The Great Ocean Road ขับรถบนเส้นทางที่มีววิ มหาสมุทรที่สวยติดอันดับหนึ่งในห้าของเส้นทางการขับรถที่สวยที่สุดในโลก

*การค้ นพบใหม่ ณ อุทยานมรดกโลกเอเยอร์ ร็อก Sound of Silence การนั่งทานมือ้ คํา่ ท่ ามกลางหมู่ดาวและความงียบสงบของ
ทะเลทราย**
ท่านมื้อคํ่าที่ไร่ องุ่น ณ เมือง Adelaide แหล่งผลิตไวน์ระดับโลก
ประสบการณ์ใหม่ ณ เมือง Coober Pedy เหมืองโอปอลเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงมาก กับการพักโรงแรมใต้ดินที่ไม่สามารถหาพักได้มาก่อน
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กําหนดการเดินทาง 10 – 17 เมษายน 2557
วันแรก

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

21.00 น.

คณะผูร้ ่ วมเดินทางทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู
ทางเข้ าหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์ D เจ้า หน้าที่ เวิล ด์ไ วด์ บาย บิ๊ ก คอยอํา นวยความสะดวกด้านเอกสารและ
สัมภาระ

วันทีส่ อง

กรุ งเทพฯ – เมลเบิร์น

00.15 น.

เหิ นฟ้ าสู่ ท่าอากาศยาน Melbourne Airport โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 465 (ใช้เวลาบินประมาณ
11.50 ชัว่ โมง)

12.05 น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยาน Melbourne Airport ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

14.00 น.

นําท่านเข้าที่พกั Crown Metropol Melbourne และอิสระพักตามอัธยาศัย พักผ่อนเพื่อเตรี ยมตัวให้พร้อมก่อนที่
จะร่ วมขบวนคาราวานกับเราในวันรุ่ งขึ้น อย่างไรก็ตามท่านสามารถเดินเล่นบริ เวณรอบโรงแรม ซึ่งโรงแรมจะ
อยูใ่ กล้กบั Outlet และ Casino

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารลอยฟ้ าของโรงแรม
 นําท่านเข้าที่พกั Crown Metropol Melbourne หรื อ เทียบเท่า

