
 

 

 

ชมเมืองซิดนีย์ -ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ 

ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEYHARBOURBRIDGE) 

พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา 

โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นังรถรางทชัีนทีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว โรงแรม NOVOTEL ROCKFORD 

มคัคุเทศก์มีความชาํนาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 

เต็มอิมกบัอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์ณ หอคอยซิดนียท์าวเวอร์ 
โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์(TG) 

SYDNEY - PORTSTEPHEN 

5 DAYS 3 NIGHTS 

63,900.- 



กาํหนดการเดินทาง 
 

เดือน เมษายน (สงกรานต์)  2561 12 – 16 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์  

15.00น.  คณะพร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูมอิาคารผู้โดยสารขาออก ชันที 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบ

เจา้หนา้ทีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร

ในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มกีฎหมายห้ามนําเข้า พืชผกั อาหารสดและแห้งทุกชนิดเข้าเมือง) 

19.20น.  ออกเดินทางสู่ซิดนีย ์โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เทยีวบินที TG 475 
 

วนัทีสอง สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – อสิระช้อปปิงย่านไชน่าทาวน์ 

07.20น.  เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้องถินออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 4 

ชม.) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้นาํท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDIBEACH) เป็น

หาดทรายสีทองทีหนุ่มสาวชาวออสซีนิยมมาพกัผ่อนท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคลืนกระทบฝัง และกลิน

อายอนัสดชืนของทะเล พร้อมชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา DUDLEYPAGEกบัทิวทศัน์ของอ่าวซิดนีย ์และทอ้ง

ทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิก จากนนันาํท่านชมยา่นเดอะแก็ปTHEGAPนาํท่านชม ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี

(MRSMACQUARIE'S CHAIR) อยู่ในโบทานิกการ์เดน้เป็นมา้หินตวัโปรดของภรรยาของผูส้ําเร็จราชการคน

แรกของรัฐนิวเซา้ทเ์วลส์ ทีชอบมานงัชมววิของอ่าวซิดนีย ์และโอเปร่าเฮา้ส์ ตรงนีถือเป็นจุดชมวิวทีสวยมากและ

นกัท่องเทียวนิยมมาถ่ายรูปมากทีสุด 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์ 
บ่าย  เดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ (CircularQuay) เพือ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ จากนัน ผ่านชมโรง

อุปรากรซิดนีย์ (SYDNEYOPERAHOUSE) ภาพความงามของสิงก่อสร้างอนัยิงใหญ่ ทีมีหลงัคาเป็นรูปเรือซอ้น

เล่นลม ทรงคลา้ยๆ หอยเชลล ์เอกลกัษณ์โดดเด่นสวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยั ตงัตระหง่านเป็นสง่า

อยูที่ปลายแหลมของผืนดินทียืนออกไปในทะเลเลก็นอ้ย โดยมีนาํทะเลลอ้มรอบอยู่ถึง 3ดา้น มองดูเหมือนเรืออ่าว

สีฟ้าคราม นนัคือซิดนียโ์อเปร่าเฮาส์ หรือโรงอุปรากรซิดนีย ์เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของประเทศออสเตรเลีย 

และไดรั้บลงทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก จากนนัผา่น ชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEYHARBOURBRIDGE) 

อีกสญัลกัษณ์หนึงของมหานครซิดนีย ์ตงัอยูก่ลางเมืองซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบเดียว ทีใหญ่

ทีสุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิดนียไ์ดอ้ย่างสวยงามทีสุด อิสระช้อปปิงย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งรวม

ร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินไดทุ้กอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง 

เป็ดยา่ง ทีนี มีอาหารภตัตาคารระดบัอาหารฮ่องเต ้ร้านขายเสือผา้ ตลาดสดขายผกัผลไม ้และร้านขายของทีระลึก

ต่างๆ ร้านสินคา้ปลอดภาษี สินคา้ทีทาํในฮ่องกงหรือจีนในราคาย่อมเยามากมาย เป็นแหล่งขายสินคา้ราคาถูกทงั 

รองเทา้ เสือผา้ ชุดว่ายนาํ และชุดชนัใน และยงัเป็นตลาดทีเหมาะแก่การมาเลือกซือของทีระลึกและผลไมส้ด

