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Promotion!! ซิดนย์ี-เมลเบร์ิน 6 วัน 3 คืน 

ชมเมอืงซิดนีย์ และล่องเรือชมอ่าวที่งดงามที่สุด น่ังกระเช้าพร้อมชมทัศนียภาพ 
ของเทือกเขาบลูเม้าท์เท่น ชมสวนสัตว์พื้นเมอืง ขึ้นตึก Eureka Sky Desk 88 

 ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมล้ิมรสกุ้งมังกร  
โดยสายการบนิสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) 

  

    
  
 
 
 

  
 
 
 

 

 

WOW…SYDNEY-MELBOURNE 
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ขอน ำทำ่นเยอืนประเทศออสเตรเลยี ดนิแดนแหง่ควำมฝัน ชมนครเมลเบริ์นโดยสำยกำรบนิสงิคโปร์แอรไ์ลน์ และน ำ
ทำ่นทอ่งเทีย่วชมสถำนทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศออสเตรเลยี 
นครซิดนีย ์  เมอืงเอกแหง่รฐันิวเซำทเ์วลส ์ ชมทศันยีภำพของสะพำนฮำรเ์บอรแ์ละซดินยี์โอเปรำ่เฮำ้ส์ดว้ยกำร

ลอ่งเรอืในอ่ำวซดินยี์ ซึง่ถอืเป็นอ่ำวทีง่ดงำมทีส่ดุของเมอืง ใหท้ำ่นชมเมอืงชมชำยหำดทีช่ำวออสซี ่
นยิมมำพกัผอ่น ชมโคอำลำ่และจงิโจแ้สนน่ำรกั และบรรยำกำศงดงำมของเทอืกเขำบลเูมำ้ทเ์ทน่และ
นัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำตวัใหมล่ำ่สดุของทีน่ี ่ 

 
เมลเบิรน์ เมอืงหลวงของรฐัวคิตอเรยี ขึน้ตกึ Eureka Sky Desk ชมอำคำรรฐัสภำและสวนสำธำรณะฟิตซรอย 

สวนขนำดใหญ่ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืง ชมนกเพนกวนิเดนิกลบัรงัในยำมพระอำทติย์ตกดนิทีเ่กำะฟิลลปิ 
พรอ้มใหท้ำ่นลืม้รสกุง้มงักรสไตลอ์อสเตรเลยี  

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 19-24 ก.พ./19-24 มี.ค./ 29มี.ค.-03เม.ย.2562 
  11-16 เม.ย./ 30 เม.ย.-05 พ.ค. / 18-23 พ.ค.2562  
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สิงคโปร์ 
12.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ

สงิคโปรแ์อรไ์ลน์  เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทา่นดา้นเอกสารและกระเป๋า
สมัภาระ 

15.40 น. เหริฟ้าสูส่นามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อร์ไลน์ เทีย่วบนิที ่SQ977 

19.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

20.40น. ออกเดนิทางสูน่ครซดินยี์ ประเทศออสเตรเลยี โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ221 
 

วนัทีส่อง         สิงคโปร-์ ซิดนีย-์เทีย่วชมเมอืง-ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย์ 
07.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิคงิฟอรด์สมทิธ์ นครซดินยี์ ประเทศออสเตรเลยี น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร  จากนัน้น าท่านชม นครซิดนีย ์เมอืงเอกแหง่รฐันวิเซา้ทเ์วลส ์ชมหาดบอนได Bondi 
Beach หาดทรายทีห่นุ่มสาวชาวออสซีช่อบมาอาบแดด ทา่มกลางสายลมแสงแดดและเสยีงคลืน่
กระทบฝัง่ชมบา้นของเศรษฐ ีบนเนินเขา Dudley Page กบัทวิทศัน์ของอ่าวซดินยี์ และทอ้งทะเลสี
ครามของมหาสมทุรแปซฟิิคทีเ่ดอะแกป็ The Gap น าชมมา้หินของมิสซิสแมค็ควอร่ี มา้หนิตวั
โปรดของภรรยาของผูส้ าเรจ็ราชการคนแรกของรฐันวิเซา้ทเ์วลส ์ซึง่จากมมุนี้ทา่นสามารถเหน็
ทศันยีภาพของสะพานซดินยี์ฮารเ์บอรแ์ละโอเปรา่เฮา้สไ์ดท้ัง้สองแหง่พรอ้มกนั 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเซอรค์ลูา่คยี์ ซึง่เป็นทา่จอดเรอืขนาดใหญ่ของเมอืงซดินยี์ และมเีรอืหลายล า

