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         SYDNEY OF DREAM 5D3N BY TZ 
เยอืนเมืองซิดนีย ์นครแห่งความสวยงามประเทศออสเตรเลีย 

ชมความงามของอ่าวซิดนีย ์โรงละครโอเปรา่เฮา้ส ์สญัลกัษณข์องเมือง 

ชมสตัวพ์ื้ นเมืองของออสเตรเลียท่ีแสนน่ารกั เช่น หมีโคลาอ่า / จงิโจ ้

สมัผสัมนตเ์สน่ห ์และความยิง่ใหญ่ของอุทยานบลเูมา้ทเ์ทน่ส ์

ชอ้ปป้ิงจุใจ อิสระชอ๊ปป้ิง 1 วนัเตม็ 

 

ราคาเริม่ตน้ 31,999 บาท  พกัโรงแรมเดียว 3 คืน 

เดินทางเดือน เมษายน-กรกฎาคม 2560 
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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สงิคโปร ์

13.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประต ู5 

เคานเ์ตอร ์6 สายการบินสกู๊ตแอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกเรือ่งกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

15.50 น. ออกเดินทาง นครซิดนีย ์โดยสายการบินสกูต๊แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TZ291 

 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

20.00 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี  ประเทศสงิคโปร ์เพื่อรอเปลี่ยนเครือ่ง ทุกท่านสามารถเดินซ้ือ

สนิคา้ DUTY FREE หรอืใชบ้รกิารของสนามบินสงิคโปรไ์ด ้จนถึงเวลาเรยีกข้ึนเครือ่ง 

 

วนัที่สอง สิงคโปร ์– ซิดนีย ์(ออสเตรเลีย) – หาดบอนได – เดอะแก็ป – โรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์–  

มา้หินมิสซิสแม็คควอรี ่– ไชน่าทาวน ์  

01.45 น. ออกเดินทางสู ่นครซิดนีย ์โดยสายการบินสกูต๊แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TZ002 

(ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

12.30 น. ถึง สนามบินคิงสฟ์อรด์สมิธ นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศ

ไทย 3 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านผ่านชม หาดบอนได (Bondi Beach) หาดทรายท่ีหนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพกัผ่อน

วนัหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดดอนัสดชื่น ท่ีนิยมเล่นกระดานโต้

คล่ืน หาดทรายแห่งน้ียงัไดเ้ป็นเสน้ทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลยบ์อลชายหาดในคราวท่ี

จดักีฬาโอลิมปิก ปี 2000 ชม เดอะแกป๊ (The Gap) จุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งท่ีท่านจะไดช้ม

ทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเขา้ซิดนียใ์นทางเรือ 

ในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อตา้นขา้ศึก

ท่ีเขา้มาทางเรือในยามสงคราม ชมโรงละครโอเปร่า 

เฮา้ส์ และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนคร

ซิดนีย ์ 

 จากน้ันน าท่านชม โรงละครโอเปร่าเฮา้ส  ์(OPERA 

HOUSE) ส่ิงก่อสรา้งท่ีโดดเด่นดว้ยหลงัคารูปเรือซอ้น

กนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยั

ท่ีสรา้งชื่อเสียงใหก้ับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ดว้ย

งบประมาณในการก่อสรา้งกว่ารอ้ยลา้นเหรียญ ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 14 ปี องคก์าร
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ยเูนสโกไดข้ึ้ นเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสิร์ต หอ้ง

แสดงละคร หอ้งภาพยนตร ์และรา้นอาหารจ านวนมาก ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัสะพานฮารเ์บอร ์ 

ท่ีเชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางดา้นเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เขา้หากัน ชม ม้าหินของมิสซิส

แม็คควอรี่ มา้นัง่หินตวัโปรดของภริยา ผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรฐันิวเซาทเ์วลส ์ซ่ึงเป็นม้า

หินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ดา้นหน้าเป็นอ่าวซิดนียท่ี์สวยงาม  และยงัเป็นจุด

ถ่ายรูปท่ีสวยงามท่ีท่านจะเห็นโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์และสะพานฮารเ์บอรซ่ึ์งเป็นสญัลกัษณข์อง

นครซิดนีย ์จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ แหล่งรวมรา้นอาหารจีนและอาหาร

