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WOW!! เพริธ์-ฟรแีมนเทลิ 5 วนั2คนื 

เพริธ์-ชมเมอืง-ฟรแีมนเทลิ-ชมแมน่ ำ้สวอน-สวนสตัวเ์คเวอรแ์ชม 

ทมับลูกมัฟำรม์-ชมกำรตดัขนแกะ-ชมิไวน-์โรงงำนช็อคโกแล็ต-โรงงำนนกูำร-์ชอ้ปป้ิงจใุจทีว่อเตอร ์

ทำวนเ์อำ๊ทเ์ลท 

ลอ่งเรอืชมแมวน ำ้และเยีย่มชมนกเพนกวิน้ ณ Penguin Island 

โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) 
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ขอน ำทำ่นเดนิทำงสูก่รงุเพริธ์ รฐัออสเตรเลยีตะวนัตก รฐัทีม่พี ืน้ทีก่วำ้งใหญ ่ ครอบคลมุเนือ้ทีร่ำวหนึง่ในสำม

ของประเทศ เทีย่วชมสวนสำธำรณะคงิสป์ำรค์ ชมเมอืงแหง่ประวตัศิำสตรฟ์รแีมนเทลิ ชมแมน่ ำ้สวอน แมน่ ำ้

สำยหลกัของเมอืงเพริธ์  ชมสวนสตัวเ์คเวอรแ์ชม ชมโชวก์ำรตดัขนแกะ  ชมิไวนช์ ัน้เลศิพรอ้มเลอืกซือ้ช็อคโก

แล็ตและนกูำรเ์ป็นของฝำก 

 

เพริธ์ เมอืงหลวงของรัฐออสเตรเลยีตะวันตก ดนิแดนแหง่ความเจรญิศนูยก์ลางของทวปีออสเตรเลยีฝ่ัง

ตะวันตก ชมววิในสวนสาธารณะคงิสป์ารค์ ลอ่งเรอืแมน่ ้าสวอน ชมสวนสตัวเ์คเวอรแ์ชม ชมโชวต์ดัขน

แกะ ฯลฯ 

ฟรแีมนเทลิ เมอืงฟรแีมนเทลิ หรอื ฟรโีอ ซ ึง่เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญสมยัอดตีจนกระทั่งปัจจบุนั และยงัคงไวซ้ ึง่รอ่งรอย

ของอารยธรรมตะวันตก สมยับกุเบกิประเทศ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิเดนิชมเมอืง รา้นคา้ รา้นอาหาร

ตามรมิทางทีส่รา้งขึน้ผสมกลมกลนืกบับรรยากาศของอดตี และชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถกู ผัก ผลไมต้าม

ฤดกูาล 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   27-31 ม.ีค./ 13-17 เม.ย.2563 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สงิคโปร ์

15.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ

สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทา่นดา้นเอกสารและกระเป๋าสมัภาระ 

**กรณีทีบ่ำงทำ่นเดนิทำงมำจำกตำ่งประเทศหรอืตำ่งจงัหวดักรณุำตรวจสอบเวลำกำรเดนิทำง

แตล่ะก ำหนดกำรเดนิทำงอกีคร ัง้กอ่นท ำกำรจองต ัว๋โดยสำรสว่นตวัของทำ่น เนือ่งจำกรำยกำร

ทวัรเ์ป็นรำยกำรซรีีแ่ละไดม้กีำรด ำเนนิกำรไวล้ว่งหนำ้หลำยเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูำล เวลำกำร

เดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

18.30 น. เหริฟ้าสูน่ครเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี  โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ-979 

22.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

 

วนัทีส่อง สงิคโปร-์เพริธ์-ชมเมอืง-ลอ่งเรอืแมน่ ำ้สวอน-ฟรแีมนเทลิ-ชอ้ปป้ิง 

00.10 น.  ออกเดนิทำงสูก่รงุเพริธ์ ประเทศออสเตรเลยี โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิ

ที ่SQ-225 



Page 3 of 18 

 
 

 
 

05.25 น.  เดนิทางถงึ กรงุเพริธ์ น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร   

   จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืง น าทา่น ชมเมอืงเพริธ์ เมอืงหลวงของรัฐออสเตรเลยีตะวันตก รัฐที่

มพีืน้ทีก่วา้งใหญค่รอบคลมุเนือ้ทีร่าว 1 ใน 3 ของประเทศและตัง้อยูบ่นแมน่ ้าสวอน แมน่ ้าสายส าคญัและ

