
 

 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

Wow!! ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น 5 วัน 3 คืน 
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ท่ีถือว่ามีทัศนียภาพงดงามท่ีสุด  

เท่ียวชมวนอุทยานบลเูม้าท์เท่น  น่ังรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า   
พร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมือง ล่องเรือชมปลาโลมา  ต่ืนเต้นกับการ 

น่ังรถขับเคล่ือนส่ีล้อตะลยุเนินทราย พร้อมชิมไวน์รสเลิศ  
โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) 

 
ขอน ำทำ่นเยอืนประเทศออสเตรเลยี ดนิแดนแหง่ควำมฝนั ชมนครซดินยี ์โดยสำยกำรบนิสงิค

โปรแอรไ์ลนแ์ละน ำทำ่นทอ่งเทีย่วชมสถำนทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศออสเตรเลยี 
 
นครซดินยี ์  น ำทำ่นลอ่งเรอืชมอำ่วซดินยี ์พรอ้มชมทศันยีภำพของสะพำนฮำรเ์บอร ์ ใหท้ำ่นเทีย่ว

รอบเมอืง ชมชำยหำดทีช่ำวออสซีน่ยิมมำพกัผอ่น เทีย่วชมสวนสตัวพ์ืน้เมอืง พรอ้มให้
ทำ่นเลอืกซือ้สนิคำ้อยำ่งจใุจ  

 
พอรต์สตเีฟ่น   น ำทำ่นน ัง่เรอืชมปลำโลมำและสนกุสนำนกบักำรขบัเคลือ่นรถสีล่อ้ไปบนเนนิทรำยทีน่ำ่

ตืน่เตน้และเลน่ กระดำนลืน่ไถลไปตำมเนนิทรำย 
 

 
 



 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 11-15 ม.ีค. /  02-06 เม.ย. / 12-16 เม.ย.2563 

30 เม.ย.-04 พ.ค. /  6-10 พ.ค.2563 
 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สงิคโปร ์
12.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K สายการ

บนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทา่นดา้นเอกสารและกระเป๋า
สมัภาระ 
**กรณีทีบ่ำงทำ่นเดนิทำงมำจำกตำ่งประเทศหรอืตำ่งจงัหวดักรุณำตรวจสอบเวลำกำร
เดนิทำงแตล่ะก ำหนดกำรเดนิทำงอกีคร ัง้กอ่นท ำกำรจองต ัว๋โดยสำรสว่นตวัของทำ่น 
เนือ่งจำกรำยกำรทวัรเ์ป็นรำยกำรซรีีแ่ละไดม้กีำรด ำเนนิกำรไวล้ว่งหนำ้หลำยเดอืน เมือ่
เปลีย่นฤดกูำล เวลำกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

15.40 น. เหริฟ้าสู่นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลีย  โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ-
977 

19.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  
20.40 น. ออกเดนิทางสู่นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบนิสงิคโปร์แอรไ์ลน์ เที่ยวบนิที ่

SQ-221 
 

วนัทีส่อง  ซดินยี-์เทีย่วชมเมอืง-ลอ่งเรอืชมอำ่วซดินยี ์
07.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิคงิฟอรด์สมทิธ์ นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี น าท่านผ่านพธิตีรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้น าท่านชมนครซดินยี ์เมอืงเอกแห่งรัฐนวิเซา้ทเ์วลส ์ชมหำด
บอนได Bondi Beach หาดทรายทีห่นุ่มสาวชาวออสซีช่อบมาอาบแดด ท่ามกลางสายลม
แสงแดดและเสยีงคลืน่กระทบฝ่ังชมบา้นของเศรษฐ ีบนเนนิเขา Dudley Page กับทวิทัศน์
ของอา่วซดินีย ์และทอ้งทะเลสคีรามของมหาสมทุรแปซฟิิคทีเ่ดอะแก็ป The Gap น าชมมำ้
หนิของมสิซสิแม็คควอรี ่มา้หนิตัวโปรดของภรรยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนวิเซา้ท์
เวลส ์ซึง่จากมมุนี้ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพของสะพานซดินียฮ์ารเ์บอรแ์ละโอเปร่าเฮา้สไ์ด ้
ทัง้สองแหง่พรอ้มกนั 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรจนี 
บำ่ย น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเซอรค์ูล่าคยี ์ซ ึง่เป็นท่าจอดเรอืขนาดใหญ่ของเมอืงซดินีย ์และมเีรอื

