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เมืองแคนส์ – ชมแนวปะการังที่ใหญ่ ที่สุดในโลก (GREAT BARRIER REEF)
นั่งรถไฟประวัติศาสตร์ KURANDA SCENIC RAILWAY
RAINFOREST NATURE PARK ชมสวนด้ วยรถสะเทิน้ นา้ สะเทิน้ บก
SYDNEY – QUEEN VICTORIA BUILDING

 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 เพลิดเพลินกับการดาน้ าชมแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก (GREAT BARRIER REEF)
 นัง่ รถไฟสัมผัสความงามของธรรมชาติที่งดงามของป่ าฝนที่ KURANDA STATION
 โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF)

รหัสทัวร์ : THG6-QF-AU-31JUL-19OCT18
กาหนดการเดินทาง
เดือน สิ งหาคม 2561
เดือน กันยายน 2561

31 – 5 , 8 – 13 , 21 - 26
4 – 9 , 18 - 23

เดือน ตุลาคม 2561

10 – 15 , 17 – 22 , 18 – 23 , 19 - 24

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – ซิดนีย์

15.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ N สายการบินแควนตัส
พบเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง
** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ งทุกชนิดเข้ าเมือง)
ออกเดินทางสู่ เมืองซิ ดนีย ์ โดยสายการบินแควนตัส แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QF 024

18.10

น.

วันที่สอง
06.25

น.

..… น.
….. น.

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

ซิดนีย์ – แคนส์ – ชมเมือง – CAIRNS NIGHT MARKET
เดินทางถึงสนามบิน คิงฟอร์ ดสมิทธ์ นครซิ ดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้ องถิ่นออสเตรเลีย เร็ วกว่ าไทย
3 ชม.) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเปลี่ยนเครื่ องบินภายในเพื่อเดิ นทางต่อสู่
เมืองโฮบาร์ท
ออกเดินทางสู่ เมืองแคนส์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF …
ถึงสนามบินเมืองแคนส์ ซึ่ งเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของรัฐควีนส์แลนด์และเป็ นที่รู้จกั กันดีในฐานะเป็ นประตู
หลักสู่ เกรท แบริ เออร์ รี ฟ ( THE GREAT BARRIER REEF ) ซึ่ งเป็ นแนวปะการั งที่ เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติ ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก ตั้ง อยู่ ท างตอนเหนื อ ของรั ฐ ควี น ส์ แ ลนด์ นอกจากนี้ เมื อ งแคนส์ ย ัง มี
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางป่ าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็ นมรดกโลกนอกจากนี้ ยงั เป็ นที่รู้จกั กันในฐานะเมืองแห่ ง
การผจญภัยของออสเตรเลียที่มีกิจกรรมโลดโผนและน่าตื่นเต้นมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมเมืองแคนส์ แวะชมมหาวิหารเซนต์โมนิกา้ ( St. Monica’s Cathedral ) ท่านจะได้เห็นมหาวิหารที่งดงาม
ที่สุดในทั้งหมดของออสเตรเลีย ที่ประกอบภาพเรื่ องราวต่างๆด้วยหน้าต่างกระจกสี สนั สวยงาม นาท่านชมวิวเมือง
แคนส์ ที่จุด Stunning Lookout ท่านจะได้เห็นวิวเนินเขาแบบพาโนรามาจากจุดชมวิวที่สวยสุ ดในเมืองแคนส์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MANTRA TRILOGY CAIRNS HOTEL หรื อเทียบเท่ า
ให้ท่านอิสระที่ Cairns Night Markets ตลาดกลางคื นเมือง Cairns นี้ ต้ งั อยู่ที่ Cairns Esplanade เปิ ดตั้งแต่เวลา
17.00 น. ถึง 23.00 น. เป็ นประจาทุกคื น มี แผงร้ านค้ามากกว่า 70 ร้ าน คุ ณสามารถเลือกซื้ อของขวัญและของ
ที่ระลึกได้ที่นี่ มีท้ งั หมวกสาหรับเดินป่ า didgeridoos และงานศิลป์ มากมาย จากนั้นนาท่านเดินกลับสู่ โรงแรมที่พกั
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วันที่สาม