เป็นแมน่ ้าสายหลักของเมอืงเพริธ์  ผา่นชมอาคารรัฐสภา  ศาลาวา่การประจ าเมอืง  สวนสำธำรณะคงิส์

พำรค์ ซึง่อยูใ่นพืน้ทีส่งูกวา่ตัวเมอืงท าใหเ้ป็นจดุชมววิเมอืงเพริธ์ทีด่ยี ิง่ ทีน่ีม่พัีนธุไ์มนั้บพันชนดิ รวมทัง้มี

การจัดแปลงดอกไมป่้าใหช้มในแบบทีใ่กลเ้คยีงกบัธรรมชาตทิีส่ดุ และเดนิทางสู ่ทะเลสำบมองเกอร ์

ชืน่ชมกบัหงสด์ าเป็นสตัวท์อ้งถิน่และสตัวส์ญัลกัษณ์ของเมอืงเพริธ์ จากนัน้ถา่ยภาพกบั หอระฆงัหรอื

เบลทำวเวอร ์ ชมทัศนยีภาพอนังดงามบรเิวณรมิอา่ว ผา่นแมน่ ้าสวอนแมน่ ้าสายหลกัของเมอืงพรอ้มชม

ความงามของอาคารเกา่แกต่า่งๆ กอ่นน าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื น าทา่นลอ่งเรอืชมแมน่ ำ้สวอน ชมความ

งามรมิแมน่ ้าสวอนทีก่วา้งใหญด่ั่งทะเลสาบ ชมเมอืงปากแมน่ ้าสวอน เมอืงทีส่ าคัญสมยัอดตีจนกระทั่ง

ปัจจบุนัทา่นจะไดพ้บกบับา้นเรอืนทีส่รา้งขึน้ในสถาปัตยกรรมยคุเกา่แก ่ทัง้รา้นอาหารและภตัตาคารถกู

ตกแตง่ใหเ้ขา้กบับรรยากาศทอ้งทะเลจนกระทั่งถงึเมอืง ฟรแีมนเทลิ  

กลำงวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารแบบฟิชแอนดช์ปิ 

บำ่ย   น าทา่นชม Monument Hill ซึง่มคีวามสงูถงึ 14 ม. กอ่สรา้งโดยดอนนีบ่รู๊คสโตน ดว้ยเงนิงบประมาณ

ของประชาชนเมอืงฟรแีมนเทลิในปี 1928 เป็นศนุยก์ลางทีเ่ป็นเนนิเขาไวส้ าหรับเป็นทีร่ะลกึของทหาร

หาญ 59,330 คนทีเ่สยีพลชีพีตนเองในสงครามโลก น าทา่นชมอาคารราวนดเ์ฮาส ์สิง่กอ่สรา้งรปู

ทรงกระบอกทีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขาเตีย้ๆ รมิฝ่ังทะเล สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1831 ใชเ้ป็นทีค่มุขงัผูท้ีท่ าผดิ

กฎหมายจากนัน้ใหท้า่นชมทา่เรอืประมงประจ าเมอืงและใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูจ าหน่ายตัง้แตผ่กั

และผลไม ้จนถงึของเกา่และของทีร่ะลกึมากมาย (ตลำดฟรแีมนเทลิเปิดเฉพำะศกุร-์อำทติย)์ 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ไปบนเมอืงแหง่ประวตัศิาสตรพ์รอ้มถา่ยภาพกบัอาคารบา้นเรอืนกบั

สถาปัตยกรรมอนัเกา่แก ่อาทเิชน่ ดเิอสพรานาด, อา่วประมงเดอะฟิชเชอรแ์มนฮารเ์บอรน์อรท์บรดิจ ์เป็น

ตน้ กอ่นน าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุเพริธ์ 

ค ำ่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

   จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กระดับ 3.5 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ำม เพริธ์-สวนสตัวเ์คเวอรแ์ชม-ทมับลูกมัฟำรม์-ชมฟำรม์โชวก์ำรตด้ขนแกะ 

                     ชมิไวนไ์รซ่ำนดลัฟอรด์- โรงงำนช็อคโกแล็ต-Honey Farm 

เชำ้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

   จากนัน้น าทา่นชมหบุเขาสวอนวัลเลย่ห์รอืหบุเขาสวอนรมิฝ่ังแมน่ ้าสวอน ชมทัศนยีภาพอนังดงามของ

