SYDNEY ONLY
5 DAYS 3 NIGHTS
MAY – JUNE 2015

กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 06 – 10 , 13 – 17 , 20 – 24 , 27 – 31 พฤษภำคม 2558
วันที่ 03 – 07 , 10 – 14 , 17 – 21 , 24 – 28 มิถุนำยน 2558
วันแรก

สนำมบินสุ วรรณภูมิ

16.00 น.
18.25 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ สำยกำรบินแควนตัส แอร์ เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่ตอ้ นรับและอานวยความ
สะดวกก่อนการเดินทาง
ออกเดินทำงสู่ ซิดนีย์ โดยสำยกำรบินแควนตัส เทีย่ วบินที่ QF 024 ( ใช้ เวลำในกำรเดินทำง 9.20 ชม. )

วันทีส่ อง

สนำมบินซิดนีย์ – บอนไดบีช – เดอะร็อค – เดอะแก๊ ป – สะพำนฮำเบอร์ – ชมอ่ ำวซิดนีย์

06.45 น.

เดินทำงถึงเมืองซิดนีย์ หลังจำกรับกระเป๋ำเรียบร้ อยแล้ ว
ซิดนีย์เป็ นเมืองหลวงของรัฐของนิวเซำธ์ เวลส์ และเมืองทีม่ ปี ระชำกรมำกทีส่ ุ ดในออสเตรเลียตั้งอยู่บนชำยฝั่ง
ตะวันออกเฉียงใต้ ของออสเตรเลียชำยฝั่งทะเลแทสมันซิดนีย์ถูกจัดอันดับเป็ นเมืองชั้นนำของโลกเคยเป็ นเจ้ ำภำพใน
กำรจัดกำรกำรแข่ งขันกีฬำระหว่ ำงประเทศ เช่ น 1938 British Empire Games(ทีร่ ู้ จักกันในขณะนีเ้ ป็ นกีฬำ
เครื อจักรภพ) และ ในปี 2000 Summer Olympicsสนำมบินหลักทีใ่ ห้ บริกำรซิดนีย์เป็ นสนำมบินซิดนีย์และมีท่ำเรื อ
หลักคือซิดนีย์ฮำร์ เบอร์
** นำท่ ำนเทีย่ วชมเมืองซิดนีย์ **
(Bondi Beach) บอนไดบีช เป็ นเมืองหน้า อ่าวที่มีชายหาดที่สวยงาม เป็ นสถานที่ พักผ่อนของ ชาวออสซี่
(Dudley Page) ย่ ำนหมู่บ้ำนเศรษฐี (The Gap) ย่ ำนเดอะแก๊ปชม(The Rock) ย่ ำนเดอะร๊ อคส์ จุดที่เก่าแก่ที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานของคนอสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่ตน้ ศตวรรษที่ 19 ชมวิวที่ดีที่สุดในการฃมโอเปร่ าที่
บริ เวณ Mrs. Macquare’s Point ชมม้ ำหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านัง่ หิ นตัวโปรดของภริ ยาของผูส้ าเร็ จราชการคน
แรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรู ป ( Harbour Bridge ) สะพำนฮำร์ เบอร์ เป็ นสะพานข้ามอ่าวหน้า
เมืองซิดนีย ์ คือ สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองซิดนีย ์ ฮาร์เบอร์บริ ดจ์เป็ นสะพานโครงเหล็กที่มีช่วงกลางระหว่าง
ตอม่อทั้ง 2 ข้างยาวที่สุดในโลก ชมควำมงำมของอ่ ำวซิดนีย์ ชม โรงอุปรำกรซิดนีย์ (Sydney Opera House) ด้วย
รู ปทรงที่เป็ นเอกลักษณ์แปลกตาสถาปัตยกรรมร่ วมสมัย โดดเด่นด้วยหลังคารู ปเรื อซ้อนเล่นลมอันเป็ นเอกลักษณ์
ออกแบบโดย ยอร์ น อูซอง (Joern Utzon) สถาปนิกชาวเดนมาร์ก เปิ ดเป็ นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใช้เวลาก่อสร้าง
นานถึง 14 ปี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
*** หลังรับประทำน อำหำรกลำงวัน นำท่ ำน เข้ ำสู่ ทพี่ กั ***
ทีพ่ กั METRO CENTRAL // IBIS WORLD SQUARE (SYDNEY) หรื อเทียบเท่ ำ

