
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

WOW!! เพร์ิธ-ฟรีแมนเทิล 4 วนั2คนื 
เพร์ิธ-ชมเมือง-ฟรีแมนเทิล-ชมแม่น ำ้สวอน-สวนสัตว์เคเวอร์แชม 

ทัมบูลกมัฟำร์ม-ชมกำรตดัขนแกะ-ชิมไวน์-โรงงำนช็อคโกแลต็-โรงงำนนูกำร์-ช้อปป้ิงจุใจที่วอ
เตอร์ทำวน์เอ๊ำท์เลท 

ล่องเรือชมแมวน ำ้และเยีย่มชมนกเพนกวิน้ ณ Penguin Island 

โดยสำยกำรบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) 
 

ขอน ำทำ่นเดนิทำงสูก่รงุเพริธ์ รัฐออสเตรเลยีตะวันตก รัฐทีม่พีืน้ทีก่วำ้งใหญ ่ ครอบคลมุเนือ้ทีร่ำวหนึง่ในสำมของ

ประเทศ เทีย่วชมสวนสำธำรณะคงิสป์ำรค์ ชมเมอืงแหง่ประวัตศิำสตรฟ์รแีมนเทลิ ชมแมน่ ้ำสวอน แมน่ ้ำสำยหลกัของ

เมอืงเพริธ์  ชมสวนสตัวเ์คเวอรแ์ชม ชมโชวก์ำรตดัขนแกะ  ชมิไวนช์ัน้เลศิพรอ้มเลอืกซือ้ชอ็คโกแล็ตและนูกำรเ์ป็น

ของฝำก 

 

เพริธ์ เมอืงหลวงของรัฐออสเตรเลยีตะวันตก ดนิแดนแหง่ควำมเจรญิศนูยก์ลำงของทวปีออสเตรเลยีฝ่ัง

ตะวันตก ชมววิในสวนสำธำรณะคงิสป์ำรค์ ลอ่งเรอืแมน่ ้ำสวอน ชมสวนสตัวเ์คเวอรแ์ชม ชมโชวต์ดั

ขนแกะ ฯลฯ 

ฟรแีมนเทลิ เมอืงฟรแีมนเทลิ หรอื ฟรโีอ ซ ึง่เป็นเมอืงทำ่ทีส่ ำคัญสมยัอดตีจนกระทั่งปัจจบุนั และยงัคงไวซ้ ึง่

รอ่งรอยของอำรยธรรมตะวันตก สมยับกุเบกิประเทศ อสิระใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิเดนิชมเมอืง รำ้นคำ้ 



 

 

รำ้นอำหำรตำมรมิทำงทีส่รำ้งขึน้ผสมกลมกลนืกบับรรยำกำศของอดตี 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. ออกเดนิทำงสูก่รงุเพริธ์ ประเทศออสเตรเลยี โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ225 

05.25 น. เดนิทำงถงึ กรงุเพริธ์ น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร   

   จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูต่ัวเมอืง น ำทำ่น ชมเมอืงเพริธ์ เมอืงหลวงของรัฐออสเตรเลยีตะวันตก รัฐที่

มพีืน้ทีก่วำ้งใหญ่ครอบคลุมเนื้อทีร่ำว 1 ใน 3 ของประเทศและตัง้อยู่บนแมน่ ้ำสวอน แม่น ้ำสำยส ำคัญ

และเป็นแมน่ ้ำสำยหลักของเมอืงเพริธ์ ผำ่นชมอำคำรรัฐสภำ ศำลำวำ่กำรประจ ำเมอืง สวนสำธำรณะคงิส์

พำรค์ ซึง่อยูใ่นพืน้ทีส่งูกวำ่ตัวเมอืงท ำใหเ้ป็นจดุชมววิเมอืงเพริธ์ทีด่ยี ิง่ ทีน่ี่มพัีนธุไ์มนั้บพันชนดิ รวมทัง้

