
 

 

 

 
 

 
Promotion!! ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่น 5 วัน 3 คืน 

ชมเมอืงซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าวอันงดงาม เทีย่ววนอุทยานบลูเม้าท์เท่น 

WOW…SYDNEY (A) 



 

 

น่ังรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า  พร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมอืง 
โดยสายการบนิสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) 

 

ขอน าทา่นเยอืนประเทศออสเตรเลยี ดนิแดนแห่งความฝัน ชมนครซดินีย ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ และ
น าทา่นทอ่งเทีย่วชมสถานทีข่ ึ้นชือ่ของประเทศออสเตรเลยี 

นครซิดนีย ์  เมอืงเอกแหง่รฐันิวเซาทเ์วลส ์ชมทศันียภาพของสะพานฮารเ์บอรแ์ละซดินียโ์อเปรา่เฮา้ส ์ใหท้า่น
เทีย่วรอบเมอืง ชมชายหาดทีช่าวออสซีน่ิยมมาพกัผอ่น เดนิทางสูส่วนสตัวพ์ื้นเมอืงทีม่ชี ือ่ของ
ประเทศออสเตรเลยี ใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพเป็นทีร่ะลกึกบัจงิโจ ้หมโีคอาล่า ฯลฯ  

บลูเม้าท์เท่น ชมวนอทุยานแหง่ชาตบิลูเมา้ทเ์ทน่ ตืน่เตน้กบัการนัง่รถขนถ่านหนิทีช่นัทีส่ดุในโลกทะลุหบุเขาและ
กระเชา้ตวัใหมล่่าสดุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 01-05 ก.พ./ 06-10 มี.ค. / 21-25 มี.ค./ 27-31 มี.ค.2562 
  05-09 เม.ย./ 12-16 เม.ย. / 01-05 พ.ค.2562 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สิงคโปร ์
12.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ

สงิคโปรแ์อรไ์ลน์  เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกทา่นดา้นเอกสารและกระเป๋า
สมัภาระ 

15.30 น. เหริฟ้าสูน่ครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี  โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ977 

18.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

20.20 น. ออกเดนิทางสูน่ครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ221 

 

วนัทีส่อง         ซิดนีย-์เทีย่วชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์
06.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิคงิฟอรด์สมทิธ์ นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร  จากนัน้นําทา่นชม นครซิดนีย ์เมอืงเอกแหง่รฐันิวเซา้ทเ์วลส ์ชมหาดบอนได Bondi 
Beach หาดทรายทีห่นุ่มสาวชาวออสซีช่อบมาอาบแดด ทา่มกลางสายลมแสงแดดและเสยีงคลื่น
กระทบฝัง่ชมบา้นของเศรษฐ ีบนเนินเขา Dudley Page กบัทวิทศัน์ของอา่วซดินีย ์และทอ้งทะเลสี

 

ปรับราคาทัวร์ 
24 ธ.ค.61 



 

 

ครามของมหาสมทุรแปซฟิิคทีเ่ดอะแกป็ The Gap นําชมม้าหินของมิสซิสแมค็ควอร่ี มา้หนิตวั
โปรดของภรรยาของผูส้าํเรจ็ราชการคนแรกของรฐันิวเซ้าทเ์วลส ์ซึง่จากมมุนี้ทา่นสามารถเหน็
ทศันียภาพของสะพานซดินียฮ์ารเ์บอรแ์ละโอเปรา่เฮา้สไ์ดท้ัง้สองแหง่พรอ้มกนั 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเซอรค์ลู่าคยี ์ซึง่เป็นทา่จอดเรอืขนาดใหญ่ของเมอืงซดินีย ์และมเีรอืหลายลาํ

