
 
     
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Promotion!! เมลเบร์ิน- เกาะฟิลลิป 5 วัน 2 คืน 
ชมเมอืงเมลเบร์ิน เมอืงทีน่่าอยู่แห่งหนึ่งของประเทศ ชมเมอืงแห่งศิลปะ  

ย่านดันดีนอง น่ังรถไฟจักรไอนํ้าโบราณ Puffing Billy Steam Train  
ชมโรงงานชอ็คโกแลต  

 และขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมล้ิมรสกุ้งมังกร  
โดยสายการบนิสิงคโปร์แอร์ไลน์(SQ)  

  
  ขอนําทา่นเยอืนประเทศออสเตรเลยี ดนิแดนแหง่ความฝนั ชมนครเมลเบริน์โดยสายการบนิ

สงิคโปรแ์อรไ์ลน์ และนําทา่นทอ่งเทีย่วชมสถานทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศออสเตรเลยี 

เมลเบิรน์  เมอืงหลวงของรฐัวคิตอเรยี ชมสถาปตัยกรรมสไตลย์โุรปของอาคารบา้นเรอืนต่างๆ ในตวัเมอืง   

ดนัดีนอง       เทีย่วยา่นนี้ทีย่งัเป็นปา่ของตน้ยคูาลปิตสัทีอ่ดุมสมบรูณ์ เพือ่นําทา่นนัง่รถไฟจกัรไอน้ําโบราณทีม่ ี

    ชือ่เสยีงของเมลเบริน์  

เกาะฟิลลิป ชมนกเพนกวนิเดนิกลบัรงัในยามพระอาทติยต์กดนิ พรอ้มใหท้า่นชมิกุง้มงักรเลศิรสสไตลอ์อสเตรเลยี  
 
 
 

 
 

 

   

 

 
 

 

 

WOW…MELBOURNE 

 

 



 
 

 

 

 

ก ําหนดการเดนิทาง 06-10 ม.ีค. / 21-25 ม.ีค./ 05-09 เม.ย.2562 
  30 เม.ย.-04 พ.ค./ 17-21 พ.ค.2562 
 
  
วนัแรก  กรงุเทพฯ-สงิคโปร ์
 
15.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K สาย

การบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกทา่นดา้นเอกสารและ
กระเป๋าสมัภาระ 

18.30 น. เหริฟ้าสู่นครเมลเบริ์น ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบนิสงิคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที ่
SQ979 

22.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  
 
วนัทีส่อง สงิคโปร ์- เมลเบริน์ - สวนฟิตซรอย - อนสุรณ์สถานสงคราม - ชมเมอืง 
00.25 น. ออกเดนิทางสูน่ครเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่

SQ237 
10.50 น. เดนิทางถงึนานาชาตทิลูามารนี นครเมลเบริน์ประเทศออสเตรเลยี นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากรนครเมลเบริน์ เมอืงหลวงของรัฐวคิตอเรยี ถอืเป็นเมอืงใหญ่อันดับสองของ
ประเทศออสเตรเลยี และยงัเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นความน่าอยูท่ีส่ดุในโลกอกีเมอืงหนึง่  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นชมสวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญซ่ึง่การจัดสวนทีน่ีห่ากมองจากมมุสงูจะเป็น

รูปลายธงชาตอิังกฤษ และชมดอกไมน้านาชนดิจากศูนยอ์นุบาลพันธุไ์ม ้ซึง่ภายในสวนเป็น
ทีต่ัง้ของกระทอ่มกปัตันคุ๊ก  นักสํารวจชาวองักฤษคนสําคัญของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลยี 
เมือ่ ค.ศ.1770 ทีท่่านเซอร ์รัสเซยี กรมิเวลไดซ้ือ้มาจากอังกฤษ โดยรือ้อฐิออกมาทลีะกอ้น 
แลว้ถกูลําเลยีงมาทางเรอื และมาประกอบใหมท่ีน่ี ่นํามาตัง้ไวท้ีส่วนฟิตซรอย เมือ่ปี 1934 เพือ่
เป็นของขวัญครบรอบหนึ่งปีของรัฐวคิตอเรีย และเพื่อเป็นเกียรตแิก่กัปตันคุ๊กที่มาคน้พบ
ประเทศออสเตรเลยี  

