
 

 

 

 

 

 

 

 
 

AAUU  55  ซิดนีย ซิดนีย --  บลูเมาทเทนส บลูเมาทเทนส --  พอรต สตีเฟนส  พอรต สตีเฟนส  5 5 วันวัน  
  
 

นําทาน ลองเรือสําราญ ชมความงามของอาวซิดนีย ชมโรงละครโอเปราเฮาสทีไ่ดเปนมรดกโลกแหง

ใหมจากองคการยูเนสโก สัญลักษณของเมืองซิดนีย เคียงคูกับสะพานฮารเบอร เขาชมสัตวพ้ืนเมือง Koala 

Park Sanctury   ชมสัตวพ้ืนเมืองของออสเตรเลีย ถายรูปกับโคอาลาที่นารัก ปอนอาหารจิงโจดวยตัวทานเอง 

อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส ชืน่ชมทิวทศันอันสวยงามบนผืนแผนดินกวางใหญ  ชมเขาสามอนงค (THREE 

SISTERS) ตนกําเนิดตํานานความรักอันแสนเศราของยักษสาวอะบอริจิ้น ตื่นเตนสุดระทึกใจกับการนั่งรถ 4WD 

ตะลุยเนินทราย และสนุกสนานกับการเลนแซนดูนบอรด ที ่ Port Stephens แลวลองเรือสําราญ 

Moonshadow Cruise ชมปลาโลมาแสนนารัก ซดินียใหทานไดชอปปงสนิคามากมายจากหางดัง Queen 

Victoria Building และครีมบํารุงผิวจากหาง David Jones หรือจะซื้อสินคาราคาในยานไชนา ทาวน   

  ชิมไวนออสเตรเลียเลิศรส พรอมอาหารค่ํา 

 พรอมสะสมไมลจากการบินไทย 
กําหนดการเดินทาง   9 -13  กรกฎาคม 2557  

      

วันแรก      กรุงเทพฯ – นครซิดนีย 

16.00 น.  คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขาหมายเลข 2  แถว D เคานเตอร

สายการบินไทย (TG) เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

19.20 น.  เหิรฟาสู นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 475 
 

วันที่สอง  นครซิดนีย – ชมนครซิดนีย - ลองเรือชมอาวซิดนีย  - ชอปปงไชนา ทาวน  

07.20 น  เดินทางถึง ทาอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย หลัง

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  

นําทานชมนครซิดนีย โดยผานชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุมสาวชาวออสซี่นิยม

มาพักผอนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศทามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่

นิยมเลนกระดานโตคลื่น หาดทรายแหงนี้ยังไดเปนเสนทางในการวิ่งมาราธอนและ

วอลเลยบอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปค ป 2000  ผานชมบานของเศรษฐี

บนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหนาผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอาวซิดนีย และ

มหาสมุทรแปซิฟคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงที่ทานจะไดชม

ทองทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟก และความงามของปากอาวทางเขาซิดนีย

ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเปนจุดวางปนใหญยิงตอตานขาศึกที่เขามาทางเรือในยาม

สงคราม หินของมิสซิสแม็คควอรี่ มานั่งหินตัวโปรดของภริยาของผูสําเร็จราชการ

คนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส ซึ่งเปนมาหินทรายอยูปลายสุดของสวนสาธารณะ 

ดานหนาเปนอาวซิดนียที่สวยงาม  นอกจากนี้ดานบนสวนสาธารณะยังเปนจุดถายรูปที่สวยงามที่ทานจะถายรูป

ใหเห็นโรงละครโอเปรา เฮาสและสะพานฮารเบอรเปนสัญลักษณของนครซิดนีย  



 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคารจีน 

ลองเรือสําราญในอาวซิดนีย  เพื่อชมโรงละครโอเปราเฮาส (OPERA HOUSE) 

สิ่งกอสรางที่โดดเดนดวยหลังคารูปเรือซอนกันอันเปนเอกลักษณในแบบ

สถาปตยกรรมรวมสมัยที่สรางชื่อเสียงใหกับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอรน อูซอง 

สถาปนิกชาวเดนมารก ดวยงบประมาณในการกอสรางกวารอยลานเหรียญ ใชเวลา

ในการกอสรางนานถึง 14 ป และองคการยูเนสโกไดลงทะเบียนขึ้นเปนมรกดโลกใน

ป พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดวยหองแสดงคอนเสิรต หองแสดงละคร และหอง

ภาพยนตร และรานอาหารจํานวนมาก ระหวางลองเรือทานยังสามารถถายรูปกับสะพานฮารเบอร  ที่เชื่อมตอ

ระหวางซิดนียทางดานเหนือกับตัวเมืองซิดนียเขาหากัน ทอดยาวกลางอาวซิดนียไดอยางสวยงามและทําใหการเดิน