หลายล าล่องเรือสู่จุดท่องเที่ยวต่างๆ หลายแห่ง น าท่าน ล่องเรอืชมควำมงำมของอ่ำว
ซดินยี ์ที่ไดช้ือ่ว่าเป็นอ่าวที่สวยงามแห่งหนึ่ง ผ่านชมความงามของโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์
Opera House ซึง่มหีลังคาเป็นรปูเรอืซอ้นเลน่ลมตามสถาปัตยกรรมใหมอ่อกแบบโดยยอรน์ อู
ซอง สถาปนิกชาวเดนมารค์ ซึง่ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ 14 ปี ดว้ยงบประมาณในการ
ก่อสรา้งกว่ารอ้ยลา้นเหรียญ ชมหมู่เรือชักใบเล่นลมกับความงดงามของสะพานฮาร์เบอร ์
Harbour Bridge บนอ่าวซดินีย ์จากนัน้น าท่านเขา้สูย่่านใจกลางเมอืงหรอืซติีเ้ซ็นเตอรข์อง
นครซดินีย ์ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้จากย่านชอ้ปป้ิงอาทเิดวดิโจนส ์มายเออร ์ซดินียเ์ซ็นทรัล 
มากมายหลายแหง่และเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและแบรนดเ์นมออสเตรเลยีพรอ้มครมีบ ารุงผวิชือ่
ดังของออสเตรเลียอาท ิเดวดิ โจนส ์ร็อกซี ่บลิลาบ็อง  ควกิซลิเวอร์ รบิเคริ์ลและอืน่ๆอีก
มากมาย** เพือ่ควำมสะดวกในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ใหท้ำ่นอสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
** 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ักระดับ 3.5 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ำม ซดินยี-์สวนสตัวพ์ืน้เมอืง-วนอทุยำนแหง่ชำตบิลเูมำ้ทเ์ทน่-
รถรำง Scenic Railway-Scenic Cableway 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สวนสัตว์พื้น เมืองที ่
Featherdale Wildlife Park น าชมสวนสัตวเ์ปิดทีร่วบรวมสัตวพ์ืน้เมอืงออสเตรเลยีทีห่าดู
ไดย้ากอาทหิมโีคล่า จงิโจ ้วอลลาบี ้นกอมีู วอมแบท และอืน่ๆ อกีมากมาย ใหท้่านไดส้ัมผัส
และถา่ยรปูคูก่บัโคอาลา่ตัวนอ้ยอยา่งใกลช้ดิพรอ้มสนุกสนานกบัการใหอ้าหารจงิโจจ้ากมอืของ
ทา่นเอง  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรแบบฟิชแอนดช์ปิ 
บำ่ย  น าท่านเดนิทางสูอุ่ทยำนบลูเมำ้ทเ์ทน่ ชมเขาสามอนงค ์Three Sister ทีเ่ป็นต านานความ

รักอนัแสนเศรา้ของยักษ์สาวอะบอรจิิน้ และชมความงามของวนอทุยานแห่งชาตไิกลสดุลูกตา 
น าทา่นสูส่ถานรีถรางไฟฟ้า Railway เพือ่น่ังรถรางไฟฟ้า ซึง่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหนิใน
สมยักอ่น และมคีวามชนัถงึ 52 องศา วิง่ผ่านทะลุหุบเขาอันสงูชนัและใหท้่านไดข้ึน้กระเชา้ตัว
ใหมล่า่สดุ Scenic Cableway จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงซดินยี ์

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจนี 



 

 

 จำกน ัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5  ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ซดินยี-์พอรต์สตเีฟ่น-ลอ่งเรอืชมปลำโลมำ-น ัง่รถขบัเคลือ่น
สีล่อ้-ชมิไวน-์ซดินยี ์ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พอรต์สตเีฟ่น หรอืบรเิวณอา่วเนลสนั น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนัแบบบฟุเฟตบ์นเรอื 
บำ่ย ใหท้่านลอ่งเรอืชมปลำโลมำปำกขวด ทีอ่าศัยอยู่ตามธรรมชาต ิเชญิท่านเพลดิเพลนิและ