ล่องเรอืสูจุ่ดทอ่งเทีย่วต่าง ๆ หลายแหง่ นําทา่น ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย ์ทีไ่ดช้ือ่ว่า
เป็นอา่วทีส่วยงามแหง่หนึ่ง ผา่นชมความงามของโรงละครโอเปรา่เฮา้ส ์Opera House ซึง่มหีลงัคา
เป็นรปูเรอืซอ้นเลน่ลมตามสถาปัตยกรรมใหม ่ซึง่ออกแบบโดย ยอรน์   อซูอง สถาปนิกชาวเดน
มารค์ ซึง่ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 14 ปี ดว้ยงบประมาณในการกอ่สรา้งกว่ารอ้ยลา้นเหรยีญ  
ชมหมูเ่รอืชกัใบเล่นลมกบัความงดงามของสะพานฮารเ์บอร ์Harbour Bridge บนอา่วซดินีย ์  
จากนัน้นําทา่นเขา้สูย่า่นใจกลางเมอืงหรอืซติีเ้ซน็เตอรข์องนครซดินีย ์ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ จาก
ยา่นชอ้ปป้ิงเซน็เตอร ์อาท ิเดวดิโจนส ์ มายเออร ์ ซดินียเ์ซน็ทรลั มากมายหลายแหง่และเลือกซือ้
สนิคา้ทีร่ะลกึและแบรนดเ์นมออสเตรเลยีพรอ้มครมีบาํรงุผวิชือ่ดงัของออสเตรเลยี  อาท ิ เดวดิ โจนส ์ 
รอ็กซี ่ บลิลาบอ็ง  ควกิซลิเวอร ์ รบิเคริล์ และอืน่ๆอกีมากมาย** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือ
สินค้าให้ท่านอิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ** 

  จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ซิดนีย-์สวนสตัวพ้ื์นเมือง-วนอทุยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น-รถราง Scenic Railway-Scenic 
Cableway 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่วนสตัวพ์ืน้เมอืงที ่Featherdale Wildlife 
Park นําชมสวนสตัวเ์ปิดทีร่วบรวมสตัวพ์ืน้เมอืงออสเตรเลยีทีห่าดไูดย้าก  อาท ิหมโีคล่า จงิโจ ้
วอลลาบี ้นกอมี ูวอมแบท และอืน่ๆ อกีมากมาย ใหท้า่นไดส้มัผสัและถ่ายรปูคู่กบัโคอาล่าตวัน้อย
อยา่งใกลช้ดิพรอ้มสนุกสนานกบัการใหอ้าหารจงิโจจ้ากมอืของทา่นเอง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบฟิชแอนดช์ปิ 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่ อทุยานบลเูม้าท์เท่น ชมเขาสามอนงค ์ Three Sister ทีเ่ป็นต านานความรกัอนั

แสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอรจิิน้ และชมความงามของวนอทุยานแหง่ชาตไิกลสดุลกูตา นําทา่นสู่
สถานีรถรางไฟฟ้า Railway เพือ่นัง่รถรางไฟฟ้า ซึง่ดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหนิในสมยักอ่น และมี
ความชนัถงึ 52 องศา วิง่ผา่นทะลุหุบเขาอนัสงูชนัและใหท้า่นไดข้ึน้กระเชา้ตวัใหมล่่าสดุ Scenic 
Cableway จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงซดินีย์ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ ่  ซิดนีย-์ อิสระเตม็เทีย่วเตม็วนัหรือช้อปป้ิงตามอธัยาศยั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 อิสระให้ท่านเท่ียวชมเมืองซิดนียห์รือช้อปป้ิงตามอธัยาศยั อาทชิอ้ปป้ิงสนิคา้ในยา่นไชน่าทาวน์ 

แหล่งขายสนิคา้ราคาถกูทัง้รองเทา้ เสือ้ผา้ ชดุว่ายน้ําและชดุชัน้ใน และยงัเป็นตลาดทีเ่หมาะแกก่าร



 

 

มาเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึและผลไมส้ดประจาํฤดกูาล หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงยา่นซติีเ้ซน็เตอร ์(Center Point) 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัของออสเตรเลยีและแบรนดด์งัระดบัโลกหลากหลายยีห่อ้ อาท ิชอ้ปป้ิงตกึ 
ควนีสว์คิตอเรยีหรอืตกึ QVB บนถนนจอรจ์สตรที หรอืจะซือ้ครมีบาํรงุผวิจากหา้งเดวดิโจนส ์เป็นตน้   
หรอืเดนิเล่นยา่นดารล์ิง่ฮาเบอรช์ืน่ชมความสวยงามของอา่วซดินียซ์ึง่ในบรเิวณนี้มสีถานทีท่อ่งเทีย่ว
มากมายใหท้า่นไดเ้ทีย่วอยา่งเพลดิเพลนิ อาท ิWild Life Sydney Zoo / Sea Life Sydney/ Sydney 
Tower / Madame Tussauds Sydney เป็นตน้ หรอืสนุกตื่นเตน้เรา้ใจกบัการนัง่เรอืเจท็โบ๊ทชมอา่ว
ซดินีย ์หรอืเลอืกชอ้ป ชมิ ชลิล ์ในยา่นดารล์ิง่ฮารเ์บอรไ์ดด้ว้ย ซึง่บรเิวณนี้เป็นแหล่งรวมของรา้นคา้
รา้นอาหาร คาเฟ่สไตลเ์ก๋ๆใหท้า่นไดเ้ลอืกตามใจชอบ 
** เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวและเลือกซ้ือสินค้า อิสระอาหารกลางวนัและอาหารคํา่
ตามอธัยาศยั ** 

  เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่า ซิดนีย-์สิงคโปร-์กรงุเทพฯ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนินครซดินีย ์

11.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ232 

17.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
18.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ978 

20.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ… 
 

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

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  
สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาํคญั 

 
อตัราค่าเดินทาง 01-05 ก.พ./ 06-10 มี.ค. / 21-25 มี.ค./ 27-31 มี.ค.2562 
  05-09 เม.ย./ 12-16 เม.ย. / 01-05 พ.ค.2562 
 

ซิดนีย-์บลูเม้าท์เท่น 5 วนั 3 คืน (SQ) ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น  40,900 25,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,000 12,000 

ปรับราคาทัวร์ 
24 ธ.ค.61 



 

 

   

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,300 บาท //  

ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,200 บาท  ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
****บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั*** 
 

หมายเหตุ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจาํนวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 20 ท่าน (ไม่มีราคาเดก็) 

หากผู้โดยสารมีจาํนวนตํา่กว่าจาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทาง
และเปล่ียนแปลงอตัราค่าเดินทาง 

 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือ
ในการจดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความ
สะดวกรวดเรว็ในการดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อม
ถ่ายภาพและสแกนน้ิว 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง
บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ซดินีย-์กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุํ่ากว่า 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่ 24 ธ.ค.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตาม
กฏและเงือ่นไขของสายการบนิ   

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

 
 
 

เพิม่เง่ือนไขท้ายรายการทัวร์ 
2 ม.ค. 2562 

 



 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียและค่าบริการ ชาํระพร้อมค่าทวัรท่์านละ 5,300 บาท 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่ีจะต้องชาํระเพ่ิมพร้อมค่าทวัร ์ท่านละ 1,200 บาท 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
 คา่น้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน้ําดื่มระหวา่งทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะ

ขายเน็ตเป็นชัว่โมง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น้ํามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารที่
เกีย่วกบัวซี่า หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  

การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจาํคา่ทวัรท์ัง้หมด 
การยกเลิก 

 หากมกีารยกเลกิมากกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็เงนิมดัจาํคา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ (เงือ่นไข
ตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) และหากมกีารดาํเนินการในการยืน่วซี่าแลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ธรรมเนียม
ในการยืน่วซีา่ทา่นละ 5,300 บาท 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจาํคา่ทวัร ์
  หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใดยืน่วซี่าแลว้และไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจาํที ่20,000.- บาท และคา่ 

ธรรมเนียมในการยืน่วซี่าทา่นละ 5,300 บาท 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซี่าผา่นเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
ไมค่นืเงนิมดัจาํ กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัร์
ทัง้หมด 



 

 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
สาํคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนื
เงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ๆ ทีม่ ี
เหตุทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
นําเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายในน้ําหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนด
ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได้ ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
มกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้าํระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  



 

 

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม โดยในกรณีท่ีพกั 3 ท่าน
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบท่ีเสริมเตียงได้ ดงันัน้อาจต้องเสียค่าห้องพกั
เด่ียวเพ่ิมหรือนอนห้องละ 3 ท่านแบบไม่มีเตียงเสริม 

2. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่ง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

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

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย 
(การย่ืนวีซ่า ให้ผู้เดินทางเตรียมเอกสารทัง้หมดให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ตามรายละเอียด

ด้านล่างน้ี เน่ืองจากปัจจบุนัมีผู้เดินทางเข้าไปพกันักในประเทศออสเตรเลียมากมาย ทาํให้การ
พิจารณาวีซ่าเป็นไปอย่างเข้มงวด ดงันัน้เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการพิจารณา จึงขอความร่วมมือ
ให้ผู้เดินทางทุกท่าน กรอกรายละเอียดตามฟอรม์ด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐาน
การย่ืนขอวีซ่าด้วย) 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํา่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายตุํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 



 

 

