ทัวร์ ออสเตรเลีย : TOUR18804

\

โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) พร้อมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus
กำหนดกำรเดินทำง
เดือน พฤษภำคม 2562
เดือน มิถุนำยน 2562
เดือน สิ งหำคม 2562

8 - 12, 22 - 26
12 - 16, 26 - 30
07 - 11, 21 - 25

วันแรก

สนำมบินสุ วรรณภูมิ – บริสเบน

21.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการ
บิน ไทย แอร์เวย์ (TG) ซึ่ งจะพบเจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบริ สเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยสำยกำรบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 473
(ใช้ เวลำในกำรเดินทำง 9 ชั่วโมง)

23.59 น.
วันที่สอง

บริสเบน – ชมเมือง – โกลด์ โคสต์

12.05 น.

จากนั้นนาท่านชมเมือง บริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อนั ดับ
นาท่านชม นครบริ สเบน เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศ ตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าบริ สเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด
และเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดของ รัฐควีนส์แลนด์ที่เจริ ญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับสมญานามว่า “รัฐ
แห่งการพักผ่อน” นาท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริ มฝั่งแม่น้ าบริ สเบน ที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วย
พืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์ ผ่านชมซิ ต้ ี ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็ น
แหล่งร้านค้าที่เรี ยกว่าย่านควีนส์สตรี ท มอลล์ ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปปิ้ งกับสิ นค้าหลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโกลด์โคสต์ อิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั ISLANDER GOLDCOAST HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันที่สำม

โกลด์ โคสต์ - ดรีมเวิล์ด – โกลด์ โคสต์

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ดรี มเวิลด์ สุ ดยอดสวนสนุกของทุกคนในครอบครัวที่จะทาให้ท่านได้สนุกเร้าใจกับเครื่ องเล่น
มากมาย ไม่วา่ จะเป็ น GIANT DROP เป็ นเครื่ องเล่นที่ยกที่ข้ ึนสู งถึง 119 เมตรก่อนจะดิ่งลงด้วยความเร็ ว และยังเป็ น
เครื่ องเล่นที่ได้รับบันทึกในหนังสื อกินเนสบุ๊คว่าเป็ นเครื่ องเล่นที่สูงที่สุดในโลก และเสี ยวสุ ด ๆ กับเครื่ องเล่นที่ชื่อ
THE CLAW โดยจะเหวี่ยงท่านเป็ นรู ปทรงกลมด้วยความเร็ วสู ง สนุกต่อกับ THE CYCLONE รถไฟเหาะตีลงั กา
ด้วยความเร็ วและเสี ยวสุ ด ๆ นอกจากนี้ยงั มีเครื่ องเล่นอื่น ๆ อีกที่จะทาให้ท่านได้สนุกทั้งวัน อาทิ เช่น BUZZSAW
และ TOWER OF TERROR II สาหรับเด็กก็ยงั มีเครื่ องเล่นอีก มากมาย
อิสระอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย
ให้ท่านได้ถ่ายรู ปอย่างใกล้ชิดกับเจ้าโคอาล่าแสนเชื่อง หรื อจะป้อนอาหารจิงโจ้ รวมถึงการแสดงสาธิ ตการตัดขน
แกะที่จาลองฟาร์มเลี้ยงแกะในชนบทของประเทศออสเตรเลีย และให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้ งของที่ระลึกก่อน
เดินทางกลับสู่ ที่พกั
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั ISLANDER GOLDCOAST HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่สี่

อิสระตำมอัธยำศัย (ไม่ มรี ถและอำหำรบริกำร)

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำในโรงแรม
ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ งฮำร์ เบอร์ ทำวน์ เอ้ ำท์ เล็ต ศูนย์รวมแบรนด์ช้ นั นา ทั้งในประเทศและต่าง ประเทศท่ า น
เลื อ กซื้ อ และช้อ ปสิ น ค้าต่ างๆมากมาย สนุ ก สนานกับ การช้อ ป ปิ้ งสิ น ค้าแบรนด์ในประเทศ อาทิ เช่ น ROXY,
BILLABONG, RIP CURL, QUICKSILVER เป็ น ต้ น ห รื อสิ น ค้ า กี ฬา เช่ น SPEEDO, NIKE, ADIDAS, THE
NORTH FACE จากนั้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ดงั ต่างๆ เช่น KATIES, LILI, LISAHO, MARCO
POLO, CALVIN KLEIN JEANS, DIESEL, ESPRIT, LACOSTE, TOMMY HILFIGER เป็ นต้น เซิ ร์ฟเฟอร์ พารา
ไดซ์เป็ นศูนย์รวมของห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าบู ติคชั้นนาของบรรดานักออกแบบและผูผ้ ลิตเสื้ อผ้าในภู มิภาค

