
 
 

 
ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ 

ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) 
พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา 

โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความชาํนาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 เตม็อ่ิมกบัอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์ณ หอคอยซิดนียท์าวเวอร์ 
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย ์(TG) 

SYDNEY - PORTSTEPHEN 
5 DAYS 3 NIGHTS  

เร่ิมตน้ 55,900.- 
 



 
กําหนดการเดินทาง 

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

 
 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์  

15.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย        
พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนําเข้า พืชผกั อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง) 
19.20 น.  ออกเดินทางสู่ซิดนีย ์โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่  TG 475 
 

วนัที่สอง สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – อิสระช้อปป้ิงย่านไชน่าทาวน์ 

07.20 น.  เดินทางถึงสนามบินคงิฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย         
4 ชม.)  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  รับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้  นาํท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH ) 
เป็นหาดทรายสีทองท่ีหนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพกัผอ่นท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคล่ืนกระทบฝ่ัง และ
กล่ินอายอนัสดช่ืนของทะเล พร้อมชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา DUDLEY PAGE กบัทิวทศัน์ของอ่าวซิดนีย ์
และทอ้งทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิ ก จากนั้นนาํท่านชมยา่น เดอะแก็ป THE GAP นาํท่านชม ม้าหินมิส
ซิสแม็คควอร่ี (MRS MACQUARIE 'S CHAIR ) อยูใ่นโบทานิกการ์เดน้เป็นมา้หินตวัโปรดของภรรยาของ
ผูส้าํเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าทเ์วลส์ ท่ีชอบมานัง่ชมวิวของอ่าวซิดนีย ์และโอเปร่าเฮา้ส์ ตรงน้ีถือเป็นจุด
ชมวิวท่ีสวยมากและนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปมากท่ีสุด  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์ 
บ่าย  เดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย ์ (Circular Quay ) เพ่ือ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์  จากนั้น ผ่านชมโรง

อุปรากรซิดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE ) ภาพความงามของส่ิงก่อสร้างอนัยิ่งใหญ่ ท่ีมีหลงัคาเป็นรูปเรือ
ซ้อนเล่นลม ทรงคลา้ยๆ หอยเชลล ์เอกลกัษณ์โดดเด่นสวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยั ตั้งตระหง่านเป็น
สง่าอยูท่ี่ปลายแหลมของผืนดินท่ียื่นออกไปในทะเลเลก็นอ้ย โดยมีนํ้าทะเลลอ้มรอบอยูถึ่ง 3ดา้น มองดูเหมือนเรือ
อ่าวสีฟ้าคราม นัน่คือซิดนียโ์อเปร่าเฮาส์ หรือโรงอุปรากรซิดนีย ์เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของประเทศออสเตรเลีย 
และไดรั้บลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลก จากนั้นผา่น ชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR 
BRIDGE) อีกสญัลกัษณ์หน่ึงของมหานครซิดนีย ์ตั้งอยูก่ลางเมืองซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบ
เด่ียว ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิดนียไ์ดอ้ยา่งสวยงามท่ีสุด อิสระช้อปป้ิงย่านไชน่าทาวน์  เป็น
แหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินไดทุ้กอยา่ง ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบ ซาลาเปา
หมูแดง เป็ดยา่ง ท่ีน่ี มีอาหารภตัตาคารระดบัอาหารฮ่องเต ้ร้านขายเส้ือผา้ ตลาดสดขายผกัผลไม ้และร้านขายของ
ท่ีระลึกต่างๆ ร้านสินคา้ปลอดภาษี สินคา้ท่ีทาํในฮ่องกงหรือจีนในราคายอ่มเยามากมาย เป็นแหล่งขายสินคา้ราคา



ถูกทั้ง รองเทา้ เส้ือผา้ ชุดว่ายนํ้า และชุดชั้นใน และยงัเป็นตลาดท่ีเหมาะแก่ การมาเลือกซ้ือของท่ีระลึกและผลไม้
สดประจาํฤดูกาล 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
     นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั METRO MARLOW SYDNEY HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 

 
 
 
 

