
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

WOW!! เพริธ์-ฟรแีมนเทิล 4 วนั2คืน 
เพริธ์-ชมเมือง-ฟรแีมนเทลิ-ชมแมน่ ำ้สวอน-สวนสัตวเ์คเวอรแ์ชม 

ทมับลูกมัฟำรม์-ชมกำรตัดขนแกะ-ชมิไวน-์โรงงำนช็อคโกแล็ต-โรงงำนนกูำร-์ช้อปปิง้จใุจทีว่อเตอรท์ำวน์
เอ๊ำทเ์ลท 

ล่องเรือชมแมวน ้ำและเยีย่มชมนกเพนกวิน้ ณ Penguin Island 
โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) 

 

ขอน ำทำ่นเดนิทำงสูก่รุงเพริธ์ รฐัออสเตรเลยีตะวันตก รัฐทีม่พีืน้ทีก่วำ้งใหญ่ ครอบคลมุเนื้อทีร่ำวหนึง่ในสำมของ

ประเทศ เทีย่วชมสวนสำธำรณะคงิสป์ำรค์ ชมเมอืงแห่งประวัตศิำสตรฟ์รแีมนเทลิ ชมแม่น ้ำสวอน แม่น ้ำสำยหลกัของ

เมอืงเพริธ์  ชมสวนสตัวเ์คเวอรแ์ชม ชมโชวก์ำรตดัขนแกะ  ชมิไวนช์ัน้เลศิพรอ้มเลอืกซือ้ชอ็คโกแล็ตและนูกำรเ์ป็น

ของฝำก 

 

เพริธ์ เมอืงหลวงของรฐัออสเตรเลยีตะวันตก ดนิแดนแห่งควำมเจรญิศนูยก์ลำงของทวปีออสเตรเลยีฝ่ัง

ตะวันตก ชมววิในสวนสำธำรณะคงิสป์ำรค์ ลอ่งเรอืแม่น ้ำสวอน ชมสวนสตัวเ์คเวอรแ์ชม ชมโชวต์ดั

ขนแกะ ฯลฯ 

ฟรแีมนเทลิ เมอืงฟรแีมนเทลิ หรอื ฟรโีอ ซ ึง่เป็นเมอืงทำ่ทีส่ ำคญัสมัยอดตีจนกระทัง่ปัจจบุัน และยังคงไวซ้ ึง่

ร่องรอยของอำรยธรรมตะวันตก สมัยบุกเบกิประเทศ อสิระใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิเดนิชมเมอืง รำ้นคำ้ 

รำ้นอำหำรตำมรมิทำงทีส่รำ้งข ึน้ผสมกลมกลนืกบับรรยำกำศของอดตี และชอ้ปป้ิงสนิคำ้รำคำถกู ผัก 

ผลไมต้ำมฤดกูำล 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    03-07 ก.พ. / 29 ม.ีค.-02 เม.ย. / 13-17 เม.ย.2562 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สงิคโปร ์

15.30 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตทูำงเขำ้หมำยเลข 5 เคำนเ์ตอร ์K สำยกำรบนิ

สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ เจำ้หนำ้ทีค่อยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกทำ่นดำ้นเอกสำรและกระเป๋ำสมัภำระ 

18.30 น. เหริฟ้ำสูน่ครเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ979 

22.00 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิชำงฮ ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

 

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

00.10 น. ออกเดนิทำงสูก่รุงเพริธ์ ประเทศออสเตรเลยี โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ225 

05.25 น. เดนิทำงถงึ กรงุเพริธ์ น ำทำ่นผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร   

   จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูต่วัเมอืง น ำทำ่น ชมเมอืงเพริธ์ เมอืงหลวงของรัฐออสเตรเลยีตะวันตก รัฐที่

มพีืน้ทีก่วำ้งใหญ่ครอบคลุมเนื้อทีร่ำว 1 ใน 3 ของประเทศและตัง้อยู่บนแม่น ้ำสวอน แม่น ้ำสำยส ำคัญ

และเป็นแม่น ้ำสำยหลกัของเมอืงเพริธ์ ผ่ำนชมอำคำรรัฐสภำ ศำลำว่ำกำรประจ ำเมอืง สวนสำธำรณะคงิส์