แคนส์ – ดานา้ ดูปะการังที่ใหญ่ ที่สุดในโลก เกรท แบริเออร์ รีฟ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อและล่องเรื อของบริ ษทั GREAT ADVENTURE สู่ แนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Great
Barrier Reef) มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งหมดมากกว่า 2,000 กิโลเมตร ซึ่ งมีประมาณ 3,400 แนวปะการังที่ประกอบด้วย
ปะการัง 400 ชนิด และมีปลาประมาณ 1, 500 สายพันธุ์แหวกว่ายอยู่ในบริ เวณนี้ แนวปะการัง เพลิดเพลินกับการ
Snorkeling ดาน้ าชมปะการังที่สวยงามและปลาน้อย ใหญ่ในทะเล ท่านยังสามารถนัง่ เรื อท้องกระจก ท่านจะได้
เห็ นภาพใต้ทอ้ งทะเลอย่างใกล้ชิดสวยงามจากใต้ทอ้ งเรื อ ประทับใจกับการชมชี วิตใต้ทอ้ งทะเลไม่ว่าจะเป็ น
ปะการังสี สวยงาม พืชใต้น้ า ปลาหลากสี หอยขนาดใหญ่รูปทรงต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั ให้ท่านได้ข้ ึนชมธรรมชาติที่
เกาะกรี นไอซ์แลนด์ เดินเล่นตามหาดทรายขาว สะอาดกลางสายลมเย็นจากทะเล และธรรมชาติ ที่งดงามแบบไม่
น่าเชื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์ บนเรื อ
ให้ท่านได้อิสระในการถ่ายรู ป ดาน้ า หรื อจะนัง่ เล่น ที่ยงั ไม่ รวมคือ SCUBA DRIVING SEA WALKER
SCENIC HELICOPTER) จนได้เวลาเดินทางกลับสู่ เมืองแคนส์โดยนัง่ เรื อเร็ วประมาณ 45 นาที
เรื อล่องกลับสู่ ท่าเรื อแคนส์ นาท่านเดินกลับสู่ ที่พกั โรงแรมเพื่ออาบน้ าเปลี่ยนเสื้ อผ้า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MANTRA TRILOGY CAIRNS HOTEL หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย
17.30 น.

ค่า

วันที่สี่

นั่งรถไฟประวัตศิ าสตร์ KURANDA SCENIC RAILWAY – RAINFOREST NATURE PARK –
สั มผัสวัฒนธรรมของชาวอะบอริจนิ้

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางจากโรงแรมโดยรถโค้ชสู่ สถานี รถไฟของ KURANDA SCENIC RAILWAY ให้ท่านได้สัมผัส
ความงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติ เริ่ มต้นที่สถานี รถไฟ CAIRNS STATION ออกเดินทางสู สถานี ปลายทางคื อ
KURANDA STATION ให้ท่านได้ผา่ นชมธรรมชาติที่งดงามของป่ าฝน ผ่านไร่ ออ้ ย หมู่บา้ นชนบทของชาวออสซี่
ผ่านอุโมงค์ที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้นด้วยมือในอดีต ผ่านหุ บเขาและเหวลึก พร้อมชมทัศนี ยภาพที่สวยงามของภูเขารู ป
ต่าง ๆ มากมาย ก่อนจะตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของน้ าตกกลางป่ าเขา และถ่ายรู ปกับน้ าตก BARRON FALL
ก่อนจะถึงสถานีปลายทางที่สถานีคูรันด้า
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์ บีคิวบุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคาร Colonial and Outback
ชมสวนธรรมชาติ RAINFOREST NATURE PARK เป็ นสวนที่มีพ้ืนที่ 40 เฮคแตร์ เข้าถึงแก่นแท้ของป่ าฝน
เขตร้อนชื้นด้วยรถทหารบุกป่ าที่เรี ยกว่า รถสะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก (WORLD WAR II ARMY DUCK) ชมต้นปาล์ม
โบราณและต้นเฟิ ร์ นบานใบเขียวขจีและเพลิดเพลินกับทัวร์ ป่าธรรมชาติท้ งั บนบกและในน้ า แวะชมโคอาล่าและ
สวนสัตว์ป่า พร้ อมสัมผัส บรรยากาศวัฒนธรรมของอะบอริ จิ น ให้ท่า นได้ชมการสาธิ ต การขว้า งบู มเมอแรง
( Boomerang Throwing ) และตื่นเต้นกับการแสดงของนักเต้นราชาวอะบอริ จินเผ่า (PAMAGIRRI Dance Show )

เที่ยง
บ่ าย
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ค่า

และให้ท่านได้ชมสัตว์นานาชนิ ดภายในสวนธรรมชาติแห่ งนี้ อย่างเช่ นโคอาล่า จิ้งโจ้ นก จระเข้ ทัสมาเนี ยเดวิล
และอื่นๆอีกมากมายเป็ นต้น นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแคนส์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MANTRA TRILOGY CAIRNS HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า

แคนส์ – ซิดนีย์ – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ ง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองซิ ดนีย ์ เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลล์ โดยเที่ยวบินที่ QF 925
เดินทางถึงนครซิ ดนีย ์ นาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองซิ ดนี ย ์ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าในย่านไชน่าทาวน์ เป็ น
แหล่งขายสิ นค้าราคาถูกทั้งรองเท้า เสื้ อผ้า ชุ ดว่ายน้ า และชุดชั้นใน และยังเป็ นตลาดที่ เหมาะแก่การมาเลือกซื้ อ
ของที่ ระลึกและผลไม้สดประจาฤดู กาล หรื อจะช้อปปิ้ งย่านซิ ต้ ีเซ็นเตอร์ (CENTRE POINT) เพื่อช้อปปิ้ งสิ นค้า
มากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุ งตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็ นที่รู้จกั กัน
ทัว่ ไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยูท่ ี่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็ นอาคารช้อป
ปิ้ งสู งสี่ ช้ นั มีสินค้าประเภทแฟชัน่ อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรื อแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดิ นทางใต้ดินสู่ ย่าน
Centre Point เพื่อซื้ อสิ นค้ายี่หอ้ ดังมากมาย หรื อจะซื้ อครี มบารุ งผิวจากห้าง David Jones
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั VIBE SYDNEY HOTEL หรื อเทียบเท่ า

10.50 น.
14.50 น.

