ซิดนีย-พอรตสตีเฟน 5 วัน

ลองเรือชมอาวซิดนียที่ถือวามีทัศนียภาพงดงามที่สุด
ลองเรือชมปลาโลมา ตื่นเตนกับการนั่งรถขับเคลื่อนสี่ลอ
บนเนินทรายสุดลูกตา ชมบลูเมาทเทน และนั่งกระเชาไฟฟาและการแสดงตัดขนแกะ
โดยสายการบินไทย (TG)

ขอนําทานเยือนประเทศออสเตรเลีย ดินแดนแหงความฝน ชมนครซิดนีย โดยสายการบินไทย และนําทานทองเที่ยวชมสถานที่
ขึ้นชื่อของประเทศออสเตรเลีย
นครซิดนีย
นําทานลองเรือชมอาวซิดนีย พรอมชมทัศนียภาพของสะพานฮารเบอร ใหทานเที่ยวรอบเมือง ชมชายหาดที่ชาวออสซี่
นิยมมาพักผอน เที่ยวชมสวนสัตวพื้นเมือง ชมการตัดขนแกะ รับประทานอาหารแบบบารบีคิว ชมความงดงามของวน
อุทยานบลูเมาทเทนส พรอมใหทานนั่งรถไฟรางเดียวที่ชันที่สุดในโลก พรอมใหทานเลือกซื้อสินคาอยางจุใจ
พอรตสตีเฟน นําทานนั่งเรือชมปลาโลมา และสนุกสนานกับการขับเคลื่อนรถสี่ลอไปบนเนินทรายที่นาตื่นเตนและเลนกระดานลื่น
ไถลไปตามเนินทราย

กําหนดการเดินทาง

วันแรก
16.30 น.
19.10 น.
วันที่สอง
08.30 น.

Syd-Port5D/TG

11-15/ 18-22/ 25-29
09-13/10-14/ 16-20/ 23-27/ 30ก.ค.-03 ส.ค.
06-10/ 13-17/ 20-24/ 27-31
10-14/ 17-21 /24-28

เดือนมิถุนายน 2557
เดือนกรกฎาคม 2557
เดือนสิงหาคม 2557
เดือนกันยายน 2557

กรุงเทพฯ
พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอรสายการบินไทย
เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกทานดานเอกสารและกระเปาสัมภาระ
นําทานเหินฟาสูนครซิดนีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475

D7-12

ซิดนีย-ชมเมือง-ลองเรือชมอาว
เดินทางถึงนคร ซิดนีย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนําทานชมรอบนครซิดนีย
เมืองเอกแหงรัฐนิวเซาทเวลส ชมหาดบอนได Bondi Beach หาดทรายที่หนุมสาวชาวออสซี่ชอบมาอาบแดด
ทามกลางสายลมแสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝง ผานชมบานของเศรษฐีบนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศน
ของอาวซิดนียแ ละทองทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟคที่ เดอะแก็ป The Gap นําชมมาหินของมิสซิส
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กลางวัน
บาย