พำรค์ ซึง่อยู่ในพืน้ทีส่งูกว่ำตวัเมอืงท ำใหเ้ป็นจุดชมววิเมอืงเพริธ์ทีด่ยี ิง่ ทีน่ี่มีพันธุไ์มนั้บพันชนดิ รวมทัง้

มกีำรจัดแปลงดอกไมป่้ำใหช้มในแบบทีใ่กลเ้คยีงกับธรรมชำตทิีส่ดุ และเดนิทำงสู ่ทะเลสำบมองเกอร ์

ชืน่ชมกบัหงสด์ ำเป็นสตัวท์อ้งถิน่และสตัวส์ญัลกัณณ์ของเมอืงเพริธ์  

   จำกนัน้ถำ่ยภำพกบั หอระฆงัหรอืเบลทำวเวอร ์ชมทศันียภำพอันงดงำมบรเิวณรมิอ่ำว ผ่ำนแม่น ้ำสวอน
แม่น ้ำสำยหลกัของเมอืงพรอ้มชมควำมงำมของอำคำรเกำ่แกต่ำ่งๆ กอ่นน ำทำ่นเดนิทำงสูท่ำ่เรอื น ำทำ่น

ลอ่งเรอืชมแม่น ้ำสวอน ชมควำมงำมรมิแม่น ้ำสวอนทีก่วำ้งใหญ่ดั่งทะเลสำบ ชมเมืองปำกแม่น ้ำสวอน 
เมอืงทีส่ ำคญัสมัยอดตีจนกระทัง่ปัจจุบันทำ่นจะไดพ้บกบับำ้นเรอืนทีส่รำ้งข ึน้ในสถำปัตยกรรมยุคเก่ำแก ่

ทัง้รำ้นอำหำรและภตัตำคำรถกูตกแตง่ใหเ้ขำ้กบับรรยำกำศทอ้งทะเลจนกระทัง่ถงึเมอืง ฟรแีมนเทลิ  
 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรแบบฟิชแอนดช์ปิ 

 
บ่ำย   น ำทำ่นชม Monument Hill ซึง่มคีวำมสงูถงึ 14 ม. กอ่สรำ้งโดยดอนนี่บรู๊คสโตน ดว้ยเงนิงบประมำณ

ของประชำชนเมอืงฟรแีมนเทลิในปี 1928 เป็นศนุยก์ลำงทีเ่ป็นเนนิเขำไวส้ ำหรับเป็นทีร่ะลกึของทหำร

หำญ 59,330 คนทีเ่สยีพลชีพีตนเองในสงครำมโลก น ำทำ่นชมอำคำรรำวนดเ์ฮำส ์ส ิง่กอ่สรำ้งรูป
ทรงกระบอกทีส่รำ้งอยู่บนเนนิเขำเตีย้ๆ รมิฝ่ังทะเล สรำ้งข ึน้เมือ่ปี ค.ศ.1831 ใชเ้ป็นทีค่มุขงัผูท้ีท่ ำผดิ

กฎหมำยจำกนัน้ใหท้ำ่นชมทำ่เรอืประมงประจ ำเมอืงและใหท้ำ่นเลอืกซือ้สนิคำ้รำคำถกูจ ำหน่ำยตัง้แต่
ผักและผลไม ้จนถงึของเกำ่และของทีร่ะลกึมำกมำย (ตลำดฟรแีมนเทลิเปิดศกุร-์อำทติย)์ จำกนัน้อสิระ
ใหท้ำ่นเดนิเลน่ไปบนเมอืงแห่งประวตัศิำสตรพ์รอ้มถำ่ยภำพกบัอำคำรบำ้นเรอืนกบัสถำปัตยกรรมอัน

เกำ่แก ่อำทเิชน่ ดเิอสพรำนำด, อำ่วประมงเดอะฟิชเชอรแ์มนฮำรเ์บอรน์อรท์บรดิจ ์เป็นตน้ กอ่นน ำทำ่น
เดนิทำงกลบัสูก่รุงเพริธ์ 

 
ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

   จำกน ัน้น ำทำ่นเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 



 

 

วนัทีส่ำม เพริธ์-สวนสตัวเ์คเวอรแ์ชม-ทมับลูกมัฟำรม์-ชมฟำรม์โชวก์ำรตด้ขนแกะ-ชมิไวนไ์ร่