เมอืงเพริธ์ น าทา่นเขา้ชม สวนสตัวแ์คเวอรแ์ชมป์ไวดไ์ลฟ์ปำรค์ Caversham Wildlife Park ชม

สตัวน่์ารักนานาชนดิทีเ่ป็นสตัวท์อ้งถิน่ของประเทศออสเตรเลยี อาท ิโคอาลา่  จงิโจ ้ วอมแบท และอืน่ๆ 
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อกีมากมาย พรอ้มใหท้า่นชมการแสดงการตดัขนแกะบรเิวณของ ทมับลูกมัฟำรม์ ซึง่อาชพีนีถ้อืเป็น

อาชพีหลักของชาวออสซีท่ีท่ าฟารม์และขนแกะนีย้งัเป็นสนิคา้สง่ออกทีส่ าคญัของชาวออสซีอ่กีดว้ย 

และชมการตอ้นแกะโดยสนัุขแสนรู ้  

กลำงวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บำ่ย   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Honey Farm ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากผึง้ ไดแ้กน่ ้าผึง้ทีไ่ดจ้ากการ

เลีย้งผึง้ตามธรรมชาตจิากดอกไมน้านาพรรณหรอืเลอืกซือ้ขีผ้ ึง้บรสิทุธิ ์นอกจากนีย้งัมผีลติภณัฑอ์ืน่ๆอกี

มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝาก  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงำนช็อกโกแล็ต ใหท้า่นชมิ

ชอ็กโกแล็ตชนดิตา่ง ๆ พรอ้มชมกรรมวธิกีารผลติ และใหท้า่นเลอืกซือ้เป็นของฝาก  น าทา่นชม โรง

งำนนกูำ้ร ์ทมีชีือ่ของเมอืงเพริธ์ พรอ้มใหท้า่นชมิรสชาตติา่งๆ พรอ้มเลอืกซือ้เป็นของฝาก (รา้นปิดวัน

จันทร)์  น าทา่นเดนิทางสู ่ไรไ่วนซ์ำนดลัฟอรด์ ไรไ่วนใ์หญท่ีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของเมอืงเพริธ์ ใหท้า่น

ไดช้มิไวนร์สเยีย่มของออสเตรเลยีตะวันตกพรอ้มทัง้เลอืกซือ้เป็นของฝาก 

ค ำ่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

    จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กระดับ 3.5 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เพริธ์-ร็อคกิง้แฮม-ลอ่งเรอืชมแมวน ำ้-Penguin Island-ชอ้ปป้ิง Water Town Outlets -  

สนำมบนิ 

เชำ้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูร็่อคกิง้แฮม เพือ่น าทา่นลอ่งเรอืสูเ่กำะเพนกวิน้ (Penguin Island) เกาะ

เล็กๆทีต่ัง้อยูใ่นเขตอทุยาน Shoalwater Islands Marine Park ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องสตัวน์ ้าใตท้อ้งทะเล

รวมทัง้ปลาโลมา ทา่นจะไดเ้ห็นวถิชีวีติของสตัวน์านาชนดิ อาท ิ แมวน ้า, นกเพนลแิกน, นกเหยีย่วกนิ

ปลา, หรอืนกเล็กๆ ทีห่ากนิอยูใ่นบรเิวณนีม้ากกวา่ 50 ชนดิ หรอืหากในวันทีอ่ากาศดทีา่นอาจจะไดพ้บ

กบัปลาโลมาวา่ยน ้าอยูใ่กล ้ๆ  จากนัน้น าทา่นเยีย่มชมนกเพนกวิน้ ทีศ่นูยอ์นุรักษ์เพนกวิน้บนเกาะแหง่นีซ้ ึง่

ใหญท่ีส่ดุของออสเตรเลยีตะวันตก ใหท้า่นชมความน่ารักของเพนกวิน้ตัวเล็กตวันอ้ยตามอธัยาศัย 

(เดอืนมถินุำยน-กลำงเดอืนกนัยำยน เป็นฤดผูสมพนัธุ ์ ดงัน ัน้ศนูยอ์นรุกัษเ์พนกวิน้งดเขำ้ชม

ช ัว่ครำว)  

กลำงวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บำ่ย   น าทา่นชอ้ปป้ิงไดท้ีว่อเตอรท์ำวนแ์บรนดเ์อำ๊ทเ์ล็ท  แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังของเพริธ์ ที่

มสีนิคา้หลากหลายาแบรนดใ์หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อยา่งจใุจ อาท ิAdidas, Fossil, Nine West, Billabong, 

Quicksilver, Esprit, Oakley เป็นตน้ (วันธรรมดาเปิด 09.00-17.30 น. / เสารแ์ละอาทติย ์เปิด 09.00-

17.00 น.)   

