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กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

18.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข้าที่ แถว 9
เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
19.30 น.
ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย ์ (SYDNEY) ประเทศออสเตรเลีย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK418
*.*.*. สายการบินเอมิเรตส์ ไม่มบี ริการอาหารประเภท SEAFOOD สําหรับทีน่ งั ่ ชัน้ ประหยัด ยกเว้นทางสายการบินเป็ นผูจ้ ดั เอง
เท่านัน้ โดยไม่มกี าร REQUEST *.*.*.

วันที่สองของการเดินทาง
09.00 น.

เทีย่ ง
บ่าย

กรุงเทพฯ - ซิดนี ย ์ - บอนไดบีช – เดอะแก๊ป - เดอะร๊อคส์ - สะพานฮาร์เบอร์

(เวลาท้องถิน่ ของออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 3 ชม.) ถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ (SYDNEY) ประเทศ
ออสเตรเลีย เป็ นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์และเมืองทีม่ ปี ระชากรมากทีส่ ุดในออสเตรเลียตัง้ อยู่บนชายฝัง่
ตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียชายฝัง่ ทะเลแทสมันซิดนียถ์ กู จัดอันดับเป็ นเมืองชัน้ นําของโลก เคยเป็ นเจ้าภาพ
ในการจัดการการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ เช่น 1938 BRITISH EMPIRE GAMES (ทีร่ ูจ้ กั กันในขณะนี้เป็ น
กีฬาเครือจักรภพ) และ ในปี 2000 SUMMER OLYMPICS หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล ้ว
นําท่านเดินทางสู่ บอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็ นเมืองหน้าอ่าวทีม่ ชี ายหาดที่
สวยงาม เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนของชาวออสซี่ ย่านหมูบ่ า้ นเศรษฐี (DUDLEY
PAGE) ย่านเดอะแก๊ป (THE GAP) ชมย่านเดอะร๊อคส์ (THE ROCK) จุดที่
เก่าแก่ทส่ี ุดในประวัตศิ าสตร์ การตัง้ ถิน่ ฐานของคนออสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่
ต้นศตวรรษที่ 19 ชมวิวทีด่ ที ส่ี ุดในการชมโอเปร่าทีบ่ ริเวณ MRS.
MACQUARE’S POINT ชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านัง่ หินตัวโปรดของ
ภริยาของผูส้ าํ เร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์
อิสระให้ท่านถ่ายรูปสะพานฮาร์เบอร์ (HARBOUR BRIDGE)
เป็ นสะพานข้ามอ่าวหน้าเมืองซิดนีย ์ คือ สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ
เมืองซิดนีย ์ ฮาร์เบอร์บริดจ์เป็ นสะพานโครงเหล็กทีม่ ชี ่วงกลาง
ระหว่างตอม่อทัง้ 2 ข้างยาวทีส่ ุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมโรงอุปรากรซิดนีย ์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของสิง่ ก่อสร้างอันยิง่ ใหญ่ ทีม่ หี ลังคา
เป็ นรูปเรือซ้อนเล่นลม ทรงคล ้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่น สวยงาม ตามแบบ
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย ตัง้ ตระหง่านเป็ นสง่าอยู่ทป่ี ลายแหลมของผืนดินทีย่ น่ื ออกไปใน
ทะเลเล็กน้อยโดยมีนาํ้ ทะเลล ้อมรอบอยู่ถงึ 3 ด้าน เอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์น อู
ซอง (JOERN UTZON) สถาปนิกชาวเดนมาร์ก เปิ ดเป็ นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใช้
เวลาก่อสร้างนานถึง 14 ปี
จากนัน้ อิสระให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายกับบรรดา ห้างสรรพสินค้าชัน้ นําของออสเตรเลีย อาทิ
เดวิด โจนส์ DAVID JONES, STARND ARCADEและ QUEEN VICTORIA BUILDING (QVB) ตึกเก่าที่
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คํา่
ทีพ่ กั

เอาตกแต่งใหม่จนเก๋ไก๋มสี ไตล์และตึกทีส่ วยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก และย่านไชน่า ทาวน์ทม่ี รี า้ นค้า และสินค้า
มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ หมีโคอาล่า, จิงโจ้, ถัว่ แมคคาเดเมีย, ช็อคโกแลต, โอปอล, เป๋ าฮื้อกระป๋ อง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
METRO CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