 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 

o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี

รายละเอยีดการเขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตาํแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กนิ 1 
เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ตาํแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนา
บตัรประจาํตวัราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธรุกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอื
รบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีน

สมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั 
ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   
(กรณีนี้หากความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยืน่คาํรอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 

o หลกัฐานการเงิน   
o สเตทเม้นท์บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ (Bank Statement) ออกโดยธนาคาร รายการอพัเดทไม่เกิน 15 วนันับ

จากวนัย่ืนวีซ่า ออกย้อนหลงั 6 เดือนและต้องมีตราประทบัจากธนาคาร ยอดเงินไม่น้อยกว่า 6 หลกั  
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูลาํเนา 
- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรอง

คา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  
โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็
ตาม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํ
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 เดก็อายตุํ่ากว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา) ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทางไปต่างประเทศ
ออกโดยเขตหรอือาํเภอจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจาก



 

 

มารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา หรอืถา้ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา 
ทัง้คูจ่ะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัผูอ้ืน่โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชย
คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของ
บดิาหรอืมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

 กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร  

 ผูส้งูอาย ุ 75 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลทีส่ถานทตูกาํหนดให ้ พรอ้มมขีอ้ความรบัรองจาก
แพทยว์่าสามารถเดนิทางไปต่างประเทศไดโ้ดยลาํพงัโดยมติอ้งมผีูด้แูลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอกรายละเอยีด
สขุภาพไดจ้ากแบบฟอรม์ของสถานทตูออสเตรเลยีเทา่นัน้ และผูเ้ดนิทางทีอ่ายเุกนิ 75 ปี จะตอ้งเตรยีมพาสปอรต์
และรปูถ่ายสาํหรบัไปตรวจสขุภาพดว้ยและใบประกนัสขุภาพทีต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเอง(จากบรษิทัประกนัภยั) 
***กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง บรษิทัฯจะด าเนินการและแนะน าใหย้ืน่วซี่ากอ่นวนัเดนิทาง
มากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัรท์ัง้หมดก่อนเดนิทาง 20 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไม่ทนัตามก าหนด
วนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และจะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่น
รว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนืองจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
คา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้ *** 

***กรณีผู้สงูอาย ุ75 ปีขึน้ไป ท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมี
คา่ใชจ้่ายเพิม่ในการทาํประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนั
นัน้ๆ)  หลงัจากยืน่วซี่าแลว้ รอการดาํเนินการประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไป
ตรวจสขุภาพกบัโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูกาํหนด หลงัจากนัน้รอผลการพจิารณาวซี่า ทัง้นี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล ซึง่วนัรบัผลวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ 
กรณีของผู้ถือบตัร APEC Card 
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้าํหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่ 
วซี่าทอ่งเทีย่ว เนื่องจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซี่าแบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค 
(APEC CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหต ุ หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ท่านอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมติั 
เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดตามวีซ่าล่าสดุ แล้วจะยกเลิกวีซ่าเก่าโดยอตัโนมติั) ทัง้น้ี
ข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของลูกค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://thailand.embassy.gov.au/  
หรอื โทร. +66 2 344 6300 
 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ด้ชาํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่ต็อ้ง
ชาํระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

http://thailand.embassy.gov.au/


 

 

***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิ
วซี่าของทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจาํหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซี่า ทา่นจะตอ้งแจง้ความจาํนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นกาํหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมา
แสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแก่สถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั
ประเทศตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่
ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจาก
ทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนึงถงึประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                       
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 
 

.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 
     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 
2.  สถานภาพ       โสด       แตง่งานจดทะเบียน       แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่        หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 
      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................... 



 

 

 รหสัไปรษณีย ์        

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
 ................................................................................................................................................................. 
 รหสัไปรษณีย ์      โทรศพัทบ์า้น ........................................... 
 โทรศพัทมื์อถือ............................................ อีเมลล ์..............................................................................  
 อีเมลล ์(E-mail)…………………………………….(ส ำคญัมำกตอ้งกรอกทุกท่ำน) 
 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 
 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์    

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 
 โทรศพัท.์...........................................  หมำยเลขต่อภำยใน (ถำ้มี)................................. 

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 
 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่       ไมเ่คย          เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
    ตัง้แตว่นัท่ี.............................. ถึงวนัท่ี ..............................  รวม........... วนั 
 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย          เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง       มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  
(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  
 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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