มกีำรจัดแปลงดอกไมป่้ำใหช้มในแบบทีใ่กลเ้คยีงกับธรรมชำตทิีส่ดุ และเดนิทำงสู ่ทะเลสำบมองเกอร ์

ชืน่ชมกบัหงสด์ ำเป็นสตัวท์อ้งถิน่และสตัวส์ญัลักษณ์ของเมอืงเพริธ์  

   จำกนัน้ถำ่ยภำพกบั หอระฆงัหรอืเบลทำวเวอร ์ชมทัศนยีภำพอนังดงำมบรเิวณรมิอำ่ว ผำ่นแมน่ ้ำสวอน
แมน่ ้ำสำยหลักของเมอืงพรอ้มชมควำมงำมของอำคำรเกำ่แกต่ำ่งๆ กอ่นน ำทำ่นเดนิทำงสูท่ำ่เรอื น ำทำ่น
ล่องเรอืชมแมน่ ้ำสวอน ชมควำมงำมรมิแม่น ้ำสวอนทีก่วำ้งใหญ่ดั่งทะเลสำบ ชมเมอืงปำกแมน่ ้ำสวอน 
เมอืงทีส่ ำคัญสมยัอดตีจนกระทั่งปัจจุบนัทำ่นจะไดพ้บกบับำ้นเรอืนทีส่รำ้งขึน้ในสถำปัตยกรรมยคุเกำ่แก ่
ทัง้รำ้นอำหำรและภตัตำคำรถกูตกแตง่ใหเ้ขำ้กบับรรยำกำศทอ้งทะเลจนกระทั่งถงึเมอืง ฟรแีมนเทลิ  

 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรแบบฟิชแอนดช์ปิ 
 
บำ่ย   น ำทำ่นชม Monument Hill ซึง่มคีวำมสงูถงึ 14 ม. กอ่สรำ้งโดยดอนนีบ่รูค๊สโตน ดว้ยเงนิงบประมำณ

ของประชำชนเมอืงฟรแีมนเทลิในปี 1928 เป็นศนุยก์ลำงทีเ่ป็นเนนิเขำไวส้ ำหรับเป็นทีร่ะลกึของทหำร
หำญ 59,330 คนทีเ่สยีพลชีพีตนเองในสงครำมโลก น ำทำ่นชมอำคำรรำวนดเ์ฮำส ์สิง่กอ่สรำ้งรปู
ทรงกระบอกทีส่รำ้งอยูบ่นเนนิเขำเตีย้ๆ รมิฝ่ังทะเล สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1831 ใชเ้ป็นทีค่มุขงัผูท้ีท่ ำผดิ
กฎหมำยจำกนัน้ใหท้ำ่นชมทำ่เรอืประมงประจ ำเมอืงและใหท้ำ่นเลอืกซือ้สนิคำ้รำคำถกูจ ำหน่ำยตัง้แต่
ผักและผลไม ้จนถงึของเกำ่และของทีร่ะลกึมำกมำย (ตลำดฟรแีมนเทลิเปิดศกุร-์อำทติย)์ จำกนัน้อสิระ
ใหท้ำ่นเดนิเลน่ไปบนเมอืงแหง่ประวัตศิำสตรพ์รอ้มถำ่ยภำพกบัอำคำรบำ้นเรอืนกบัสถำปัตยกรรมอนั
เกำ่แก ่อำทเิชน่ ดเิอสพรำนำด, อำ่วประมงเดอะฟิชเชอรแ์มนฮำรเ์บอรน์อรท์บรดิจ ์เป็นตน้ กอ่นน ำทำ่น
เดนิทำงกลับสูก่รงุเพริธ์ 

 
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 ำทำ่นชมหบุเขำสวอนวัลเลย่ห์รอืหบุเขำสวอนรมิฝ่ังแมน่ ้ำสวอน ชมทัศนยีภำพอนังดงำมของ

เมอืงเพริธ์ น ำทำ่นเขำ้ชม สวนสตัวแ์คเวอรแ์ชมป์ไวดไ์ลฟ์ปำรค์ Caversham Wildlife Park ชม

