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Wow!! ซดินยี-์พอรต์สตเีฟ่น 5 วนั 3 คนื 

ลอ่งเรอืชมอา่วซดินยีท์ ีถ่อืวา่มทีศันยีภาพงดงามทีส่ดุ  

เทีย่วชมวนอทุยานบลเูมา้ทเ์ทน่  น ัง่รถรางไฟฟ้าและกระเชา้ไฟฟ้า   

พรอ้มชมสวนสตัวพ์ ืน้เมอืง ลอ่งเรอืชมปลาโลมา  ตืน่เตน้กบัการ 

น ัง่รถขบัเคลือ่นสีล่อ้ตะลยุเนนิทราย พรอ้มชมิไวนร์สเลศิ  

โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) 
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ขอน ำทำ่นเยอืนประเทศออสเตรเลยี ดนิแดนแหง่ควำมฝัน ชมนครซดินยี ์โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแอรไ์ลนแ์ละน ำ

ทำ่นทอ่งเทีย่วชมสถำนทีข่ ึน้ช ือ่ของประเทศออสเตรเลยี 

นครซดินยี ์  น ำทำ่นลอ่งเรอืชมอำ่วซดินยี ์พรอ้มชมทัศนยีภำพของสะพำนฮำรเ์บอร ์ ใหท้ำ่นเทีย่วรอบเมอืง ชม

ชำยหำดทีช่ำวออสซีน่ยิมมำพักผอ่น เทีย่วชมสวนสตัวพ์ืน้เมอืง พรอ้มใหท้ำ่นเลอืกซือ้สนิคำ้อยำ่งจใุจ  

พอรต์สตเีฟ่น   น ำทำ่นน่ังเรอืชมปลำโลมำและสนุกสนำนกบักำรขบัเคลือ่นรถสีล่อ้ไปบนเนนิทรำยทีน่่ำตืน่เตน้และเลน่ 

กระดำนลืน่ไถลไปตำมเนนิทรำย 

 

ก าหนดการเดนิทาง  11-15 ม.ีค. /  02-06 เม.ย. / 12-16 เม.ย.2563 

30 เม.ย.-04 พ.ค. /  6-10 พ.ค.2563 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สงิคโปร ์

12.30 น. พรอ้มกันทีส่นำมบนินำนำชำตสิุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูทำงเขำ้หมำยเลข 5 เคำน์เตอร ์K สำยกำรบนิ

สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เจำ้หนำ้ทีค่อยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกทำ่นดำ้นเอกสำรและกระเป๋ำสมัภำระ 

**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง

แตล่ะก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ

ทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

15.40 น. เหริฟ้ำสูน่ครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี  โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ-977 

19.15 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิชำงฮ ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

20.40 น. ออกเดนิทำงสูน่ครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ-221 

 

วนัทีส่อง         ซดินยี-์เทีย่วชมเมอืง-ลอ่งเรอืชมอา่วซดินยี ์

07.40 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิคงิฟอรด์สมทิธ ์นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี น ำท่ำนผ่ำนพธิตีรวจคนเขำ้เมอืง

และศุลกำกร จำกนัน้น ำท่ำนชมนครซดินยี ์เมอืงเอกแห่งรัฐนิวเซำ้ท์เวลส ์ชมหาดบอนได Bondi 

Beach หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซีช่อบมำอำบแดด ท่ำมกลำงสำยลมแสงแดดและเสยีงคลื่น

กระทบฝ่ังชมบำ้นของเศรษฐ ีบนเนนิเขำ Dudley Page กับทวิทัศน์ของอำ่วซดินีย ์และทอ้งทะเลสี

ครำมของมหำสมทุรแปซฟิิคทีเ่ดอะแก็ป The Gap น ำชมมา้หนิของมสิซสิแม็คควอรี ่มำ้หนิตัวโปรด
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ของภรรยำของผูส้ ำเร็จรำชกำรคนแรกของรัฐนวิเซำ้ทเ์วลส ์ซึง่จำกมมุนี้ท่ำนสำมำรถเห็นทัศนียภำพของ

สะพำนซดินยีฮ์ำรเ์บอรแ์ละโอเปรำ่เฮำ้สไ์ดท้ัง้สองแหง่พรอ้มกนั 

กลางวนั รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรจนี 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสูท่่ำเรอืเซอรค์ูล่ำคยี ์ซ ึง่เป็นท่ำจอดเรอืขนำดใหญ่ของเมอืงซดินีย ์และมเีรอืหลำยล ำ