 นําท่าน ชมและถ่ายรูปภายนอกกบัมหาวหิารเซน้ตแ์พททรคิ St.Patrick's Cathedral  
วหิารในศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลคิทีใ่หญท่ีส่ดุในรัฐวคิตอเรยี โดย James Goold ผูเ้ป็น
บชิ็อปท่านแรกแห่งเมอืงเมลเบริน์ มดํีารใิห ้William Wardell ผูเ้ป็นทัง้นักบวชและสถาปนกิที่
สําคัญแห่งเมืองนี้เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้งทัง้หมดอาศัยศลิปะโกธคิระหว่าง
ศตวรรษที ่14 โดยมพีืน้ฐานมาจากมหาวหิารยคุกลางในประเทศองักฤษ    
จากนัน้นําท่านชมอนุสรณ์สถานสงคราม Shrine of Remembrance อนุสรณ์สถานสงคราม
ทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศออสเตรเลยี ตัง้อยูบ่รเิวณคงิโดเมนสบ์นถนนเซนตค์วิดา้  สถานทีแ่ห่งนี้
สรา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึชายหญงิทีรั่บใชช้าตแิละเสยีสละในสงครามโลกครัง้ที ่1 ขณะไปรบยัง
สนามรบกลัลโิปลปีระเทศตรุก ี ณ สมรภมูแิหง่นีจ้งึเกดิเป็นวัน”แอนแซค็”(25 เมษายน) จากนัน้
นําท่านชมย่านต่าง ๆ อาท ิสถานีรถไฟ แม่น้ํายาร่าซึง่เป็นแม่น้ําสายหลักของเมอืงเมลเบริ์น 
หรอืรัฐสภาทีส่รา้งขึน้ตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป ซึง่ปัจจบุนัยงัคงใชเ้ป็นทีป่ระชมุของคณะว่า
การรัฐวคิทอเรีย จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้จากย่านใจกลางเมอืง ใหท้่านเลอืกซือ้
สนิคา้ทีเ่ป็นแบรนดเ์นมของประเทศออสเตรเลยี อาท ิร็อคซี,่ ควกิซลิเวอร,์ บลิลาบอง หรอืให ้
ทา่นเลอืกชมสนิคา้ชือ่ดังเดวดิโจนส ์ใหท้า่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์ดวดิโจนสแ์ละครมีบํารุงผวิอกี
มากมาย  

** เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ใหท้า่นอสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ** 
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 
 

ปรับราคาทัวร์ 
24 ธ.ค.61 

 



 
วนัทีส่าม        เมลเบริน์ - ดนัดนีอง - น ัง่รถไฟจกัรไอนํา้ - เกาะฟิลลปิ - โรงงานช็อคโกแล็ต - ชม

ขบวนพาเหรดนก  เพนกวนิ-พรอ้มลิม้รสกุง้มงักร- เมลเบริน์ 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูย่า่นดันดนีองทีย่งัเป็นป่าของตน้ยคูาลปิตสัทีอ่ดุมสมบรูณ์ สูส่ถานี
รถไฟจักรไอน้ําโบราณ ซึง่แตเ่ดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดนิทางระหวา่งเมอืงและ ขนสง่
สนิคา้เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเกา่ทีว่ ิง่ระยะสัน้ ๆ ปัจจบุนัไดถ้กูดดัแปลง
นํามาใชใ้นการทอ่งเทีย่ว 
นําทา่นน ัง่รถไฟจกัรไอนํา้โบราณ (Puffing Billy Steam Train) เพือ่ชมทศันยีภาพอนั
สวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวิง่ของรถไฟ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการทดลองน่ังหอ้ยขา
ผอ่นคลายอารมณ์พรอ้มชมทัศนยีภาพตลอดทางทีเ่ต็มไปดว้ยหบุเขาและป่าสงูทีย่งัคงความ
อดุมสมบรูณ์   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นสูต่อนใตข้องรัฐวคิทอเรยี สูเ่ขตอนุรักษ์ธรรมชาต ิผา่นเมอืงซานเรโม เมอืงทีอ่ดตีเคย