ประทับใจในความน่ารักของปลาโลมาจะว่ายเคียงคู่ไปกับเรือของท่าน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
อากาศในแตล่ะวัน   
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เนนิทรายบรเิวณอ่าวอันน่าตืน่เตน้กับการน่ัง รถขบัเคลือ่นสีล่อ้ บุก
ตะลยุไปตามเนนิเขาลูกเล็กลูกนอ้ยของทะเลทราย จากนัน้น าท่านสูย่อดเนนิทราย ใหท้่านใช ้

บอรด์สไลดต์ัวลงมาตามเนนิทรายอยา่งสนุกสนาน จากนัน้ใหท้่านไดพ้ักผ่อนอริยิาบทพรอ้ม
ชมิไวนร์สเลศิและจบิเบยีรท์ีเ่ป็น Signature ของทีน่ี่ จนไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทาง
กลับสูน่ครซดินยี ์

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจนี 
 จำกน ัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีห่ำ้ ซดินยี-์สงิคโปร-์กรงุเทพฯ 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเตรยีมตัวเดนิทางสูส่นามบนินครซดินยี ์
12.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ-232 
17.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
18.45 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ-978 
20.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ… 

**กรณีทีบ่ำงทำ่นเดนิทำงตอ้งตอ่ไฟลท์บนิไปตำ่งประเทศหรอืตำ่งจงัหวดักรณุำ
ตรวจสอบเวลำกำรเดนิทำงแตล่ะก ำหนดกำรเดนิทำงอกีคร ัง้กอ่นท ำกำรจองต ัว๋โดยสำร
สว่นตวัของทำ่น เนือ่งจำกรำยกำรทวัรเ์ป็นรำยกำรซรีีแ่ละไดม้กีำรด ำเนนิกำรไวล้ว่งหนำ้
หลำยเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูำล เวลำกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

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

+++  
 

รำยกำรกำรเดนิทำงอำจมกีำรปรบัเปลีย่น ข ึน้อยูก่บัเหตกุำรณ์ตำ่ง ๆ อำทเิชน่ กำรจรำจร  กำร
ซอ่มแซมถนน  สภำพอำกำศ  หมิะตก  กำรเมอืง  กำรจลำจล  กำรปกครอง หรอืภยัธรรมชำต ิหรอืมี
เหตกุำรณ์อืน่ๆ ทีไ่มค่ำดคดิหรอืมผีลกบักำรเดนิทำงและรำยกำรทวัร ์ เป็นตน้ ซึง่อำจมกีำรปรบั

เปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยจะค ำนงึถงึประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

 
 

อตัรำคำ่เดนิทำง 11-15 ม.ีค. /  02-06 เม.ย. / 12-16 เม.ย.2563 

30 เม.ย.-04 พ.ค. /  6-10 พ.ค.2563 
 

ซดินยี-์พอรต์สตเีฟ่น  
5 วนั 3 คนื (SQ) 

11-15 ม.ีค./ 
30 เม.ย.-04 พ.ค./ 

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

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น  40,500 42,900 46,900 

พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500 8,500 8,500 

รำคำทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 25,900 26,900 26,900 

 
**รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 

**ไมร่วมคำ่บรกิำรดำ้นวซีำ่และคำ่บรกิำรทำ่นละ 5,500 บำท //  
คำ่ทปิคนขบัและคำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 1,000 บำท  ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรก์อ่นเดนิทำง ** 

****บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ภำษนี ำ้มนั ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรเรยีกเก็บเพิม่เตมิ
ภำยหลงั*** 



 

 

 
หมำยเหต ุ
 กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ ำนวนไมต่ ่ำกว่ำ 20 ท่ำน (ไม่มี

รำคำเด็ก) หำกผูโ้ดยสำรมจี ำนวนต ำ่กวำ่จ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นเปลีย่นแปลง
รำยกำรกำรเดนิทำงและเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่เดนิทำง 

