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                                    รว่มเดินทางกบัสายการบินแห่งชาติ (TG)   
 

นครซิดนีย ์  ชมเมือง – บอนได บีช – The Gap - The Rock - Mrs. Macquarie’s chair – โอเปร่า เฮา้ส ์ 

    ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก  

    สวนสตัว ์โคอล่า ปารค์  

    อุทยานแห่งชาต ิบลเูมา้ทเ์ท่นส ์นัง่รถรางที่ชนัที่สุดในโลกและกระเชา้ไฟฟ้าตวัใหม่  

    ตกึควีนวิคตอเรีย QVB / ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร ์

     ไชน่าทาวน ์China Town 

นครเมลเบิรน์  เมืองแห่งความรม่รืน่ท่ามกลางสวนสาธารณะมากมาย   

    กระท่อมกปัตนัคุก๊ ผูค้น้พบประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยูท่ี่สวนสาธารณะ Fitzroy อนัร่มรื่น 

     ช่ืนชมความน่ารกัของ ขบวนนกเพนกวินพาเหรด ตามธรรมชาตทิี่เกาะฟิลลิป     

      พิเศษ เมนูกุง้มงักร เสรฟิพรอ้มไวนข์าวรสเลิศ อาหารข้ึนช่ือของทอ้งถ่ิน  

                             ถนนสายโรแมนตกิ “GREAT OCEAN ROAD” ชมหิน 12 แท่ง Twelve Apostles  

     รถไฟจกัรไอนํ้าโบราณ Puffing Billy steam Train  
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กาํหนดการเดินทาง :  วนัท่ี        10 – 16  เมษายน  2563 

                                         13 – 19  เมษายน 2563 

                                         24 – 30  เมษายน 2563 
                                                             

 

16.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก (ประตทูางเขา้ 2) แถว D 12 

สายการบินไทยโดยมีเจา้หนา้ท่ีของทางบริษัทฯคอยตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวก เร่ืองกระเป๋า

เดินทางและตัว๋โดยสาร  

19.20 น. ออกเดินทาง  สู่ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 475 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

 

 
 

 07.20  น. เดินทางถึงสนามบินคิงสฟ์อรด์สมิธ นครซิดนีย ์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้     

นําท่านสู่เดินทางสู่ ชายหาดยอดนิยม  Bondi Beach ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีนิยมมาพกัผ่อน และอาบแดดของชาว

ซิดนีย ์อยูท่างตอนใตข้องตวัเมือง ชมอาคารบา้นเรือนท่ีถกูออกแบบใหเ้ขา้กบับรรยากาศชายทะเล แวะชม 

“The Gap"  จุดชมววิบริเวณปากอ่าว ทางเขา้ -ออก ของเรือเดินสมุทร 

นําท่านชมสวนสาธารณะท่ีคู่บ่าวสาวนิยมมาถ่ายรปูมากท่ีสุด Mrs. 
Macquarie’s chair จุดน้ีท่านสามารถถ่ายภาพโอเปรา่ เฮา้สแ์ละ

สะพานฮาเบอรไ์ดพ้รอ้มกนั นําท่านชมและถ่ายภาพดา้นนอกของ  

โอเปรา่ เฮา้ท ์(Opera House) สญัลกัษณ์ของเมืองซิดนีย ์ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร   

บ่าย นําท่านสู่ท่าเรือ เพ่ือล่องเรือชมวิวอ่าวซิดนีย ์ชมทิวทศัน์อนังดงามแสนโรแมนติก ของอ่าวซิดนียซ่ึ์งติดอนัดบั

หน่ึงในสิบอ่าวท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงสอดแทรกดว้ยธงทิวของเรือใบต่างสีสนั  ท่านสามารถ ชมววิเมืองซิดนีย ์

สะพานฮาเบอรบ์ริดจ์  และท่านยงัสามารถถ่ายภาพภายนอก โรงอุปรากรซิดนีย ์ Opera House ตั้งอยู่ริมอ่าว

ซิดนียอ์ยา่งโดดเด่นสวยงามเป็นฉากหลงั  

ไดเ้วลาน้ันนําท่านข้ึนฝัง่ ผ่านชมยา่น The Rock บริเวณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองซิดนีย ์นําท่านชม ตึกสไตล์