วันทีส่ าม

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

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
นําท่านตรวจเช็ คความพร้ อมในการขับรถแบบคาราวาน (รับรถ และเช็ คความพร้ อม)
นําท่านขับรถออกจากเมลเบิร์น เราจะขับบน The Great Ocean Road ถนน
สายที่มีววิ มหาสมุทรที่ได้ชื่อว่ามี ความสวยงามที่สุดในโลกสายหนึ่ง ขับไป
ตามชายฝั่งมหาสมุทรของประเทศออสเตรเลีย ผ่านเมืองท่า Geelong เป็ นเมือง
ที่มีชื่อเป็ นอันดับที่สองของรัฐวิกตอเรี ย ขับต่อ ไปยังเมือง Torquay แวะพักชมหาด
ทรายสี ทองกับคลื่นยักษ์ สวรรค์ ของนักโต้ คลื่นที่ Bells Beach จุดเล่นเซิ ร์ฟอันโด่งดังที่
ชื่อเสี ยงระดับโลก อีกทั้งยังเป็ นหาดต้ น กําเนิดของแบรนด์ Rip Curl และ Billabong
ขับต่อไปและท่านมื้อเที่ยงกันที่เมือง Lorne (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)
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เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นขับรถต่อไปผ่าน Apollo Bay เมืองชายฝั่ งของออสเตรเลี ย เป็ นจุดหมายหนึ่ งของนักท่องเที่ยวจาก
หลากหลายประเทศ ขับต่อไปแวะ Gibson Step จุดชมวิว Twelve Apostles แบบส่ วนตัว ที่นี่จะไม่มีนกั ท่องเที่ยว
เข้ามาถึง ท่านจะได้ชมวิวแบบ 360 องศาพร้อมกับฟังเสี ยงอันไพเราะของคลื่นทะเล นอกจากนี้ ยงั มีทางเดินไม้
ยาวลงไปที่หาดทราย ขับต่อไปอีกนิ ดจะถึง Twelve Apostles Marine National Park แวะชม “Twelve
Apostles” เป็ นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิ ดจากการแตกตัวของ
ชายฝั่ งทะเลด้วยแรงกัดเซาะจากคลื่นลมในมหาสมุทรแปซิ ฟิกที่พดั เอา
ความเย็น ความชุ่ มชื้ นมาจากขั้วโลกใต้มาสู่ ทวีปออสเตรเลีย ก่อให้เกิ ด
เป็ นแท่ ง หิ น ขนาดยัก ษ์สี น้ ํา ตาลแดงรู ป ทรงแปลกตา 12 ก้อ น ตั้ง
ตระหง่านขึ้นกลางทะเล หลาย ๆ คนจินตนาการว่าเป็ นแกนแคนยอนแห่ ง
ท้องทะเล หิ นเหล่านี้ มีอายุราวกว่า 20 ล้านปี ซึ่ งต่อมาถูกตั้งชื่ อตามนักบุญศักดิ์สิทธิ์ ศาสนาคริ สต์จนได้ชื่อว่า
เป็ น 12 สาวก “Twelve Apostles” และห่างกับไปไกลจะเดินไปเจอ Loch Ard Gorge สิ่ งมหัสจรรย์ที่ธรรมชาติ
สร้างเช่นกัน เกิดจากกระแสคลื่นลมกัดเซาะ เกิดเป็ นหน้าผา และเวิง้ ทะเล
ด้านในคล้ายทะเลปิ ด จุดหมายสุ ดท้ ายของวัน ขับรถมุงตรงสู่ เมือง
Warrnambool เมืองท่าที่มีชื่ออีกแห่ งหนึ่ งทางตอนใต้ของรัฐวิกตอเลีย
(ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชัวโมงในการเดินทางไม่รวมเวลาพักชมวิวและ
รับประทานอาหาร)

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า
 นําท่านขับรถเข้าที่พกั Quality Suite Deep Blue Hotel ณ เมือง Warrnambool

วันทีส่ ี่

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

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
นําท่านขับจากเมือง Warrnambool ออกจากรัฐวิกตอเรี ยเข้าสู่ เมือง Mount Gambier ที่ต้ งั อยูใ่ นรัฐภาคใต้ของ
ออสเตรเลี ย เมืองนี้เป็ นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็ นอันดับที่สองของรัฐ ทีสถานที่สําคัญอย่าง Blue Lake
ทะเลสาปที่ สามารถเปลี ยนสี ไ ด้ และเราจะพักรั บประทานมื้อเที่ยงกันที่ เมื องนี้ ด้วย (ใช้เวลาประมาณ 2.30
ชัว่ โมง)

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

จากนั้นขับ รถมุ่ง สู่ เมื อง Adelaide เมืองที่โด่ งดัง ที่สุดในรัฐภาคใต้ของ
ออสเตรเลีย(ใช้เวลาประมาณ 5 ชัว่ โมง) จากเมือง Mount Gambier เราจะ
ขับผ่านเมือง Naracoorate แล้วไปแวะพักกันที่เมือง Murray Bridge และ
ไปต่อกันที่จุดหมายสุ ดท้ายที่เมือง Adelaide แหล่ งผลิตไวน์ ระดับโลก ในเมืองมาถึงเมืองแห่ งการทําไวน์เราก้
ต้องแวะไปทานอาหารคํ่าที่ไร่ องุ่นพร้อมดื่มดํ่ากับวิวของบรรยากาศในไร่
องุ่นแสนสวย

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท่ามกลางไร่ องุ่น
 นําท่านเข้าที่พกั Hilton Adelaide หรื อ เทียบเท่า

วันที่ห้า

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

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
ขับรถออกจาก Adelaide นําท่านขึ้นเหนือสู่ เมือง Port Augusta (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่
ตั้งอยูท่ างตอนบนของอ่าวสเปนเซอร์ เมืองนี้จะเห็นได้ท้ งั วิวทะเล เนินเขา และสวนธรรมชาติอนั กว้างใหญ่