 กำรด ำเนนิกำรขอวซี่ำจะตอ้งใชเ้วลำพจิำรณำวซี่ำโดยรวมประมำณ 25 วนั ดงัน ัน้จงึขอควำม
รว่มมอืในกำรจดัเตรยีมเอกสำรส ำหรบักำรยืน่ขอวซี่ำใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดี
และควำมสะดวกรวดเร็วในกำรด ำเนนิกำรขอวซี่ำและทุกท่ำนจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจำ้หน้ำที่
สถำนทตูพรอ้มถำ่ยภำพและสแกนนิว้ 

 กรณีทำ่นทีม่ตี ัว๋ของสำยกำรบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทำงโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รอืของ
ทำงบรษิทัทวัร ์ กรณุำแจง้ลว่งหนำ้เนือ่งจำกมกีำรเกีย่วขอ้งกบักำรยืน่วซี่ำ ซึง่ผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถ
ยืน่วซีำ่พรอ้มคณะได ้ 

อตัรำนีร้วมบรกิำร 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ซดินยี-์กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ, คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เด็กอายตุ ่ากวา่ 1 
ปี และผูใ้หญอ่ายเุกนิ 75 ปีไดรั้บความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนั) 

 คา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ 
ณ วันที ่ 18 พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลังหรอือตัราการผกผันคา่น ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารช าระ
เพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ   
 

อตัรำนีไ้มร่วมบรกิำร 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
 คา่ธรรมเนยีมการท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ั่งเพิม่เอง ค่าโทรศัพท ์ ค่าซกัรดี 

ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ออสเตรเลยีและคำ่บรกิำร ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรท์ำ่นละ 5,500 บำท ช ำระพรอ้มคำ่

ทวัรง์วดสดุทำ้ย 

 คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์ทีจ่ะตอ้งช ำระเพิม่พรอ้มคำ่ทวัร ์ทำ่นละ 1,000 บำท 
ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรง์วดสดุทำ้ย 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเก็บคา่บรกิารจากแตล่ะโรงแรม 

 คา่น ้าดืม่ระหวา่งทัวร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดืม่ระหวา่งทัวร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีัญญาณ Wi-Fi บนรถและไมร่วมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่น

ใหญจ่ะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศัพท ์ค่าซกั

รดีฯลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรับคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบหุรอื
คา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกันอบุัตเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษัิท
ประกนัภยัตา่ง ๆ คา่น ้าดืม่ระหวา่งทัวร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดืม่ระหวา่งทัวร)์  

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนอืจากรายการทวัร ์
กำรช ำระเงนิ  
ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น ส าหรับการจองทัวรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วันท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
คา่มดัจ าทัง้หมด 
 
กำรยกเลกิ 
 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วันท าการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิค่ามัดจ าค่าตั๋วโดยสารซึง่เงือ่นไข

เป็นไปตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 
 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 30  วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซีา่

ตามทีส่ถานทตูเรยีกเก็บ 



 

 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซีา่ผ่านแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเครือ่งบนิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
คนืเงนิมดัจ า และคา่วซีา่ตามทีส่ถานทตูเรยีกเก็บ 

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด  

หมำยเหต ุ 

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง
เป็นส าคัญ 

 กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่ เ้ดนิทางก าลังจะไป หากมเีหตุการณ์
ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิ จนกว่าจะไดรั้บการยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษัิททัวร์
ตดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื่องจากภัยธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ๆ 
ทีม่เีหตทุ าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลับไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทัวร ์ 

 บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ
หา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผล
ใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมด
หรอืบางสว่น 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก
สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบ
ตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณี
เทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในรายละเอียดของการแพอ้าหารรุนแรง หรือการแพอ้าหารหลายชนิดของผู ้
เดนิทาง ดังนัน้ท่านทีแ่พอ้าหารเล็กนอ้ยควรเตรยีมยาประจ าตัวไปดว้ย หรอืไมส่ามารถจองทัวรไ์ดใ้นกรณี
ทา่นทีแ่พอ้าหารหลายชนดิหรอืแพอ้าหารในระดับรนุแรง 

 ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความ
ชว่ยเหลอืและการดแูลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษัิท
ฯ ใหท้ราบลว่งหนา้ตัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรักษาความปลอดภัย  ดา้นโภชนาการ ดา้น
การบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดรั้บความสะดวกส าหรับผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่า
กว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี
ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็น
พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิ
กว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 การจัดโปรแกรมทัวร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวันเดนิทางดังกล่าว
ตรงกับวันที่สถานที่เขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง
ออนไลน ์โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะสลับรายการเพือ่ให ้
ท่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดรั้บจากทาง บรษัิท 
supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่
สามารถเขา้ชมสถานที่ดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯ จะไม่มีการคืนเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า 
Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็น
สว่นใหญ ่ดังนัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทัวร ์

 
 
 
 
 
 



 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพัก
แบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 
เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน และบำงโรงแรมอำจจะไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั
เสรมิ หรอือำจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่ำ 3 ทำ่น  

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและ
หอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ
ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ
แตกตา่งกนั 

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

 
 
 
 

 
*** 

 
 
 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซีา่ 15 วันท าการ 30 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 (กำรยืน่วซีำ่ ใหผู้เ้ดนิทำงเตรยีมเอกสำรท ัง้หมดใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ตำมรำยละเอยีด
ดำ้นลำ่งนี ้ เนือ่งจำกปจัจบุนัมผีูเ้ดนิทำงเขำ้ไปพกันกัในประเทศออสเตรเลยีจ ำนวนมำก ท ำให้
กำรพจิำรณำวซีำ่เป็นไปอยำ่งเขม้งวด ดงัน ัน้เพือ่ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรพจิำรณำ จงึขอ
ควำมรว่มมอืใหผู้เ้ดนิทำงทกุทำ่น กรอกรำยละเอยีดตำมฟอรม์ดำ้นลำ่งพรอ้มแนบมำพรอ้มกบั
เอกสำรหลกัฐำนกำรยืน่ขอวซีำ่ดว้ย) 

o หนงัสอืเดนิทำงมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่  6 เดอืน (โดยนับวันเริม่เดนิทางเป็นหลัก) 
- หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับวซีา่อยา่งนอ้ยไมต่ า่กวา่ 3 หนา้   
- หากทา่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของ

ทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  
- ทา่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททวัร ์หากมกีารสญูหาย 

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
- รปูถำ่ยสขีนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 รปู เนน้

ขนำดใบหนำ้   
- ฉากหลังสขีาวเทา่นัน้ เนือ่งจากสถานทตู

จะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ (ไมค่วรสวมเสือ้สี

ขาว)   
- รปูถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและ

หา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดับ 
บดบงัหนา้ตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนสช์นดิสี

หรอืบิ๊กอายส ์** 
o ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบตัรประจ ำตวั

ประชำชน 

- กรณีเป็นเด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษ  
- หากเด็กอายไุมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ย

และกรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
o หมำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ ำงำน, เบอรบ์ำ้นและเบอรม์อืถอื  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้  
o หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน หรอืเอกสำรบง่ชีก้ำรมอีำชพีและมรีำยไดข้องผูเ้ดนิทำง 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตออสเตรเลีย 
***การย่ืน ทกุท่านต้องแสดงตวัทกุครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 25 วนัท าการ 



 

 

*** กำรสะกดชือ่ นำมสกุลของผูย้ ืน่ค ำรอ้งขอวซี่ำในเอกสำรกำรงำน ตอ้งสะกดใหต้รงตำมหนงัสอื
เดนิทำง มเิชน่น ัน้ สถำนทตูจะไมร่บัพจิำรณำ (ส ำคญัมำก) *** 

- กรณีลกูจำ้ง ใชห้นังสอืรับรองการท างานของบรษัิททีท่ างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดย
มรีายละเอยีดวัน/เดอืน/ปีทีเ่ริม่ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนังสอืรับรองการท างานออกมา
ไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่) เป็นตน้ 

