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 ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น 5 วัน  
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ทีถ่ือว่ามทัีศนียภาพงดงามทีสุ่ด 

ล่องเรอืชมปลาโลมา  ต่ืนเต้นกับการน่ังรถขับเคล่ือนส่ีล้อ 
บนเนินทรายสุดลูกตา ชมบลูเม้าท์เท่น และน่ังกระเช้าไฟฟ้าและชมสวนสัตว์พื้นเมอืง 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
วทีจี ี ขอน ำท่ำนเยอืนประเทศออสเตรเลยี ดนิแดนแห่งควำมฝัน ชมนครซดินีย ์ โดยสำยกำรบนิไทย และน ำท่ำนท่องเทีย่วชม

สถำนทีข่ ึ้นชือ่ของประเทศออสเตรเลยี 
นครซิดนีย ์  น ำท่ำนล่องเรอืชมอ่ำวซดินีย ์ พรอ้มชมทศันียภำพของสะพำนฮำรเ์บอร ์  ใหท้่ำนเทีย่วรอบเมอืง ชมชำยหำดทีช่ำว

ออสซีน่ิยมมำพกัผ่อน เทีย่วชมสวนสตัวพ์ื้นเมอืง ชมควำมงดงำมของวนอุทยำนบลเูมำ้ทเ์ทน่ส ์ พรอ้มใหท้ำ่นนัง่
รถไฟรำงเดยีวทีช่นัทีส่ดุในโลก พรอ้มใหท้่ำนเลอืกซื้อสนิคำ้อย่ำงจุใจ  

พอรต์สตีเฟ่น   น ำท่ำนนัง่เรอืชมปลำโลมำ และสนุกสนำนกบักำรขบัเคลือ่นรถสีล่อ้ไปบนเนินทรำยทีน่่ำตืน่เตน้และเล่นกระดำนลืน่ 
  ไถลไปตำมเนินทรำย 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   09-13 /23-27 / 30 ส.ค. -03 ก.ย.  เดือนสิงหำคม 2560 
    13-17 / 27 ก.ย.-01 ต.ค.   เดือนกนัยำยน 2560 
    19-23 / 25-29     เดือนตลุำคม 2560 
    15-19 / 29 พ.ย. -03 ธ.ค.   เดือนพฤศจิกำยน 2560 

  01-05 / 06-10 / 13-17    เดือนธนัวำคม 2560   
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  
16.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2-3  เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย D  เจา้หน้าที่

คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทา่นดา้นเอกสารและกระเป๋าสมัภาระ 
19.20 น. น าทา่นเหนิฟ้าสูน่ครซดินีย ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 475 
 
วนัทีส่อง ซิดนีย-์ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าว 
07.20 น. เดนิทางถงึนคร ซิดนีย ์  น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  จากนัน้น าทา่นชมรอบนคร

ซดินีย ์ เมอืงเอกแหง่รฐันิวเซาทเ์วลส ์ ชมหาดบอนได Bondi Beach หาดทรายทีห่นุ่มสาวชาวออสซีช่อบ
มาอาบแดด ทา่มกลางสายลมแสงแดดและเสยีงคลื่นกระทบฝัง่ ผา่นชมบา้นของเศรษฐบีนเนินเขา Dudley 
Page กบัทวิทศัน์ของอา่วซดินียแ์ละทอ้งทะเลสคีรามของมหาสมทุรแปซฟิิคที ่ เดอะแกป็ The Gap น าชม
ม้าหินของมิสซิสแมค็ควอร่ี มา้หนิตวัโปรดของภรรยาของผูส้ าเรจ็ราชการคนแรกของรฐันิวเซาทเ์วลส ์ซึง่
จากมมุนี้ทา่นสามารถเหน็ทศันียภาพของสะพานซดินียฮ์ารเ์บอรแ์ละโอเปรา่เฮา้สไ์ดท้ัง้สองแหง่พรอ้มกนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
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บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าเรือเซอรค์ลู่าคีย ์ซึง่เป็นทา่จอดเรอืขนาดใหญ่ของเมอืงซดินีย ์และมเีรอืหลายล า 
  ล่องเรอืสูจุ่ดทอ่งเทีย่วต่าง ๆ หลายแหง่ น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื เพือ่เตรยีมตวัลงเรอื น าทา่น ล่องเรือชม 
  ความงามของอ่าวซิดนีย ์ ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นอา่วทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึ่ง ผา่นชมโรงละครโอเปรา่เฮา้ส์ Opera 
  House ซึง่มหีลงัคาเป็นรปูเรอืใบซอ้นเลน่ลมตามสถาปัตยกรรมใหม ่ซึง่ออกแบบโดย ยอรน์ อซูอง สถาปนิก
  ชาวเดนมารค์ ซึง่ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ14ปี ดว้ยงบประมาณในการกอ่สรา้งกว่ารอ้ยลา้นเหรยีญ ชม
  หมูเ่รอืชกัใบเล่นลมกบัความงดงามของสะพานฮาเบอร ์Harbour Bridge บนอา่วซดินีย ์   
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม Travelodge Sydney หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม ซิดนีย-์พอรต์สตีเฟ่น–ล่องเรือชมปลาโลมา-รถขบัเคลือ่นสีล้่อ-ซิดนีย ์  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ พอรต์สตีเฟ่น หรอืบรเิวณอา่วเนลสนั น าท่าน

