
 

 

รหัสทัวร GLH1900690 
ทัวรออสเตรเลีย ซิดนีย 5 วัน 3 คืน (TG) 
ชมเมืองซิดนีย - ลองเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย 

ผานชมสะพานซิดนียฮาเบอร (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) 

พอรต สตีเฟ�น – ตะลุยเนินทราย - ลองเรือชมปลาโลมา 

โคอาลา ปารค – อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส – น่ังรถรางที่ชันที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 

 มัคคุเทศกมีความชํานาญ มีจิตใจใหบริการ สุภาพ ออนนอม 

 เต็มอ่ิมกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต ณ หอคอยซิดนียทาวเวอร 

 โดยสายการบินไทยแอรเวย (TG) 

 
 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย  
15.00 น.  คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 3-4 

เคานเตอร D สายการบินไทย        พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พรอมรับเอกสารในการ
เดินทาง 

  ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายหามนําเขา พืชผัก อาหารสด และแหงทุก
ชนิดเขาเมือง) 

19.20 น.  ออกเดินทางสูซิดนีย โดยสายการบินไทย แอรเวย  เที่ยวบินท่ี  TG 475 
 
วันที่สอง สนามบินซิดนีย – หาดบอนได – ชมเมือง – ลองเรือชมอาวซิดนีย – อิสระชอปปم�ง
ยานไชนาทาวน 
07.20 น.  เดินทางถึงสนามบินคิงฟอรดสมิทธ นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาทองถ่ิน

ออสเตรเลีย เร็วกวาไทย         4 ชม.)  หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง รับกระเป�า
เรียบรอยแลว นําทานชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เปนหาดทรายสีทอง
ท่ีหนุมสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพักผอนทามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคล่ืนกระทบ
ฝم�ง และกล่ินอายอันสดช่ืนของทะเล พรอมชมบานของเศรษฐีบนเนินเขา DUDLEY 
PAGE กับทิวทัศนของอาวซิดนีย และทองทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟก 
จากน้ันนําทานชมยานเดอะแก็ป THE GAP นําทานชม มาหินมิสซิสแม็คควอร่ี
(MRS MACQUARIE'S CHAIR) อยูในโบทานิกการเดนเปนมาหินตัวโปรดของ
ภรรยาของผูสําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส ที่ชอบมาน่ังชมวิวของอาว
ซิดนีย และโอเปราเฮาส ตรงน้ีถือเปนจุดชมวิวที่สวยมากและนักทองเที่ยวนิยมมา
ถายรูปมากที่สุด  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต ณ หอคอยซิดนียทาวเวอร 
บาย  เดินทางสูทาเรือเซอรคูลารคีย (Circular Quay) เพ่ือ ลองเรือชมความงามของ

อาวซิดนีย จากน้ัน ผานชมโรงอุปรากรซิดนีย (SYDNEY OPERA HOUSE) 
ภาพความงามของส่ิงกอสรางอันย่ิงใหญ ท่ีมีหลังคาเปนรูปเรือซอนเลนลม ทรง
คลายๆ หอยเชลล เอกลักษณโดดเดนสวยงาม ตามแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย 
ต้ังตระหงานเปนสงาอยูที่ปลายแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็กนอย โดยมี
น้ําทะเลลอมรอบอยูถึง 3ดาน มองดูเหมือนเรืออาวสีฟ�าคราม น่ันคือซิดนียโอเปรา
เฮาส หรือโรงอุปรากรซิดนีย เปรียบเสมือนสัญลักษณของประเทศออสเตรเลีย 
และไดรับลงทะเบียนใหเปนมรดกโลก จากน้ันผาน ชมสะพานซิดนียฮาเบอร 
(SYDNEY HARBOUR BRIDGE) อีกสัญลักษณหน่ึงของมหานครซิดนีย ต้ังอยู
กลางเมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย เปนสะพานระนาบเด่ียว ที่ใหญท่ีสุดในโลก 



 

 

