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Wow!! ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น 5 วัน 3 คืน 
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ที่ถือว่ามทัีศนียภาพงดงามที่สุด  

เที่ยวชมวนอุทยานบลูเม้าท์เท่น  น่ังรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า   
พร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมอืง ล่องเรือชมปลาโลมา  ตื่นเต้นกับการ 

น่ังรถขับเคล่ือนส่ีล้อตะลุยเนินทราย พร้อมชิมไวน์รสเลิศ  
โดยสายการบนิสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) 

ขอน าทา่นเยอืนประเทศออสเตรเลยี ดนิแดนแหง่ความฝัน ชมนครซดินยี์ โดยสายการบนิ สงิคโปรแอรไ์ลน์และ
น าทา่นทอ่งเทีย่วชมสถานทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศออสเตรเลยี 
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นครซิดนีย ์  น าทา่นลอ่งเรอืชมอ่าวซดินยี์ พรอ้มชมทศันยีภาพของสะพานฮารเ์บอร ์ ใหท้า่นเทีย่วรอบเมอืง ชม
ชายหาดทีช่าวออสซีน่ยิมมาพกัผอ่น เทีย่วชมสวนสตัวพ์ืน้เมอืง พรอ้มใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้อย่างจุใจ  

พอรต์สตีเฟ่น   น าทา่นนัง่เรอืชมปลาโลมาและสนุกสนานกบัการขบัเคลือ่นรถสีล่อ้ไปบนเนนิทรายทีน่่าตืน่เตน้และ
เลน่ กระดานลืน่ไถลไปตามเนนิทราย 

 
 

ก าหนดการเดินทาง  11-15 มี.ค. /  02-06 เม.ย. / 12-16 เม.ย.2563 
30 เม.ย.-04 พ.ค. /  6-10 พ.ค.2563 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สิงคโปร ์
12.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร์  K สายการบิน

สงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกทา่นดา้นเอกสารและกระเป๋าสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

15.40 น. เหริฟ้าสูน่ครซดินยี์ ประเทศออสเตรเลยี  โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ-977 

19.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

20.40 น. ออกเดนิทางสูน่ครซดินยี์ ประเทศออสเตรเลยี โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ-221 

 

วนัทีส่อง         ซิดนีย์-เทีย่วชมเมอืง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ 
07.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิคงิฟอรด์สมทิธ์ นครซดินยี์ ประเทศออสเตรเลยี นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้ เมอืง

และศลุกากร จากนัน้นําทา่นชมนครซิดนีย์  เมอืงเอกแหง่รฐันวิเซ้ าทเ์วลส ์ ชมหาดบอนได  Bondi 
Beach หาดทรายทีห่นุ่มสาวชาวออสซีช่อบมาอาบแดด  ทา่มกลางสายลมแสงแดดและเสยีงคลืน่
กระทบฝัง่ชมบา้นของเศรษฐี  บนเนนิเขา  Dudley Page กบัทวิทศัน์ของอ่าวซดินยี์  และทอ้งทะเลสี
ครามของมหาสมทุรแปซฟิิคทีเ่ดอะแกป็ The Gap นําชมมา้หินของมิสซิสแมค็ควอร่ี  มา้หนิตวั
โปรดของภรรยาของผูส้าํเรจ็ราชการคนแรกของรฐันวิเซ้ าทเ์วลส์  ซึง่จากมมุนี้ทา่นสามารถเหน็
ทศันยีภาพของสะพานซดินยี์ฮารเ์บอรแ์ละโอเปรา่เฮา้สไ์ดท้ัง้สองแหง่พรอ้มกนั 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเซอรค์ลูา่คยี์ ซึง่เป็นทา่จอดเรือขนาดใหญ่ของเมอืงซดินยี์ และมเีรอืหลา ยลาํ

