
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สมาชิก15ทานออกเดินทาง  สมาชิก20ทานข้ึนไปมีหวัหนาทัวร 

ยังไมรวมคาวีซา(4,850 บาท)  

ชมมืองหนาอาวท่ีมีชายหาดท่ีสวยงามท่ี บอนไดบีช 

ชมโรงอุปรากรซิดนีย    

วิวท่ีดีท่ีสุดในการชมโอเปราท่ีบริเวณ  มาหินของมิสซิสแม็คควอร่ี 

ชมอาคารเกาแกตนศตวรรษท่ี19 ยานเดอะรอคส 
เลือกซ้ือทัวรเสริม    

พอรต สตีเฟน   หรือ  วนอุทยานแหงชาติบลูเมาทเทน 
 

กําหนดการเดินทาง 

15-19, 22-26 มิ.ย. / 3-7, 10-14,17-21, 24-28 ส.ค. / 7-11, 14-18, 21-25 ก.ย.59 



                                                  
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

16.00 น. คณะเดินทางพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิสายการบินไทย (TG)  เจาหนาท่ีของทางริษัทตอนรับและอํานวยความ

สะดวกกอนการเดนิทาง 

19.20 น. ออกเดินทางสูซิดนีย โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี  TG 475   

วันท่ีสอง สนามบินคิงสฟอรดสมิธ – บอนไดบีช –  เดอะร็อค – เดอะแกป – สะพานฮาเบอร          (X/L/X) 

08.20 น. เดินทางถึงเมืองซิดนีย  เมืองซดินียเปนเมืองหลวงของรัฐนิวเซาธเวลสและเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดใน

ออสเตรเลยีต้ังอยูบนชายฝงตะวันออกเฉยีงใตของออสเตรเลยีชายฝงทะเลแทสมันซิดนียถกูจัดอันดับเปนเมืองช้ัน

นําของโลก  เคยเปนเจาภาพในการจัดการการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ เชน 1938 British Empire Games 

(ท่ีรูจักกนัในขณะนีเ้ปนกีฬาเครือจักรภพ) และ ในป 2000 Summer Olympics หลังผานพิธีการตรวจคนเขา

เมือง  รับและตรวจเช็คสัมภาระตาง เรียบรอยแลว  นําทานเดินทางสู  (Bondi Beach)  บอนไดบีช  เปนเมอืงหนา 

อาวท่ีมีชายหาดท่ีสวยงาม เปนสถานท่ี พักผอนของ ชาวออสซี ่ (Dudley Page)  ยานหมูบานเศรษฐี   (The 

Gap)  ยานเดอะแกปชม(The Rock) ยานเดอะรอคส จุดท่ีเกาแกท่ีสุดในประวัติศาสตร การต้ังถิ่นฐานของคน

ออสเตรเลีย ชมอาคารเกาแกตนศตวรรษท่ี 19   ชมวิวท่ีดีท่ีสดุในการชมโอเปราท่ีบริเวณ  Mrs. Macquare’s 

Point ชมมาหินของมิสซิสแม็คควอรี่ มานั่งหินตัวโปรดของภริยาของผูสําเร็จราชการคนแรกของรฐันิวเซาทเวลส   

จากนั้นใหทานไดถายรูป ( Harbour Bridge ) สะพานฮารเบอร เปนสะพานขามอาวหนาเมืองซิดนีย คอื 

สัญลักษณอยางหนึ่งของเมืองซดินีย ฮารเบอรบริดจเปนสะพานโครงเหล็กท่ีมีชวงกลางระหวางตอมอท้ัง 2 ขางยาว

ท่ีสุดในโลก   

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย  นําทานลองเรือผานชมโรงอุปรากรซิดนยี (sydney opera house)ภาพความงามของส่ิงกอสรางอันยิ่งใหญ ทีม่ี

หลังคาเปนรปูเรือซอนเลนลม ทรงคลายๆ หอยเชลล เอกลักษณโดดเดน สวยงาม ตามแบบสถาปตยกรรมรวม

สมัย ตั้งตระหงานเปนสงาอยูที่ปลายแหลมของผืนดินทีย่ื่นออกไปในทะเลเล็กนอยโดยมนี้ําทะเลลอมรอบอยูถึง3

ดาน เอกลักษณ ออกแบบโดย ยอรน อูซอง (Joern Utzon) 