ซำนดลัฟอรด์- โรงงำนช็อคโกแล็ต-Honey Farm 

 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 

   จำกนัน้น ำทำ่นชมหุบเขำสวอนวัลเลย่ห์รอืหุบเขำสวอนรมิฝ่ังแม่น ้ำสวอน ชมทศันียภำพอนังดงำมของ

เมอืงเพริธ์ น ำทำ่นเขำ้ชม สวนสตัวแ์คเวอรแ์ชมป์ไวดไ์ลฟ์ปำรค์ Caversham Wildlife Park ชม

สตัวน่์ำรักนำนำชนดิทีเ่ป็นสตัวท์อ้งถิน่ของประเทศออสเตรเลยี อำท ิโคอำลำ่  จงิโจ ้ วอมแบท และ

อืน่ๆ อกีมำกมำย พรอ้มใหท้ำ่นชมกำรแสดงกำรตดัขนแกะบรเิวณของ ทมับลูกมัฟำรม์ ซ ึง่อำชพีนี้ถอื

เป็นอำชพีหลกัของชำวออสซีท่ีท่ ำฟำรม์และขนแกะนี้ยังเป็นสนิคำ้สง่ออกทีส่ ำคญัของชำวออสซีอ่กี

ดว้ย และชมกำรตอ้นแกะโดยสนัุขแสนรู ้ 

 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร แบบบบีคีวิ 
 

บำ่ย   จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่Honey Farm ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ำกผึง้ ไดแ้กน่ ้ำผึง้ทีไ่ดจ้ำกกำร

เลีย้งผึง้ตำมธรรมชำตจิำกดอกไมน้ำนำพรรณหรอืเลอืกซือ้ขีผ้ ึง้บรสิทุธิ ์นอกจำกนี้ยังมผีลติภณัฑอ์ืน่ๆอกี

มำกมำยใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝำก   

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่โรงงำนช็อกโกแล็ต ใหท้ำ่นชมิชอ็กโกแล็ตชนดิตำ่ง ๆ พรอ้มชมกรรมวธิกีำร

ผลติ และใหท้ำ่นเลอืกซือ้เป็นของฝำก   

 น ำทำ่นชม โรงงำนนกูำ้ร ์ทมีชีือ่ของเมอืงเพริธ์ พรอ้มใหท้ำ่นชมิรสชำตติำ่งๆ พรอ้มเลอืกซือ้เป็นของ

ฝำก (รำ้นปิดวันจนัทร)์  

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ไรไ่วนซ์ำนดลัฟอรด์ ไร่ไวนใ์หญ่ทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของเมอืงเพริธ์ ใหท้ำ่นไดช้มิ

ไวนร์สเยีย่มของออสเตรเลยีตะวนัตกพรอ้มทัง้เลอืกซือ้เป็นของฝำก 

ค ำ่   รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

    จำกน ัน้น ำทำ่นเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เพริธ์-ร็อคกิง้แฮม-ลอ่งเรอืชมแมวน ำ้-Penguin Island-ชอ้ปป้ิงวอเตอรท์ำวนเ์อำ้ทเ์ลท -  

สนำมบนิ 

 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูร็่อคกิง้แฮม เพือ่น ำทำ่นลอ่งเรอืสูเ่กำะเพนกวิน้ (Penguin Island) เกำะ

เล็กๆทีต่ัง้อยู่ในเขตอุทยำน Shoalwater Islands Marine Park ซ ึง่เป็นทีอ่ยู่ของสตัวน์ ้ำใตท้อ้งทะเล

รวมทัง้ปลำโลมำ ทำ่นจะไดเ้ห็นวถิชีวีติของสตัวน์ำนำชนดิ อำท ิ แมวน ้ำ, นกเพนลแิกน, นกเหยีย่วกนิ

ปลำ, หรอืนกเล็กๆ ทีห่ำกนิอยู่ในบรเิวณนี้มำกกว่ำ 50 ชนดิ หรอืหำกในวันทีอ่ำกำศดทีำ่นอำจจะไดพ้บ

กบัปลำโลมำวำ่ยน ้ำอยู่ใกล ้ๆ   

 จำกนัน้น ำทำ่นเยีย่มชมนกเพนกวิน้ทีศู่นยอ์นุรักณ์เพนกวิน้บนเกำะแห่งนี้ซ ึง่ใหญ่ทีส่ดุของออสเตรเลยี