ล่องเรอืสูจุ่ดท่องเทีย่วต่ำงๆ หลำยแห่ง น ำท่ำน ลอ่งเรอืชมความงามของอา่วซดินยี ์ทีไ่ดช้ ือ่ว่ำเป็น

อำ่วทีส่วยงำมแห่งหนึง่ ผ่ำนชมควำมงำมของโรงละครโอเปร่ำเฮำ้ส ์Opera House ซึง่มหีลังคำเป็นรูป

เรอืซอ้นเล่นลมตำมสถำปัตยกรรมใหม่ออกแบบโดยยอรน์ อซูอง สถำปนกิชำวเดนมำรค์ ซึง่ใชเ้วลำใน

กำรกอ่สรำ้งนำนถงึ 14 ปี ดว้ยงบประมำณในกำรกอ่สรำ้งกว่ำรอ้ยลำ้นเหรยีญ ชมหมูเ่รอืชกัใบเล่นลมกับ

ควำมงดงำมของสะพำนฮำรเ์บอร ์Harbour Bridge บนอำ่วซดินยี ์จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูย่ำ่นใจกลำงเมอืง

หรอืซติีเ้ซน็เตอรข์องนครซดินยี ์ใหท้ำ่นเลอืกซือ้สนิคำ้จำกยำ่นชอ้ปป้ิงอำทเิดวดิโจนส ์มำยเออร ์ซดินีย์

เซน็ทรัล มำกมำยหลำยแหง่และเลอืกซือ้สนิคำ้ทีร่ะลกึและแบรนดเ์นมออสเตรเลยีพรอ้มครมีบ ำรุงผวิชือ่

ดังของออสเตรเลยีอำท ิเดวดิ โจนส ์ร็อกซี ่บลิลำบ็อง  ควกิซลิเวอร ์รบิเคริล์และอืน่ๆอกีมำกมำย** 

เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ใหท้า่นอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพั่กระดับ 3.5 ดำว หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่าม ซดินยี-์สวนสตัวพ์ืน้เมอืง-วนอทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่-รถราง Scenic Railway-Scenic 

Cableway 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูส่วนสัตวพ์ืน้เมอืงที ่Featherdale Wildlife 

Park น ำชมสวนสัตวเ์ปิดทีร่วบรวมสัตวพ์ืน้เมอืงออสเตรเลยีทีห่ำดูไดย้ำกอำทหิมโีคล่ำ จงิโจ ้วอลลำบี ้

นกอมีู วอมแบท และอืน่ๆ อกีมำกมำย ใหท้่ำนไดส้ัมผัสและถ่ำยรูปคู่กับโคอำล่ำตัวนอ้ยอย่ำงใกลช้ดิ

พรอ้มสนุกสนำนกบักำรใหอ้ำหำรจงิโจจ้ำกมอืของทำ่นเอง  

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรแบบฟิชแอนดช์ปิ 

บา่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสูอ่ทุยานบลูเมา้ทเ์ทน่ ชมเขำสำมอนงค ์Three Sister ทีเ่ป็นต ำนำนควำมรักอันแสน

เศรำ้ของยกัษ์สำวอะบอรจิิน้ และชมควำมงำมของวนอทุยำนแหง่ชำตไิกลสดุลกูตำ น ำทำ่นสูส่ถำนรีถรำง

ไฟฟ้ำ Railway เพือ่น่ังรถรำงไฟฟ้ำ ซึง่ดัดแปลงมำจำกรถขนถำ่นหนิในสมยักอ่น และมคีวำมชนัถงึ 52 

องศำ วิง่ผ่ำนทะลุหุบเขำอันสงูชนัและใหท้่ำนไดข้ึน้กระเชำ้ตัวใหมล่่ำสดุ Scenic Cableway จำกนัน้

น ำทำ่นเดนิทำงกลับสูเ่มอืงซดินยี ์

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพั่กระดับ 3.5  ดำว หรอืระดับเทยีบเทำ่ 



Page 4 of 17 

 
 

 
 

วนัทีส่ ี ่  ซดินยี-์พอรต์สตเีฟ่น-ลอ่งเรอืชมปลาโลมา-น ัง่รถขบัเคลือ่นสีล่อ้-ชมิไวน-์ซดินยี ์ 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่พอรต์สตเีฟ่น หรอืบรเิวณอำ่วเนลสนั น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ำ่เรอื  

กลำงวัน  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟตบ์นเรอื 

บำ่ย ใหท้ำ่นลอ่งเรอืชมปลาโลมาปากขวด ทีอ่ำศัยอยูต่ำมธรรมชำต ิเชญิท่ำนเพลดิเพลนิและประทับใจใน