สตัวน่์ำรักนำนำชนดิทีเ่ป็นสตัวท์อ้งถิน่ของประเทศออสเตรเลยี อำท ิโคอำลำ่  จงิโจ ้ วอมแบท และ

อืน่ๆ อกีมำกมำย พรอ้มใหท้ำ่นชมกำรแสดงกำรตดัขนแกะบรเิวณของ ทมับลูกมัฟำรม์ ซึง่อำชพีนีถ้อื

เป็นอำชพีหลกัของชำวออสซีท่ีท่ ำฟำรม์และขนแกะนีย้งัเป็นสนิคำ้สง่ออกทีส่ ำคญัของชำวออสซีอ่กี

ดว้ย และชมกำรตอ้นแกะโดยสนัุขแสนรู ้ 

 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร แบบบบีคีวิ 
 
บำ่ย   จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่Honey Farm ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ำกผึง้ ไดแ้กน่ ้ำผึง้ทีไ่ดจ้ำกกำร

เลีย้งผึง้ตำมธรรมชำตจิำกดอกไมน้ำนำพรรณหรอืเลอืกซือ้ขีผ้ ึง้บรสิทุธิ ์นอกจำกนีย้งัมผีลติภณัฑอ์ืน่ๆอกี

มำกมำยใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝำก   

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่โรงงำนช็อกโกแล็ต ใหท้ำ่นชมิชอ็กโกแล็ตชนดิตำ่ง ๆ พรอ้มชมกรรมวธิกีำร

ผลติ และใหท้ำ่นเลอืกซือ้เป็นของฝำก   

 น ำทำ่นชม โรงงำนนกูำ้ร ์ทมีชีือ่ของเมอืงเพริธ์ พรอ้มใหท้ำ่นชมิรสชำตติำ่งๆ พรอ้มเลอืกซือ้เป็นของ

ฝำก (รำ้นปิดวันจันทร)์  

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ไรไ่วนซ์ำนดลัฟอรด์ ไรไ่วนใ์หญท่ีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของเมอืงเพริธ์ ใหท้ำ่นไดช้มิ

ไวนร์สเยีย่มของออสเตรเลยีตะวันตกพรอ้มทัง้เลอืกซือ้เป็นของฝำก 

ค ำ่   รับประทำนอำหำรค ่ำ 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

เล็กๆทีต่ัง้อยูใ่นเขตอทุยำน Shoalwater Islands Marine Park ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องสตัวน์ ้ำใตท้อ้งทะเล

รวมทัง้ปลำโลมำ ทำ่นจะไดเ้ห็นวถิชีวีติของสตัวน์ำนำชนดิ อำท ิ แมวน ้ำ, นกเพนลแิกน, นกเหยีย่วกนิ

ปลำ, หรอืนกเล็กๆ ทีห่ำกนิอยูใ่นบรเิวณนีม้ำกกวำ่ 50 ชนดิ หรอืหำกในวันทีอ่ำกำศดทีำ่นอำจจะไดพ้บ

กบัปลำโลมำวำ่ยน ้ำอยูใ่กล ้ๆ   

 จำกนัน้น ำท่ำนเยีย่มชมนกเพนกวิน้ทีศู่นยอ์นุรักษ์เพนกวิน้บนเกำะแห่งนี้ซ ึง่ใหญ่ทีส่ดุของออสเตรเลยี

ตะวันตกใหท้่ำนชมควำมน่ำรักของเพนกวิน้ตัวเล็กตัวนอ้ยตำมอัธยำศัย (เดือนมถิุนำยน-กลำงเดือน

กนัยำยน เป็นฤดผูสมพันธุ ์ดังนัน้ศนูยอ์นุรักษ์เพนกวิน้งดเขำ้ชมชัว่ครำว)  

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

บำ่ย   น ำทำ่นชอ้ปป้ิงไดท้ีว่อเตอรท์ำวนแ์บรนดเ์อำ๊ทเ์ล็ท  แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดังของเพริธ์ ที่

