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 The Great Ocean Road ขบัรถบนเสน้ทางท่ีมีววิมหาสมุทรท่ีสวยติดอนัดบัหน่ึงในหา้ของเสน้ทางการขบัรถท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

 *การค้นพบใหม่ ณ อุทยานมรดกโลกเอเยอร์ร็อก Sound of Silence การนั่งทานมือ้คํา่ท่ามกลางหมู่ดาวและความงยีบสงบของ

ทะเลทราย** 

 ท่านม้ือคํ่าท่ีไร่องุ่น ณ เมือง Adelaide แหล่งผลิตไวน์ระดบัโลก 

 ประสบการณ์ใหม่ ณ เมือง Coober Pedy เหมืองโอปอลเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงมาก กบัการพกัโรงแรมใตดิ้นท่ีไม่สามารถหาพกัไดม้าก่อน 
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กาํหนดการเดินทาง 10 – 17 เมษายน 2557  

วนัแรก  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

21.00 น. คณะผูร่้วมเดินทางทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู

ทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าท่ีเวิลด์ไวด์ บาย บ๊ิก คอยอาํนวยความสะดวกด้านเอกสารและ

สัมภาระ  

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น  

00.15 น. เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยาน Melbourne Airport โดย การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 465 (ใชเ้วลาบินประมาณ 

11.50 ชัว่โมง) 

12.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน Melbourne Airport ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร                                                 

14.00 น. นาํท่านเขา้ท่ีพกั Crown Metropol Melbourne และอสิระพกัตามอธัยาศัย พกัผอ่นเพื่อเตรียมตวัใหพ้ร้อมก่อนท่ี

จะร่วมขบวนคาราวานกบัเราในวนัรุ่งข้ึน อยา่งไรก็ตามท่านสามารถเดินเล่นบริเวณรอบโรงแรม ซ่ึงโรงแรมจะ

อยูใ่กลก้บั Outlet และ Casino  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารลอยฟ้าของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้ท่ีพกั Crown Metropol Melbourne  หรือ เทียบเท่า 

วนัทีส่าม Melbourne –Bells Beach – Twelve Apostles Marine National Park – Warrnambool (352km, 5.16hrs) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม   

นําท่านตรวจเช็คความพร้อมในการขับรถแบบคาราวาน (รับรถ และเช็คความพร้อม)                                                                                                      

นาํท่านขบัรถออกจากเมลเบิร์น เราจะขบับน The Great Ocean Road ถนน

สายท่ีมีววิมหาสมุทรท่ีไดช่ื้อวา่มี ความสวยงามท่ีสุดในโลกสายหน่ึง ขบัไป

ตามชายฝ่ังมหาสมุทรของประเทศออสเตรเลีย ผา่นเมืองท่า Geelong เป็นเมือง

ท่ีมีช่ือเป็นอนัดบัท่ีสองของรัฐวกิตอเรีย ขบัต่อ ไปยงัเมือง Torquay แวะพักชมหาด

ทรายสีทองกับคล่ืนยกัษ์สวรรค์ของนักโต้คล่ืนท่ี Bells Beach จุดเล่นเซิร์ฟอนัโด่งดงัท่ี

ช่ือเสียงระดบัโลก อีกทั้งยงัเป็นหาดต้น กาํเนิดของแบรนด์ Rip Curl และ Billabong 

ขบัต่อไปและท่านม้ือเท่ียงกนัท่ีเมือง Lorne (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
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เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนั้นขบัรถต่อไปผ่าน Apollo Bay เมืองชายฝ่ังของออสเตรเลีย เป็นจุดหมายหน่ึงของนักท่องเท่ียวจาก

หลากหลายประเทศ ขบัต่อไปแวะ Gibson Step จุดชมวิว Twelve Apostles แบบส่วนตัว ท่ีน่ีจะไม่มีนกัท่องเท่ียว

เขา้มาถึง ท่านจะไดช้มวิวแบบ 360 องศาพร้อมกบัฟังเสียงอนัไพเราะของคล่ืนทะเล นอกจากน้ียงัมีทางเดินไม้

ยาวลงไปท่ีหาดทราย ขบัต่อไปอีกนิดจะถึง Twelve Apostles Marine National Park  แวะชม “Twelve 

Apostles” เป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาติท่ีเกิดจากการแตกตวัของ