วคิตอเรียน QVB (Queen Victoria Building) อายุกวา่ 100 ปี  ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั

มากมาย อาทิเช่น Mayor, David Jones, West Fields, อาทิเช่น ผลิตภณัฑจ์ากเดวดิโจนส ์ครีมบาํรุงผิว

ทาํจากไขมนัแกะ เส้ือผา้ยีห่อ้ดงันําสมยัในยา่นชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร ์หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ของฝากของท่ีระลึกมากมาย

จากยา่นไชน่าทาวน์ท่ีมีช่ือเสียง เช่น ครีมรกแกะ พวงกุญแจ ตุ๊กตาโคอล่า ตุ๊กตาจิงโจ ้นมผ้ึง น้ําผ้ึงฯ                                    

คํา่  บริการอาหารคํา่  อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร   

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ TRAVELODGE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า 

  

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์                                       

วนัท่ีสองของการเดินทาง  ซิดนีย ์ – ชมเมือง – ลอ่งเรือชมอ่าวซิดนีย ์– QVB/ ไชน่า ทาวน ์    ( L / D) 
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เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบลเูมา้ทเ์ท่นส์  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของ "อุทยาน แห่งชาตบิลู

เมา้ทเ์ท่นส"์ ซ่ึงไดร้บัการขนานนามวา่ “หุบเขาสีน้ําเงิน” ชมความงามแปลกตาของยอดเขาสามพ่ีนอ้ง 

"Three Sisters Rock" และทศันียภาพท่ีสวยงามอยา่งใกลชิ้ดบริเวณเหนือหุบเขา  Jamieson และ

สนุกสนานต่ืนเตน้กบัการนัง่รถรางไฟฟ้า Scenic Railway ท่ีมีความชนั 52 องศา ซ่ึงชนัท่ีสุดในโลก 

และกระเชา้ไฟฟ้าตวัใหม ่Scenic Cableway ท่ีทนัสมยั จากน้ันนําท่านเดินทางสู่โคอาล่า ปารค์   

เที่ยง              บริการอาหารกลางวนัแบบ BBQ  ณ โคอาล่า ปารค์   

บ่าย หลงัอาหารนําท่านชม ความน่ารกัของสตัวพ้ื์นเมืองนานาชนิด  ถ่ายรปูคู่กบัโคอาล่า  และสนุกสนานกบั

การป้อนอาหารจิงโจอ้ยา่งใกลชิ้ด ต่ืนตาต่ืนใจกบัการแสดงการสาธิตการตดัขนแกะและการขวา้ง 

บมูเมอแรงท่ีถูกวิธี ท่ีโคอาล่าปารค์ Koala Park ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางกลบัสู่นครซิดนีย ์ 

คํา่  บริการอาหารคํา่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  TRAVELODGE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 
 

                      

 
 

เชา้  บริการอาหารเชา้  และเช็คเอา้ท์ 

นําท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่เมืองเมลเบิรน์   

.......... น.  เดินทางสู่  เมืองเมลเบิรน์ โดยสายการบินภายในประเทศ   

  (เที่ยวบินภายในประเทศ ซิดนีย ์– เมลเบิรน์ ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ช.ม. 35 นาที) 

……… น. ถึงสนามบินเมืองเมลเบิรน์ ชมนครเมลเบิรน์ เมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศ เมืองหลวงแห่งรฐัวิคทอ

เรีย ซ่ึงเต็มไปดว้ยแมกไมน้านาพนัธ ์และไดร้บัสมญานามวา่  Garden City ผ่านชมอาคารรฐัสภาแห่ง

แรกของประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงปัจจุบนัใชเ้ป็นรฐัสภาของประจาํรฐัวิคทอเรีย  นําท่านชมภายนอก

กระท่อมของ กปัตนัคุก๊ Captain Cottage วีระบุรุษผูค้น้พบประเทศออสเตรเลียและดินแดนแปซิฟิก

ตอนใต ้ซ่ึงตั้งอยูใ่นสวนสาธารณะฟิทตซ์อยดอ์นัร่มร่ืน  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําคณะเดินทางสู่เกาะฟิลลิป ตามเสน้ทางเซา้ทกิ์ปสแ์ลนด ์เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสองขา้งทางท่ีเต็ม