ลอ่งเรอืสูจุ่ดทอ่งเทีย่วต่าง ๆ หลายแหง่ นําทา่น ล่องเรือชม ความงามของอ่าวซิดนีย์  ทีไ่ดช้ือ่วา่
เป็นอ่าวทีส่วยงามแหง่หนึง่ ผา่นชม ความงามของ โรงละครโอ เปรา่เฮา้ส ์ Opera House ซึง่มหีลงัคา
เป็นรปูเรอืซอ้นเลน่ลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ ออกแบบโดยยอรน์  อูซอง สถาปนกิชาวเดนมารค์ ซึง่
ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ  14 ปี ดว้ยงบประมาณในการกอ่สรา้งกวา่รอ้ยลา้นเหรยีญ  ชมหมูเ่รอื
ชกัใบเลน่ลมกบัความงดงามของสะพานฮา ร์เบอร ์Harbour Bridge บนอ่าวซดินยี์  จากนัน้นําทา่น
เขา้สูย่่านใจกลางเมอืงหรอืซติี้เซน็เตอรข์องนครซดินยี์ ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ จากย่านชอ้ปป้ิงอาทิ
เดวดิโจนส ์มายเออร์  ซดินยี์เซน็ทรลั มากมายหลายแหง่และเลื อกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและแบรนด์เนม
ออสเตรเลยีพรอ้มครมีบํารงุผวิชือ่ดงัของออสเตรเลยีอาท ิเดวดิ โจนส ์รอ็กซี ่บลิลาบอ็ง  ควกิซลิเวอร ์
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รบิเคริล์และอืน่ๆอกีมากมาย ** เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหาร คํา่
ตามอธัยาศยั ** 

  จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ซิดนีย-์สวนสตัวพ์ื้นเมอืง-วนอุทยานแห่งชาติบลูเมา้ท์เท่น-รถราง Scenic Railway-Scenic 
Cableway 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่วนสตัวพ์ืน้เมอืงที ่ Featherdale Wildlife 
Park นําชมสวนสตัวเ์ปิดทีร่วบรวมสตัวพ์ืน้เมอืงออสเตรเลยีทีห่าดูไดย้ากอาทหิมโีคลา่ จงิโจ ้วอลลาบี้ 
นกอมี ูวอมแบท และอืน่ๆ อกีมากมาย ใหท้า่นไดส้มัผสัและถ่ายรปูคู่ กบัโคอาลา่ตวัน้อยอย่างใกลช้ิ ด
พรอ้มสนุกสนานกบัการใหอ้าหารจงิโจจ้ากมอืของทา่นเอง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบฟิชแอนด์ชปิ 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู่ อุทยานบลูเมา้ท์เท่น  ชมเขาสามอนงค ์ Three Sister ทีเ่ป็นต านานความรกัอนั

แสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอรจิิ้น และชมความงามของวนอุทยานแหง่ชาตไิกลสดุลกูตา นําทา่นสู่
สถานรีถรางไฟฟ้า Railway เพือ่นัง่รถรางไฟฟ้า ซึง่ดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหนิในสมยักอ่น และมี
ความชนัถงึ 52 องศา วิง่ผา่นทะลหุบุเขาอนั สงูชนัและใหท้า่นไดข้ ึน้กระเชา้ตวัใหมล่า่สดุ Scenic 
Cableway จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงซดินยี์ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5  ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ ่  ซิดนีย-์พอรต์สตีเฟ่น-ล่องเรือชมปลาโลมา-นัง่รถขบัเคลือ่นสีล้่อ-ชิมไวน์-ซิดนีย ์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พอรต์สตีเฟ่น หรอืบรเิวณอ่าวเนลสนั น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์บนเรือ 
บ่าย ใหท้า่นล่องเรือชมปลาโลมาปากขวด ทีอ่าศยัอยู่ตามธรรมชาต ิเชญิทา่นเพลดิเพลนิและประทบัใจ

ในความน่ารกัของปลาโลมาจะวา่ยเคยีงคูไ่ปกบัเรอืของทา่น ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั   
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่นนิทรายบรเิวณอ่าวอนัน่ าตืน่เตน้กบัการนัง่  รถขบัเคล่ือนส่ีล้อ บุกตะลยุ
ไปตามเนนิเขาลกูเลก็ลกูน้อยของทะเลทราย จากนัน้น าทา่นสูย่อดเนนิทราย ใหท้า่นใชบ้อรด์สไลด์ตั ว
ลงมาตามเนนิทรายอย่างสนุกสนาน จากนัน้ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอริยิาบท พร้อมชิมไวน์รสเลิศ และจบิ
เบยีรท์ีเ่ป็น Signature ของทีน่ี ่จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูน่ครซิดนีย ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่า ซิดนีย-์สิงคโปร-์กรงุเทพฯ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนินครซดินยี์ 

