
                            
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ซิดนีย์ – ชมเมือง ย่านเดอะร็อค – หาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ ทาวเวอร์ 

โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - นังรถราง 

พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา 



                            
 

วนัพฤหัสบดทีี 28 ธ.ค. 60 สนามบินสุวรรณภูมิ 

15.00 น. คณะเดนิทางพร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) เจ้าหน้าทีต้อนรับและอาํนวยความ

สะดวกก่อนการเดินทาง  

 ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลยี มีกฎหมายห้ามนําเข้า พืชผกั อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด, เข้าเมือง) 

17.50 น. ออกเดนิทางสู่ซิดนีย์ สายการบินไทย แอร์เวย์  เทียวบินที  TG 475  

วนัศุกร์ที 29 ธ.ค. 60  สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – อสิระช้อปปิง 

07.10 น. เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศ

ออสเตรเลีย ( เวลาทอ้งถินออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 3 ชม.)  หลงั

ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้  

 นาํท่านชมหาดบอนได (BONDI BEACH)  หาดทรายสีทองที

หนุ่มสาวชาวออสซีนิยมมาพกัผ่อน ท่ามกลาง สายลม แสงแดด 

เสียงคลืนกระทบฝัง และกลินอายอนัสดชืนของทะเล พร้อมชม

บา้นของเศรษฐี บนเนินเขา DUDLEY PAGE กบัทิวทศัน์ของ

อ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที

เดอะแก็ป THE GAP นาํท่านชมม้าหินมสิซิสแม็คควอรี (MRS MACQUARIE'S CHAIR) มา้หินมิสซิสแมค็ควอรี 

อยูใ่นโบทานิก การ์เดน้ มา้หินตวัโปรดของภริยาผูส้าํเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ทีชอบมานงัชมวิวของ

อ่าวซิดนีย ์และโอเปร่าเฮา้ส์ ตรงนีถือจุดชมวิวทีสวยมากและนกัท่องเทียวนิยมมาถ่ายรูปมากทีสุด จากนนัชมย่าน

เดอะ ร็อคส์ (THE ROCKS) คือยา่นชุมชุนแห่งแรกทีชาวยุโรปมาตงัถินฐานในออสเตรเลียเมือกว่าสองร้อยปีทีแลว้ 

ปัจจุบนับริเวณนีกลายเป็นย่านเก่าแก่และมีเสน่ห์ บา้นเรือนโบราณยงัคงมีให้เห็นทวัไป แต่ถูกปรับเปลียนเป็น

ร้านอาหาร ร้านกาแฟน่านงัแถมยงัมีแหล่งช็อปปิงแบบวอลค์กิงสตรีท หรือถนนคนเดินสไตล์ชิดนีย ์บรรยากาศ

สบาย ๆ มีสินคา้ดีไซน์และของทีระลึกแบบไม่ซาํใครใหไ้ดเ้ลือกซือ เช่น บูมเมอแรง ลวดลายแปลกตา เครืองเป่า

ของชาวอะบอรีจิน ภาพวาด ดอกไม ้ของแต่งบา้น โปสการ์ด และอืน ๆ บริเวณเดอะร็อคส์ยงัมีคุกทีคุมขงันกัโทษ

ในสมยันนักิจกรรมทีน่าสนใจที 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอคอยซิดนีย์ ทาวเวอร์ 

 เดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย ์(CIRCULAR QUAY) เพือ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชม โรงอุปรากร

ซิดนีย ์(SYDNEY OPERA HOUSE) ดว้ยรูปทรงทีเป็นเอกลกัษณ์แปลกตาสถาปัตยกรรมร่วมสมยั โดดเด่นดว้ย

หลงัคารูปเรือซ้อนเล่นลมอนัเป็นเอกลกัษณ์ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง(JORN UTZON) สถาปนิกชาวเดนมาร์ก 

เปิดเป็นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 14 ปี ชมความงามของสะพานฮาร์เบอร์ (SYDNEY 

HARBOUR BRIDGE) สัญลกัษณ์ของออสเตรเลีย  หลงัจากล่องเรือเสร็จเรียบร้อยแลว้อิสระชอ้ปปิง เดวิดโจนส์ 

ซิดนีย ์(SYDNEY DAVID JONES)เดวิดโจนส์ เป็นแบรนด์เครืองสําอางค์ชนันาํของประเทศออสเตรเลีย ทีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะต ัว โดย MR. DAVID JONES เป็นผูก่้อตงัขึนในปี 1838 ในประเทศออสเตรเลีย NEW SOUTH 

WALES,VICTORIA,QUEENSLAND, SOUTH AND WESTERN AUSTRALIA สาํหรับเมืองซิดนีย ์ร้าน เดวิด

