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Promotion!! ซิดนีย์-เมลเบร์ิน 6 วัน 3 คืน 
ชมเมอืงซิดนีย์ และล่องเรือชมอ่าวทีง่ดงามทีสุ่ด น่ังกระเช้าพร้อมชมทัศนียภาพ 

ของเทอืกเขาบลูเม้าท์เท่น ชมสวนสัตว์พื้นเมอืง ขึ้นตึก Eureka Sky Desk 88 
 ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวนิบนเกาะฟิลลิป พร้อมล้ิมรสกุ้งมังกร  

โดยสายการบนิสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) 
   

ขอน ำท่ำนเยอืนประเทศออสเตรเลยี ดนิแดนแห่งควำมฝัน ชมนครเมลเบริน์โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ 

และน ำท่ำนท่องเทีย่วชมสถำนทีข่ ึน้ชื่อของประเทศออสเตรเลยี 
นครซิดนีย ์  เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซาท์เวลส ์ชมทัศนียภาพของสะพานฮาร์เบอร์และซดินีย์โอเปร่าเฮ้าส์ด้วยการ

ลอ่งเรอืในอ่าวซดินีย์ ซึง่ถอืเป็นอ่าวทีง่ดงามทีส่ดุของเมอืง ใหท้่านชมเมอืงชมชายหาดทีช่าวออสซี ่
นิยมมาพกัผ่อน ชมโคอาลา่และจงิโจแ้สนน่ารกั และบรรยากาศงดงามของเทือกเขาบลูเมา้ทเ์ท่นและ
นัง่กระเชา้ไฟฟ้าตวัใหมล่า่สดุของทีน่ี ่ 

เมลเบิรน์ เมอืงหลวงของรฐัวคิตอเรยี ขึ้นตกึ Eureka Sky Desk ชมอาคารรฐัสภาและสวนสาธารณะฟิตซรอย 
สวนขนาดใหญ่ทีข่ ึ้นชือ่ของเมอืง ชมนกเพนกวนิเดนิกลบัรงัในยามพระอาทิตย์ตกดนิทีเ่กาะฟิลลปิ 
พรอ้มใหท้่านลืม้รสกุง้มงักรสไตลอ์อสเตรเลยี  
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ก ำหนดกำรเดินทำง 18-23 มิ.ย./ 16-21 ก.ค. /24-29 ก.ย. /9-14 ต.ค. /11-16 พ.ย. /5-10 ธ.ค. 2562  
วนัแรก  กรงุเทพฯ-สิงคโปร ์
12.30 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนินำนำชำตสิวุรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูทำงเขำ้หมำยเลข 5 เคำน์เตอร ์K สำยกำรบนิ

สงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เจำ้หน้ำทีค่อยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกท่ำนดำ้นเอกสำรและกระเป๋ำสมัภำระ 
15.30 น. เหริฟ้ำสูส่นำมบนิชำงฮ ีประเทศสงิคโปร ์ โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ977 

18.55 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิชำงฮ ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

20.20น. ออกเดนิทำงสูน่ครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ221 
 

วนัทีส่อง         สิงคโปร-์ ซิดนีย-์เทีย่วชมเมือง-ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย ์
06.55 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิคงิฟอรด์สมทิธ ์นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี น ำท่ำนผ่ำนพธิตีรวจคนเขำ้เมอืง

และศุลกำกร  จำกนัน้น ำท่ำนชม นครซิดนีย ์เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซำทเ์วลส ์ชมหาดบอนได Bondi 
Beach หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซี่ชอบมำอำบแดด ท่ำมกลำงสำยลมแสงแดดและเสยีงคลื่น
กระทบฝัง่ชมบำ้นของเศรษฐ ีบนเนินเขำ Dudley Page กบัทวิทศัน์ของอ่ำวซดินีย์ และทอ้งทะเลสี
ครำมของมหำสมุทรแปซิฟิคที่เดอะแก็ป The Gap น ำชมม้าหินของมิสซิสแมค็ควอร่ี มำ้หนิตัว
โปรดของภรรยำของผู้ส ำเร็จรำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซ้ำท์เวลส ์ซึ่งจำกมุมนี้ท่ำนสำมำรถเห็น
ทศันียภำพของสะพำนซดินียฮ์ำรเ์บอรแ์ละโอเปร่ำเฮำ้สไ์ดท้ัง้สองแห่งพรอ้มกนั 