ควำมน่ำรักของปลำโลมำจะวำ่ยเคยีงคูไ่ปกบัเรอืของทำ่น ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพอำกำศในแตล่ะวัน   

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่นนิทรำยบรเิวณอำ่วอนัน่ำตืน่เตน้กบักำรน่ัง รถขบัเคลือ่นสีล่อ้ บกุตะลยุไปตำม

เนนิเขำลกูเล็กลกูนอ้ยของทะเลทรำย จำกนัน้น ำทำ่นสูย่อดเนนิทรำย ใหท้ำ่นใชบ้อรด์สไลดต์ัวลงมำตำม

เนนิทรำยอย่ำงสนุกสนำน จำกนัน้ใหท้่ำนไดพ้ักผ่อนอริยิำบทพรอ้มชมิไวนร์สเลศิและจบิเบยีรท์ีเ่ป็น 

Signature ของทีน่ี ่จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงกลับสูน่ครซดินยี ์

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพั่กระดับ 3.5 ดำว หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่า้ ซดินยี-์สงิคโปร-์กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

สมควรแกเ่วลำใหท้ำ่นเตรยีมตัวเดนิทำงสูส่นำมบนินครซดินยี ์

12.15 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ-232 

17.35 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิชำงฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

18.45 น. ออกเดนิทำงกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ-978 

20.10 น. เดนิทำงถงึทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ… 

**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางตอ้งตอ่ไฟลท์บนิไปตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลา

การเดนิทางแตล่ะก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น 

เนือ่งจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่น

ฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 
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รายการการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น ข ึน้อยูก่บัเหตกุารณ์ตา่ง ๆ อาทเิชน่ การจราจร  การซอ่มแซมถนน  

สภาพอากาศ  หมิะตก  การเมอืง  การจลาจล  การปกครอง หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่ม่

คาดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ เป็นตน้ ซึง่อาจมกีารปรบัเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

โดยจะค านงึถงึประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่เดนิทาง 11-15 ม.ีค. /  02-06 เม.ย. / 12-16 เม.ย.2563 

30 เม.ย.-04 พ.ค. /  6-10 พ.ค.2563 

 

ซดินยี-์พอรต์สตเีฟ่น  

5 วนั 3 คนื (SQ) 

11-15 ม.ีค./ 

30 เม.ย.-04 พ.ค./ 

6-10 พ.ค. 

02-06 เม.ย.2563 12-16 เม.ย.2563 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทำ่น  40,500 42,900 46,900 

พักเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 8,500 8,500 8,500 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 25,900 26,900 26,900 

 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารทา่นละ 5,500 บาท //  

คา่ทปิคนขบัและคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,000 บาท  ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง ** 

****บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ

ภายหลงั*** 
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หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 20 ทา่น (ไมม่รีาคาเด็ก) 

หากผูโ้ดยสารมจี านวนต า่กวา่จ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทาง

และเปลีย่นแปลงอตัราคา่เดนิทาง 

 การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 25 วนั ดงัน ัน้จงึขอความรว่มมอืในการ

จดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยืน่ขอวซี่าใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละความสะดวกรวดเร็ว

ในการด าเนนิการขอวซีา่และทกุทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทีส่ถานทตูพรอ้มถา่ยภาพและสแกนนิว้ 

 กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทั

ทวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะ

ได ้ 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เสน้ทำง กรงุเทพฯ-ซดินยี-์กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 

 คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง), คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่ง ๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

 คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำร, คำ่รถรับสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจำกกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวำ่งกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บำท เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 1 ปี และ

ผูใ้หญอ่ำยเุกนิ 75 ปีไดรั้บควำมคุม้ครอง 500,000 บำท (ทัง้นีเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษัิทประกนั) 

 คำ่ภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเก็บจำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเก็บ ณ วนัที ่ 

18 พ.ย.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลังหรอือตัรำกำรผกผันคำ่น ้ำมนัหรอืภำษีใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและ

เงือ่นไขของสำยกำรบนิ   

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทำ่น) 

 คำ่ธรรมเนยีมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศัพท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 

 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ออสเตรเลยีและคา่บรกิาร ช าระพรอ้มคา่ทวัรท์า่นละ 5,500 บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วด

สดุทา้ย 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ ทีจ่ะตอ้งช าระเพิม่พรอ้มคา่ทวัร ์ ทา่นละ 1,000 บาท ช าระพรอ้ม

คา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
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 คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัรำเรยีกเกบ็คำ่บรกิำรจำกแตล่ะโรงแรม 

