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PROGRAM AUSTRALIA
ซิดนี ย ์ – พอร์ต สตีเฟ่ น (5 วัน 3 คืน)
ซิดนี ย-์ ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนี ย-์
โคอาล่า ปาร์ค-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-นัง่ รถรางที่ชนั ที่สดุ พอร์ต สตีเฟ่ น-ตะลุยเนิ นทราย-ล่องเรือชมปลาโลมา
พิเศษ!!! รับประทานอาหารพื้นเมือง ณ SYDNEY TOWER
ที่พกั 4 ดาวใจกลางเมือง
โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) พร้อมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus 50 %
กาหนดการเดินทาง
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

19-23 ตุลาคม
9-13 , 23-27 พฤศจิกายน
1-5 , 8-12 , 9-13 ธันวาคม

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนี ย ์

15.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) เจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับและอานวยความ
สะดวกก่อนการเดินทาง
** หมายเหตุ ** ( ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนาเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิ ด , เข้าเมือง )
ออกเดินทางสูซ่ ิดนี ย ์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 475
สนามบินซิดนี ย ์ – หาดบอนได – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนี ย ์

19.20 น.
วันที่สอง
08.20 น.

เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนี ย ์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 3
ชม.) หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าเรียบร้อยแล ้ว
นาท่านชมหาดบอนได (bondi beach)หาดบอนได..หาดทรายสีทองทีห่ นุ่มสาวชาวออสซีน่ ิยมมาพักผ่อน
ท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคลืน่ กระทบฝัง่ และกลิน่ อายอันสดชื่นของทะเล พร้อมชมบ้านของเศรษฐี บน
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เที่ยง
บ่าย

คา่

เนินเขา Dudley Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย ์ และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคทีเ่ ดอะแก็ป The
Gap และชมมา้ หินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรด ของภรรยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์
เวลส์
นาท่านชมมา้ หินมิสซิสแม็คควอรี่ (mrs macquarie's chair)ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ อยู่ในโบทานิก การ์เด้น มา้
หินตัวโปรดของภริยาผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ทีช่ อบมานัง่ ชมวิวของอ่าวซิดนีย ์ และโอเปร่า
เฮ้าส์ ตรงนี้ถอื จุดชมวิวทีส่ วยมากและนักท่องเทีย่ วนิยมมาถ่ายรูปมากทีส่ ุด
 รับประทานอาหารกลางวัน หอคอยวิดนี ยท์ าวน์เวอร์
นาท่านล่องเรือผ่านชมโรงอุปรากรซิดนีย ์ (sydney opera house)ภาพความงามของสิง่ ก่อสร้างอันยิง่ ใหญ่ ทีม่ ี
หลังคาเป็ นรูปเรือซ้อนเล่นลม ทรงคล ้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่น สวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมร่วม
สมัย ตัง้ ตระหง่านเป็ นสง่าอยู่ทป่ี ลายแหลมของผืนดินทีย่ น่ื ออกไปในทะเลเล็กน้อยโดยมีนา้ ทะเลล ้อมรอบอยู่ถงึ 3
ด้าน มองดูเหมือนเรืออ่าวสีฟ้าคราม นัน่ คือ ซิดนียโ์ อเปร่าเฮาส์ หรือ โรงอุ ปรากรซิดนีย ์ สิง่ ก่อสร้างหลังคารูปเรือ
ซ้อนกันทีโ่ ดดเด่น และมีเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เปรียบเสมือนสัญญาลักษณ์ของประเทศ
ออสเตรเลีย และได้รบั ลงทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก Sydney Opera Houseผ่าน ชมสะพานซิดนียฮ์ าเบอร์
(sydney harbour bridge)อีกสัญลักษณ์หนึ่งของมหานครซิดนีย ์ สะพานซิดนียฮ์ าเบอร์ ตัง้ อยู่บนอ่าวซิดนีย ์
กลางเมืองซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย เป็ นสะพานระนาบเดีย่ ว ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก และมองเห็นวิวของเมือง
ซิดนียไ์ ด้อย่างสวยงามทีส่ ุด อิสระช้อปปิ้ ง เดวิดโจนส์ ซิดนีย ์ (Sydney David Jones)เดวิดโจนส์ เป็ นแบรนด์
เครื่องสาอางค์ชนั้ นาของประเทศออสเตรเลีย ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตั ว โดย Mr. David Jones เป็ นผูก้ ่อตัง้ ขึ้น
ในปี 1838 ในประเทศออสเตรเลีย
New South Wales,Victoria,Queensland, South and Western Australia สาหรับเมืองซิดนีย ์ ร้าน เดวิด
โจนส์ อยู่ท่ี Elizabeth Street, Market Street,Bondi Junction เดวิดโจนส์ได้รบั การยอมรับมากทีส่ ุดแบรนด์
หนึ่งของแดนจิงโจ้ ซึง่ เป็ นแบรนด์ทค่ี นไทยรูจ้ กั กันดี มีสนิ ค้าขายทุกชนิด เช่น เสื้อผ้าเด็กและผูใ้ หญ่ รองเท้า
กระเป๋ า ครีมบารุงผิวอิสระช้อปปิ้ งไชน่าทาว
ซิดนีย ์ (Sydney Chinatown )ไชน่าทาวน์ เป็ นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถ
หากินได้ทกุ อย่าง ไม่วา่ จะเป็ นขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง เป็ ดย่าง ทีน่ ่ี มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้าน
ขายเสื้อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของทีร่ ะลึกต่างๆ ร้านสินค้าปลอดภาษี สินค้าทีท่ าในฮ่องกงหรือ
จีนในราคาย่อมเยาวมากมาย เป็ นแหล่งขายสินค้าราคาถูกทัง้ รองเท้า เสื้อผ้า ชุดว่ายนา้ และชุดชัน้ ใน และยัง
เป็ นตลาดทีเ่ หมาะแก่การมาเลือกซื้อของทีร่ ะลึกและผลไม้สดประจาฤดูกาล
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั TRAVEL LODGE // IBIS HOTEL // MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม

ซิดนี ย ์ – โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
นัง่ รถรางที่ชนั ที่สดุ + นัง่ กระเช้า – ซิดนี ย ์

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ สวนสัตว์ Koala Park ” เทีย่ วชมสวนสัตว์พ้นื เมือง Koala Park Sanctuary เพลิดเพลิน
ไปกับการชมชีวติ ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้นื เมืองนานาชนิดอย่างใกล ้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้
วอมแบท ฯลฯ ให้ท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก ตาม อัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีควิ
นาท่านเดินทางสู่ “ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ” เจ้าของฉายา “แกรนด์แคนยอน” แห่งออสเตรเลีย หุบเขา
สีนา้ เงินทีเ่ กิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มภี มู ทิ ศั น์คล ้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนทีอ่ เมริกา เพียงแต่
ประกายสีนา้ เงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากนา้ มันจกต้นยูคาลิปตัสปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทาให้
เกิดประกายสีนา้ เงินดังกล่าว ให้ท่านได้ช่นื ชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกวา้ งใหญ่ จากนัน้
เทีย่ วชม “ หุบเขาสามพี่นอ้ ง (Three’s Sister) ” ซึง่ เป็ นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตานานเก่าแก่ของชาวอะบอ
ริจ้นิ นาท่านสู่สถานี รถรางไฟฟ้ า (Katoomba Scenic Railway) เพือ่ นัง่ รถ รางไฟฟ้ าทีด่ ดั แปลงมาจากรถขน
ถ่านหินในสมัย ก่อนวิง่ ผ่านทะลุหบุ เขาอันสูงชันถึง 52 องศาขึ้นกระเช้า Scenic cender เพือ่ ชมความงดงามของ
ทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมทีแ่ ตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo Point หลังจากนัน้ เดินทางกลับสู่ตวั เมืองซิดนีย ์
และให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั TRAVEL LODGE // IBIS HOTEL // MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่ส่ี
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ซิดนี ย ์ – พอร์ต สตีเฟ่ น – 4 WD – ตะลุยเนิ นทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา – ซิดนี ย ์
 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่ น (Port Stephen) บนเนื้อที่ 2,500 เฮคเตอร์
สัมผัสประสบการณ์อนั ตื่นเต้นกับการนัง่ รถ 4 WD ผจญภัยตะลุยเนินทราย โดย
คนขับรถทีม่ ากด้วยประสบการณ์ สนุกสนานกับกับการเล่นกระดาน เลือ่ นบน
เนินทราย (Sandune Board) ให้ท่านเดินเล่น และถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกบน
ชายหาด Port Stephens White Beach ให้ท่านสนุกสนานกับการหาหอย
Pippis ซึ่ งเป็ นหอยทีม่ ใี นออสเตรเลียเท่านัน้ แล ้วนาท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพือ่ ลง
เรือ Moonshadow Cruise
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์บนเรือ
นาท่านล่องเรือชมชีวติ ของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล ้ชิด
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คา่
วันที่หา้
เช้า

