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AUSTRALIA
LEISURE SYDNEY
จุดชมวิวที่ดีที่สดุ ในการชมโอเปร่าที่บริเวณ ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่
ชมอาคารเก่าแก่ตน้ ศตวรรษที่19 ย่านเดอะร๊อคส์
เลือกซื้อทัวร์เสริม
พอร์ต สตีเฟ่น หรือ วนอ ุทยานแห่งชาติบล ูเม้าท์เท่น
โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) พร้อมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus 50 %

กาหนดการเดินทาง
ตุลาคม
พฤศจิกายน

19-23 ตุลาคม
9-13 , 23-27 พฤศจิกายน

รหัสทัวร์ : THG6-TG-AU-19OCT-27NOV16
วันแรก
16.00 น.
19.20 น.
วันที่สอง
08.20 น.

เที่ยง

วันที่สาม
เช้า

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะเดินทางพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าทีข่ องทางริษทั ต้อนรับและอานวยความ
สะดวกก่อนการเดินทาง
ออกเดินทางสูซ่ ิดนี ย ์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475
สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ – บอนไดบีช – เดอะร็อค – เดอะแก๊ป – สะพานฮาเบอร์
(X/L/X)
เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้องถิน่ ออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 3 ชม.)
หลังผ่านพิธตี รวจคนเข ้าเมือง รับกระเป๋ าเรียบร้อยแล ้ว นาท่านชมหาดบอนได (bondi beach)หาดบอนได..หาด
ทรายสีทองทีห่ นุ่มสาวชาวออสซีน่ ิยมมาพักผ่อน ท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคลืน่ กระทบฝัง่ และกลิน่ อายอัน
สดชื่นของทะเล พร้อมชมบ้านของเศรษฐี บนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย ์ และท้องทะเลสี
ครามของมหาสมุทรแปซิฟิคทีเ่ ดอะแก็ป The Gap และชมม ้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรด ของภรรยา
ของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ นาท่านชมมา้ หินมิสซิสแม็คควอรี่ (mrs macquarie's chair)ม้าหิน
มิสซิสแม็คควอรี่ อยู่ในโบทานิก การ์เด้น ม้าหินตัวโปรดของภริยาผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ทีช่ อบ
มานัง่ ชมวิวของอ่าวซิดนีย ์ และโอเปร่าเฮ้าส์ ตรงนี้ถอื จุดชมวิวทีส่ วยมากและนักท่องเทีย่ วนิยมมาถ่ายรูปมากทีส่ ุด
นากนัน้ ชมย่านเดอะ ร็อคส์ (The Rocks) คือย่านชุมชุนแห่งแรกทีช่ าวยุโรปมาตัง้ ถิน่ ฐานในออสเตรเลียเมือ่ กว่าสอง
ร้อยปี ทแ่ี ล ้ว ปัจจุบนั บริเวณนี้กลายเป็ นย่านเก่าแก่และมีเสน่ห ์ บ้านเรือนโบราณยังคงมีให้เห็นทัว่ ไป แต่ถกู
ปรับเปลีย่ นเป็ นร้านอาหาร ร้านกาแฟน่านัง่ แถมยังมีแหล่งช็อปปิ้ งแบบวอล์คกิ้งสตรีท หรือถนนคนเดินสไตล์ชดิ นีย ์
บรรยากาศสบาย ๆ มีสนิ ค้าดีไซน์และของทีร่ ะลึกแบบไม่ซา้ ใครให้ได้เลือกซื้อ เช่น บูมเมอแรง ลวดลายแปลกตา
เครื่องเป่ าของชาวอะบอรีจนิ ภาพวาด ดอกไม ้ ของแต่งบ้าน โปสการ์ด และอืน่ ๆ บริเวณเดอะร็อคส์ยงั มีคุกทีค่ ุมขัง
นักโทษในสมัยนัน้ กิจกรรมทีน่ ่าสนใจที่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***รับจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จอิสระตามอัธยาศัย***
ที่พกั DEVERE SYDNEY HOTEL (SYDNEY) หรือเทียบเท่า
*** อิสระอาหาร คา่ ตามอัธยาศัย ***
อิสระช้อปปิ้ ง – หรือซื้อ Optional Tour (1.พอร์ต สตีเฟ่ น 2. วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น )
รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
** ท่านสามารถ ซื้อทัวร์ เพิม่ เติม **