   (เพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำในกำรชอ้ปป้ิง อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั) 

   จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  
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วนัทีห่ำ้      เพริธ์-สงิคโปร-์กรงุเทพฯ 

00.10น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ-216 

06.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.35 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ-972 

11.05 น. เดนิทางถงึกรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ.... 

**กรณีทีบ่ำงทำ่นเดนิทำงตอ้งตอ่ไฟลท์บนิไปตำ่งประเทศหรอืตำ่งจงัหวดักรณุำตรวจสอบเวลำ

กำรเดนิทำงแตล่ะก ำหนดกำรเดนิทำงอกีคร ัง้กอ่นท ำกำรจองต ัว๋โดยสำรสว่นตวัของทำ่น 

เนือ่งจำกรำยกำรทวัรเ์ป็นรำยกำรซรีีแ่ละไดม้กีำรด ำเนนิกำรไวล้ว่งหนำ้หลำยเดอืน เมือ่เปลีย่น

ฤดกูำล เวลำกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

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

++++++++++  

 

รำยกำรกำรเดนิทำงอำจมกีำรปรบัเปลีย่น ข ึน้อยูก่บัเหตกุำรณ์ตำ่ง ๆ อำทเิชน่ กำรจรำจร  กำรซอ่มแซมถนน  

สภำพอำกำศ  หมิะตก  กำรเมอืง  กำรจลำจล  กำรปกครอง หรอืภยัธรรมชำต ิหรอืมเีหตกุำรณ์อืน่ๆ ทีไ่ม่

คำดคดิหรอืมผีลกบักำรเดนิทำงและรำยกำรทวัร ์ เป็นตน้ ซึง่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 

โดยจะค ำนงึถงึประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

อตัรำคำ่เดนิทำง  27-31 ม.ีค./ 13-17 เม.ย.2563 

เพริธ์-ฟรแีมนเทลิ-ร็อคกิง้แฮม 

5 วนั 2 คนื (SQ) 

27-31 ม.ีค.2563 13-17 เม.ย.2563 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น  37,900 42,900 

พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 4,500 4,500 

รำคำทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 21,500 22,900 

 

**รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 

**ไมร่วมคำ่บรกิำรดำ้นวซีำ่และคำ่บรกิำรทำ่นละ 5,500 บำท //  
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คำ่ทปิคนขบัและคำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 1,000 บำท  ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรง์วดสดุทำ้ย ** 

**บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ภำษนี ำ้มนั  ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรเรยีกเก็บเพิม่เตมิภำยหลงั** 

หมำยเหต ุ

 กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ ำนวนไมต่ ำ่กวำ่ 20 ทำ่น (ไมม่รีำคำเด็ก) 

หำกผูโ้ดยสำรมจี ำนวนต ำ่กวำ่จ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำง

และเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่เดนิทำง 

 กำรด ำเนนิกำรขอวซีำ่จะตอ้งใชเ้วลำพจิำรณำวซีำ่โดยรวมประมำณ 25 วนั ดงัน ัน้จงึขอควำมรว่มมอืในกำร

จดัเตรยีมเอกสำรส ำหรบักำรยืน่ขอวซีำ่ใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละควำมสะดวกรวดเร็ว

ในกำรด ำเนนิกำรขอวซีำ่และทกุทำ่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจำ้หนำ้ทีส่ถำนทตูพรอ้มถำ่ยภำพและสแกนนิว้ 

 กรณีทำ่นทีม่ตี ัว๋ของสำยกำรบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทำงโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รอืของทำงบรษิทั

ทวัร ์ กรณุำแจง้ลว่งหนำ้เนือ่งจำกมกีำรเกีย่วขอ้งกบักำรยืน่วซีำ่ ซึง่ผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถยืน่วซีำ่พรอ้มคณะ

ได ้ 

 กรณีทำ่นทีม่ตี ัว๋ของสำยกำรบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทำงโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รอืของทำงบรษิทั