เขาสูตัวเมืองซิดนียไดสะดวกยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นําออกมาลองอาวอวดความงามในอาวแหงนี้  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร    

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE  HOTEL ( โรงแรมเปนแบบหองเตียงคูเทานั้น ) 
 

วันที่สาม   ซิดนีย – พอรต สตีเฟนส นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย – ลองเรือสําราญชมปลาโลมา  

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู พอรต สตีเฟนส โดยนั่งรถขึ้นไปทางเหนือผานสะพานฮารเบอร 

ขามอาวซิดนียที่สวยงามสูยานนอรทซิดนีย ผานเมืองก็อสฟอรดและเมืองนิวคาสเซิล 

กอนจะถึงทางแยกเขาสูพอรต สตีเฟนส  เมืองตากอากาศที่ชาวซิดนียเดินทางมา

พักผอนทางทะเลจึงไดรับสมญานามวา”Blue Water Paradise”จากนั้นนําทานได

สัมผัสประสบการณอันตื่นเตนกับการนั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย และการเลนแซน

ดูนบอรด กระดานลื่นไถลลงจากเนินทรายสูงนับ 10 เมตร พรอมชมวิวอันงดงามของ

ทองทะเลและเนินทรายสีทองเพลิดเพลินอารมณบนชายหาดที่เย็นสบายเหมาะแกการ
พักผอน จากนั้นนําทานเดินทางสูทาเรือที่ อาวเนลสัน (NELSON BAY)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟตบนเรือ 

 ลองเรือชมชีวิตของเหลาปลาโลมาแสนนารักในธรรมชาติอยางใกลชิด ใหทาน

ไดชมโลมาที่วายน้ําเวียนวนอยูใกลๆ สนุกสนานตื่นเตนเมื่อโลมาทักทายดวยการ

กระโจนทะยานไปขางหนาพรอมกับเรือ นอกจากนี้ทานสามารถชมนกนานาชนิดที่บิน

ไปมาในอาวนี้  จากนั้นสมควรแกเวลา นําทานเดินทางกลับสู นครซิดนีย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE  HOTEL ( โรงแรมเปนแบบหองเตียงคูเทานั้น ) 

 

วันที่สี่  ซิดนีย – สวนสัตวพื้นเมือง – อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู สวนสัตวพื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและ

ความนารักของเหลาสัตวพื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาลา จิงโจ วอมแบท ใหทานไดสัมผัสและถายรูปคูกับโค

อาลาตัวนอยอยางใกลชิด สนุกสนานกับการใหอาหาร

จิงโจจากมือของทานเอง สดชื่นผอนคลายไปกับ

บรรยากาศอันรมรื่น บนพื้นที่กวา 10 เอเคอรของผืนปา

อันอุดมสมบูรณเขตรอนชื้น พรอมชมการสาธิตการตัด

ขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สรางรายไดใหกับชาว

ออสเตรเลีย 



 

  นําทานเดินทางเขาสู อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส ชื่นชมทิวทัศนอันสวยงามบนผืนแผนดินและหุบเขาอัน

กวางใหญซึ่งเปนที่อยูของนกนานาชนิด สัตวตาง ๆ สามารถอาศัยอยูตามธรรมชาติและเต็มไปดวยตนยูคา

ลิปตัสเวลามองระยะไกลเปนสีน้ําเงินตามหุบเขาอันกวางใหญ ผานเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อวา KATOOMBA   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  จากนั้นชม เขาสามอนงค (THREE SISTERS ROCK) เปนแทนหินใหญสามกอน

รูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเปนตํานานความรักอันแสนเศราของ
ยักษสาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปใหเปนหินสามกอนทําใหหุบเขาแหงนี้มีความงาม

ยิ่งขึ้น จากนั้นนําทานเดินทางสู SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเชาและรถราง

ลงหุบเขาทําใหทานไดชมเขาสามอนงคไดสวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นําทานรถรางไฟฟา 

(KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถานหินในสมัยกอนมี

ความชันถึง 45 องศา วิ่งผานทะลุหุบเขาอันสูงชันสูหุบเขาดานลางอยางตื่นเตนและ

หวาดเสียว จากนั้นใหทานไดเดินชมธรรมชาติตามทางไมที่จัดไวอยางสวยงามใตหุบ

เขา ชมปาฝนและหุนจําลองการขุดถานหินในสมัยกอน จากนั้นขึ้นกระเชา SCENIC 

CABLEWAY จากใตหุบเขาสูดานบนพรอมชมความงดงามเบื้องลางของหุบเขาสีน้ํา

เงินที่ทานยังสามารถชมยอดเขาสามอนงคอีกมุมที่แตกตาง ( ในกรณีที่ RAILWAY ปด
ปรับปรุง ก็สามารถนั่ง SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหบุเขาแทน ) จากนั้น