กลางวนั รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสูท่่ำเรอืเซอรค์ลูำ่คยี ์ซึง่เป็นท่ำจอดเรอืขนำดใหญ่ของเมอืงซดินีย ์และมเีรอืหลำยล ำ

ลอ่งเรอืสู่จุดท่องเที่ยวต่ำงๆ หลำยแห่ง น ำท่ำน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย ์ที่ได้ชื่อว่ำ
เป็นอ่ำวทีส่วยงำมแห่งหนึ่ง ผ่ำนชมควำมงำมของโรงละครโอเปร่ำเฮ้ำส ์Opera House ซึง่มหีลงัคำ
เป็นรูปเรอืซ้อนเลน่ลมตำมสถำปัตยกรรมใหม่ออกแบบโดยยอรน์ อูซอง สถำปนิกชำวเดนมำรค์ ใช้
เวลำในกำรก่อสรำ้งนำนถงึ 14 ปี ด้วยงบประมำณในกำรก่อสรำ้งกว่ำรอ้ยลำ้นเหรยีญ ชมหมู่เรอืชกั
ใบเลน่ลมกบัควำมงดงำมของสะพำนฮำรเ์บอร ์Harbour Bridge บนอ่ำวซดินีย ์จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่
ย่ำนใจกลำงเมอืงหรอืซติี้เซ็นเตอร์ของนครซดินีย ์ให้ท่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้ จำกย่ำนช้อปป้ิงเซ็นเตอร ์
อำท ิเดวดิโจนส ์ มำยเออร ์ ซดินียเ์ซน็ทรลั มำกมำยหลำยแห่งและเลอืกซือ้สนิคำ้ทีร่ะลกึและแบรนด์
เนมออสเตรเลยีพรอ้มครมีบ ำรุงผวิชื่อดงัของออสเตรเลยี  อำท ิ เดวดิ โจนส ์ รอ็กซี ่ บลิลำบอ็ง  ควกิ
ซลิเวอร์  รบิเคริล์ และอื่นๆอกีมำกมำย** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระ
อาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ำม ซิดนีย-์ สวนสตัวพ้ื์นเมือง- อทุยานบลูเมาท์เท่นส-์ Scenic Railway & Cableway-ซิดนีย ์
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่วนสตัว์พืน้เมอืงที ่Featherdale Wild Life Park น าท่านชมสวนสตัวเ์ปิด

ขนาดใหญ่ ที่รวบรวมสตัว์พื้นเมอืงออสเตรเลยีที่หาดูได้ยาก อาทิ หมโีคล่า จงิโจ ้วอลลาบี้ นกอีม ู
วอมแบทและอื่นๆ อกีมากมาย ท่านจะเพลดิเพลนิกบัถ่ายรูปกบับรรดาสตัว์ต่างๆหรอืใหอ้าหารจงิโจ้
อย่างใกลช้ดิ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบฟิชแอนดช์ปิ 
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บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานบลูเมาท์เท่น ชมเขาสามอนงค ์Three Sister ที่เป็นต านานความรกัอนั
แสนเศร้าของยกัษ์สาวอะบอรจิิน้ และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาตไิกลสุดลูกตา น าท่านสู่
สถานีรถรางไฟฟ้า Railway เพือ่นัง่รถรางไฟฟ้า ซึง่ดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหนิในสมยัก่อนและมี
ความชนัถึง 52 องศา วิง่ผ่านทะลุหุบเขาอนัสูงชัน และให้ท่านได้ขึ้นกระเช้าตวัใหม่ล่าสุด Scenic 
Cableway   

