเทศ
ออสเตรเลยี อาท ิรอ็คซี,่ ควกิซลิเวอร,์ บลิลาบอง หรอืใหท้่านเลอืกชมสนิคา้ชือ่ดงัเดวดิโจนส ์ใหท้่าน
เลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์ดวดิโจนสแ์ละครมีบ ารงุผวิอกีมากมาย  
** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีส่าม         เมลเบิรน์-ดนัดีนอง-นัง่รถไฟจกัรไอน ้ า-เกาะฟิลลิป-โรงงานชอ็คโกแลต็-ชมขบวนพาเหรดนก  
เพนกวิน-พร้อมล้ิมรสกุ้งมงักร- เมลเบิรน์ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่า่นดนัดนีองทีย่งัเป็นป่าของตน้ยคูาลปิตสัทีอ่ดุมสมบรูณ์ สูส่ถานีรถไฟจกัร
ไอน ้าโบราณ ซึง่แต่เดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดนิทางระหว่างเมอืงและ ขนสง่สนิคา้เปิดใหบ้รกิาร
ในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเกา่ทีว่ิง่ระยะสัน้ ๆ ปัจจุบนัไดถ้กูดดัแปลงน ามาใชใ้นการทอ่งเทีย่ว 
น าท่านนัง่รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ (Puffing Billy Steam Train) เพือ่ชมทศันียภาพอนัสวยงาม
ตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวิง่ของรถไฟ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการทดลองนัง่หอ้ยขาผ่อนคลาย
อารมณ์พรอ้มชมทศันียภาพตลอดทางทีเ่ตม็ไปดว้ยหบุเขาและป่าสงูทีย่งัคงความอดุมสมบรูณ์   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ 
บา่ย น าทา่นสูต่อนใตข้องรฐัวคิทอเรยี สูเ่ขตอนุรกัษ์ธรรมชาต ิผา่นเมอืงซานเรโม เมอืงทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืง

ทา่การประมงของรฐั น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานชอ็คโกแลต็ Panny's Amazing World of 

Chocolate ใหท้า่นไดช้มการผลติ, มา่นน ้าตกชอ็คโกแลต็ขนาดใหญ่, หมูบ่า้นจ าลองชอ็คโกแลต็ 
และชอ็คโกแลต็รปูแบบตา่ง ๆ มากมาย พรอ้มใหท้า่นชมิรสชาตแิสนอรอ่ยและเลอืกซือ้เป็นของฝาก 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พร้อมล้ิมรสกุ้งมงักร สไตลอ์อสเตรเลีย 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เกาะฟิลลิป เขตอนุรกัษ์นกเพนกวนิ เมือ่ถงึยามพระอาทติยต์กดนิ   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูช่ายหาดซมัเมอรแ์ลนด ์น าทา่นชม ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน ทีข่ ึน้
จากทะเลเดนิเรยีงรายอยา่งน่ารกักลบัสูร่งั ซึง่เพนกวนิในแถบซกีโลกใตแ้หง่นี้ เรยีกว่าแฟรร์ีเ่พนกวนิ
หรอืเพนกวนินางฟ้า เป็นเพนกวนิทีม่ขีนาดเลก็หรอืพนัธุเ์ลก็ทีส่ดุ ซึง่โตเตม็ทีม่ขีนาดตวัเพยีงราว 30-
33 เซนตเิมตรเทา่นัน้  ในยามเชา้ จะพากนัออกจากรงัไปหากนิในทะเล เมือ่ยามพระอาทติยต์กดนิจะ
กลบัสูร่งั ปัจจบุนัเพนกวนิชนดินี้เหลอืน้อยลงมาก ดงันัน้ทางรฐับาลจงึมกีารจดัการเพือ่อนุรกัษ์สาย
พนัธุน์กเพนกวนิเหล่านี้ พรอ้มทัง้ขยายพนัธุใ์หม้ากขึน้และท าการส ารวจชวีติความเป็นอยูแ่ละการ
ดแูลอยา่งใกลช้ดิ อสิระใหท้า่นชมความน่ารกัของเหล่าเพนวกนินี้ตามอธัยาศยัในบรเิวณรมิทะเลหาด
ซมัเมอรแ์ลนด ์ (หา้มถ่ายรปูหรอืถ่ายวดิโิอ เนื่องจากแสงแฟลชจะท าลายระบบประสาทและการ
มองเหน็ของนกเพนกวนิ) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูต่วัเมอืงเมลเบริน์  
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีสี่ ่       เมลเบิรน์-อิสระเตม็เทีย่วเตม็วนัหรือช้อปป้ิงตามอธัยาศยั-สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