สถาปนิกชาวเดนมารก เปดเปนทางการในป ค.ศ. 1973 ใชเวลา

กอสรางนานถึง 14 ป  หลักจากนั้นใหทานไดเลือกซือ้ของฝากและ

สามารถเดินเท่ียวชมเมืองไดตามอัธยาศัย 

 

 ท่ีพัก TRAVELODGE SYDNEY  // DEVERE SYDNEY HOTEL  

(SYDNEY)   หรือเทียบเทา 

*** อิสระอาหาร คํ่า ตามอัธยาศัย *** 
 

วันท่ีสาม อิสระชอปปง – หรือซื้อ Optional Tour  (1.พอรต สตีเฟน  2. วนอุทยานแหงชาติบลเูมาทเทน )     (B/L/X) 

เชา รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม   

 **  ทานสามารถ ซื้อทัวร เพ่ิมเติม  ** 

 ไป พอรต สตีเฟน (Port Stephen)  หรือ  วนอุทยานแหงชาติบลูเมาทเทน 

 

 

 



                                                  
 

 พอรต สตีเฟน (Port Stephen) ต้ังอยูบนเนื้อท่ี 2,500 เฮคเตอร  สัมผัสประสบการณอันต่ืนเตนกับการนั่งรถ 4 WD  

ผจญภัยตะลุยเนินทราย โดยคนขับรถท่ีมากดวยประสบการณ สนกุสนานกับกับการเลนกระดาน เลื่อนบนเนนิทราย 

(Sandune Board) ใหทานเดินเลน และถายรูปเปนท่ีระลึกบนชายหาด Port Stephens White Beach  

ใหทานสนุกสนานกับการหาหอย Pippis ซึ่งเปนหอยท่ีมีในออสเตรเลียเทานัน้ เดินทางสูทาเรือเพ่ือลงเรือ  

Moonshadow Cruise นําทานลองเรือชมชีวิตของเหลาปลาโลมาแสนนารักในธรรมชาติอยางใกลชิด พรอม

สนุกสนานกับการเลนน้ํา บรเิวณใกลๆ เรือ ใชเวลาในการลองเรือ ประมาณ 2 ช่ัวโมง จากนั้นเรือกลับสูฝงอาวเนลสนั 

เพ่ือนําทานเดินทางกลับสูนครซิดนียราคา optional tour (Promotion!! Syd Program) 

Port Stephen (มีคนขับ,อาหารกลางวัน 1 ม้ือ ไมมีอาหารเยน็) 

**5 คนข้ึนไป คนละ 5,500 บาท , 10 คนข้ึนไป คนละ 4,200 บาท** 

 

 

 

 

 

 

 

 “ วนอุทยานแหงชาติบลูเมาทเทน ” เจาของฉายา “แกรนดแคนยอน” แหงออสเตรเลีย หบุเขาสีน้ําเงินท่ีเกิด

ทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแหงนี้มีภูมิทัศนคลายคลงึกับแกรนดแคนยอนท่ีอเมริกา เพียงแตประกายสีน้าํเงิน

ครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ํามันจากตนยูคาลิปตัสปกคลุมพ้ืนดินและกระทบกับแสงสวางทําใหเกิดประกายสีน้ํา

เงินดังกลาว ใหทานไดช่ืนชมและสัมผัสทิวทัศนสวยงามบนผืนแผนดินอันกวางใหญ จากนัน้เท่ียวชม “ หุบเขา

สามพ่ีนอง (Three’s Sister) ” ซึ่งเปนยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตํานานเกาแกของชาวอะบอริจิ้น นําทานสู 

สถานรีถรางไฟฟา (Katoomba Scenic Railway) เพ่ือนั่งรถ รางไฟฟาท่ีดัดแปลงมาจากรถขนถานหินในสมัย 

กอนวิ่งผานทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศาข้ึนกระเชา  Scenic cender เพ่ือชมความงดงามของทิวทัศนเบ้ือง

ลางจากมุมท่ีแตกตางพรอมชมวิวทิวทัศนบน Echo Point หลังจากนัน้เดินทางกลับสูตัวเมืองซิดนีย  

Blue Mountain (มีนั่งรถราง/นั่งกระเชา/อาหารกลางวนั 1 ม้ือ) 