เอเชียนานาชนิด รวมถึงรา้นขายเส้ือผา้ ตลาดขายผักผลไม ้และรา้นขายของท่ีระลึกต่างๆ ใน

ราคายอ่มเยาว ์อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั DEVERE SYDNEY HOTEL, SYDNEY หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม ซิดนีย ์– อุทยานแห่งชาตบิลเูมา้ทเ์ท่นส ์– เขาสามอนงค ์– รถรางไฟฟ้า –   

  SCENIC BABLEWAY – สวนสตัวโ์คอาล่า ปารค์  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม ท่ีเต็มไปดว้ยตน้ยคูา

ลิปตสัเวลามองในระยะไกลจะเป็นสีน ้าเงิน ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของนกและ สตัวน์านาชนิด ท่ีอาศยัอยู่

ตามธรรมชาติ ผ่าน KATOOMBA เมืองเล็กๆท่ามกลางหุบเขา น าท่านชม เขาสามอนงค ์

(THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามกอ้นรูปทรงแปลกตา เกิดจากฝนและลมพัด 

จนเกิดเป็นต านานความรักอันแสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอริจิ้ นสามตนท่ีถูกสาปใหเ้ป็นหิน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  SCENIC WORLD น าท่านเปล่ียนบรรยากาศขึ้ น  รถรางไฟฟ้า 

(KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ท่ีดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมยัก่อนมีความชนัถึง 45 

องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชนัสู่หุบเขาดา้นล่างอย่างน่าต่ืนเตน้และหวาดเสียว จากน้ันน า

ท่านขึ้ นกระเชา้ SCENIC CABLEWAY จากใตหุ้บเขา สู่ดา้นบนพรอ้มชมความงดงามของหุบเขา

สีน ้ าเงิน นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชมความสวยงามของยอดเขาสามอนงคใ์นมุมท่ีแตกต่าง ( 

กรณี RAILWAY ปิดปรบัปรุง ท่านสามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึ้ นหรือลงหุบเขาแทน)  
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตวโ์คอาล่า ปารค์ (KOALA PARK) ชมความน่ารักของสัตวพ้ื์นเมือง 

อย่างใกล้ชิด อาทิ เช่น โคอาล่า, จิงโจ,้ วอมแบท ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า 

สนุกสนานกบัการป้อนอาหารจิงโจอ้ย่างใกลช้ิด พรอ้มชมการสาธิตการตัดขนแกะ อิสระตาม

อธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั DEVERE SYDNEY HOTEL, SYDNEY หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ อิสระเตม็วนันครซิดนีย ์(ไกดพ์าเที่ยวตามสถานที่ตา่งๆ ไม่มีรถโคช้บรกิาร)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวันทางไกดจ์ะแนะน าสถานท่ีหลักๆและการเดินทางเบ้ืองตน้ โดยท่านสามารถ

เดินทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ท่ีมีครอบคลุมอยูท่ัว่เมืองเมลเบิรน์ทั้งรถไฟใต้

ดิน รถเมล์ หรือ รถTAXI โดยท่านอาจ

เดินทางสู่  พอร์ต สตีเฟ่นส์ เมืองตาก

อากาศ ท่ีชาวซิด นี ย์ นิ ยม เดินทางมา

พกัผ่อน ใหท่้านไดส้มัผัสประสบการณ์อนั

ต่ืนเต้นกับการนั่งรถ 4WD ตะลุยเนิน

ทราย และการเล่นแซนดูนบอรด์กระดาน

ล่ืนไถลลงจากเนินทรายสูงนับ 10 เมตร 

พรอ้มชมวิวอันงดงามของท้องทะเลและ

เนินทรายสีทอง 
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หรือเดินทางสู่  ท่าเรืออ่าวเนลสัน  (NELSON BAY) พรอ้มล่องเรือชมความน่ารักของ

ปลาโลมาปากขวด ท่ีอาศยัอยู่ตามธรรมชาติเพลิดเพลิน กบัการชมปลาโลมาแสนรู ้ท่ีจะว่าย

เคียงคู่ไปกบัเรือของท่านอยา่งใกลช้ิด นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชมนกนานาชนิด ท่ีอาศยัอยูใ่น