ประจาํฤดูกาล 

คาํ  รับประทานอาหารคําณภัตตาคาร (อาหารจนี) 

 นําท่านเข้าสู่ทีพักNOVOTEL ROCKFORD **CONFIRMED** 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

วนัทีสาม โคอาล่าปาร์ค–ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาตบิลูเม้าท์เท่นส์–นงัรถรางทีชันทีสุด - นงักระเช้า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ KOALAPARKเทียวชมสวนสัตวพื์นเมือง เพลิดเพลินไปกบัการชมชีวิต

ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตวพื์นเมืองนานาชนิดอย่างใกลชิ้ด อาทิ โคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท ฯลฯ ให้

ท่านถ่ายรูปเป็นทีระลึก ตามอธัยาศยั พร้อมชมการสาธิตการตดัขนแกะ  

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีคิว 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาตบิลูเม้าท์เท่น เจา้ของฉายาแกรนดแ์คนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีนาํเงินที

เกิดทศันียภาพอนังดงามหุบเขาแห่งนีมีภูมิทศัน์คลา้ยคลึงกบัแกรนดแ์คนยอนทีอเมริกา เพียงแต่ประกายสีนาํเงิน

ครอบคลุมหุบเหว เกิดจากนาํมนัจากตน้ยคูาลิปตสั ปกคลุมพืนดินและกระทบกบัแสงสว่างทาํใหเ้กิดประกายสีนาํ

เงินดงักล่าว ใหท่้านไดชื้นชมและสมัผสัทิวทศัน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอนักวา้งใหญ่ จากนนัเทียวชม หุบเขาสาม

พน้ีอง (THREE’SSISTER)ซึงเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกนั ตามตาํนานเก่าแก่ของชาวอะบอริจิน จากนนันาํท่าน

สู่ สถานีรถรางไฟฟ้า(KATOOMBASCENIC RAILWAY)เพือนงัรถรางไฟฟ้าทีดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหิน

ในสมยัก่อน วิงผ่านทะลุหุบเขาอนัสูงชนัถึง 52 องศา จากนนัขึน กระเช้าSCENICCENDERเพือชมความงดงาม

ของทิวทศัน์เบืองล่างจากมุมทีแตกต่างพร้อมชมวิวทิวทศัน์บนECHOPOINTหลงัจากนนัเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง

ซิดนีย ์และใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

คาํ   รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 นําท่านเข้าสู่ทีพักNOVOTEL ROCKFORD **CONFIRMED** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสี พอร์ต สตเีฟ่น –ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา – ซิดนีย์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ พอร์ตสตีเฟ่น (PORTSTEPHEN)บนเนือที 2,500 เฮคเตอร์  สัมผสัประสบการณ์อนัตืนเตน้กบั

การนงัรถ 4WDผจญภยัตะลุยเนินทราย โดยคนขบัรถทีมากดว้ยประสบการณ์ สนุกสนานกบักบัการเล่นกระดาน

เ ลื อ นบ นเ นิน ทร า ย  (S A N D U N E B O A R D )  ใ ห้ ท่ า น เ ดิ น เ ล่ นแ ล ะ ถ่ า ย รู ป เ ป็ นที ร ะ ลึ ก บ นช า ย ห า ด 

PORTSTEPHENSWHITEBEACHให้ท่านสนุกสนานกบัการหาหอย PIPPISซึงเป็นหอยทีมีในออสเตรเลีย

เท่านนั จากนนันาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพือลงเรือ MOONSHADOWCRUISE 



เทียง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์บนเรือ 

บ่าย นาํท่านล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด ใชเ้วลาในการล่องเรือ ประมาณ 2 

ชวัโมง จากนนัเรือกลบัสู่อ่าวเนลสนัเพือนาํท่านเดินทางกลบัสู่นครซิดนีย ์

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

  นําท่านเข้าสู่ทีพักNOVOTEL ROCKFORD **CONFIRMED** 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีห้า สนามบินซิดนีย์–สนามบินสุวรรณภูม ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