- กรณีมอีำชพีรบัรำชกำร ใชห้นังสอืรับรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดย
ระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลา
และ ส าเนาบตัรประจ าตัวราชการ 1 ชดุ (หนังสอืรับรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วี
ซา่) 

- กรณีเป็นเจำ้ของกจิกำร ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพัฒนาธุรกจิการคา้ หรอื ส ำเนำ
หนงัสอืรบัรองควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมต่ ำ่กวำ่ 3 เดอืน พรอ้มฉบับแปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

- กรณีทำ่นทีเ่ป็นแมบ่ำ้น   

 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งท าจดหมายชีแ้จงพรอ้มใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสามี
และของตนเองแนบมา โดยตอ้งแสดงส าเนาสตูบิัตรบตุร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสัมพันธก์ารเป็นสาม-ี
ภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคัดหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดย
มไิดจ้ดทะเบยีน  หากสมรสโดยจดทะเบยีนสมรสใหแ้นบส าเนาทะเบยีนสมรสมาดว้ย   

- กรณีทำ่นทีว่ำ่งงำน / ไมม่รีำยได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลักฐานการท างานและ
หลักฐานทางดา้นการเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชีแ้จง
การรับรองค่าใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสัมพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสัมพันธใ์กลช้ดิ 
หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หากความสัมพันธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธ
การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่นี)้   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษำ 
- ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบัน  

เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนังสอืรับรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่) 

o หลกัฐำนกำรเงนิ   
o สเตทเมน้ทบ์ญัชเีงนิฝำกออมทรพัย ์(Bank Statement) ออกโดยธนำคำร รำยกำรอพัเดทไมเ่กนิ 

15 วนันบัจำกวนัยืน่วซี่ำ ออกยอ้นหลงั 6 เดอืนและตอ้งมตีรำประทบัจำกธนำคำร ยอดเงนิไมน่อ้ย
กวำ่ 6 หลกั  
และหนงัสอืรบัรองกำรเงนิจำกธนำคำรพรอ้มระบุชือ่เจำ้ของบญัช ี(Bank Certify) เอกสำรออกมำ
ไมเ่กนิ 15 วนั 
- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเกา่ กรุณาส าเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบัญชขีองเล่มเกา่ทีต่่อ พรอ้มกับ

ตัวเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั 
- หากรายการปรับสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลัง

ไม่ต ่ากว่า 6 เดือนและปรับยอดใหล้่าสุด ไม่ต ่ากว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช ้
statement แลว้ยงัคงไมม่กีารเคลือ่นไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลือ่นไหวเนื่องจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็น
ระยะเวลานานหรอืเหตผุลอืน่ๆ ตามแตล่ะบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบัญชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บัญชี

เงนิฝากประจ า เป็นตน้ 
- กรณีรับรองค่าใชจ้่ายใหบ้คุคลในครอบครัว ตอ้งท าจดหมายรับรองค่าใชจ้่ายใหบ้คุคลในครอบครัวเป็น

ภาษาอังกฤษพรอ้มระบคุวามสัมพันธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทูต 1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมี
ส าเนาสมดุบัญชกีารเงนิส่วนตัวประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมกีารเงนิในบัญชี

นอ้ย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งท าจดหมายรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุชือ่และความสัมพันธช์ีแ้จงต่อ
สถานทตูเป็นลายลักษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถำนทูตไมร่บับญัชกีระแสรำยวนัทุกกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวำ่มฐีำนะทำงกำรเงนิ
เพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยไดอ้ยำ่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ ำเนำ  

o กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำหรอืมำรดำ หรอื บดิำ-มำรดำ หยำ่รำ้ง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำจะตอ้งมใีบรบัรองจำกมำรดำ โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธแ์ละยนิดชีดเชย
ค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากไดม้าเป็น
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิ
ของมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 



 

