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Promotion!! บริสเบน-โกลด์โคสต์ 6 

วัน 3 คนื 
ชมเมืองบรสิเบนและตื่นตาตื่นใจกบัโลกแห่ง

ภาพยนตรม์ฟูวีเ่วลิด์ 

ทีโ่กลดโ์คสต ์ ตืน่ตาตืน่ใจกบัถ า้หนอนเรอืงแสง  

พร้อมชอ้ปปิง้ควนีสตรทีมอลล ์ 

โดยสายการบนิสงิคโปร์แอรไ์ลน์(SQ)  
 

ขอน้าท่านเยือนประเทศออสเตรเลีย ดินแดนแห่งความฝัน ชมเมืองบรสิเบน 
โกลด์โคสต์  โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ และน้าท่านท่องเที่ยวชมสถานที่ขึ น
ชื่อของประเทศออสเตรเลีย 
บรสิเบน  น้าท่านชมเมืองบริสเบน เมืองเอกของรฐัควีนส์แลนด์ น้าท่านชมสวน

สัตว์พื นเมืองน่ารักๆ อาทิ โคอาล่า วอมแบท ฯลฯ  พร้อมใหท้่านช้อป
ปิ้งย่านควีนส์สตรีทมอลล์  

โกลดโ์คสต ์เมืองชายฝั่งของรัฐควีนส์แลนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็นชายหาดสีทอง 
สนุกสนานกับโลกแห่งภาพยนตร์ในมูฟวี่เวิลด์ และให้ท่านเลือกซื อ
สินค้าเป็นที่ระลึก สนุกสนานกับกิจกรรมจับปูยักษ์ และตื่นตาตื่นใจกับ

ถ ้าหนอนเรืองแสงที่มีหนอนส่องแสงระยิบระยับนับพันตัว 

WOW…BRISBANE-GOLD COAST 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ-สงิคโปร ์

17.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภมูิ  ชั น 4 ประตูทางเข้า

หมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีค่อย

ต้อนรับและอ้านวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสมัภาระ 

20.05 น. เหิรฟ้าสู่นครเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยสายการบินสิงคโปร์

แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ983 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  

 

วนัทีส่อง บรสิเบน-สวนสตัวพ์ื นเมอืง Lone Pine Koala Sanctuary-ชมเมอืง
บรสิเบน 

00.45 น. ออกเดินทางสู่บริสเบน ประเทศออสเตรเลยี โดยสายการบินสิงคโปร์

แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ255 

10.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมือง บรสิเบน  หลังน้าท่านผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและพธิีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  น้าท่านสู่เมืองบรสิเบน 

รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย ตั งอยู่บน

แม่น ้าบริสเบน ได้รับการขนานนามรัฐแห่งแสงแดด เน่ืองจากมี

แสงแดดตลอดทั งปี เน่ืองจากตั งอยู่ในเขตอบอุ่น จึงเป็นท่ีนิยมของ

นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนตากอากาศ น้าท่านผ่านชมศาลาว่าการประจ้า

เมือง โบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่น ย่านตึกเก่าของเมืองสู่สวนสัตวพ์ื นเมอืงของ

บริสเบน 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันแบบฟิชแอนด์ชิป 

บา่ย น้าท่านชมสวนสตัวพ์ื นเมอืง Lone Pine Koala Sanctuary เป็นศูนย์

อนุรักษ์โคอาล่าแห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี ที่น่ี

ยังเป็นบ้านของสัตว์น่ารักต่างๆ มากกว่า 130 ตัว และสัตว์สายพันธุ์

อื่นๆ ของออสเตรเลยี อาทิ จิงโจ ้ดิงโก้ ตัวตุ่น วอมแบท แทสมาเนียน

 

กรุป๊เดยีว!!  11-16 

ก.ย.2561 
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เดวิล เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารและอุ้มสตัว์ต่างๆ ได้ 

รวมทั งยังสามารถชมการแสดงและการสาธิตอื่นๆ อีกมากมาย (สวน

สัตว์เปิดตั งแต่เวลา 09.00-17.00) จากนั นน้าท่านเดินทางสู่เมา้ทค์ทู่า 

Mt. Coot-tha ตั งอยู่ในพื นที่เส้นทางชมธรรมชาต ิSir Samuel 

Griffith Drive ซึ่งมีความสูงที่ 287 เมตรจากระดับน ้าทะเล เปน็จุดชม

วิวเมืองบริสเบนที่สวยที่สุดบนเนินเขา สามารถชมวิวของตัวเมอืง

บริสเบนและแม่น ้าสายหลักของเมืองน่ันคือแม่น ้า Snake River ที่ขด

คดเคี ยวไปมาคล้ายงู รวมทั งบรเิวณเซ้าทแ์บ้งค์ที่ตั งอยู่ริมฝั่งแม่น ้า

น่ันเอง เม้าท์คูท่าเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากส้าหรับ

นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการชมวิวแสงสตีัวเมืองบริสเบนในยามค่้าคืน  

จากนั นน้าท่านสู่ย่านควนีสตรทีมอลล์ ตั งอยู่ใจกลางเมืองบรสิเบน 

แหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมของออสเตรเลีย  ซึง่ถือเป็นสวรรค์นักช้อป 

ตั งอยู่ใจกลางเมืองบริสเบน ความยาวของถนนควีนสตรีทขนาดครึ่ง

กิโลเมตรตอ้นรับนักท่องเที่ยวกว่า 26 ล้านคนต่อปี และยังเพิ่มห้าง

แห่งใหม Queens Plaza มีสินค้าแบรนด์เนมหรูหราใหเ้ลือกช็อป

มากมาย ** เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซื อสนิค้าใหท้่านอสิระ

อาหารค่า้ตามอธัยาศัย ** 

จากนั นน้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม บรสิเบน-โกลดโ์คสต ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม     

จากนั นน้าท่านเดินทางสูเ่มอืงโกลดโ์คสต ์เยือนดินแดนแห่งอาณาจักร

สีทอง เมืองแห่งชายหาดอันงดงาม เมืองที่มีชายหาดทอดยาว 70 กม. 

หรือที่เรียกกันว่าชายหาดสีทองของนักวินด์เซิร์ฟ  

น้าท่านสู่ มฟูวีเ่วลิด์ โรงถ่ายภาพยนตร์ของวอเนอร์ บราเธอรส์ หรือ ที่

เรียกกันว่า “ฮอลลวีูด้แหง่โกลดโ์คสต ์ชมการแสดงโลดโผน ของสตั๊น

ไดรฟเวอร ์การแสดงบนเวทีจัดแสงสีพิเศษ ชมสตั๊นแมนท์ จาก

ภาพยนตร์เรื่องโปลศิจิตไม่ว่าง  ผจญภัยไปกับแบทแมน ขวัญใจสาว 

ๆ   และตื่นตากับเครือ่งเล่นใหม่ ซุปเปอรแ์มน เอสเคป ชมภาพยนตร์สี่

มิติจากภาพยนตร์เรือ่ง เชร็ค ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดตวัการ์ตูน

นานาชนิด อาทิ สกูปปี้ ดู  แบทแมน สาวน้อยมหัศจรรย์ และช้อปปิ้ง

ของที่ระลึก (อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย)   

บา่ย ให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นพร้อมเลอืกซื อสินค้าจากโลก

ภาพยนตร์ต่อ สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางกลับ 

ค่า้ รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร 

จากนั นน้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี ่ โกลดโ์คสต-์อสิระเตม็เทีย่วเตม็วนัหรอืชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม     

 อสิระเทีย่วชมเมอืงโกลดโ์คสตห์รอืเลอืกชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั อาทิ 

1.ช้อปปิ้งฮาร์เบอร์ทาวน์เอ๊าท์เลท ศูนย์รวมแบรนด์ชั นน้า ทั งใน

ประเทศและต่างประเทศ ให้ท่านได้เลือกซื อและช้อปสินค้าต่างๆ

มากมาย สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ในประเทศ อาทิเช่น 

Roxy, Billabong, Rip Curl, Suicksilver,Speedo, Nike, Adidas, 

The North Face, Diesel, Esprit, Lacoste เป็นต้น 

2.ช้อปปิ้งย่านเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ศูนย์รวมของห้างสรรพสนิค้าและ

