
 Wow!! ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า 5 วัน 3 คืน 
ล่องเรือชมอา่วซิดนีย์ที่ถือว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุด 

เที่ยวชมวนอทุยานบลูเม้าท์เท่น  นั่งรถรางไฟฟ้าและกระเชา้ไฟฟ้า  
พร้อมชมสวนสัตว์พืน้เมือง ชมเมืองแคนเบอร์ร่า 

ทะเลสาบเบอร์เล่ย์กริฟฟินธ ์อาคารรัฐสภาอันงดงาม 
โดยสายการบนิสิงคโปร์แอรไ์ลน์ (SQ) 

ขอนำท่านเยือนประเทศออสเตรเลีย ดินแดนแห่งความฝัน ชมนครซิดนีย์ โดยสายการบินสิงคโปรแอร์ไลน์
และนำท่านท่องเที่ยวชมสถานที่ขึ้นชื่อของประเทศออสเตรเลีย 
นครซิดนีย์   นำท่านล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ พร้อมชมทัศนยีภาพของสะพานฮาร์เบอร์  ให้ท่านเที่ยวรอบเมือง ชม

ชายหาดที่ชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อน เที่ยวชมสวนสัตว์พ้ืนเมือง พร้อมให้ท่านเลือกซื้อสินค้าอย่างจุใจ 
แคนเบอร์รา่ ชมเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ที่ได้ชื่อเป็นเมืองที่มีการจัดระเบียบผังเมืองได้สวยงามและมี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด ชมทะเลสาบใจกลางเมือง ทะเลสาบเบอร์ลี่กริฟฟินธ์ และน้ำพุ
กลางเมือง และชมรัฐสภาอันงดงาม 

กำหนดการเดนิทาง 02-06 เม.ย. / 30 เม.ย.-04 พ.ค. /  6-10 พ.ค.2563

NIDN196749



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ-สิงคโปร ์

12.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋า
สัมภาระ 
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือตา่งจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่
ละกำหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของทา่น เนื่องจากรายการทัวร์
เป็นรายการซรีี่และได้มีการดำเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทาง
อาจมีการเปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 

15.40 น. เหิรฟ้าสู่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ-977 
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  
20.40 น. ออกเดินทางสู่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ-221 
 

วันที่สอง         ซิดนีย์-เที่ยวชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซดินีย ์

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลยี นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร จากนั้นนำท่านชมนครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ชมหาดบอนได Bondi 
Beach หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ชอบมาอาบแดด ท่ามกลางสายลมแสงแดดและเสียงคลื่น
กระทบฝั่งชมบ้านของเศรษฐี บนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสี
ครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่เดอะแก็ป The Gap นำชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัว
โปรดของภรรยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้ าท์เวลส์ ซึ่งจากมุมนี้ท่านสามารถเห็น
ทัศนียภาพของสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์และโอเปร่าเฮ้าส์ได้ทั้งสองแห่งพร้อมกัน 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูล่าคีย์ ซึ่งเป็นท่าจอดเรือขนาดใหญ่ของเมืองซิดนีย์ และมีเรือหลายลำ

ล่องเรือสู่จุดท่องเที่ยวต่างๆ หลายแห่ง นำท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ที่ได้ชื่อว่าเป็น
อ่าวที่สวยงามแห่งหนึ่ง ผ่านชมความงามของโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ Opera House ซึ่งมีหลังคาเป็น
รูปเรือซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ออกแบบโดยยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ค ซึ่งใช้
เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ชมหมู่เรือชัก
ใบเล่นลมกับความงดงามของสะพานฮารเ์บอร์ Harbour Bridge บนอ่าวซิดนีย์ จากนั้นนำท่านเข้าสู่
ย่านใจกลางเมืองหรือซิตี้เซ็นเตอร์ของนครซิดนีย์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากย่านช้อปปิ้งอาทิเดวิด
โจนส์ มายเออร์ ซิดนีย์เซ็นทรัล มากมายหลายแห่งและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและแบรนด์เนม
ออสเตรเลียพร้อมครีมบำรุงผิวชื่อดังของออสเตรเลียอาทิ เดวิด โจนส์ ร็อกซี่ บิลลาบ็อง  ควิกซิล



 

 

เวอร์ ริบเคิร์ลและอื่นๆอีกมากมาย** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าให้ท่านอิสระอาหาร
ค่ำตามอัธยาศัย ** 