ไปดว้ยฟารม์เล้ียงแกะ ววันม ววัเน้ือ สวนผกั ไร่ผลไม ้ และไร่องุ่นสาํหรบัทาํไวน์ ตลอดเสน้ทาง 

วนัท่ีสามของการเดินทาง ซิ ดนีย ์– บลเูมา้ทเ์ทน่ส ์- โคอาลา่ ปารค์                              (B/ L / D) 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง ซิดนีย ์- เมลเบิรน์ – ชมเมือง – ชมกระทอ่มกปัตนัคุก๊ –  

                                      เกาะฟิลลิป – ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน                            (B / L / D)   
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คํา่  บริการอาหารคํา่  ณ ภตัตาคารจีน ล้ิมรสเมนูกุง้มงักร เสริพพรอ้มไวนข์าวรสเลิศ  

อนัเป็นอาหารข้ึนช่ือของทอ้งถ่ิน  

          จากน้ันนําท่านสู่ Phillip Island Nature Park ชมสถานอนุรกัษ์นกเพนกวินท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นท่ีอยู่

 อาศยัตามธรรมชาติของเหล่านกเพนกวินพนัธุเ์ล็กท่ีสุดในโลก Fairy penguin ในยามพระอาทิตยต์กดิน  

          ชมฝงูนกเพนกวินท่ีน่ารกั พากนัเดินพาเหรด Penguin Parade ข้ึนฝัง่กลบัสู่รงัเป็นจาํนวนมาก  
                    ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางกลบัเมืองเมลเบิรน์  

                    นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ  THE VICTORIA HOTEL 3 หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 
  

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางเลียบชายฝัง่มหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้

ตามเสน้ทางสาย  Great Ocean Road ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็น

เสน้ทางท่ีสวยท่ีสุดในโลก ระหวา่งการเดินทางใหท่้านชม

ความงามของทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีกั้นระหวา่งความชุ่มช่ืน

ของชายฝัง่ทะเลและความแหง้แลง้ของดินแดน  Down 

under สู่ อุทยานแห่งชาติพอรต์แคมป์เบลล ์(Port Campbell National Park)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนัแบบตะวนัตก  ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

นําท่านชมหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยข์องโลก  Twelve 

Apostles ซ่ึงตั้งช่ือตาม 12 นักบุญศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนา

คริสต ์ท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงสรา้งไว ้ยงัเป็นสถานท่ียอด

นิยมท่ีใชถ่้ายทาํภาพยนตรจ์ากทัว่โลก อาทิภาพยนตร์

เร่ือง Jaws ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก  

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลบัสู่นครเมลเบิรน์ 

คํา่   บริการอาหารคํา่   ณ ภตัตาคารจีน  

   นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ   THE VICTORIA HOTEL 3 หรือเทียบเท่า 

 

 
 

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท์ 

 
 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง เมลเบิรน์ – ถนนสายโรแมนตกิ “เกรทโอเช่ียน”- เมลเบิรน์       (B / L / D) 

วนัท่ีหกของการเดินทาง   เมลเบิรน์ – Puffing Billy Steam Train – ชอ้ปป้ิง - สนามบิน   (B / L / D)   
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นําคณะเดินทางสู่เมืองดนันีดอง เพ่ือเดินทางสู่สถานีรถจกัรไอ

น้ําโบราณ  ใหท่้านไดนั้ง่รถจกัรไอน้ําโบราณ Puffing Billy 

Steam Train ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนถ่าย

ลาํเลียงถ่านหินระหวา่งเมือง และปัจจุบนัไดถู้กดดัแปลง

นํามาใชใ้นในการท่องเท่ียว ใหท่้านไดนั้ง่หอ้ยขาและ

เพลิดเพลินกบัการชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาเสน้ทางวิ่งของรถไฟ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางกลบัเมลเบิรน์ อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั ท่ีหา้งสรรพสินคา้ดงัๆ 

มากมาย อาทิเช่น Mayor, David Jones, West Fields ตามอธัยาศยั อาทิ เช่น ผลิตภณัฑจ์ากเดวดิโจนส ์

ครีมบาํรุงผิวทาํจากไขมนัแกะ เส้ือผา้ยีห่อ้ดงันําสมยัในยา่นชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร ์ 

