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Promotion!! ซิดนย์ี-พอร์ตสตีเฟ่น 5 วัน 3 คืน 
ล่องเรอืชมอ่าวซิดนีย์ทีถ่ือว่ามทัีศนียภาพงดงามทีส่ดุ  

เทีย่วชมวนอุทยานบลูเม้าท์เท่น  น่ังรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า   
พร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมอืง ล่องเรอืชมปลาโลมา  ตื่นเต้นกับการ 

น่ังรถขับเคล่ือนสีล้่อตะลุยเนินทราย พร้อมชมิไวน์รสเลิศ  
โดยสายการบนิสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) 

ขอน ำท่ำนเยอืนประเทศออสเตรเลยี ดนิแดนแห่งควำมฝัน ชมนครซดินยี ์ โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแอรไ์ลน์และ
น ำท่ำนท่องเทีย่วชมสถำนทีข่ ึ้นชือ่ของประเทศออสเตรเลยี 
นครซิดนีย ์  น ำท่ำนลอ่งเรอืชมอ่ำวซดินยี ์พรอ้มชมทศันียภำพของสะพำนฮำรเ์บอร ์ ใหท้่ำนเทีย่วรอบเมอืง ชม

ชำยหำดทีช่ำวออสซีน่ิยมมำพกัผอ่น เทีย่วชมสวนสตัวพ์ ืน้เมอืง พรอ้มใหท้่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้อย่ำงจใุจ  
พอรต์สตีเฟ่น   น ำท่ำนนัง่เรอืชมปลำโลมำและสนุกสนำนกบักำรขบัเคลือ่นรถสีล่อ้ไปบนเนินทรำยทีน่่ำตืน่เตน้และ

เลน่ กระดำนลืน่ไถลไปตำมเนินทรำย 
 
 

 
 
 
 

 

WOW…SYDNEY (B) 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 26-30 มิ.ย. / 12-16 ก.ค. / 11-15 ส.ค. / 11-15 ก.ย. / 
  19-23 ต.ค. / 20-24 พ.ย. / 10-14 ธ.ค. 2562 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สิงคโปร ์
12.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ

สงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกท่านดา้นเอกสารและกระเป๋าสมัภาระ 
15.30 น. เหริฟ้าสูน่ครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ977 

18.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีเพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง  

20.20 น. ออกเดนิทางสูน่ครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ221 
 

วนัทีส่อง         ซิดนีย-์เทีย่วชมเมือง-ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย ์
05.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิคงิฟอรด์สมทิธ ์นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร จากนัน้น าท่านชม นครซิดนีย ์เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซา้ทเ์วลส ์ชมหาดบอนได Bondi 
Beach หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ชอบมาอาบแดด ท่ามกลางสายลมแสงแดดและเสยีงคลื่น
กระทบฝัง่ชมบา้นของเศรษฐ ีบนเนินเขา Dudley Page กบัทวิทศัน์ของอ่าวซดินีย์ และทอ้งทะเลสี
ครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่เดอะแก็ป The Gap น าชมม้าหินของมิสซิสแมค็ควอร่ี มา้หนิตัว
โปรดของภรรยาของผู้ส าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งจากมุมนี้ท่านสามารถเห็น
ทศันียภาพของสะพานซดินียฮ์ารเ์บอรแ์ละโอเปร่าเฮา้สไ์ดท้ัง้สองแห่งพรอ้มกนั 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเซอรค์ลูา่คยี ์ซึง่เป็นท่าจอดเรือขนาดใหญ่ของเมอืงซดินีย ์และมเีรอืหลายล า