5 คนข้ึนไป รถ 12 ท่ีนั่ง คนละ 4,900 บาท 10 คนข้ึนไป รถ 19 ท่ีนั่ง คนละ 3,900 บาท 

  ท่ีพัก TRAVELODGE SYDNEY  // DEVERE SYDNEY HOTEL  (SYDNEY)   หรือเทียบเทา 

 

 
 

วันท่ีสี ่ อิสระชอปปง          (B/X/X) 

เชา รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม 

  *** อิสระตามอัธยาศัย *** 

** สถานท่ีแนะนํา **   ทานสามารเดิน เท่ียวชม ในเมอืงได 

 ♥พิพิธภัณฑสัตวน้าํซิดนีย อะควาเรี่ยม (Sydney  Aquarium)  



                                                  
 

อาณานิคมแมวน้ําแหงใหมของซิดนีย ทานยังจะไดชมสัตวน้ําของออสเตรเลยีมากกวา  650  สายพันธุ  และ 11,000 

ชนิด ไดท่ีซิดนียอะควอเรี่ยมแหงนี้  ซึ่งเปนจุดทองเท่ียวอันดบั 1 ในออสเตรเลียอีกดวย 

 ♥ตลาดแพดด้ี มารเก็ตหรือไชนาทาวน  

เปนตลาดท่ีใหญท่ีสุดในออสเตรเลีย เปนแหลงขายสินคาราคาถูกท้ังรองเทา ชุดวายน้ํา และชดุชั้นใน และยังเปน

ตลาดท่ีเหมาะแกการมาเลอืกซือ้ของท่ีระลึกและผลไมสดประจําฤดูกาล 

♥อาคารควีน วิคตอเรียท่ี ( Queen Victoria Building )  

สถานท่ีแหงนี้ไดรับการปรับปรุงตกแตงใหมอยางสวยงาม เปนท่ีรูจักกันท่ัวไปในทองถิ่นวาตึก QVB ต้ังอยูบนถนน  

จอรจระหวางถนนมารเก็ตกับถนนพารค เปนอาคารชอปปงสูงสี่ชั้น มสีินคาประเภทแฟชัน่ อญัมณี ของใชในบาน

หรือแมแตดอกไมสดและขนมจําพวกเคกและเบเกอรี่ ถดัจาก QVB บนถนนพิททคือ Galleries Victoria เปนชอป

ปงมอลท่ีมีของใหเลือกซื้อหลากหลาย 

♥ดารลิงฮารเบอร ( Darling Harbour ) อยูดานตะวันตกของอาวซิดนีย ยานนี้เปนยานบันเทิงและแหลง

ทองเท่ียวท่ีสําคัญ  

♥โรงอุปรากรซิดนยี (Sydney Opera House ) เปนเอกลักษณของซิดนีย หากมาซดินียแลวไมไดมาเยือนก็ถอืวา

มาไมถึง ผูออกแบบเปนชาวเดนมารกชือ่ Joern Utzon ชนะการออกแบบแตท้ิงงานไปกลุมสถาปนิกออสเตรเลียจึง

รวมตัวกันสรางจนเสร็จในป ค.ศ. 1973 มีจุดชมวิวท่ีสวยงามสามารถเขาชมภายในอาคารไดเปนรอบ ๆ ระหวาง 

9.00-16.00 น. รายละเอียดสามารถเขาไปดูไดที http://www.sydneyoperahouse.com  

♥พิพิธภัณฑศิลปะนิวเวเซาทเวลส (Art Gallery of New South Wales) เปนท่ีจัดแสดงศิลปะเอเซยี และอะบอ

ริจิน ท่ีสําคัญคอืเขาชมฟร ี

♥ ซิต้ีเซ็นเตอร ( City Centre ) เปนยานใจการเมืองซิดนีย ซึ่งเปนยานธุรกิจ การคา หางสรรพสินคา และราน

สินคาแบรนดเนมชือ่ดัง  

♥ยานคิงสครอส ( Kings Cross ) เปนยานธุรกิจแสงสี มรีาน Adult Shop ดวย มีโรงแรมมากมายยานนี ้รวมถึง

แหลงการบันเทิงราตรี นอกจากนั้นยังมีภัตคารและรานอาหารรวมท้ังแหลงสินคาชั้นนํา คนเยอะมากครับท่ีถนน