อ่าวแหง่น้ีอีกดว้ย   

หรือชอ้ปป้ิงส้ินคา้แบรนด์เนมส์ หา้งควีนสวิ์คตอเรีย (Queen Victoria Building) ตั้งอยู่ท่ีใจ

กลางนครซิดนีย ์อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ถูกลอ้มรอบดว้ยถนนทั้ง 4 ดา้น บริเวณดา้นหนา้ตึกมี

รูปป้ันของควีนวิคตอเรีย ท่ีท าจากบรอนซห์รือส าริดตั้งอยู ่ภายในประกอบไปดว้ยแหล่งรวบรวม

สินคา้ท่ีใหญ่มาก อาทิเช่น สินคา้พีนเมือง, เส้ือผา้ของแบรนดเ์นม, ครีมทาผิว และของท่ีระลึก

ต่าง ๆ 

หรือชม ซิดนียอ์ควาเรียม พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าทางทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ภายในมี

การจดัแสดง ซ่ึงแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ เช่น โซนตูป้ลา, โซนอนุบาลแมวน ้า และโซนอุโมงคใ์ต้

ทะเลขนาดใหญ่ และมีความยาวถึง 160 เมตร มีหลังคากระจกอะครีลิคใส ท่ีจ าลองเป็นแนว

ปะการงั The Great Barrier Reef ซ่ึงเป็นแนวปะการงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

**อิสระอาหารเที่ยงและอาหารเยน็เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและชอ้ปป้ิง** 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั DEVERE SYDNEY HOTEL, SYDNEY หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ ซิดนีย ์– สนามบินคิงสฟ์อรด์สมิธ – สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคิงสฟ์อรด์สมิธ เพื่อตรวจเช็คอินเอกสารและเตรียมตวัเดินทาง

กลบั  

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกูต๊แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TZ001 

(ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

18.50 น. เดินทางถึง สนามบินสงิคโปร ์เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน 

22.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกูต๊แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TZ292 

(ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

*************************************** 
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อตัราค่าบริการ   

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

12 – 16 เมษายน 2560 45,999 45,999 45,999 6,000 32,999 

29เมษา-03พฤษภาคม 60 32,999 32,999 32,999 6,000 20,999 

10 – 14 พฤษภาคม 2560 32,999 32,999 32,999 6,000 20,999 

14 – 18 มิถุนายน 2560 31,999 31,999 31,999 6,000 19,999 

08 – 12 กรกฎาคม 2560 32,999 32,999 32,999 6,000 20,999 

 

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 

**ราคาน้ีไม่รวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 
  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  TZ01 SYDNEY OF DREAM 5D3N JUL17 -TZ-W12 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว(Single) ,

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่

ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะ

ไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เน่ืองจากโรงแรมน้ันไม่

สามารถจดัหาได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในออสเตรเลียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในออสเตรเลียท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะ

ทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกต่างกนั 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถและหวัหนา้ทวัร ์1,500 บาท / ทริป 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่วีซ่าเชงเกน้(กรณีใหย้ืน่วีซ่าให ้ค่าธรรมเนียม+บริการ 5,000บาท) 
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เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของ

ทางบริษัท 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ี

บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
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3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของ

ทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ี

ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่าน

ยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะ

เดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 
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7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน

ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน 

ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใต้

ทอ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

1. ห

นั ง

สอืเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มีอายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งไม่ต า่ 

1) กวา่ 2 หนา้ (แนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาดว้ย) พรอ้มถ่ายส าเนาหนา้ที่มีการเดินทางเขา้-ออก 

หรอืมีวีซ่าตดิมาทั้งหมด (ส  าคญัมาก) 

*** การยื่ นวซี่าออสเตรเลียไม่จ  าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง 

(ถา้มี) หรอื ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ยื่ นได ้แตห่ากใหท้างบรษิัทฯ มา จะดกีวา่เน่ืองจากทางบรษิทัฯ จะ

น าพาสปอรต์ไปรูดเลม่ท่ี VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท่ี้บรษิัทฯ ทางลูกคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ วนั

เดนิทาง *** 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป ฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่าน้ัน หา้มสวม 

แวน่ตา (รูปถ่ายตอ้งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ณ วนัยืน่) 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  TZ01 SYDNEY OF DREAM 5D3N JUL17 -TZ-W12 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถ่ายหนา้แรกท่ีมีเลขท่ีบา้นคู่กบัชื่อผูส้มคัร) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

(กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้ ใหแ้นบเอกสารมาดว้ย) 

6. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี กรณีเคยมีการเปล่ียน) 

7. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบูรณ)์ 

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน / จดหมายรบัรองการเรียน)  

จดหมายตอ้งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวนัยืน่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน  

(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของบริษัท/รา้นคา้: หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทบัตราและเซ็นรบัรอง / 

ทะเบียนพาณิชยท่ี์มีชื่อผูเ้ป็นเจา้ของกิจการรา้นคา้ 

 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

สถานทูตของแต่ละประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตรา

ประทบั ท่ีอยู ่และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ / จดหมายชี้ แจงตนเองเก่ียวกบัการ

เกษียณอายุ 

 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: จดหมายรบัรองการศึกษาฉบับจริง ระบุชื่อผูส้มัคร พรอ้มทั้งระบุ

ระยะเวลาหยุดเรียน / ส าเนาบตัรประจ าตวันักเรียน นักศึกษา 

 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน/พอ่บา้นแม่บา้น: จดหมายช้ีแจงตนเอง 

9. ส าเนาสลิป เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน (ถา้มี) 

10. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรพัย ์เท่าน้ัน   

 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ฉบับจริงซ่ึงออกจากธนาคารโดยตรง 

ระบุชื่อเจา้ของบัญชีใหค้รบถว้น (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายุไม่

เกิน 15 วนั นับจากวนัท่ียืน่วีซ่า 

 หลักฐานการเดินบัญชี BANK STATEMENT ยอ้นหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ซ่ึงออกจากธนาคาร

โดยตรงมียอดเงินไม่ต า่กวา่ 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน มีอายุไม่เกิน 15 วนั นับจาก

วนัท่ียืน่วีซ่า 
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 สมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยอ์พัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและตอ้งน ามาแสดงแก่เจา้หนา้ท่ีสถานทูตใน

วนัสมัภาษณ ์

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมดุบญัชีเลม่เดยีวกนั*** 

 บญัชีฝากประจ า FIXED สามารถน ามาแนบประกอบการยืน่ได ้แต่ท่านตอ้งมีบญัชีหลกั 

ในการยืน่วีซ่าคือบญัชีออมทรพัย ์หากตอ้งการแนบบญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 

o หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ของ บญัชีฝากประจ า  

ฉบับจริงซ่ึงออกจากธนาคารโดยตรง ระบุชื่อเจา้ของบัญชีใหค้รบถ้วน (สะกดชื่อ-

นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน 15 วนั นับจากวนัท่ียืน่วีซ่า 

 ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า ยอดเงินไม่ต า่กวา่ 100,000 บาท 

 

(สถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 

กรณีเด็กอายุต  า่กว่า 20 ปีบรบูิรณ ์(หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม บิดาและมารดา)  

ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่า

การเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื่อ)  

มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 

 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  

 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั (บิดามารดา,บุตร,พ่ีนอ้ง)ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

 หนังสือรบัรองทางการเงิน BANK GUARANTEE ตอ้งระบุ ชื่อเจา้ของบญัชี รบัรองค่าใชจ้า่ยใหใ้คร 

(ตอ้งระบุชื่อผูถู้กรบัรองในจดหมายดว้ย) (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) มี

อายุไม่เกิน 15 วนันับจากวนัท่ียืน่วีซ่า  

 กรุณาแนบ สูติบัตร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐานอ่ืนๆ (ฉบับจริงและส าเนา) 

เพื่ออา้งอิงความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครวัหรือสายเลือดเดียวกนั 
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หมายเหต:ุ 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่า เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฝรัง่เศส โดยประมาณ 10 วนัท าการ 

 หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวีซ่ากบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่าฝรัง่เศสแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาต

ใหผู้ส้มคัรท าการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม 

ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร ์

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง

เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 
 
เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 

ตัง้แตว่นัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเร่ิมการเก็บข้อมลูด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมคัรทกุท่าน ท่ีสมคัรขอวีซ่า เพ่ือ
เดนิทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ผู้ ย่ืนขอวีซา่ทกุทา่น จะต้องมาตดิตอ่ ท่ีศนูย์ย่ืนวีซา่ออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพ่ือสแกน
ลายนิว้มือ 

2) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติด
มาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 
*** การยืน่วซี่าออสเตรเลยีไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื ส าเนาหน้า
พาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะน าพาสปอรต์ไปรดูเล่มที ่VFS แลว้น ากลบัมา
พกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

3) รปูถ่ายส ีจ านวน 2 รปู (ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรอื 2 นิ้ว) 
4) ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
5) ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี, ส าเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
6) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืส าเนาทะเบยีน

การคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 
7) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   
8) ขา้ราชการเกษยีณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
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9) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบัพิจารณาวี
ซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหต ุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รบั Bank 
Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

10) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน (ตวัจรงิ) หรอืสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีน หรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  
11) ขอส าเนาสตูบิตัร เดก็อายตุ ่ากว่า 16 ปี 
12) เดก็อายตุ ่ากว่า 16 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1  จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิาหรอืมารดาผูท้ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ย โดยใหท้างอ าเภอออกใหอ้นุญาตออก นอก
ประเทศ   หรอื กรอกฟอรม์ 1229 

11.2 หรอื ทัง้บดิาและมารดา ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบัเดก็ทัง้คู่ ทางผูป้กครองทัง้ 2 ตอ้งไปขอโดยใหท้างอ าเภอออกให ้  
อนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศกบัใคร หรอื กรอกฟอรม์ 1229 และ ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่า VFS ทัง้คู่
พร้อมกบับตุร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพรอ้มกนัไมต่อ้งใชห้นงัสอืยนิยอม  
13) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทางจรงิ บรษิทั

ฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซี่ากอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นเดนิทาง 15 วนั ใน
กรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณีได ๆ 
ทัง้สิ้น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนืองจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะ
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้) 
กรณีท่ียืนยนัจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ในการท าประกนั
สขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่า  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้สามารถท าเองได)้  
หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาล
ตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลวซี่าอกีท ีนอกจากนี้วซี่าขึน้อยูก่บัผลของสขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตู
พจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใสห่มายเลขโทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัท์บา้น และ
อีเมล ์(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบตัรประชาชนและ ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซี่า  

14) ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางทา่นไดย้ืน่เล่มเขา้ VFS แลว้น าเขา้
สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืน
ก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --                            
 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พจิารณาของสถานทตูได ้ ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเทา่นัน้  
 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่าใหม่กต้็อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
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2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทางบรษิทัฯขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิวตัถุประสงคใ์น
การยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของท่าน ขึน้อยู่กบัทาง
บรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

แผนที่การเดินทางเพื่อการยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า 

สถานท่ียืน่ค ารอ้งวีซ่า : ศูนยย์ืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

การเดินทาง :    อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ชั้น 28 ซ.สุขุมวิท 13 

ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย 

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด !!! 

1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบนั...................................................................................................................... 

2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)....................................................................................... 

3. วนั-เดือน-ปีเกิด............................................................................................................................ 

4. สถานท่ีเกิด(จงัหวดั).........................................ประเทศ................................................................ 

5. สญัชาติปัจจุบนั................................สญัชาติโดยก าเนิด(หากต่างปัจจุบนั).................................... 

6. เพศ        ชาย          หญิง 

7. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่

8. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 

9. ประเภทของพาสปอรต์ 

         พาสปอรต์ธรรมดา         พาสปอรต์ราชการ           พาสปอรต์อ่ืนๆ ระบุ................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 

 วนัท่ีออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานท่ีออก...................................... 

11. ท่ีอยูปั่จจุบนั(ติดต่อไดส้ะดวก)............................................................................................ 

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

12. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์........................................................... 

13. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง หรือระดบัชั้นการศึกษา 

 ........................................................................................................................................... 
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14. ชื่อสถานท่ีท างานปัจจุบนั / สถานศึกษา ช่ือท่ีอยู.่............................................................... 

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

 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ.์.............................................................. 

15. วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี...................ถึงวนัท่ี........................ 

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

 ไม่เคย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................... 

17. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ............................................................................................. 

18. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน...............................................ความสมัพนัธ.์........................... 

       

 

 

การพิจารณาอนมุตัิวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลาง
ในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้ เดนิทางเทา่นัน้ 