เดนิทางสูท่า่เรอื  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟตบ์นเรือ 
บ่าย  ใหท้า่น ล่องเรือชมปลาโลมาปากขวด ทีอ่าศยัอยูต่ามธรรมชาต ิเชญิทา่นเพลดิเพลนิและประทบัใจใน 
  ความน่ารกัของปลาโลมาจะวา่ยเคยีงคูไ่ปกบัเรอืของทา่น  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่นินทรายบรเิวณอ่าวอนั
  นา ตื่นเตน้กบัการนัง่ รถขบัเคล่ือนส่ีล้อ บุกตะลุยไปตามเนินเขาลกูเลก็ลกูน้อยของทะเลทราย จากนัน้น า 
  ทา่นสูย่อดเนินทราย ใหท้า่นใชบ้อรด์สไลดต์วัลงมาตามเนนิทรายอยา่งสนุกสนาน  สมควรแกเ่วลาน าทา่น 
  เดนิทางกลบัสูน่ครซิดนีย ์
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย   
 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม Travelodge Sydney หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีสี่ ่ ซิดนีย-์ Featherdale Wild Life Park--อทุยานบลูเม้าท์เท่นส-์Scenic Railway & Cableway-

ซิดนีย ์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่วนสตัวพ์ืน้เมอืง Featherdale Wild Life 

Park น าชมสวนสตัวเ์ปิดขนาดใหญ่ทีร่วบรวมสตัวพ์ืน้เมอืงออสเตรเลยีทีห่าดไูดย้าก  อาท ิ หมโีคล่า จงิโจ ้
วอลลาบี ้ นกอมี ู วอมแบท และอืน่ๆ อกีมากมาย ทา่นจะเพลดิเพลนิกบัถ่ายรปูกบับรรดาสตัวต์่างๆหรอืให้
อาหารจงิโจอ้ยา่งใกลช้ดิ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานบลูเม้าท์เท่น ชมเขาสามอนงค ์Three Sister ทีเ่ป็นต านานความรกัอนัแสนเศรา้

ของยกัษ์สาวอะบอรจิิน้ และชมความงามของวนอทุยานแหง่ชาตไิกลสดุลกูตา น ำทำ่นสูส่ถำนีรถรำงไฟฟ้ำ 
Railway เพือ่นัง่รถรำงไฟฟ้ำ ซึง่ดดัแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหนิในสมยักอ่น และมคีวำมชนัถงึ 52 องศำ วิง่
ผำ่นทะลุหบุเขำอนัสงูชนัและใหท้า่นไดข้ึน้กระเชา้ตวัใหมล่่าสดุ Scenic Cableway จากนัน้น าทา่นเดนิทาง
กลบัสูเ่มอืงซดินีย ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม Travelodge Sydney หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห้่า  ซิดนีย ์- กรงุเทพฯ    
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนินครซดินีย์ 
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10.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 476 
16.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ… 

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

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศหรือความล่าช้าของสายการบินหรือ
สภาพการจารจร หรือ เหตจุารจล หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดท่ีมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ี

เพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
อตัรำค่ำเดินทำง   09-13 /23-27 / 30 ส.ค. -03 ก.ย.  เดือนสิงหำคม 2560 
    13-17 / 27 ก.ย.-01 ต.ค.   เดือนกนัยำยน 2560 
    19-23 / 25-29     เดือนตลุำคม 2560 
    15-19 / 29 พ.ย. -03 ธ.ค.   เดือนพฤศจิกำยน 2560 

  01-05 / 06-10 / 13-17    เดือนธนัวำคม 2560   
 

ซิดนีย-์พอรต์สตีเฟ่น 5 วนั (TG) ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่รำคำทำ่นละ 49,900 25,900 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น 49,900 25,900 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น (เสรมิเตยีง) 47,900 24,900 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 46,900 23,500 

ทำ่นทีป่ระสงคจ์ะพกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 8,500 8,500 

ผูใ้หญ่ทำ่นทีต่อ้งกำรพกั 3 ทำ่น ทำ่นทีส่ำม ลด 1,000 1,000 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,000 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,000 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 
**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั** 
 

หมายเหตุ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน หากผู้โดยสารมีจ านวน

ต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางและเปล่ียนแปลงอตัราค่า
เดินทาง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว 
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 กรณีท่านท่ีต้องการเดินทางโดยแยกกลบั ไม่ต้องการกลบัพร้อมคณะ กรณุาแจ้งความจ านงกบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท า
การจองตัว๋แยกกลบั โดยมีค่าธรรมเนียมท่านละ 4,500 บาท และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนันับจากวนักลบัของคณะ 
และหากมีการเปล่ียนแปลงวนักลบัแล้ว ไม่สามารถเปล่ียนกลบัคืนหรือเปล่ียนซ า้สองได้ และการแยกกลบัโดย
ใช้ตัว๋หมู่คณะไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ีออกได้ จะต้องเป็นสนามบินตามโปรแกรมทวัรเ์ท่านัน้ หากมีความ
ต้องการแยกกลบันอกเงื่อนไขน้ี จะต้องซ้ือตัว๋โดยสารเป็นตัว๋เด่ียวและมีค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋เด่ียว เชค็
ราคาได้จากเจ้าหน้าท่ีทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว ท่านจะต้องด าเนินการย่ืนวีซ่าด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการย่ืน
วีซ่า ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทย เสน้ทำง กรงุเทพฯ-ซดินีย-์กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองทำ่นต่อหนึ่งหอ้ง), คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำง ๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
 คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำร, คำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่ภำษสีนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บำท เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่

อำยเุกนิ 75 ปีไดร้บัควำมคุม้ครอง 500,000 บำท (ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วันที ่ 05 
พ.ค.2560 
 
อตัรำนี้ไมร่วมบรกิำร 
 คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อทำ่น) 
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศพัท ์ ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ออสเตรเลยีและคำ่บรกิำร ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรท์ำ่นละ 5,000 บำท 
 คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ, คำ่ทปิหวัหน้ำทวัร ์ทีจ่ะตอ้งช ำระเพิม่พรอ้มคำ่ทวัร ์ทำ่นละ 1,000 บำท 
 คำ่ทปิพนกังำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัรำเรยีกเกบ็คำ่บรกิำรจำกแต่ละโรงแรม 
 คำ่ประกนักำรเกดิจำรกรรมหรอืภยัธรรมชำตนิอกเหนือจำกกำรประกนัอบุตัเิหตุ สำมำรถตดิต่อไดจ้ำกบรษิทัประกนัภยั

ต่ำง ๆ  
 

การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งทำ่น ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
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การยกเลิก 

 หำกมกีำรยกเลกิจะตอ้งแจง้ทำงบรษิทักอ่นเดนิทำงอยำ่งน้อย 45 วนัท ำกำร มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ
ทัง้หมด 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใด ยืน่วซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำที ่20,000.- บำท และคำ่ 
วซี่ำตำมทีส่ถำนทตูเรยีกเกบ็ 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใด วซี่ำผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มดัจ ำ  
 

หมายเหต ุ 
 รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
 กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และ

มเีหตุท ำใหก้ำรเดนิทำไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำร
ยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้ 