ร้านค้าบูติคชั นน้าของบรรดานักออกแบบและผู้ผลิตเสื อผ้าแถบโกลด์

โคสต์ให้เลือกเดินชมและซื อหาอย่างมากมาย หรือเลือกชมสนิค้า

ท้องถิ่นและงานฝีมือคุณภาพดีที่ตลาดริมชายหาดหรือตลาดพื นเมือง

ของออสเตรเลีย หรอืลองสัมผสัการเล่นเซิร์ฟไล่ตามจับคลื่นที่โกลด์

โคสต์ในพื นที่ยอดนิยม อาทิ เบอรีนเฮด,กรีนเมาท์,เคอร์ร่า,ซีเวย์และส

แนปเปอร์ร็อค หรือเพิ่มความท้าทายด้วยกิจกรรมทางน ้า เช่น สกีน ้า 

เรือลากร่ม เจ็ทสกีและเรือใบ กิจกรรมทีไ่ด้รับความนิยมอย่างมากใน

ออสเตรเลีย  

3.สวนสนุกดรีมเวิลด ์Dream World สวนสนุกที่เป็นดินแดนแห่งความ

ฝันของชาวออสซี่ สนุกสนานกับเครื่องเล่นชนิดต่างๆ  อาทิ Runway 

Reptar Roller Coaster หรือให้ท่านได้ตื่นเต้นสุดขีดกับ Giant Drop 

ที่เป็นเครื่องเล่นที่ได้รับการบันทึกในหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นเครื่อง

เล่นที่มีความสูงที่สุดและเร็วที่สุดในโลก นอกจากนี ภายในยังแบ่งเป็น

โซนต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลิน  

4.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รมับิน Currumbin Wildlife Sanctuary 

ตั งอยู่ชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ อยู่

ในความดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปา่เนชั่นแนลทรัสต์ ที่มีนกแก้ว

ตัวเล็กสีสวยจ้านวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พื นเมืองนานา

ชนิด ชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื นเมืองนานาชนิด 

อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท เป็นต้น 

** เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเที่ยวและเลอืกซื อสนิคา้ อสิระอาหาร

กลางวนัและอาหารค่า้ตามอธัยาศยั ** 

เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

  

วนัทีห่า้  โกลดโ์คสต-์Catch a Crab ทวัรจ์บัปยูักษ์ –ถ า้หนอนเรอืงแสง-
บรสิเบน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม   
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 จากนั นท้าท่านสู่ท่าเรือ น้าท่านล่องเรือเพื่อ น้าท่านจบัปูยกัษ ์Catch a 

Crab กิจกรรมที่ได้รบัรางวัล มากมายจากการท่องเที่ยวออสเตรเลีย 

เริ่มจากน้าท่านลงเรือ เพื่อล่องไปตามแมน่ ้า Tweed River และมุ่ง

หน้าเพื่อตามหา Yabbie หรือกุ้งมังกรตวัเล็ก เพื่อน้ามาท้าเปน็เหย่ือ

ล่อปูยักษ์ ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลนิกับการให้อาหารนกพีลิ

แกน ที่ต่างมาคอยอาหารจากนักท่องเที่ยว จากนั นน้าท่าน เข้าสู่

ไฮไลท์ของกิจกรรมนี คือการจับปูยักษ์ ท่านจะสนุกสนานกับการจับปู

ยักษ์ด้วยตัวของท่านเอง โดยการเอาเหย่ือที่หามาได้ใส่ไว้ในตะแกรง

แล้วหย่อนลงไปในน ้าเพื่อล่อเจ้าปูยักษ์มาติดกับ ได้เวลาอันสมควรน้า

ท่านเดินทางกลับสู่โกลด์โคสต ์

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น้าท่านเดินทางสู่เขตป่าฝน Mt.Tamborine ทางตอนเหนือของโกลด์

โคสต์ เป็นเขตป่าฝนที่มีความมหัศจรรย์ของชั นหินตามธรรมชาติให้

ได้ชมซึ่งเป็นชั นหินที่ก่อตัวจนเป็นทรงโค้งท้าให้เกิดเป็นถ ้าใต้น ้าตก

ขึ นมา อันเป็นแหล่งที่อยู่ของหนอนเรืองแสง อันเป็นท่ีมาของหนอน

เรืองแสงกว่าพันๆ ตวั 

   น้าท่านชมถ ้าหนอนเรอืงแสง Glowworms Caves ชมความงามของ

ถ ้าหินงอก หินย้อยที่งอกเองตามธรรมชาติโดยใช้เวลาหลายร้อยปี  

พร้อมชมตัวหนอนทีส่่องแสงระยิบระยับสวยงามเพื่อล่อแมลงเป็น

อาหาร นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยากย่ิง  จนได้

เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางกลับสู่โกลด์โคสต ์

ค่า้ รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสูส่นามบินเมืองบริสเบน 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 