เทีย่ ง

*** อิสระอำหำร คำ่ ตำมอัธยำศัย ***
อิสระให้ท่านเดินเล่น และช้อปปิ้ งสิ นค้า หลากหลายกับบรรดาห้างสรรพสิ นค้า
ชั้นนาของออสเตรเลีย อาทิ เดวิด โจนส์ David Jones, Starnd Arcadeและ
Queen Victoria Building (QVB) ตีกเก่าที่เอาตกแต่งใหม่จนเก๋ ไก๋ มีสไตล์ และ

ตึกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และย่านไชน่า ทาวน์ที่มีร้านค้า และสิ นค้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ
วันทีส่ ำม

อิสระช้ อปปิ้ ง

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม

*** อิสระตำมอัธยำศัย ***

ท่ ำนสำมำรถ ซื้อทัวร์ เพิม่ เติม **
ไป พอร์ ต สตีเฟ่ น (Port Stephen) หรื อ วนอุทยำนแห่ งชำติบลูเม้ ำท์ เท่ น
**

พอร์ ต สตีเฟ่ น (Port Stephen) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2,500 เฮคเตอร์ สั มผัสประสบกำรณ์ อนั ตื่นเต้ นกับกำรนั่งรถ 4 WD
ผจญภัยตะลุยเนินทรำย โดยคนขับรถทีม่ ำกด้ วยประสบกำรณ์ สนุกสนำนกับกับกำรเล่ นกระดำน เลื่อนบนเนินทรำย
(Sandune Board) ให้ ท่ำนเดินเล่ น และถ่ ำยรูปเป็ นทีร่ ะลึกบนชำยหำด Port Stephens White Beach
ให้ ท่ำนสนุกสนำนกับกำรหำหอย Pippis ซึ่งเป็ นหอยทีม่ ีในออสเตรเลียเท่ ำนั้น เดินทำงสู่ ท่ำเรื อเพื่อลงเรื อ
Moonshadow Cruise นำท่ ำนล่ องเรื อชมชีวติ ของเหล่ ำปลำโลมำแสนน่ ำรักในธรรมชำติอย่ ำงใกล้ ชิด พร้ อมสนุกสนำน
กับกำรเล่ นนำ้ บริเวณใกล้ ๆ เรื อ ใช้ เวลำในกำรล่ องเรื อ ประมำณ 2 ชั่วโมง จำกนั้นเรื อกลับสู่ ฝั่งอ่ ำวเนลสัน เพื่อนำท่ ำน
เดินทำงกลับสู่ นครซิดนีย์

**************************************************
“ วนอุทยำนแห่ งชำติบลูเม้ ำท์ เท่ น ” เจ้ ำของฉำยำ “แกรนด์ แคนยอน” แห่ งออสเตรเลีย หุบเขำสี นำ้ เงินทีเ่ กิด
ทัศนียภำพอันงดงำมหุบเขำแห่ งนีม้ ีภูมิทศั น์ คล้ ำยคลึงกับแกรนด์ แคนยอนทีอ่ เมริกำ เพียงแต่ ประกำยสี นำ้ เงิน
ครอบคลุมหุบเหว เกิดจำกนำ้ มันจกต้ นยูคำลิปตัสปกคลุมพืน้ ดินและกระทบกับแสงสว่ ำงทำให้ เกิดประกำยสี นำ้ เงิน
ดังกล่ ำว ให้ ท่ำนได้ ชื่นชมและสั มผัสทิวทัศน์ สวยงำมบนผืนแผ่ นดินอันกว้ ำงใหญ่ จำกนั้นเทีย่ วชม “ หุบเขำสำมพี่
น้ อง (Three’s Sister) ” ซึ่งเป็ นยอดเขำ 3 ลูก เรียงติดกัน ตำนำนเก่ ำแก่ ของชำวอะบอริจนิ้ นำท่ ำนสู่ สถำนีรถรำง
ไฟฟ้ ำ (Katoomba Scenic Railway) เพื่อนั่งรถ รำงไฟฟ้ ำที่ดดั แปลงมำจำกรถขนถ่ ำนหินในสมัย ก่ อนวิง่ ผ่ ำนทะลุ
หุบเขำอันสู งชันถึง 52 องศำขึน้ กระเช้ ำ Scenic cender เพื่อชมควำมงดงำมของทิวทัศน์ เบื้องล่ ำงจำกมุมทีแ่ ตกต่ ำง
พร้ อมชมวิวทิวทัศน์ บน Echo Point หลังจำกนั้นเดินทำงกลับสู่ ตวั เมืองซิดนีย์ และให้ ท่ำนได้ พกั ผ่ อนตำมอัธยำศัย
เข้ ำสู่ ทพี่ กั METRO CENTRAL // IBIS WORLD SQUARE (SYDNEY) หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีส่ ี่