เที่ยง

17.00 น.
22.20 น.

พร้อมสนุกสนานกับการเล่นนา้ บริเวณใกล ้ๆ เรือ ใช้เวลาในการล่องเรือ ประมาณ 2 ชัว่ โมง จากนัน้ เรือกลับสู่ฝงั ่
อ่าวเนลสัน เพือ่ นาท่านเดินทางกลับสู่นครซิดนีย ์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั TRAVEL LODGE // IBIS HOTEL // MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า
ซิดนี ย ์ – ช้อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
อิสระให้ท่อนช้อปปิ้ งย่านตลาดแพดดี้ มาร์เก็ตหรือไชน่าทาวน์ เป็ นตลาดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในออสเตรเลีย เป็ นแหล่ง
ขายสินค้าราคาถูกทัง้ รองเท้า ชุดว่ายนา้ และชุดชัน้ ใน และยังเป็ นตลาดทีเ่ หมาะ
แก่การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจาฤดูกาล
อิสระอาหารกลางวัน
นาท่านสู่Queen Victoria Building อาคารควีน วิคตอเรียทีไ่ ด้รบั การปรับปรุง
ตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็ นทีร่ ูจ้ ั กกันทัวไปในท้
่
องถิน่ ว่าตึก QVB ตัง้ อยู่บน
ถนนจอร์จระหว่างถนนมาร์เก็ตกับถนนพาร์ค เป็ นอาคารช้อปปิ้ งสูงสีช่ นั้ มีสนิ ค้าประเภทแฟชัน่ อัญมณี ของใช้
ในบ้านหรือแม้แต่ดอกไม้สดและขนมจาพวกเค้กและเบเกอรี่ ถัดจาก QVB บนถนนพิทท์คอื Galleries
Victoria เป็ นช้อปปิ้ งมอล์ทม่ี ขี องให้เลือกซื้อหลากหลาย
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 472
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

PROGRAM AUSTRALIA
ซิดนี ย ์ – พอร์ต สตีเฟ่ น (5 วัน 3 คืน)
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง )
พักห้องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

ราคารวมตัวเครื
๋ ่องบิน

ราคาไม่รวมตัวเครี
๋ ่องบิน

54,900.- บาท
53,900.- บาท
47,900.- บาท
43,900.- บาท
9,900.- บาท
800.- บาท
*** โปรแกรมนี้ รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียแล้วค่ะ***

