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Wow!! ซิดนย์ี-บลูเม้าท์เท่น 5 วัน 3 คืน 

ชมเมอืงซิดนีย์ ล่องเรอืชมอ่าวอันงดงาม เทีย่ววนอุทยานบลูเม้าท์เท่น 
น่ังรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า  พร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมอืง 

โดยสายการบนิสงิคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) 
 

ขอน ำท่ำนเยอืนประเทศออสเตรเลยี ดนิแดนแห่งควำมฝัน ชมนครซดินยี ์โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ และ
น ำท่ำนท่องเทีย่วชมสถำนทีข่ ึ้นชือ่ของประเทศออสเตรเลยี 

นครซิดนีย ์  เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซำทเ์วลส ์ชมทศันยีภำพของสะพำนฮำรเ์บอรแ์ละซดินียโ์อเปรำ่เฮำ้ส ์ใหท้ำ่น
เทีย่วรอบเมอืง ชมชำยหำดทีช่ำวออสซีน่ิยมมำพกัผ่อน เดนิทำงสูส่วนสตัวพ์ ืน้เมอืงทีม่ชีือ่ของ
ประเทศออสเตรเลยี ใหท้่ำนไดบ้นัทกึภำพเป็นทีร่ะลกึกบัจงิโจ ้หมโีคอำลำ่ ฯลฯ  

บลูเม้าท์เท่น ชมวนอุทยำนแห่งชำตบิลเูมำ้ทเ์ท่น ตืน่เตน้กบักำรนัง่รถขนถำ่นหนิทีช่นัทีส่ดุในโลกทะลหุุบเขำและ
กระเชำ้ตวัใหมล่ำ่สดุ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง  11-15 มี.ค. /  02-06 เม.ย. / 12-16 เม.ย.2563 
30 เม.ย.-04 พ.ค. /  6-10 พ.ค.2563 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สิงคโปร ์
12.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ

สงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกท่านดา้นเอกสารและกระเป๋าสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
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รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

15.40 น. เหริฟ้าสูน่ครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี  โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ-977 

19.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีเพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง  

20.40 น. ออกเดนิทางสูน่ครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ-221 
 

วนัทีส่อง         ซิดนีย-์เทีย่วชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์
07.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิคงิฟอรด์สมทิธ ์นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร จากนัน้น าท่านชมนครซิดนีย ์เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซา้ท์เวลส ์ชมหาดบอนได Bondi 
Beach หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ชอบมาอาบแดด ท่ามกลางสายลมแสงแดดและเสยีงคลื่น
กระทบฝัง่ชมบา้นของเศรษฐ ีบนเนินเขา Dudley Page กบัทวิทศัน์ของอ่าวซดินีย์ และทอ้งทะเลสี
ครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่เดอะแก็ป The Gap น าชมม้าหินของมิสซิสแมค็ควอร่ี มา้หนิตัว
โปรดของภรรยาของผู้ส าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส ์ซึ่งจากมุมนี้ท่านสามารถเห็น
ทศันียภาพของสะพานซดินียฮ์ารเ์บอรแ์ละโอเปร่าเฮา้สไ์ดท้ัง้สองแห่งพรอ้มกนั 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเซอรค์ลูา่คยี ์ซึง่เป็นท่าจอดเรอืขนาดใหญ่ของเมอืงซดินีย ์และมเีรอืหลายล า

ลอ่งเรอืสู่จุดท่องเที่ยวต่างๆ หลายแห่ง น าท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย ์ที่ได้ชื่อว่า
เป็นอ่าวทีส่วยงามแห่งหนึ่ง ผ่านชมความงามของโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์Opera House ซึง่มหีลงัคา
เป็นรูปเรอืซ้อนเลน่ลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ออกแบบโดยยอรน์ อูซอง สถาปนิกชาวเดนมารค์ ซึ่ง
ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถงึ 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสรา้งกว่ารอ้ยลา้นเหรยีญ ชมหมู่เรอื
ชกัใบเล่นลมกบัความงดงามของสะพานฮารเ์บอร ์Harbour Bridge บนอ่าวซดินีย ์จากนัน้น าท่าน
เข้าสู่ย่านใจกลางเมอืงหรอืซติี้เซ็นเตอร์ของนครซดินีย์ ให้ท่านเลอืกซื้อสนิคา้จากย่านช้อปป้ิงอาทิ
เดวดิโจนส ์มายเออร ์ซดินีย์เซ็นทรลั มากมายหลายแห่งและเลอืกซื้อสนิคา้ที่ระลกึและแบรนด์เนม
ออสเตรเลยีพรอ้มครมีบ ารุงผวิชื่อดงัของออสเตรเลยีอาท ิเดวดิ โจนส ์รอ็กซี ่บลิลาบอ็ง  ควกิซลิเวอร ์
รบิเคริ์ลและอื่นๆอกีมากมาย** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารค า่
ตามอธัยาศยั ** 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