ค่ํา

วันที่สาม
เชา
กลางวัน
บาย

ค่ํา

วันที่สี่
เชา

กลางวัน
บาย

แม็คควอรี่ มาหินตัวโปรดของภรรยาของผูส ําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส ซึ่งจากมุมนีท้ านสามารถ
เห็นทัศนียภาพของสะพานซิดนียฮารเบอรและโอเปราเฮาสไดทั้งสองแหงพรอมกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ทาเรือเซอรคูลาคีย ซึ่งเปนทาจอดเรอขนาดใหญของเมืองซิดนีย และมีเรือหลายลํา
ลองเรือสูจุดทองเที่ยวตาง ๆ หลายแหง นําทานเดินทางสูทาเรือ เพื่อเตรียมตัวลงเรือ นําทาน ลองเรือชม
ความงามของอาวซิดนีย ที่ไดชื่อวาเปนอาวที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่ง ผานชมโรงละครโอเปราเฮาส Opera
House ซึง่ มีหลังคาเปนรูปเรือใบซอนเลนลมตามสถาปตยกรรมใหม ซึ่งออกแบบโดย ยอรน อูซอง สถาปนิก
ชาวเดนมารค ซึ่งใชเวลาในการกอสรางนานถึง14ป ดวยงบประมาณในการกอสรางกวารอยลานเหรียญ ชม
หมูเรือชักใบ เลนลมกับความงดงามของสะพานฮาเบอร Harbour Bridge บนอาวซิดนีย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Travelodge Sydney หรือเทียบเทา
ซิดนีย-พอรตสตีเฟน–ลองเรือชมปลาโลมา-รถขับเคลือ่ นสี่ลอ-ซิดนีย
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม จากนัน้ นําทานเดินทางสู พอรตสตีเฟน หรือบริเวณอาวเนลสัน นําทาน
เดินทางสูทาเรือ
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตบนเรือ
ใหทาน ลองเรือชมปลาโลมาปากขวด ทีอ่ าศัยอยูตามธรรมชาติ เชิญทานเพลิดเพลินและประทับใจใน
ความนารักของปลาโลมาจะวายเคียงคูไปกับเรือของทาน
จากนั้นนําทานเดินทางสูเนินทรายบริเวณอาวอัน
นา ตื่นเตนกับการนั่ง รถขับเคลื่อนสี่ลอ บุกตะลุยไปตามเนินเขาลูกเล็กลูกนอยของทะเลทราย จากนั้นนํา
ทานสูยอดเนินทราย ใหทานใชบอรดสไลดตัวลงมาตามเนินทรายอยางสนุกสนาน สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางกลับสูนครซิดนีย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Travelodge Sydney หรือเทียบเทา
ซิดนีย-โคอาลาปารค-ชมการตัดขนแกะ-อุทยานบลูเมาทเทนส-Scenic Railway &
Cableway-ซิดนีย
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม จากนัน้ นําทานเดินทางสูสวนสัตวพื้นเมืองที่ โคอาลาปารค นําชมสวนสัตว
เปดที่รวบรวมสัตวพื้นเมืองออสเตรเลียที่หาดูไดยาก อาทิ หมีโคลา จิงโจ วอลลาบี้ นกอีมู วอมแบท และอืน่ ๆ
อีกมากมาย ชมการใหอาหารและสนุกสนานกับการถายรูปกับบรรดาสัตว รวมทั้งชม การสาธิตการตัดขนแกะ
พันธุตางๆ และการตอนแกะดวยสุนัขแสนรู
รับประทานอาหารกลางวันแบบบารบีคิวภายในฟารม
นําทานเดินทางสู อุทยานบลูเมาทเทน ชมเขาสามอนงค Three Sister ที่เปนตํานานความรักอันแสนเศรา
ของยักษสาวอะบอริจิ้น และชมความงามของวนอุทยานแหงชาติไกลสุดลูกตา นําทานสูสถานีรถรางไฟฟา
Railway เพื่อนั่งรถรางไฟฟา

ซึ่งดัดแปลงมาจากรถขนถานหินในสมัยกอน และมีความชันถึง 52 องศา วิ่งผานทะลุหุบ

เขาอันสูงชันและใหทานไดขึ้นกระเชาตัวใหมลาสุด Scenic Cableway จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองซิดนีย

ค่ํา

Syd-Port5D/TG

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Travelodge Sydney หรือเทียบเทา
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วันที่หา
เชา

ซิดนีย - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
จากนั้นอิสระใหทานชมเมืองหรือใหทานเลือกซื้อสินคาจากยานชอปปงตามอัธยาศัย หรือเดินเลนในยานซิตี้
เซ็นเตอร ใหทา นเลือกซื้อผลิตภัณฑเดวิดโจนส จากหางสรรพสินคาดังเดวิดโจนส หรืออิสระใหทานเลือก
เดิน มายเออร หรือควีนส วิคตอเรีย บิวดิ้ง แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย
(อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย) สมควรแกเวลาใหทานเตรียมตัวเดินทางสูสนามบินนครซิดนีย
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 472
เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

17.05 น.
22.35 น.