สวนสัตว์ KOALA PARK - วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น - ซิดนี ย ์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ KOALA PARK เทีย่ วชมสวนสัตว์พ้นื เมือง
KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมชีวติ ธรรมชาติ
และความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้นื เมือง นานาชนิดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอา
ล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ บนพื้นทีก่ ว้างขวางกว่า 10 เอเคอร์ ของผืนป่ าอัน
อุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น ให้ท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก ตาม อัธยาศัย พร้อม
ชมการสาธิตการตัดขนแกะ (ไม่รวมค่าเข้าชม AdultsAUD$27.00 Children- AUD$15.00 Family 2xA 2xK = AUD $83.00)

*.*.*. *.*.*. *.*.*.
นําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น BLUE MOUNTAIN (มีนงั ่ รถราง/นัง่ กระเช้า/อาหารกลางวัน 1
มื้อ) 5 คนขึ้นไป รถ 12 ทีน่ งั ่ คนละ 4,900.- บาท 10 คนขึ้นไป รถ 19 ทีน่ งั ่ คนละ 3,900.- บาท (ไม่รวมค่าเข้า)
เจ้าของฉายา แกรนด์แคนยอน แห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีนาํ้ เงินทีเ่ กิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มภี ูมทิ ศั น์
คล ้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนทีอ่ เมริกาเพียงแต่ประกายสีนาํ้ เงินครอบคลุม หุบเหว
เกิดจากนํา้ มันจกต้นยูคาลิปตัสปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสง สว่างทําให้เกิด
ประกายสีนาํ้ เงินดังกล่าว ให้ท่านได้ช่นื ชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอัน
กว้างใหญ่ ...ชมหุบเขาสามพีน่ อ้ ง (THREE’S SISTER) ซึง่
เป็ นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตํานานเก่าแก่ของชาว
อะบอริจ้ นิ สถานีรถรางไฟฟ้ า (KATOOMBA SCENIC
RAILWAY) เพือ่ นัง่ รถรางไฟฟ้ าทีด่ ดั แปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนวิง่ ผ่านทะลุ
หุบเขา อันสูงชันถึง 52 องศา แล ้วนัง่ กระเช้า SCENIC CENDER เพือ่ ชมความ งดงาม
ของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมทีแ่ ตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน ECHO POINT …

*.*.*. *.*.*. *.*.*.
*.*.*. เพือ่ ความสะดวกในการซื้อทัวร์ต่างๆ อาหารกลางวันและอาหารคํา่ ไม่รวมอยู่ในรายการวันนี้ *.*.*.
นําท่านเดินทางกลับสู่นครซิดนีย…์ เพือ่ เข้าสู่ทพ่ี กั
ทีพ่ กั
METRO CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สข่ี องการเดินทาง

OPTION TOUR - ซิดนี ย ์

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
*.*.*. เพือ่ ความสะดวกในการซื้อทัวร์ต่างๆ อาหารกลางวันและอาหารคํา่ ไม่รวมอยู่ในรายการวันนี้ *.*.*.
** ** OPTIONAL TOUR (PROMOTION!! SYD PROGRAM) ** **
พอร์ต สตีเฟ่ น (PORT STEPHEN) (มีคนขับ,อาหารกลางวัน 1 มื้อ ไม่มอี าหารเย็น)**5 คนขึ้นไป คนละ 5,500 บาท ,
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10 คนขึ้นไป คนละ 4,200 บาท**
ตัง้ อยู่บนเนื้อที่ 2,500 เฮคเตอร์ สัมผัสประสบการณ์อนั ตื่นเต้นกับการนัง่ รถ 4 WD ผจญภัยตะลุยเนินทราย โดยคนขับรถทีม่ ากด้วย
ประสบการณ์ สนุกสนานกับกับการเล่นกระดาน เลือ่ นบนเนินทราย (SANDUNE BOARD) ให้ท่านเดินเล่น และถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก
บนชายหาด PORT STEPHENS WHITE BEACH ให้ท่านสนุกสนานกับการหา หอย PIPPIS ซึง่ เป็ นหอยทีม่ ใี นออสเตรเลียเท่านัน้

*.*.*. *.*.*. *.*.*.
ล่องเรือดูปลาวาฬ (WHALE WATCHING)
ท่าเรือเพือ่ ลงเรือ MOONSHADOW CRUISE นําท่านล่องเรือชมชีวติ ของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล ้ชิด พร้อม
สนุกสนานกับการเล่นนํา้ บริเวณใกล ้ๆ เรือ ใช้เวลาในการล่องเรือ ประมาณ 2 ชัว่ โมง จากนัน้ เรือกลับสู่ฝงั ่ อ่าวเนลสัน
Adults- AUD$49.00 // Children (5-15 YRS) - AUD $25.00 (MONDAY –THURSDAY)
Adults- AUD$59.00 // Children (5-15 YRS) - AUD $25.00 (FRIDAY –SUNDAY)