และมองเห็นวิวของเมืองซิดนียไดอยางสวยงามท่ีสุด อิสระชอปปم�งยานไชนาทาวน 
เปนแหลงรวมรานอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ทานสามารถหากินไดทุก
อยาง ไมวาจะเปนขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง เปดยาง ที่น่ี มีอาหารภัตตาคารระดับ
อาหารฮองเต รานขายเส้ือผา ตลาดสดขายผักผลไม และรานขายของท่ีระลึกตางๆ 
รานสินคาปลอดภาษี สินคาที่ทําในฮองกงหรือจีนในราคายอมเยามากมาย เปน
แหลงขายสินคาราคาถูกท้ัง รองเทา เส้ือผา ชุดวายน้ํา และชุดช้ันใน และยังเปน
ตลาดที่เหมาะแกการมาเลือกซ้ือของที่ระลึกและผลไมสดประจําฤดูกาล 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
     นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก METRO MARLOW SYDNEY HOTEL  หรือ
เทียบเทา 

 
 
 
 

 
 
 
วันที่สาม FEATHERDALE WILDLIFE PARK  - อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส – น่ัง
รถรางท่ีชันที่สุด - น่ังกระเชา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู FEATHERDALE WILDLIFE PARK สวนสัตวอีกแหง
หน่ึงของซิดนีย สวนสัตวแหงน้ีรับรองวาไดสัมผัสใกลชิดกับสัตวชนิดตางๆแนนอน
คะ ใหทานไดใหอาหารจิงโจ FEATHERDALE เปนที่ต้ังของสัตวพ้ืนเมือง
ออสเตรเลียมากกวา 1,700 ชนิดจากกวา 250 สายพันธุแ  ละทําหนาท่ีเปนคอล
เล็กช่ันพ้ืนเมืองที่ใหญที่สุดของออสเตรเลีย ที่ FEATHERDALE คุณจะไดพบกับ
คอลเล็กช่ันโคอาลาท่ีใหญที่สุดในรัฐนิวเซาทเวลสมีพ้ืนที่เปดโลง 3 แหงที่เต็มไป
ดวยจิงโจและวอลลาบีรวมถึงสัตวออสเตรเลียอ่ืน ๆ เชน DINGOS, ECHIDNAS, 
WOMBATS, BILBIES แทสเมเนียนเดวิลสัตวเล้ือยคลานและชุดนกอันนาทึ่งจาก
ออสเตรเลียและทั่วโลก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสู วนอุทยานแหงชาติบลูเมาทเทน เจาของฉายาแกรนดแคนยอน

แหงออสเตรเลีย หุบเขาสีน้ําเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแหงน้ีมีภูมิทัศน



 

 

คลายคลึงกับแกรนดแคนยอนที่อเมริกา เพียงแตประกายสีน้ําเงินครอบคลุมหุบเหว 
เกิดจากน้ํามันจากตนยูคาลิปตัส ปกคลุมพ้ืนดินและกระทบกับแสงสวางทําใหเกิด
ประกายสีน้ําเงินดังกลาว ใหทานไดช่ืนชมและสัมผัสทิวทัศนสวยงามบนผืนแผนดิน
อันกวางใหญ จากน้ันเท่ียวชม หุบเขาสามพ่ีนอง (THREE’S SISTER) ซ่ึงเปน
ยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตามตํานานเกาแกของชาวอะบอริจ้ิน จากน้ันนําทานสู 
สถานีรถรางไฟฟ�า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพ่ือน่ังรถรางไฟฟ�าท่ี
ดัดแปลงมาจากรถขนถานหินในสมัยกอน วิ่งผานทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศา 
จากน้ันข้ึน กระเชา SCENIC CENDER เพ่ือชมความงดงามของทิวทัศนเบ้ืองลาง
จากมุมที่แตกตางพรอมชมวิวทิวทัศนบน ECHO POINT หลังจากน้ันเดินทางกลับ
สูตัวเมืองซิดนีย และใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
      นําทานเดินทางเขาสูที่พัก METRO MARLOW SYDNEY HOTEL  หรือ

เทียบเทา 

 
วันที่ส่ี พอรต สตีเฟ�น – ตะลุยเนินทราย - ลองเรือชมปลาโลมา – ซิดนีย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู พอรตสตีเฟ�น (PORT STEPHEN) บนเน้ือที่ 2,500 เฮคเตอร  
สัมผัสประสบการณอันต่ืนเตนกับการน่ังรถ 4 WD ผจญภัยตะลุยเนินทราย โดย
คนขับรถที่มากดวยประสบการณ สนุกสนานกับกับการเลนกระดานเล่ือนบนเนิน
ทราย (SANDUNE BOARD) ใหทานเดินเลนและถายรูปเปนที่ระลึกบนชายหาด         
PORT STEPHENS WHITE BEACH ใหทานสนุกสนานกับการหาหอย 
PIPPIS ซ่ึงเปนหอยท่ีมีในออสเตรเลียเทาน้ัน จากน้ันนําทานเดินทางสูทาเรือเพ่ือ
ลงเรือ MOONSHADOW CRUISE 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟตบนเรือ  
บาย นําทานลองเรือชมชีวิตของเหลาปลาโลมาแสนนารักในธรรมชาติอยางใกลชิด ใช