อิสระช้ อปปิ้ ง

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม *** อิสระตำมอัธยำศัย ***
** สถำนทีแ่ นะนำ ** ท่านสามารเดิน เที่ยวชม ในเมืองได้
พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นำ้ ซิดนีย์ อะควำเรี่ยม (Sydney Aquarium)
อาณานิคมแมวน้ าแห่งใหม่ของซิดนีย ์ ท่านยังจะได้ชมสัตว์น้ าของออสเตรเลียมากกว่า 650 สายพันธุ์ และ 11,000
ชนิด ได้ที่ซิดนียอ์ ะควอเรี่ ยมแห่งนี้ ซึ่งเป็ นจุดท่องเที่ยวอันดับ 1 ในออสเตรเลียอีกด้วย
ตลำดแพดดี้ มำร์ เก็ตหรื อไชน่ ำทำวน์
เป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย เป็ นแหล่งขายสิ นค้าราคาถูกทั้งรองเท้า ชุดว่ายน้ า และชุดชั้นใน และยังเป็ น
ตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจาฤดูกาล
อำคำรควีน วิคตอเรียที่ ( Queen Victoria Building )
สถานที่แห่งนี้ได้รับการปรับปรุ งตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยูบ่ นถนน
จอร์จระหว่างถนนมาร์เก็ตกับถนนพาร์ค เป็ นอาคารช้อปปิ้ งสู งสี่ ช้ นั มีสินค้าประเภทแฟชัน่ อัญมณี ของใช้ในบ้าน
หรื อแม้แต่ดอกไม้สดและขนมจาพวกเค้กและเบเกอรี่ ถัดจาก QVB บนถนนพิทท์คือ Galleries Victoria เป็ นช้อปปิ้ ง
มอล์ที่มีของให้เลือกซื้อหลากหลาย
ดำร์ ลงิ ฮำร์ เบอร์ ( Darling Harbour ) อยูด่ า้ นตะวันตกของอ่าวซิดนีย ์ ย่านนี้เป็ นย่านบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญ
โรงอุปรำกรซิดนีย์ ( Sydney Opera House ) เป็ นเอกลักษณ์ของซิดนีย ์ หากมาซิดนียแ์ ล้วไม่ได้มาเยือนก็ถือว่ามา
ไม่ถึง ผูอ้ อกแบบเป็ นชาวเดนมาร์กชื่อ Joern Utzon ชนะการออกแบบแต่ทิ้งงานไปกลุ่มสถาปนิกออสเตรเลียจึง
รวมตัวกันสร้างจนเสร็ จในปี ค.ศ. 1973 มีจุดชมวิวที่สวยงามสามารถเข้าชมภายในอาคารได้เป็ นรอบ ๆ ระหว่าง
9.00-16.00 น. รายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที http://www.sydneyoperahouse.com
พิพธิ ภัณฑ์ ศิลปะนิวเวเซ้ ำท์ เวลส์ (Art Gallery of New South Wales) เป็ นที่จดั แสดงศิลปะเอเซีย และอะบอริ จิน
ที่สาคัญคือเข้าชมฟรี
 ซิตเี้ ซ็นเตอร์ ( City Centre ) เป็ นย่านใจการเมืองซิดนีย ์ ซึ่งเป็ นย่านธุรกิจ การค้า ห้างสรรพสิ นค้า และร้านสิ นค้า
แบรนด์เนมชื่อดัง
ย่ ำนคิงส์ ครอส( Kings Cross ) เป็ นย่านธุรกิจแสงสี มีร้าน Adult Shop ด้วย มีโรงแรมมากมายย่านนี้ รวมถึง
แหล่งการบันเทิงราตรี นอกจากนั้นยังมีภตั คารและร้านอาหารรวมทั้งแหล่งสิ นค้าชั้นนา คนเยอะมากครับที่ถนน
คิงส์ครอสถ้าผมอยูท่ ุกวันคงเบื่อ ถนนหลักคือ Darlinghurst
เข้ ำสู่ ทพี่ กั METRO CENTRAL // IBIS WORLD SQUARE (SYDNEY) หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีห่ ้ ำ