  *** อสิระตามอธัยาศัย *** ไม่มอีาหารเทียง 

** สถานทีแนะนํา **ท่านสามารถเดิน เทียวชม ในเมืองได ้

 พิพธิภัณฑ์สัตว์นาํซิดนีย์ อะควาเรียม (SYDNEYAQUARIUM) 

อาณานิคมแมวนาํแห่งใหม่ของซิดนีย ์ท่านยงัจะได้ชมสัตวน์าํของออสเตรเลียมากกว่า  650  สายพนัธุ์  และ 

11,000 ชนิด ไดที้ซิดนียอ์ะควอเรียมแห่งนี  ซึงเป็นจุดท่องเทียวอนัดบั 1 ในออสเตรเลีย 

  ตลาดแพดดมีาร์เกต็หรือไชน่าทาวน์  

เป็นตลาดทีใหญ่ทีสุดในออสเตรเลีย เป็นแหล่งขายสินคา้ราคาถูกทงัรองเทา้ ชุดว่ายนาํ และชุดชนัใน และยงัเป็น

ตลาดทีเหมาะแก่การมาเลือกซือของทีระลึกและผลไมส้ดประจาํฤดูกาล 

 อาคารควนี วิคตอเรียที (QUEEN VICTORIABUILDING) 

สถานทีแห่งนีไดรั้บการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นทีรู้จกักนัทวัไปในทอ้งถินว่าตึก QVB ตงัอยู่บน

ถนนจอร์จระหว่างถนนมาร์เก็ตกบัถนนพาร์ค เป็นอาคารชอ้ปปิงสูงสีชนั มีสินคา้ประเภทแฟชนั อญัมณี ของใช้

ใ น บ้า น ห รื อ แ ม้แ ต่ ด อ ก ไ ม้ส ด แ ล ะ ข น ม จํา พ ว ก เ ค้ก แ ล ะ เ บ เ ก อ รี  ถัด จ า ก  Q V B  บ น ถ น น พิ ท ท์ คื อ 

GALLERIESVICTORIAเป็นชอ้ปปิงมอลที์มีของใหเ้ลือกซือหลากหลาย 

ดาร์ลิงฮาร์เบอร์ (DARLINGHARBOUR)อยู่ดา้นตะวนัตกของอ่าวซิดนีย ์ย่านนีเป็นย่านบนัเทิงและแหล่ง

ท่องเทียวทีสาํคญั 

โรงอุปรากรซิดนีย์ (SYDNEYOPERAHOUSE)เป็นเอกลกัษณ์ของซิดนีย ์หากมาซิดนียแ์ลว้ไม่ไดม้าเยือนก็ถือ

ว่ามาไม่ถึง ผูอ้อกแบบเป็นชาวเดนมาร์กชือ JOERNUTZONชนะการออกแบบแต่ทิงงานไปกลุ่มสถาปนิก

ออสเตรเลียจึงรวมตวักนัสร้างจนเสร็จในปี ค.ศ. 1973 มีจุดชมวิวทีสวยงามสามารถเขา้ชมภายในอาคารไดเ้ป็น

รอบๆ ระหว่าง 9.00 - 16.00 น. รายละเอียดสามารถเขา้ไปดูไดที้ WWW.SYDNEYOPERAHOUSE.COM  

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนิวเซ้าท์เวลส์ (ARTGALLERYOF NEW SOUTH WALES)เป็นทีจดัแสดงศิลปะเอเซีย

และอะบอริจิน ทีสาํคญัคือเขา้ชมฟรี 

ซิตเีซ็นเตอร์ ( CITY CENTRE )เป็นยา่นใจการเมืองซิดนีย ์ซึงเป็นย่านธุรกิจ การคา้ หา้งสรรพสินคา้ และร้าน

สินคา้แบรนดเ์นมชือดงั  

ย่านคิงส์ครอส (KINGSCROSS )เป็นย่านธุรกิจแสงสี มีร้าน ADULTSHOP มีโรงแรมมากมายย่านนี รวมถึง

แหล่งการบนัเทิงราตรี นอกจากนนัยงัมีภตัตาคารและร้านอาหารรวมทงัแหล่งสินคา้ชนันาํ  



  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ เพือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

16.00น.  ออกเดนิทางจากซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 472 

22.20 น.  เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดนิทาง 

 

  