เวลาในการลองเรือ ประมาณ 2 ช่ัวโมง จากน้ันเรือกลับสูอาวเนลสันเพ่ือนําทาน
เดินทางกลับสูนครซิดนีย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

     นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก METRO MARLOW SYDNEY HOTEL  หรือ
เทียบเทา 

 
วันทีห่า สนามบินซิดนีย – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม  
  นําทานเดินทางสูสนามบินคิงสฟอรดสมิธ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
10.00 น.  ออกเดินทางจากซิดนีย โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินท่ี  TG 476 
15.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจตลอดการ

เดินทาง 
 
 
 

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม *** 
 
อัตราคาบริการ  
อัตราคาบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน ราคาไมรวมต๋ัว

เคร่ืองบิน 
ผูใหญ 55,900.- 36,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน 53,900.-          34,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( มีเตียง ) 49,900.- 30,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( ไมมีเตียง ) 43,900.- 27,900.- 
พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 6,900.- 6,900.- 
 
กําหนดการเดินทาง 

เดือน พฤษภาคม 2562  8 - 12, 22 - 26  
เดือน มิถุนายน 2562 12 - 16, 26 - 30 
เดือน ตุลาคม 2562 07 - 11, 21 - 25   

 
**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไมเกิน 12 ปบริบูรณคะ** 
*** โปรแกรมน้ีรวมคาวีซาเขาประเทศออสเตรเลียแลว*** 
*** ในการเดินทางในแตละคร้ัง จะตองมีจํานวนผูเดินทาง 15 ทานข้ึนไป *** 
*** กรณีผูเดินทางในคณะมีไมถึง 15 ทาน อาจมีการปรับเปล่ียนราคา *** 



 

 

*** โปรแกรมน้ีไมมีแถมกระเป�าเดินทางใหนะคะ *** 
ราคาไมรวมต๋ัวคือราคาท่ีไมรวมต๋ัวเคร่ืองบินทั้งเที่ยวบินระหวางประเทศ และ เท่ียวบิน
ภายในประเทศ 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ช้ันประหยัด ตามสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ 
 ราคาน้ีรวมคาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย 
 คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี  
 คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดระบุในรายการ 
 คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 คามัคคุเทศกของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางในตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท. 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาทําหนังสือเดินทาง Passport  
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเคร่ืองด่ืมและคาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง 

คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาทิปตางๆ เชน ทิปพนักงานยกกระเป�า  
 ทิปพนักงานขับรถ (3 AUD ตอคน ตอวัน) 
 ทิปไกด  (3 AUD ตอคน ตอวัน) 
 คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาธรรมเนียมน้ํามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลัง 

เง่ือนไขการจองทัวรและการชําระเงิน  
 กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 15,000.- บาท 

ตอ 1 ทาน  
 กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 45 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท 

ตอ 1 ทาน    (ชวง ปใหม, สงกรานต) 



 

 

 กรณีท่ีลูกคาพักอาศัยอยูตางจังหวัดใหแจงกับทางบริษัทใหทราบต้ังแตทําการจองหากลูกคา
มีความจําเปนตองออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจงใหทางบริษัททราบกอนออกต๋ัว
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งส้ิน 

 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทํา
การ หรือกอนออกต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง 
และไมคืนมัดจํา 

 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 30 วันทํา
การ หรือกอนออกต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง 
และไมคืนมัดจํา   (ชวง ปใหม, สงกรานต) 

 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาออสเตรเลียไมทันกําหนดและทางบริษัทฯตองออก
ต๋ัวกับทางสายการบินทางลูกคาจะตองจายเงินคาทัวรท้ังหมดกอนการออกต่ัวเคร่ืองบิน 
มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบริการ 
 