37,900.- บาท
35,900.- บาท
32,900.- บาท
29,900.- บาท
9,900.- บาท
800.- บาท
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ราคาไม่รวมตัวคื
๋ อราคาที่ไม่รวมตัวเครื
๋ ่องบินทัง้ เที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ
*** ในการเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***
*** กรณี ผูเ้ ดินทางในคณะมีไม่ถงึ 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนี้ ไม่มีแถมกระเป๋ าเดินทางให้นะคะ ***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด ตามสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ราคานี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯ จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าทาหนังสือเดินทาง Passport
ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมนา้ มันทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีกในภายหลัง
เงือ่ นไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
(ช่วง ปี ใหม่, สงกรานต์)
กรณีทล่ี ูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษทั ให้ทราบตัง้ แต่ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋
เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษทั ทราบก่อนออกตัวมิ
๋ ฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้น
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรือก่อนออกตัวเครื
๋ ่องบิน
มิฉะนัน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คนื มัดจา
หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าออสเตรเลียไม่ทนั กาหนด และทางบริษทั ฯต้องออกตัวกั
๋ บทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดก่อนการออกตัว่ เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
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การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณี ยกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน
จะไม่เก็บค่ามัดจา
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทัง้ หมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินแล ้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัวได้
๋ เพราะเป็ นเงือ่ นไขตัวกรุ
๋ ป๊ ของสายการบิน
หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋
กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน
บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจาทัง้ หมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ และส่งให้กบั ทางบริษทั ฯ เพื่อทาวีซ่าก่อน 21 วันทาการ
*** (เนื่ องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทาการ) ***
เงือ่ นไขในการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุ มตั ิวซี ่านั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตกาหนด **
ตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป
กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทกั ษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์จากผูส้ มัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่า
เพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผูย้ ่นื ขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาติดต่อที่ศูนย์ย่นื วีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อสแกนลายนิ้ วมือ***
1.สาหรับบุคคลทัว่ ไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ตา่ กว่า 6 เดือน (กรณีท่านทีม่ พี าสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
รูปถ่ายสี 2” จานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชดุ ครุย, หรือใส่ชดุ ราชการ, ไม่ย้มิ ,
พื้นหลังเป็ นสีขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายทีส่ แกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ทท่ี างาน / ทีอ่ ยู่ เพือ่ ใช้ในการยืน่ ขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
กรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางสมรสแล ้ว เอกสารเพิม่ เติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณีทค่ี ู่สมรสเสียชีวติ )ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
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หลักฐานการเงินโดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึ่ ง
เท่านั้น!!! ถ้าให้สาเนาสมุดเงินฝากไม่สามารถใช้ย่นื วีซ่าออสเตรเลียได้
หนังสือรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
1. กรณี ท่ีเป็ นพนักงานบริษทั ทัว่ ไป ใช้หนังสือรับรองการทางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณี ประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณี เป็ นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สาเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีช่อื กิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่วน หรือเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณี ทาธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทาหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณี ขา้ ราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงานนัน้ ๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนา
บัตรขา้ ราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ ต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผูป้ กครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านัน้
3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผูป้ กครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิม่ เติมดังนี้)
หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางทีท่ าจากทีว่ า่ การอาเภอ
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
กรณีผูเ้ ดินทางอายุตา่ กว่า 15 ปี ขอสาเนาสูตบิ ตั ร (ไม่สามารถใช้บตั รประชาชนเด็กได้)
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรือ มารดา
กรณี ท่ีบิดา หรือ มารดาเป็ นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรขา้ ราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตัง้ แต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรือ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สาหรับผูใ้ หญ่ท่อี ายุเกิน 75 ปี
ต้องซื้อใบประกันสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุท่เี ดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษทั ประกันภัย) จากนั้นยื่นเอกสารทัง้ หมดเข้า
สถานทูตออสเตรเลียไปก่อนและจากนั้นสถานฑูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพื่อนาไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานฑูตกาหนดเท่านั้น
5. สาหรับบุคคลที่ถอื พาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถ่นิ พานักอยู่ในประเทศไทย
กรณีผูเ้ ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนัน้ ต้อง
เปลีย่ นเป็ นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กบั ทางสถานทูต)
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***
หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
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หมายเหตุ
ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทท์ จ่ี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเทีย่ วกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสง่ิ ผิดกฎหมาย หรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้า
เมืองได้พจิ ารณาแล ้ว
บริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด หรือบางส่วน และบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทท่ี างสถานฑูต งด
ออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจากการ
ท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี ท่ที ่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่
เกิดขึ้น บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วัน

รหัสทัวร์ : THG6-TG-AU-19OCT-13DEC16
กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง
เพื่อประโยชน์ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียของท่าน
1. ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณี ท่มี ีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________
สาเหตุในการเปลื่ยนชื่อ-นามสกุล _____________________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า หม้าย

3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์บา้ น___________________ เบอร์มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
วันที่เริ่มทางาน / ศึกษา ____________________________________________________________________________
5. ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ท่ีทางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________
7. ตาแหน่ งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ท่ีทางาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย _______________________________________________________________________
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้ มาก่อนหรือไม่

เคย

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรือไม่

เคย _________________________________________
ไม่เคย

ไม่เคย