คํา่   บริการอาหารคํา่ อาหารไทย  ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบินทลู่ามารีน เมืองเมลเบิรน์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัประเทศไทย  

23.30  น.   ออกเดินทาง  สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 462 

 

 

06.00  น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

 

 
 

อตัราค่าบรกิารรายการซิดนีย ์- เมลเบิรน์ เกรทโอเช่ียน โรด้ 7 วนั 4 คืน (AU83TG) 

 
วนัเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
(พกัหอ้งคู่)  
หอ้งละ 2ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 
พกัเดีย่ว 

จ่ายเพิม่ 

ผูใ้หญ่พกัรวม 

3 ท่าน  

ท่านท่ี 3 ลด  1 ผูใ้หญ่ 
มีเตียง+ 

2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียง+ 

2 ผูใ้หญ่ 

10-16 เม.ย. 63 68,900 65,900 62,900 58,900 9,900  

 
 

N/A 
13-19 เม.ย. 63 68,900 65,900 62,900 58,900 9,900 

24-30 เม.ย. 63 67,900 64,900 61,900 57,900 9,900 

ราคาไม่รวมตัว๋ 45,900 43,900 41,900 39,900 9,900 
 

หมายเหตุ   1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทวัรจ์ะตอ้งมีผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปเท่าน้ัน  

หากผูเ้ดินทางไมค่รบ 15 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาทวัร ์ 

2.  รายการทวัรใ์นโปรแกรม สามารถสลบัไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัสภาพภมิูอากาศ                           

ทั้งน้ี จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ ของลกูคา้เป็นสาํคญั 
 

 

 

อตัราน้ีรวม 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง   สุวรรณภมิู กรุงเทพ   
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1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy class)  ไป – กลบั กรุงเทพฯ  – ซิดนีย ์// เมลเบิรน์  – กรุงเทพฯ   โดยสายการบิน

ไทย  (TG)    (ตอ้งเดินทางไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน)  

2. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy class)  ซิดนีย ์- เมลเบิรน์  โดยสายการบินภายในประเทศ  (ตอ้งเดินทางพรอ้มกรุป๊

เท่าน้ัน) 

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่   และค่าน้ํามนัจากสายการบิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2563  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ 

Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรบัเพ่ิมข้ึนหลงัจากน้ี 

4. ค่าประกนัอุบติัเหตุ การเดินทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ

วงเงิน 500,000  บาท  (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุน้อยกวา่  2 ปี และ ผูใ้หญ่

อายุมากกวา่ 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

5. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซี่าประเทศออสเตรเลีย ประเภทท่องเท่ียว (ค่าธรรมเนียมวซี่าทางสถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียม 

    ใหก้บัท่าน  ไม่วา่ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)(ปรบัค่าธรรมเนียมวซี่าใหม่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563) (หาก 

    ทางสถานทตูไดก้าํหนดวนัยืน่วซี่าของคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามกาํหนดได ้และประสงคใ์หท้างบริษัทฯยืน่ให ้มี 

    ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติม ท่านละ 500 บาท หรือ ท่านไปดาํเนินการยืน่วซี่าดว้ยตนเอง ) 

6. ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) พรอ้มอาหารเชา้  (ไม่รวมค่าคนยก

กระเป๋าท่ีโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีคนยกกระเป๋าเพียงพอ ท่านควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพ่ือความรวดเร็ว 

ปลอดภยัและสะดวกในการเดินทาง) 

7. รวมอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ   (จีน  หรือ  พ้ืนเมือง หรือ ไทย) 

8. น้ําด่ืมขวดเล็ก แจกบนรถ 

9. ค่ารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอ้มพนักงานขบัรถท่ีชาํนาญทาง (รวมทิปพนักงานขบัรถ)   

10. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีระบุตามรายการ 

11. หวัหน้าทวัรข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีมีประสบการณ์บริการอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  

(ไม่รวมทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์)  ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างดา้ว 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย  3 % 

3. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์  ค่าซกัรีด,  ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั (มินิบาร)์  และทีวชี่องพิเศษ, ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ นอกเหนือจากท่ีทวัรจ์ดัให ้

4.  ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์แลว้แต่ความประทบัใจ ซ่ึงเป็นการแสดงน้ําใจใหก้บัผูใ้หบ้ริการตามหลกัปฏิบติัสากล  

5. ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรมั / ท่าน) 

6. ค่าอินเตอรเ์น็ทไวไฟ WIFI ในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมท่ีประเทศออสเตรเลียไม่มีฟรี WIFI หากผูเ้ขา้ 

     พกัตอ้งการใชอิ้นเตอรเ์น็ท อาจจาํเป็นตอ้งซ้ืออินเตอรเ์น็ท WIFI เป็นรายชัว่โมง หรือรายวนั   
 

เง่ือนไขการจอง 

1. กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าอยา่งน้อย 50 วนั ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 30,000  บาท ภายใน 3 วนั  

นับจากวนัจอง  

2. ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 25 วนั มิฉะน้ันถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางอตัโนมติั และไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

3. ในการยืน่ขอวซี่า เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่งมอบเอกสาร

ประกอบการยืน่วซี่าอยา่งน้อย 6 สปัดาห์ ก่อนวนัเดินทาง  (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบรูณ์ ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏิเสธ

การอนุมติัวซี่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่าอีกครั้งหน่ึง) 
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- หากท่านไม่สามารถไปยืน่วซี่าตามวนัท่ีทางสถานทตูกาํหนดพรอ้มกบัคณะได ้ และประสงคใ์หท้างบริษัทฯยืน่ให ้มีค่าใชจ้า่ย

เพ่ิมเติม ท่านละ 500 บาท หรือ ท่านไปดาํเนินการยืน่วซี่าดว้ยตนเอง   

4. ในกรณีท่ียงัไม่รูผ้ลวซี่าของท่าน และหากทางบริษัทฯ จาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินกบัทางสายการบินก่อน ทางลกูคา้ 

     จะตอ้งจา่ยเงินค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ และ 
     ไม่คืนค่ามดัจาํทั้งหมด  

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 50 วนัก่อนการเดินทาง หรือ ก่อน 60 วนั ก่อนการเดินทาง ในช่วงวนัหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล เช่น ปี

ใหม่ สงกรานต ์ช่วงเดือนตุลาคม คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 

2. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 31- 49 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึเงินมดัจาํ 30,000 บาท 

3. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 25- 30 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึเงินค่าทวัร ์50% ของมลูค่าทวัรท์ั้งหมดต่อ

ท่าน ทุกกรณี 

4.  แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 16 - 24 วนัก่อนการเดินทาง  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ยดึเงินค่าทวัร ์75% ของมลูค่าทวัรท์ั้งหมด

ต่อท่าน ทุกกรณี 

5. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 1- 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 100 % ทุกกรณี  

6. ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทางทุกกรณี หรือถกูปฏิเสธการออกเมือง - เขา้เมืองใดๆ จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัรบ์างส่วน 

      หรือทั้งหมด 

7. กรณีท่ีท่านไดร้บัการอนุมติัวซี่าผ่านแลว้ แต่หากท่านยกเลิกการเดินทางอนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือทั้งหมด 

     ในคณะของท่านไม่ไดร้บัการอนุมติัวซี่า ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลอะไรก็ตามอนัเป็นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทตู  

     ซ่ึงทาํใหมี้ผลกระทบต่อจาํนวนผูเ้ดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด     
 

การถูกปฏิเสธวีซ่า 

1. หากท่านถกูปฏิเสธการออกวซี่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดหรือหากตอ้งการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า 

      ใหม่ ท่านตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมวซี่าใหม่พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทตูพิจารณาผลวซี่าล่าชา้ ไม่ทนักาํหนดวนัเดินทาง สถานทตูจะไม่คืนค่าธรรมเนียมวซี่าท่ีไดช้าํระไปแลว้  

       และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

3. หากเหตุผลในการปฏิเสธการออกวซี่า เน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม ใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ หรือผิดวตัถุประสงคใ์นการ 

       ยืน่ขอวซี่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากท่ีท่านไดร้บัการอนุมติัวซี่าผ่านแลว้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้  

       สถานทตูฯ เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานทตู  เร่ืองวซี่าของท่าน  เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว ้

       เป็นสถิติของบริษัท และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

***การพิจารณาอนุมติัวีซ่า ข้ึนอยู่กบัดลุยพินิจของทางสถานทูต เท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้  ซ่ึงทาง

สถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศท่ีระบุ

เท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้  และหากตอ้งการยื่นคาํรอ้ง

ขอวีซ่าใหม่  ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ และเตรียมเอกสารชุดใหม่ ทุกครั้ง / บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกอง

ตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย  

)***  

หมายเหต ุ
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1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง ก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน หรือผูร้ว่ม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวซี่าของทางสถานทตู ไดค้รบ 15 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้

ทั้งหมด โดยจะหกัค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยืน่ใหเ้ท่าน้ัน หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นให ้ถา้ตอ้งการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถึงความ  

สะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

3. ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ 

หอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ  3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่

ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ  3 เตียงเด่ียวแต่อาจจะไดเ้ป็น  1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม และขนาดของ

หอ้งพกัอาจไม่เท่ากนั 

4. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีมีส่ิงของสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละ

เหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภยัธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงรอบเรือนําเท่ียว  ความไม่สงบทาง

การเมือง  การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน  

5. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เขา้เมือง ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นประเทศใด  เน่ืองจากมีส่ิง

ผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง เส่ือมเสีย หรือ ดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ถือเป็นเหตุผลท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผิดชอบของบริษัท   

ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  

7. หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นประเทศใด จนทาํใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ผูเ้ดินทางในคณะ

ทวัรท่์านอ่ืนรวมถึงหวัหน้าทวัรไ์ม่สามารถรอท่านได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  
 

เอกสารประกอบการยืน่ขอวีซ่า 
1. หนังสือเดินทาง (Passport)  ท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกวา่  6 เดือนนับจากวนัเดินทาง และหนังสือเดินทางตอ้งมี

หน้าเหลืออยา่งน้อย 2 หน้า (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ เล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลียหรือไม่ก็

ตามควรนําไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซี่า) 

2. รปูถ่ายปัจจุบนัหน้าตรง พ้ืนหลงัสีอ่อน ไม่ยิ้ มเห็นฟัน ไม่สวมแวน่ตา ไม่สวมหมวก ขนาด  2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ  (ควรมีอายุไม่เกิน 

6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รปู) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู 

3. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด  

4. สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชุด หรือ สาํเนาใบสติูบตัร (กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 15 ปี) 1 ชุด  

5. สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถา้มี) 1 ชุด 

6. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสไม่ไดเ้ดินทางไปดว้ย กรุณาแนบสาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของคู่สมรสมา

ดว้ย),  สาํเนาทะเบียนใบหยา่  หรือ สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ) 1 ชุด 

7. หลกัฐานการทาํงาน   

• กรณีเป็นพนักงาน  - หนังสือรบัรองการทาํงานจากบริษัทท่ีท่านทาํงานอยู ่โดยระบุตาํแหน่ง เงินเดือน วนัเดือนปี 

    ท่ีเร่ิมงาน และช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้างานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากน้ันจะกลบัมาทาํงานตามปกติ 

          พรอ้มตราประทบัตราบริษัท (ถา้มี) 
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•  กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ  - สาํเนาใบทะเบียนการคา้ , หนังสือรบัรองการจดทะเบียนการคา้, หนังสือรบัรอง 

    บริษัทฯ ท่ีคดัสาํเนาไวไ้ม่เกิน 6 เดือน เซ็นช่ือผูมี้อาํนาจพรอ้มประทบัตราบริษัท (ถา้มี)   

•  กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวสิาหกิจ - หนังสือรบัรองจากหน่วยงาน/ตน้สงักดั และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 

•  กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา  - สาํเนาบตัรนักศึกษา หรือหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือ สถาบนัท่ีท่าน 

    กาํลงัศึกษาอยู ่หรือ สมุดรายงานประจาํตวันักเรียน 

•  กรณีเป็นแม่บา้น  -  ตอ้งเตรียมหลกัฐานของสามี (สาํเนาทะเบียนบา้น สาํเนาบตัรประชาชน หลกัฐานการงาน  

    และหลกัฐานทางการเงิน) พรอ้มสาํเนาทะเบียนสมรส  (กรณีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสใหท้าํหนังสือรบัรอง / ช้ีแจง  