เดินทางกลับสูซิดนีย แวะรานชอปปงสินคาพื้นเมืองเพื่อเปนของฝาก อาทิเชนครีม

บํารุงผิว หรือของที่ระลึกตาง ๆ เชนพวงกุญแจโคอาลา หรือจิงโจ  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารไทย   พรอมไวนเลิศรส 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE  HOTEL ( โรงแรมเปนแบบหองเตียงคูเทานั้น ) 

 

วันที่หา  ซิดนีย  – กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

อิสระตามอัธยาศัยที่โรงแรม หรือจะเดินทางโดยรถไฟใตดินไปชอปปงยานไชนา ทาวน 

( อาหารกลางวันตามอัธยาศัย ) 

 นําทานเดินทางสูสนามบินคิงสฟอรตสมิธ ซิดนีย เพื่อเดินทางกลับ 

15.40 น.  เหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 472 

22.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BW. HIGHLIGHT SYDNEY  BY TG   
กําหนดการเดินทาง     9 -13 กรกฎาคม 2557  
 

      อัตราคาบริการ 
 

 

คณะผูเดินทาง 

ราคารวมต๋ัว 

กรกฎาคม57 

ราคาไมรวมต๋ัวเครื่องบิน

ตลอดการเดินทาง 

ผูใหญ 59,900.- บาท 31,900.- บาท 

เด็กพักกับ 1 ผูใหญ 56,900.- บาท 29,900.- บาท 

เด็กพักกับ 2 ผูใหญมีเตียง 53,900.- บาท 27,900.- บาท 

เด็กพักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง 51,900.- บาท 25,900.- บาท 

หองพักเดี่ยวเพ่ิมทานละ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 

ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หอง ลดใหทานที ่3 (เตียง
เสริม)  

1,000.- บาท 1,000.- บาท 

 

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันและราคาตั๋วของสายการบินหากมีการเก็บเพิ่มโดยไมได
แจงใหทราบลวงหนาหลังจากออกราคานี้ไปแลว  

*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 20 ทาน หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 20 ทาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

*** สําหรับหองที่เปนสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนนอยและบางโรงแรมอาจจะเปนเตียงใหญสอง

เตียงที่สามารถพักได 3 ทาน ( 2 Double beds ) หรืออาจจะจัดเปนหองที่มีเตียงเสริมมี 1 เตียงใหญ + เตียงเสริม   ( 1 

Double+ 1 Extra bed ) 
อัตราน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย ( TG ) ตามเสนทาง  

 คาโรงแรมที่พัก (สอง หรือ สามทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 

 คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี, คาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย 

 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ความคุมครองตามเงื่อนไขกรมธรรม ) 

 คาภาษีน้ํามันจากสายการบิน วันที่  3 เมษายน 2557 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน หาก

สายการบินเพิ่มภาษีน้ํามันหลังจากนี้ 

อัตรานี้ไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 

 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง  

 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท  คาซักรีด ฯลฯ 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน สวนคาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไมมี

เพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยก

กระเปาเพียงพอ 

 



 

 

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 10,000.- บาท ตอการจองทัวรหนึ่งทาน 

 ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย กอน 21 
วันทํางาน หรือกอน 3 สัปดาห  

 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียลาชา ไมทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และ

ผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 

 สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 21 วันทําการหาก   ไมไดรับเงินครบ

ทั้งหมดกอนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ 

การยกเลิก 
 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันทําการคืนคามัดจํา  

 แจงลวงหนา 21 – 45 วัน กอนเดินทาง หักคามัดทานละ 10,000 บาท  
 แจงลวงหนา 11-20 วัน กอนเดินทาง  

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดคามัดจํา 10,000 บาทหรือคาใชจาย 50% จากราคาทัวร  

- กรณีออกตั๋วแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาตั๋ว   (NO REFUND) 
 แจงลวงหนา 1 – 10 วัน กอนเดินทาง จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 

 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด  

หมายเหตุ  
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลาชาของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน

ตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเดินทางเปน

สําคัญ และบริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางออก หรือเขาประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือสิ่งตองหามนําเขาประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็

ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมคืนเงินไหทานไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน  บริษัทฯจะไมรับผิดชอบ

ในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซาอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซาไมครบถวนและไมผานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการ

ทํางานของตัวผูโดยสารเอง บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับ
ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

เอกสารในการขอวีซา 
 หนังสือเดินทาง มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน 

 รูปถายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 

 สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สําเนาทะเบียนสมรส  (ถามี)  

 หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทานั้น)  หรือสําเนาทะเบียนการคาถาเปนเจาของ