เป็นเมอืงทา่การประมงของรัฐ นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานช็อคโกแล็ต Panny's Amazing 
World of Chocolate ใหท้า่นไดช้มการผลติ, มา่นน้ําตกชอ็คโกแล็ตขนาดใหญ,่ หมูบ่า้น
จําลองชอ็คโกแล็ต และชอ็คโกแล็ตรปูแบบตา่ง ๆ มากมาย พรอ้มใหท้า่นชมิรสชาตแิสนอรอ่ย
และเลอืกซือ้เป็นของฝาก 

คํา่  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พรอ้มลิม้รสกุง้มงักร สไตลอ์อสเตรเลยี 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เกาะฟิลลปิ เขตอนุรักษ์นกเพนกวนิ เมือ่ถงึยามพระอาทติยต์กดนิ   

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูช่ายหาดซมัเมอรแ์ลนด ์นําท่านชม ขบวนพาเหรดของนกเพนกวนิ 
ทีข่ ึน้จากทะเลเดนิเรยีงรายอยา่งน่ารักกลับสูรั่ง ซึง่เพนกวนิในแถบซกีโลกใตแ้หง่นี ้เรยีกวา่แฟร์
รีเ่พนกวนิหรอืเพนกวนินางฟ้า เป็นเพนกวนิทีม่ขีนาดเล็กหรอืพันธุเ์ล็กทีส่ดุ ซึง่โตเต็มทีม่ขีนาด
ตัวเพยีงราว 30-33 เซนตเิมตรเท่านัน้ ในยามเชา้ จะพากันออกจากรังไปหากนิในทะเล เมือ่
ยามพระอาทติยต์กดนิจะกลับสูรั่ง ปัจจบุนัเพนกวนิชนดินีเ้หลอืนอ้ยลงมาก ดังนัน้ทางรัฐบาลจงึ
มกีารจัดการเพือ่อนุรักษ์สายพันธุน์กเพนกวนิเหล่านี้ พรอ้มทัง้ขยายพันธุใ์หม้ากขึน้และทําการ
สํารวจชวีติความเป็นอยูแ่ละการดแูลอยา่งใกลช้ดิ อสิระใหท้า่นชมความน่ารักของเหลา่เพนวกนิ
นีต้ามอธัยาศัยในบรเิวณรมิทะเลหาดซมัเมอรแ์ลนด ์(หา้มถ่ายรูปหรอืถ่ายวดิโิอ เนื่องจากแสง
แฟลชจะทําลายระบบประสาทและการมองเห็นของนกเพนกวิน) สมควรแก่เวลานําท่าน
เดนิทางกลับสูต่ัวเมอืงเมลเบริน์  
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่       เมลเบริน์ - อสิระเต็มเทีย่วเต็มวนัหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั - สนามบนิ 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