ลอ่งเรอืสูจุ่ดทอ่งเทีย่วต่าง ๆ หลายแหง่ น าทา่น ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย ์ทีไ่ดช้ ือ่วา่
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เป็นอ่าวทีส่วยงามแหง่หนึง่ ผา่นชมความงามของโรงละครโอเปรา่เฮา้ส ์Opera House ซึง่มหีลงัคา
เป็นรปูเรอืซอ้นเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม ่ซึง่ออกแบบโดย ยอรน์   อูซอง สถาปนกิชาวเดน
มารค์ ซึง่ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 14 ปี ดว้ยงบประมาณในการกอ่สรา้งกวา่รอ้ยลา้นเหรยีญ ชม
หมูเ่รอืชกัใบเลน่ลมกบัความงดงามของสะพานฮารเ์บอร ์Harbour Bridge บนอ่าวซดินยี์   
จากนัน้น าทา่นเขา้สูย่่านใจกลางเมอืงหรอืซติี้เซน็เตอรข์องนครซดินยี์ ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ จาก
ย่านชอ้ปป้ิงเซน็เตอร ์อาท ิเดวดิโจนส ์ มายเออร ์ ซดินยี์เซน็ทรลั มากมายหลายแหง่และเลือกซือ้
สนิคา้ทีร่ะลกึและแบรนด์เนมออสเตรเลยีพรอ้มครมีบ ารงุผวิชือ่ดงัของออสเตรเลยี  อาท ิ เดวดิ โจนส ์ 
รอ็กซี ่ บลิลาบอ็ง  ควกิซลิเวอร ์ รบิเคริล์ และอืน่ๆอกีมากมาย** เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือ
สินค้าให้ท่านอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ำม ซิดนีย-์ สวนสตัวพ์ื้นเมือง- อุทยานบลูเมา้ท์เท่นส-์ Scenic Railway &   Cableway-ซิดนีย ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่วนสตัวพ์ื้นเมอืงที ่ Featherdale Wild Life Park น าทา่นชมสวนสตัวเ์ปิด

ขนาดใหญ่ ทีร่วบรวมสตัวพ์ืน้เมอืงออสเตรเลยีทีห่าดูไดย้าก อาท ิ หมโีคลา่ จงิโจ ้ วอลลาบี้ นกอมี ู
วอมแบท และอืน่ๆ อกีมากมาย ทา่นจะเพลดิเพลนิกบัถ่ายรปูกบับรรดาสตัวต์่างๆหรอืใหอ้าหารจงิโจ้
อย่างใกลช้ดิ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบฟิชแอนด์ชปิ 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานบลูเมา้ท์เท่น ชมเขาสามอนงค ์Three Sister ทีเ่ป็นต านานความรกัอนั

แสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอรจิิ้น และชมความงามของวนอุทยานแหง่ชาตไิกลสดุลกูตา น าทา่นสู่
สถานรีถรางไฟฟ้า Railway เพือ่นัง่รถรางไฟฟ้า ซึง่ดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหนิในสมยักอ่น และมี
ความชนัถงึ 52 องศา วิง่ผา่นทะลหุบุเขาอนัสงูชนั และใหท้า่นไดข้ ึน้กระเช้าตวัใหมล่า่สดุ Scenic 
Cableway   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ ่  ซิดนีย-์ เมลเบิร์น- โรงงำนชอ็คโกแลต็-เกำะฟิลลิป-ชมขบวนพำเหรดนกเพนกวิน-เมลเบิร์น 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซดินยี์ อาคารในประเทศ 
 09.30 น.      เดินทางสู่เมอืงเมลเบิรน์ โดยสายการบินในประเทศ 
11.05 น. เดินทางถงึนครเมลเบิรน์ ใหท้า่นรบักระเป๋าและสมัภาระ  กอ่นน าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง

เมลเบริน์ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูท่างตอนใตข้องรฐัวคิทอเรยี ผา่นเมอืงซานเรโม เมอืงทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงทา่การ

ประมงของรฐั น าทา่นเดนิทางสู ่ โรงงานชอ็คโกแลต็ Pannys Amazing World of Chocolate ให้
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ทา่นไดช้มการผลติ, มา่นน ้าตกชอ็คโกแลต็ขนาดใหญ่, หมูบ่า้นจ าลองชอ็คโกแลต็ และชอ็คโกแลต็รูป
แบบต่าง ๆ มากมาย พรอ้มใหท้า่นชมิรสชาตแิสนอรอ่ยและเลอืกซือ้เป็นของฝาก   