12.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ-232 

17.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

18.45 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ-978 

20.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ… 
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**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต้องต่อไฟลท์บินไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการ
เดินทางแต่ละก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจาก
รายการทวัรเ์ป็นรายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลา
การเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

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

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ข้ึนอยู่กบัเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  
สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมอืง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
โดยจะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 
อตัราค่าเดินทาง 11-15 มี.ค. /  02-06 เม.ย. / 12-16 เม.ย.2563 

30 เม.ย.-04 พ.ค. /  6-10 พ.ค.2563 
 

ซิดนีย-์พอรต์สตีเฟ่น  
5 วนั 3 คืน (SQ) 

11-15 มี.ค./ 
30 เม.ย.-04 พ.ค./ 

6-10 พ.ค. 
02-06 เม.ย.2563 12-16 เม.ย.2563 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น  40,500 42,900 46,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500 8,500 8,500 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบิน 25,900 26,900 26,900 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,500 บาท //  

ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,000 บาท  ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
****บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั*** 

 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไมต่ํา่กว่า  20 ท่าน (ไมมี่ราคาเดก็ ) 
หากผูโ้ดยสารมีจาํนวนตํา่กว่าจาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทาง
และเปล่ียนแปลงอตัราค่าเดินทาง 

 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลา พิจารณาวีซ่า โดยรวมประมาณ 25 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืใน
การจดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้ าท่ีสถานทูตพร้อมถา่ยภาพและ
สแกนน้ิว 
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 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง
บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไมส่ามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ซดินยี์-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหนึง่หอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุตํ่ากวา่ 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่ 18 พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น้ํามนัหรอืภาษใี ดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตาม
กฏและเงือ่นไขของสายการบนิ   
 

อตัราน้ีไมร่วมบริการ 

 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด  (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนยีมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารที่ส ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียและค่าบริการ ชาํระพร้อมค่าทวัรท่์านละ 5,500 บาท ชาํระพร้อมค่าทวัร์

งวดสุดท้าย 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่ีจะต้องชาํ ระเพ่ิมพร้อมค่าทวัร ์ท่านละ 1,000 บาท ชาํระพร้อม
ค่าทวัรง์วดสุดท้าย 

 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม  

 คา่น้ําดืม่ระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน้ําดืม่ระหวา่งทวัร์),ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ  
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไม่รวมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะ

ขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีดฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น้ํามนั, คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบุหรอืคา่แปล  
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนอืจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ คา่น้ําดืม่ระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน้ําดืม่ระหวา่งทวัร์)  

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนอืจากรายการทวัร์  



 

Wow Sydney- Port Stephen 5D3N /SQ on Mar – May 2020   6 

การชาํระเงนิ  
ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจําทัง้หมด  
 
การยกเลิก 
***กรณีท่ีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไมส่ามารถคืนเงินได้ทุกกรณี *** 
 
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทั ฯจะคาํนงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
สาํคญั 

 กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้ เดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนื
เงนิได ้ 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ๆ ทีม่ ี
เหตุทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์  

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของห้ าม
นําเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย  
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลา่ชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในรายละเอยีดของการแพอ้าหารรนุแรง หรอืการแพอ้าหารหลายชนดิของผูเ้ดนิทาง 
ดงันัน้ทา่นทีแ่พอ้าหารเลก็น้อยควรเตรยีมยาประจําตวัไปดว้ย หรอืไมส่ามารถจองทวัรไ์ดใ้นกรณทีา่นทีแ่พอ้าหาร
หลายชนดิหรอืแพอ้าหารในระดบัรนุแรง 

 ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื
และการดูแลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบ
ลว่งหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้น
การบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความสะดวกสาํหรบัผูท้ ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายในน้ําหนกัสว่นทีเ่กนิ 
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 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนด
ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณทีีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
มกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึง่เหตุใดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้าํระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร์, ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. กรณทีีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม  

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั  
 

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

 
 