     ความสมัพนัธ)์ 

8. หลกัฐานการเงิน (สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี) โปรดเตรียมอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 

• ขอ Statements บญัชีออมทรพัยจ์ากธนาคาร ยอ้นหลงั 6 เดือน ตวัจริงท่ีมีตราประทบัจากธนาคาร  หรือ 

• สมุดเงินฝากบญัชีออมทรพัยต์วัจริง อบัเดต ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้มสาํเนา 1 ชุด (สมุดเงินฝาก ไม่สามารถขอ 

      คืนระหว่างการพจิารณาวีซ่าได ้ทางสถานทูตจะคืนมาพรอ้มเล่มพาสปอรต์เท่านัน้ – ฉะนัน้แนะนาํใหข้อ  

       Statements จากธนาคารจะสะดวกมากกว่า)   

9. กรณีท่ีเด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี  ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดา ตอ้ง ใหทั้ง้บิดาและมารดา ทาํหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไป

ตา่งประเทศ หรอื หากเดินทางไปกบับิดา หรอื มารดา ท่านใดท่านหน่ึง ตอ้ง ใหบิ้ดา หรอื มารดา ท่านท่ีไม่ไดเ้ดินทางไป

ดว้ย ทาํหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศ  โดยขอหนังสือยนิยอมจากทางอาํเภอหรือเขตท่ีท่านอยูเ่ท่าน้ัน โดยมี

นายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตลงลายมือช่ือและตราประทบัจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งและระบุช่ือเด็กท่ีเดินทางไป

ดว้ย  พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของบิดาและมารดา  

• ถา้เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  -  จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผู้

น้ัน เช่น สาํเนาใบหยา่ พรอ้มทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูร้บัผิดชอบเด็ก  

• ถา้เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น -  จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนังสือ 

รบัรองบุตรบุญธรรม 

10.  หากเดินทางรว่มกบัญาติพ่ีน้อง หรือเยีย่มเยยีนญาติพ่ีน้อง ใหแ้สดงหลกัฐานท่ียนืยนัความสมัพนัธ ์เช่นสาํเนาทะเบียนสมรส, 

สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาใบสติูบตัร หรือเขียนหนังสือช้ีแจงความสมัพนัธ์ 

11.  กรณีท่ีมีผูส้นับสนุน/รบัรองค่าใชจ้า่ยใหท่้าน โปรดแสดงหลกัฐานของความสมัพนัธแ์ละสถานภาพทางการเงินผูน้ั้น รวม

หลกัฐานการติดต่อระหวา่งกนัเช่น จดหมายเชิญ อีเมล ์ค่าใชจ้า่ยจากการติดต่อทางโทรศพัท ์รปูถ่าย และหลกัฐานการโอนเงิน

หากไดใ้หก้ารดแูลดา้นการเงิน และหลกัฐานแสดงสถานภาพทางการเงินของสปอนเซอร ์

•     หากผูส้นับสนุน / รบัรองค่าใชจ้า่ยใหท่้านเป็นคนออสเตรเลียและไม่ไดเ้ป็นญาติพ่ีน้องของท่าน โปรดแสดงหลกัฐานแสดง

ความสมัพนัธท่ี์ชดัเจน ระหวา่งท่านและผูส้นับสนุน 

12. กรณีเป็นผูส้งูอายุ อายุ 75 ปีข้ึนไป จะตอ้ง ซ้ือใบประกนัสุขภาพสาํหรบัผูส้งูอายุ ท่ีเดินทางไปต่างประเทศ (ซ้ือจากบริษัท

ประกนัภยั / ค่าใชจ้า่ยในการทาํประกนัสุขภาพการเดินทางสาํหรบัผูส้งูอายุ ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ ทวัร์) ส่งมาพรอ้มเอกสาร

อ่ืนๆ เพ่ือทาํการยืน่เอกสารทั้งหมดเขา้สถานทตูไปก่อน จากนั้นทางสถานทตูจะใหแ้บบฟอรม์การตรวจสุขภาพมา(โดยส่งไปท่ี

อีเมลล ์ท่ีท่านใหไ้ว)้ เพ่ือใหท่้านปร้ินแบบฟอรม์ น้ัน นําไปตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาล ตามท่ีทางสถานทตูกาํหนดเท่าน้ัน และใน