ตะวันตกใหท้่ำนชมควำมน่ำรักของเพนกวิน้ตัวเล็กตัวนอ้ยตำมอัธยำศัย (เดอืนมถิุนำยน-กลำงเดอืน

กนัยำยน เป็นฤดผูสมพันธุ ์ดงันัน้ศนูยอ์นุรักณ์เพนกวิน้งดเขำ้ชมชัว่ครำว)  

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

บำ่ย   น ำทำ่นชอ้ปป้ิงไดท้ีว่อเตอรท์ำวนแ์บรนดเ์อำ๊ทเ์ล็ท  แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดงัของเพริธ์ ที่

มสีนิคำ้หลำกหลำยำแบรนดใ์หท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้อย่ำงจุใจ อำท ิAdidas, Fossil, Nine West, Billabong, 

Quicksilver, Esprit, Oakley เป็นตน้ (วันธรรมดำเปิด 09.00-17.30 น. / เสำรแ์ละอำทติย ์เปิด 09.00-

17.00 น.)   

   (เพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำในกำรชอ้ปป้ิง อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั) 

   จนไดเ้วลำอันสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ   

 



 

 

วนัทีห่ำ้     เพริธ์-สงิคโปร-์กรงุเทพฯ 

00.10น. ออกเดนิทำงสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ216 

05.25 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิชำงฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.35 น. ออกเดนิทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ972 

11.05 น. เดนิทำงถงึกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดภิำพ.... 

 

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

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

 

รำยกำรกำรเดนิทำงอำจมกีำรปรบัเปลีย่น ข ึน้อยูก่บัเหตกุำรณ์ตำ่ง ๆ อำทเิชน่ กำรจรำจร  กำรซอ่มแซม

ถนน  สภำพอำกำศ  หมิะตก  กำรเมอืง  กำรจลำจล  กำรปกครอง หรอืภยัธรรมชำต ิหรอืมเีหตกุำรณ์อืน่ๆ 

ทีไ่มค่ำดคดิหรอืมผีลกบักำรเดนิทำงและรำยกำรทวัร ์ เป็นตน้ ซึง่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นแปลงตำมควำม

เหมำะสม โดยจะค ำนงึถงึประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

 

อตัรำคำ่เดนิทำง  03-07 ก.พ./ 29 ม.ีค.-02 เม.ย. / 13-17 เม.ย.2562 

 

เพริธ์-ฟรแีมนเทลิ-ร็อคกิง้แฮม 

5 วนั 2 คนื (SQ) 

03-07 ก.พ. /29 ม.ีค.- 02 

เม.ย.62 
13-17 เม.ย.62 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทำ่น  36,900 37,500 

พักเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 4,500 4,500 

รำคำทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 22,500 22,900 

 

**ไมร่วมคำ่บรกิำรดำ้นวซีำ่และคำ่บรกิำรทำ่นละ 5,300 บำท //  

คำ่ทปิคนขบัและคำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 1,200 บำท  ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรก์อ่นเดนิทำง ** 

 

**บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ภำษนี ำ้มนั  ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรเรยีกเก็บเพิม่เตมิ

ภำยหลงั** 

 

หมำยเหต ุ

 กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ ำนวนไมต่ ำ่กวำ่ 20 ทำ่น (ไมม่รีำคำ

เด็ก) หำกผูโ้ดยสำรมจี ำนวนต ำ่กวำ่จ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นเปลีย่นแปลงรำยกำรกำร

เดนิทำงและเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่เดนิทำง 

 กำรด ำเนนิกำรขอวซีำ่จะตอ้งใชเ้วลำพจิำรณำวซีำ่โดยรวมประมำณ 15-20 วนั ดงัน ัน้จงึขอควำม

รว่มมอืในกำรจดัเตรยีมเอกสำรส ำหรบักำรยืน่ขอวซีำ่ใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละ

ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรด ำเนนิกำรขอวซีำ่และทกุทำ่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจำ้หนำ้ทีส่ถำนทตู

พรอ้มถำ่ยภำพและสแกนนิว้ 

 กรณีทำ่นทีม่ตี ัว๋ของสำยกำรบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทำงโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รอืของทำง

บรษิทัทวัร ์ กรณุำแจง้ลว่งหนำ้เนือ่งจำกมกีำรเกีย่วขอ้งกบักำรยืน่วซีำ่ ซ ึง่ผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถยืน่วซีำ่