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สาม ซิดนีย์-สวนสตัว์พื้นเมือง-วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น-รถราง Scenic Railway-Scenic 
Cableway 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์พื้นเมืองที่ Featherdale 
Wildlife Park นำชมสวนสัตว์เปิดที่รวบรวมสัตว์พื้นเมืองออสเตรเลียที่หาดูได้ยากอาทิหมีโคล่า 
จิงโจ้ วอลลาบี้ นกอีมู วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัว
น้อยอย่างใกล้ชิดพร้อมสนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบฟิชแอนด์ชิป 
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่อุทยานบลูเม้าท์เท่น ชมเขาสามอนงค์ Three Sister ที่เป็นตำนานความรักอัน

แสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติไกลสุดลูกตา นำท่านสู่
สถานีรถรางไฟฟ้า Railway เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้า ซึ่งดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน และมี
ความชันถึง 52 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันและให้ท่านได้ขึ้นกระเช้าตัวใหม่ล่าสุด Scenic 
Cableway จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซิดนีย์ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5  ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สี่  ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า-ซิดนีย ์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงแคนเบอร์รา่ เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย เมืองหลวงของ
ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งได้ช่ือว่ามีการจัดวางผังเมืองได้อย่างมีสวยงาม  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านชมอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นอาคารรัฐสภาหลังใหม่และด้วยการออกแบบที่ทันสมัย เข้าชม

ตัวอย่างห้องประชุมและจัดเลี้ยงต่าง ๆ ภายใน และชมอนุสาวรีย์สงคราม ที่สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกของ
สมัยที่ทหารออสเตรเลียเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 พร้อมทั้งชมตัวอย่างเครื่องบินชนิด
ต่าง ๆ และการจำลองเหตุการณ์การรบครั้งต่าง ๆ จากนั้นผ่านสถานทูตนานาประเทศจากย่าน
สถานทูตต่าง ๆ รวมทั้งสถานทูตไทยในกรงุแคนเบอร์ร่า จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบเบอร์เล่ย์กริฟ
ฟินธ์ ซึ่งเป็นทะเลสาบขุดกว้างใหญ่ อยู่ใจกลางเมือง ชม Captian Cook Water jet น้ำพุที่พุ่งสูงถึง 
140 เมตร ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่นครซิดนีย์ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย 
 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5  ดาว หรือระดับเทียบเทา่ 



 

 

วันที่ห้า ซิดนีย์-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนครซดินีย ์

12.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ-232 
17.35 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
18.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ-978 
20.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ… 

**กรณีที่บางท่านเดินทางตอ้งต่อไฟล์ทบนิไปต่างประเทศหรือตา่งจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลา
การเดินทางแต่ละกำหนดการเดนิทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจาก
รายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนนิการไวล้่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลีย่นฤดูกาล เวลา
การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

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

 

รายการการเดนิทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซอ่มแซมถนน  
สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่ไม่คาดคิด

หรือมีผลกับการเดนิทางและรายการทัวร์  เป็นตน้ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะ
คำนงึถึงประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสำคญั 

 
อัตราค่าเดินทาง 02-06 เม.ย. / 30 เม.ย.-04 พ.ค. /  6-10 พ.ค.2563 
 

ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า  
5 วัน 3 คืน (SQ) 

02-06 เม.ย.2563 30 เม.ย.-04 พ.ค.63 6-10 พ.ค.2563 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน  42,500 39,900 39,900 

พักเด่ียว เพิ่มท่านละ 8,500 8,500 8,500 
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบนิ 26,900 26,900 26,900 
 

**ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเครื่องบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,500 บาท //  

ค่าทิปคนขับและคา่ทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท  ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดนิทาง ** 
****บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าภาษนี้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง*** 



 

 

หมายเหตุ 

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน (ไม่มีราคาเด็ก) หาก
ผู้โดยสารมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดินทาง 

• การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 25 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดำเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ว 

• กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบนิอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์  
กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  

อัตรานี้รวมบริการ 

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน ์เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซิดนีย์-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 

• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหน่ึงห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

• ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี 
และผู้ใหญ่อายเุกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกัน) 

• ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ 
วันที่  18 พ.ย.2562 หากมีเพิ่มเตมิภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมนัหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพ่ิมตาม
กฏและเง่ือนไขของสายการบิน   
 

อัตรานี้ไม่รวมบริการ 

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 

• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียและค่าบริการ ชำระพร้อมค่าทัวร์ท่านละ 5,500 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์งวด
สุดท้าย 



 

 

• ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร ์ที่จะต้องชำระเพิ่มพร้อมค่าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท ชำระพร้อมค่า
ทัวร์งวดสุดทา้ย 

• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม 

• ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำด่ืมระหว่างทัวร์),ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก 

• ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะ
ขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท์ ค่าซักรดีฯลฯ 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตัิเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัท
ประกันภัยต่าง ๆ ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)  

• ค่าประกันภัยการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร ์
การชำระเงิน  
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะ
ขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วนัทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำ
ทั้งหมด 
 