SQ246 

 

วนัทีห่ก  สงิคโปร-์กรงุเทพฯ 
 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

07.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ 

เที่ยวบินที ่SQ970 

08.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ… 
 

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

+++++++++++++++++++++  
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 รายการการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น ขึ นอยู่กบัเหตกุารณต์า่ง ๆ อาทิ

เชน่ การจราจร  การซอ่มแซมถนน  สภาพอากาศ  หมิะตก  การเมอืง  การจลาจล  

การปกครอง หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืมเีหตกุารณอ์ืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิหรอืมผีลกบัการ

เดนิทางและรายการทวัร ์ เปน็ตน้ ซึง่อาจมกีารปรบัเปลีย่นแปลงตามความ

เหมาะสม โดยจะคา้นึงถงึประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสา้คญั 

 
 

อตัราคา่เดนิทาง   

 

บรสิเบน-โกลดโ์คสต ์6 วนั 3 

คืน (SQ) 
11-16 ก.ย.2561 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 36,900 
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,900 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 3 ท่าน ท่าน

ที่ 3 ลด 
500 

ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิ 

ทา่นละ 
22,500 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวซีา่และค่าบริการท่านละ 5,300 บาท //  

ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท  ชา้ระพรอ้ม

ค่าทวัร์กอ่นเดนิทาง ** 

 

**บรษิัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี ้ามนั  ในกรณทีี่สายการบนิมี

การเรยีกเกบ็เพิ่มเตมิภายหลงั** 
 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครั งจะตอ้งมจีา้นวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผู้ใหญจ่า้นวนไมต่่า้

กวา่ 20 ทา่น (ไมม่รีาคาเดก็) หากผูโ้ดยสารมจีา้นวนต่า้กวา่จา้นวนดงักลา่ว 

บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางและเปลีย่นแปลง

อตัราคา่เดนิทาง 

 การดา้เนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15-20 

วนั ดงันั นจงึขอความรว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารสา้หรบัการยื่นขอวซีา่ให้

ครบถว้นและสมบรูณ ์ทั งนี เพือ่เปน็ผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการ
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ดา้เนินการขอวซีา่และทุกทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทีส่ถานทตูพรอ้ม

ถ่ายภาพและสแกนนิ ว 

 กรณที่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตาม

รายการทวัรห์รอืของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหน้าเนือ่งจากเกี่ยวขอ้งกบั

การยืน่วซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 

อตัรานี รวมบรกิาร 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-

บริสเบน // บริสเบน-กรุงเทพฯ ชั นประหยดั 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่

ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบ ุ

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเที่ยวตามรายการที่

ระบ ุ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบรษิัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอด

การเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสงูสุดไม่เกิน 

1,000,000 บาท เดก็อายุต่้ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความ

คุ้มครอง 500,000 บาท (ทั งนี เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

 ค่าภาษีน ้ามันเชื อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสาย

การบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  02 เม.ย.2561 
 

อตัรานี ไมร่วมบรกิาร 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด (30 

กิโลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการท้าหนังสือเดินทาง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารที่สั่ง

เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนตา่งด้าว 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ออสเตรเลยีและคา่บริการ ชา้ระพรอ้มคา่ทวัรท์า่นละ 5,300 

บาท 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ, คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์ทีจ่ะตอ้งชา้ระเพิม่พรอ้มคา่ทวัร ์ทา่น

ละ 1,500 บาท 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละ

โรงแรม 

 ค่าน ้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน ้าดื่มระหว่างทัวร)์,ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่

ระลึก 
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 ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอนิเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจากที่

ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเน็ตเป็นชั่วโมง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่

สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การ

ปรับค่าน ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า 

หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหต ุ

สามารถติดตอ่ได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ  

การชา้ระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ้าเป็นจ้านวน 20,000 บาทตอ่ผู้โดยสาร

หนึ่งท่าน ส้าหรับการจองทัวรส์่วนที่เหลือจะขอเก็บทั งหมดกอ่นเดินทาง 21 วันท้า

การ มิฉะนั นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ้าค่าทัวร์ทั งหมด 

การยกเลิก 

 หากมีการยกเลิกมากกว่า 45 วันท้าการแต่ไม่เกิน 90 วันท้าการบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการเก็บเงินมัดจ้าค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน (เงือ่นไขตามที่ทางสายการ