มสีนิคำ้หลำกหลำยำแบรนดใ์หท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้อยำ่งจใุจ 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) 



 

 

   จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ   

 

วนัทีห่ำ้     เพริธ์-สงิคโปร-์กรงุเทพฯ 

00.10น. ออกเดนิทำงสูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ216 

05.25 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิชำงฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.35 น. ออกเดนิทำงกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ972 

11.05 น. เดนิทำงถงึกรงุเทพ 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 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 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 ซึง่ผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถยืน่วซีำ่

พรอ้มคณะได ้ 

 กรณีทำ่นทีม่ตี ัว๋ของสำยกำรบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทำงโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รอืของทำง

บรษิทัทวัร ์ กรณุำแจง้ลว่งหนำ้เนือ่งจำกมกีำรเกีย่วขอ้งกบักำรยืน่วซีำ่ ซึง่ผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถยืน่วซีำ่

พรอ้มคณะได ้ 

อตัรำนีร้วมบรกิำร 



 

 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรล์น ์เสน้ทำง กรงุเทพฯ-เพริธ์// เพริธ์-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 

 คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง), คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่ง ๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

 คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำร, คำ่รถรับสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจำกกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวำ่งกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บำท เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 1 ปี 

และผูใ้หญอ่ำยเุกนิ 75 ปีไดรั้บควำมคุม้ครอง 500,000 บำท (ทัง้นีเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษัิทประกนั) 

 คำ่ภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเก็บจำกสำยกำรบนิ ซ ึง่เป็นอตัรำเรยีกเก็บ ณ 

วันที ่ 18 ต.ค.2561 

 

อตัรำนีไ้มร่วมบรกิำร 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทำ่น) 

 คำ่ธรรมเนยีมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 

 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 

 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ออสเตรเลยีและคำ่บรกิำร ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรท์ำ่นละ 5,300 บำท 

 คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์ทีจ่ะตอ้งช ำระเพิม่พรอ้มคำ่ทวัร ์ทำ่นละ 1,200 บำท 

 คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซ ึง่ขึน้อยูก่บัอตัรำเรยีกเกบ็คำ่บรกิำรจำกแตล่ะโรงแรม 

 คำ่น ้ำดืม่ระหวำ่งทัวร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดืม่ระหวำ่งทัวร)์,ไมม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 

 ไมม่สีญัญำณ Wifi บนรถและไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนือ่งจำกทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญจ่ะ

ขำยเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดี

ฯลฯ หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรับคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ หรอืคำ่แปลเอกสำร, คำ่บรกิำรที่

เกีย่วกบัวซีำ่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่ประกนักำรเกดิจำรกรรมหรอืภยัธรรมชำตนิอกเหนอืจำกกำรประกนัอบุตัเิหต ุ สำมำรถตดิตอ่ไดจ้ำกบรษัิท

ประกนัภยัตำ่ง ๆ  

กำรช ำระเงนิ  

 ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทตอ่ผูโ้ดยสำรหนึง่ทำ่น ส ำหรับกำรจองทัวรส์ว่น

ทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทำง 21 วันท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ ำคำ่ทัวร์

ทัง้หมด 

กำรยกเลกิ 

 หำกมกีำรยกเลกิมำกกวำ่ 45 วันท ำกำร บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บเงนิมดัจ ำคำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิ 

(เงือ่นไขตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเก็บ) และหำกมกีำรด ำเนนิกำรในกำรยืน่วซีำ่แลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บ

คำ่ธรรมเนยีมในกำรยืน่วซีำ่ทำ่นละ 5,300 บำท 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 45 วันท ำกำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ ำคำ่ทัวร ์

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 21 วันท ำกำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดยืน่วซีำ่แลว้และไมไ่ดรั้บกำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำที ่20,000.- บำท และคำ่ 

ธรรมเนยีมในกำรยืน่วซีำ่ทำ่นละ 5,300 บำท 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดวซีำ่ผำ่นเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