วนัที่สาม FEATHERDALE WILDLIFE PARK  - อุทยานแห่งชาตบิลูเม้าท์เท่นส์ – น่ังรถรางที่ชันที่สุด - น่ังกระเช้า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ FEATHERDALE WILDLIFE PARK สวนสตัวอี์กแห่งหน่ึงของซิดนีย ์สวนสตัวแ์ห่ง
น้ีรับรองว่าไดส้มัผสัใกลชิ้ดกบัสตัวช์นิดต่างๆแน่นอนค่ะ ให้ท่านไดใ้ห้อาหารจิงโจ ้ FEATHERDALE เป็นท่ีตั้ง
ของสตัวพ้ื์นเมืองออสเตรเลียมากกว่า 1,700 ชนิดจากกว่า 250 สายพนัธ์ุแ   ละทาํหนา้ท่ีเป็นคอลเลก็ชัน่พ้ืนเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของออสเตรเลีย ท่ี FEATHERDALE คุณจะไดพ้บกบัคอลเลก็ชัน่โคอาล่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐนิวเซาทเ์วลส์
มีพ้ืนท่ีเปิดโล่ง 3 แห่งท่ีเตม็ไปดว้ยจิงโจแ้ละวอลลาบีรวมถึงสตัวอ์อสเตรเลียอ่ืน ๆ เช่น DINGOS , ECHIDNAS , 
WOMBATS, BILBIES แทสเมเนียนเดวิลสตัวเ์ล้ือยคลานและชุดนกอนัน่าท่ึงจากออสเตรเลียและทัว่โลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาตบิลูเม้าท์เท่น เจา้ของฉายาแกรนดแ์คนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีนํ้าเงินท่ี
เกิดทศันียภาพอนังดงามหุบเขาแห่งน้ีมีภูมิทศัน์คลา้ยคลึงกบัแกรนดแ์คนยอนท่ีอเมริกา เพียงแต่ประกายสีนํ้าเงิน
ครอบคลุมหุบเหว เกิดจากนํ้ามนัจากตน้ยคูาลิปตสั ปกคลุมพ้ืนดินและกระทบกบัแสงสว่างทาํให้เกิดประกายสีนํ้า
เงินดงักล่าว ให้ท่านไดช่ื้นชมและสมัผสัทิวทศัน์สวยงามบนผืนแผน่ดินอนักวา้งใหญ่ จากนั้นเท่ียวชม หุบเขาสาม
พีน้่อง (THREE’S SISTER ) ซ่ึงเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกนั ตามตาํนานเก่าแก่ของชาวอะบอริจ้ิน จากนั้นนาํ
ท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า  (KATOOMBA SCENIC RAILWAY ) เพ่ือนัง่รถรางไฟฟ้าท่ีดดัแปลงมาจากรถขน
ถ่านหินในสมยัก่อน ว่ิงผา่นทะลุหุบเขาอนัสูงชนัถึง 52 องศา จากนั้นข้ึน  กระเช้า  SCENIC CENDER  เพ่ือชม
ความงดงามของทิวทศัน์เบ้ืองล่างจากมุมท่ีแตกต่างพร้อมชมวิวทิวทศัน์บน  ECHO POINT หลงัจากนั้นเดินทาง
กลบัสู่ตวัเมืองซิดนีย ์และให้ท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั  

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
      นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั METRO MARLOW SYDNEY HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 



วนัที่ส่ี พอร์ต สตเีฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา – ซิดนีย์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ พอร์ตสตเีฟ่น (PORT STEPHEN ) บนเน้ือท่ี 2,500 เฮคเตอร์  สมัผสัประสบการณ์อนัต่ืนเตน้
กบัการนัง่รถ 4 WD ผจญภยัตะลุยเนินทราย โดยคนขบัรถท่ีมากดว้ยประสบการณ์ สนุกสนานกบักบัการเล่น
กระดานเล่ือนบนเนินทราย (SANDUNE BOARD ) ให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบนชายหาด         
PORT STEPHENS WHITE BEACH ให้ท่านสนุกสนานกบัการหาหอย PIPPIS ซ่ึงเป็นหอยท่ีมีในออสเตรเลีย
เท่านั้น จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือ MOONSHADOW CRUISE 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์บนเรือ  

บ่าย นาํท่านล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด ใชเ้วลาในการล่องเรือ ประมาณ 2 
ชัว่โมง จากนั้นเรือกลบัสู่อ่าวเนลสนัเพ่ือนาํท่านเดินทางกลบัสู่นครซิดนีย ์

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
     นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั METRO MARLOW SYDNEY HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 

 
 

วนัที่ห้า สนามบินซิดนีย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
10.00 น.  ออกเดินทางจากซิดนีย์ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 476 
15.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง 
 

  

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 

อตัราค่าบริการ  
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 55,900.- 36,900.- 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 53,900.-          34,900.- 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มเีตียง ) 49,900.- 30,900.- 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มเีตียง ) 43,900.- 27,900.- 

พกัห้องเดีย่ว เพิม่ท่านละ 6,900.- 6,900.- 



 

**ราคาเดก็คือเดก็ทีม่อีายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 
*** โปรแกรมนีร้วมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีแล้ว*** 