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่  ซิดนีย-์ เมลเบิรน์- โรงงำนชอ็คโกแลต็-เกำะฟิลลิป-ชมขบวนพำเหรดนกเพนกวิน-เมลเบิรน์ 

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิซดินีย ์อำคำรในประเทศ 
 09.30 น.      เดินทางสู่เมืองเมลเบิรน์ โดยสายการบินในประเทศ 
11.05 น. เดินทางถึงนครเมลเบิรน์ ใหท้่ำนรบักระเป๋ำและสมัภำระ ก่อนน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูต่วัเมอืงเมลเบริน์ 
กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ทำงตอนใต้ของรฐัวคิทอเรยี ผ่ำนเมอืงซำนเรโม เมอืงที่อดีตเคยเป็นเมอืงท่ำกำร

ประมงของรฐั น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ โรงงานชอ็คโกแลต็ Pannys Amazing World of Chocolate ให้
ท่ำนไดช้มกำรผลติ, มำ่นน ้ำตกชอ็คโกแลต็ขนำดใหญ่, หมูบ่ำ้นจ ำลองชอ็คโกแลต็ และชอ็คโกแลต็รูป
แบบต่ำงๆ มำกมำย พรอ้มใหท้่ำนชมิรสชำตแิสนอร่อยและเลอืกซือ้เป็นของฝำก   

ค า่  รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร พรอ้มลิม้รส กุ้งมงักรเสิรฟ์พร้อมกบัไวน์ขาว 
 จำกนัน้น ำท่ำนสู่เกาะฟิลลิปเขตอนุรกัษ์นกเพนกวนิ น ำท่ำนสู่ชำยหำดซัมเมอร์แลนด์ชม ขบวน

พาเหรดของนกเพนกวิน ที่ขึ้นจำกทะเลเดนิเรยีงรำยอย่ำงน่ำรกักลบัสู่รงั ซึ่งเพนกวนิในแถบซีก
โลกใตแ้ห่งนี้ เรยีกว่ำแฟรร์ีเ่พนกวนิหรอืเพนกวนินำงฟ้ำ เป็นเพนกวนิทีม่ขีนำดเลก็หรอืพนัธุเ์ลก็ทีสุ่ด 
ซึง่โตเตม็ที่มขีนำดตวัเพยีงรำว 30-33 เซนตเิมตรเท่ำนัน้ ในยำมเช้ำจะพำกนัออกจำกรงัไปหำกนิใน
ทะเล เมื่อยำมพระอำทิตย์ตกดินจะกลบัสู่รงั ปัจจุบนัเพนกวนิชนิดนี้เหลอืน้อยลงมำก ดงันัน้ทำง
รฐับำลจงึมกีำรจดักำรเพือ่อนุรกัษ์สำยพนัธุน์กเพนกวนิเหลำ่นี้ พรอ้มทัง้ขยำยพนัธุใ์หม้ำกขึน้และท ำ
กำรส ำรวจชวีติควำมเป็นอยูแ่ละกำรดแูลอย่ำงใกลช้ดิ อสิระใหท้่ำนชมควำมน่ำรกัของเหลำ่เพนวกนิน้ี
ตำมอธัยำศยัในบรเิวณรมิทะเลหำดซมัเมอรแ์ลนด์ (หา้มใชแ้ฟลชถ่ายรูปหรอืถ่ายวดิโิอ เนือ่งจากแสง
แฟลชจะท าลายระบบประสาทและการมองเหน็ของนกเพนกวนิ) 

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูต่วัเมอืงเมลเบริน์   
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่ำ เมลเบิรน์-วิหำรเซ้นตแ์พททริค-สวนฟิตซรอย-กระท่อมกปัตนัคกุ-อนุสรณ์สถำนสงครำมโลก  
ตึก Eureka Sky Deck 88-ช้อปป้ิงฮำเบอรท์ำวน์-สนำมบิน 