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื 

คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและ
หอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน ้า 
ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

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

 

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย 
(การย่ืนวีซ่า ให้ผู้เดินทางเตรียมเอกสารทัง้หมดให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ตามรายละเอียดด้านล่างน้ี เน่ืองจาก
ปัจจบุนัมีผู้เดินทางเข้าไปพกันักในประเทศออสเตรเลียมากมาย ท าให้การพิจารณาวีซ่าเป็นไปอย่างเข้มงวด ดงันัน้
เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการพิจารณา จึงขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางทุกท่าน กรอกรายละเอียดตามฟอรม์
ด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐานการย่ืนขอวีซ่าด้วย) 
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
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- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยืน่วซี่ำ) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 
อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยืน่วซีำ่) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธรุกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมต่ ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแมบ่ำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคำ่ใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์มส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ทำ่นอำจถกูปฏเิสธกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซี่ำนี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองกำรเรยีนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยืน่วซี่ำ) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
 สมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยฉ์บบัจริง หรือ Bank Statement ออกโดยธนาคารอพัเดทไม่เกิน 15 วนั และออก

ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 6 เดือนและต้องมีตราประทบัจากธนาคารทุกหน้า   
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา 
- กรณีรบัรองคำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรอง

คำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษพรอ้มระบคุวำมสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถำนทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  
โดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมดุบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม 
หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรอง
คำ่ใชจ้่ำยพรอ้มระบุชือ่และควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำหรอืมำรดำ) ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหลู้กเดนิทำงไปต่ำงประเทศออกโดย
เขตหรอือ ำเภอจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ หำกเดก็เดนิทำงไปกบับดิำจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกมำรดำ หรอืหำกเดก็
เดนิทำงกบัมำรดำจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกบดิำ หรอืถำ้ไมไ่ดเ้ดนิทำงทัง้กบับดิำและมำรดำ ทัง้คูจ่ะตอ้งคดัจดหมำย
ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัผูอ้ืน่โดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดั
ฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

 กรณีเดก็ทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูลบุตร  
 ผูใ้หญ่อำยเุกนิ 75 ปี จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลทีส่ถำนทตูก ำหนดให ้พรอ้มมขีอ้ควำมรบัรองจำกแพทยว์่ำ

สำมำรถเดนิทำงไปต่ำงประเทศไดโ้ดยล ำพงัโดยมติอ้งมผีูด้แูลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอกรำยละเอยีดสขุภำพไดจ้ำก
แบบฟอรม์ของสถำนทตูออสเตรเลยีเทำ่นัน้ และผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยเุกนิ 75 ปี จะตอ้งเตรยีมพำสปอรต์และรปูถ่ำยส ำหรบัไป
ตรวจสขุภำพดว้ย และใบประกนัสขุภำพ (จำกบรษิทัประกนัภยั) 
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*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศออสเตรเลยีเป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำทำ่น
จะถกูปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่ต็อ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงทำ่น ทำงบรษิทั ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใครข่อรบกวนทำ่นจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซี่ำ
ของทำ่น เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิคำ่มดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำทำ่นรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยืน่วซีำ่ ทำ่นจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่
หำกกรณีทำ่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวนัยืน่วซีำ่และทำ่นไมส่ำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ทำ่นนัน้
จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝำกฉบบัจรงิแก่สถำนทตูดว้ย  ** 

 ***   ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเทำ่นัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซี่ำ
ทอ่งเทีย่ว ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำง
ภำยใน 20 วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของ
ผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั  ***                       

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

 
 
 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย)....................................................     

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วนัเกิด .................................. สถานที่ เกิด ............................ 

 วนัออกหนงัสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... 

2.  สถานภาพ        โสด         แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่        

 หมา้ย 
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3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ....................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย ์      โทรศพัทบ์า้น - -

    โทรศพัทมื์อถือ - -       

      
 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

6.  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ - -    หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) 

   

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)...................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ออสเตรเลียครั้งสุดทา้ยหรือไม ่    __    ไมเ่คย     เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

 ตัง้แตว่นัท่ี - -   ถึงวนัท่ี - - 

  รวม           วนั 

----------------------------------------------- 