คิงสครอสถาผมอยูทุกวันคงเบ่ือ ถนนหลักคอื Darlinghurst 

 ท่ีพัก TRAVELODGE SYDNEY  // DEVERE SYDNEY HOTEL  (SYDNEY)   หรือเทียบเทา 

วันท่ีหา สนามบินคิงสฟอรดสมิธ–สนามบินชางฮี –สนามบินสวุรรณภูมิ            (B/X/X) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินคิงสฟอรดสมิธ เพือ่เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

10.00 น. ออกเดินทางจากซิดนีย โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี  TG 476 

16.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจตลอดการเดินทาง 

 

*** รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ** 
 

 

 

 

 



                                                  
 

กําหนดการเดินทาง 

15-19, 22-26 มิ.ย. / 3-7, 10-14,17-21, 24-28 ส.ค. / 7-11, 14-18, 21-25 ก.ย.59 

 

อัตราคาบริการ 

อัตราคาบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบนิ 

ผูใหญ 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักเสริมเตียง  /  ไมเสริมเตียง  
34,900.- บาท 

หองพักเดี่ยว เพิ่มทานละ 9,900.- บาท 

*** โปรแกรมน้ียังไมรวมคาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย 4,850 บาท ตอทาน *** 

**กรุปออกเดินทาง 15 ทานข้ึนไป และมีหัวหนาทัวรกรณีเดินทาง 20 ทานข้ึนไป**  

 

ทิปเจาหนาท่ีขับรถและดูแลทาน คนละ 10 AUD (ตลอดการเดินทาง) 

เพื่อขวัญและกําลังใจของเจาหนาท่ีนะคะ 

*** รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ** 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ 

 คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีม ี 

 คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  

 คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 คาอาหาร และเครือ่งดื่มตามรายการท่ีไดระบุในรายการ 

 คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท. 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย 4,850 บาท 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 คาทําหนังสือเดินทาง Passport  

 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด   

สายการบินอนญุาติใหโหลดกระเปาข้ึนเครื่องไดทานละ 2 ใบ ( รวมกันไมเกนิ 30 กิโลกรัม ) 

และ กระเปาเล็กถือข้ึนเครื่องได 1 ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม ตอใบ 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนอืจากรายการท่ีระบุ เชน คาเครือ่งดืม่ และคาอาหารท่ีสั่งเพิม่เอง คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 

 คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 



                                                  
 

 คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 

 ทิปเจาหนาท่ีและคนขับรถ ทานละ 10 AUD ตลอดทิป 

 

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน  

 กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท ตอ 1 ทาน  

 กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 45 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 25,000.- บาท ตอ 1 ทาน  

      (ชวง ปใหม, สงกรานต) 

 กรณีท่ีลูกคาพักอาศัยอยูตางจังหวัดใหแจงกับทางบรษิัทใหทราบต้ังแตทําการจองหากลูกคามคีวามจําเปนตองออกต๋ัวเครือ่งบิน

ภายในประเทศกรุณาแจงใหทางบริษัททราบกอนออกต๋ัวมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 

 คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการ หรือกอนออกต๋ัวเครื่องบิน มฉิะนั้น

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไมคนืมดัจํา 

 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาออสเตรเลียไมทันกาํหนด และทางบรษิัทฯตองออกต๋ัวกับทางสายการบินทางลูกคา

จะตองจายเงินคาทัวรท้ังหมดกอนการออกต่ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ  

 

การยกเลิกและการคืนเงิน 

 กรณียกเลิก ชวงเทศกาล เชน ปใหม สงกรานต ชวงเดือนตุลาคม ตองยกเลกิลวงหนากอน 45 วนั  

จะไมเก็บคามัดจํา 

 กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจํา 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัท ฯ มคีวามจําเปนตองหัก 50 % ของอัตราคาบริการท้ังหมด 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมด 

 กรณีออกต๋ัวเครือ่งบินแลวมกีารยกเลิกการเดนิทางไมสามารถคืนเงินคาต๋ัวได  เพราะเปนเง่ือนไขต๋ัวกรุปของสายการบิน 

  หากทานจองและใหเอกสารในการทําวซีาเขาประเทศออสเตรเลีย ไมทันกําหนดการออกต๋ัว 

กับทางสายการบิน และ  ผลวซีาของทานไมผาน  

บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวร และ มัดจําท้ังหมด 

 