*.*.*. *.*.*. *.*.*.
*.*.*. เพือ่ ความสะดวกในการซื้อทัวร์ต่างๆ อาหารกลางวันและอาหารคํา่ ไม่รวมอยู่ในรายการวันนี้ *.*.*.
ทีพ่ กั
METRO CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หาของการเดิ
า้ ของการเดินทาง

อิสระช้อปปิ้ ง - กรุงเทพ ฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
*.*.*. เพือ่ ความสะดวกในการซื้อทัวร์ต่างๆ อาหารกลางวันและอาหารคํา่ ไม่รวมอยู่ในรายการวันนี้ *.*.*.
พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นาํ้ ซิดนียอ์ ะควาเรี่ยม (SYDNEY AQUARIUM) อาณานิคมแมวนํา้ แห่งใหม่ของซิดนีย ์ ท่านยังจะได้ชมสัตว์นาํ้ ของ
ออสเตรเลียมากกว่า 650 สายพันธุ ์ และ 11,000 ชนิด ได้ทซ่ี ดิ นียอ์ ะควอเรี่ยมแห่งนี้ ซึง่ เป็ นจุดท่องเทีย่ วอันดับ 1 ในออสเตรเลียอีก
ด้วย
ตลาดแพดดี้ มาร์เก็ตหรือไชน่าทาวน์ เป็ นตลาดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในออสเตรเลีย เป็ นแหล่งขายสินค้าราคาถูกทัง้ รองเท้า ชุดว่ายนํา้ และชุด
ชัน้ ใน และยังเป็ นตลาดทีเ่ หมาะแก่การมาเลือกซื้อของทีร่ ะลึกและผลไม้สดประจําฤดูกาล
อาคารควีน วิคตอเรียที่ (QUEEN VICTORIA BUILDING) สถานทีแ่ ห่งนี้ได้รบั การปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็ นทีร่ ูจ้ กั กัน
ทัว่ ไปในท้องถิน่ ว่าตึก QVB ตัง้ อยู่บนถนน จอร์จระหว่างถนนมาร์เก็ตกับถนนพาร์ค เป็ นอาคารช้อปปิ้ งสูงสีช่ นั้ มีสนิ ค้าประเภทแฟชัน่
อัญมณี ของใช้ในบ้านหรือแม้แต่ดอกไม้สดและขนมจําพวกเค้กและเบเกอรี่ ถัดจาก QVB บนถนนพิทท์คอื GALLERIES
VICTORIA เป็ นช้อปปิ้ งมอล์ทม่ี ขี องให้เลือกซื้อหลากหลาย
ดาร์ลงิ ฮาร์เบอร์ (DARLING HARBOUR) อยู่ดา้ นตะวันตกของอ่าวซิดนีย ์ ย่านนี้เป็ นย่านบันเทิงและแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญ
โรงอุปรากรซิดนีย ์ (SYDNEY OPERA HOUSE) เป็ นเอกลักษณ์ของซิดนีย ์ หากมาซิดนียแ์ ล ้วไม่ได้มาเยือนก็ถอื ว่ามาไม่ถงึ
ผูอ้ อกแบบเป็ นชาวเดนมาร์กชื่อ JOERN UTZON ชนะการออกแบบแต่ท้งิ งานไปกลุม่ สถาปนิกออสเตรเลียจึงรวมตัวกันสร้างจน
เสร็จในปี ค.ศ. 1973 มีจดุ ชมวิวทีส่ วยงามสามารถเข้าชมภายในอาคารได้เป็ นรอบ ๆ ระหว่าง 9.00-16.00 น. รายละเอียดสามารถเข้า
ไปดูได้ที HTTP://WWW.SYDNEYOPERAHOUSE.COM
พิพธิ ภัณฑ์ศิลปะนิวเวเซ้าท์เวลส์ (ART GALLERY OF NEW SOUTH WALES) เป็ นทีจ่ ดั แสดงศิลปะเอเซีย และอะบอริจนิ ที่
สําคัญคือเข้าชมฟรี ซิต้ เี ซ็นเตอร์ (CITY CENTRE) เป็ นย่านใจการเมืองซิดนีย ์ ซึง่ เป็ นย่านธุรกิจ การค้า ห้างสรรพสินค้า และร้าน
สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
ย่านคิงส์ครอส (KINGS CROSS) เป็ นย่านธุรกิจแสงสี มีรา้ น ADULT SHOP ด้วย มีโรงแรมมากมายย่านนี้ รวมถึงแหล่งการ
บันเทิงราตรี นอกจากนัน้ ยังมีภตั คารและร้านอาหารรวมทัง้ แหล่งสินค้าชัน้ นํา …
*.*.*. เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง อาหารกลางวันและอาหารคํา่ ไม่รวมอยู่ในรายการวันนี้ *.*.*.
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17.30 น.
นําท่านเดินทางสู่สนามบินเพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
19.50 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK419
*.*.*. สายการบินเอมิเรตส์ ไม่มบี ริการอาหารประเภท SEAFOOD สําหรับทีน่ งั ่ ชัน้ ประหยัด ยกเว้นทางสายการบินเป็ นผูจ้ ดั เอง
เท่านัน้ โดยไม่มกี าร REQUEST *.*.*.