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

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่วนสตัวพ์ ืน้เมอืงที ่Featherdale Wildlife 
Park น าชมสวนสตัวเ์ปิดทีร่วบรวมสตัวพ์ ืน้เมอืงออสเตรเลยีทีห่าดไูดย้ากอาทหิมโีคลา่ จงิโจ ้วอลลาบี ้
นกอมีู วอมแบท และอื่นๆ อกีมากมาย ใหท้่านไดส้มัผสัและถ่ายรูปคู่กบัโคอาลา่ตวัน้อยอย่างใกลช้ดิ
พรอ้มสนุกสนานกบัการใหอ้าหารจงิโจจ้ากมอืของท่านเอง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบฟิชแอนดช์ปิ 
บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่อุทยานบลูเม้าท์เท่น ชมเขาสามอนงค ์Three Sister ที่เป็นต านานความรกัอนั

แสนเศร้าของยกัษ์สาวอะบอรจิิน้ และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาตไิกลสุดลูกตา น าท่านสู่
สถานีรถรางไฟฟ้า Railway เพือ่นัง่รถรางไฟฟ้า ซึง่ดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหนิในสมยัก่อน และมี
ความชนัถงึ 52 องศา วิง่ผ่านทะลุหุบเขาอนัสูงชันและให้ท่านได้ขึ้นกระเช้าตวัใหม่ล่าสุด Scenic 
Cableway จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงซดินีย ์
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5  ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  ซิดนีย-์ อิสระเตม็เทีย่วเตม็วนัหรือช้อปป้ิงตามอธัยาศยั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 อิสระให้ท่านเท่ียวชมเมืองซิดนียห์รือช้อปป้ิงตามอธัยาศยั อาทชิอ้ปป้ิงสนิคา้ในย่านไชน่าทาวน์ 

แหลง่ขายสนิคา้ราคาถูกทัง้รองเทา้ เสือ้ผา้ ชดุว่ายน ้าและชุดชัน้ใน และยงัเป็นตลาดทีเ่หมาะแก่การ
มาเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึและผลไมส้ดประจ าฤดูกาล หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงย่านซติีเ้ซน็เตอร ์(Center Point) 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัของออสเตรเลยีและแบรนดด์งัระดบัโลกหลากหลายยีห่อ้ อาท ิชอ้ปป้ิงตกึ 
ควนีสว์คิตอเรยีหรอืตกึ QVB บนถนนจอรจ์สตรที หรอืจะซือ้ครมีบ ารุงผวิจากหา้งเดวดิโจนส ์เป็นตน้   
หรอืเดนิเลน่ยา่นดารล์ิง่ฮาเบอรช์ื่นชมความสวยงามของอ่าวซดินียซ์ึง่ในบรเิวณนี้มสีถานทีท่่องเทีย่ว
มากมายใหท้่านไดเ้ทีย่วอย่างเพลดิเพลนิ อาท ิWild Life Sydney Zoo / Sea Life Sydney/ Sydney 
Tower / Madame Tussauds Sydney เป็นตน้ หรอืสนุกตื่นเตน้เรา้ใจกบัการนัง่เรอืเจท็โบท๊ชมอ่าว
ซดินีย ์หรอืเลอืกชอ้ป ชมิ ชลิล ์ในย่านดารล์ิง่ฮารเ์บอรไ์ดด้ว้ย ซึง่บรเิวณนี้เป็นแหลง่รวมของรา้นคา้
รา้นอาหาร คาเฟ่สไตลเ์ก๋ๆใหท้่านไดเ้ลอืกตามใจชอบ 
** เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวและเลือกซ้ือสินค้า อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่
ตามอธัยาศยั ** 

  เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า ซิดนีย-์สิงคโปร-์กรงุเทพฯ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
สมควรแก่เวลาใหท้่านเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนินครซดินยี ์