 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำจะตอ้งมใีบรบัรองจำกบดิำ   โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดชีดเชย
ค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากไดม้าเป็น
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิ
ของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงท ัง้กบับดิำและมำรดำ โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุา
แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อ
รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่า
ฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 ผูส้งูอาย ุ75 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลทีส่ถานทตูก าหนดให ้พรอ้มมขีอ้ความรับรอง
จากแพทยว์่าสามารถเดนิทางไปต่างประเทศไดโ้ดยล าพังโดยมติอ้งมผีูดู้แลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอก
รายละเอยีดสุขภาพไดจ้ากแบบฟอร์มของสถานทูตออสเตรเลียเท่านัน้ และผูเ้ดนิทางที่อายุเกนิ 75 ปี 
จะตอ้งเตรยีมพาสปอรต์และรูปถ่ายส าหรับไปตรวจสุขภาพดว้ยและใบประกันสุขภาพทีต่อ้งเสยีค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิเอง(จากบรษัิทประกนัภยั) 
***กรณีที่ผูสู้งอายุ 75 ปีขึน้ไปยืนยันที่จะเดนิทาง บรษัิทฯจะด าเนินการและแนะน าใหย้ื่นวีซ่าก่อนวัน
เดนิทางมากกวา่ 45 วัน และตอ้งจ่ายค่าทัวร์ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 30 วัน ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านหรอืออกไม่
ทันตามก าหนดวันเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบไมว่า่กรณีได ๆ ทัง้ส ิน้ และจะไม่
รับผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนอืงจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษัิทฯจะ
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทีผ่ลวซีา่ออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณี
นี*้** 

***กรณีผูส้งูอำย ุ75 ปีข ึน้ไป ทีย่นืยนัจะใหย้ืน่วซีำ่  เนือ่งจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่เป็นเวลานาน 
และมคี่าใชจ้่ายเพิม่ในการท าประกันสุขภาพซึง่ลูกคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกับตอนยืน่วีซ่า  (ราคาขึน้อยู่กับ
บรษัิทฯ ประกันนัน้ๆ)  หลังจากยืน่วซีา่แลว้ รอการด าเนนิการประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอรม์ 
(Health Form) เพือ่ไปตรวจสขุภาพกบัโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลังจากนัน้รอผลการพจิารณาวซีา่ 
ทัง้นีว้ซีา่ขึน้อยูก่บัผลของสขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบคุคล ซึง่วันรับผลวซีา่ไม่
สามารถระบไุด ้ 
กรณีของผูถ้อืบตัร APEC Card 
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรับเดนิทางเพือ่ธรุกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทัวรจ์ะตอ้งยืน่ 
วซีา่ท่องเทีย่ว เนื่องจากการท่องเทีย่วจะตอ้งยืน่วซีา่แบบท่องเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลูกคา้จะใชบ้ัตรเอ
เบค (APEC CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  
หมำยเหต ุ หำกยืน่วซี่ำทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) ทำ่นอำจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดย
อตัโนมตั ิเนือ่งจำกตำมเงือ่นไขวซี่ำประเทศออสเตรเลยี จะยดึตำมวซี่ำลำ่สุด แลว้จะยกเลกิวซี่ำเกำ่
โดยอตัโนมตั)ิ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัดุลพนิจิของลูกคำ้ในกำรตดัสนิใจ ตอ้งการสอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ : 
http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 344 6300 
*** *** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค า
รอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตาม
นัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 
***    กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้
สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง
กบัทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซีา่ ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษัิท
ทัวรใ์หท้ราบล่วงหนา้ แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวันยืน่วซีา่และท่านไม่สามารถน า
หนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้ัน ท่านนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตัวทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูต
เชน่เดยีวกนั  ** 

 ***   ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป
ท่องเทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิ
วัตถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
จรงิและจะคนืใหท้า่นหลังจากทัวรอ์กเดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก   

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


 

 

 

กรอกขอ้มลูตำมควำมจรงิ เพรำะมผีลกบักำรยืน่ขอวซีำ่เขำ้ประเทศออสเตรเลยี 
 
.  ชือ่-สกลุ 
(ภาษาไทย)................................................................................................................................ 
 
 ชือ่-สกลุ (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................. 
 