อิสระให้ท่านเท่ียวชมเมืองเมลเบิรน์หรือช้อปป้ิงตามอธัยาศยั อาท ิตกึ Eureka Sky Deck 88 
ทีม่ลีฟิทท์ีเ่รว็ทีส่ดุในซกีโลกใตสู้ช่ ัน้ 88 ของตวัอาคาร เพือ่ชมทศันียภาพโดยรอบของนครเมลเบริน์
แบบ 360 องศา หรอืสามารถสมัผสัประสบการณ์ใหม ่The Edge Experience ทีท่ ัง้ตื่นเตน้และเสยีว
สดุ ๆ กบักล่องกระจกทีย่ืน่ออกไปนอกตวัอาคารดว้ยความสงูชัน้ 88 ท าให้ทา่นรูส้กึเหมอืนลอยอยู่
บนอากาศ เป็นตน้นอกจากนี้ในยา่นเดยีวกนัยงัมยีา่นการคา้แหง่ใหมใ่นเขต Docklands หรอืยา่นฮา
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เบอรท์าวน์ ทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นแหล่งรา้นคา้ รา้นอาหารและแหลง่บนัเทงิชัน้เยีย่มของเมลเบริน์ มทีัง้
ทศันียภาพรมิอา่วทีง่ดงาม พรอ้มทา่เรอืทีม่ปีระวตัยิาวนาน ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจในยา่นฮา
เบอรท์าวน์ อาท ิ รอ็กซี ่ ควกิซลิเวอร ์ บลิลาบอ็ง  รบิเคริล์ หรอื เรดเอริธ์ หรอืครมีบ ารงุผวิเดวดิ
โจนส ์หรอืเลอืกซือ้ของฝากราคายอ่มเยาจากซุปเปอรม์ารเ์กต็ เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิงยา่นใจกลางเมอืง
ทีต่ลาดควนีวกิตอเรยี (Queen Victoria Market) ตลาดเกา่แกท่ีส่ดุและมคีวามส าคญัทาง
ประวตัศิาสตรข์องเมลเบริน์ ตลาดแหง่นี้มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆของเมอืง มทีัง้อาหารสด ผลไม ้
อาหารปรงุส าเรจ็ ของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟสวยๆ ลานกจิกรรม และอืน่ๆ อกีมากมายใหท้า่นเลอืกซือ้
อยา่งจุใจ (ตลาดเปิดทกุวนัยกเวน้วนัจนัทร,์วนัพธุและวนัหยดุประจ าปี / วนัธรรมดาเปิด เวลา 08.00-
14.00น. / วนัอาทติยเ์ปิด 09.00-16.00 น.) ** เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวและเลือกซ้ือ
สินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

 ***หมายเหตุ เชค็เอ๊าทจ์ากโรงแรมไมเ่กนิ 10.00น. สามารถฝากกระเป๋าไวท้ีโ่รงแรมไดแ้ละชว่งเยน็
รถโคช้มารบัจากโรงแรมไปสนามบนิ*** 
จนไดเ้วลาอนัสมควรรถโคช้รบัทกุทา่นทีโ่รงแรม น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินครเมลเบริน์ 

 

วนัทีห้่า      เมลเบิรน์-สิงคโปร-์กรงุเทพฯ 
 

01.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ218 
05.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
07.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ970 
08.40 น. เดนิทางถงึกรงุเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ.... 
 

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

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  
สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

 
 

อตัราค่าเดินทาง   
 

เมลเบิรน์-เกาะฟิลลิป 5 วนั 2 คืน (SQ) 21-25 พ.ย.2561 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 32,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 4,500 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 3 ทา่น ทา่นที ่3 ลด 1,000 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 18,500 
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**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,300 บาท //  

ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,200 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
***บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั*** 
 

หมายเหตุ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 20 ท่าน (ไม่มีราคาเดก็) 

หากผู้โดยสารมีจ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทาง
และเปล่ียนแปลงอตัราค่าเดินทาง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือ
ในการจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความ
สะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อม
ถ่ายภาพและสแกนน้ิว 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง
บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรล์น์ เสน้ทาง กรงุเทพฯ-เมลเบริน์//เมลเบริน์-กรงุเทพฯ ชัน้
ประหยดั 

 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 
วนัที ่ 02 เม.ย.2561 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียและค่าบริการ ช าระพร้อมค่าทวัรท่์านละ 5,300 บาท 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่ีจะต้องช าระเพ่ิมพร้อมค่าทวัร ์ท่านละ 1,200 บาท 
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 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
 คา่น ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะ

ขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารที่
เกีย่วกบัวซี่า หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่

เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 
การยกเลิก 

 หากมกีารยกเลกิมากกว่า 45 วนัท าการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท าการบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็เงนิมดัจ าคา่ตัว๋
โดยสารเครือ่งบนิ (เงือ่นไขตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) และหากมกีารด าเนนิการในการยืน่วซี่าแลว้ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเกบ็คา่ธรรมเนียมในการยืน่วซี่าทา่นละ 5,300 บาท 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใดยืน่วซี่าแลว้และไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่20,000.- บาท และคา่ 

ธรรมเนียมในการยืน่วซี่าทา่นละ 5,300 บาท 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซี่าผา่นเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืเงนิมดัจ า กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัร์
ทัง้หมด 
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หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนื
เงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ๆ ทีม่ ี
เหตุท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนด
ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
มกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์
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ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม โดยในกรณีท่ีพกั 3 ท่าน
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบท่ีเสริมเตียงได้ ดงันัน้อาจต้องเสียค่าห้องพกั
เด่ียวเพ่ิมหรือนอนห้องละ 3 ท่านแบบไม่มีเตียงเสริม 

2. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่ง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

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

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย 
(การย่ืนวีซ่า ให้ผู้เดินทางเตรียมเอกสารทัง้หมดให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ตามรายละเอียด

ด้านล่างน้ี เน่ืองจากปัจจบุนัมีผู้เดินทางเข้าไปพกันักในประเทศออสเตรเลียมากมาย ท าให้การ
พิจารณาวีซ่าเป็นไปอย่างเข้มงวด ดงันัน้เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการพิจารณา จึงขอความร่วมมือ
ให้ผู้เดินทางทุกท่าน กรอกรายละเอียดตามฟอรม์ด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐาน
การย่ืนขอวีซ่าด้วย) 

 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี

รายละเอยีดการเขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 
เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนา
บตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธรุกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอื
รบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีน

สมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั 
ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   
(กรณีนี้หากความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
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 สมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยฉ์บบัจริง หรือ Bank Statement ออกโดยธนาคารอพัเดทไม่เกิน 15 วนั และ
ออกย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 6 เดือนและต้องมีตราประทบัจากธนาคารทุกหน้า ยอดเงินไม่น้อยกว่า 6 หลกั   
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา 
- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรอง

คา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  
โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็
ตาม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท า
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 เดก็อายตุ ่ากว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา) ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทางไปต่างประเทศ
ออกโดยเขตหรอือ าเภอจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจาก
มารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา หรอืถา้ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา 
ทัง้คูจ่ะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัผูอ้ืน่โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชย
คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของ
บดิาหรอืมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

 กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร  

 ผูส้งูอาย ุ 75 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลทีส่ถานทตูก าหนดให ้ พรอ้มมขีอ้ความรบัรองจาก
แพทยว์่าสามารถเดนิทางไปต่างประเทศไดโ้ดยล าพงัโดยมติอ้งมผีูด้แูลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอกรายละเอยีด
สขุภาพไดจ้ากแบบฟอรม์ของสถานทตูออสเตรเลยีเทา่นัน้ และผูเ้ดนิทางทีอ่ายเุกนิ 75 ปี จะตอ้งเตรยีมพาสปอรต์
และรปูถ่ายส าหรบัไปตรวจสขุภาพดว้ยและใบประกนัสขุภาพทีต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเอง(จากบรษิทัประกนัภยั) 
***กรณีทีผู่ส้งูอำย ุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทำง บรษิทัฯจะด ำเนินกำรและแนะน ำใหย้ืน่วซี่ำกอ่นวนัเดนิทำง
มำกกว่ำ 45 วนั และตอ้งจ่ำยคำ่ทวัรท์ัง้หมดก่อนเดนิทำง 20 วนั ในกรณีทีว่ซี่ำไมผ่ำ่นหรอืออกไม่ทนัตำมก ำหนด
วนัเดนิทำงมผีลท ำใหเ้ดนิทำงไมไ่ดบ้รษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่่ำกรณีได ๆ ทัง้สิ้น และจะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่น
รว่มเดนิทำงทีผ่ำ่นแลว้จะยกเลกิเดนิทำงเนืองจำกมบีำงทำ่นในคณะไมผ่ำ่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ
คำ่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญำตหิรอืผูต้ดิตำมทีผ่ลวซี่ำออกแลว้แต่ยกเลกิเพรำะกรณีนี้ *** 

***กรณีผู้สงูอาย ุ75 ปีขึน้ไป ท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมี
คา่ใชจ้่ายเพิม่ในการท าประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนั
นัน้ๆ)  หลงัจากยืน่วซี่าแลว้ รอการด าเนินการประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไป
ตรวจสขุภาพกบัโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลการพจิารณาวซี่า ทัง้นี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล ซึง่วนัรบัผลวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ 
กรณีของผู้ถือบตัร APEC Card 
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่ 
วซี่าทอ่งเทีย่ว เนื่องจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซี่าแบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค 
(APEC CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหต ุ หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ท่านอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมติั 
เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดตามวีซ่าล่าสดุ แล้วจะยกเลิกวีซ่าเก่าโดยอตัโนมติั) ทัง้น้ี
ข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของลูกค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://thailand.embassy.gov.au/  
หรอื โทร. +66 2 344 6300 
 

http://thailand.embassy.gov.au/
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*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิ
วซี่าของทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซี่า ทา่นจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมา
แสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแกส่ถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั
ประเทศตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่
ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจาก
ทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                       

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 
 
.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 
     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 
      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

 ............................................................................................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย ์         

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
 

 ................................................................................................................................................................. 
 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

........................................... 
 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

..............................................................................  
 อีเมลล ์(E-mail)…………………………………….(ส ำคญัมำกตอ้งกรอกทุกท่ำน) 
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5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 
 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

     

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมำยเลขต่อภำยใน (ถำ้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 
 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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