*** สายการบิน และโปรแกรมทีระบุไว้ อาจมีการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม *** 

อตัราค่าบริการ 

  
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัวเครืองบิน ราคาไม่รวมตัวเครืองบิน 

ผู้ใหญ่ 63,900.- 42,500.- 

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 60,900.- 40,900.- 

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 54,900.- 36,900.- 

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มเีตียง ) 48,900.- 31,900.- 

พกัห้องเดยีว เพมิท่านละ 14,500.- 14,500.- 

 

**ราคาเด็กคือเด็กทมีีอายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 

*** โปรแกรมนีรวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีแล้ว*** 

*** ในการเดินทางในแต่ละครัง จะต้องมีจํานวนผู้เดินทาง 15 ท่านขนึไป *** 

*** กรณผู้ีเดินทางในคณะมไีม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลยีนราคา *** 

*** โปรแกรมนีไม่มแีถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ *** 

ราคาไม่รวมตัวคือราคาทไีม่รวมตัวเครืองบินทงัเทยีวบินระหว่างประเทศ และ เทยีวบินภายในประเทศ 

 
 
อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป – กลบั ชนัประหยดั ตามสายการบินทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ราคานีรวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี  

 ค่าโรงแรมทีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ 

 ค่าอาหาร และเครืองดืมตามรายการทีไดร้ะบุในรายการ 

 ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเทียวตามรายการทีระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ทีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 



อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าภาษมูีลค่าเพมิ 7% และภาษหัีก ณ ทีจ่าย 3% 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport 

 ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสงัเพิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิมเติมอีกในภายหลงั 

เงือนไขการจองทัวร์และการชําระเงนิ 

 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  

 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  

(ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 

 กรณีทีลูกคา้พักอาศัยอยู่ต่างจังหวดัให้แจ้งกบัทางบริษทัให้ทราบตงัแต่ทําการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตวัเครืองบิน

ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตวัมิฉะนนัทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทงัสิน 

 ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตวัเครืองบิน 

มิฉะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 

 ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ หรือก่อนออกตวัเครืองบิน 

มิฉะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ(ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาออสเตรเลยีไม่ทันกําหนดและทางบริษทัฯต้องออกตวักบัทางสายการบินทางลกูค้า

จะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทังหมดก่อนการออกตวัเครืองบิน มิฉะนันทางบริษทัขอสงวนสิทธใินการยกเลกิการให้บริการ 

การยกเลกิและการคืนเงนิ 

 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วัน  

จะไม่เกบ็ค่ามัดจํา 

 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนนั ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมดัจาํ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทงัหมด 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด 

 กรณีออกตวัเครืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงนิค่าตวัได้  เพราะเป็นเงือนไขตวักรุ๊ปของสายการบิน 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี ไม่ทันกาํหนดการออกตวั กับทางสายการบิน และ  ผลวซ่ีาของ

ท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธใินการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มัดจาํทังหมด 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารในการยืนขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลยี 

กรุณาเตรียมเอกสารในการยืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพือทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ  

*** (เนืองจากการยืนขอวีซ่าประเทศออสเตรเลยี ต้องใช้เวลาในการยืนวีซ่า 15 วนัทําการ) *** 

เงือนไขในการพจิารณาวซ่ีา 

การพิจารณาอนุมัติวซ่ีานันขึนอยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูตเท่านนั  ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยืนวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง

การพิจารณาวซ่ีาของสถานทูตได้ ซึงทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจะเดินทางไป

ท่องเทียวยังประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีระบุเท่านัน 

** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามทีสถานทูตกําหนด ** 

 

ตังแต่วันที 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริมการเก็บข้อมูลด้านไบโอ

เมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านทสีมคัรขอวซ่ีาเพือเดนิทางไปประเทศออสเตรเลยี  

***ดงันันผู้ยืนขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาตดิต่อทศูีนย์ยืนวีซ่าออสเตรเลยีด้วยตนเองเพือสแกนลายนวิมือ***  

1.สําหรับบุคคลทัวไป 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตาํกวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านทีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ใหแ้นบมาดว้ย)  