 ชือ่-สกลุเดมิ กรณีมกีารเปลีย่นชือ่หรอืชือ่-สกลุเดมิ หรอืนามสกลุเดมิกอ่นแตง่งาน 
 (ภาษาไทย)..........................................................  
 (ภาษาองักฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ...................................................  วันเดอืนปี เกดิ 
................................................. 
     วันออกหนังสอืเดนิทาง ....................................... วันหมดอายหุนังสอืเดนิทาง 
................................................ 
     สถานทีเ่กดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน 
............................................................... 
2.  สถานภาพ    โสด        แตง่งานจดทะเบยีน        แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน        หยา่        หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นทีแ่ตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไมก่ต็าม กรณุากรอกรายละเอยีดของ คูส่าม-ี
ภรรยา 
      สาม,ี ภรรยา ชือ่-นามสกลุ.................................................................................. 
      วันเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา 
..................................... 
 
4.  ทีอ่ยูปั่จจบุนัตามทะเบยีนบา้น 
(ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 
 
 ...........................................................................................................................................
.................... 
 รหัสไปรษณีย ์         

 ทีอ่ยูปั่จจบุนัปัจจบุนั หากเหมอืนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above 
(ภาษาองักฤษ)......................................... 
 
 ...........................................................................................................................................
...................... 
 รหัสไปรษณีย ์        โทรศัพทบ์า้น ........................................... 

 โทรศพัทม์อืถอื ............................................ อเีมล ์

..............................................................................  
 อเีมล ์(E-mail)…………………………………….(ส ำคญัมำกตอ้งกรอกทกุทำ่น) 
 
5.  ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา 
(ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 (กรณุาแจง้ดว้ยวา่ กจิการทีท่ านัน้เกีย่วกบัอะไร ดา้นใด 
..................................................................................) 
 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรณุาแจง้ลักษณะการงานและทีอ่ยูท่ีท่ างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  
  ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) 
........................................................................................ 
 ..................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์    

   
 ต าแหน่งหนา้ที ่(ภาษาองักฤษ) 
...................................................................................................................... 
 โทรศพัท ์ ............................................  หมำยเลขตอ่ภำยใน (ถำ้ม)ี 

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



 

 

 
 กรณีศกึษาอยู ่กรณุาแจง้ระดับชัน้หรอืระดับการศกึษา (ภาษาองักฤษ) 
............................................................... 
 กรณีในระดับอดุมศกึษา กรณุาแจง้คณะและวชิาหลกัทีศ่กึษา (ภาษาองักฤษ) 
...................................................... 
 
6.  บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ
 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์
............................ 
 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์
............................ 
7. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา กรณุาระบสุถาบนัการศกึษา 
.......................................................................... 
ทีอ่ยู ่........................................................................ รหสัไปรษณีย ์............โทรศัพท ์
....................................... 
8. ทา่นเคยถกูปฏเิสธการวซีา่หรอืไม ่  ไมเ่คย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ
.................................. 
9. ทา่นเคยเดนิทางไปออสเตรเลยีหรอืไม ่  ไมเ่คย (......)                   เคย ( ......)  
10.  ทา่นเคยเดนิทางเขา้ยโุรปใน 3 ปีทีผ่า่นมาหรอืไม ่     .............เคย ............ไมเ่คย         

(กรณีทีเ่คยใหร้ะบวุันที)่    ตัง้แตว่ันที ่ ..............................  ถงึวันที ่ ..............................  

 รวม ........... วัน 

ทา่นเคยไดรั้บการสแกนนิว้มอืหรอืไม ่   ...........เคย          ............ไมเ่คย         

กรณีทีท่า่นเคยไดรั้บการสแกนนิว้แลว้ กรณุาระบวุันที ่
...................................................................................... 
11.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางดว้ยตวัทา่นเองหรอืไม ่.........ตัวเอง       ............ มผีูส้นับสนุน

คา่ใชจ้า่ย  
(กรณีทีม่ผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบผุูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบคุวามสมัพันธ ์และเดนิทางดว้ยกนั
หรอืไม)่ 
ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คอื 
................................................................................................................... 
ความสมัพันธก์บัทา่น 
.....................................................................................................................................  

 เดนิทางดว้ยกนักบัทา่นหรอืไม ่        เดนิทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ยกนั 
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