 คำ่น ้ำดืม่ระหวำ่งทัวร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดืม่ระหวำ่งทัวร)์,ไมม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 

 ไมม่สีญัญำณ Wifi บนรถและไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนือ่งจำกทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญจ่ะขำย

เป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เองคำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรับคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ทีน่อกเหนอืจำกทีร่ะบหุรอืคำ่แปล 

เอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่ประกนักำรเกดิจำรกรรมหรอืภยัธรรมชำตนิอกเหนอืจำกกำรประกนัอบุตัเิหต ุสำมำรถตดิตอ่ไดจ้ำกบรษัิทประกนัภยั

ตำ่ง ๆ คำ่น ้ำดืม่ระหวำ่งทัวร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดืม่ระหวำ่งทัวร)์  

 คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรทวัร ์

กำรช ำระเงนิ  

ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 21,000 บำทตอ่ผูโ้ดยสำรหนึง่ทำ่น ส ำหรับกำรจองทัวรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ

เก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 25 วันท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 

 

การยกเลกิ 

 หำกมกีำรยกเลกิ 60-90 วันท ำกำร บรษัิทฯ หกัคำ่ใชจ้ำ่ย 1,000 บำททำ่น และขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่มดัจ ำ

คำ่ตั๋วโดยสำรซึง่เงือ่นไขเป็นไปตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็ 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 45 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 30  วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใด ยืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดรั้บกำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำ 21,000.- บำท และคำ่วซีำ่ตำมที่

สถำนทตูเรยีกเก็บ 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดวซีำ่ผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมดั

จ ำ และคำ่วซีำ่ตำมทีส่ถำนทตูเรยีกเก็บ 

 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลังจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  

หมำยเหต ุ 

 รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กในตำ่งประเทศ  

เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

 กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลังจะไป หำกมเีหตกุำรณ์ตำ่งๆ เกดิขึน้

และมเีหตทุ ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะ

ไดรั้บกำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกตำ่งประเทศทีบ่รษัิททวัรต์ดิตอ่วำ่สำมำรถคนืเงนิได ้ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและชดเชยคำ่เสยีหำย เนือ่งจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตกุำรณ์จลำจลตำ่งๆ และอืน่ๆ ทีม่เีหตทุ ำ

ใหไ้มส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลับไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทัวร ์ 
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 บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนือ่งจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้

ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำมทีก่องตรวจ

คนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซีำ่ อนัสบืเนือ่งมำจำกตัวผูโ้ดยสำรเอง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวตำ่งชำต ิ

หรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำร

บนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูรั้บผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่กำรสญูหำยหรอื

เสยีหำยของสมัภำระใบใหญใ่นวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในรำยละเอยีดของกำรแพอ้ำหำรรนุแรง หรอืกำรแพอ้ำหำรหลำยชนดิของผูเ้ดนิทำง ดังนัน้

ทำ่นทีแ่พอ้ำหำรเล็กนอ้ยควรเตรยีมยำประจ ำตัวไปดว้ย หรอืไมส่ำมำรถจองทวัรไ์ดใ้นกรณีทำ่นทีแ่พอ้ำหำรหลำยชนดิ

หรอืแพอ้ำหำรในระดับรนุแรง 

 ทำ่นทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึทำ่นทีต่อ้งกำรควำมชว่ยเหลอืและ

กำรดแูลเป็นพเิศษ อำท ิทำ่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษัิทฯ ใหท้รำบลว่งหนำ้

ตัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์เนือ่งจำกกฏทำงดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร 

อำจจะไมไ่ดรั้บควำมสะดวกส ำหรับผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

 ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่

มำตรฐำนได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภำระควำมรับผดิชอบ

คำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

 ในประเทศตำ่ง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่ำ่ง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งกำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บกำรดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตัว ไมส่ะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 กำรจัดโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดลว่งหนำ้คอ่นขำ้งนำน หำกวันเดนิทำงดังกลำ่วตรงกบั

วันทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรับจองผำ่นทำงออนไลน ์โดยในวันที่

คณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะสลับรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่ังกลำ่ว

ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดรั้บจำกทำง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมกีำรลำ่ชำ้ 

หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่ังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะไม่

มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่ำ่น เนือ่งจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  
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 หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ ่

ดังนัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทัวร ์

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทำ่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรม

อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้ง

แยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต และไมม่อีำ่ง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีกัษณะแตกตำ่งกนั 