ชายฝ่ังทะเลดว้ยแรงกดัเซาะจากคล่ืนลมในมหาสมุทรแปซิฟิกท่ีพดัเอา

ความเย็น ความชุ่มช้ืนมาจากขั้วโลกใตม้าสู่ทวีปออสเตรเลีย ก่อให้เกิด

เป็นแท่งหินขนาดยกัษ์สีนํ้ าตาลแดงรูปทรงแปลกตา 12 ก้อน ตั้ ง

ตระหง่านข้ึนกลางทะเล หลาย ๆ คนจินตนาการวา่เป็นแกนแคนยอนแห่ง

ทอ้งทะเล หินเหล่าน้ี มีอายุราวกว่า 20 ลา้นปี ซ่ึงต่อมาถูกตั้งช่ือตามนกับุญศกัด์ิสิทธ์ิศาสนาคริสตจ์นไดช่ื้อว่า

เป็น 12 สาวก “Twelve Apostles”  และห่างกบัไปไกลจะเดินไปเจอ Loch Ard Gorge ส่ิงมหสัจรรยท่ี์ธรรมชาติ

สร้างเช่นกนั เกิดจากกระแสคล่ืนลมกดัเซาะ เกิดเป็นหนา้ผา และเวิง้ทะเล

ดา้นในคลา้ยทะเลปิด  จุดหมายสุดท้ายของวัน ขับรถมุงตรงสู่เมือง 

Warrnambool เมืองท่าท่ีมีช่ืออีกแห่งหน่ึงทางตอนใตข้องรัฐวิกตอเลีย 

(ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชวัโมงในการเดินทางไม่รวมเวลาพกัชมวิวและ

รับประทานอาหาร) 

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า  

 นาํท่านขบัรถเขา้ท่ีพกั Quality Suite Deep Blue Hotel ณ เมือง Warrnambool  

วนัทีส่ี่  Warrnambool – Mount Gambier, South Australia – Adelaide (623km, 7.30hrs) 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

นาํท่านขบัจากเมือง Warrnambool ออกจากรัฐวิกตอเรียเขา้สู่เมือง Mount Gambier ท่ีตั้งอยูใ่นรัฐภาคใตข้อง

ออสเตรเลีย เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอนัดบัท่ีสองของรัฐ ทีสถานท่ีสําคญัอยา่ง Blue Lake 

ทะเลสาปท่ีสามารถเปลียนสีได้  และเราจะพกัรับประทานม้ือเท่ียงกันท่ีเมืองน้ีด้วย (ใช้เวลาประมาณ 2.30 

ชัว่โมง) 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย จากนั้นขบัรถมุ่งสู่เมือง Adelaide เมืองท่ีโด่งดงัท่ีสุดในรัฐภาคใตข้อง

ออสเตรเลีย(ใชเ้วลาประมาณ 5 ชัว่โมง) จากเมือง Mount Gambier เราจะ

ขบัผา่นเมือง Naracoorate แลว้ไปแวะพกักนัท่ีเมือง Murray Bridge และ

ไปต่อกนัท่ีจุดหมายสุดทา้ยท่ีเมือง Adelaide แหล่งผลิตไวน์ระดับโลก ในเมืองมาถึงเมืองแห่งการทาํไวน์เราก้

ตอ้งแวะไปทานอาหารคํ่าท่ีไร่องุ่นพร้อมด่ืมดํ่ากบัวิวของบรรยากาศในไร่

องุ่นแสนสวย  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารท่ามกลางไร่องุ่น 

 นาํท่านเขา้ท่ีพกั Hilton Adelaide หรือ เทียบเท่า 

วนัที่ห้า  Adelaide – Port Augusta – Coober Pedy (848km, 8.49hrs) 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

                         ขบัรถออกจาก Adelaide นาํท่านข้ึนเหนือสู่เมือง Port Augusta (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ี

ตั้งอยูท่างตอนบนของอ่าวสเปนเซอร์ เมืองน้ีจะเห็นไดท้ั้งววิทะเล เนินเขา และสวนธรรมชาติอนักวา้งใหญ่   

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนั้นออกจากเมือง Port Augusta ขบัรถไปต่อกนัท่ีเมือง Coober Pedy (ใช้