ทวัร ์ กรณุำแจง้ลว่งหนำ้เนือ่งจำกมกีำรเกีย่วขอ้งกบักำรยืน่วซีำ่ ซึง่ผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถยืน่วซีำ่พรอ้มคณะ

ได ้ 

อตัรำนีร้วมบรกิำร 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรล์น ์เสน้ทาง กรงุเทพฯ-เพริธ์// เพริธ์-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 

 คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ, คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เด็กอายตุ ่ากวา่ 1 ปี และ

ผูใ้หญอ่ายเุกนิ 75 ปีไดรั้บความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนั) 

 คา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่ 

18 พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลังหรอือตัราการผกผันคา่น ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและ

เงือ่นไขของสายการบนิ   

 

อตัรำนีไ้มร่วมบรกิำร 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่ธรรมเนยีมการท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
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 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ออสเตรเลยีและคำ่บรกิำร ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรท์ำ่นละ 5,500 บำท ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรง์วด

สดุทำ้ย 

 คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์ ทีจ่ะตอ้งช ำระเพิม่พรอ้มคำ่ทวัร ์ ทำ่นละ 1,000 บำท ช ำระพรอ้ม

คำ่ทวัรง์วดสดุทำ้ย 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแตล่ะโรงแรม 

 คา่น ้าดืม่ระหวา่งทัวร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดืม่ระหวา่งทัวร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 

 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนือ่งจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญจ่ะขาย

เป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรับคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบหุรอืคา่แปล 

เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนอืจากการประกนัอบุตัเิหต ุสามารถตดิตอ่ไดจ้ากบรษัิทประกนัภยั

ตา่ง ๆ คา่น ้าดืม่ระหวา่งทัวร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดืม่ระหวา่งทัวร)์  

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนอืจากรายการทวัร ์

การช าระเงนิ  

ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 21,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น ส าหรับการจองทัวรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ

เก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วันท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

การยกเลกิ 

 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วันท าการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าคา่ตัว๋โดยสารซึง่เงือ่นไขเป็นไป

ตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 30  วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ า 21,000.- บาท และคา่วซีา่ตามที่

สถานทตูเรยีกเก็บ 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเครือ่งบนิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดั

จ า และคา่วซีา่ตามทีส่ถานทตูเรยีกเก็บ 

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ 

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ  

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลังจะไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆ เกดิขึน้

และมเีหตทุ าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะ

ไดรั้บการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททวัรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนือ่งจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์จลาจลตา่งๆ และอืน่ๆ ทีม่เีหตทุ า

ใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลับไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทัวร ์ 

 บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจ

คนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ

หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการ

บนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในรายละเอยีดของการแพอ้าหารรนุแรง หรอืการแพอ้าหารหลายชนดิของผูเ้ดนิทาง ดังนัน้

ทา่นทีแ่พอ้าหารเล็กนอ้ยควรเตรยีมยาประจ าตัวไปดว้ย หรอืไมส่ามารถจองทวัรไ์ดใ้นกรณีทา่นทีแ่พอ้าหารหลายชนดิ

หรอืแพอ้าหารในระดับรนุแรง 

 ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและ

การดแูลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษัิทฯ ใหท้ราบลว่งหนา้

ตัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์เนือ่งจากกฏทางดา้นการรักษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร 

อาจจะไมไ่ดรั้บความสะดวกส าหรับผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจัดโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหนา้คอ่นขา้งนาน หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบั

วันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทางออนไลน ์โดยในวันที่
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คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะสลับรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่ว

ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดรั้บจากทาง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ 

หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะไม่

มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ ่

ดังนัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทัวร ์

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบำงโรงแรม

อำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือำจจะตอ้ง

แยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่ำ 3 ทำ่น  

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่ง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

4.  