 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิม, พืน

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายทีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ทีทาํงาน / ทีอยู ่เพอืใชใ้นการยนืขอวซ่ีา ( ภาษาองักฤษ ) 

 กรณีทีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพมิเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, ( ในกรณีทีคู่สมรสเสียชีวิต )ใบมรณะบตัร  

 สาํเนาใบเปลียนชือ, นามสกลุ (ถา้มี)  

 หลักฐานการเงนิโดยใช้สมุดเงนิฝากตวัจริง หรือStatementทีออกจากธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึง เท่านัน!!!  ถ้า

ให้สําเนาสมุดเงนิฝากไม่สามารถใช้ยืนวีซ่าออสเตรเลยีได้ 

 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัทีท่านทาํงานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่านัน) 

 1.  กรณีทเีป็นพนักงานบริษทัทัวไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกนิ 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์

และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีชือกิจการ และชือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณีทําธุรกิจส่วนตวั(แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้าํหนงัสือชีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)    

4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนนัๆ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยนืต่อสถานทูตได ้  

2. สําหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ทีเดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทวัไป) และขอ 

 หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านนั) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านนั  

3. สําหรับเดก็ ทีไม่ได้เดนิทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพมิเติมดงันี) 

 หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางทีทาํจากทีวา่การอาํเภอ  

 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  

 กรณีผูเ้ดินทางอายตุาํกวา่ 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเดก็ได้) 

 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   

 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดา หรือ มารดา 



 กรณีทบีิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  

 หลกัฐานการเงิน (สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตงัแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  

 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. สําหรับผู้ใหญ่ทีอายุเกนิ 75 ปี  

 ต้องซือใบประกันสุขภาพสําหรับผู้ สูงอายุทีเดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษัทประกันภัย) จากนันยืนเอกสารทังหมดเข้า

สถานทูตออสเตรเลียไปก่อนและจากนันสถานทูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพือนําไปตรวจทีโรงพยาบาลทีทาง

สถานทูตกาํหนดเท่านนั 

5. สําหรับบุคคลทีถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถนิพาํนักอยู่ในประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างนอ้ย 1 เดือน ดงันนัตอ้งเปลียนเป็น

หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยนืวซ่ีาได ้ 

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซ่ีาขึนอยู่กบัทางสถานทูต) 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามทีระบุเพือผลประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่าของท่าน *** 

 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย

สุภาพ ทังนีทางบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเติมทาง

บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกนั 

หมายเหต ุ

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะปกติการเดินทางท่องเทียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือสิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเขา้เมืองได้

พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทงัหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีทางสถานทูต    งด

ออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างดา้วทีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ

เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั เนืองจากการ

ท่องเทียวนีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่าน

ปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใช้บริการนันทีทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที

เกิดขึน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทางตํากว่า 15 ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อน 10 วัน  

 

 

 



กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง 

เพือประโยชน์ในการยืนขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลยีของท่าน  

 

1.  ชือ - นามสกลุ(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________ 

     ชือ-นามสกลุเดมิ (ในกรณีทีมีการเปลยีนชือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) __________________________________________ 

     สาเหตุในการเปลยีนชือ-นามสกลุ _____________________________________________________________________ 

2.  สถานภาพ             โสด             แต่งงานจดทะเบียน          แต่งงานไม่จดทะเบยีน         หย่า    หม้าย         

3.  ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษ)___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน___________________ เบอร์มือถือ ____________________อเีมล์ _____________________________ 

4.  ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ) __________________________________________________________ 

      วนัทีเริมทํางาน /  ศึกษา ____________________________________________________________________________ 

5.   ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ทีทํางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________ 

7.   ตําแหน่งหน้าทีการงาน (ภาษาองักฤษ) _________________________________________________________________ 

      โทรศัพท์ทีทํางาน_________________________________________________________________________________ 

8.  ชือบุคคลทีร่วมเดนิทางไปด้วย _______________________________________________________________________ 

      ความสัมพนัธ์กบัผู้เดินทางร่วมครังนี (ระบุ) ____________________________________________________________ 

9.   ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศนีมาก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรือไม่   เคย _________________________________________ 

    ไม่เคย   

 

 