เวลาประมาณ 5.30 ชัว่โมง) เมือง ใตดิ้นในเหมืองร้าง ท่ีปัจจุบนัไดก้ลายเป็น

พิพิธภณัฑ์ไปแลว้  ประสบการณ์ใหม่กบัเมืองใตพ้ิภพ พบกบัทางเดินเหมือง

อนัคดเค้ียวท่ียงัคงมีร่องรอยสายแร่โอปอลให้เห็นบนกาํแพง ท่านสามารถ

คน้หาความน่าสนใจโลกใตพ้ิภพของเมืองแห่งโอปอลโลกไดท่ี้น่ี  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเขา้ท่ีพกั Comfort Inn Coober Pedy Experience Motel   

วนัที่หก  Coober Pedy – Ayers Rock, Uluru, Northern Territory – ***Sound of Silence (756km, 9.04hrs) 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเขา้ของโรงแรม 

ขบัรถออกจากเมือง Coober Pedy ข้ามภูมิภาคมาทางตอนแหนือนของ

ออสเตรเลียและตรงไปยงัจุดหมายปลายทางของสุดทา้ยและทา้ยสุดของ

โปรแกรมการขบัรถแบบคาราวานของเราท่ี Ayers Rock, Uluru หินท่ีผดุ
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ขึน้มา จากใต้พืน้ดิน เสียดแทงขึน้สู่ท้องฟ้าสีแดงโดดเด่นต้ังตระหง่านเหมือนกับภูเขาท่ียงัมีหินส่วนใหญ่ยดิติด

อยูข่า้งใต ้ทาํใหเ้กิดความเช่ือท่ีวา่ หิดสีแดงยงักอ้นน้ีคือ สะดือของโลก  อีกทั้งยงัไดรั้บใหเ้ป็นสถานท่ีสาํคญัของ

ออสเตรเลียโดยองคก์รยเูนสโก ้(ใชเ้วลาประมาณ 9.04ชัว่โมง) 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า  

 พบกบัประสบการใหม่ของการทานอาหารม้ือคํ่าท่ี Sound of Silence การ

รับประทานอาหารในอุทยานท่ีเป็นมรดกโลก เม่ือพระอาทิตยล์บัฟ้าท่าน

จะไดเ้ห็นหมู่ดาวนบัลา้นส่องประกายวิวววัเต็มทอ้งฟ้า พร้อมกบัฟังเสียง

ความเงียบสงบของทะเลทราย ทาํให้ไดอ้ตัธรสในการรับประทานอาหาร

บรรยากาศใหม่ท่ีไม่มีท่ีไหนมีมาก่อน ขอยํา้ว่าห้ามพลาดอาหารมือ้นี ้ 

 นาํท่านเขา้ท่ีพกั Sail in the Desert 

วนัทีเ่จ็ด  Ayers Rock, Uluru – Sydney  

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

  พกัผอ่นตามอธัยาศยัในช่วงเชา้  ก่อนนัง่เคร่ืองไปจุดหมายต่อไปท่ีเมืองซิดนีย ์

10.00  นาํท่านขบัรถไปสู่สนามบินเอเยอร์ร็อก และคืนรถท่ีสนามบิน 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.45 น. นาํท่านเดินทางสู่ Sydney ดว้ยสายการบิน Virgin Airline เทีย่วบิน VA 1628 

17.20 น. เดินทางถึงซิดนีย ์นาํท่านเขา้พกั Swissotel Sydney   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินชมเมืองซิดนียย์ามคํ่าคืนท่ีซิดนียฮ์าร์เบอร์ หรือพาท่านไปชอ้ปป้ิง

ท่ีหา้งสรรพสินบริเวณซิดนียฮ์าร์เบอร์ 

 นาํท่านเขา้ท่ีพกั Swissotel Sydney  หรือ เทียบเท่า 
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วนัทีแ่ปด  ท่าอากาศยาน Sydney Airport  – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ล็อบบ้ีของโรงแรม และนาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน Sydney Airport 

10.00 น. เดินทางกลบัสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดย การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 476 