ลอ่งเรอืสูจ่ดุท่องเทีย่วต่างๆ หลายแห่ง น าท่านล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย ์ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น
อ่าวที่สวยงามแห่งหนึ่ง ผ่านชมความงามของโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์Opera House ซึ่งมหีลงัคาเป็น
รูปเรอืซ้อนเลน่ลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ ออกแบบโดยยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ค ซึ่งใช้
เวลาในการก่อสรา้งนานถงึ 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสรา้งกว่ารอ้ยลา้นเหรยีญ ชมหมู่เรอืชกั
ใบเลน่ลมกบัความงดงามของสะพานฮารเ์บอร ์Harbour Bridge บนอ่าวซดินีย ์ จากนัน้น าท่านเข้า
สูย่่านใจกลางเมอืงหรอืซติีเ้ซน็เตอรข์องนครซดินีย ์ให้ท่านเลอืกซื้อสนิคา้จากย่านช้อปป้ิงเซน็เตอร ์
อาทเิดวดิโจนส ์มายเออร์ ซดินีย์เซ็นทรลั มากมายหลายแห่งและเลอืกซื้อสนิคา้ที่ระลกึและแบรนด์
เนมออสเตรเลยีพรอ้มครมีบ ารุงผวิชื่อดงัของออสเตรเลยีอาท ิเดวดิ โจนส ์รอ็กซี ่ บลิลาบอ็ง ควกิซลิ
เวอร ์รบิเคริล์ และอื่นๆอกีมากมาย** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหาร
ค า่ตามอธัยาศยั ** 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ำม ซิดนีย-์สวนสตัวพ้ื์นเมือง-วนอทุยำนแห่งชำติบลูเม้ำท์เท่น-รถรำง Scenic Railway-Scenic 
Cableway 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
น าท่านเดนิทางสูส่วนสตัวพ์ ืน้เมอืงที่ Featherdale Wildlife Park น าชมสวนสตัวเ์ปิดทีร่วบรวมสตัว์
พื้นเมอืงออสเตรเลยีที่หาดูได้ยากอาทิ หมโีคล่า จงิโจ ้วอลลาบี้ นกอีมู วอมแบท และอื่นๆ อีก
มากมาย ให้ท่านได้สมัผสัและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตวัน้อยอย่างใกลช้ิดพร้อมสนุกสนานกบัการให้
อาหารจงิโจจ้ากมอืของท่านเอง  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบฟิชแอนดช์ปิ 
บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานบลูเม้าท์เท่น ชมเขาสามอนงค ์Three Sister ที่เป็นต านานความรกัอัน

แสนเศร้าของยกัษ์สาวอะบอรจิิน้และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติไกลสุดลูกตา น าท่านสู่
สถานีรถรางไฟฟ้า Railway เพือ่นัง่รถรางไฟฟ้า ซึง่ดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหนิในสมยัก่อน และมี
ความชนัถงึ 52 องศา วิง่ผ่านทะลุหุบเขาอนัสูงชันและให้ท่านได้ขึ้นกระเช้าตวัใหม่ล่าสุด Scenic 
Cableway จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงซดินีย ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  ซิดนีย-์พอรต์สตีเฟ่น-ล่องเรือชมปลาโลมา-นัง่รถขบัเคลือ่นสีล่้อ-ชิมไวน์รสเลิศ-ซิดนีย ์  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่พอรต์สตีเฟ่น หรอืบรเิวณอ่าวเนลสนั น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอื  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟตบ์นเรือ 
บา่ย ใหท้่านล่องเรือชมปลาโลมาปากขวด ทีอ่าศยัอยู่ตามธรรมชาต ิเชญิท่านเพลดิเพลนิและประทบัใจ

ในความน่ารกัของปลาโลมาจะว่ายเคยีงคูไ่ปกบัเรอืของท่าน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั   
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่นินทรายบรเิวณอ่าวอนัน่าตื่นเต้นกบัการนัง่ รถขบัเคลื่อนส่ีล้อ บกุตะลุย
ไปตามเนินเขาลกูเลก็ลกูน้อยของทะเลทราย จากนัน้น าท่านสูย่อดเนินทราย ใหท้่านใชบ้อรด์สไลดต์วั
ลงมาตามเนินทรายอย่างสนุกสนาน จากนัน้ให้ท่านไดพ้กัผ่อนอริยิาบทพร้อมชิมไวน์รสเลิศและจบิ
เบยีรท์ีเ่ป็น Signature ของทีน่ี่ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูน่ครซิดนีย ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่ำ ซิดนีย-์สิงคโปร-์กรงุเทพฯ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
สมควรแก่เวลาใหท้่านเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนินครซดินยี ์