การยกเลิก 
▪ หากมีการยกเลิก 60-90 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดจำค่าตั๋วโดยสารซึ่งเงื่อนไขเป็นไป

ตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 30  วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมด 
▪ หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่

สถานทูตเรียกเก็บ 
▪ หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน

มัดจำ และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 
▪ หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารแล้ว บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด  



 

 

หมายเหตุ  

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็น
สำคัญ 

• กรณีที่มีการเกดิภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 
เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถ
คืนเงินได้  

• บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มี
เหตุทำให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์  

• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้าม
นำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคนืเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

• บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

• บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ 
หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 

• บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผดิชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้า
หรือยกเลิกเทีย่วบิน 

• บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในรายละเอียดของการแพ้อาหารรุนแรง หรือการแพ้อาหารหลายชนิดของผู้เดินทาง 
ดังนั้นท่านที่แพ้อาหารเล็กน้อยควรเตรียมยาประจำตัวไปด้วย หรือไม่สามารถจองทัวร์ได้ในกรณีทา่นที่แพ้อาหาร
หลายชนิดหรือแพ้อาหารในระดับรุนแรง 

• ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือ
และการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจง้ทางบริษัทฯ ให้ทราบ
ล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้าน
การบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปญัหาข้างต้น  

• ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน 



 

 

• ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี
ข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม 

• กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็น
หมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

• การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ
วันที่สถานที่เขา้ชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยใน
วันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานที่
ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเง่ือนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หาก
มีการล่าช้า หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทาง
บริษัทฯ จะไมม่ีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

• หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม ่ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ 
ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร ์

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบ
ห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
(Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
เตียงเดี่ยว แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยก
เป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน  

2. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มี
อ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 

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

 



 

 

 
 

*** 
 
 
 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15 วันทำการ 30 วันก่อนวันเดินทาง) 
 (การยื่นวีซ่า ให้ผู้เดนิทางเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามรายละเอียดด้านล่างนี ้
เนื่องจากปัจจบุันมีผูเ้ดินทางเข้าไปพักนักในประเทศออสเตรเลียจำนวนมาก ทำให้การพิจารณาวีซ่า
เป็นไปอย่างเข้มงวด ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณา จึงขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางทุก
ท่าน กรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานการยื่นขอวีซ่าด้วย) 

o หนังสือเดนิทางมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า  6 เดือน (โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก) 

- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   

- หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณุาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  

- ท่านที่มีปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  

 

- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นขนาด
ใบหนา้   

- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   

- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและ
ห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี
หรือบิ๊กอายส์ ** 
 

o สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกวา่ 20 ปี  

- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตออสเตรเลีย 
***การยื่น ทุกท่านต้องแสดงตวัทกุครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย์ื่น VFS *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 25 วนัท าการ 



 

 

- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและ
กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
o หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
o สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
o สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกลุ 
o สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หยา่แล้ว  
 
o หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชพีและมีรายได้ของผู้เดนิทาง 
*** การสะกดชื่อ นามสกลุของผู้ยืน่คำร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือเดินทาง มิ
เช่นนั้น สถานทูตจะไม่รับพจิารณา (สำคญัมาก) *** 

 

- กรณีลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดวัน/เดือน/ปีที่เริม่ทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 
เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็นต้น 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุ
ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนา
บัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือ
รับรองความเป็นเจา้ของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีท่านที่เปน็แม่บ้าน   

• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ต้องทำจดหมายชี้แจงพร้อมใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามแีละ
ของตนเองแนบมา โดยต้องแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   
หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือช้ีแจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิได้จด
ทะเบียน  หากสมรสโดยจดทะเบียนสมรสให้แนบสำเนาทะเบียนสมรสมาด้วย   

- กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   
(กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)   



 

 

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 
 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

o หลักฐานการเงิน   
o สเตทเม้นท์บญัชีเงนิฝากออมทรัพย์ (Bank Statement) ออกโดยธนาคาร รายการอัพเดทไม่เกิน 15 วันนับ

จากวันยื่นวีซา่ ออกย้อนหลัง 6 เดือนและต้องมีตราประทับจากธนาคาร ยอดเงินไม่น้อยกว่า 6 หลัก  
และหนังสือรบัรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุชื่อเจ้าของบญัชี (Bank Certify) เอกสารออกมาไม่เกิน 15 
วัน 

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเลม่เก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกทีม่ีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลข
บัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำ
กว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้ว
ยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรช้ีแจงเป็นภาษาอังกฤษ 
ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ 
ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝาก
ประจำ เป็นต้น 

- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็น
ภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูต 1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนา
สมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มี
การเงินมากกว่าต้องทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุช่ือและความสมัพันธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทกุกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลับสูภู่มิลำเนา  

o กรณีเด็กอายุตำ่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบ



 

 

ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่
บุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคดัจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็น
ผู้ดูแลบุตร พรอ้มฉบับแปลเปน็ภาษาอังกฤษ 

 

• ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดให้ พร้อมมีข้อความรับรองจาก
แพทย์ว่าสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยลำพังโดยมิต้องมีผู้ดูแลโดยจะต้องให้แพทย์กรอกรายละเอียด
สุขภาพได้จากแบบฟอร์มของสถานทูตออสเตรเลียเท่านั้น และผู้เดินทางที่อายุเกิน 75 ปี จะต้องเตรียมพาสปอร์ต
และรูปถ่ายสำหรับไปตรวจสุขภาพด้วยและใบประกันสุขภาพที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง(จากบริษัท
ประกันภัย) 
***กรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปขีึ้นไปยืนยันที่จะเดินทาง บริษัทฯจะดำเนินการและแนะนำให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทาง
มากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามกำหนด
วันเดินทางมีผลทำให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และจะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อน
ร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้*** 

***กรณีผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป ที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซา่  เนือ่งจากต้องใช้ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าเป็นเวลานาน และมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทำประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกัน
นั้นๆ)  หลังจากยื่นวีซ่าแล้ว รอการดำเนินการประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไป
ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลตามที่สถานฑตูกำหนด หลังจากนั้นรอผลการพิจารณาวีซ่า ทั้งนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของ
สุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ซึ่งวันรับผลวีซ่าไม่สามารถระบุได้  
 
กรณีของผู้ถือบัตร APEC Card 
โดยปกติบัตรเอเบค(APEC CARD) จะใช้สำหรับเดินทางเพื่อธุรกิจเท่าน้ัน ซึ่งการเดินทางกับทัวร์จะต้องยื่น 



 

 

วีซ่าท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวจะต้องยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยว(Tourist Visa) แต่หากลูกค้าจะใช้บัตรเอเบค 
(APEC CARD) แล้วไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
หมายเหตุ  หากยื่นวีซา่ท่องเที่ยว(Tourist Visa) ทา่นอาจจะโดยตดับัตรเอเบค(APEC CARD) โดยอัตโนมัติ 
เนื่องจากตามเงื่อนไขวีซา่ประเทศออสเตรเลีย จะยึดตามวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวซี่าเก่าโดยอัตโนมัติ) ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดลุพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : http://thailand.embassy.gov.au/  
หรือ โทร. +66 2 344 6300 
 
*** *** การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 
และถึงแม้ว่าทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็
ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณบ์างท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิก
วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้
ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีทา่นที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทาง
มาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
ประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่น
ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจาก
ทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก   
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมผีลกับการยื่นขอวีซา่เข้าประเทศออสเตรเลีย 
 

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


 

 

.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
 
 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน 
 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนปี เกิด ................................................. 
     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
     สถานที่เกดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แต่งงานจดทะเบียน        แต่งงานไม่จดทะเบียน        หย่า        
หม้าย 
 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 
      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล.................................................................................. 
      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 
 
4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 
 
 ...............................................................................................................................................................

 รหัสไปรษณีย์          
 ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ)......................................... 
 
 .................................................................................................................................................................

 รหัสไปรษณีย์         โทรศัพท์บ้าน ........................................... 

 โทรศัพท์มือถือ ............................................ อเีมลล์ 
..............................................................................  
 อีเมลล์ (E-mail)…………………………………….(สำคัญมากต้องกรอกทุกท่าน) 
 
5.  ชื่อสถานทีท่ำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................) 
 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทำงานให้ชัดเจนเช่นกัน)  



 

 

  ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................

 ..................................................................................................... รหัสไปรษณีย์        
 ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศัพท์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ................................. 
 
 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับช้ันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 
 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 
 
6.  บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบ ุ
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................ 
7. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .......................................................................... 
ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ ....................................... 
8. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ.................................. 
9. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

10.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่      .............เคย ............ไม่เคย         

(กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)    ตั้งแต่วันที่ ..............................  ถึงวันที่ ..............................  

 รวม ........... วัน 

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม ่   ...........เคย          ............ไม่เคย         
กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ...................................................................................... 

11.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่ .........ตัวเอง       ............ มีผู้สนับสนุนค่าใช้จา่ย  
(กรณีที่มีผู้สนบัสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกัน
หรือไม่) 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ ................................................................................................................... 
ความสัมพันธ์กับท่าน .....................................................................................................................................  

 เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่         เดินทางด้วยกัน        ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

 