กำรไมค่นืเงนิมดัจ ำ กรณีแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลังจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่

ทัวรท์ัง้หมด 

หมำยเหต ุ 



 

 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กใน

ตำ่งประเทศ  เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็น

ส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลังจะไป หำกมเีหตกุำรณ์ตำ่งๆ 

เกดิขึน้และมเีหตทุ ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 

จนกวำ่จะไดรั้บกำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกตำ่งประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิตอ่วำ่สำมำรถ

คนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและชดเชยคำ่เสยีหำย เนือ่งจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตกุำรณ์จลำจลตำ่งๆ และอืน่ๆ ทีม่ี

เหตทุ ำใหไ้มส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลับไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนือ่งจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืส ิง่ของหำ้ม

น ำเขำ้ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซีำ่ อนัสบืเนือ่งมำจำกตัวผูโ้ดยสำรเอง 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บั

ชำวตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำย

กำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูรั้บผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซ ึง่จะรับผดิชอบตอ่กำรสญู

หำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระใบใหญใ่นวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลำ่ชำ้

หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่

มำตรฐำนได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภำระควำมรับผดิชอบ

คำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศตำ่ง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่ำ่ง ๆ จะมี

ขอ้ก ำหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งกำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจำกสขุภำพของคน

สว่นรวม 

o กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บกำรดแูลเป็นพเิศษ 

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

ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

o กำรจัดโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดลว่งหนำ้คอ่นขำ้งนำน หำกวันเดนิทำงดังกลำ่วตรง

กบัวันทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรับจองผำ่นทำงออนไลน ์โดย

ในวันทีค่ณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะสลับรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชม

สถำนทีด่ังกลำ่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดรั้บจำกทำง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ 

แตห่ำกมกีำรลำ่ชำ้ หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนที่

ดังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่ำ่น เนือ่งจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซ ึง่เป็นชว่งวันหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่น

ใหญ ่ดังนัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทัวร ์

o  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพัก

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

เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไมต่ดิกนั และบำงโรงแรมอำจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ โดยในกรณีทีพ่กั 3 ทำ่นบำงโรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบทีเ่สรมิ

เตยีงได ้ดงัน ัน้อำจตอ้งเสยีคำ่หอ้งพกัเดีย่วเพิม่หรอืนอนหอ้งละ 3 ทำ่นแบบ

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

2. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 



 

 

3. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต และไมม่ี

อำ่งอำบน ้ำ ซ ึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีักษณะแตกตำ่งกนั 

 

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

เอกสำรในกำรขอวซีำ่ประเทศออสเตรเลยี 

(กำรยืน่วซีำ่ ใหผู้เ้ดนิทำงเตรยีมเอกสำรท ัง้หมดใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ตำมรำยละเอยีดดำ้นลำ่งนี ้

เนือ่งจำกปจัจบุนัมผีูเ้ดนิทำงเขำ้ไปพกันกัในประเทศออสเตรเลยีมำกมำย ท ำใหก้ำรพจิำรณำวซีำ่เป็นไป

อยำ่งเขม้งวด ดงัน ัน้เพือ่ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรพจิำรณำ จงึขอควำมรว่มมอืใหผู้เ้ดนิทำงทกุทำ่น 

กรอกรำยละเอยีดตำมฟอรม์ดำ้นลำ่งพรอ้มแนบมำพรอ้มกบัเอกสำรหลกัฐำนกำรยืน่ขอวซีำ่ดว้ย) 

 

o หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน หรอืเอกสำรบง่ชีก้ำรมอีำชพีและมรีำยไดข้องผูเ้ดนิทำง 

- กรณีลกูจำ้ง ใชใ้บรับรองกำรท ำงำนของบรษัิททีท่ ำงำนอยูเ่ป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยมี

รำยละเอยีดกำรเขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ (หนังสอืรับรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 