*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจีาํนวนผู้เดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป *** 
*** กรณผู้ีเดนิทางในคณะมไีม่ถงึ 15 ท่าน อาจมกีารปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดนิทางให้นะคะ *** 
ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาทีไ่ม่รวมตั๋วเคร่ืองบินทั้งเทีย่วบินระหว่างประเทศ และ เทีย่วบินภายในประเทศ 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ราคานี้รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลีย 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนกังานยกกระเป๋า  
 ทิปพนกังานขบัรถ (3 AUD ต่อคน ต่อวนั) 
 ทิปไกด ์ (3 AUD ต่อคน ต่อวนั) 
 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลงั 

เง่ือนไขการจองทัวร์และการชําระเงนิ  
 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) 



 กรณีท่ีลูกคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งห มดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาออสเตรเลียไม่ทันกําหนดและทางบริษัทฯต้องออกตัว๋กับทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้ งหมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

การยกเลิกและการคืนเงนิ 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เก็บค่ามัดจาํ 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงนิค่าตัว๋ได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทันกําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ  ผลวซ่ีา

ของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มัดจาํทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารในการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลีย 
กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพ่ือทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ  

*** (เน่ืองจากการย่ืนขอวซ่ีาประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการย่ืนวซ่ีา 15 วนัทําการ) *** 
เง่ือนไขในการพจิารณาวซ่ีา 

การพจิารณาอนุมัตวิซ่ีาน้ันขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของทางสถานทูตเท่าน้ัน  ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนย่ืนวซ่ีาไม่สามารถแทรกแซง
การพจิารณาวซ่ีาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน 

** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตกําหนด ** 

ตั้งแต่วนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพทิักษ์เขตแดนจะเร่ิมการเก็บข้อมูลด้านไบโอ
เมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านที่สมัครขอวซ่ีาเพ่ือเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย  
***ดังน้ันผู้ย่ืนขอวซ่ีาทุกท่านจะต้องมาตดิต่อที่ศูนย์ย่ืนวซ่ีาออสเตรเลียด้วยตนเองเพ่ือสแกนลายนิ้วมือ***  
1.สําหรับบุคคลทั่วไป 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ่ากว่า 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาดว้ย)  



 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดาํ, แต่งกายสุภาพ , ไม่เอารูปรับปริญญา , ใส่ชุดครุย , หรือใส่ชุดราชการ , ไม่ยิ้ม, พ้ืน
หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีทาํงาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาองักฤษ ) 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, ( ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต ) ใบมรณะบตัร  
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
 หลักฐานการเงนิโดยใช้สมุดเงนิฝากตวัจริง หรือ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างใดอย่างหน่ึง เท่าน้ัน !!!  

ถ้าให้สําเนาสมุดเงนิฝากไม่สามารถใช้ย่ืนวซ่ีาออสเตรเลียได้ 
 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู ่(ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาอังกฤษ) 
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์

และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     
3.  กรณีทําธุรกิจส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทาํหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               
4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอ 

 หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น  
3. สําหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 

 หนงัสือยินยอมให้บุตรเดินทางท่ีทาํจากท่ีว่าการอาํเภอ  
 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุํ่ากว่า 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)  
 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   
 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดา หรือ มารดา 
 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สงักดั  และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  
 หลกัฐานการเงิน (สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  
 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. สําหรับผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี  
 ต้องซ้ือใบประกันสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษัทประกั นภยั ) จากน้ันย่ืนเอกสารทั้งหมดเข้า

สถานทูตออสเตรเลียไปก่อนและจากน้ันสถาน ทูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพ่ือ นําไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานทูตกําหนดเท่าน้ัน 

5. สําหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพาํนักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น

หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  
 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซ่ีาขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 
*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 
 



 
 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทาง

บริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

หมายเหตุ   
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงนิ) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทูต    งด
ออกวีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมา ะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิ คืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทา งในกรณีที่มีผู้เดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วนั  

 
กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง 

เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลียของท่าน  
 
1.  ช่ือ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________ 

     ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________ 

     สาเหตุในการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล _____________________________________________________________________ 

2.  สถานภาพ             โสด             แต่งงานจดทะเบียน          แต่งงานไม่จดทะเบียน         หย่า    หม้าย         

3.  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน___________________ เบอร์มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________ 



4.  ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________ 

      วนัที่เร่ิมทํางาน /  ศึกษา ____________________________________________________________________________ 

5.   ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ที่ทํางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________ 

7.   ตาํแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________ 

      โทรศัพท์ที่ทํางาน_________________________________________________________________________________ 

8.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย _______________________________________________________________________ 

      ความสัมพนัธ์กับผู้เดินทางร่วมคร้ังนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________ 

9.   ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้มาก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่านเคยโดนปฎเิสธวซ่ีาจากสถานฑูตใดหรือไม่   เคย _________________________________________   

      ไม่เคย   

       