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นออกจากเมือง Port Augusta ขับรถไปต่อกันที่เมือง Coober Pedy (ใช้
เวลาประมาณ 5.30 ชัว่ โมง) เมือง ใต้ดินในเหมืองร้าง ที่ปัจจุบนั ได้กลายเป็ น
พิพิธภัณฑ์ไปแล้ว ประสบการณ์ ใหม่กบั เมืองใต้พิภพ พบกับทางเดินเหมือง
อันคดเคี้ยวที่ยงั คงมีร่องรอยสายแร่ โอปอลให้เห็ นบนกําแพง ท่านสามารถ
ค้นหาความน่าสนใจโลกใต้พิภพของเมืองแห่งโอปอลโลกได้ที่นี่

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 นําท่านเข้าที่พกั Comfort Inn Coober Pedy Experience Motel

วันที่หก

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

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเข้าของโรงแรม
ขับรถออกจากเมือง Coober Pedy ข้ ามภูมิภาคมาทางตอนแหนือนของ
ออสเตรเลียและตรงไปยังจุดหมายปลายทางของสุ ดท้ายและท้ายสุ ดของ
โปรแกรมการขับรถแบบคาราวานของเราที่ Ayers Rock, Uluru หิ นที่ผดุ
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ขึน้ มา จากใต้ พืน้ ดิ น เสี ยดแทงขึน้ สู่ ท้องฟ้ าสี แดงโดดเด่ นตั้งตระหง่ านเหมือนกับภูเขาที่ยงั มีหินส่ วนใหญ่ยดิ ติด
อยูข่ า้ งใต้ ทําให้เกิดความเชื่อที่วา่ หิ ดสี แดงยังก้อนนี้คือ สะดือของโลก อีกทั้งยังได้รับให้เป็ นสถานที่สาํ คัญของ
ออสเตรเลียโดยองค์กรยูเนสโก้ (ใช้เวลาประมาณ 9.04ชัว่ โมง)
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า
พบกับประสบการใหม่ของการทานอาหารมื้อคํ่าที่ Sound of Silence การ
รับประทานอาหารในอุทยานที่เป็ นมรดกโลก เมื่อพระอาทิตย์ลบั ฟ้ าท่าน
จะได้เห็นหมู่ดาวนับล้านส่ องประกายวิววัวเต็มท้องฟ้ า พร้อมกับฟังเสี ยง
ความเงียบสงบของทะเลทราย ทําให้ได้อตั ธรสในการรับประทานอาหาร
บรรยากาศใหม่ที่ไม่มีที่ไหนมีมาก่อน ขอยํา้ ว่ าห้ ามพลาดอาหารมือ้ นี ้
 นําท่านเข้าที่พกั Sail in the Desert

วันทีเ่ จ็ด

Ayers Rock, Uluru – Sydney

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
พักผ่อนตามอัธยาศัยในช่วงเช้า ก่อนนัง่ เครื่ องไปจุดหมายต่อไปที่เมืองซิ ดนีย ์

10.00

นําท่านขับรถไปสู่ สนามบินเอเยอร์ ร็อก และคืนรถที่สนามบิน

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.45 น.

นําท่านเดินทางสู่ Sydney ด้วยสายการบิน Virgin Airline เทีย่ วบิน VA 1628

17.20 น.

เดินทางถึงซิ ดนีย ์ นําท่านเข้าพัก Swissotel Sydney

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินชมเมืองซิ ดนียย์ ามคํ่าคืนที่ซิดนียฮ์ าร์ เบอร์ หรื อพาท่านไปช้อปปิ้ ง
ที่หา้ งสรรพสิ นบริ เวณซิ ดนียฮ์ าร์ เบอร์
 นําท่านเข้าที่พกั Swissotel Sydney หรื อ เทียบเท่า
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วันทีแ่ ปด

ท่าอากาศยาน Sydney Airport – ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

07.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของโรงแรม และนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Sydney Airport

10.00 น.

เดินทางกลับสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 476
ใช้เวลาบินประมาณ 12.10 ชัว่ โมง

16.20 น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม

อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่ – ประสงค์ขบั รถยนต์
ผูใ้ หญ่ – ร่ วมเดินทาง
เด็ก (2 – 13 ปี ) พักร่ วมกับผูใ้ หญ่ 2
ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวชําระเพิ่ม

มีผรู ้ ่ วมเดินทาง 10 ท่าน
178,000 บาท/ท่าน
119,000 บาท/ท่าน
100,900 บาท/ท่าน

มีผรู ้ ่ วมเดินทาง 15 ท่าน
175,000 บาท/ท่าน
116,000 บาท/ท่าน
96,000 บาท/ท่าน

มีผรู ้ ่ วมเดินทาง 20 ท่าน
171,000 บาท/ท่าน
113,000 บาท/ท่าน
92,000 บาท/ท่าน

22,500 บาท/ท่าน

22,500 บาท/ท่าน

22,500 บาท/ท่าน

อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าบัตรโดยสารการบินไทย ชั้นประหยัดเส้นทาง กรุ งเทพฯ – เมลเบิร์น และ ซิดนีย ์ – กรุ งเทพฯ (ราคาตัวกรุ๊ ป)
 ค่าบัตรโดยสารภายในออสเตรเลียโดยสายการบินเวิร์ลจินออสเตรเลีย ชั้นทัศนจร เอเยอร์ ร็อก – ซิ ดนีย ์
 รวมภาษีต่างๆ (ตัว๋ กรุ๊ ป) 1. สายการบินไทย สัมภาระ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 กก./ท่าน
2. สายการบินเวิร์ลจินออสเตรเลีย สัมภาระ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 กก./ท่าน








ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุในรายการ ( 2 ท่าน / ห้อง )
ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
ค่าอาหารครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทุกที่นงั่ ๆ วงเงินสู งสุ ดท่านละ 2,000,000 บาท
ค่าทิปโรงแรม และคนขับรถ
ค่าเช่ารถ 4 วัน และค่าที่จอดรถยนต์ตามสถานที่ต่างๆ ที่จะต้องไปตามรายการ
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม






ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ามี )
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกิน 23 กิโกกรัม (เรี ยกเก็บจากทั้งสานการบินไทยและเวิร์ลจินออสเตรเลีย)
ค่ านํา้ มันทีใ่ ช้ ในการเดินทางทั้ง 4 วัน (ประมาณ £200 )
ค่ าความเสี ยหายที่เกิดกับรถยนต์ ระหว่ างการเดินทาง (กรณี ประมาท)

เงื่อนไขการขับรถยนต์ เทีย่ วในต่ างประเทศ
1. ต้ องมีใบขับขี่สากล ผู้ขับรถต้ องมีอายุ 25 ปี ขึน้ ไป
2. สมุดบันทึกการขับขี่ ต้ องไม่ มีประวัติทาํ ผิดกฎการจราจร
3. ห้ ามสู บบุหรี่บนรถ
เงื่อนไขการจองทัวร์ ทริปคาราวานอังกฤษ
1. ชําระค่ามัดจํา 20,000 บาท ภายใน 7 วันจากหลังวันที่จอง
2. ชําระค่าบริ การส่ วนที่เหลือ ภายใน 40 วันก่อนเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
1. ยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจํา 20 เปอร์ เซ็นต์
2. ยกเลิก 31 - 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจํา 50 เปอร์เซ็นต์
3. ยกเลิก 26 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจํา 70 เปอร์เซ็นต์
4. ยกเลิก 1 - 25 วันก่อนการเดินทาง หัก 100 เปอร์เซ็นต์ของค่าบริ การทั้งหมด
วิธีการชําระเงิน
1. ชําระเงินสด โดยตรงกับบริ ษทั
2. ชําระผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี นาย ธนพล อารยสกุลพงศ์
- ธนาคารกรุ งเทพ
สาขาอาคารมาลีนนท์ (0014) สะสมทรัพย์
- ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาบิ๊กซี พระราม 4 (5057) ออมทรัพย์
- ธนาคารกรุ งไทย
สาขาบิ๊กซี พระราม 4 (1033) ออมทรัพย์
- ธนาคารกสิ กรไทย
สาขาบิ๊กซี พระราม 4
ออมทรัพย์
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาเควิลเลจ สุ ขมุ วิท 26
ออมทรัพย์

เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่

014- 0-141201
404 – 045031 – 6
981 –4 –69096 – 1
770– 2 – 21689- 8
649 –1 –03198 – 9
7

เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
1. หนังสื อเดินทาง มีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
2. รู ปถ่ายสี จํานวน 2 รู ป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ ง หรื อ 2 นิ้ว)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5. หนังสื อรับรองการทํางานของบริ ษทั ที่ทาํ งานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรื อสําเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
6. ข้าราชการจะต้องมีหนังสื อรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
7. ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรข้าราชเกษียณ
8. หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริ ง หรื อ statement ประเภทออมทรัพย์หรื อฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน ออก
จากธนาคารเท่านั้น กรณี ที่บางท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ต้องเป็ นยอดคงเหลือ
แบบไม่ติดลบเท่านั้น (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงินฝากตัวจริ ง เพราะระหว่างการยื่นวีซ่า
ใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงินฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต) หมายเหตุ
สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยนื่ วีซ่า
9. เด็กขอหนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน (ตัวจริ ง) หรื อสมุดรายงานประจําตัวนักเรี ยน หรื อกรณี ปิดเทอมใช้บตั รนักเรี ยน
10. เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรื อ มารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดาหรื อมารดาผูท้ ี่ไม่ได้เดินทาง
ไปด้วย โดยให้ทางอําเภอออกให้เท่านั้น ( หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ตอ้ งใช้หนังสื อยินยอม )
11. สําหรับผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ 75 ปี ขึ้นไปต้องตรวจสุ ขภาพเพิ่มเติมกับโรงพยายามที่สถานทูตออสเตรเลียกําหนดเท่านั้น ซึ่งทาง
สถานทูตจะมีใบตรวจสุ ขภาพโดยใช้แบบฟอร์ มของสถานทูตเท่านั้น ท่านจะทําการตรวจสุ ขภาพได้หลังจากได้ทาํ การยืน่
วีซ่าแล้ว ส่ วนผลตรวจขึ้นอยูก่ บั การแพทย์ ทางบริ ษทั ฯเป็ นเพียงผูป้ ระสานงานเท่านั้น และนอกจากนี้จะต้องทําประกัน
สุ ขภาพระหว่างเดินทางสําหรับผูส้ ู งอายุเพิม่ โดยมีค่าใช้จ่ายต่อท่าน 800 บาท (ค่าใช้จ่ายในการทําประกันสุ ขภาพไม่ได้
รวมอยูใ่ นค่าบริ การ ซึ่ งลูกค้าสามารถจัดทําเองได้) โดยทางโรงพยาบาลจะระบุวา่ “สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง สามารถ
เดินทางไปต่างประเทศได้” สําหรับผูส้ ู งอายุผลวีซ่าอาจจะออกล่าช้ากว่าบุคคลเท่าไป
12. หากท่านต้องการใช้หนังสื อเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะยืน่ วีซ่าเพราะหากยืน่
หนังสื อเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสื อเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวีซ่า
13. กรุ ณาใส่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาทะเบียนบ้านเพื่อกรอกฟอร์มในการ
ยืน่ วีซ่า
การพิจารณาอนุมตั ิวซี ่านั้นขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ซึ่ งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม
และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า
ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการยืน่ คําร้องขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง)
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หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม หรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่
ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ ในกรณี ที่มีจาํ นวนผูร้ ่ วมเดินทางน้อย
กว่า 10 ท่าน (ผูใ้ หญ่)
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณี ที่เกิดเหตุ
จําเป็ น สุ ดวิสัย อันเนื่ องมาจากการล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ประท้วงหยุดงาน เหตุจลาจล อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
โดยทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
3. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การประท้วง และอื่นๆที่
อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงเนื่องจากการนําเที่ยวนี้ เป็ นการชําระ
แบบเหมาจ่ายให้แก่ตวั แทนในต่างประเทศ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินที่ท่านชําระมาแล้ว กรณี ที่ท่านปฏิเสธ