โจนส์ อยู่ที ELIZABETH STREET, MARKET STREET,BONDI JUNCTION เดวิดโจนส์ไดรั้บการยอมรับมาก

ทีสุดแบรนด์หนึงของแดนจิงโจ ้ซึงเป็นแบรนด์ทีคนไทยรู้จกักนัดี มีสินคา้ขายทุกชนิด เช่น เสือผา้เด็กและผูใ้หญ่ 

รองเทา้ กระเป๋า ครีมบาํรุงผิว จากนนั อสิระช้อปปิงซิดนีย์ไชน่าทาวน์ (SYDNEY CHINATOWN)  เป็นแหล่งรวม

ร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินไดทุ้กอยา่ง ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง เป็ด

ยา่ง ทีนี มีอาหารภตัตาคารระดบัอาหารฮ่องเต ้ร้านขายเสือผา้ ตลาดสดขายผกัผลไม ้และร้านขายของทีระลึกต่างๆ 



                            
 

ร้านสินคา้ปลอดภาษี สินคา้ทีทาํในฮ่องกงหรือจีนในราคายอ่มเยาวมากมาย เป็นแหล่งขายสินคา้ราคาถูกทงั รองเทา้ 

เสือผา้ ชุดวา่ยนาํ และชุดชนัใน และยงัเป็นตลาดทีเหมาะแก่การมาเลือกซือของทีระลึกและผลไมส้ดประจาํฤดูกาล 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร   

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก IBIS SYDNEY OLYMPIC PARK – CONFIRMED*** 

วนัเสาร์ที 30 ธ.ค. 60  ซิดนีย์ – พอร์ต สตเีฟ่น – 4 WD – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา –  ซิดนีย์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่น (PORT STEPHEN) บนเนือที 2,500 เฮค

เตอร์  สัมผสัประสบการณ์อนัตืนเตน้กบัการนังรถ 4 WD ผจญภัยตะลุยเนิน

ทราย โดยคนขบัรถทีมากดว้ยประสบการณ์ สนุกสนานกบักบัการเล่นกระดาน 

เลือนบนเนินทราย (SANDUNE BOARD) ใหท่้านเดินเล่น และถ่ายรูปเป็นที

ระลึกบนชายหาด PORT STEPHENS WHITE BEACH ใหท่้านสนุกสนานกบั

การหาหอย PIPPIS ซึงเป็นหอยทีมีในออสเตรเลียเท่านนั แลว้นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพอืลงเรือ MOONSHADOW 

CRUISE 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ  

บ่าย  นําท่านล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่าง

ใกลชิ้ด พร้อมสนุกสนานกับการเล่นนํา บริเวณใกล้ๆ  เรือ ใช้เวลาในการ

ล่องเรือ ประมาณ 2 ชัวโมง จากนันเรือกลับสู่ฝังอ่าวเนลสัน เพือนําท่าน

เดินทางกลบัสู่นครซิดนีย ์

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก IBIS SYDNEY OLYMPIC PARK – CONFIRMED*** 

วนัอาทิตย์ที 31 ธ.ค. 60 ซิดนีย์–โคอาล่า ปาร์ค-ชมการตดัขนแกะ–อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นงัรถราง - นงักระเช้า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ KOALA PARK  เทียวชมสวนสัตวพื์นเมือง KOALA PARK SANCTUARY 

เพลิดเพลินไปกบัการชมชีวิตธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตวพื์นเมืองนานาชนิดอย่างใกลชิ้ด อาทิ โคอาล่า 

จิงโจ ้วอมแบท ฯลฯ ใหท่้านถ่ายรูปเป็นทีระลึก ตาม อธัยาศยั พร้อมชมการสาธิตการตดัขนแกะ  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีคิว 

 นาํท่านเดินทางสู่  วนอุทยานแห่งชาตบิลูเม้าท์เท่น  เจา้ของฉายา แกรนดแ์คนยอน แห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีนาํเงินที

เกิดทศันียภาพอนังดงามหุบเขาแห่งนีมีภูมิทศัน์คลา้ยคลึงกบัแกรนด์แคนยอนทีอเมริกา เพียงแต่ประกายสีนาํเงิน

ครอบคลุมหุบเหว เกิดจากนาํมนัจกตน้ยคูาลิปตสัปกคลุมพืนดินและกระทบกบัแสงสว่างทาํให้เกิดประกายสีนาํเงิน

ดงักล่าว ใหท่้านไดชื้นชมและสมัผสัทิวทศันส์วยงามบนผืนแผน่ดินอนักวา้งใหญ่ จากนนัเทียวชม หุบเขาสามพน้ีอง 

(THREE’S SISTER) ซึงเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกนั ตาํนานเก่าแก่ของชาวอะบอริจิน นาํท่านสู่ สถานีรถราง

ไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพอืนงัรถ รางไฟฟ้าทีดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมยั ก่อนวิง

ผ่านทะลุหุบเขาอนัสูงชนัถึง 52 องศาขึนกระเชา้ SCENIC CENDER เพือชมความงดงามของทิวทศัน์เบืองล่างจาก

มุมทีแตกต่างพร้อมชมวิวทิวทศัน์บน ECHO POINT หลงัจากนนัเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองซิดนีย ์และให้ท่านได้

พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 จากนนัใหท่้านอิสระในการจับจองพืนทีเพือชมพลุในการฉลองปีใหม่จดัยิงใหญ่อลงัการทีบริเวณ ดาร์ลิง ฮาร์เบอร์ 

ซึงถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ การฉลองปีใหม่ของนครซิดนียจ์ดัขึนทุกปีและมีนกัท่องเทียว  นิยมมาฉลองปีใหม่เป็น



                            
 

อนัดบัตน้ ๆ ของโลกเพราะออสเตรเลียจะเริมเขา้ปีใหม่ก่อนประเทศอืน ๆ รวมถึงก่อนประเทศไทย 4 ชวัโมง โดย

การจุดพลุในการนบัถ่อยหลงัสู่ปี ค.ศ.2018 การจุดพลุ ติดต่อกนัยาวนานกว่า 15 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** อสิระให้ท่านได้สัมผสับรรยากาศการนับถอยหลงัเข้าสู่ปีใหม่ *** 

*** COUNT DOWN NEW YEAR TO 2018 ณ บริเวณ ดาร์ลงิ ฮาร์เบอร์ *** 

หลังจากนัน บริการรถโค้ชรอรับท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรม 

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก IBIS SYDNEY OLYMPIC PARK – CONFIRMED*** 

วนัจันทร์ที 01 ม.ค. 61 ซิดนีย์ – ช้อปปิง – สนามบินสุวรรณภูม ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

อิสระให้ท่านตามอัธยาศัยช้อปปิงย่านตลาดแพดด ีมาร์เก็ตหรือไชน่าทาวน์ เป็น

ตลาดทีใหญ่ทีสุดในออสเตรเลีย เป็นแหล่งขายสินคา้ราคาถูกทงัรองเทา้ ชุดว่ายนาํ 

และชุดชนัใน และยงัเป็นตลาดทีเหมาะแก่การมาเลือกซือของทีระลึกและผลไม้

สดประจาํฤดูกาล นาํท่านสู่QUEEN VICTORIA BUILDING อาคารควีน 

วิคตอเรียทีไดรั้บการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นทีรู้จกักนัทวัไปใน

ทอ้งถินว่าตึก QVB ตงัอยู่บนถนนจอร์จระหว่างถนนมาร์เก็ตกบัถนนพาร์ค เป็นอาคารชอ้ปปิงสูงสีชนั มีสินคา้



                            
 

ประเภทแฟชนั อญัมณี ของใช้ในบา้นหรือแมแ้ต่ดอกไมส้ดและขนมจาํพวกเคก้และเบเกอรี ถดัจาก QVB บน

ถนนพิททคื์อ GALLERIES VICTORIA เป็นชอ้ปปิงมอลที์มีของใหเ้ลือกซือหลากหลาย 

กลางวนั       อิสระอาหารกลางวนั 

16.10 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เทียวบินที TG 472 

21.35 น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดภิาพ 

 

*** สายการบิน และโปรแกรมทรีะบุไว้ อาจมีการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม *** 
        

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครีองบิน 

ผู้ใหญ่ 60,900.- บาท 40,900.- บาท 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 58,900.- บาท 38,900.- บาท 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตยีง ) 53,900.- บาท 32,900.- บาท 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตยีง ) 47,900.- บาท 29,900.- บาท 

พกัห้องเดยีว เพมิท่านละ 10,500.- บาท 9,500.- บาท 
 

***ราคาไม่รวมตัวคือราคาทไีม่รวมตัวเครืองบินทงัเทยีวบินระหว่างประเทศ และ เทยีวบินภายในประเทศ 

*** ในการเดินทางในแต่ละครัง จะต้องมีจํานวนผู้เดินทาง 15 ท่านขนึไป  

*** กรณผู้ีเดินทางในคณะมไีม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลยีนราคา  

*** โปรแกรมนีไม่มแีถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ  

 

 

 

 

 

 



                            
 

อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป – กลบั ชนัประหยดั ตามสายการบินทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี  

 ราคานีรวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 

 ค่าโรงแรมทีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ 

 ค่าอาหาร และเครืองดืมตามรายการทีไดร้ะบุในรายการ 

 ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเทียวตามรายการทีระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ทีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าภาษมูีลค่าเพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  

 ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืม และค่าอาหารทีสงัเพิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลงั  

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 มิฉะนนั

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 

 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 ไม่ทันกําหนดการออกตวั 

กบัทางสายการบนิ และ  ผลวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน  

บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มดัจาํทังหมด



                            
 

 

เอกสารในการยืนขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลยี 

กรุณาเตรียมเอกสารในการยืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพือทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ  

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

เงือนไขในการพจิารณาวซ่ีา 

การพิจารณาอนุมัติวซ่ีานันขึนอยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูตเท่านนั  ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยืนวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ

พิจารณาวซ่ีาของสถานทูตได้ ซึงทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจะเดนิทางไป

ท่องเทียวยังประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีระบุเท่านัน 

** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามทีสถานทูตกําหนด ** 

 

ตงัแต่วนัท ี3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป  

กระทรวงกจิการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริมการเกบ็ข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านทีสมัครขอวีซ่าเพือ

เดนิทางไปประเทศออสเตรเลยี  

***ดังนันผู้ยืนขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาติดต่อทศูีนย์ยืนวีซ่าออสเตรเลยีด้วยตนเองเพือสแกนลายนวิมือ***  

 

1.สําหรับบุคคลทัวไป 

 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตาํกวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านทีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ใหแ้นบมาดว้ย)  

 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแวน่ตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยมิ, พนื

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายทีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 

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

 กรณีทีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, ( ในกรณีทีคู่สมรสเสียชีวิต )ใบมรณะบตัร  

 สาํเนาใบเปลียนชือ, นามสกลุ (ถา้มี)  

 หลักฐานการเงินโดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ทีออกจากธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึง เท่านัน!!!  ถ้า

ให้สําเนาสมุดเงนิฝากไม่สามารถใช้ยืนวีซ่าออสเตรเลยีได้ 

 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัทีท่านทาํงานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่านัน) 

 1.  กรณทีเีป็นพนักงานบริษทัทัวไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 

2. กรณปีระกอบธุรกจิส่วนตัว ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกนิ 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์

และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีชือกิจการ และชือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณทีําธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้าํหนงัสือชีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               

4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนนัๆ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยืนต่อสถานทูตได ้  

2. สําหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ทีเดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทวัไป) และขอ 

 หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านนั) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านนั  

3. สําหรับเดก็ ทีไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพมิเติมดงันี) 

 หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางทีทาํจากทีวา่การอาํเภอ  



                            
 

 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  

 กรณีผูเ้ดินทางอายตุาํกวา่ 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเดก็ได้)  

 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   

 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดา หรือ มารดา 

 กรณีทบีิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สังกดั  และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  

 หลกัฐานการเงิน (สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตงัแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  

 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. สําหรับผู้ใหญ่ทีอายุเกนิ 75 ปี  

 ต้องซือใบประกันสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุทีเดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษทัประกนัภัย) จากนนัยืนเอกสารทังหมดเข้า

สถานทูตออสเตรเลยีไปก่อนและจากนันสถานฑูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพือนําไปตรวจทีโรงพยาบาลทีทางสถาน

ฑูตกาํหนดเท่านัน 

5. สําหรับบุคคลทีถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถนิพาํนักอยู่ในประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันนัตอ้งเปลียนเป็น

หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยนืวีซ่าได ้ 

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวีซ่าขึนอยู่กบัทางสถานทูต) 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามทีระบุเพือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทังนีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเติมทางบริษทั

ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกัน 

หมายเหต ุ  

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิท์ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะปกติการเดินทางท่องเทียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือสิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีกองตรวจคนเขา้เมืองได้

พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทงัหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีทางสถานฑูต    งด

ออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ดา้วทีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์

ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการ

ชําระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีทีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิใน

การใช้บริการนนัทีทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทเีกดิขึน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ

ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีผู้เดนิทางตาํกว่า 15 ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน  



                            
 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง 

เพือประโยชน์ในการยืนขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลยีของท่าน  

 

1.  ชือ - นามสกลุ(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________ 

     ชือ-นามสกุลเดมิ (ในกรณีทีมีการเปลยีนชือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) __________________________________________ 

     สาเหตุในการเปลืยนชือ-นามสกลุ _____________________________________________________________________ 

2.  สถานภาพ        โสด         แต่งงานจดทะเบยีน        แต่งงานไม่จดทะเบียน       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.  ชือบุคคลทร่ีวมเดนิทางไปด้วย _______________________________________________________________________ 

      ความสัมพนัธ์กบัผู้เดินทางร่วมครังนี (ระบุ) ____________________________________________________________ 

9.   ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศนีมาก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรือไม่   เคย _________________________________________   

      ไม่เคย   

           

 