เอกสารในการยื่นขอวซีาเขาประเทศออสเตรเลีย 

กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซาใหครบ และสงใหกับทางบริษัทฯ เพ่ือทําวซีากอน 21 วนัทําการ  

*** (เนื่องจากการยืน่ขอวีซาประเทศออสเตรเลยี ตองใชเวลาในการยืน่วซีา 15 วันทําการ) *** 

เงื่อนไขในการพิจารณาวซีา 

การพิจารณาอนุมัติวีซานั้นข้ึนอยูกับดุลยพินจิของทางสถานทูตเทานั้น  ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถแทรกแซงการ

พิจารณาวซีาของสถานทูตได ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไป

ทองเท่ียวยังประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารท่ีระบุเทานั้น 

** กรุณาเตรียมเอกสารใหครบตามท่ีสถานทูตกําหนด ** 

 

 



                                                  
 

ต้ังแตวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป  

กระทรวงกจิการตรวจคนเขาเมืองและพิทักษเขตแดนจะเริ่มการเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซจากผูสมัครทุกทานท่ีสมัครขอวีซาเพ่ือ

เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย  

***ดังนั้นผูยื่นขอวีซาทุกทานจะตองมาติดตอท่ีศูนยยื่นวีซาออสเตรเลียดวยตนเองเพ่ือสแกนลายนิ้วมือ***  

1. สําหรับบุคคลท่ัวไป 

 พาสปอรต มีอายุเหลอืนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมตํ่ากวา 6 เดอืน  (กรณีทานท่ีมีพาสปอรตเลมเกา ใหแนบมาดวย)  

 รูปถายสี  2” จํานวน 2 รูป (ไมสวมแวนตาดํา, แตงกายสุภาพ, ไมเอารูปรับปริญญา, ใสชุดครุย, หรือใสชดุราชการ, ไมยิ้ม, พื้น

หลังเปนสีขาว ตองไมเปนลวดลาย และหาม เปนภาพถายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร)   

 สําเนาทะเบียนบาน, บัตรประชาชน 

 กรอกแบบฟอรมขอมลูเบอรโทรศัพท มอืถือ / เบอรบาน / เบอรท่ีทํางาน / ท่ีอยู เพื่อใชในการยื่นขอวีซา ( ภาษาอังกฤษ ) 

 กรณีท่ีผูเดินทางสมรสแลว เอกสารเพิ่มเติมคอื ทะเบียนสมรส, ใบหยา, ( ในกรณีท่ีคูสมรสเสยีชีวิต )ใบมรณะบัตร  

 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกลุ (ถามี)  

 หลักฐานการเงนิโดยใชสมุดเงนิฝากตัวจริง หรือ Statement ท่ีออกจากธนาคาร ยอนหลงั 6 เดือน อยางใดอยางหนึง่ 

เทานั้น!!!  ถาใหสําเนาสมุดเงนิฝากไมสามารถใชยืน่วีซาออสเตรเลียได 

 หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทท่ีทานทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทานัน้) 

 1.  กรณีท่ีเปนพนักงานบริษัทท่ัวไป ใชหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกจิสวนตัว ใชสําเนาทะเบียนการคา (กรณีเปนเจาของและคัดไมเกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 

และหนาหนังสือรับรองตองมชีือ่กิจการ และชือ่ผูเดนิทางเปนหุนสวน หรือเปนเจาของกิจการดวย     

3.  กรณีทําธรุกจิสวนตัว (แตไมไดจดทะเบียนการคา) ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               

4. กรณีขาราชการ ตองใชหนงัสือรับรองการทํางานจากหนวยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรอื ภาษาไทย) ไมสามารถใชสําเนาบัตร

ขาราชการเพยีงหลักฐานเดียวยืน่ตอสถานทูตได   

2. สําหรับเด็กนักเรียน นกัศึกษา ท่ีเดินทางพรอมผูปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลท่ัวไป) และขอ 

 หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจรงิภาษาอังกฤษเทานั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทานั้น  

3. สําหรับเด็ก ท่ีไมไดเดินทางพรอมผูปกครองและอายุไมเกนิ 18 ป (ขอเอกสารเพิม่เติมดังนี้) 

 หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางท่ีทําจากท่ีวาการอําเภอ  

 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)  