เดอืนนับจำกวันยืน่วซีำ่) 

- กรณีมอีำชพีรบัรำชกำร ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยระบุ

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

บตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชดุ (หนังสอืรับรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันยืน่วซีำ่) 

- กรณีเป็นเจำ้ของกจิกำร ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนังสอื

รับรองควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมต่ ำ่กวำ่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีทำ่นทีเ่ป็นแมบ่ำ้น   

 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแมบ่ำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีน

สมรส 

 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีน

สมรสพรอ้มแสดงส ำเนำสตูบิตัรบตุร ทัง้นีเ้พือ่แสดงควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุร

ดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีทำ่นทีว่ำ่งงำน / ไมม่รีำยได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและ

หลกัฐำนทำงดำ้นกำรเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อกัษร ชีแ้จงกำร

รับรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหแ้กผู่เ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพันธใ์กลช้ดิ หรอืญำติ

ใกลช้ดิ   (กรณีนีห้ำกควำมสมัพันธไ์มส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ทำ่นอำจถกูปฏเิสธกำรยืน่ค ำรอ้ง

ขอวซีำ่นี)้   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษำ 

- ใชห้นังสอืรับรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  

เป็น 

 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนังสอืรับรองกำรเรยีนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันยืน่วซีำ่) 

 

o หลกัฐำนกำรเงนิ   

o สเตทเมน้ทบ์ญัชเีงนิฝำกออมทรพัย ์ (Bank Statement) ออกโดยธนำคำร รำยกำรอพัเดทไมเ่กนิ 15 

วนันบัจำกวนัยืน่วซีำ่ ออกยอ้นหลงั 6 เดอืนและตอ้งมตีรำประทบัจำกธนำคำร ยอดเงนิไมน่อ้ยกวำ่ 6 

หลกั  

*** สถำนทตูไมร่บับญัชกีระแสรำยวนัทกุกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวำ่มฐีำนะทำงกำรเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยไดอ้ยำ่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ ำเนำ 

- กรณีรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหบ้คุคลในครอบครัว ตอ้งขอหนังสอืรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรับรอง

คำ่ใชจ้ำ่ยใหบ้คุคลในครอบครัวเป็นภำษำองักฤษพรอ้มระบคุวำมสมัพันธเ์พือ่ช ีแ้จงตอ่สถำนทตูอกี 1 ฉบบั

ดว้ย  โดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมดุบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้ำ่จะจดทะเบยีนสมรส

แลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกวำ่ตอ้งขอหนังสอืรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และ

ท ำจดหมำยรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มระบชุ ือ่และควำมสมัพันธช์ ีแ้จงตอ่สถำนทตูเป็นลำยลักษณ์อกัษรดว้ย 



 

 

 เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำหรอืมำรดำ) ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศออกโดยเขตหรอือ ำเภอจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำจะตอ้งมหีนังสอื

ยนิยอมจำกมำรดำ หรอืหำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ หรอืถำ้ไมไ่ดเ้ดนิทำงทัง้กบั

บดิำและมำรดำ ทัง้คูจ่ะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัผูอ้ ืน่โดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้ำ่ย

และยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำน

และกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

 กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็น

ผูด้แูลบตุร  

 ผูส้งูอำย ุ75 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลทีส่ถำนทตูก ำหนดให ้พรอ้มมขีอ้ควำมรับรองจำก

แพทยว์ำ่สำมำรถเดนิทำงไปตำ่งประเทศไดโ้ดยล ำพังโดยมติอ้งมผีูด้แูลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอกรำยละเอยีด

สขุภำพไดจ้ำกแบบฟอรม์ของสถำนทตูออสเตรเลยีเทำ่นัน้ และผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยเุกนิ 75 ปี จะตอ้งเตรยีม

พำสปอรต์และรปูถำ่ยส ำหรับไปตรวจสขุภำพดว้ยและใบประกนัสขุภำพทีต่อ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิเอง(จำก