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

 

 

*** 

 

 

 

ใชเ้วลำพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ วันท ำกำร 30 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 (การยืน่วซีา่ ใหผู้เ้ดนิทางเตรยีมเอกสารท ัง้หมดใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ตามรายละเอยีดดา้นลา่งนี ้

เนือ่งจากปจัจบุนัมผีูเ้ดนิทางเขา้ไปพกันกัในประเทศออสเตรเลยีจ านวนมาก ท าใหก้ารพจิารณาวซีา่

เป็นไปอยา่งเขม้งวด ดงัน ัน้เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการพจิารณา จงึขอความรว่มมอืใหผู้เ้ดนิทางทกุ

ทา่น กรอกรายละเอยีดตามฟอรม์ดา้นลา่งพรอ้มแนบมาพรอ้มกบัเอกสารหลกัฐานการยืน่ขอวซีา่ดว้ย) 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่  6 เดอืน (โดยนับวันเริม่เดนิทำงเป็นหลัก) 

- หนำ้หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีนำ้วำ่งส ำหรับวซีำ่อยำ่งนอ้ยไมต่ ำ่กวำ่ 3 หนำ้   

- หำกทำ่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหม ่กรณุำเตรยีมเลม่เกำ่ใหด้ว้ยเนือ่งจำกประวตักิำรเดนิทำงของทำ่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่  

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตออสเตรเลีย 

***การย่ืน ทกุท่านต้องแสดงตวัทกุครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 25 วนัท าการ 
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- ทำ่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรณุำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ  

 

- รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู เนน้

ขนาดใบหนา้   

- ฉำกหลังสขีำวเทำ่นัน้ เนือ่งจำกสถำนทตู

จะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีำ่ (ไมค่วรสวมเสือ้สี

ขำว)   

- รปูถำ่ยหนำ้ตรงหำ้มใสแ่วน่, หำ้มคำดผมและ

หำ้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดับ 

บดบงัหนำ้ตำ, หำ้มใสค่อนแท็กเลนสช์นดิสหีรอืบิ๊กอำยส ์** 

 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 20 ปี  

- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  

- หำกเด็กอำยไุมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยูถ่งึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรณุำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 

o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  

o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีทำ่นทีส่มรสแลว้  

o ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ กรณีทำ่นทีม่กีำรเปลีย่นชือ่ 

o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกลุ กรณีทำ่นทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกลุ 

o ส ำเนำใบหยำ่ กรณีทำ่นทีห่ยำ่แลว้  

 

o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

*** การสะกดชือ่ นามสกลุของผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ในเอกสารการงาน ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนงัสอืเดนิทาง มิ

เชน่น ัน้ สถานทตูจะไมร่บัพจิารณา (ส าคญัมาก) *** 

- กรณีลกูจา้ง ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนของบรษัิททีท่ ำงำนอยูเ่ป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยมี

รำยละเอยีดวัน/เดอืน/ปีทีเ่ริม่ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน (หนังสอืรับรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 

เดอืนนับจำกวันยืน่วซีำ่) เป็นตน้ 
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- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยระบุ

ต ำแหน่ง, อตัรำเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัรำชกำร 1 ชดุ (หนังสอืรับรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันยืน่วซีำ่) 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ หรอื ส าเนาหนงัสอื

รบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ า่กวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น   

 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งท ำจดหมำยชีแ้จงพรอ้มใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำมแีละของ

ตนเองแนบมำ โดยตอ้งแสดงส ำเนำสตูบิตัรบตุร ทัง้นีเ้พือ่แสดงควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่ี

บตุรดว้ยกนั ควรคัดหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน  หำกสมรส

โดยจดทะเบยีนสมรสใหแ้นบส ำเนำทะเบยีนสมรสมำดว้ย   

- กรณีทา่นทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน

ทำงดำ้นกำรเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรับรอง

คำ่ใชจ้ำ่ยใหแ้กผู่เ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพันธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   

(กรณีนีห้ำกควำมสมัพันธไ์มส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ทำ่นอำจถกูปฏเิสธกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่นี)้   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา 

- ใชห้นังสอืรับรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 

 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนังสอืรับรองกำรเรยีนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันยืน่วซีำ่) 

o หลกัฐานการเงนิ   

o สเตทเมน้ทบ์ญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ (Bank Statement) ออกโดยธนาคาร รายการอพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั

นบัจากวนัยืน่วซีา่ ออกยอ้นหลงั 6 เดอืนและตอ้งมตีราประทบัจากธนาคาร ยอดเงนิไมน่อ้ยกวา่ 6 หลกั  

และหนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคารพรอ้มระบชุือ่เจา้ของบญัช ี (Bank Certify) เอกสารออกมาไมเ่กนิ 

15 วนั 

- หำกมกีำรตอ่เลม่จำกสมดุเลม่เกำ่ กรณุำส ำเนำหนำ้แรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัชขีองเลม่เกำ่ทีต่อ่ พรอ้มกบัตัวเลขบญัชี

เงนิฝำกเป็นปัจจบุนั 

- หำกรำยกำรปรับสมดุบญัชขีองทำ่นมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลังไมต่ ำ่กวำ่ 

6 เดอืนและปรับยอดใหล้ำ่สดุ ไมต่ ่ำกวำ่ 7 วันนับจำกวันนัดหมำยยืน่วซีำ่ แตห่ำกใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่ี

กำรเคลือ่นไหวทกุเดอืน ขอใหท้ ำหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำม

เป็นจรงิ อำท ิไมม่กีำรเคลือ่นไหวเนือ่งจำกไมไ่ดต้ดิตอ่ธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตผุลอืน่ๆ ตำมแตล่ะ

บคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุำแสดงส ำเนำสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ย อำท ิเชน่ บญัชเีงนิฝำก

ประจ ำ เป็นตน้ 
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- กรณีรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหบ้คุคลในครอบครัว ตอ้งท ำจดหมำยรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหบ้คุคลในครอบครัวเป็น

ภำษำองักฤษพรอ้มระบคุวำมสมัพันธเ์พือ่ชีแ้จงตอ่สถำนทตู 1 ฉบบั โดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมดุ

บญัชกีำรเงนิสว่นตัวประกอบดว้ยแมว้ำ่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิ

มำกกวำ่ตอ้งท ำจดหมำยรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มระบชุือ่และควำมสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษร

ดว้ย 

*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

o กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยที่

อำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบั

แปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำง

ไปตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะ

เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปล

เป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะ

เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปล

เป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็น

ผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 

 ผูส้งูอำย ุ 75 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลทีส่ถำนทตูก ำหนดให ้ พรอ้มมขีอ้ควำมรับรองจำก

แพทยว์ำ่สำมำรถเดนิทำงไปตำ่งประเทศไดโ้ดยล ำพังโดยมติอ้งมผีูด้แูลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอกรำยละเอยีด

สขุภำพไดจ้ำกแบบฟอรม์ของสถำนทตูออสเตรเลยีเทำ่นัน้ และผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยเุกนิ 75 ปี จะตอ้งเตรยีมพำสปอรต์

และรปูถำ่ยส ำหรับไปตรวจสขุภำพดว้ยและใบประกนัสขุภำพทีต่อ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิเอง(จำกบรษัิทประกนัภยั) 

***กรณีทีผู่ส้งูอำย ุ75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทำง บรษัิทฯจะด ำเนนิกำรและแนะน ำใหย้ืน่วซีำ่กอ่นวันเดนิทำงมำกกวำ่ 

45 วัน และตอ้งจำ่ยคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นเดนิทำง 30 วนั ในกรณีทีว่ซีำ่ไมผ่ำ่นหรอืออกไมท่ันตำมก ำหนดวันเดนิทำงมี

ผลท ำใหเ้ดนิทำงไมไ่ดบ้รษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบไมว่ำ่กรณีได ๆ ทัง้ส ิน้ และจะไมรั่บผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทำงที่
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ผำ่นแลว้จะยกเลกิเดนิทำงเนอืงจำกมบีำงทำ่นในคณะไมผ่ำ่น บรษัิทฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด

รวมถงึญำตหิรอืผูต้ดิตำมทีผ่ลวซีำ่ออกแลว้แตย่กเลกิเพรำะกรณีนี*้** 

***กรณีผูส้งูอาย ุ75 ปีข ึน้ไป ทีย่นืยนัจะใหย้ืน่วซีา่  เนือ่งจำกตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรยืน่วซีำ่เป็นเวลำนำน และมี

คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ในกำรท ำประกนัสขุภำพซึง่ลกูคำ้จะตอ้งจำ่ยเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซีำ่  (รำคำขึน้อยูก่บับรษัิทฯ ประกนันัน้ๆ)  

หลังจำกยืน่วซีำ่แลว้ รอกำรด ำเนนิกำรประมำณ 7-10 วนั ทำงสถำนทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไปตรวจ