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 จำกนัน้น ำท่ำนชม นครเมลเบิร์น เมอืงหลวงของรัฐวิคตอเรยี ถือเป็นเมอืงใหญ่อันดับสองของ

ประเทศออสเตรเลยี และยงัเป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงดำ้นควำมน่ำอยู่ที่สดุในโลกอกีเมอืงหนึ่ง จำกนัน้น ำ
ท่ำนชมสวนฟิตซรอย สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ซึ่งกำรจดัสวนทีน่ี่หำกมองจำกมมุสงูจะเป็นรูปลำย
ธงชำตอิงักฤษ และชมดอกไมน้ำนำชนิดจำกศูนยอ์นุบำลพนัธุไ์ม ้น ำท่ำนชมกระท่อมกปัตนัคกุ  นัก
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ส ำรวจชำวองักฤษคนส ำคญัของโลก ผู้คน้พบทวปีออสเตรเลยี เมื่อ ค.ศ. 1770 ทีท่่ำนเซอร ์รสัเซยี 
กรมิเวล ไดซ้ื้อมำจำกองักฤษ โดยรื้ออฐิออกมำทลีะกอ้น แลว้ถูกล ำเลยีงมำทำงเรอื และมำประกอบ
ใหมท่ีน่ี่ น ำมำตัง้ไวท้ีส่วนฟิตซรอยเมือ่ปี 1934 เพือ่เป็นของขวญัครบรอบหนึ่งปีของรฐัวคิตอเรยี และ
เพือ่เป็นเกยีรตแิก่กปัตนัคุก๊ทีม่ำคน้พบประเทศออสเตรเลยี น ำท่ำนผ่ำนชมตกึรฐัสภำทีส่รำ้งตำมแบบ
สถำปัตยกรรมยุโรป ชมและถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารเซ้นต์แพททริค St.Patrick's 

Cathedral  วหิำรในศำสนำครสิตน์ิกำยโรมนัคำทอลคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในรฐัวคิตอเรยี โดย James Goold 

ผูเ้ป็นบชิอ็ปท่ำนแรกแห่งเมอืงเมลเบริ์น มดี ำรใิห ้William Wardell ผูเ้ป็นทัง้นักบวชและสถำปนิกที่
ส ำคญัแห่งเมอืงนี้เป็นผู้ออกแบบและควบคมุกำรก่อสรำ้งทัง้หมดอำศยัศลิปะโกธคิระหว่ำงศตวรรษที ่
14  โดยมพีืน้ฐำนมำจำกมหำวหิำรยุคกลำงในประเทศองักฤษ น ำท่ำนชม อนุสรณ์สถานสงคราม 
Shrine of Remembrance เป็นอนุสรณ์สถำนสงครำมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลยี ตัง้อยู่
บรเิวณคงิโดเมนสบ์นถนนเซนต์ควิดำ้  สถำนทีแ่ห่งนี้สร้ำงขึน้เพื่อร ำลกึถงึชำยหญงิที่รบัใช้ชำตแิละ
เสยีสละในสงครำมโลกครัง้ที ่1 ขณะไปรบยงัสนำมรบกลัลโิปลปีระเทศตุรก ี ณ สมรภูมแิห่งนี้จงึเกดิ
เป็นวนั”แอนแซค็”(25 เมษำยน) โดยสรำ้งตำมอย่ำงศลิปะคลำสสคิทีไ่ดแ้รงบนัดำลใจจำกสสุำนแห่ง
ฮำลคิำแนสสสั และวหิำรพำเธนอนในกรุงเอเธนส ์ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บา่ย น ำท่ำนขึ้นตึก Eureka Sky Deck 88 ดว้ยลฟิทท์ีเ่รว็ทีส่ดุในซกีโลกใตสู้ช่ ัน้ 88 ของตวัอำคำร ใหท้่ำนได้