12.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ-232 

17.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 
18.45 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ-978 

20.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ… 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต้องต่อไฟลท์บินไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการ
เดินทางแต่ละก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจาก
รายการทวัรเ์ป็นรายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลา
การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

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

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

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง 11-15 มี.ค. /  02-06 เม.ย. / 12-16 เม.ย.2563 

30 เม.ย.-04 พ.ค. /  6-10 พ.ค.2563 
 

ซิดนีย-์บลูเม้าท์เท่นส ์ 
5 วนั 3 คืน (SQ) 

11-15 มี.ค./ 
30 เม.ย.-04 พ.ค./ 

6-10 พ.ค. 
02-06 เม.ย.2563 12-16 เม.ย.2563 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  37,900 39,500 43,500 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 8,500 8,500 8,500 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบิน 23,500 22,900 23,900 
 
   

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
**ไมร่วมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,500 บาท //  

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

 

หมายเหต ุ
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 20 ท่าน (ไม่มีราคาเดก็) 

หากผู้โดยสารมีจ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง
และเปลี่ยนแปลงอตัราค่าเดินทาง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 25 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิว 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทัวรห์รือของทาง
บริษัททัวร ์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้  

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ซดินีย-์กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
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 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และ
ผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 
วนัที ่ 18 พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตาม
กฏและเงือ่นไขของสายการบนิ   
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัตอ่ท่าน) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียและค่าบริการ ช าระพร้อมค่าทวัรท่์านละ 5,500 บาท ช าระพร้อมค่าทวัร์

งวดสุดท้าย 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ ท่ีจะต้องช าระเพ่ิมพร้อมค่าทวัร ์ ท่านละ 1,000 บาท ช าระพร้อม
ค่าทวัรง์วดสุดท้าย 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
 คา่น ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะ

ขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบหุรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัตา่ง ๆ คา่น ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์  

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนอืจากรายการทวัร ์
การช าระเงนิ  
ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 25 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าคา่ตัว๋โดยสารซึง่เงือ่นไขเป็นไป

ตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30  วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามที่

สถานทูตเรยีกเกบ็ 
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 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิ
มดัจ า และคา่วซี่าตามทีส่ถานทูตเรยีกเกบ็ 

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

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

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ ี
เหตุท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

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

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลา่ชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในรายละเอยีดของการแพอ้าหารรุนแรง หรอืการแพอ้าหารหลายชนิดของผูเ้ดนิทาง 
ดงันัน้ท่านทีแ่พอ้าหารเลก็น้อยควรเตรยีมยาประจ าตวัไปดว้ย หรอืไมส่ามารถจองทวัรไ์ดใ้นกรณที่านทีแ่พอ้าหาร
หลายชนิดหรอืแพอ้าหารในระดบัรุนแรง 

 ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื
และการดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบ
ลว่งหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้น
การบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความสะดวกส าหรบัผูท้ ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

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

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

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

 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  

 หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
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 หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. กรณทีีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

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

 

 
*** 

 
 
 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15 วนัท าการ 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 (การย่ืนวีซ่า ให้ผู้เดินทางเตรียมเอกสารทัง้หมดให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ตามรายละเอียด
ด้านล่างน้ี เน่ืองจากปัจจบุนัมีผู้เดินทางเข้าไปพกันักในประเทศออสเตรเลียจ านวนมาก ท าให้
การพิจารณาวีซ่าเป็นไปอย่างเข้มงวด ดงันัน้เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการพิจารณา จึงขอ
ความร่วมมือให้ผู้เดินทางทุกท่าน กรอกรายละเอียดตามฟอรม์ด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกบั
เอกสารหลกัฐานการย่ืนขอวีซ่าด้วย) 

o หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  6 เดือน (โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั) 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตออสเตรเลีย 
***การย่ืน ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพื่อสแกนลายน้ิวมอืท่ีศนูยย่ื์น VFS *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 25 วนัท าการ 
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- หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซีา่อยา่งน้อยไมต่ ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรุณาเตรยีมเลม่เก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะ

เป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะ

ไมร่บัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

- รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาด
ใบหน้า   

- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้ง
สแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   

- รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและ
หา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสี
หรอืบิก๊อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและ

กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณที่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณที่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณที่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณที่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
*** การสะกดช่ือ นามสกลุของผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 