(B/L/X)

ไป พอร์ต สตีเฟ่ น (Port Stephen) หรือ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น
พอร์ต สตีเฟ่ น (Port Stephen) ตัง้ อยู่บนเนื้อที่ 2,500 เฮคเตอร์ สัมผัสประสบการณ์อนั ตื่นเต้นกับการนัง่ รถ 4 WD
ผจญภัยตะลุยเนินทราย โดยคนขับรถทีม่ ากด้วยประสบการณ์ สนุกสนานกับกับการเล่นกระดาน เลือ่ นบนเนินทราย
(Sandune Board) ให้ท่านเดินเล่น และถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกบนชายหาด Port Stephens White Beach
ให้ท่านสนุกสนานกับการหาหอย Pippis ซึง่ เป็ นหอยทีม่ ใี นออสเตรเลียเท่านัน้ เดินทางสู่ท่าเรือเพือ่ ลงเรือ
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Moonshadow Cruise นาท่านล่องเรือชมชีวติ ของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล ้ชิด พร้อมสนุกสนาน
กับการเล่นนา้ บริเวณใกล ้ๆ เรือ ใช้เวลาในการล่องเรือ ประมาณ 2 ชัว่ โมง จากนัน้ เรือกลับสู่ฝงั ่ อ่าวเนลสัน เพือ่ นาท่าน
เดินทางกลับสู่นครซิดนียร์ าคา optional tour (Promotion!! Syd Program)
Port Stephen (มีคนขับ,อาหารกลางวัน 1 มื้อ ไม่มอี าหารเย็น)
**5 คนขึ้นไป คนละ 6,500 บาท , 10 คนขึ้นไป คนละ 5,200 บาท**
“ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ” เจ้าของฉายา “แกรนด์แคนยอน” แห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีนา้ เงินทีเ่ กิด
ทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มภี ูมทิ ศั น์คล ้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนทีอ่ เมริกา เพียงแต่ประกายสีนา้ เงิน
ครอบคลุมหุบเหว เกิดจากนา้ มันจากต้นยูคาลิปตัสปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทาให้เกิดประกายสีนา้ เงิน
ดังกล่าว ให้ท่านได้ช่นื ชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ จากนัน้ เทีย่ วชม “ หุบเขาสามพี่
น้อง (Three’s Sister) ” ซึง่ เป็ นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตานานเก่าแก่ของชาวอะบอริจ้ นิ นาท่านสู่ สถานีรถราง
ไฟฟ้ า (Katoomba Scenic Railway) เพือ่ นัง่ รถ รางไฟฟ้ าทีด่ ดั แปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัย ก่อนวิง่ ผ่านทะลุ
หุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศาขึ้นกระเช้า Scenic cender เพือ่ ชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมทีแ่ ตกต่าง
พร้อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo Point หลังจากนัน้ เดินทางกลับสู่ตวั เมืองซิดนีย ์
Blue Mountain (มีนงั ่ รถราง/นัง่ กระเช้า/อาหารกลางวัน 1 มื้อ)
5 คนขึ้นไป รถ 12 ทีน่ งั ่ คนละ 5,900 บาท 10 คนขึ้นไป รถ 19 ทีน่ งั ่ คนละ 4,900 บาท
ที่พกั DEVERE SYDNEY HOTEL (SYDNEY) หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี
เช้า