****_ - - _ ****
01.10 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ(วันรุ่งขึ้นของการเดินทาง ตามเวลาท้องถิน่ ประเทศไทย)

****_ - - _ ****

อัตราค่าใช้จา่ ย :
วันที่เดินทาง

28 ก.พ. -4 มี.ค.
21-25 มี.ค. // 5-9 เม.ย.
27 เม.ย.-1 พ.ค.
13-17 เม.ย.

ผูใ้ หญ่

เด็กตํา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

36,900.-

เด็กตํา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยวเพิม่
ไม่มีเตียงเสริม

8,500.-

46,900.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนาํ้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้อง
อยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน
แฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทําให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ)
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจําเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถ
จัดหาได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีทอ่ี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ าํ ่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
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การปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนํา้
ซึง่ ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ (อาหารเช้าของโรงแรม / อาหารกลางวันและอาหารคํา่ (วันทีส่ องของการเดินทาง))
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนใน
การขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า ได้ (กรณีถา้

มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพํานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล ้วตํา่ กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยืน่ คําร้องขอทํา
หนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ใน
การยืน่ คําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตาํ ่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของ
ทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5
ล ้านบาท] เท่านัน้
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดืม่ ทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํา้ หนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกํากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษค่าบริการพิเศษต่างๆ

6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าเข้าชมต่างๆ ในรายการทีร่ ะบุ
8. ค่าวีซ่าออสเตรเลียท่านละ 6,000.- บาท ต่อท่าน (หากสถานทูตได้กาํ หนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล ้ว ท่านใดไม่สามารถมาตาม
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กําหนดได้ กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
9. ค่าทิปคนขับรถยุโรป (โดยมาตรฐานท่านละ 10 AUD)
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน ท่านละ 25 AUD)
11. ค่าเข้าชมสวนสัตว์ KOALA PARK
12. ค่าเข้าวนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงินเต็มจํานวน
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ชําระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทัง้ หมด

เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเงินเต็มจํานวน
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตัวเครื
๋ ่องบิน
** ทางบริษทั ได้สาํ รองทีน่ งั ่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครื
๋ ่องบินแล ้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครื
๋ ่องบิน ซึง่ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แล ้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
** หากตัวเครื
๋ ่องบินทําการออกแล ้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึ้นจริง
และไม่ทาํ การ Refund ใดๆ ทัง้ สิ้น จากทางสายการบิน เนื่องจากเป็ นช่วงเทศกาลของแต่ละประเทศ.....
หมายเหตุ : ในกรณีทต่ี อ้ งจ่ายค่าทัวร์เต็มจํานวน ทางบริษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ทัง้ สิ้น
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบ่ ริษทั
กําหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทางอืน่ ทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ต้องนําไปชําระ
ค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลือ่ นการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คอื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามทีส่ ถานทูตฯ เรียกเก็บ
 กรณียน่ื วีซ่าแล ้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล ้ว ทางบริษทั ฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัว๋
เครื่องบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีทก่ี รุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
 กรณีวซี ่าผ่านแล ้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร
๋
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คนื ค่าทัวร์ทงั้ หมด
 กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทางบริษทั ของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คนื ค่าทัวร์ทงั้ หมด
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หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผูใ้ หญ่ ) และ/
หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ที างบริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงั้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อน่ื ให้ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีท่ าง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน)
เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล ้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต
เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือ
ทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล ้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล ้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯเมือ่ ท่านได้ ชําระเงินมัดจํา
หรือทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
 ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
 เมือ่ ท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล ้ว ในกรณีทล่ี ูกค้า
ต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทัง้ สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่
สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจของคนส่วน
ใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล ้วไม่
เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)