การยกเลิกและการคืนเงิน 
 กรณียกเลิก ชวงเทศกาล เชน ปใหม สงกรานต ชวงเดือนตุลาคม ตองยกเลิกลวงหนากอน 

45 วัน จะไมเก็บคามัดจํา 
 กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มัดจํา 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเปนตองหัก 50 % ของ

อัตราคาบริการท้ังหมด 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลวมีการยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาต๋ัวได  เพราะเปน

เง่ือนไขต๋ัวกรุปของสายการบิน 
  หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย ไมทันกําหนดการออกต๋ัว 

กับทางสายการบิน และ  ผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา
ทัวร และ มัดจําทั้งหมด 

 
เอกสารในการย่ืนขอวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย 
กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวีซาใหครบ และสงใหกับทางบริษัทฯ เพ่ือทําวีซากอน 21 วันทํา
การ  
*** (เน่ืองจากการย่ืนขอวีซาประเทศออสเตรเลีย ตองใชเวลาในการย่ืนวีซา 15 วันทําการ) *** 
เง่ือนไขในการพิจารณาวีซา 



 

 

การพิจารณาอนุมัติวีซาน้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูตเทาน้ัน  ทางบริษัทฯ เปนแค
ตัวแทนย่ืนวีซาไมสามารถแทรกแซงการพิจารณาวีซาของสถานทูตได ซ่ึงทางสถานทูตจะรับ
พิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศ
ออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทาน้ัน 
** กรุณาเตรียมเอกสารใหครบตามท่ีสถานทูตกําหนด ** 
ต้ังแตวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป กระทรวงกิจการตรวจคนเขาเมืองและพิทักษเขต
แดนจะเร่ิมการเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซจากผูสมัครทุกทานท่ีสมัครขอวีซาเพ่ือเดินทางไป
ประเทศออสเตรเลีย  
***ดังน้ันผูย่ืนขอวีซาทุกทานจะตองมาติดตอที่ศูนยย่ืนวีซาออสเตรเลียดวยตนเองเพ่ือสแกน
ลายน้ิวมือ***  
1.สําหรับบุคคลท่ัวไป 

 พาสปอรต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมต่ํากวา 6 เดือน  (กรณีทานท่ีมี
พาสปอรตเลมเกา ใหแนบมาดวย)  

 รูปถายสี  2” จํานวน 2 รูป (ไมสวมแวนตาดํา, แตงกายสุภาพ, ไมเอารูปรับปริญญา, ใสชุด
ครุย, หรือใสชุดราชการ, ไมยิ้ม, พ้ืนหลังเปนสีขาว ตองไมเปนลวดลาย และหาม เปน
ภาพถายที่สแกนจากคอมพิวเตอร)   

 สําเนาทะเบียนบาน, บัตรประชาชน 
 กรอกแบบฟอรมขอมูลเบอรโทรศัพท มือถือ / เบอรบาน / เบอรท่ีทํางาน / ที่อยู เพ่ือใชใน

การย่ืนขอวีซา ( ภาษาอังกฤษ ) 
 กรณีท่ีผูเดินทางสมรสแลว เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา, ( ในกรณีที่คูสมรส

เสียชีวิต ) ใบมรณะบัตร  
 สําเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถามี)  
 หลักฐานการเงินโดยใชสมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ท่ีออกจากธนาคาร ยอนหลัง 
6 เดือน อยางใดอยางหน่ึง เทาน้ัน!!!  ถาใหสําเนาสมุดเงินฝากไมสามารถใชย่ืนวีซา
ออสเตรเลียได 

 หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทท่ีทานทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 1.  กรณีที่เปนพนักงานบริษัทท่ัวไป ใชหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว ใชสําเนาทะเบียนการคา (กรณีเปนเจาของและคัดไมเกิน 3 
เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และหนาหนังสือรับรองตองมีช่ือกิจการ และช่ือผู
เดินทางเปนหุนสวน หรือเปนเจาของกิจการดวย     

3.  กรณีทําธุรกิจสวนตัว (แตไมไดจดทะเบียนการคา) ใหทําหนังสือช้ีแจงตอสถานทูต 
(ภาษาอังกฤษ)                               



 

 