อสิระใหท้่านเทีย่วชมเมอืงเมลเบริน์หรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อาท ิตกึ Eureka Sky 
Deck 88 ทีม่ลีฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในซกีโลกใตสู้่ชัน้ 88 ของตัวอาคาร เพือ่ชมทัศนียภาพโดยรอบ
ของนครเมลเบิร์นแบบ 360 องศา หรือสามารถสัมผัสประสบการณ์ใหม่ The Edge 
Experience ทีท่ัง้ตืน่เตน้และเสยีวสดุ ๆ กับกล่องกระจกทีย่ืน่ออกไปนอกตัวอาคารดว้ยความ
สงูชัน้ 88 ทําใหท้่านรูส้กึเหมอืนลอยอยู่บนอากาศ เป็นตน้นอกจากนี้ในยา่นเดยีวกันยังมยีา่น
การคา้แห่งใหม่ในเขต Docklands หรือย่านฮาเบอร์ทาวน์ ที่ข ึน้ชื่อว่าเป็นแหล่งรา้นคา้ 
รา้นอาหารและแหลง่บนัเทงิชัน้เยีย่มของเมลเบริน์ มทีัง้ทัศนยีภาพรมิอา่วทีง่ดงาม พรอ้มทา่เรอื
ทีม่ปีระวัตยิาวนาน ท่านสามารถชอ้ปป้ิงอย่างจุใจในย่านฮาเบอรท์าวน์ อาท ิ ร็อกซี ่ควกิซลิ
เวอร ์ บลิลาบ็อง  รบิเคริล์ หรอื เรดเอริธ์ หรอืครมีบํารุงผวิเดวดิโจนส ์หรอืเลอืกซือ้ของฝาก
ราคายอ่มเยาจากซปุเปอรม์ารเ์ก็ต เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิงยา่นใจกลางเมอืงทีต่ลาดควนีวกิตอเรยี 
(Queen Victoria Market) ตลาดเกา่แกท่ีส่ดุและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องเมลเบริน์ 
ตลาดแหง่นีม้ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับตน้ๆของเมอืง มทีัง้อาหารสด ผลไม ้อาหารปรุงสําเร็จ ของ
ทีร่ะลกึ รา้นกาแฟสวยๆ ลานกจิกรรม และอืน่ๆ อกีมากมายใหท้่านเลอืกซือ้อย่างจุใจ (ตลาด

 



 
เปิดทกุวันยกเวน้วันจันทร,์วันพธุและวันหยดุประจําปี / วันธรรมดาเปิด เวลา 08.00-14.00น. / 
วันอาทติยเ์ปิด 09.00-16.00 น.) ** เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วและเลอืกซือ้สนิคา้
ใหท้า่นอสิระอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ** 

 ***หมายเหต ุเช็คเอา๊ทจ์ากโรงแรมไมเ่กนิ 10.00 น. สามารถฝากกระเป๋าไวท้ ี่
โรงแรมไดแ้ละชว่งเย็นรถโคช้มารบัจากโรงแรมไปสนามบนิ*** 
จนไดเ้วลาอนัสมควรรถโคช้รับทกุทา่นทีโ่รงแรม นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินครเมลเบริน์ 

 
วนัทีห่า้      เมลเบริน์ - สงิคโปร ์- กรงุเทพฯ 
 
00.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ218 
06.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
07.10 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ970 
08.35 น. เดนิทางถงึกรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

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

 
รายการการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น ข ึน้อยูก่บัเหตกุารณ์ตา่ง ๆ อาทเิชน่ การจราจร  การ

ซอ่มแซมถนน  สภาพอากาศ  หมิะตก  การเมอืง  การจลาจล  การปกครอง หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืมี
เหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ เป็นตน้ ซึง่อาจมกีารปรบั

เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคาํนงึถงึประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 
 
 
อตัราคา่เดนิทาง 06-10 ม.ีค. / 21-25 ม.ีค./ 05-09 เม.ย.2562 
  30 เม.ย.-04 พ.ค./ 17-21 พ.ค.2562 
 
 

เมลเบริน์-เกาะฟิลลปิ 5 วนั 2 คนื 
(SQ) 

06-10 ม.ีค./ 05-09 เม.ย. 
30เม.ย.-04 พ.ค./ 17-21 พ.ค. 

21-25 ม.ีค.62 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งละ 2 ทา่น  35,900 38,900 

พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,800 8,900 
ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 21,900 23,500 
 
 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารทา่นละ 5,300 บาท //  
คา่ทปิคนขบัและคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,200 บาท  ชําระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง ** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนํีา้มนั  ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ
ภายหลงั*** 
 
หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ํานวนไมต่ํา่กวา่ 20 ทา่น (ไมม่ี

ราคาเด็ก) หากผูโ้ดยสารมจีํานวนตํา่กวา่จํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นเปลีย่นแปลง
รายการการเดนิทางและเปลีย่นแปลงอตัราคา่เดนิทาง 

• การดาํเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงัน ัน้จงึขอความ
รว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารสําหรบัการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดี
และความสะดวกรวดเร็วในการดาํเนนิการขอวซีา่และทกุทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ที่
สถานทตูพรอ้มถา่ยภาพและสแกนนิว้ 