 
- กรณีลกูจ้าง ใชห้นังสอืรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี

รายละเอยีดวนั/เดอืน/ปีทีเ่ร ิม่ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 
เดอืนนับจากวนัยืน่วซี่า) เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนา
บตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) 
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- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธรุกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสือ
รบัรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   

 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งท าจดหมายชีแ้จงพรอ้มใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสามแีละ
ของตนเองแนบมา โดยตอ้งแสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   
หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ด
ทะเบยีน  หากสมรสโดยจดทะเบยีนสมรสใหแ้นบส าเนาทะเบยีนสมรสมาดว้ย   

- 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  
และหนังสือรบัรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบช่ืุอเจ้าของบญัชี (Bank Certify) เอกสารออกมาไม่เกิน 15 
วนั 
- หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่เก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลข

บญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั 
- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่า

กว่า 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้า่สดุ ไมต่ ่ากว่า 7 วนันับจากวนันัดหมายยืน่วซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคง
ไมม่กีารเคลือ่นไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตาม
ความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลือ่นไหวเน่ืองจากไมไ่ดต้ดิตอ่ธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตผุลอื่นๆ 
ตามแต่ละบคุคล เป็นตน้  

- กรณมีเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝาก
ประจ า เป็นตน้ 

- กรณรีบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครวั ตอ้งท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครวัเป็น
ภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตู 1 ฉบบั โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนา
สมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่ ี
การเงนิมากกว่าตอ้งท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มระบชุือ่และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
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- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย
ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่
บตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย
ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บตุร
ดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ
เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบั
แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็น
ผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
 ผูส้งูอาย ุ 75 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลที่สถานทูตก าหนดให ้ พรอ้มมขีอ้ความรบัรองจาก

แพทยว์่าสามารถเดนิทางไปต่างประเทศไดโ้ดยล าพงัโดยมติอ้งมผีูด้แูลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอกรายละเอยีด
สขุภาพไดจ้ากแบบฟอรม์ของสถานทูตออสเตรเลยีเท่านัน้ และผูเ้ดนิทางทีอ่ายุเกนิ 75 ปี จะตอ้งเตรยีมพาสปอรต์
และรูปถ่ายส าหรบัไปตรวจสขุภาพดว้ยและใบประกนัสขุภาพทีต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเอง(จากบรษิทัประกนัภยั) 
***กรณทีีผู่ส้งูอำยุ 75 ปีขึ้นไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทำง บรษิทัฯจะด ำเนินกำรและแนะน ำใหย้ืน่วซี่ำก่อนวนัเดนิทำง
มำกกว่ำ 45 วนั และตอ้งจำ่ยคำ่ทวัรท์ัง้หมดก่อนเดนิทำง 30 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 ้ 

 
กรณีของผูถ้อืบตัร APEC Card 
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพือ่ธรุกจิเท่านัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยื่น 
วซี่าท่องเทีย่ว เน่ืองจากการท่องเทีย่วจะตอ้งยื่นวซี่าแบบท่องเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค 
(APEC CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  
หมายเหต ุ หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ท่านอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมติั 
เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยดึตามวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าเก่าโดยอตัโนมติั) ทัง้น้ี
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ขึ้นอยู่กบัดลุพินิจของลกูค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://thailand.embassy.gov.au/  
หรอื โทร. +66 2 344 6300 
 
*** *** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 
***    กรณทีีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิ
วซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณมีกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์ห้
ทราบลว่งหน้า แตห่ากกรณที่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนังสอืเดนิทาง
มาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงั
ประเทศตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยื่น
ขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัร์
อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั   

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

     

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

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

 

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

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

6.  บุคคลที่จะเดนิทางไปด้วยกนั   กรุณาระบ ุ

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ์ ............................ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ์ ............................  

7. กรณเีป็นนกัเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .......................................................................... 

ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ............โทรศัพท ์

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

8. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรอืไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ

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

9. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

10.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่     .............เคย ............ไมเ่คย         

(กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี 

..............................   รวม ........... วนั 

ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ...........เคย          ............ไมเ่คย         

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

11.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่.........ตวัเอง       ............ มีผูส้นับสนุน

คา่ใชจ้า่ย  
(กรณีท่ีมีผูส้นบัสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

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

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

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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