บินเรียกเก็บ) และหากมีการด้าเนินการในการย่ืนวีซ่าแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เก็บค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าท่านละ 5,300 บาท 
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันท้าการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ้า

ค่าทัวร์ 

 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันท้าการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทั งหมด 

 หากผู้โดยสารท่านใดย่ืนวีซ่าแล้วและไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องช้าระ

ค่ามัดจ้าที่ 20,000.- บาท และค่า 

ธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าท่านละ 5,300 บาท 

 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร

เครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้า กรณีแจ้งยกเลิกการ

เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์

ทั งหมด 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของ

สายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัย

ธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค้านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส้าคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาต ิทั งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผู้เดินทาง

ก้าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ นและมีเหตุท้าให้การเดินทางไม่สามารถ

ออกเดินทางตามก้าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับ

การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์

ตดิต่อว่าสามารถคืนเงินได้  
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o บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาติ หรือ

เหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตทุ้าให้ไม่สามารถเดนิทางไป-กลับได้

ตามก้าหนดการเดินทางของรายการทัวร์  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ดินทาง เนื่องจาก

มีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน้าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ 

ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรอืด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน

เข้าเมืองพจิารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ้านวนทั งหมด

หรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสบืเนื่องมาจากตัว

ผู้โดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออก

เอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ้านักอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และ

สัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะ

เป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผดิชอบต่อการสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก้าหนด รวมถึง

ไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของ

กระเป๋าอาจจะถูกก้าหนดให้ต่้ากว่ามาตรฐานได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับข้อก้าหนดของ

แต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใช้จ่าย

ในน ้าหนักส่วนที่เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, 

โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก้าหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี ่และมี

สถานที่โดยเฉพาะส้าหรับผู้สูบบุหรี่ ทั งนี เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว 

ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรค

ประจ้าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง

ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน

เอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะ

ทัวร์ทั งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก้าหนดตลอดทั งปี หรอืก้าหนดล่วงหน้าค่อนข้าง

นาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั นๆ ปิดท้าการ หรือ ปดิ

โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะ

เข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลบัรายการเพื่อให้

ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั น ๆ ตามเงือ่นไข

ราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ 
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เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เปน็ผลท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม

สถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้

ช้าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร,์ ครสิมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุด

ของชาวยุโรป ร้านคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 

จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

โดยในกรณทีีพ่กั 3 ทา่นบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบทีเ่สรมิเตยีงได ้

ดงันั นอาจตอ้งเสยีคา่หอ้งพกัเดีย่วเพิม่หรอืนอนหอ้งละ 3 ทา่นแบบไมม่เีตยีง

เสรมิ 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ น

มากและห้องพักในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ

ย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็น

ห้องที่มีขนาดกะทัดรตั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ นอยู่กับการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนั นๆ และห้องแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกัน 
 

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

เอกสารในการขอวซีา่ประเทศออสเตรเลยี 
(การยื่นวซีา่ ใหผู้เ้ดนิทางเตรยีมเอกสารทั งหมดใหค้รบถว้นและ

สมบรูณต์ามรายละเอยีดดา้นลา่งนี  เนือ่งจากปจัจบุนัมผีูเ้ดนิทางเขา้ไปพัก

นักในประเทศออสเตรเลยีมากมาย ทา้ใหก้ารพจิารณาวซีา่เป็นไปอยา่ง

เขม้งวด ดงันั นเพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการพิจารณา จงึขอความรว่มมอื

ใหผู้เ้ดนิทางทกุทา่น กรอกรายละเอยีดตามฟอรม์ดา้นลา่งพรอ้มแนบมา

พรอ้มกบัเอกสารหลกัฐานการยืน่ขอวซีา่ดว้ย) 
 

o หนงัสอืรบัรองการทา้งาน หรอืเอกสารบง่ชี การมอีาชพีและมรีายไดข้องผู้
เดนิทาง 
- กรณลีูกจา้ง ใชใ้บรบัรองการท้างานของบริษัทที่ท้างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าท้างาน, อัตราเงินเดือน, ต้าแหน่ง
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งาน เป็นต้น (หนังสอืรับรองการท้างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวี
ซ่า) 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการท้างานจะต้องคดัเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั น (ตัวจริง) โดยระบุตา้แหน่ง, อัตราเงินเดอืนในปัจจุบัน, 
วันเดือนปีท่ีเริ่มท้างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส้าเนาบัตร