โกลด์โคสต์ให้เลือกเดินชมและซื้ อหาอย่างมากมาย หรื ออาจเลือกไปเดินชมสิ นค้าท้องถิ่นและงานฝี มือคุณภาพดี ที่
ตลาดริ มชายหาดหรื อตลาดพื้นเมื องของออสเตรเลีย แวะไปสัมผัสและเล่นเซิ ร์ฟไล่ตามจับคลื่นที่ โกลด์โคสต์ใน
พื้นที่ยอดนิ ยม อาทิ เบอรี น เฮด (BURLEIGH HEADLAND) กรี นเมาท์ (GREENMOUNT) เคอร์ร่า (KIRRA) ซี เวย์
(SEAWAY) และ SNAPPER ROCKS หรื อเพิ่มความท้าทายด้วยกิจกรรมทางน้ า เช่น สกีน้ า เรื อลากร่ ม เจ็ทสกีและ
เรื อใบก็ถือเป็ นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
อิสระอำหำรกลำงวันและเย็น
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั ISLANDER GOLDCOAST HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันที่ห้ำ

บริสเบน – โกลด์ โคสต์ – กรุ งเทฯพฯ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำในโรงแรม
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบินเมืองบริสเบน เพื่อเดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพฯ
เดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 474
ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ

14.00 น.
20.20 น.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
*** สำยกำรบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม ***

อัตรำค่ำบริกำร
อัตรำค่ำบริกำร

รำคำรวมตัว๋ เครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

48,900.7,900.-

พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ ำนละ

*** โปรแกรมนีร้ วมค่ ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย***
*** ในกำรเดินทำงในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึน้ ไป ***
*** กรณีผ้ ูเดินทำงในคณะมีไม่ ถึง 15 ท่ำน อำจมีกำรปรับเปลีย่ นรำคำ ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มีแถมกระเป๋ำเดินทำงให้ นะคะ ***
กรุ๊ ปเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน 2562 นำ้ หนักกระเป๋ำ 30 กิโลกรัม เดือนกรกฎำคมเป็ นต้ นไปนำ้ หนักกระเป๋ำอนุญำตให้ โหลด
ได้ 20 กิโลกรัมต่ อท่ำน และถือขึน้ เครื่ องได้ 7 กิโลกรัม
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
รำคำนีร้ วมค่ ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี

ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ และ พนักงำนขับรถ ตำมธรรมเนียม 6 เหรียญต่ อวัน ต่ อคน
(โดยเฉลีย่ 36 เหรียญออสเตรเลียดอลล่ ำ/ท่ ำน)
ค่ ำทิปคนยกประเป๋ำที่โรงแรมไม่ มเี พรำะควรยกกระเป๋ำด้ วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง
เพรำะโรงแรมส่ วนใหญ่ ไม่ มพี นักงำนยกกระเป๋ำเพียงพอ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
เงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรชำระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรำนต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอำศัยอยู่ต่ำงจังหวัดให้ แจ้ งกับทำงบริษทั ให้ ทรำบตั้งแต่ ทำกำรจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้น
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้น
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรำนต์ )
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำออสเตรเลียไม่ ทันกำหนดและทำงบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินทำงลูกค้ ำ
จะต้ องจ่ ำยเงินค่ ำทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนกำรออกตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทำงบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรให้ บริกำร
กำรยกเลิกและกำรคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกำล เช่ น ปี ใหม่ สงกรำนต์ ช่ วงเดือนตุลำคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ ำก่ อน 45 วันจะไม่ เก็บค่ ำมัดจำ
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด

กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สำมำรถคืนเงินค่ ำตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย ไม่ ทันกำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบิน และ ผลวีซ่ำของ
ท่ ำนไม่ ผ่ำน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ ำทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด

เอกสำรในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
กรุ ณำเตรียมเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทำงบริษทั ฯ เพื่อทำวีซ่ำก่ อน 21 วันทำกำร
*** (เนื่องจำกกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย ต้ องใช้ เวลำในกำรยื่นวีซ่ำ 15 วันทำกำร) ***
เงื่อนไขในกำรพิจำรณำวีซ่ำ
กำรพิจำรณำอนุมตั วิ ซี ่ ำนั้นขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูตเท่ ำนั้น ทำงบริษทั ฯ เป็ นแค่ ตวั แทนยื่นวีซ่ำไม่ สำมำรถแทรกแซงกำร
พิจำรณำวีซ่ำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มเี อกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ ที่จะเดินทำงไป
ท่ องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ ำนั้น
** กรุ ณำเตรียมเอกสำรให้ ครบตำมที่สถำนทูตกำหนด **
ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภำคม 2559 เป็ นต้ นไป กระทรวงกิจกำรตรวจคนเข้ ำเมื องและพิ ทั กษ์ เขตแดนจะเริ่ มกำรเก็บข้ อ มูล ด้ ำนไบโอ
เมตทริกซ์ จำกผู้สมัครทุกท่ ำนที่สมัครขอวีซ่ำเพื่อเดินทำงไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่ำทุกท่ ำนจะต้ องมำติดต่ อที่ศูนย์ ยื่นวีซ่ำออสเตรเลียด้ วยตนเองเพื่อสแกนลำยนิว้ มือ***
1.สำหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต )ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐำนกำรเงินโดยใช้ สมุดเงินฝำกตัวจริง หรื อ Statement ที่ออกจำกธนำคำร ย้ อนหลัง 6 เดือน อย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ง เท่ ำนั้น!!! ถ้ ำ
ให้ สำเนำสมุดเงินฝำกไม่ สำมำรถใช้ ยื่นวีซ่ำออสเตรเลียได้
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงำนบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภำษำอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ ำของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทำธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนกำรค้ ำ) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภำษำอังกฤษ)
4. กรณีข้ำรำชกำร ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภำษำอังกฤษ หรื อ ภำษำไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ ที่เดินทำงพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสื อรับรองการเรี ยน (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น

3. สำหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทำงพร้ อมผู้ปกครองและอำยุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาจากที่วา่ การอาเภอ
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สำมำรถใช้ บัตรประชำชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดำ หรื อ มำรดำเป็ นข้ ำรำชกำร : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สำหรับผู้ใหญ่ ที่อำยุเกิน 75 ปี
ต้ องซื้ อ ใบประกันสุ ข ภำพสำหรั บ ผู้ สูงอำยุที่ เดิน ทำงไปต่ ำงประเทศ (จำกบริ ษั ท ประกันภั ย) จำกนั้ นยื่ นเอกสำรทั้ งหมดเข้ ำ
สถำนทู ตออสเตรเลียไปก่ อนและจำกนั้ นสถำนทู ตจะให้ แบบฟอร์ มกำรตรวจสุ ขภำพมำเพื่ อนำไปตรวจที่ โรงพยำบำลที่ ทำง
สถำนทูตกำหนดเท่ ำนั้น
5. สำหรับบุคคลที่ถือพำสปอร์ ตต่ ำงประเทศแต่ มถี ิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดิ นทางถือหนังสื อเดิ นทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดื อน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลำในกำรพิจำรณำผลวีซ่ำขึน้ อยู่กบั ทำงสถำนทูต)
*** กรุ ณำจัดเตรียมเอกสำรตำมที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ ำน ***
หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรียกสั มภำษณ์ ทำงบริษทั ฯ ขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำย และโปรดแต่ งกำยสุ ภำพ
ทั้งนีท้ ำงบริ ษัทฯ จะส่ งเจ้ ำหน้ ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษัท
ใคร่ ขอรบกวนท่ ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ ำวด้ วยเช่ นกัน
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นำ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติ การเดิ นทางท่ องเที่ ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดิ นทางบุ คคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดิ นทางไม่ ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติ ส่ อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุ ผลใดๆ ก็ต ามที่ กองตรวจคนเข้าเมื องได้
พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่าง
ด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษ ทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่องจำกกำรท่ องเที่ยวนี้เป็ นกำร
ชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริ ษัทตัวแทนในต่ ำงประเทศ ท่ ำนไม่ สำมำรถที่จะเรี ยกร้ องเงินคื น ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ใน

กำรใช้ บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มผี ้ เู ดินทำงตำ่ กว่ ำ 20 ท่ ำน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทำงทรำบล่ วงหน้ ำก่ อน 10 วัน
กรุ ณำกรอกข้ อมูลตำมควำมจริ ง
เพื่อประโยชน์ ในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียของท่ ำน
1. ชื่ อ - นำมสกุล(ภำษำไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นำมสกุลเดิม (ในกรณีที่มกี ำรเปลีย่ นชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________
สำเหตุในกำรเปลีย่ นชื่ อ-นำมสกุล _____________________________________________________________________
2. สถำนภำพ

โสด

แต่ งงำนจดทะเบียน

แต่ งงำนไม่ จดทะเบียน

หย่ ำ

หม้ ำย

3. ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้ำน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่ อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________________________
วันที่เริ่มทำงำน / ศึกษำ ____________________________________________________________________________
5. ที่อยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทำงำน / สถำนศึกษำ _____________________________________________________________________
7. ตำแหน่ งหน้ ำที่กำรงำน (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทำงำน_________________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทำงไปด้ วย _______________________________________________________________________
ควำมสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทำงร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศนีม้ ำก่ อนหรื อไม่

เคย

10. ท่ ำนเคยโดนปฎิเสธวีซ่ำจำกสถำนฑูตใดหรื อไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

เมื่อท่านได้ทาการจอง ทัวร์ออสเตรเลีย กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาทาการค่ะ