หรื อสละสิ ทธิ์ ในบริ การที่ทางทัวร์ จดั ไว้ให้ เว้นแต่ได้ตกลงล่วงหน้าก่อนการเดินทางและได้รับการยินยอมอย่างถูกต้อง
จากทางบริ ษทั ฯเสี ยก่อน
4. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อถูกปฏิเสธการเข้าออกประเทศอัน
เนื่องจากการกระทําผิดกฎหมาย หรื อเอกสารไม่ถูกต้อง
5. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นกรณี พิเศษดังนี้
- ท่านที่สงสัยว่าอาจจะลักลอบเข้าเมือง
- ท่านที่กาํ ลังตั้งครรภ์ อันเนื่ องจากความปลอดภัยความตัวท่าน (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์ )
- เด็กทารกที่อายุต่าํ กว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่ งเสี ยงรบกวนผูร้ ่ วมเดินทางท่านอื่นๆ(โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์ )
6. ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์ )
- ค่าวีซ่าที่ได้ชาํ ระให้แก่สถานฑูตไปแล้ว ไม่สามารถเรี ยกร้องคืนได้ไม่วา่ กรณี ใด (ไม่วา่ จะได้รับวีซ่าหรื อไม่)
- การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานฑูตเท่านั้น เอกสารที่ถูกต้องเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่สุด โปรดให้ความร่ วมมือใน
การเตรี ยมเอกสาร (สําหรับประเทศรัสเซี ย ไม่ตอ้ งขอวีซ่า)
7. กรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ บัตรเอเปค เพื่อยกเว้นการทําวีซ่านั้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อ ออกนอก
ประเทศใดประเทศหนึ่ง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้น
8. ท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่ องบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรื อกลับ จากทัวร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยันการ
เดินทางของกรุ๊ ปทัวร์ น้ นั กับเจ้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
9. อัตราค่าบริ การทัวร์ อาจปรับเปลี่ยนขึ้นได้ จากการปรับราคานํ้ามันของสายการบิน
10. รู ปภาพในโปรแกรมทัวร์ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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ใบจองทัวร์ / BOOKING FORM
จองโปรแกรม...................................................................... ท่านทราบข่าวมาจากไหน.......................................................................................
ชื่อ-นามสกุล ผูจ้ อง..................................................................................................... โทร..........................................แฟกซ์.............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั .........................................................................................................................................................................................................
จํานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด .................ท่าน ผูใ้ หญ่ .................ท่าน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ...............ท่าน
จํานวนห้องที่ใช้…….…..…ห้อง เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่านจํานวน.............ท่าน เด็กอายุไม่เกิน12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน จํานวน...........ท่าน
เตียงเสริ มจํานวน...............เตียง
ไม่มีเตียงเสริ ม TWIN ROOM จํานวน.............ห้อง DOUBLE ROOM จํานวน..............ห้อง
TRUPLE ROOM จํานวน...........ห้อง สถานที่นดั รับ-ส่งเอกสาร........................................................................................................................
รายชื่อผู้เดินทางทั้งหมดรวมผู้จองด้ วย (โปรดระบุให้ ตรงตามพาสปอร์ ต)
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลข
ว/ด/ปี เกิด
ROP
(ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย)
พาสปอร์ต
เป็ นคศ.
1

2

3

4

อาหารที่แพ้/ไม่ทาน/
โรคประจําตัว

ข้อมูลติดต่อ
Mobile No:
Telephone:
Fax:
Email:
Mobile No:
Telephone:
Fax:
Email:
Mobile No:
Telephone:
Fax:
Email:
Mobile No:
Telephone:
Fax:
Email:

อื่น...........................................................................................................................................................................................................................
เมือ่ ท่ านชําระเงินเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว โปรดส่ งหลักฐานการโอนมาที่ Fax: 02 – 661 2244 หรือ Contact@worldwidebybig.com
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