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

 

*** 

 

 

 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซีา่ 15 วันท าการ เอกสารในการขอวซีา่  (กรณุาจัดงภายใน 30 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 (กำรยืน่วซีำ่ ใหผู้เ้ดนิทำงเตรยีมเอกสำรท ัง้หมดใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ตำมรำยละเอยีดดำ้นลำ่งนี ้

เนือ่งจำกปจัจบุนัมผีูเ้ดนิทำงเขำ้ไปพกันกัในประเทศออสเตรเลยีจ ำนวนมำก ท ำใหก้ำรพจิำรณำวซีำ่

เป็นไปอยำ่งเขม้งวด ดงัน ัน้เพือ่ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรพจิำรณำ จงึขอควำมรว่มมอืใหผู้เ้ดนิทำงทกุ

ทำ่น กรอกรำยละเอยีดตำมฟอรม์ดำ้นลำ่งพรอ้มแนบมำพรอ้มกบัเอกสำรหลกัฐำนกำรยืน่ขอวซีำ่ดว้ย) 

o หนงัสอืเดนิทำงมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่  6 เดอืน (โดยนับวันเริม่เดนิทางเป็นหลัก) 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตออสเตรเลีย 

***การย่ืน ทกุท่านต้องแสดงตวัทกุครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 25 วนัท าการ  
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- หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับวซีา่อยา่งนอ้ยไมต่ า่กวา่ 3 หนา้   

- หากทา่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  

- ทา่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไม่

จ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททวัร ์หากมกีารสญูหาย 

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ  

 

o รปูถำ่ยสขีนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 รปู เนน้ขนำด

ใบหนำ้  

-  ฉากหลังสขีาวเทา่นัน้ เนือ่งจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซีา่ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   

- รปูถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดับ 

บดบงัหนา้ตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนสช์นดิสหีรอืบิ๊กอายส ์** 

o ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

- กรณีเป็นเด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี  

- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- หากเด็กอายไุมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

o หมำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ ำงำน, เบอรบ์ำ้นและเบอรม์อืถอื  

o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  

o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 

o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 

o ส าเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้  

 

o หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน หรอืเอกสำรบง่ชีก้ำรมอีำชพีและมรีำยไดข้องผูเ้ดนิทำง 

*** กำรสะกดชือ่ นำมสกลุของผูย้ ืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ในเอกสำรกำรงำน ตอ้งสะกดใหต้รงตำมหนงัสอืเดนิทำง มิ

เชน่น ัน้ สถำนทตูจะไมร่บัพจิำรณำ (ส ำคญัมำก) *** 
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- กรณีลกูจำ้ง ใชห้นังสอืรับรองการท างานของบรษัิททีท่ างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยมี

รายละเอยีดวัน/เดอืน/ปีทีเ่ริม่ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนังสอืรับรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 

เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่) เป็นตน้ 

- กรณีมอีำชพีรบัรำชกำร ใชห้นังสอืรับรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยระบุ

ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัร

ประจ าตวัราชการ 1 ชดุ (หนังสอืรับรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่) 

- กรณีเป็นเจำ้ของกจิกำร ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพัฒนาธรุกจิการคา้ หรอื ส ำเนำหนงัสอื

รบัรองควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมต่ ำ่กวำ่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีทำ่นทีเ่ป็นแมบ่ำ้น   

 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งท าจดหมายชีแ้จงพรอ้มใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสามแีละของ

ตนเองแนบมา โดยตอ้งแสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นีเ้พือ่แสดงความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่ี

บตุรดว้ยกนั ควรคัดหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน  หากสมรส

โดยจดทะเบยีนสมรสใหแ้นบส าเนาทะเบยีนสมรสมาดว้ย   

- กรณีทำ่นทีว่ำ่งงำน / ไมม่รีำยได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลักษณ์อกัษร ชีแ้จงการรับรอง

คา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   

(กรณีนีห้ากความสมัพันธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่นี)้   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษำ 

- ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนังสอืรับรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่) 

o หลกัฐำนกำรเงนิ   

o สเตทเมน้ทบ์ญัชเีงนิฝำกออมทรพัย ์ (Bank Statement) ออกโดยธนำคำร รำยกำรอพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั

นบัจำกวนัยืน่วซีำ่ ออกยอ้นหลงั 6 เดอืนและตอ้งมตีรำประทบัจำกธนำคำร ยอดเงนิไมน่อ้ยกวำ่ 6 หลกั  

และหนงัสอืรบัรองกำรเงนิจำกธนำคำรพรอ้มระบชุือ่เจำ้ของบญัช ี (Bank Certify) เอกสำรออกมำไมเ่กนิ 

15 วนั 

- หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาส าเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่เกา่ทีต่อ่ พรอ้มกบัตัวเลขบญัชี

เงนิฝากเป็นปัจจบุนั 

- หากรายการปรับสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลังไมต่ า่กวา่ 