11.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ232 

17.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 
18.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ978 

20.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ… 
 

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

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

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 
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อตัรำค่ำเดินทำง 26-30 มิ.ย. / 12-16 ก.ค. / 11-15 ส.ค. / 11-15 ก.ย. / 
  19-23 ต.ค. / 20-24 พ.ย. / 10-14 ธ.ค. 2562 
 

ซิดนีย-์พอรต์สตีเฟ่น 5 วนั 3 คืน (SQ) 

26-30 มิ.ย. / 12-16 ก.ค.  
11-15 ส.ค. / 11-15 ก.ย. 
19-23 ต.ค. / 20-24 พ.ย.  

10-14ธ.ค. 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  43,900 42,500 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 9,500 8,000 
ราคาไมร่วมตัว๋ 27,300 25,600 
   

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

ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,000 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั** 

 

หมายเหต ุ

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

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิว 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง
บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้  

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ซดินีย-์กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
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 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 
วนัที ่ 25 มนีาคม 2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่
ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ   

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัตอ่ท่าน) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียและค่าบริการ ช าระพร้อมค่าทวัรท่์านละ 5,300 บาท 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่ีจะต้องช าระเพ่ิมพร้อมค่าทวัร ์ท่านละ 1,000 บาท 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
 คา่น ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขาย

เป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารที่
เกีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัตา่ง ๆ  

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัรท์ัง้หมด 
การยกเลิก 

 หากมกีารยกเลกิมากกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็เงนิมดัจ าคา่ตัว๋โดยสารเครื่องบนิ (เงือ่นไข
ตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) และหากมกีารด าเนินการในการยื่นวซีา่แลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ธรรมเนียม
ในการยื่นวซี่าท่านละ 5,300 บาท 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดยื่นวซี่าแลว้และไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่20,000.- บาท และคา่ 

ธรรมเนียมในการยื่นวซี่าท่านละ 5,300 บาท 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผ่านเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไมค่นืเงนิมดัจ า กรณแีจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัร์
ทัง้หมด 
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หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

o กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผูเ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนื
เงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ ี
เหตุท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลา่ชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนด
ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
มกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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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 ให้ผู้เดินทางเตรียมเอกสารทัง้หมดให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ตามรายละเอียด

ด้านล่างน้ี เน่ืองจากปัจจุบนัมีผู้เดินทางเขา้ไปพกันักในประเทศออสเตรเลียมากมาย ท าให้การ
พิจารณาวีซ่าเป็นไปอย่างเข้มงวด ดงันัน้เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการพิจารณา จึงขอความร่วมมือ
ให้ผู้เดินทางทุกท่าน กรอกรายละเอียดตามฟอรม์ด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐาน
การยื่นขอวีซ่าด้วย) 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

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

- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
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- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 
เดอืนนับจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนา
บตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธรุกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอื
รบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีน

สมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั 
ควรคดัหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรอง
คา่ใชจ้า่ยใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   
(กรณนีี้หากความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนังสอืรบัรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) 
 

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

จากวนัยื่นวีซ่า ออกย้อนหลงั 6 เดือนและต้องมีตราประทบัจากธนาคาร ยอดเงินไม่น้อยกว่า 6 หลกั  
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา 
- กรณรีบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครวั ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรอง

คา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงตอ่สถานทูตอกี 1 ฉบบัดว้ย  
โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็
ตาม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท า
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มระบชุื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 เดก็อายตุ ่ากว่า 20 ปี (กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา) ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทางไปต่างประเทศ
ออกโดยเขตหรอือ าเภอจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจาก
มารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา หรอืถา้ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา 
ทัง้คูจ่ะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัผูอ้ ื่นโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชย
คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของ
บดิาหรอืมารดาเพือ่รบัรองแก่บตุรดว้ย 

 กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บตุร  

 ผูส้งูอาย ุ 75 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลทีส่ถานทูตก าหนดให ้ พรอ้มมขีอ้ความรบัรองจาก
แพทยว์่าสามารถเดนิทางไปต่างประเทศไดโ้ดยล าพงัโดยมติอ้งมผีูด้แูลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอกรายละเอยีด
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สขุภาพไดจ้ากแบบฟอรม์ของสถานทูตออสเตรเลยีเท่านัน้ และผูเ้ดนิทางทีอ่ายุเกนิ 75 ปี จะตอ้งเตรยีมพาสปอรต์
และรูปถ่ายส าหรบัไปตรวจสขุภาพดว้ยและใบประกนัสขุภาพทีต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเอง(จากบรษิทัประกนัภยั) 
***กรณทีีผู่ส้งูอำยุ 75 ปีขึ้นไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทำง บรษิทัฯจะด ำเนินกำรและแนะน ำใหย้ืน่วซี่ำก่อนวนัเดนิทำง
มำกกว่ำ 45 วนั และตอ้งจำ่ยคำ่ทวัรท์ัง้หมดก่อนเดนิทำง 20 วนั ในกรณทีีว่ซี่ำไมผ่่ำนหรอืออกไมท่นัตำมก ำหนด
วนัเดนิทำงมผีลท ำใหเ้ดนิทำงไมไ่ดบ้รษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่่ำกรณไีด ๆ ทัง้ส ิน้ และจะไมร่บัผดิชอบกรณเีพือ่น
ร่วมเดนิทำงทีผ่่ำนแลว้จะยกเลกิเดนิทำงเนืองจำกมบีำงท่ำนในคณะไมผ่่ำน บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ
คำ่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญำตหิรอืผูต้ดิตำมทีผ่ลวซีำ่ออกแลว้แต่ยกเลกิเพรำะกรณนีี้ *** 

***กรณีผูสู้งอายุ 75 ปีขึ้นไป ท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่า  เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซี่าเป็นเวลานาน และมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการท าประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจา่ยเองพรอ้มกบัตอนยื่นวซี่า  (ราคาขึน้อยู่กบับรษิทัฯ ประกนั
นัน้ๆ)  หลงัจากยื่นวซี่าแลว้ รอการด าเนินการประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไป
ตรวจสขุภาพกบัโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑูตก าหนด หลงัจากนัน้รอผลการพจิารณาวซี่า ทัง้นี้วซี่าขึน้อยู่กบัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายุเองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบคุคล ซึง่วนัรบัผลวซี่าไมส่ามารถระบไุด ้ 
กรณีของผูถ้ือบตัร APEC Card 
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพือ่ธรุกจิเท่านัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยื่น 
วซี่าท่องเทีย่ว เน่ืองจากการท่องเทีย่วจะตอ้งยื่นวซี่าแบบท่องเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค 
(APEC CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  
หมำยเหต ุ หำกยืน่วีซ่ำท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ท่ำนอำจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมติั 
เนือ่งจำกตำมเงือ่นไขวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย จะยดึตำมวีซ่ำล่ำสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่ำเก่ำโดยอตัโนมติั) ทัง้น้ี
ขึ้นอยู่กบัดลุพินิจของลกูค้ำในกำรตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://thailand.embassy.gov.au/  
หรอื โทร. +66 2 344 6300 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 
***    กรณทีีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิ
วซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณมีกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ลว่งหน้า แต่หากกรณที่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนังสอืเดนิทางมา
แสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแก่สถานทูตดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั
ประเทศตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่น
ขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจาก
ทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั ***                       

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 
 

.  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 ำคญัมำกตอ้งกรอกทุกท่ำน) 
 

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 ์ ............................................  หมำยเลขต่อภำยใน (ถำ้มี) 

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

 

 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 

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

 
 

 