4. กรณีขาราชการ ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานน้ันๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ 
ภาษาไทย) ไมสามารถใชสําเนาบัตรขาราชการเพียงหลักฐานเดียวย่ืนตอสถานทูตได   

2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพรอมผูปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และ
ขอ 

 หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเทาน้ัน) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทาน้ัน  
3. สําหรับเด็ก ที่ไมไดเดินทางพรอมผูปกครองและอายุไมเกิน 18 ป (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี) 

 หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางที่ทําจากที่วาการอําเภอ  
 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)  
 กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 15 ป ขอสําเนาสูติบัตร (ไมสามารถใชบัตรประชาชนเด็กได)  
 สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)   
 ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรือ มารดา 
 กรณีท่ีบิดา หรือ มารดาเปนขาราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากตนสังกัด  และ

สําเนาบัตรขาราชการ 1 ชุด  
 หลักฐานการเงิน (สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถายต้ังแตหนาแรกจนถึงปจจุบัน) ของบิดา 

หรือ มารดา  
 สําเนาทะเบียนบานของผูเดินทาง, บิดาและมารดาของผูเดินทาง 

4. สําหรับผูใหญท่ีอายุเกิน 75 ป  
 ตองซ้ือใบประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุท่ีเดินทางไปตางประเทศ (จากบริษัทประกันภัย) 
จากน้ันยื่นเอกสารทั้งหมดเขาสถานทูตออสเตรเลียไปกอนและจากน้ันสถานทูตจะให
แบบฟอรมการตรวจสุขภาพมาเพ่ือนําไปตรวจท่ีโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกําหนดเทาน้ัน 

5. สําหรับบุคคลท่ีถือพาสปอรตตางประเทศแตมีถ่ินพํานักอยูในประเทศไทย 
 กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรตจีน (เลมแดง) ตองใชเวลาพิจารณาผลวีซาอยาง
นอย 1 เดือน ดังน้ันตองเปลี่ยนเปนหนังสือเดินทางพาสปอรต (เลมเหลือง) กอน  

 ทานตองทําการแจงเขา – แจงออก ที่กองตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถ
ย่ืนวีซาได  
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซาข้ึนอยูกับทางสถานทูต) 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน *** 
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน 
หมายเหตุ   



 

 

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
เพราะปกติการเดินทางทองเที่ยวกับคณะจะใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือด
หมู) 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอ
ไปในทางเส่ือมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองไดพิจารณาแลว 

 บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือบางสวน และบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทูต    งดออกวีซาใหกับทาน อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสาร
เอง  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา
เมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรมที่พักในตางประเทศเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบ
เหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถท่ีจะเรียกรองเงินคืน ในกรณีท่ีทาน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบริการน้ันท่ีทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี บริษัทฯ 
จะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่
มีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดยท่ีจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 10 วัน  

 
กรุณากรอกขอมูลตามความจริง 
เพ่ือประโยชนในการยื่นขอวีซาเขาประเทศออสเตรเลียของทาน  
 
1.  ช่ือ - นามสกุล
(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________ 
     ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
__________________________________________ 
     สาเหตุในการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล 
_____________________________________________________________________ 



 

 

2.  สถานภาพ             โสด             แตงงานจดทะเบียน          แตงงานไมจดทะเบียน         
หยา    หมาย         
3.  ท่ีอยูตามทะเบียนบาน
(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________ 
     ________________________________________________________________________________________________ 
เบอรโทรศัพทบาน___________________ เบอรมือถือ ____________________ อีเมล 
_____________________________ 
4.  ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
__________________________________________________________ 
      วันท่ีเร่ิมทํางาน /  ศึกษา 
____________________________________________________________________________ 
5.   ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน / สถานศึกษา 
_____________________________________________________________________ 
7.   ตําแหนงหนาที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) 
_________________________________________________________________ 
      โทรศัพทท่ี
ทํางาน_________________________________________________________________________________ 
8.  ช่ือบุคคลท่ีรวมเดินทางไปดวย 
_______________________________________________________________________ 



 

 

      ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมคร้ังน้ี (ระบุ) 
____________________________________________________________ 
9.   ทานเคยเดินทางเขาประเทศน้ีมากอนหรือไม   เคย   ไมเคย 
10. ทานเคยโดนปฎิเสธวีซาจากสถานฑูตใดหรือไม   เคย 
_________________________________________   
      ไมเคย   

       