พรอ้มคณะได ้ 

 กรณีทำ่นทีม่ตี ัว๋ของสำยกำรบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทำงโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รอืของทำง

บรษิทัทวัร ์ กรณุำแจง้ลว่งหนำ้เนือ่งจำกมกีำรเกีย่วขอ้งกบักำรยืน่วซีำ่ ซ ึง่ผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถยืน่วซีำ่

พรอ้มคณะได ้ 

อตัรำนีร้วมบรกิำร 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรล์น ์เสน้ทำง กรุงเทพฯ-เพริธ์// เพริธ์-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยัด 

 คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง), คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่ง ๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 



 

 

 คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำร, คำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

 คำ่ภำณีสนำมบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คำ่มัคคเุทศกข์องบรณัิทจำกกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 

 คำ่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวำ่งกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บำท เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี 

และผูใ้หญอ่ำยุเกนิ 75 ปีไดร้ับควำมคุม้ครอง 500,000 บำท (ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรณัิทประกนั) 

 คำ่ภำณีน ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซ ึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ 

วันที ่ 18 ต.ค.2561 

 

อตัรำนีไ้มร่วมบรกิำร 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทำ่น) 

 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 

 คำ่อำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 

 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ออสเตรเลยีและคำ่บรกิำร ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรท์ำ่นละ 5,300 บำท 

 คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์ทีจ่ะตอ้งช ำระเพิม่พรอ้มคำ่ทวัร ์ทำ่นละ 1,200 บำท 

 คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัอตัรำเรยีกเก็บคำ่บรกิำรจำกแตล่ะโรงแรม 

 คำ่น ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้ำดืม่ระหวำ่งทวัร)์,ไม่มแีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 

 ไมม่สีญัญำณ Wifi บนรถและไม่รวมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนือ่งจำกทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะ

ขำยเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดี

ฯลฯ หรอืคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรับคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ หรอืคำ่แปลเอกสำร, คำ่บรกิำรที่

เกีย่วกบัวซีำ่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

 คำ่ประกนักำรเกดิจำรกรรมหรอืภยัธรรมชำตนิอกเหนือจำกกำรประกนัอุบัตเิหต ุ สำมำรถตดิตอ่ไดจ้ำกบรณัิท

ประกนัภยัตำ่ง ๆ  

กำรช ำระเงนิ  

 ทำงบรณัิทฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มัดจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทตอ่ผูโ้ดยสำรหนึง่ทำ่น ส ำหรับกำรจองทวัรส์ว่น

ทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำง 21 วันท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรณัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิมัดจ ำคำ่ทวัร์

ทัง้หมด 

กำรยกเลกิ 

 หำกมกีำรยกเลกิมำกกว่ำ 45 วันท ำกำร บรณัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็เงนิมัดจ ำคำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิ 

(เงือ่นไขตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเก็บ) และหำกมกีำรด ำเนนิกำรในกำรยืน่วซีำ่แลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บ

คำ่ธรรมเนียมในกำรยืน่วซีำ่ทำ่นละ 5,300 บำท 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกว่ำ 45 วันท ำกำร บรณัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิมัดจ ำคำ่ทวัร ์

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกว่ำ 21 วันท ำกำร บรณัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดยืน่วซีำ่แลว้และไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มัดจ ำที ่20,000.- บำท และคำ่ 

ธรรมเนียมในกำรยืน่วซีำ่ทำ่นละ 5,300 บำท 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดวซีำ่ผ่ำนเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิ บรณัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

กำรไมค่นืเงนิมดัจ ำ กรณีแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตั๋วโดยสำรแลว้ บรณัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคำ่

ทวัรท์ัง้หมด 

หมำยเหต ุ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่ักใน

ตำ่งประเทศ  เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรณัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็น

ส ำคญั 



 

 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตกุำรณ์ตำ่งๆ 

เกดิข ึน้และมเีหตทุ ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรณัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 

จนกวำ่จะไดร้ับกำรยนืยันจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกตำ่งประเทศทีบ่รณัิททวัรต์ดิตอ่ว่ำสำมำรถ

คนืเงนิได ้ 

o บรณัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยคำ่เสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตกุำรณ์จลำจลตำ่งๆ และอืน่ๆ ทีม่ี