6 เดอืนและปรับยอดใหล้า่สดุ ไมต่ ่ากวา่ 7 วันนับจากวันนัดหมายยืน่วซีา่ แตห่ากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่ี

การเคลือ่นไหวทกุเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลักษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความ

เป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลือ่นไหวเนือ่งจากไมไ่ดต้ดิตอ่ธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตผุลอืน่ๆ ตามแตล่ะ

บคุคล เป็นตน้  
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- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝาก

ประจ า เป็นตน้ 

- กรณีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัว ตอ้งท าจดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัวเป็น

ภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพันธเ์พือ่ชีแ้จงตอ่สถานทตู 1 ฉบบั โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุ

บญัชกีารเงนิสว่นตัวประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ายทีม่กีารเงนิ

มากกวา่ตอ้งท าจดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มระบชุือ่และความสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ดว้ย 

 

*** สถำนทตูไมร่บับญัชกีระแสรำยวนัทกุกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวำ่มฐีำนะทำงกำรเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยไดอ้ยำ่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ ำเนำ  

o กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำหรอืมำรดำ หรอื บดิำ-มำรดำ หยำ่รำ้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำจะตอ้งมใีบรบัรองจำกมำรดำ โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที่

อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบั

แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำจะตอ้งมใีบรบัรองจำกบดิำ   โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ

เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปล

เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแก่บตุรดว้ย 

- หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงท ัง้กบับดิำและมำรดำ โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ

เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปล

เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็น

ผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

 ผูส้งูอาย ุ 75 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลทีส่ถานทตูก าหนดให ้ พรอ้มมขีอ้ความรับรองจาก

แพทยว์า่สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศไดโ้ดยล าพังโดยมติอ้งมผีูด้แูลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอกรายละเอยีด

สขุภาพไดจ้ากแบบฟอรม์ของสถานทตูออสเตรเลยีเทา่นัน้ และผูเ้ดนิทางทีอ่ายเุกนิ 75 ปี จะตอ้งเตรยีมพาสปอรต์

และรปูถา่ยส าหรับไปตรวจสขุภาพดว้ยและใบประกนัสขุภาพทีต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเอง(จากบรษัิทประกนัภยั) 
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***กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง บรษัิทฯจะด าเนนิการและแนะน าใหย้ืน่วซีา่กอ่นวันเดนิทางมากกวา่ 

45 วัน และตอ้งจา่ยคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นหรอืออกไมท่ันตามก าหนดวันเดนิทางมี

ผลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบไมว่า่กรณีได ๆ ทัง้ส ิน้ และจะไมรั่บผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางที่

ผา่นแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนอืงจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษัิทฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด

รวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทีผ่ลวซีา่ออกแลว้แตย่กเลกิเพราะกรณีนี*้** 

***กรณีผูส้งูอำย ุ75 ปีข ึน้ไป ทีย่นืยนัจะใหย้ืน่วซีำ่  เนือ่งจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่เป็นเวลานาน และมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการท าประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจา่ยเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซีา่  (ราคาขึน้อยูก่บับรษัิทฯ ประกนันัน้ๆ)  

หลังจากยืน่วซีา่แลว้ รอการด าเนนิการประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไปตรวจ

สขุภาพกบัโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลังจากนัน้รอผลการพจิารณาวซีา่ ทัง้นีว้ซีา่ขึน้อยูก่บัผลของสขุภาพของ

ผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบคุคล ซึง่วันรับผลวซีา่ไมส่ามารถระบไุด ้ 

 

กรณีของผูถ้อืบตัร APEC Card 

โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรับเดนิทางเพือ่ธรุกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทัวรจ์ะตอ้งยืน่ 

วซีา่ทอ่งเทีย่ว เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซีา่แบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แตห่ากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 

CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมำยเหต ุ หำกยืน่วซีำ่ทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) ทำ่นอำจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมตั ิ

เนือ่งจำกตำมเงือ่นไขวซีำ่ประเทศออสเตรเลยี จะยดึตำมวซีำ่ลำ่สดุ แลว้จะยกเลกิวซีำ่เกำ่โดยอตัโนมตั)ิ ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของลกูคำ้ในกำรตดัสนิใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่: 

http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 344 6300 

 

*** *** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวี

ซา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

http://thailand.embassy.gov.au/
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***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษัิททวัรใ์หท้ราบ

ลว่งหนา้ แตห่ากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวันยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดง

ไดท้ัน ทา่นนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั

ประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวี

ซา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลังจากทัวรอ์ก

เดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั   

 

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

 

 

กรอกขอ้มลูตำมควำมจรงิ เพรำะมผีลกบักำรยืน่ขอวซีำ่เขำ้ประเทศออสเตรเลยี 

 

.  ชือ่-สกลุ (ภาษาไทย)............................................................................................................................. 