ค่า

วันที่หก

ซิดนีย์ – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน แควนตัส แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QF 023
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง...

09.50 น.
16.40 น.
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*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง : 31 – 5 และ 21 – 26 สิงหาคม , 4 – 9 และ 18 – 23 กันยายน 2561
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

82,900.80,900.76,900.71,900.12,900.-

51,900.49,900.45,900.40,900.12,900.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( ไม่ มเี ตียง )
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

กาหนดการเดินทาง : 8 – 13 สิ งหาคม และ 10 – 15 / 17 – 22 / 18 – 23 / 19 – 24 ตุลาคม 2561
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

85,900.83,900.79,900.74,900.15,900.-

57,900.55,900.51,900.46,900.15,900.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( ไม่ มเี ตียง )
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

*** โปรแกรมนีร้ วมค่าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียแล้ว***
**ราคาเด็กคือเด็กทีม่ อี ายุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป ***
*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋าเดินทางให้ นะคะ ***
ราคาไม่ รวมตั๋วคือราคาทีไ่ ม่ รวมตั๋วเครื่ องบินทั้งเทีย่ วบินระหว่ างประเทศ และ เทีย่ วบินภายในประเทศ
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ราคานีร้ วมค่ าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมลู ค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนักงานยกกระเป๋ า (In 06 Aud Out 06 Aud per Luggage)
ทิปพนักงานขับรถ (3 AUD ต่ อคน ต่ อวัน)
ทิปไกด์ (3 AUD ต่ อคน ต่ อวัน)
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าออสเตรเลียไม่ ทันกาหนดและทางบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตั๋วเครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
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การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน จะไม่ เก็บค่ ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่ าตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย ไม่ ทันกาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่า
ของท่ านไม่ ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ และ มัดจาทั้งหมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
กรุ ณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษทั ฯ เพื่อทาวีซ่าก่ อน 21 วันทาการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทาการ) ***
เงื่อนไขในการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่ านั้นขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่ านั้น ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่ สามารถแทรกแซง
การพิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไป
ท่ องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่ านั้น
** กรุ ณาเตรียมเอกสารให้ ครบตามที่สถานทูตกาหนด **
ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้ าเมื องและพิทักษ์ เขตแดนจะเริ่ มการเก็บข้ อมูลด้ านไบโอ
เมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่ านที่สมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่ านจะต้ องมาติดต่ อที่ศูนย์ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้ วยตนเองเพื่อสแกนลายนิว้ มือ***
1.สาหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต )ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงินโดยใช้ สมุดเงินฝากตัวจริ ง หรื อ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้ อนหลัง 6 เดือน อย่ างใดอย่ างหนึ่ง เท่ านั้น!!!
ถ้ าให้ สาเนาสมุดเงินฝากไม่ สามารถใช้ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียได้
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
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2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสื อรับรองการเรี ยน (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาจากที่วา่ การอาเภอ
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สาหรับผู้ใหญ่ ที่อายุเกิน 75 ปี
ต้ องซื้ อใบประกันสุ ขภาพสาหรั บผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่ างประเทศ (จากบริ ษัทประกันภัย) จากนั้นยื่ นเอกสารทั้งหมดเข้ า
สถานทู ตออสเตรเลียไปก่ อนและจากนั้นสถานทูตจะให้ แบบฟอร์ มการตรวจสุ ขภาพมาเพื่ อนาไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานทูตกาหนดเท่ านั้น
5. สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มถี ิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
*** กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมื อในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกาย
สุ ภาพ ทั้งนีท้ างบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติ การเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติ ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุ ผลใดๆ ก็ตามที่ กองตรวจคนเข้าเมื องได้
พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
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รายการอาจจะมี การเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่ า ช้า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พ กั ในต่ า งประเทศ
เหตุ การณ์ ทางการเมื องและภัย ธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะค านึ งถึ งความสะดวกของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจากการ
ท่ องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคื น ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้ บริ การนั้นที่ทางทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน
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กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความจริ ง
เพื่อประโยชน์ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียของท่ าน
1. ชื่ อ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มกี ารเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________
สาเหตุในการเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล _____________________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่ งงานจดทะเบียน

แต่ งงานไม่ จดทะเบียน

หย่ า

หม้ าย

3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
วันที่เริ่มทางาน / ศึกษา ____________________________________________________________________________
5. ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________
7. ตาแหน่ งหน้ าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทางาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้ วย _______________________________________________________________________
ความสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่ อนหรื อไม่

เคย

10. ท่ านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรื อไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