เหตทุ ำใหไ้ม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรณัิทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืส ิง่ของหำ้ม

น ำเขำ้ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถกูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรณัิทฯไม่อำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรณัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซีำ่ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 

o บรณัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บั

ชำวตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 

o บรณัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อันเกดิจำกสำย

กำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้ับผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซ ึง่จะรับผดิชอบตอ่กำรสญู

หำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รับผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลำ่ชำ้

หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ำ่กว่ำ

มำตรฐำนได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรณัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภำระควำมรบัผดิชอบ

คำ่ใชจ้่ำยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศตำ่ง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่ำ่ง ๆ จะมี

ขอ้ก ำหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของคน

สว่นรวม 

o กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับกำรดแูลเป็นพเิศณ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 

ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำง

เป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดลว่งหนำ้คอ่นขำ้งนำน หำกวันเดนิทำงดงักลำ่วตรง

กบัวันทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน ์โดย

ในวันทีค่ณะจะเขำ้ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักลำ่วได ้ทำงบรณัิทฯ จะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชม

สถำนทีด่งักลำ่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรณัิท supplier ประเทศนัน้ๆ 

แตห่ำกมกีำรลำ่ชำ้ หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนที่

ดงักลำ่วได ้ทำงบรณัิทฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่ำ่น เนื่องจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม่ ซ ึง่เป็นชว่งวันหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่น

ใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทวัร ์

o  

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทำ่น / 3 

เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไม่ตดิกนั และบำงโรงแรมอำจจะไมม่ ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ โดยในกรณีทีพ่กั 3 ทำ่นบำงโรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบทีเ่สรมิ

เตยีงได ้ดงัน ัน้อำจตอ้งเสยีคำ่หอ้งพกัเดีย่วเพ ิม่หรอืนอนหอ้งละ 3 ทำ่นแบบ

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

2. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม 

บรณัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัณณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรัต และไม่มี

อ่ำงอำบน ้ำ ซ ึง่ข ึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีกัณณะแตกตำ่งกนั 

 



 

 

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

เอกสำรในกำรขอวซีำ่ประเทศออสเตรเลยี 

(กำรยืน่วซีำ่ ใหผู้เ้ดนิทำงเตรยีมเอกสำรท ัง้หมดใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ตำมรำยละเอยีดดำ้นลำ่งนี ้

เนือ่งจำกปจัจบุนัมผีูเ้ดนิทำงเขำ้ไปพกันกัในประเทศออสเตรเลยีมำกมำย ท ำใหก้ำรพจิำรณำวซีำ่เป็นไป

อยำ่งเขม้งวด ดงัน ัน้เพือ่ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรพจิำรณำ จงึขอควำมรว่มมอืใหผู้เ้ดนิทำงทกุทำ่น 

กรอกรำยละเอยีดตำมฟอรม์ดำ้นลำ่งพรอ้มแนบมำพรอ้มกบัเอกสำรหลกัฐำนกำรยืน่ขอวซีำ่ดว้ย) 

 

o หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน หรอืเอกสำรบง่ชีก้ำรมอีำชพีและมรีำยไดข้องผูเ้ดนิทำง 

- กรณีลกูจำ้ง ใชใ้บรับรองกำรท ำงำนของบรณัิททีท่ ำงำนอยู่เป็นภำณำอังกฤณเทำ่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี

รำยละเอยีดกำรเขำ้ท ำงำน, อัตรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ (หนังสอืรับรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 

เดอืนนับจำกวันยืน่วซีำ่) 

- กรณีมอีำชพีรบัรำชกำร ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำณำอังกฤณเทำ่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ

ต ำแหน่ง, อัตรำเงนิเดอืนในปัจจบุัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำ

บัตรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชดุ (หนังสอืรับรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนับจำกวนัยืน่วซีำ่) 

- กรณีเป็นเจำ้ของกจิกำร ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนังสอื

รับรองควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ำ่กวำ่ 3 เดอืน พรอ้มฉบับแปลเป็นภำณำองักฤณ 

- กรณีทำ่นทีเ่ป็นแมบ่ำ้น   

 หำกไม่มอีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีน

สมรส 

 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีน

สมรสพรอ้มแสดงส ำเนำสตูบิัตรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไม่มบีุตร

ดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีทำ่นทีว่ำ่งงำน / ไมม่รีำยได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคำ่ใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและ

หลกัฐำนทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัณณ์อกัณร ชีแ้จงกำร

รับรองคำ่ใชจ้่ำยใหแ้กผู่เ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพันธใ์กลช้ดิ หรอืญำติ

ใกลช้ดิ   (กรณีนี้หำกควำมสมัพันธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ทำ่นอำจถกูปฏเิสธกำรยืน่ค ำรอ้ง

ขอวซีำ่นี้)   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษำ 

- ใชห้นังสอืรับรองทำงกำรศกึณำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึณำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบัน  

เป็น 

 ภำณำอังกฤณ (ฉบับจรงิ)  (หนังสอืรบัรองกำรเรยีนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนับจำกวันยืน่วซีำ่) 

 

o หลกัฐำนกำรเงนิ   

o สเตทเมน้ทบ์ญัชเีงนิฝำกออมทรพัย ์ (Bank Statement) ออกโดยธนำคำร รำยกำรอพัเดทไมเ่กนิ 15 

วนันบัจำกวนัยืน่วซีำ่ ออกยอ้นหลงั 6 เดอืนและตอ้งมตีรำประทบัจำกธนำคำร ยอดเงนิไมน่อ้ยกวำ่ 6 

หลกั  

*** สถำนทตูไมร่บับญัชกีระแสรำยวนัทกุกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวำ่มฐีำนะทำงกำรเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยไดอ้ยำ่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ ำเนำ 

- กรณีรับรองคำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครัว ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และท ำจดหมำยรับรอง

คำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครัวเป็นภำณำอังกฤณพรอ้มระบุควำมสมัพันธเ์พือ่ชีแ้จงตอ่สถำนทตูอกี 1 ฉบับ

ดว้ย  โดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบัญชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรส

แลว้ก็ตำม หำกมกีำรเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำตอ้งขอหนังสอืรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และ

ท ำจดหมำยรับรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มระบุชือ่และควำมสมัพันธช์ ีแ้จงตอ่สถำนทตูเป็นลำยลกัณณ์อกัณรดว้ย 

 เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดนิทำงกบับดิำหรอืมำรดำ) ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศออกโดยเขตหรอือ ำเภอจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ หำกเดก็เดนิทำงไปกบับดิำจะตอ้งมีหนังสอื

ยนิยอมจำกมำรดำ หรอืหำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ หรอืถำ้ไม่ไดเ้ดนิทำงทัง้กบั

บดิำและมำรดำ ทัง้คูจ่ะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัผูอ้ืน่โดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำย



 

 

และยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิข ึน้โดยคดัฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำน

และกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

 กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็น

ผูด้แูลบุตร  

 ผูส้งูอำยุ 75 ปีข ึน้ไป จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลทีส่ถำนทตูก ำหนดให ้พรอ้มมขีอ้ควำมรับรองจำก

แพทยว์่ำสำมำรถเดนิทำงไปตำ่งประเทศไดโ้ดยล ำพังโดยมติอ้งมผีูด้แูลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอกรำยละเอยีด

สขุภำพไดจ้ำกแบบฟอรม์ของสถำนทตูออสเตรเลยีเทำ่นัน้ และผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยุเกนิ 75 ปี จะตอ้งเตรยีม

พำสปอรต์และรปูถำ่ยส ำหรับไปตรวจสขุภำพดว้ยและใบประกนัสขุภำพทีต่อ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิเอง(จำก

บรณัิทประกนัภยั) 

***กรณีทีผู่ส้งูอำยุ 75 ปีข ึน้ไปยนืยันทีจ่ะเดนิทำง บรณัิทฯจะด ำเนนิกำรและแนะน ำใหย้ืน่วซีำ่กอ่นวันเดนิทำง

มำกกวำ่ 45 วัน และตอ้งจำ่ยคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นเดนิทำง 20 วัน ในกรณีทีว่ซีำ่ไม่ผ่ำนหรอืออกไม่ทนัตำมก ำหนด

วันเดนิทำงมผีลท ำใหเ้ดนิทำงไม่ไดบ้รณัิทฯจะไม่รับผดิชอบไมว่่ำกรณีได ๆ ทัง้ส ิน้ และจะไม่รับผดิชอบกรณี