สขุภำพกบัโรงพยำบำลตำมทีส่ถำนฑตูก ำหนด หลังจำกนัน้รอผลกำรพจิำรณำวซีำ่ ทัง้นีว้ซีำ่ขึน้อยูก่บัผลของสขุภำพของ

ผูส้งูอำยเุองและทำงสถำนทตูพจิำรณำเป็นรำยบคุคล ซึง่วันรับผลวซีำ่ไมส่ำมำรถระบไุด ้ 

กรณีของผูถ้อืบตัร APEC Card 

โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ ำหรับเดนิทำงเพือ่ธรุกจิเทำ่นัน้ ซึง่กำรเดนิทำงกบัทัวรจ์ะตอ้งยืน่ 

วซีำ่ทอ่งเทีย่ว เนือ่งจำกกำรทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซีำ่แบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แตห่ำกลกูคำ้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 

CARD) แลว้ไมส่ำมำรถเขำ้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุ หากยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) ทา่นอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมตั ิ

เนือ่งจากตามเงือ่นไขวซีา่ประเทศออสเตรเลยี จะยดึตามวซีา่ลา่สดุ แลว้จะยกเลกิวซีา่เกา่โดยอตัโนมตั)ิ ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของลกูคา้ในการตดัสนิใจ ตอ้งกำรสอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี ่: 

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

 

*** *** กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำมอำจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และ

ถงึแมว้ำ่ทำ่นจะถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่ต็อ้งช ำระ

คำ่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงทำ่น ทำงบรษัิท ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำย

และโปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้นีท้ำงบรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำก

สถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษัิทฯใครข่อรบกวนทำ่นจัดสง่เอกสำรดังกลำ่วเชน่กนั 

***    กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกกำรไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวี

ซำ่ของทำ่น เนือ่งจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ 

***   เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิคำ่มดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง

บรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

http://thailand.embassy.gov.au/
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** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหวำ่งกำรยืน่วซีำ่ ทำ่นสำมำรถจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษัิททวัรใ์หท้รำบ

ลว่งหนำ้ แตห่ำกกรณีทำ่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวันยืน่วซีำ่และทำ่นไมส่ำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดง

ไดท้ัน ทำ่นนัน้จะตอ้งมำยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 ***   ทำงสถำนทตูจะรับพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยงั

ประเทศตำมทีร่ะบเุทำ่นัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนือ่งมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่วซีำ่ปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นกำรยืน่ขอวี

ซำ่ทอ่งเทีย่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลังจำกทัวรอ์ก

เดนิทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีจ้ะค ำนงึถงึประโยชนแ์ละควำม

ปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั   

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

 

กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 

.  ชือ่-สกลุ (ภำษำไทย)............................................................................................................................. 

 

 ชือ่-สกลุ (ภำษำองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 

 ชือ่-สกลุเดมิ กรณีมกีำรเปลีย่นชือ่หรอืชือ่-สกลุเดมิ หรอืนำมสกลุเดมิกอ่นแตง่งำน 

 (ภำษำไทย)...................................................   (ภำษำองักฤษ).................................................... 

     หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ...............................................  วันเดอืนปี เกดิ .............................................. 

     วันออกหนังสอืเดนิทำง ..................................... วันหมดอำยหุนังสอืเดนิทำง ........................................... 

     สถำนทีเ่กดิ ......................................... หมำยเลขบตัรประชำชน ............................................................ 

2.  สถำนภำพ        โสด        แตง่งำนจดทะเบยีน        แตง่งำนไมจ่ดทะเบยีน        หยำ่        หมำ้ย 

3.   กรณีทำ่นทีแ่ตง่งำนแลว้ ไมว่ำ่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไมก่ต็ำม กรณุำกรอกรำยละเอยีดของ คูส่ำม-ีภรรยำ 

      สำม,ี ภรรยำ ชือ่-นำมสกลุ.................................................................................. 

      วันเกดิ ของสำม-ีภรรยำ ................................................  สถำนทีเ่กดิ สำม-ีภรรยำ ..................................... 
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4.  ทีอ่ยูปั่จจบุนัตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำองักฤษ)........................................................................................... 

 

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

 รหัสไปรษณีย ์         

 ทีอ่ยูปั่จจบุนัปัจจบุนั หำกเหมอืนในทะเบยีนบำ้นใหเ้ขยีนวำ่ As above 

(ภำษำองักฤษ)......................................................................................................................................... 

 รหัสไปรษณีย ์        โทรศัพทบ์ำ้น ........................................... 

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

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

 

5.  ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษ)........................................................................................ 