 

 ชือ่-สกลุ (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 

 ชือ่-สกลุเดมิ กรณีมกีารเปลีย่นชือ่หรอืชือ่-สกลุเดมิ หรอืนามสกลุเดมิกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)...................................................   (ภาษาองักฤษ)................................................... 

     หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ...............................................  วันเดอืนปี เกดิ ................................................ 

     วันออกหนังสอืเดนิทาง ....................................... วันหมดอายหุนังสอืเดนิทาง ........................................... 

     สถานทีเ่กดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน .......................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบยีน        แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน        หยา่        หมา้ย 
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3.   กรณีทา่นทีแ่ตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไมก่ต็าม กรณุากรอกรายละเอยีดของ คูส่าม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชือ่-นามสกลุ.................................................................................. 

      วันเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ..................................... 

 

5. ทีอ่ยูปั่จจบุนัตามทะเบยีนบา้น 

(ภาษาองักฤษ)..............................................................................................................................

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

 รหัสไปรษณีย ์         

 ทีอ่ยูปั่จจบุนัปัจจบุนั หากเหมอืนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above 

(ภาษาองักฤษ).........................................................................................................................................

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

 รหัสไปรษณีย ์        โทรศัพทบ์า้น ........................................... 

 โทรศพัทม์อืถอื ........................................... อเีมลล ์......................................................................  

 อเีมลล ์(E-mail)…………………………………….(ส ำคญัมำกตอ้งกรอกทกุทำ่น) 

 

5.  ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ)....................................................................................... 

 (กรณุาแจง้ดว้ยวา่ กจิการทีท่ านัน้เกีย่วกบัอะไร ดา้นใด ..............................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรณุาแจง้ลักษณะการงานและทีอ่ยูท่ีท่ างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) ................................................................................... 

 ..................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์       

 ต าแหน่งหนา้ที ่(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................. 

 โทรศพัท ์............................................  หมำยเลขตอ่ภำยใน (ถำ้ม)ี ................................. 

 กรณีศกึษาอยู ่กรณุาแจง้ระดับชัน้หรอืระดับการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................... 

 กรณีในระดับอดุมศกึษา กรณุาแจง้คณะและวชิาหลกัทีศ่กึษา (ภาษาองักฤษ) .................................................. 
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6.  บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ

 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

7. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา กรณุาระบสุถาบนัการศกึษา .......................................................................... 

ทีอ่ยู ่................................................................... รหัสไปรษณีย ์............โทรศัพท ์..................................... 

8. ทา่นเคยถกูปฏเิสธการวซีา่หรอืไม ่  ไมเ่คย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................. 

9. ทา่นเคยเดนิทางไปออสเตรเลยีหรอืไม ่  ไมเ่คย (......)                   เคย ( ......)  

10.  ทา่นเคยเดนิทางเขา้ยโุรปใน 3 ปีทีผ่า่นมาหรอืไม ่     .............เคย ............ไมเ่คย         

(กรณีทีเ่คยใหร้ะบวุันที)่    ตัง้แตว่ันที ่.............................. ถงึวันที ่..............................  รวม ........... วัน 

ทา่นเคยไดรั้บการสแกนนิว้มอืหรอืไม ่   ...........เคย          ............ไมเ่คย         

กรณีทีท่า่นเคยไดรั้บการสแกนนิว้แลว้ กรณุาระบวุันที ่...................................................................................... 

11.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางดว้ยตวัทา่นเองหรอืไม ่.........ตัวเอง       ............ มผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีทีม่ผีูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบผุูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบคุวามสมัพันธ ์และเดนิทางดว้ยกนัหรอืไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คอื ............................................................................................................ 

ความสมัพันธก์บัทา่น ...........................................................................................................................  

 เดนิทางดว้ยกนักบัทา่นหรอืไม ่        เดนิทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ยกนั 

 

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

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

โปรดทรำบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา
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ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน
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สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลกูคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