 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่
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หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน
การเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล ้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้วแล ้วข้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีม่ คี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเทีย่ วพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั เิ หตุ
หรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การ
จลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทีย่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ,
พาหนะท้องถิน่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี าํ นาจทําการแทน
ประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ
เดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกันในกรณีทผ่ี ูร้ ่วม
เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ
พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่ กี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสง่ิ ผิด
กฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพือ่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือและคํานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วม
เดินทางเป็ นสําคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครัง้ นี้”
เอกสารประกอบการขอวีซา่ ออสเตรเลีย *** ยืน
่ วีซา่ เดีย
่ วแสดงตนทีต
่ วั แทนการยืน
่ ในทุกกรณี***
ใช ้เวลาทาการอนุมัตวิ ซ
ี า่ นับจากวันยืน
่ โดยประมาณ 15 วันทาการ
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว ้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุดในวันยืน
่
วีซา่ หนังสือเดินทางต ้องนาส่งเข ้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัตวิ ซ
ี า่ ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได ้
้ 28,อาคารเดอะเทรนดีอ
ชัน
้ อฟฟิ ศ สุขม
ุ วิท ซอย 13 แขวงคลองเตยหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล ้รถไฟฟ้ า สถานีนานา ทางออก
หมายเลข 3)

1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่
น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการ
ยืน
่ วีซา่ ด ้วย) พร ้อมสาเนา 2 ชุด
2. รูปถ่ายสี หน ้าตรงพืน
้ หลังสีขาวเท่านัน
้ ขนาด 35มม.x 45มม. ใบหน ้า 90 เปอร์เซ็นต์ของพืน
้ ทีร่ ป
ู ถ่าย
จานวน 3 ใบ ห ้ามตกแต่งรูป ถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านัน
้ ห ้ามสวมแว่นตา หรือเครือ
่ งประดับ ,
ต ้องไม่เป็ นรูปสติ๊ กเกอร์
3. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุ
- เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
ไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
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โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
- กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
้
(สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ ป็ นบัตรนักเรียน ไม่วา่ เป็ นช่วงปิ ดเทอมและต ้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืน
่ วีซา่ )
- กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข ้าราชการบานาญมาด ้วย
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนาย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนัดสัมภาษณ์
ยอดเงินสุดท ้ายทีล
่ ก
ู ค ้าอัพเดท 15 วันก่อนยืน
่ ต ้องมียอดเงินทีค
่ รอบคลุมค่าทัวร์ด ้วยนะคะ
*** ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจา ***
• หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาเนามาทัง้ 2 เล่ม
• หากในสาเนาบัญชีบค
ุ๊ แบ๊งค์ของลูกค ้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนือ
่ งด ้วยนะคะ) แนะนาให ้ขอเป็ น
STATEMENT จากทางธนาคาร พร ้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์
4.2 หากต ้องรับรองค่าใช ้จ่ายให ้บุคคลอืน
่ ในคณะ ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่าย (BANK GUARANTEE) ทีอ
่ อกจากทาง
ื่ เจ ้าของบัญชี และบุคคลทีเ่ จ ้าของบัญชีออกค่าใช ้จ่ายให ้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต ้องสะกดชือ
่ ธนาคารเท่านัน
้ ระบุชอ
สกุลให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
5. เอกสารส่วนตัว ถ่ายเอกสารเป็ นสาเนา
- ทะเบียนบ ้าน
- บัตรประชาชน
- สูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี)
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
- ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและ
มารดา
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู ้เดียว
***กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี
- เอกสารเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากทีว่ า่ การอาเภอ (หรือสานั กงานเขต กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ หากต ้องการให ้ทางบริษัทฯ ช่วยทาการ
แปลเอกสารให ้ ทางบริษัทฯ ขอดาเนินการเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง กาแปลเอกสาร 1 แผ่น ราคาเริม
่ ต ้น 600.-1000.- บาท (แล ้วแต่
ความยากง่ายของเอกสาร ดังกล่าว) ยินยอมให ้ผู ้เยาว์เดินทางโดยบิดา มารดาหรือผู ้ปกครองตามกฎหมายทีไ่ ม่ได ้เดินทางด ้วย หรือ เอกสาร
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมกับเดินทางมาสัมภาษณ์กบ
ลงนามโดยบิดาและมารดา (ทีไ่ ม่ได ้เดินทางด ้วย) เซ็นชือ
ั บุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย
เอกสารเพือ
่ แจ ้งสถานะภาพของผู ้ปกครองของผู ้สมัครเพือ
่ การยืนยันสิทธิใ์ นการปกครองผู ้เยาว์ หรือ หากผู ้ปกครองได ้ทาการหย่าร ้างให ้แนบ
สาเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือ คาสัง่ จากศาลทีร่ ะบุบค
ุ คลผู ้มีอานาจปกครองผู ้สมัคร (กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ หากต ้องการให ้
ทางบริษัทฯ ช่วยทาการแปลเอกสารให ้ ทางบริษัทฯ ขอดาเนินการเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง กาแปลเอกสาร 1 แผ่น ราคาเริม
่ ต ้น 600.1000.- บาท (แล ้วแต่ความยากง่ายของเอกสาร ดังกล่าว)