*** 
 
 
 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา 15 วนัท าการ 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 (การย่ืนวีซ่า ให้ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารทัง้หมดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามรายละเอียด
ด้านล่างน้ี เน่ืองจากปัจจบุนัมีผูเ้ดินทา งเข้าไปพกันักในประเทศออสเตรเลียจาํนวนมาก ทาํให้

หลกัฐานการยื่นวีซ่าสถานทตูออสเตรเลีย 
***การย่ืน ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 25 วนัท าการ 
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การพิจารณาวีซ่าเป็นไปอย่างเข้มงวด ดงันัน้เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการพิจารณา จึงขอ
ความร่วมมือให้ผูเ้ดินทางทุกท่าน กรอกรายละเอียดตามฟอรม์ด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกบั
เอกสารหลกัฐานการย่ืนขอวีซ่าด้วย) 

o หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไมน้่อยกว่า  6 เดือน (โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั) 
- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งสาํหรบัวซีา่อย่างน้อยไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า   
- หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะ

เป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่  
- ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจ่ําเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะ

ไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

- รปูถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รปู เน้นขนาด
ใบหน้า   

- ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้ง
สแกนรปูลงบนวซีา่ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   

- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและ
หา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นดิสี
หรอืบิก๊อายส ์** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  

- กรณีเป็นเดก็ อายุตํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและ

กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน , เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นทีส่มรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ  
o สาํเนาใบหย่า กรณทีา่นทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง  
*** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
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- กรณีลูกจ้าง ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่ เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดวนั/เดอืน/ปีทีเ่ร ิม่ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กนิ 1 
เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ตําแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนา
บตัรประจําตวัราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนังสือ
รบัรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไมต่ํา่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   

 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งทาํจดหมายชีแ้จงพรอ้มใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสามีและ
ของตนเองแนบมา โดยตอ้งแสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   
หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ด
ทะเบยีน  หากสมรสโดยจดทะเบยีนสมรสใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนสมรสมาดว้ย   

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไมมี่รายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   
(กรณนีี้หากความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถูกปฏเิสธการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่นี้ )   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น  
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 

o หลกัฐานการเงิน   
o สเตทเมน้ท์บญัชีเงินฝากออมทรพัย์ (Bank Statement) ออกโดยธนาคาร รายการอพัเดทไมเ่กิน 15 วนันับ

จากวนัย่ืนวีซ่า ออกย้อนหลงั 6 เดือนและต้องมีตราประทบัจากธนาคาร ยอดเงินไมน้่อยกว่า 6 หลกั  
และหนังสือรบัรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุช่ือเจ้าของบญัชี (Bank Certify) เอกสารออกมาไมเ่กิน 15 
วนั 
- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเลม่เกา่ กรณุาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่เกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลข

บญัชเีงนิฝากเป็นปัจจุบนั 
- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ํ่า

กวา่ 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้า่สดุ ไมต่ํ่ากวา่ 7 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซีา่ แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคง
ไมม่กีารเคลือ่นไหวทกุเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตาม
ความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลือ่นไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอืน่ๆ 
ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณมีเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงสาํเนาสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝาก
ประจํา เป็นตน้ 

- กรณรีบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งทาํจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็น
ภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธ์เพือ่ชีแ้จงต่อสถานทูต 1 ฉบบั โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนา
สมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่ ี
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การเงนิมากกวา่ตอ้งทาํจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูลาํเนา   

o กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย
ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่
บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย
ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตร
ดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา  โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ
เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบั
แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย  

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็น
ผูดู้แลบุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
 ผูส้งูอายุ 75 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลทีส่ถานทตูกาํหนดให ้พรอ้มมขีอ้ความรบัรองจาก