สนำมบินออสเตรเลีย – สนำมบินสุ วรรณภูมิ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน เพื่อเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ
ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแควนตัส เทีย่ วบินที่ QF 023( ใช้ เวลำในกำรเดินทำง 9.50 ชม. )
เดินทำงถึง สน่ ำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ.

09.45 น.
16.35 น.

กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 06 – 10 , 13 – 17 , 20 – 24 , 27 – 31 พฤษภำคม 2558
วันที่ 03 – 07 , 10 – 14 , 17 – 21 , 24 – 28 มิถุนำยน 2558

คณะผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มีเตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มีเตียง
ห้องพักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

รำคำรวมตัว๋ เครื่ องบิน
35,900.- บำท
35,900.- บำท
35,900.- บำท
35,900.- บำท
8,900.- บำท
800.- บำท

*** โปรแกรมนีย้ งั ไม่ รวมค่ ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย 5,000 บำท ต่ อ ท่ ำน ค่ ะ***
*** รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋ำเดินทำงให้ นะคะ ***
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม

ค่ ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย 5,000 บำท
ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม และค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
เอกสำรในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
กรุณำเตรียมเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทำงบริษทั ฯ เพื่อทำวีซ่ำก่ อน 21 วันทำกำร
*** (เนื่องจำกกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย ต้ องใช้ เวลำในกำรยื่นวีซ่ำ 15 วันทำกำร) ***
1. สำหรับบุคคลทัว่ ไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยมิ้ , พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยืน่ ขอวีซ่า
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต )ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐำนกำรเงินโดยใช้ สมุดเงินฝำกตัวจริง หรื อ Statement ทีอ่ อกจำกธนำคำร ย้ อนหลัง 6 เดือน อย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ง เท่ ำนั้น!!! ถ้ ำ
ให้ สำเนำสมุดเงินฝำกไม่ สำมำรถใช้ ยื่นวีซ่ำออสเตรเลียได้
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น)
1. กรณีทเี่ ป็ นพนักงำนบริษัททัว่ ไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภำษำอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ ำของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทำธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนกำรค้ ำ) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภำษำอังกฤษ)
4. กรณีข้ำรำชกำร ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภำษำอังกฤษ หรื อ ภำษำไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ ต่อสถานทูตได้
2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ ทีเ่ ดินทำงพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสื อรับรองการเรี ยน (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สำหรับเด็ก ทีไ่ ม่ ได้ เดินทำงพร้ อมผู้ปกครองและอำยุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาจากที่วา่ การอาเภอ
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สำมำรถใช้ บัตรประชำชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีทบี่ ิดำ หรื อ มำรดำเป็ นข้ ำรำชกำร : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด
และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สำหรับผู้ใหญ่ ที่อำยุเกิน 75 ปี