บรษัิทประกนัภยั) 

***กรณีทีผู่ส้งูอำย ุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทำง บรษัิทฯจะด ำเนนิกำรและแนะน ำใหย้ืน่วซีำ่กอ่นวันเดนิทำง

มำกกวำ่ 45 วัน และตอ้งจำ่ยคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นเดนิทำง 20 วัน ในกรณีทีว่ซีำ่ไมผ่ำ่นหรอืออกไมท่ันตำมก ำหนด

วันเดนิทำงมผีลท ำใหเ้ดนิทำงไมไ่ดบ้รษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบไมว่ำ่กรณีได ๆ ทัง้ส ิน้ และจะไมรั่บผดิชอบกรณี

เพือ่นรว่มเดนิทำงทีผ่ำ่นแลว้จะยกเลกิเดนิทำงเนอืงจำกมบีำงทำ่นในคณะไมผ่ำ่น บรษัิทฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำร

คนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญำตหิรอืผูต้ดิตำมทีผ่ลวซีำ่ออกแลว้แตย่กเลกิเพรำะกรณีนี*้** 

***กรณีผูส้งูอำย ุ75 ปีข ึน้ไป ทีย่นืยนัจะใหย้ืน่วซีำ่  เนือ่งจำกตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรยืน่วซีำ่เป็นเวลำนำน และ

มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ในกำรท ำประกนัสขุภำพซึง่ลกูคำ้จะตอ้งจำ่ยเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซีำ่  (รำคำขึน้อยูก่บับรษัิทฯ ประกนั

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

ตรวจสขุภำพกบัโรงพยำบำลตำมทีส่ถำนฑตูก ำหนด หลังจำกนัน้รอผลกำรพจิำรณำวซีำ่ ทัง้นีว้ซีำ่ขึน้อยูก่บัผลของ

สขุภำพของผูส้งูอำยเุองและทำงสถำนทตูพจิำรณำเป็นรำยบคุคล ซ ึง่วันรับผลวซีำ่ไมส่ำมำรถระบไุด ้ 

กรณีของผูถ้อืบตัร APEC Card 

โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ ำหรับเดนิทำงเพือ่ธรุกจิเทำ่นัน้ ซ ึง่กำรเดนิทำงกบัทัวรจ์ะตอ้งยืน่ 

วซีำ่ทอ่งเทีย่ว เนือ่งจำกกำรทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซีำ่แบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แตห่ำกลกูคำ้จะใชบ้ตัรเอเบค 

(APEC CARD) แลว้ไมส่ำมำรถเขำ้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ 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

ถงึแมว้ำ่ทำ่นจะถูกปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไมค่นืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่็ตอ้ง

ช ำระคำ่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

***  หำกสถำนทูตมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษัิท ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัด

หมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำ

และหำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษัิทฯใครข่อรบกวนทำ่นจัดสง่เอกสำรดังกลำ่วเชน่กนั 

***  กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกกำรไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต 

ยกเลกิวซีำ่ของทำ่น เนือ่งจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ 

***   เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมัดจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกับ

ทำงบรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยืน่วซีำ่ ท่ำนจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้รำบล่วงหนำ้ 

แตห่ำกกรณีทำ่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวันยืน่วซีำ่และทำ่นไมส่ำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้ัน 

ทำ่นนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝำกฉบบัจรงิแกส่ถำนทตูดว้ย  ** 

 

http://thailand.embassy.gov.au/


 

 

 ***   ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนที่มเีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงค์ที่จะเดนิทำงไปท่องเที่ยวยัง

ประเทศตำมทีร่ะบเุท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่วซีำ่ปลอมหรอืผดิวัตถุประสงคใ์นกำร

ยืน่ขอวซีำ่ท่องเที่ยว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคืนเงนิ โดยจะหักค่ำใชจ้่ำยที่เกดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำน

หลังจำกทัวร์ออกเดนิทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะ

ค ำนงึถงึประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลัก  ***                       