ชมทศันียภำพโดยรอบของนครเมลเบริน์แบบ 360 องศำ ทัง้แมน่ ้ำยำรร์ำที่ไหลคดเคีย้ว กำรวำงผงัเมอืง
เมลเบริน์ทีเ่ป็นระเบยีบ และมองเหน็รมิฝัง่มหำสมทุรแปซฟิิกแบบชดัเจน หรอืสำมำรถเลอืกซือ้ทวัรน์อก
รำยกำรเพือ่สมัผสัประสบกำรณ์ใหม ่The Edge Experience ทีท่ัง้ตื่นเตน้และเสยีวสดุ ๆ  กบักลอ่งกระจกที่
น ำท่ำนยื่นออกไปนอกตวัอำคำรด้วยควำมสูงชัน้ 88 ในตอนแรกกระจกจะขุ่นและทบึและจะเริม่ใสท ำให้
ท่ำนรู้สกึเหมอืนลอยอยู่บนอำกำศ เป็นต้น จำกนัน้น ำท่ำนชมย่ำนกำรคำ้แห่งใหม่ในเขต Docklands 
หรือย่านฮาเบอรท์าวน์ ทีข่ ึน้ชื่อว่ำเป็นแหลง่รำ้นคำ้ รำ้นอำหำรและแหลง่บนัเทงิชัน้เยีย่มของเมลเบริ์น 
มทีัง้ทศันียภำพรมิอ่ำวทีง่ดงำม พร้อมท่ำเรอืทีม่ปีระวตัยิำวนำน อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงอย่ำงจใุจในย่ำนฮำ
เบอรท์ำวน์ อำท ิรอ็กซี ่ควกิซลิเวอร ์บลิลำบอ็ง รบิเคริล์ หรอืเรดเอริธ์ หรอืครมีบ ำรุงผวิเดวดิโจนสเ์ป็น
ตน้ หรอืเลอืกซือ้ของฝำกรำคำย่อมเยำจำกซุปเปอรม์ำรเ์กต็ เป็นตน้  
** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

  จนไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนินำนำชำตทิลูำมำรนี  

 

วนัทีห่ก      เมลเบิรน์-สิงคโปร-์กรงุเทพฯ 
 

01.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ218 
06.00 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิชำงฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 
07.10 น. ออกเดนิทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ970 
08.35 น. เดนิทำงถงึกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิำพ.... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การ
ซ่อมแซมถนน  สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ หรือมี

เหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง 18-23 มิ.ย./ 16-21 ก.ค. /24-29 ก.ย. /9-14 ต.ค. /11-16 พ.ย. /5-10 ธ.ค. 2562 

ซิดนีย-์เมลเบิรน์ 6 วนั 3 คืน 
(SQ) 

18-23 มิ.ย. / 
24-29 ก.ย. /  
9-14 ต.ค. / 

11-16 พ.ย.2562 

16-21 ก.ค. / 
5-10 ธ.ค.62 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่ำน  57,900 59,300 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ 7,900 7,900 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบิน 37,500 37,800 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
**ไมร่วมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,300 บาท //  

ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,200 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั** 

 

หมายเหต ุ

 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 20 ท่าน (ไม่มีราคาเดก็) 
หากผูโ้ดยสารมีจ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง
และเปลี่ยนแปลงอตัราค่าเดินทาง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือ
ในการจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความ
สะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทกุท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อม
ถ่ายภาพและสแกนน้ิว 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คำ่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เสน้ทำง กรุงเทพฯ-ซดินีย ์// เมลเบริน์-กรุงเทพฯ ชัน้
ประหยดัและสำยกำรบนิภำยในประเทศ เสน้ทำง ซดินีย-์เมลเบริน์ 

 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง), คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำง ๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
 คำ่อำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร, คำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
 คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บำท เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปีไดร้บัควำมคุม้ครอง 500,000 บำท (ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
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 คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ 
วนัที ่ 25 มนีำคม 2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่
ตำมกฏและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ   