 (กรณุำแจง้ดว้ยวำ่ กจิกำรทีท่ ำนัน้เกีย่วกบัอะไร ดำ้นใด .............................................................................) 

 กรณีประกอบอำชพีอสิระ (กรณุำแจง้ลักษณะกำรงำนและทีอ่ยูท่ีท่ ำงำนใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน / สถำบนัศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ................................................................................... 

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

 ต ำแหน่งหนำ้ที ่(ภำษำองักฤษ) ............................................................................................................. 

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ................................. 

 

 กรณีศกึษำอยู ่กรณุำแจง้ระดับชัน้หรอืระดับกำรศกึษำ (ภำษำองักฤษ) .......................................................... 

 กรณีในระดับอดุมศกึษำ กรณุำแจง้คณะและวชิำหลกัทีศ่กึษำ (ภำษำองักฤษ) .................................................. 

6.  บคุคลทีจ่ะเดนิทำงไปดว้ยกนั   กรณุำระบ ุ

 ชือ่-นำมสกลุ ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 

 ชือ่-นำมสกลุ ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 

7. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษำ กรณุำระบสุถำบนักำรศกึษำ .......................................................................... 
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ทีอ่ยู ่........................................................................ รหสัไปรษณีย ์............โทรศัพท ์................................ 

8. ทำ่นเคยถกูปฏเิสธกำรวซีำ่หรอืไม ่  ไมเ่คย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................. 

9. ทำ่นเคยเดนิทำงไปออสเตรเลยีหรอืไม ่  ไมเ่คย (......)                   เคย ( ......)  

10.  ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ยโุรปใน 3 ปีทีผ่ำ่นมำหรอืไม ่     .............เคย ............ไมเ่คย         

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

ทำ่นเคยไดรั้บกำรสแกนนิว้มอืหรอืไม ่   ...........เคย          ............ไมเ่คย         

กรณีทีท่ำ่นเคยไดรั้บกำรสแกนนิว้แลว้ กรณุำระบวุันที ่...................................................................................... 

11.  ทำ่นสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงดว้ยตวัทำ่นเองหรอืไม ่.........ตัวเอง       ............ มผีูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ย  

(กรณีทีม่ผีูส้นับสนุดคำ่ใชจ้ำ่ยใหร้ะบผุูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยของทำ่นและระบคุวำมสมัพันธ ์และเดนิทำงดว้ยกนัหรอืไม)่ 

ผูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยของทำ่น คอื ........................................................................................................... 

ควำมสมัพันธก์บัทำ่น ............................................................................................................................  

 เดนิทำงดว้ยกนักบัทำ่นหรอืไม ่        เดนิทำงดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดนิทำงดว้ยกนั 

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

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

โปรดทราบ 

1. กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไมช่ ำระตำมก ำหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคำ้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกำสใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำง

กระทันหัน ภัยธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในรำคำและชว่งเวลำ

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วำ่บรษัิทฯ

ไดพ้ยำยำมอยำ่งสดุควำมสำมำรถในกำรหำโปรแกรมทดแทนดังกลำ่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคำ้จะไมย่กเหตุนี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกวำ่กำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บอ่ยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซีำ่กอ่นกำร

เดนิทำงเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่ง

นัน้ๆของสถำนฑตู) ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดังกลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อยำ่ง

รวดเร็วกอ่นช ำระคำ่ทัวร ์กรณุำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี
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5. ในกำรขอวซีำ่ กรณุำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอยำ่งเคร่งครัด หำกลูกคำ้ไมป่ฏบิัตติำม

และวซีำ่ไมผ่ำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในกำรยืน่วีซ่ำที่สถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ที่เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำร

เจำ้หนำ้ทีด่แูลเฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่ำวซีำ่ใน

ทกุกรณี หำกวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหลู้กคำ้เป็นรำยบคุคลไมว่่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่ำลูกคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิ

กำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตุผล หำก

ลกูคำ้ไมไ่ดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หำกลกูคำ้ไมใ่ชห้รอืไมส่ำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้สมคัรใจสละสทิธใินกำร

ใชบ้รกิำรนัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บรษัิทฯก ำหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้ค่ำวซีำ่) กรณี

ลกูคำ้ช ำระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืล่ำชำ้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้ลดควำม

เสีย่งโดยแบง่สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอื

ลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ 

และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไมส่ำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึกำรประกัน

สขุภำพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกัน

สขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์ับเจำ้หนำ้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนินกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ ำเนนิกำรทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำงบญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