บางกรณี ทางสถานทตูฯ อาจจะตอ้งการใหมี้การตรวจสุขภาพเพ่ิมเติม ซ่ึงข้ึนอยูใ่นดุลยพินิจของสถานทตูฯ 

13.  ทางสถานทตูออสเตรเลีย ไดเ้ร่ิมดาํเนินการจดัเก็บขอ้มลู ไบโอเมตตริกซ ์ของผูเ้ดินทางทุกท่าน ฉะน้ันหลงัจากไดร้บัการนัด

หมายการยืน่วซี่าจากทางสถานทตูแลว้ ท่านตอ้งมาท่ีศนูยย์ืน่วซี่าออสเตรเลียดว้ยตวัเองเพ่ือทาํการสแกนลายน้ิวมือ   

 
 

หมายเหต ุ  :   สาํหรบัหนังสือเดินทางจนีหรือตา่งดา้วจนี ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่ามากกว่า 30 วนัทาํการ  
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กรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซ่ีาของท่าน 

ข้อมูลที่ทา่นกรอกมาให้น้ี ทางบริษัทฯ จะทาํการกรอกลงในฟอร์มเพ่ือย่ืนวีซ่า  

ฉะน้ัน ขอให้ทุกทา่นให้ข้อมูลตามความเป็นจริง   

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

2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกิด  ..................................................... 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี).......................................................................................................................................  

4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก)..................................................................................................................... ........... 

......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.......................................  

โทรศพัทบ์า้น .....................................................   

5. เบอรมื์อถือ ..................................................... (ทางสถานทตูอาจมีการโทรหาท่าน หรอืไม่มีก็ได ้ฉะน้ัน โปรดใหเ้บอร ์

    มือถอืท่ีสามารถตดิตอ่ท่านไดส้ะดวก) 

6. อาชีพปัจจุบนั ....................................... ตาํแหน่ง ...................................วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมทาํงาน ......................... 

ช่ือสถานท่ีทาํงาน หรือรา้นคา้ ................................................................... ท่ีอยู ่...................................................  

.......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.............................  

โทรศพัทท่ี์ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

7. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส   (.....) หยา่  (.....) ม่าย  (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 

ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่มรส 

ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................  

ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................................................  

โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ...................................................  

8. ท่านมีสมาชิกในครอบครวัท่ีจะเดินทางไปในครั้งน้ีดว้ยกนัหรือไม่  (.....) ไม่มี    (.....)  มี  กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................  

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................  

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................  

9. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา ..................................................................................  

ท่ีอยู ่................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์..................  

โทรศพัท ์.................................................  

10. ท่านมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางครั้งน้ีหรือไม่  (.....) ไม่มี    (.....)  มี  กรุณาระบุ 

  ช่ือผูส้นับสนุน .............................................................................................ความสมัพนัธ ์..........................................  

12. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศออสเตรเลีย มากอ่นหรือไม่  (.....) เคย     (.....)  ไม่เคย 

13. ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่ามากอ่นหรือไม่  (.....)  ไม่เคย        (.....)  เคย จากประเทศ.......................................... 

                                                                                       เม่ือ ......................................... 

                                                                              (.....)  เคย จากประเทศ.......................................... 

                                                                                       เม่ือ ......................................... 

หมายเหตุ ข้อ13 ข้อน้ีสาํคัญมาก หากทา่นตอบผิดหรือตอบไม่ตรงตามความเป็นจริง อาจจะมีผลทาํให้สถานทูตปฏเิสธ 

วีซ่าหรือออกวีซ่าไม่ทนัวันเดินทางได้ 



 

                                                                    Au 83 TG: SydMel O’Road 7 Days (TG) Apr 2020 

   ***การพิจารณาอนุมติัวีซ่า ข้ึนอยู่กบัดลุยพินิจของทางสถานทูต เท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้  ซ่ึงทาง

สถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้ม  ( ไม่ใช้หลักฐานปลอม  หรอืใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จ  )และมีความ

ประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวหรือทาํงานยงัประเทศท่ีระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่

คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้  และหากตอ้งการยื่นคาํรอ้งขอวีซ่าใหม่  ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ และเตรียม

เอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง)                                               ลงช่ือผูส้มคัร ..................................................................... 

 
 

    

Have a nice trip 
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