ปรับราคาทัวร์ 
24 ธ.ค.61 

 



 
• กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของ

ทางบรษิทัทวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถ
ยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 

 
อตัรานีร้วมบรกิาร 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรล์น ์เสน้ทาง กรงุเทพฯ-เมลเบริน์//เมลเบริน์-กรงุเทพฯ 

ชัน้ประหยดั 
• คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ, คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เด็กอายตํุ่ากวา่ 1 

ปี และผูใ้หญอ่ายเุกนิ 75 ปีไดรั้บความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนั) 
• คา่ภาษีน้ํามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ 
ณ วันที ่ 24 ธ.ค.2561 
 
อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 
• คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
• คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง คา่โทรศัพท ์  คา่ซกัรดี 

ฯลฯ 
• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
• คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ออสเตรเลยีและคา่บรกิาร ชําระพรอ้มคา่ทวัรท์า่นละ 5,300 บาท 
• คา่ทปิพนกังานขบัรถ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทีจ่ะตอ้งชําระเพิม่พรอ้มคา่ทวัร ์ทา่นละ 1,200 บาท 
• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแตล่ะโรงแรม 
• คา่น้ําดืม่ระหวา่งทัวร ์(ไมไ่ดแ้จกน้ําดืม่ระหวา่งทัวร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนือ่งจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่น

ใหญจ่ะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศัพท ์คา่ซกั

รดีฯลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรับคา่น้ํามนั, คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืคา่แปลเอกสาร, 
คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนอืจากการประกนัอบุตัเิหต ุ สามารถตดิตอ่ไดจ้ากบรษัิท
ประกนัภยัตา่ง ๆ  

 
การชําระเงนิ  
 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน 20,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น สําหรับการจองทัวร์
สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 21 วันทําการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจําคา่
ทัวรท์ัง้หมด 
 
การยกเลกิ 
• หากมกีารยกเลกิมากกวา่ 45 วันทําการ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิมดัจําคา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิ 

(เงือ่นไขตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ) และหากมกีารดําเนนิการในการยืน่วซีา่แลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เก็บคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ทา่นละ 5,300 บาท 

• หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วันทําการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจําคา่ทัวร ์
• หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 21 วันทําการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
• หากผูโ้ดยสารทา่นใดยืน่วซีา่แลว้และไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชําระคา่มดัจําที ่20,000.- บาท และ

คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ทา่นละ 5,300 บาท 

 



 
• หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซีา่ผา่นเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืเงนิมดัจํา กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นื
เงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง
เป็นสําคัญ 

o กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตุการณ์
ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุทําใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิ จนกว่าจะไดรั้บการยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษัิททัวร์
ตดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื่องจากภัยธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ๆ 
ทีม่เีหตทํุาใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลับไดต้ามกําหนดการเดนิทางของรายการทัวร ์ 

o บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ
หา้มนําเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผล
ใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจํานวนทัง้หมด
หรอืบางสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
o บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบ
ตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิตามทีส่ายการบนิกําหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณี
เทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้่า
กว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี
ขอ้กําหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสําหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็น
พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมโีรคประจําตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิ
กว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร ์เป็นการกําหนดตลอดทัง้ปี หรอืกําหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวันเดนิทางดังกล่าว
ตรงกับวันที่สถานที่เขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง
ออนไลน ์โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะสลับรายการเพือ่ให ้
ท่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดรั้บจากทาง บรษัิท 
supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไม่
สามารถเขา้ชมสถานที่ดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯ จะไม่มกีารคืนเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ําระค่า 
Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็น
สว่นใหญ ่ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทัวร ์

 
 
 
 

 