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

อัตราคาเดินทาง

11-15/ 18-22/ 25-29
09-13/10-14/ 16-20/ 23-27/ 30ก.ค.-03 ส.ค.
06-10/ 13-17/ 20-24/ 27-31
10-14/ 17-21 /24-28

ซิดนีย- พอรตสตีเฟน 5 วัน (TG)

ราคารวมตั๋ว

เดือนมิถุนายน 2557
เดือนกรกฎาคม 2557
เดือนสิงหาคม 2557
เดือนกันยายน 2557

ราคาไมรวมตั๋ว

ผูใหญราคาทานละ

59,300

31,900

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใ หญ 1 ทาน

56,900

30,900

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใ หญ 2 ทาน เสริมเตียง

53,900

28,300

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใ หญ 2 ทาน ไมเสริมเตียง

51,900

26,500

ทานที่ประสงคจะพักเดี่ยว เพิ่มทานละ

6,900

6,900

ทานที่ตองการพักสามทาน ทานที่ 3 ลด

-1,000

-1,000

หมายเหตุ
• การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมต่ํากวา 20 ทาน หากผูโดยสารมีจํานวนต่ํา
กวาจํานวนดังกลาว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและเปลี่ยนแปลงอัตราคาเดินทาง
• กรณีทานที่ตองการเดินทางโดยแยกกลับ ไมตองการกลับพรอมคณะ กรุณาแจงความจํานงกับเจาหนาทีเ่ พื่อทํา
การจองตั๋วแยกกลับ โดยมีคาธรรมเนียมทานละ 3,000 บาท และอยูตอไดไมเกิน 7 วันนับจากวันกลับของคณะ และ
หากมีการเปลี่ยนแปลงวันกลับแลว ไมสามารถเปลี่ยนกลับคืนหรือเปลี่ยนซ้ําสองได และการแยกกลับโดยใชตั๋วหมู
คณะไมสามารถเปลี่ยนสนามบินที่ออกได จะตองเปนสนามบินตามโปรแกรมทัวรเทานั้น หากมีความตองการแยก
กลับนอกเงื่อนไขนี้ จะตองซื้อตั๋วโดยสารเปนตั๋วเดี่ยวและมีคาธรรมเนียมในการทําตั๋วเดี่ยว เช็คราคาไดจาก
เจาหนาที่ทัวร
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อัตรานี้รวมบริการ
• คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เสนทาง กรุงเทพฯ-ซิดนีย- กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
• คาโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
• คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการที่ระบุ
• คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
• คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
• คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
• คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย
• คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ํากวา 1 ป และผูใหญอายุเกิน 75 ปไดรบั ความ
คุมครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน
• คาทิปพนักงานขับรถ
• คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางทีม่ ีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที่ 05 มี.ค.2557
อัตรานี้ไมรวมบริการ
• คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน)
• คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
• คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครือ่ งดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
• คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
• คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
• สําหรับราคานี้บริษัทฯ จะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
• คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
• คาทิปหัวหนาทัวรทเี่ ดินทางไปพรอมคณะ ซึ่งต่ําสุดโดยประมาณ 3 ดอลลารออสเตรเลียตอทานตอวัน
• คาทิปพนักงานยกกระเปา ซึ่งขึ้นอยูกับอัตราเรียกเก็บคาบริการจากแตละโรงแรม
• คาประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดตอไดจากบริษัทประกันภัยตาง
ๆ
การชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหนึง่ ทาน สําหรับการจองทัวรสวนที่เหลือจะขอ
เก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
การยกเลิก
• หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 30 วันทํางาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมด
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• หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ผูโดยสารตองชําระคามัดจําที่ 20,000.- บาท และคา
วีซาตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
• หากผูโดยสารทานใด วีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา
หมายเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ
• กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นและมี
เหตุทําใหการเดินทาไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได
• บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง
เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขา
ประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา
เมืองพิจารณาแลว ทางบริษทั ฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คน
ตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย

เอกสารในการขอวีซาประเทศออสเตรเลีย

•

•
•
•
•

•
•

(การยื่นวีซา ใหผูเดินทางเตรียมเอกสารทั้งหมดใหครบถวนและสมบูรณตามรายละเอียดดานลางนี้
เนื่องจากปจจุบันมีผูเดินทางเขาไปพักนักในประเทศออสเตรเลียมากมาย ทําใหการพิจารณาวีซาเปนไปอยาง
เขมงวด ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณา จึงขอความรวมมือใหผูเดินทางทุกทาน กรอก
รายละเอียดตามฟอรมดานลางพรอมแนบมาพรอมกับเอกสารหลักฐานการยื่นขอวีซาดวย)
หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน (โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถ
ใชได แตหากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง) และ
จะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา (หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรุณาเตรียมเลมเกาให
ดวยเนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา (ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณา
ถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกับบริษัททัวร หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ)
รูปถายสีขนาด 2นิ้ว จํานวน 2 รูปพิ้นหลังสีขาว ** รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวก **
สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทั้งเบอรบานและเบอรมือ
ถือ
สําเนาทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบหยา (ถามี) หรือสําเนาสูติบัตร ในกรณีเปนเด็กต่ํากวา 20 ป)
ใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (ตัวจริง) กรณีเปนลูกจาง หรือแมแตขาราชการ หนังสือ
รับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับ
บริษัท หรือ สําเนาทะเบียนการคากรณีเปนเจาของกิจการที่คัดมาไมต่ํากวา 6 เดือน
ขาราชการจะตองสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียนเปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
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• สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยฉบับจริง หรือ Bank Statement ออกโดยธนาคารอัพเดทถึงเดือนปจจุบัน และ ออก
ยอนหลังไมนอยกวา 6 เดือนและตองมีตราประทับจากธนาคารทุกหนา *** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุก
กรณี *** ทัง้ นี้เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อ
กลับสูภูมิลําเนา
• เด็กอายุต่ํากวา 20 ป แนบใบสูติบัตรและกรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา) จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือ
มารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา
หรือถาไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา จะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับผูอื่นโดยมีการรับรอง
คาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดพรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและ
การเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
• กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูดูแลบุตร
• ผูใหญอายุเกิน 75 ป จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลที่สถานทูตกําหนดให พรอมมีขอความรับรองจาแพทยวา
สามารถเดินทางไปตางประเทศไดโดยลําพังโดยมิตองมีผดู ูแลโดยจะตองใหแพทยกรอกรายละเอียดสุขภาพไดจากแบบฟอรม
ของสถานทูตออสเตรเลียเทานั้น และผูเดินทางที่อายุเกิน 70 ป จะตองเตรียมพาสปอรตและรูปถายสําหรับไปตรวจสุขภาพ
ดวย และใบประกันสุขภาพ (จากบริษัทประกันภัย)
*** การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศออสเตรเลียเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยืน่ คํารองใหมกต็ องชําระคาธรรมเนียมใหมทกุ
ครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและ
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
*** กรณีทที่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของ
ทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะ
ขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานจะตองแจงความจํานงแกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหาก
กรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานนั้นจะตองยื่น
เดี่ยวและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแกสถานทูตดวย **
***
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก
***

Syd-Port5D/TG

JUN-SEP 2014

6

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................................................
2. สถานภาพ โสด แตงงานจดทะเบียน

แตงงานไมจดทะเบียน

หยา

หมาย

3. ชื่อ-นามสกุล และที่อยู ของบุคคลที่สามารถติดตอไดเมื่อทานเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย พรอมแจงความสัมพันธ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. ที่อยูปจจุบัน(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย .............................โทรศัพทบาน .............................
โทรศัพทมือถือ .............................
5. ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยูสถานที่ทาํ งาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตําแหนงหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................
โทรศัพท ............................. หมายเลขตอภายใน (ถามี)
7. ชื่อบุคคลทีร่ วมเดินทางไปดวย......................................................................................................
ความสัมพันธกบั ผูเดินทางรวมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
8. ทานเคยเดินทางเขาประเทศออสเตรเลียครั้งสุดทายหรือไม ไมเคย เคย (กรณีที่เคยใหระบุวันที)่
ตั้งแตวันที่ ............................. ถึงวันที่ ............................. รวม วัน

-----------------------------------------------
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