เพือ่นร่วมเดนิทำงทีผ่ำ่นแลว้จะยกเลกิเดนิทำงเนืองจำกมบีำงทำ่นในคณะไม่ผำ่น บรณัิทฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำร

คนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญำตหิรอืผูต้ดิตำมทีผ่ลวซีำ่ออกแลว้แตย่กเลกิเพรำะกรณีนี้*** 

***กรณีผูส้งูอำยุ 75 ปีข ึน้ไป ทีย่นืยนัจะใหย้ืน่วซีำ่  เนื่องจำกตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรยืน่วซีำ่เป็นเวลำนำน และ

มคีำ่ใชจ้่ำยเพิม่ในกำรท ำประกนัสขุภำพซึง่ลกูคำ้จะตอ้งจ่ำยเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซีำ่  (รำคำขึน้อยู่กบับรณัิทฯ ประกนั

นัน้ๆ)  หลงัจำกยืน่วซีำ่แลว้ รอกำรด ำเนนิกำรประมำณ 7-10 วัน ทำงสถำนทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไป

ตรวจสขุภำพกบัโรงพยำบำลตำมทีส่ถำนฑตูก ำหนด หลงัจำกนัน้รอผลกำรพจิำรณำวซีำ่ ทัง้นี้วซีำ่ข ึน้อยู่กบัผลของ

สขุภำพของผูส้งูอำยุเองและทำงสถำนทตูพจิำรณำเป็นรำยบคุคล ซ ึง่วนัรับผลวซีำ่ไม่สำมำรถระบุได ้ 

กรณีของผูถ้อืบตัร APEC Card 

โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ ำหรับเดนิทำงเพือ่ธุรกจิเทำ่นัน้ ซ ึง่กำรเดนิทำงกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่ 

วซีำ่ทอ่งเทีย่ว เนื่องจำกกำรทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซีำ่แบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แตห่ำกลกูคำ้จะใชบ้ัตรเอเบค 

(APEC CARD) แลว้ไม่สำมำรถเขำ้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทำงบรณัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  

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

อตัโนมตั ิเนือ่งจำกตำมเงือ่นไขวซีำ่ประเทศออสเตรเลยี จะยดึตำมวซีำ่ลำ่สดุ แลว้จะยกเลกิวซีำ่เกำ่โดย

อตัโนมตั)ิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของลกูคำ้ในกำรตดัสนิใจ ตอ้งกำรสอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี ่: 

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

 

*** กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศออสเตรเลยีเป็นกำรถำวร และ

ถงึแมว้่ำทำ่นจะถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไม่คนืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่ก็ตอ้ง

ช ำระคำ่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำณณ์บำงทำ่น ทำงบรณัิท ขอควำมร่วมมือในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำณณ์ตำมนัด

หมำยและโปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรณัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำ

และหำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรณัิทฯใคร่ขอรบกวนทำ่นจัดสง่เอกสำรดงักลำ่วเชน่กนั 

***  กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกกำรไดว้ีซำ่แลว้ ทำงบรณัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต 

ยกเลกิวซีำ่ของทำ่น เนื่องจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรณัิทฯ 

***   เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิคำ่มัดจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบรณัิทฯ หรือช ำระโดยตรงกับ

ทำงบรณัิทฯ จะขอถอืว่ำทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่ง ๆ ของบรณัิทฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยืน่วซีำ่ ทำ่นจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรณัิททัวรใ์หท้รำบล่วงหนำ้ 

แตห่ำกกรณีทำ่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวันยืน่วซีำ่และทำ่นไม่สำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั 

ทำ่นนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมุดบัญชเีงนิฝำกฉบับจรงิแกส่ถำนทตูดว้ย  ** 

 

 ***   ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ีเอกสำรพรอ้มและมีควำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยัง

ประเทศตำมทีร่ะบุเทำ่นัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซำ่ปลอมหรือผดิวัตถุประสงคใ์นกำร

ยื่นขอวีซำ่ท่องเที่ยว ทำงบรณัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคืนเงนิ โดยจะหักค่ำใชจ้่ำยที่เกดิข ึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำน

หลังจำกทัวร์ออกเดนิทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะ

ค ำนงึถงึประโยชนแ์ละควำมปลอดภัยของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั  ***                       
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