ต้ องซื้อใบประกันสุ ขภำพสำหรับผู้สูงอำยุทเี่ ดินทำงไปต่ ำงประเทศ (จำกบริษทั ประกันภัย) จำกนั้นยื่นเอกสำรทั้งหมดเข้ ำ
สถำนทูตออสเตรเลียไปก่ อนและจำกนั้นสถำนฑูตจะให้ แบบฟอร์ มกำรตรวจสุ ขภำพมำเพื่อนำไปตรวจทีโ่ รงพยำบำลทีท่ ำงสถำน
ฑูตกำหนดเท่ ำนั้น
5. สำหรับบุคคลทีถ่ ือพำสปอร์ ตต่ ำงประเทศแต่ มีถนิ่ พำนักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าได้ (ระยะเวลำในกำรพิจำรณำผล
วีซ่ำขึน้ อยู่กบั ทำงสถำนทูต)
*** กรุณำจัดเตรียมเอกสำรตำมทีร่ ะบุเพื่อผลประโยชน์ ในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ ำน ***
หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรียกสั มภำษณ์ ทำงบริษทั ฯ ขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำย และโปรดแต่ งกำยสุ ภำพ
ทั้งนีท้ ำงบริษัทฯ จะส่ งเจ้ ำหน้ ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่ เติมทำงบริษทั
ใคร่ ขอรบกวนท่ ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ ำวด้ วยเช่ นกัน
เงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรชำระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
(ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรำนต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอำศัยอยู่ต่ำงจังหวัดให้ แจ้ งกับทำงบริษทั ให้ ทรำบตั้งแต่ ทำกำรจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้น
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำออสเตรเลียไม่ ทนั กำหนด
และทำงบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินทำงลูกค้ ำ
จะต้ องจ่ ำยเงินค่ ำทัวร์ ท้งั หมดก่ อนกำรออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรให้ บริกำร
กำรยกเลิกและกำรคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกำล เช่ น ปี ใหม่ สงกรำนต์ ช่ วงเดือนตุลำคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ ำก่ อน 45 วัน
จะไม่ เก็บค่ ำมัดจำ
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย ไม่ ทนั กำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินและผลวีซ่ำของ
ท่ ำนไม่ ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ ำมัดจำทั้งหมด
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นำ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทท์ ี่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้
พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานฑูต งด
ออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่าง
ด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่องจำกกำรท่ องเทีย่ วนีเ้ ป็ นกำร
ชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ ำงประเทศ ท่ ำนไม่ สำมำรถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีทที่ ่ ำนปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ใน
กำรใช้ บริกำรนั้นทีท่ ำงทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีทมี่ ีผู้เดินทำงตำ่ กว่ ำ 15 ท่ ำน โดยทีจ่ ะแจ้ งให้ ผู้เดินทำงทรำบล่ วงหน้ ำก่ อน 10 วัน

กรุณำกรอกข้ อมูลตำมควำมจริง
เพื่อประโยชน์ ในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียของท่ ำน
1. ชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)........................................................................................................................................

ชื่ อ-นำมสกุลเดิม (ในกรณีทมี่ ีกำรเปลีย่ นชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำไทย).........................................................................
2. สถำนภำพ
โสด
แต่ งงำนจดทะเบียน
แต่ งงำนไม่ จดทะเบียน
หย่ ำ
หม้ ำย
3. ทีอ่ ยู่.........................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ บ้ำน...........................................................เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ.......................................................
4. ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ)......................................................................................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน/ สถำนศึกษำ (ภำษำไทย)...........................................................................................................
5. ทีอ่ ยู่สถำนทีท่ ำงำน/ สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ)....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. ทีอ่ ยู่สถำนทีท่ ำงำน/ สถำนศึกษำ (ภำษำไทย).........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. ตำแหน่ งหน้ ำทีก่ ำรงำน (ภำษำอังกฤษ)...................................................................................................................
โทรศัพท์ ..................................................................................................................................................................
8. ชื่ อบุคคลทีร่ ่ วมเดินทำงไปด้ วย................................................................................................................................
ควำมสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทำงร่ วมครั้งนี้ (ระบุ)...........................................................................................................
9. ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศนีม้ ำก่ อนหรื อไม่ เคย
ไม่ เคย
10. ท่ ำนเคยโดนปฎิเสธวีซ่ำจำกสถำนฑูตใดหรื อไม่

เคย ...................................................
ไม่ เคย