 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพัก
แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 
เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี
หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั
เสรมิ โดยในกรณีทีพ่กั 3 ทา่นบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบทีเ่สรมิ
เตยีงได ้ดงัน ัน้อาจตอ้งเสยีคา่หอ้งพกัเดีย่วเพิม่หรอืนอนหอ้งละ 3 ทา่นแบบ
ไมม่เีตยีงเสรมิ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และ
ไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะ
แตกตา่งกนั 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
เอกสารในการขอวซีา่ประเทศออสเตรเลยี 
(การยื่นวีซ่า ให้ผู ้เดนิทางเตรียมเอกสารท ัง้หมดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตาม

รายละเอยีดดา้นล่างนี ้เนือ่งจากปัจจุบนัมผีูเ้ดนิทางเขา้ไปพกันกัในประเทศออสเตรเลยี
มากมาย ทําใหก้ารพจิารณาวซี่าเป็นไปอยา่งเขม้งวด ดงัน ัน้เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการ
พจิารณา จงึขอความรว่มมอืใหผู้เ้ดนิทางทุกทา่น กรอกรายละเอยีดตามฟอรม์ดา้นลา่งพรอ้ม
แนบมาพรอ้มกบัเอกสารหลกัฐานการยืน่ขอวซีา่ดว้ย) 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน  
- โดยนับวันเริม่เดนิทางเป็นหลัก หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แตห่ากนับแลว้

ตํ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทาง  
- หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับวซีา่อยา่งนอ้ยไมตํ่า่กวา่ 3 หนา้   
- หากทา่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของ

ทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่  
- ทา่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจํ่าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททวัร ์หากมกีารสญูหาย 

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จํานวน 2 รปู เนน้ขนาดใบหนา้   
o สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายตุํา่กวา่ 20 ปี  
- ใชสํ้าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเด็กอายไุมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสําเนาสตูบิตัรดว้ย

และกรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่าํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สําเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  
o สําเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o สําเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o สําเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้  
 
o หนงัสอืรบัรองการทาํงาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองการทํางานของบรษัิททีทํ่างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ทํางาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ (หนังสอืรับรองการทํางานออกมาไม่
เกนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่) 

 



 
- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดย

ระบตํุาแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลา
และ สําเนาบตัรประจําตัวราชการ 1 ชดุ (หนังสอืรับรองการทํางานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วี
ซา่) 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สําเนากรมพัฒนาธรุกจิการคา้ หรอื สําเนา
หนังสอืรับรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมตํ่า่กวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

- กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนา

ทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีน

สมรสพรอ้มแสดงสําเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นีเ้พือ่แสดงความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุร
ดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีทา่นทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทํางานและ
หลกัฐานทางดา้นการเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลักษณ์อกัษร ชีแ้จง
การรับรองคา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิ 
หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนีห้ากความสมัพันธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธ
การยืน่คํารอ้งขอวซีา่นี)้   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา 
- ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  

เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนังสอืรับรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่) 
 

o หลกัฐานการเงนิ   
o สเตทเมน้ทบ์ญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ (Bank Statement) ออกโดยธนาคาร รายการอพัเดทไมเ่กนิ 

15 วนันบัจากวนัยืน่วซีา่ ออกยอ้นหลงั 6 เดอืนและตอ้งมตีราประทบัจากธนาคาร ยอดเงนิไมน่อ้ย
กวา่ 6 หลกั  
*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิ
เพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลํิาเนา 
- กรณีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัว ตอ้งขอหนังสอืรับรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทําจดหมาย

รับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัวเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพันธเ์พือ่ชีแ้จงตอ่สถานทตูอกี 
1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสํีาเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจด
ทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่ตอ้งขอหนังสอืรับรองจาก
ธนาคาร 1 ฉบบั และทําจดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มระบชุือ่และความสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

• เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิาหรือมารดา) ตอ้งขอหนังสือยนิยอมใหลู้กเดนิทางไป
ต่างประเทศออกโดยเขตหรืออําเภอจากผูป้กครองบดิาหรือมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมี
หนังสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา หรอืถา้ไม่ได ้
เดนิทางทัง้กับบดิาและมารดา ทัง้คู่จะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกับผูอ้ ืน่โดยมี
การรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

• กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็น
ผูด้แูลบตุร  

• ผูส้งูอาย ุ75 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลทีส่ถานทตูกําหนดให ้พรอ้มมขีอ้ความรับรอง
จากแพทยว์่าสามารถเดนิทางไปต่างประเทศไดโ้ดยลําพังโดยมติอ้งมผีูดู้แลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอก
รายละเอยีดสุขภาพไดจ้ากแบบฟอร์มของสถานทูตออสเตรเลียเท่านัน้ และผูเ้ดนิทางที่อายุเกนิ 75 ปี 
จะตอ้งเตรยีมพาสปอรต์และรูปถ่ายสําหรับไปตรวจสุขภาพดว้ยและใบประกันสุขภาพทีต่อ้งเสยีค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิเอง(จากบรษัิทประกนัภยั) 

 



 
***กรณีที่ผูสู้งอายุ 75 ปีขึน้ไปยืนยันที่จะเดนิทาง บรษัิทฯจะดําเนินการและแนะนําใหย้ื่นวีซ่าก่อนวัน
เดนิทางมากกวา่ 45 วัน และตอ้งจ่ายค่าทัวรท์ัง้หมดกอ่นเดนิทาง 20 วัน ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านหรอืออกไม่
ทันตามกําหนดวันเดนิทางมผีลทําใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบไมว่า่กรณีได ๆ ทัง้ส ิน้ และจะไม่
รับผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนอืงจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษัิทฯจะ
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทีผ่ลวซีา่ออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณี
นี*้** 

***กรณีผูส้งูอาย ุ75 ปีข ึน้ไป ทีย่นืยนัจะใหย้ืน่วซีา่  เนือ่งจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่เป็นเวลานาน 
และมคี่าใชจ้่ายเพิม่ในการทําประกันสุขภาพซึง่ลูกคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกับตอนยืน่วีซ่า  (ราคาขึน้อยู่กับ
บรษัิทฯ ประกันนัน้ๆ)  หลังจากยืน่วซีา่แลว้ รอการดําเนนิการประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอรม์ 
(Health Form) เพือ่ไปตรวจสขุภาพกบัโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูกําหนด หลังจากนัน้รอผลการพจิารณาวซีา่ 
ทัง้นีว้ซีา่ขึน้อยูก่บัผลของสขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบคุคล ซึง่วันรับผลวซีา่ไม่
สามารถระบไุด ้ 
กรณีของผูถ้อืบตัร APEC Card 
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชสํ้าหรับเดนิทางเพือ่ธรุกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทัวรจ์ะตอ้งยืน่ 
วซีา่ท่องเทีย่ว เนื่องจากการท่องเทีย่วจะตอ้งยืน่วซีา่แบบท่องเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลูกคา้จะใชบ้ัตรเอ
เบค (APEC CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  
หมายเหต  ุ หากย ืน่วซี ่าทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) ทา่นอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดย
อตัโนมตั  ิเน ือ่งจากตามเง ือ่นไขวซี ่าประเทศออสเตรเลยี จะยดึตามวซี ่าลา่สุด แลว้จะยกเลกิวซี ่าเก า่
โดยอตัโนม ตั )ิ  ท ั�งน ี�ข ึ�นอย ู่ก บัด ุลพ นิ จิของลูกค า้ในการ ต ดัสนิใจ  ตอ้งการสอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ : 
http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 344 6300 
 
*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร 
และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้ง
ใหมก่็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตาม
นัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 
***  กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิคา่มดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรง
กบัทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซีา่ ท่านจะตอ้งแจง้ความจํานงแก่บรษัิททัวรใ์ห ้
ทราบล่วงหนา้ แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนกําหนดวันยืน่วซีา่และท่านไมส่ามารถนําหนังสอื
เดนิทางมาแสดงไดท้ัน ทา่นนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแกส่ถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป
ท่องเทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิ
วัตถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
จรงิและจะคนืใหท้่านหลังจากทัวรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก  ***                       
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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