7. กรณีลก
ู ค ้าเคยมีวซ
ี า่ ออสเตรเลีย ขอความกรุณารบกวนถ่ายสาเนาหน ้าวีซา่ ดังกล่าว (เท่านัน
้ ) แนบมาด ้วย
8. กรณีผู ้เดินทางขอวีซา่ ทีม
่ อ
ี ายุมากกว่า 70 ปี ต ้องดาเนินการตรวจสุขภาพ หลักฐานการประกันสุขภาพ ซึง่ ครอบคลุมตลอดระยะเวลาทีจ
่ ะ
พานั กอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย (ทางกระทรวงฯ ได ้มีการใช ้ระบบการตรวจและบันทึกผลสุขภาพแบบอีเล็คโทรนิค (E-Health) โดยทั่วไปการ
ตรวจสุขภาพจะทา ได ้ภายหลังจากการยืน
่ ใบสมัคร เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้ดูแลใบสมัครของท่านจะจัดส่งจดหมายให ้ดาเนินการตรวจสุขภาพ (Health
Assessment) ทางอีเมล (e-mail) โทรสาร หรือไปรษณียร์ ะบุรายละเอียดและหมายเลขการตรวจสุขภาพซึง่ เป็ นข ้อมูลทีจ
่ าเป็ น เมือ
่ ติดต่อท
าการตรวจสุขภาพเพือ
่ การน าส่งผลการตรวจทางอีเล็คโทรนิค การตรวจสุขภาพสามารถกระทาได ้เพราะแพทย์และ โรงพยาบาลทีไ่ ด ้รับการ
รับรองจากแผนกวีซา่ ของสถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ เท่านั น
้ ท่านสามารถอ่านข ้อมูลเพิม
่ เติม เกีย
่ วกับรายนามแพทย์ได ้จาก:
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/Thailand
Bangkok General Hospital
Street address
2 Soi Soon Vichai 7
New Phetchburi Road – 10310
Telephone
+66 2 310 3000
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Bangkok Nursing Home (BNH) Hospital
Street address
9/1 Convent Road
Silom
Bangkok 10500
Telephone
+66 2 686 2700
International Organization for Migration (IOM)
Street address
8th Floor, Kasemkij Building 120
Silom Road, Bangrak
Bangkok 10500
Telephone
+66 2 234 7950 or ext 7951, 7952, 7953, 7954, 7955

เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม
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ในการจองทัวร์ ต้ องจองพร้ อมหน้ าพาสปอร์ ต + มัดจา
ทางบริษทั จะถือว่ าการจองทัวร์ โดยสมบูรณ์
รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ ละท่ านทีต่ ้ องกรอกให้ ครบทั้งหมดทุกช่ องตามความเป็ นจริง
(สาคัญมากมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า)
ชื่ อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขทีบ่ ัตรประชาชน
..............................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ(จาเป็ นมาก ในกรณีทที่ างสถานทูตต้ องการติดต่ อในกรณีเร่ งด่ วน)
..............................................................................................................................................................................................
พาสปอร์ ต เล่ มเก่า เลขที่ / วันทีอ่ อก / วันทีห่ มดอายุ
..............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกีป่ ี / เบอร์ บ้าน / เบอร์ มือถือ /สถานทีเ่ กิด(จังหวัดที่เกิด)
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน / เบอร์ บ้าน
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบัน / ชื่ อและทีอ่ ยู่บริษัท / ตาแหน่ ง / เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน / วันเริ่มงาน /
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี ชื่ อ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานทีเ่ กิด
..............................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ชื่ อ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานทีเ่ กิด
..............................................................................................................................................................................................