  ใชเ้วลาบินประมาณ 12.10 ชัว่โมง 

16.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

อตัราค่าบริการ 

 มีผูร่้วมเดินทาง 10 ท่าน มีผูร่้วมเดินทาง 15 ท่าน มีผูร่้วมเดินทาง 20 ท่าน 

ผูใ้หญ่ – ประสงคข์บัรถยนต ์ 178,000 บาท/ท่าน 175,000 บาท/ท่าน 171,000 บาท/ท่าน 

ผูใ้หญ่ – ร่วมเดินทาง 119,000 บาท/ท่าน 116,000 บาท/ท่าน 113,000 บาท/ท่าน 

เด็ก (2 – 13 ปี) พกัร่วมกบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 

100,900 บาท/ท่าน 96,000 บาท/ท่าน 92,000 บาท/ท่าน 

พกัเด่ียวชาํระเพิ่ม  22,500 บาท/ท่าน 22,500 บาท/ท่าน 22,500 บาท/ท่าน 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าบตัรโดยสารการบินไทย  ชั้นประหยดัเส้นทาง กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น และ ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ (ราคาตวักรุ๊ป) 

  ค่าบตัรโดยสารภายในออสเตรเลียโดยสายการบินเวร์ิลจินออสเตรเลีย ชั้นทศันจร  เอเยอร์ร็อก – ซิดนีย ์     

  รวมภาษีต่างๆ (ตัว๋กรุ๊ป) 1. สายการบินไทย สัมภาระ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 23 กก./ท่าน 

         2. สายการบินเวร์ิลจินออสเตรเลีย สัมภาระ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 23 กก./ท่าน  

  ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุในรายการ ( 2 ท่าน / ห้อง ) 

   ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศออสเตรเลีย   

  ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 

  ค่าอาหารครบทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ    

  ค่าประกนัอุบติัเหตุทุกท่ีนัง่ๆ วงเงินสูงสุดท่านละ 2,000,000 บาท 

  ค่าทิปโรงแรม และคนขบัรถ  

  ค่าเช่ารถ 4 วนั และค่าท่ีจอดรถยนตต์ามสถานท่ีต่างๆ ท่ีจะตอ้งไปตามรายการ 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

   ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ ฯลฯ 

   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถา้มี ) 

   ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกิน 23 กิโกกรัม (เรียกเก็บจากทั้งสานการบินไทยและเวร์ิลจินออสเตรเลีย) 

   ค่านํา้มันทีใ่ช้ในการเดินทางทั้ง 4 วนั (ประมาณ £200 ) 

   ค่าความเสียหายที่เกดิกับรถยนต์ระหว่างการเดินทาง (กรณีประมาท) 

เง่ือนไขการขับรถยนต์เทีย่วในต่างประเทศ 

1. ต้องมีใบขับข่ีสากล ผู้ขับรถต้องมีอายุ 25 ปีขึน้ไป 

2. สมุดบันทกึการขับข่ี ต้องไม่มีประวตัิทาํผดิกฎการจราจร 

3. ห้ามสูบบุหร่ีบนรถ 

เง่ือนไขการจองทวัร์ ทริปคาราวานองักฤษ 

1. ชาํระค่ามดัจาํ 20,000 บาท ภายใน 7 วนัจากหลงัวนัท่ีจอง  

2. ชาํระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ ภายใน  40 วนัก่อนเดินทาง   

เง่ือนไขการยกเลกิการจอง 

1. ยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 20 เปอร์เซ็นต ์ 

2. ยกเลิก 31 - 44 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50 เปอร์เซ็นต ์ 

3. ยกเลิก 26 - 30 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 70 เปอร์เซ็นต ์

4. ยกเลิก 1 - 25 วนัก่อนการเดินทาง หกั 100 เปอร์เซ็นตข์องค่าบริการทั้งหมด  

วธีิการชําระเงิน  

1. ชาํระเงินสด โดยตรงกบับริษทั  

2. ชาํระผา่นบญัชีธนาคาร  ช่ือบญัชี  นาย ธนพล  อารยสกุลพงศ ์  

- ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารมาลีนนท ์(0014)     สะสมทรัพย ์ เลขท่ี  014- 0-141201  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขาบ๊ิกซี พระราม 4  (5057)   ออมทรัพย ์   เลขท่ี  404 – 045031 – 6 

- ธนาคารกรุงไทย สาขาบ๊ิกซี พระราม 4  (1033)  ออมทรัพย ์ เลขท่ี  981 –4 –69096 – 1 

- ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ๊ิกซี พระราม 4    ออมทรัพย ์ เลขท่ี  770– 2 – 21689- 8 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาเควลิเลจ สุขมุวทิ 26   ออมทรัพย ์ เลขท่ี  649 –1 –03198 – 9 
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เอกสารทีต้่องใช้ในการยื่นขอวซ่ีาประเทศออสเตรเลีย 