ประจ้าตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการท้างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับ
จากวันย่ืนวีซ่า) 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใชส้้าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส้าเนากรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า หรือ สา้เนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้อง
คัดมาไม่ต่้ากว่า 3 เดอืน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณที่านทีเ่ป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี 
พร้อม แสดงส้าเนาทะเบียนสมรส 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี 
พร้อม แสดงส้าเนาทะเบียนสมรสพรอ้มแสดงส้าเนาสูติบัตรบตุร ทั งนี เพื่อ
แสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัด
หนังสือชี แจงเก่ียวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จด
ทะเบียน     

- กรณที่านทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการท้างานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี แจง
โดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี แจงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสมัพันธ ์โดยเบื องต้น ควรมคีวามสัมพันธ์
ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ 
หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการย่ืนค้าร้องขอวีซ่านี )   

- กรณเีป็นเดก็นักเรยีนและนักศกึษา 
- ใชห้นังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา 

จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  (หนังสอืรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับ
จากวันย่ืนวีซ่า) 

 
o หลกัฐานการเงนิ   

 สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ฉบบัจรงิ หรอื Bank Statement ออกโดยธนาคาร

อพัเดทไมเ่กิน 15 วนั และออกยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืนและตอ้งมตีรา

ประทบัจากธนาคาร  

*** สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี *** ทั งนี เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่มี

ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่

กลบัสูภ่มูลิา้เนา 
- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรบัรองจาก

ธนาคาร 1 ฉบับ และท้าจดหมายรับรองคา่ใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็น
ภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสมัพันธ์เพื่อชี แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย  
โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมีส้าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว
ประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย 
ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และท้า



5.Brisbane-Gold Coast 6D3N/SQ 11-16Spe 2018  12 

จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี แจงต่อสถานทูต
เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 เด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา) ตอ้งขอหนังสือ

ยินยอมให้ลูกเดินทางไปต่างประเทศออกโดยเขตหรอือ้าเภอจากผู้ปกครองบิดา

หรือมารดา หากเดก็เดินทางไปกับบิดาจะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือ

หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือถ้าไม่ได้เดินทาง

ทั งกับบิดาและมารดา ทั งคูจ่ะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับผู้อื่นโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่

อาจจะเกิดขึ นโดยคัดฉบับจริงจากอ้าเภอต้นสังกัด พร้อมทั งแนบสถานะทางการ

งานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพือ่รบัรองแก่บุตรด้วย 

 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลักหลัง

โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร  

 ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ นไป จะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลท่ีสถานทูต

ก้าหนดให้ พร้อมมขี้อความรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางไปต่างประเทศ

ได้โดยล้าพังโดยมิตอ้งมีผู้ดูแลโดยจะต้องให้แพทย์กรอกรายละเอียดสุขภาพได้

จากแบบฟอร์มของสถานทูตออสเตรเลียเท่านั น และผู้เดินทางที่อายุเกิน 75 ป ี

จะตอ้งเตรียมพาสปอร์ตและรูปถ่ายส้าหรบัไปตรวจสุขภาพด้วยและใบประกัน

สุขภาพที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง(จากบริษัทประกันภัย) 

***กรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ นไปยืนยันที่จะเดินทาง บริษัทฯจะด้าเนินการและ

แนะน้าให้ย่ืนวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และตอ้งจ่ายค่าทัวร์ทั งหมด

ก่อนเดินทาง 20 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามก้าหนดวัน

เดินทางมีผลท้าให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั งสิ น 

และจะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนือง

จากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์

ทั งหมดรวมถึงญาติหรือผูต้ิดตามที่ผลวซี่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี *** 

***กรณผีูส้งูอาย ุ75 ปขีึ นไป ที่ยนืยนัจะใหย้ื่นวซีา่  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาใน

การย่ืนวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการท้าประกันสุขภาพซึ่งลูกค้า

จะตอ้งจ่ายเองพร้อมกับตอนย่ืนวีซ่า  (ราคาขึ นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั นๆ)  

หลังจากย่ืนวีซ่าแล้ว รอการด้าเนินการประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบ

ฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตก้าหนด 

หลังจากนั นรอผลการพิจารณาวีซ่า ทั งนี วีซ่าขึ นอยู่กับผลของสุขภาพของ

ผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเปน็รายบุคคล ซึ่งวันรับผลวีซ่าไม่สามารถ

ระบุได้  

กรณขีองผูถ้อืบตัร APEC Card 

โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้ส้าหรับเดินทางเพือ่ธุรกิจเท่านั น ซึ่งการ

เดินทางกับทัวร์จะตอ้งย่ืน 
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วีซ่าท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวจะต้องย่ืนวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) 

แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค (APEC CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศ

ออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น  

หมายเหต ุ หากยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) ทา่นอาจจะโดยตดับตัรเอเบค

(APEC CARD) โดยอตัโนมตั ิเนือ่งจากตามเงือ่นไขวซีา่ประเทศออสเตรเลยี จะ

ยดึตามวซีา่ลา่สดุ แลว้จะยกเลิกวซีา่เกา่โดยอตัโนมตั)ิ ทั งนี ขึ นอยูก่บัดุลพนิจิของ

ลูกคา้ในการตดัสนิใจ ต้องการสอบถามเพิ่มเตมิได้ที่ : 

http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 344 6300 

 

*** การบิดเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้า

ประเทศออสเตรเลียเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่

คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง 

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือใน

การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั งนี ทางบริษัทฯ 

จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ้านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต

ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

***   เมื่อท่านได้ช้าระเงินค่ามัดจ้าหรอืทั งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทน

ของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรบั

ในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั งหมด 

 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องแจ้ง

ความจ้านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสอื

เดินทางก่อนก้าหนดวันย่ืนวีซ่าและท่านไม่สามารถน้าหนังสือเดินทางมาแสดงได้

ทัน ท่านนั นจะต้องย่ืนเดี่ยวและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย  

** 

 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความ

ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั น การปฏิเสธวีซ่าอนั

เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่า

ท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น

จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการ

http://thailand.embassy.gov.au/
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เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั งนี จะคา้นึงถึงประโยชน์และ

ความปลอดภัยของผูเ้ดินทางเป็นหลัก  ***                       

 

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

 

กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมีผลกบัการยืน่ขอวซี่าเข้าประเทศ

ออสเตรเลีย 

 

1.  ชื่อ-สกุล 

(ภาษาไทย)...........................................................................................

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

  ชื่อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) 

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

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

 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน

แต่งงาน  (ภาษาไทย)..........................................................  

 (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือน

ปี เกิด ................................................. 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ

เดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน 

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

2.  สถานภาพ        โสด        แต่งงานจดทะเบียน        

แต่งงานไม่จดทะเบียน        หย่า        หม้าย 

3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา

กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล

.................................................................................. 
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      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด 

สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

......... 

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

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

 รหัสไปรษณีย์          

 ท่ีอยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above 

(ภาษาอังกฤษ)......................................... 

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

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

 รหัสไปรษณีย์        

 โทรศัพท์บ้าน ........................................... 

 โทรศพัทม์ือถือ ............................................ อเีมลล ์

..............................................................................  
 อีเมลล ์(E-mail)…………………………………….(สา้คัญมากตอ้ง

กรอกทกุทา่น) 
 

5.  ชื่อสถานท่ีท้างาน / สถานศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

...... 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการท่ีท้านั นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด 

..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและท่ีอยู่ท่ีท้างานให้

ชัดเจนเช่นกัน)  

  ท่ีอยู่สถานที่ท้างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

รหัสไปรษณีย์        
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 ต้าแหน่งหน้าท่ี (ภาษาอังกฤษ) 

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

.......... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน 

(ถา้ม)ี ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 
 

7.  ชื่อบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วย

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

 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั งนี  

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

8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีท่ีผ่านมาหรือไม่         ไม่เคย        

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันท่ี) 

    ตั งแต่วันที่ ..............................  ถึงวันท่ี 

..............................   รวม ........... วัน 

 ท่านเคยได้รับการสแกนนิ วมือหรือไม่    ไม่เคย        เคย   

กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ วแล้ว กรุณาระบุวันท่ี 

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

9.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่  ตัวเอง 

       มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  

(กรณีท่ีมีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ

ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ 

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

.......... 
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ความสัมพันธ์กับท่าน 

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

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

 เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่         เดินทางด้วยกัน        ไม่ได้

เดินทางด้วยกัน 

 

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

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

 