แพทย์วา่สามารถเดนิทางไปต่างประเทศไดโ้ดยลาํพงัโดยมติอ้งมผีูดู้แลโดยจะตอ้งใหแ้พทย์กรอกรายละเอยีด
สขุภาพไดจ้ากแบบฟอรม์ของสถานทตูออสเตรเลยีเทา่นัน้ และผูเ้ดนิทางทีอ่ายุเกนิ 75 ปี จะต้ องเตรยีมพาสปอรต์
และรปูถ่ายสาํหรบัไปตรวจสขุภาพดว้ยและใบประกนัสขุภาพทีต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเอง(จากบรษิทัประกนัภยั) 
***กรณทีีผู่ส้งูอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง บรษิทัฯจะด าเนนิการและแนะน าใหย้ืน่วซีา่กอ่นวนัเดนิทาง
มากกวา่ 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัร์ ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 30 วนั ในกรณทีีว่ซีา่ไมผ่า่นหรอืออกไมท่นัตามก าหนด
วนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่า่กรณไีด ๆ ทัง้สิน้ และจะไมร่บัผดิชอบกรณเีพือ่น
รว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนอืงจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสิ ทธิใ์นการคนืเงนิ
คา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทีผ่ลวซีา่ออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณนีี้ *** 

***กรณีผูสู้งอายุ 75 ปีข้ึนไป ท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่เป็นเวลานาน และมี
คา่ใชจ้่ายเพิม่ในการทาํประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซีา่  (ราคาขึน้อยู่กบับรษิทัฯ ประกนั
นัน้ๆ)  หลงัจากยืน่วซีา่แลว้ รอการดําเนนิการประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไป
ตรวจสขุภาพกบัโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูกาํหนด หลงัจากนัน้รอผลการพจิารณาวซีา่ ทัง้นี้วซีา่ขึน้อยู่กั บผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายุเองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล ซึง่วนัรบัผลวซีา่ไมส่ามารถระบุได ้  
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กรณีของผู้ถือบตัร APEC Card 
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้าํหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่  
วซีา่ทอ่งเทีย่ว เนื่องจากการทอ่ งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซีา่แบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค 
(APEC CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหตุ  หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ท่านอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมติั 
เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดตามวีซ่าล่าสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่าเก่าโดยอตัโนมติั ) ทัง้น้ี
ข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของลูกค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://thailand.embassy.gov.au/  
หรอื โทร. +66 2 344 6300 
 
*** *** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่ต็อ้ง
ชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
***    กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิ
วซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ  
***   เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิค่ามดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณมีกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นสามารถจะตอ้งแจง้ความจํานงแกบ่รษิั ททวัรใ์ห้
ทราบลว่งหน้า แต่หากกรณทีา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นกาํหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทาง
มาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั   ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั
ประเทศตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่
ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใ หท้า่นหลงัจากทวัร์
อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนงึถงึประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั   

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

 
กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 
 
.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................................ ....... 
 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ........................................... ..................................................................................  

http://thailand.embassy.gov.au/
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 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................    (ภาษาองักฤษ)..........................................................  
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด .................................................  
     วนัออกหนังสือเดินทาง .................................. ..... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................  
     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ...............................................................  

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่        หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล............................................. .....................................  
      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา .....................................  

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................ ................................................................  

 

 ............................................................................................................................. ..................................  
 รหสัไปรษณีย ์         

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 

 

 ............................................................................................................................. ....................................  
 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น ...........................................  
 โทรศพัทมื์อถือ ............................................  อีเมลล ์............................................................. .................  

 อีเมลล ์(E-mail)…………………………………….(ส ำคญัมำกตอ้งกรอกทุกท่ำน) 
 

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ).............................................................................................  
 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท  าน้ันเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................)  

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) .......................... ..............................................................  

 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์       

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ............................... .......................................................................................  

 โทรศพัท ์............................................  หมำยเลขต่อภำยใน (ถำ้มี) ................................. 
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 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...............................................................  

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ......................................................  
 

6.  บุคคลที่จะเดนิทางไปด้วยกนั   กรณุาระบุ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

7. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศกึษา กรณุาระบุสถาบันการศกึษา .......................................................................... 

ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณยี์ ............โทรศพัท ์

....................................... 

8. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวซ่ีาหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ

.................................. 

9. ท่านเคยเดนิทางไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

10.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่     .............เคย ............ไมเ่คย         

(กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................   รวม ........... วนั 

ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ...........เคย          ............ไมเ่คย         

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

11.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่.........ตวัเอง       ............ มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ...................................... ............................................................................. 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ............................................................................................................................. ........  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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