กิจการ 

 ขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษเทานั้น)   

 ขาราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรขาราชเกษียณ 

 หลักฐานการเงิน โดยใชสมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพยหรือฝากประจํา ยอนหลัง 6 เดือน 

ออกจากธนาคารเทานั้น กรณีที่บางทานตองการใช statement ยอนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ตองเปน

ยอดคงเหลือแบบไมติดลบเทานั้น (ควรใช Statement จากธนาคารจะสะดวกกวาการใชสมุดเงินฝากตัวจริง เพราะ

ระหวางการยื่นวีซาใชเวลาประมาณ 10 -15 วัน ทานจะไมสามารถใชสมุดเงินฝากไดจนกวาจะไดรับผลวีซาจากทาง

สถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไมรับ Bank Guarantee ในการใชยื่นวีซา 
 เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปดเทอมใชบัตรนักเรียน 



 

 เด็กอายุต่ํากวา 18 ป หากไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะตองมหีนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูที่ไมได

เดินทางไปดวย โดยใหทางอําเภอออกใหเทานั้น ( หากเดินทางกับบิดาและมารดาพรอมกันไมตองใชหนังสือยินยอม )  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับลูกคาที่มีอายุเกินกวา 75 ป เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการยื่นวีซาเปนเวลานานกวา

บุคคลทั่วไปและมีคาใชจายเพิ่มในการทําประกันสุขภาพซึ่งลูกคาจะตองจายเอง นอกจากนี้วีซาขึ้นอยูกับผลของสุขภาพ

ของผูสูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเปนรายบุคคล สวนวันรับวีซาไมสามารถระบุได ( ยกเวนกรณีที่ผูสูงอายุ 75 ป

ขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง บริษัทฯจะดําเนินการใหและแนะนําใหยื่นวีซากอนวันเดินทางมากกวา 45 วัน และตองจาย
คาทัวรทั้งหมดกอนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซาไมผานหรือออกไมทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําใหเดินทางไมได

บริษัทฯจะไมรับผิดชอบไมวากรณีได ๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดรวมถึงญาติหรือ

ผูติดตามที่ผลวีซาออกแลวแตยกเลิกเพราะกรณีนี้) 

 หากทานตองการใชหนังสือเดินทางไปประเทศอื่นกอนเดินทางกับเรา กรุณาแจงเจาหนาที่กอนที่จะยื่นวีซาเพราะหากยื่น

หนังสือเดินทางเขาไปในสถานทูตแลวไมสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจนกวาจะถึงกําหนดวันออกวีซา 

 กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานเพื่อกรอกฟอรมใน

การยื่นวีซา 

 ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ 12 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเขาสถานทูตแลวไมสามารถดึงออกมา

จากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม หากมีการใชเลมเดินทางไปประเทศอื่นกอน จําเปนตองแจงใหเรา

ทราบกอนยื่นวีซา  หากทานไมแจงใหทราบ บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขสําคญัของการพิจารณาวีซา 
 การพิจารณาอนุมัติวีซานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ

เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทานั้น(หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซาหรือพิจารณาผลวี

ซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง  สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการยื่นคํารองขอวีซา

ใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมพรอมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวี

ซาอันเนื่องมาจากการใชหลักฐานปลอมหรือตอบคําถามไมเปนไปตามความจริงหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซา

ทองเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

 

 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไวขางตนใหครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกของทานเองในการย่ืนขอวีซา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปเกิด ..........................................  อายุ .................... ป   สถานที่เกิด ................................................ 

3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................... 

4. ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) ..................................................................................................................... 

......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย  ............................ 

โทรศัพทบาน .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อาชีพปจจุบัน .............................................. ตําแหนง ..................................................... 

ชื่อสถานที่ทํางาน หรอืรานคา ................................................................... ท่ีอยู ................................................... 

.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ............................. 

โทรศัพทที่ทํางาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา     (.....) มาย     (.....) อยูกินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู 

ถาสมรสแลว กรณุากรอกรายละเอียดของคูสมรส 

ชื่อ-นามสกลุ ......................................................................................  วัน-เดือน-ปเกิด ........................................ 

ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) ........................................................................................................................... 

โทรศัพทที่บาน ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดวยกัน   กรณุาระบ ุ

 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 

 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 

 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 

8. กรณเีปนนักเรียน หรอืนักศึกษา กรณุาระบุสถาบนัการศกึษา .................................................................................. 

ที่อยู ................................................................................................................................... รหัสไปรษณยี .................. 

โทรศัพท .....................................................  

9. ทานเคยถูกปฏเิสธการออกวีซา (.......) ไมเคย                    (......) เคยถูกปฏเิสธวซีา     ประเทศ................................. 
 

 