อิสระช้อปปิ้ ง
(B/X/X)
รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
*** อิสระตามอัธยาศัย ***
** สถานที่แนะนา ** ท่านสามารเดิน เทีย่ วชม ในเมืองได้
พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ าซิดนี ย ์ อะควาเรี่ยม (Sydney Aquarium)
อาณานิคมแมวนา้ แห่งใหม่ของซิดนีย ์ ท่านยังจะได้ชมสัตว์นา้ ของออสเตรเลียมากกว่า 650 สายพันธุ ์ และ 11,000
ชนิด ได้ทซ่ี ดิ นียอ์ ะควอเรี่ยมแห่งนี้ ซึง่ เป็ นจุดท่องเทีย่ วอันดับ 1 ในออสเตรเลียอีกด้วย
ตลาดแพดดี้ มาร์เก็ตหรือไชน่ าทาวน์
เป็ นตลาดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในออสเตรเลีย เป็ นแหล่งขายสินค้าราคาถูกทัง้ รองเท้า ชุดว่ายนา้ และชุดชัน้ ใน และยังเป็ น
ตลาดทีเ่ หมาะแก่การมาเลือกซื้อของทีร่ ะลึกและผลไม้สดประจาฤดูกาล
อาคารควีน วิคตอเรียที่ ( Queen Victoria Building )
สถานทีแ่ ห่งนี้ได้รบั การปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็ นทีร่ ูจ้ กั กันทัว่ ไปในท้องถิน่ ว่าตึก QVB ตัง้ อยู่บนถนน
จอร์จระหว่างถนนมาร์เก็ตกับถนนพาร์ค เป็ นอาคารช้อปปิ้ งสูงสีช่ นั้ มีสนิ ค้าประเภทแฟชัน่ อัญมณี ของใช้ในบ้าน
หรือแมแ้ ต่ดอกไมส้ ดและขนมจาพวกเค้กและเบเกอรี่ ถัดจาก QVB บนถนนพิทท์คือ Galleries Victoria เป็ นช้อป
ปิ้ งมอล์ทม่ี ขี องให้เลือกซื้อหลากหลาย
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ดาร์ลงิ ฮาร์เบอร์ ( Darling Harbour ) อยู่ดา้ นตะวันตกของอ่าวซิดนีย ์ ย่านนี้เป็ นย่านบันเทิงและแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ
โรงอุปรากรซิดนี ย ์ (Sydney Opera House ) เป็ นเอกลักษณ์ของซิดนีย ์ หากมาซิดนียแ์ ล ้วไม่ได้มาเยือนก็ถอื ว่า
มาไม่ถงึ ผูอ้ อกแบบเป็ นชาวเดนมาร์กชื่อ Joern Utzon ชนะการออกแบบแต่ท้งิ งานไปกลุม่ สถาปนิกออสเตรเลียจึง
รวมตัวกันสร้างจนเสร็จในปี ค.ศ. 1973 มีจดุ ชมวิวทีส่ วยงามสามารถเข ้าชมภายในอาคารได้เป็ นรอบ ๆ ระหว่าง
9.00-16.00 น. รายละเอียดสามารถเข ้าไปดูได้ที http://www.sydneyoperahouse.com
พิพธิ ภัณฑ์ศิลปะนิ วเวเซ้าท์เวลส์ (Art Gallery of New South Wales) เป็ นทีจ่ ดั แสดงศิลปะเอเซีย และอะบอ
ริจนิ ทีส่ าคัญคือเข ้าชมฟรี
 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 รวมถึง
แหล่งการบันเทิงราตรี นอกจากนัน้ ยังมีภตั คารและร้านอาหารรวมทัง้ แหล่งสินค้าชัน้ นา คนเยอะมากครับทีถ่ นน
คิงส์ครอสถ้าผมอยู่ทกุ วันคงเบือ่ ถนนหลักคือ Darlinghurst
ที่พกั DEVERE SYDNEY HOTEL (SYDNEY) หรือเทียบเท่า
สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ–สนามบินสุวรรณภูมิ
(B/X/X)

วันที่หา้
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ เพือ่ เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางจากซิดนี ย ์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 476
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

10.00 น.
16.20 น.

*** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

กาหนดการเดินทาง
ตุลาคม
พฤศจิกายน

19-23 ตุลาคม
9-13 , 23-27 พฤศจิกายน

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตัวเครื
๋ ่องบิน

ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักเสริมเตียง / ไม่เสริมเตียง

37,900.- บาท

ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

9,900.- บาท
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*** โปรแกรมนี้ ยงั ไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 5,300 บาท ต่อท่าน ***
ในการเดินทางจะต้องมีจานวนผูเ้ ดินทาง 25 ท่านขึ้นไป
ทิปคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง คนละ 12 AUD/ท่าน
เพือ่ ขวัญและกาลังใจของเจ้าหน้าที่นะคะ
*** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด ตามสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข ้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 5,300 บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าทาหนังสือเดินทาง Passport
ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด
สายการบินอนุ ญาติให้โหลดกระเป๋ าขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ใบ ( รวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม )
และ กระเป๋ าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อใบ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และค่าอาหารทีส่ งั ่ เพิม่ เอง ค่ าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ทิปเจ้าหน้าทีแ่ ละคนขับรถ ท่านละ 12 AUD ตลอดทิป
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 นต้องออกตัวเครื
๋ ่องบิน
ภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษทั ทราบก่อนออกตัวมิ
๋ ฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้น
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรือก่อนออกตัวเครื
๋ ่องบิน มิฉะนัน้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
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หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าออสเตรเลียไม่ทนั กาหนด และทางบริษทั ฯต้องออกตัวกั
๋ บทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดก่อนการออกตัว่ เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
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 เพือ่ ทาวีซ่าก่อน 21 วันทาการ
*** (เนื่ องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทาการ) ***
เงือ่ นไขในการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่านั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตกาหนด **
ตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป
กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทกั ษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์จากผูส้ มัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่าเพือ่
เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผูย้ ่นื ขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาติดต่อที่ศูนย์ย่นื วีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพือ่ สแกนลายนิ้ 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 , พื้น
หลังเป็ นสีขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายทีส่ แกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข ้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 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 ท่เี ป็ นพนักงานบริษทั ทัว่ ไป ใช้หนังสือรับรองการทางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณี ประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณี เป็ นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
และหน้าหนังสือรับรองต้องมีช่อื กิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่วน หรือเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณี ทาธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทาหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณี ขา้ ราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงานนัน้ ๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข ้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ 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 ท่บี ิดา หรือ มารดาเป็ นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตัง้ แต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรือ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สาหรับผูใ้ หญ่ท่อี ายุเกิน 75 ปี
ต้องซื้อใบประกันสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุท่เี ดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษทั ประกันภัย) จากนั้นยื่นเอกสารทัง้ หมดเข้าสถานทูต
ออสเตรเลียไปก่อนและจากนั้นสถานฑูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพือ่ นาไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทางสถานฑูต
กาหนดเท่านั้น
5. สาหรับบุคคลที่ถอื พาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถ่นิ พานักอยู่ในประเทศไทย
กรณีผูเ้ ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนัน้ ต้องเปลีย่ นเป็ น
หนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข ้า – แจ้งออก ทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กบั ทางสถานทูต)
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ ผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***
หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
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หมายเหตุ
ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทท์ จ่ี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูกปฎิ
เสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเทีย่ วกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
(เล่มสีเลือดหมู)
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข ้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสง่ิ ผิดกฎหมาย หรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองได้พจิ ารณา
แล ้ว
บริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด หรือบางส่วน และบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทท่ี างสถานฑูต งด
ออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการ
ชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี ท่ที ่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ใน
การใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

รหัสทัวร์ : THG6-TG-AU-19OCT-27NOV16
กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง
เพือ่ ประโยชน์ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียของท่าน
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) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ท่ที างาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________
7. ตาแหน่ งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ท่ที างาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่อบุคคลที่รว่ มเดินทางไปด้วย _______________________________________________________________________
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้ มาก่อนหรือไม่

เคย

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรือไม่

เคย _________________________________________
ไม่เคย

ไม่เคย