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณทีีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมัต่อท่ำน) และสำยกำรบนิ
ภำยในประเทศ (ไมเ่กนิ 23 กโิลกรมัต่อท่ำน) 

 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียและค่าบริการ ช าระพร้อมค่าทวัรท่์านละ 5,300 บาท 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่ีจะต้องช าระเพ่ิมพร้อมค่าทวัร ์ท่านละ 1,200 บาท 
 คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัรำเรยีกเกบ็คำ่บรกิำรจำกแต่ละโรงแรม 
 คำ่น ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดื่มระหวำ่งทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญำณ Wifi บนรถและไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจำกทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขำย

เป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเช่น คำ่เครื่องดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เช่น กำรปรบัคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนียมวซี่ำ หรอืคำ่แปลเอกสำร, คำ่บรกิำรที่
เกีย่วกบัวซี่ำ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่ประกนักำรเกดิจำรกรรมหรอืภยัธรรมชำตนิอกเหนือจำกกำรประกนัอุบตัเิหตุ สำมำรถตดิต่อไดจ้ำกบรษิทั
ประกนัภยัตำ่ง ๆ  

การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำง 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ ำคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
การยกเลิก 

 หำกมกีำรยกเลกิมำกกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็เงนิมดัจ ำคำ่ตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ (เงือ่นไข
ตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) และหำกมกีำรด ำเนินกำรในกำรยื่นวซีำ่แลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็คำ่ธรรมเนียม
ในกำรยื่นวซี่ำท่ำนละ 5,300 บำท 

 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ ำคำ่ทวัร ์
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 21 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดยื่นวซี่ำแลว้และไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำที ่20,000.- บำท และคำ่ 

ธรรมเนียมในกำรยื่นวซี่ำท่ำนละ 5,300 บำท 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซีำ่ผ่ำนเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร

ไมค่นืเงนิมดัจ ำ กรณแีจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่ทวัร์
ทัง้หมด 
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หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่ำงประเทศ  เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็น
ส ำคญั 

o กรณทีีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 
จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนื
เงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคำ่เสยีหำย เน่ืองจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่ ี
เหตุท ำใหไ้มส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้ม
น ำเขำ้ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่
กองตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเน่ืองมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิ

หรอื คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำย

กำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญู
หำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลำ่ชำ้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่
มำตรฐำนได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบ
คำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนด
ทีช่ดัเจนในเรือ่งกำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณทีีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่
คณะ หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดลว่งหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักลำ่วตรงกบั
วนัทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจองผ่ำนระบบดงักลำ่วได ้ทำงบรษิัทฯ จะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนที่
ดงักลำ่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำก
มกีำรลำ่ชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักลำ่วได ้ทำง
บรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน เนื่องจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกช่วงทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์
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ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

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

2. กรณทีีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

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

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย 
(การยื่นวีซ่า ให้ผู้เดินทางเตรียมเอกสารทัง้หมดให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ตามรายละเอียดด้านล่างน้ี 

เน่ืองจากปัจจุบนัมีผู้เดินทางเข้าไปพกันักในประเทศออสเตรเลียมากมาย ท าให้การพิจารณาวีซ่าเป็นไป
อย่างเข้มงวด ดงันัน้เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการพิจารณา จึงขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางทุกท่าน 
กรอกรายละเอียดตามฟอรม์ด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐานการยื่นขอวีซ่าด้วย) 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนับวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 

6 เดอืน ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทำง  
- หน้ำหนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไมต่ ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
- หำกท่ำนเปลีย่นหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำให้ด้วยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะ

เป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
- ท่ำนทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะ

ไมร่บัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเด็กอำยุไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสูตบิตัรดว้ยและ

กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณที่ำนทีส่มรสแลว้  
o ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ กรณที่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกุล กรณที่ำนทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกุล 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณที่ำนทีห่ย่ำแลว้  
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
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- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองกำรท ำงำนของบริษัทที่ท ำงำนอยู่ เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั ้น (ตัวจริง) โดยมี
รำยละเอยีดกำรเข้ำท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นต้น (หนังสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 
เดอืนนับจำกวนัยื่นวซี่ำ) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใช้หนังสอืรบัรองกำรท ำงำนจะต้องคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ต ำแหน่ง, อตัรำเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีที่เริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำ
บตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด (หนังสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวนัยื่นวซี่ำ) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนังสอื
รบัรองควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมต่ ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไม่มอีำชพีหรอืเป็นแม่บ้ำน ใช้เอกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพร้อม แสดงส ำเนำทะเบยีน

สมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส ำเนำสูตบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำมี-ภรรยำ   หำกไม่มบีตุรด้วยกนั 
ควรคดัหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีู้สนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงด้ำนกำรเงนิของผู้รบัรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชี้แจงกำรรับรอง
คำ่ใชจ้่ำยให้แก่ผู้เดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งต้น ควรมคีวำมสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   
(กรณนีี้หำกควำมสมัพนัธไ์มส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนังสอืรบัรองกำรเรยีนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวนัยื่นวซี่ำ) 

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

จากวนัยื่นวีซ่า ออกย้อนหลงั 6 เดือนและต้องมีตราประทบัจากธนาคาร ยอดเงินไม่น้อยกว่า 6 หลกั  
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา 
- กรณีรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยให้บคุคลในครอบครวั ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรอง

คำ่ใชจ้ำ่ยให้บคุคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษพรอ้มระบคุวำมสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถำนทูตอกี 1 ฉบบัดว้ย  
โดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมดุบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็
ตำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยที่มกีำรเงนิมำกกว่ำต้องขอหนังสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำ
จดหมำยรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มระบชุื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี (กรณไีม่ได้เดนิทำงกบับดิำหรอืมำรดำ) ต้องขอหนังสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทำงไปต่ำงประเทศ
ออกโดยเขตหรอือ ำเภอจำกผู้ปกครองบดิำหรอืมำรดำ หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำจะต้องมีหนังสอืยนิยอมจำก
มำรดำ หรอืหำกเดก็เดนิทำงกบัมำรดำจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ หรอืถำ้ไม่ไดเ้ดนิทำงทัง้กบับดิำและมำรดำ 
ทัง้คู่จะต้องคดัจดหมำยยนิยอมให้บุตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัผู้อื่นโดยมกีำรรบัรองค่ำใช้จ่ำยและยนิดชีดเชย
คำ่เสยีหำยที่อำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของ
บดิำหรอืมำรดำเพือ่รบัรองแก่บตุรดว้ย 

 กรณเีดก็ทีบ่ดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูดู้แลบตุร  
 ผูสู้งอำยุ 75 ปีขึ้นไป จะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์จำกโรงพยำบำลที่สถำนทูตก ำหนดให ้พร้อมมขีอ้ควำมรบัรองจำก

แพทย์ว่ำสำมำรถเดนิทำงไปต่ำงประเทศได้โดยล ำพงัโดยมติ้องมผีู้ดูแลโดยจะต้องให้แพทย์กรอกรำยละเอยีด
สขุภำพไดจ้ำกแบบฟอรม์ของสถำนทูตออสเตรเลยีเท่ำนัน้ และผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยุเกนิ 75 ปี จะตอ้งเตรยีมพำสปอร์ต
และรูปถ่ำยส ำหรบัไปตรวจสขุภำพดว้ยและใบประกนัสขุภำพทีต่อ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิเอง(จำกบรษิทัประกนัภยั) 
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***กรณีทีผู่ ้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยนัทีจ่ะเดินทาง บริษัทฯจะด าเนินการและแนะน าให้ยืน่วซี่าก่อนวนัเดินทาง
มากกว่า 45 วนั และต้องจา่ยค่าทวัร์ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 20 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่่านหรอืออกไมท่นัตามก าหนด
วนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไม่ไดบ้รษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทัง้ส ิ้น และจะไมร่บัผดิชอบกรณเีพือ่น
ร่วมเดนิทางทีผ่่านแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนืองจากมบีางท่านในคณะไมผ่่าน บรษิัทฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
คา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณนีี้ *** 

***กรณีผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป ท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่า  เน่ืองจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรยื่นวซี่ำเป็นเวลำนำน และมี
คำ่ใชจ้่ำยเพิม่ในกำรท ำประกนัสุขภำพซึ่งลูกคำ้จะต้องจำ่ยเองพร้อมกบัตอนยื่นวซี่ำ  (รำคำขึน้อยู่กบับรษิัทฯ ประกนั
นัน้ๆ)  หลงัจำกยื่นวซี่ำแลว้ รอกำรด ำเนินกำรประมำณ 7-10 วนั ทำงสถำนทูตจะสง่ใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภำพกบัโรงพยำบำลตำมที่สถำนฑูตก ำหนด หลงัจำกนัน้รอผลกำรพจิำรณำวซี่ำ ทัง้นี้วซี่ำขึ้นอยู่กบัผลของ
สขุภำพของผูส้งูอำยุเองและทำงสถำนทูตพจิำรณำเป็นรำยบคุคล ซึง่วนัรบัผลวซี่ำไมส่ำมำรถระบไุด ้ 
กรณีของผู้ถือบตัร APEC Card 
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ ำหรบัเดนิทำงเพือ่ธุรกจิเท่ำนัน้ ซึง่กำรเดนิทำงกบัทวัรจ์ะตอ้งยื่น 
วซี่ำท่องเที่ยว เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวจะต้องยื่นวีซ่ำแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หำกลูกค้ำจะใช้บตัรเอเบค 
(APEC CARD) แลว้ไมส่ำมำรถเขำ้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  
หมำยเหต ุ หำกยืน่วีซ่ำท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ท่ำนอำจจะโดยตดับตัรเอเปค (APEC CARD) โดยอตัโนมติั 
เนือ่งจำกตำมเงือ่นไขวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย จะยึดตำมวีซ่ำล่ำสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่ำเก่ำโดยอตัโนมติั) ทัง้น้ี
ขึ้นอยู่กบัดุลพินิจของลูกค้ำในกำรตดัสินใจ ต้องกำรสอบถำมเพิม่เตมิได้ที่: http://thailand.embassy.gov.au/  
หรอื โทร. +66 2 344 6300 
*** กำรบดิเบอืนข้อเท็จจรงิประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทำงเข้ำประเทศออสเตรเลยีเป็นกำรถำวร และ
ถงึแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ด้ช ำระไปแลว้และหำกต้องกำรขอยื่นค ำรอ้งใหมก่็ต้อง
ช ำระคำ่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
***  หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิัท ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัด
หมำยและโปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและ
หำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วเช่นกนั 
***    กรณทีีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลกิ
วซี่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่ำนได้ช ำระเงนิคำ่มดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใช้หนังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนจะต้องแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิัททัวร์ให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำนที่ต้องใช้หนังสอืเดินทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำ
แสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งยื่นเดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝำกฉบบัจรงิแก่สถำนทูตดว้ย  ** 

 ***   ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ี่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงั
ประเทศตำมทีร่ะบเุท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่น
ขอวซี่ำท่องเที่ยว ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัคำ่ใชจ้่ำยที่เกดิขึ้นจรงิและจะคนืให้ท่ำนหลงัจำก
ทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์
และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั ***                       

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

http://thailand.embassy.gov.au/
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 
 
1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................................ ....... 
  ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด .................................. ............... 
     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
     สถานท่ีเกิด ............................................ 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 าคญัมากตอ้งกรอกทุกท่าน) 
 

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

     

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................. ..................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) .............................................................. . 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 
 

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

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

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

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

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นบัสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

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

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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

 