 กรณีผูเดนิทางอายุตํ่ากวา 15 ป ขอสําเนาสูติบัตร (ไมสามารถใชบัตรประชาชนเด็กได)  

 สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)   

 ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรือ มารดา 

 กรณีท่ีบิดา หรือ มารดาเปนขาราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากตนสังกัด  และสําเนาบัตรขาราชการ 1 ชุด  

 หลักฐานการเงิน (สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถายต้ังแตหนาแรกจนถึงปจจุบัน) ของบิดา หรอื มารดา  

 สําเนาทะเบียนบานของผูเดินทาง, บิดาและมารดาของผูเดนิทาง 

4. สําหรับผูใหญท่ีอายุเกิน 75 ป  



                                                  
 

 ตองซื้อใบประกันสุขภาพสาํหรบัผูสูงอายุท่ีเดินทางไปตางประเทศ (จากบรษิัทประกันภัย) จากนั้นยืน่เอกสารท้ังหมดเขาสถานทูต

ออสเตรเลยีไปกอนและจากนัน้สถานฑูตจะใหแบบฟอรมการตรวจสุขภาพมาเพ่ือนําไปตรวจท่ีโรงพยาบาลท่ีทางสถานฑูต

กําหนดเทานั้น 

5. สําหรับบุคคลท่ีถือพาสปอรตตางประเทศแตมีถิ่นพํานักอยูในประเทศไทย 

 กรณีผูเดนิทางถือหนังสอืเดินทางพาสปอรตจีน (เลมแดง) ตองใชเวลาพิจารณาผลวีซาอยางนอย 1 เดือน ดังนั้นตองเปลีย่นเปน

หนังสือเดินทางพาสปอรต (เลมเหลือง) กอน  

 ทานตองทําการแจงเขา – แจงออก ท่ีกองตรวจคนเขาเมอืงใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถย่ืนวีซาได  

(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซาข้ึนอยูกับทางสถานทูต) 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามท่ีระบุเพ่ือผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน *** 

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกาย

สุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทาง

บริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน 

หมายเหตุ   

 ในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดนิทางราชการ (เลมสนี้ําเงนิ) เดนิทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทท่ีจะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิ

เสธการเขาหรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางทองเท่ียวกับคณะจะใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา 

(เลมสีเลือดหมู) 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนือ่งจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรอืสิ่งของหามนําเขาประเทศ 

เอกสารเดนิทางไมถูกตอง หรอืความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไดพิจารณา

แลว 

 บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนท้ังหมด หรอืบางสวน และบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีท่ีทางสถานฑูต    งด

ออกวีซาใหกับทาน อันสืบเนือ่งมาจากตัวผูโดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตาง

ดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเหตุการณ

ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคญั เนื่องจากการทองเท่ียวนี้เปนการ

ชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถท่ีจะเรียกรองเงนิคืน ในกรณีท่ีทานปฏิเสธหรือสละสทิธิ์ใน

การใชบริการนั้นท่ีทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยท่ีจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 10 วนั  

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 

กรุณากรอกขอมูลตามความจริง   

เพื่อประโยชนในการย่ืนขอวีซาเขาประเทศออสเตรเลียของทาน  

 

1.  ช่ือ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________ 

     ช่ือ-นามสกลุเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________ 

     สาเหตุในการเปลื่ยนช่ือ-นามสกุล _____________________________________________________________________ 

2.  สถานภาพ         โสด        แตงงานจดทะเบียน        แตงงานไมจดทะเบียน          หยา            หมาย         

3.  ท่ีอยูตามทะเบียนบาน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________________________ 

เบอรโทรศัพทบาน___________________ เบอรมือถือ ____________________ อีเมล _____________________________ 

4.  ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________ 

      วนัท่ีเริ่มทํางาน /  ศึกษา ____________________________________________________________________________ 

5.   ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________ 

7.   ตําแหนงหนาท่ีการงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________ 

      โทรศัพทท่ีทํางาน_________________________________________________________________________________ 

8.  ช่ือบุคคลท่ีรวมเดินทางไปดวย _______________________________________________________________________ 

      ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________ 

9.   ทานเคยเดินทางเขาประเทศนี้มากอนหรือไม   เคย   ไมเคย 

10. ทานเคยโดนปฎิเสธวีซาจากสถานฑูตใดหรือไม   เคย _________________________________________   

      ไมเคย   
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