1. หนงัสือเดินทาง มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ 6 เดือน 

2. รูปถ่ายสี จาํนวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 

3. สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  

4. สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล, สาํเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  

5. หนงัสือรับรองการทาํงานของบริษทัท่ีทาํงานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่านั้น)  หรือสาํเนาทะเบียนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกิจการ 

6. ขา้ราชการจะตอ้งมีหนงัสือรับรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษเท่านั้น)   

7. ขา้ราชการเกษียณอาย ุขอสาํเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 

8. หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดเงินฝากตวัจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพยห์รือฝากประจาํ ยอ้นหลงั 6 เดือน ออก

จากธนาคารเท่านั้น กรณีท่ีบางท่านตอ้งการใช ้statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ประเภทกระแสรายวนั ตอ้งเป็นยอดคงเหลือ

แบบไม่ติดลบเท่านั้น (ควรใช ้Statement จากธนาคารจะสะดวกกวา่การใชส้มุดเงินฝากตวัจริง เพราะระหวา่งการยื่นวซ่ีา

ใชเ้วลาประมาณ 10 -15 วนั ท่านจะไม่สามารถใชส้มุดเงินฝากไดจ้นกวา่จะไดรั้บผลวีซ่าจากทางสถานทูต) หมายเหตุ 

สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วซ่ีา 

9. เด็กขอหนงัสือรับรองจากโรงเรียน (ตวัจริง) หรือสมุดรายงานประจาํตวันกัเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรียน 

10. เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี หากไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดาหรือมารดาผูท่ี้ไม่ไดเ้ดินทาง

ไปดว้ย โดยใหท้างอาํเภอออกใหเ้ท่านั้น ( หากเดินทางกบับิดาและมารดาพร้อมกนัไม่ตอ้งใชห้นงัสือยนิยอม )  

11. สาํหรับผูสู้งอายตุั้งแต่ 75 ปีข้ึนไปตอ้งตรวจสุขภาพเพิ่มเติมกบัโรงพยายามท่ีสถานทูตออสเตรเลียกาํหนดเท่านั้น ซ่ึงทาง

สถานทูตจะมีใบตรวจสุขภาพโดยใชแ้บบฟอร์มของสถานทูตเท่านั้น ท่านจะทาํการตรวจสุขภาพไดห้ลงัจากไดท้าํการยืน่

วซ่ีาแลว้ ส่วนผลตรวจข้ึนอยูก่บัการแพทย ์ทางบริษทัฯเป็นเพียงผูป้ระสานงานเท่านั้น และนอกจากน้ีจะตอ้งทาํประกนั

สุขภาพระหวา่งเดินทางสาํหรับผูสู้งอายเุพิ่ม โดยมีค่าใชจ่้ายต่อท่าน 800 บาท (ค่าใชจ่้ายในการทาํประกนัสุขภาพไม่ได้

รวมอยูใ่นค่าบริการ ซ่ึงลูกคา้สามารถจดัทาํเองได)้ โดยทางโรงพยาบาลจะระบุวา่ “สุขภาพร่างกายแขง็แรง สามารถ

เดินทางไปต่างประเทศได”้ สาํหรับผูสู้งอายผุลวซ่ีาอาจจะออกล่าชา้กวา่บุคคลเท่าไป 

12. หากท่านตอ้งการใชห้นงัสือเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อนเดินทางกบัเรา กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนท่ีจะยืน่วซ่ีาเพราะหากยืน่

หนงัสือเดินทางเขา้ไปในสถานทูตแลว้ไม่สามารถเอาหนงัสือเดินทางออกมาไดจ้นกวา่จะถึงกาํหนดวนัออกวซ่ีา 

13. กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดล้งในสาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาทะเบียนบา้นเพื่อกรอกฟอร์มในการ

ยืน่วซ่ีา 

การพิจารณาอนุมติัวซ่ีานั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม

และมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศออสเตรเลียตามเอกสารท่ีระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา 

ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการยืน่คาํร้องขอวซ่ีาใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง) 
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หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตุผลในการปฏิเสธการออกวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม หรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่

ขอวซ่ีาท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ  

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ ในกรณีท่ีมีจาํนวนผูร่้วมเดินทางนอ้ย

กวา่ 10 ท่าน (ผูใ้หญ่) 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการนาํเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตุ

จาํเป็น สุดวสิัย อนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตุการณ์ประทว้งหยดุงาน เหตุจลาจล อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ 

โดยทั้งน้ีจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หม้ากท่ีสุด 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอ่ืนๆท่ี

อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงเน่ืองจากการนาํเท่ียวน้ี เป็นการชาํระ

แบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่านชาํระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ 

หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดรั้บการยนิยอมอยา่งถูกตอ้ง

จากทางบริษทัฯเสียก่อน 

4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้าย กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือถูกปฏิเสธการเขา้ออกประเทศอนั

เน่ืองจากการกระทาํผดิกฎหมาย หรือเอกสารไม่ถูกตอ้ง  

5. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร่้วมเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงัน้ี 

- ท่านท่ีสงสัยวา่อาจจะลกัลอบเขา้เมือง 

- ท่านท่ีกาํลงัตั้งครรภ ์อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

- เด็กทารกท่ีอายุต ํ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืนๆ(โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

6. ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ในการท่องเท่ียวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

- ค่าวซ่ีาท่ีไดช้าํระใหแ้ก่สถานฑูตไปแลว้ ไม่สามารถเรียกร้องคืนไดไ้ม่วา่กรณีใด (ไม่วา่จะไดรั้บวซ่ีาหรือไม่)  

- การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานฑูตเท่านั้น เอกสารท่ีถูกตอ้งเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด  โปรดใหค้วามร่วมมือใน

การเตรียมเอกสาร (สาํหรับประเทศรัสเซีย ไม่ตอ้งขอวซ่ีา) 

7. กรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ บตัรเอเปค เพื่อยกเวน้การทาํวซ่ีานั้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือ ออกนอก

ประเทศใดประเทศหน่ึง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

8. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรือกลบั จากทวัร์ขอใหต้รวจสอบ และยนืยนัการ

เดินทางของกรุ๊ปทวัร์นั้นกบัเจา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง 

9. อตัราค่าบริการทวัร์อาจปรับเปล่ียนข้ึนได ้จากการปรับราคานํ้ามนัของสายการบิน 

10. รูปภาพในโปรแกรมทวัร์ใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น 
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ใบจองทวัร์ / BOOKING FORM 

จองโปรแกรม...................................................................... ท่านทราบข่าวมาจากไหน....................................................................................... 

ช่ือ-นามสกลุ ผูจ้อง..................................................................................................... โทร..........................................แฟกซ์.............................        

ท่ีอยูปั่จจุบนั.........................................................................................................................................................................................................                                    

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด .................ท่าน      ผูใ้หญ่ .................ท่าน       เด็กอายไุม่เกิน 12  ปี ...............ท่าน                                                             

จาํนวนหอ้งท่ีใช…้….…..…หอ้ง  เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่านจาํนวน.............ท่าน   เด็กอายไุม่เกิน12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน จาํนวน...........ท่าน                                                      

เตียงเสริมจาํนวน...............เตียง           ไม่มีเตียงเสริม  TWIN  ROOM จาํนวน.............หอ้ง   DOUBLE  ROOM  จาํนวน..............ห้อง                                                      

TRUPLE  ROOM จาํนวน...........หอ้ง    สถานท่ีนดัรับ-ส่งเอกสาร........................................................................................................................ 

รายช่ือผู้เดนิทางทั้งหมดรวมผู้จองด้วย (โปรดระบุให้ตรงตามพาสปอร์ต) 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ 

(ภาษาองักฤษ/ภาษาไทย) 

หมายเลข

พาสปอร์ต 

ว/ด/ปี เกิด 

เป็นคศ. 
ROP     

อาหารท่ีแพ/้ไม่ทาน/

โรคประจาํตวั 
ขอ้มูลติดต่อ 

1      Mobile No: 

Telephone: 

Fax: 

Email: 

2      Mobile No: 

Telephone: 

Fax: 

Email: 

3      Mobile No: 

Telephone: 

Fax: 

Email: 

4      Mobile No: 

Telephone: 

Fax: 

Email: 

 

อ่ืน...........................................................................................................................................................................................................................     

เมือ่ท่านชําระเงนิเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลกัฐานการโอนมาที ่ Fax: 02 – 661 2244  หรือ Contact@worldwidebybig.com 

 