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พรอ้มลิม้รส กุ้งมงักรเสิรฟ์พร้อมกบัไวน์ขาว 
 จากนัน้น าทา่นสูเ่กาะฟิลลิปเขตอนุรกัษ์นกเพนกวนิ น าทา่นสูช่ายหาดซมัเมอรแ์ลนด์ชม ขบวน

พาเหรดของนกเพนกวิน ทีข่ ึน้จากทะเลเดนิเรยีงรายอย่างน่ารกักลบัสูร่งั ซึง่เพนกวนิในแถบซกี
โลกใตแ้หง่นี้ เรยีกวา่แฟรร์ีเ่พนกวนิหรอืเพนกวนินางฟ้า เป็นเพนกวนิทีม่ขีนาดเลก็หรอืพนัธุ์เลก็ทีส่ดุ 
ซึง่โตเตม็ทีม่ขีนาดตวัเพยีงราว 30-33 เซนตเิมตรเทา่นัน้  ในยามเชา้จะพากนัออกจากรงัไปหากนิใน
ทะเล เมือ่ยามพระอาทติย์ตกดนิจะกลบัสู่รงั ปัจจุบนัเพนกวนิชนดินี้เหลอืน้อยลงมาก ดงันัน้ทาง
รฐับาลจงึมกีารจดัการเพือ่อนุรกัษ์สายพนัธุ์นกเพนกวนิเหลา่นี้ พรอ้มทัง้ขยายพนัธุ์ใหม้ากขึ้นและท า
การส ารวจชวีติความเป็นอยู่และการดูแลอย่างใกลช้ดิ อสิระใหท้า่นชมความน่ารกัของเหลา่เพนวกนินี้
ตามอธัยาศยัในบรเิวณรมิทะเลหาดซมัเมอรแ์ลนด์ (หำ้มใชแ้ฟลชถ่ำยรปูหรอืถ่ำยวดิโิอ เนือ่งจำกแสง
แฟลชจะท ำลำยระบบประสำทและกำรมองเหน็ของนกเพนกวนิ) 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูต่วัเมอืงเมลเบริน์   
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่ำ เมลเบิรน์-วิหำรเซ้นต์แพททริค-สวนฟิตซรอย-กระท่อมกปัตนัคุก๊-อนุสรณ์สถำนสงครำมโลก  
ตึก Eureka Sky Deck 88-ช้อปป้ิงฮำเบอรท์ำวน์-สนำมบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 จากนัน้น าทา่นชม นครเมลเบิรน์ เมอืงหลวงของรฐัวคิตอเรยี ถอืเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองของ

ประเทศออสเตรเลยี และยงัเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นความน่าอยู่ทีส่ดุในโลกอกีเมอืงหนึง่ จากนัน้น า
ทา่นชมสวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ซึง่การจดัสวนทีน่ี่หากมองจากมุมสงูจะเป็นรปูลาย
ธงชาตอิงักฤษ และชมดอกไมน้านาชนดิจากศูนย์อนุบาลพนัธุ์ไม ้น าทา่นชมกระท่อมกปัตนัคุก๊  นัก
ส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลยี เมือ่ ค.ศ. 1770 ทีท่า่นเซอร ์รสัเซยี 
กรมิเวล ไดซ้ือ้มาจากองักฤษ โดยรือ้อฐิออกมาทลีะกอ้น แลว้ถูกล าเลยีงมาทางเรอื และมาประกอบ
ใหมท่ีน่ี ่น ามาตัง้ไวท้ีส่วนฟิตซรอย เมือ่ปี 1934 เพือ่เป็นของขวญัครบรอบหนึง่ปีของรฐัวิคตอเรยี 
และเพือ่เป็นเกยีรตแิกก่ปัตนัคุ๊กทีม่าคน้พบประเทศออสเตรเลยี  น าทา่นผา่นชมตกึรฐัสภาทีส่รา้งตาม
แบบสถาปัตยกรรมยุโรป ชมและถา่ยรปูภายนอกกบัมหาวิหารเซ้นต์แพททริค St.Patrick's 

Cathedral  วหิารในศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในรฐัวคิตอเรยี โดย James Goold 

ผูเ้ป็นบชิอ็ปทา่นแรกแหง่เมอืงเมลเบริน์ มดี ารใิห ้William Wardell ผูเ้ป็นทัง้นักบวชและสถาปนกิที่
ส าคญัแหง่เมอืงนี้เป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการก่อสรา้งทัง้หมดอาศยัศลิปะโกธคิระหวา่งศตวรรษที ่
14  โดยมพีืน้ฐานมาจากมหาวหิารยุคกลางในประเทศองักฤษ น าทา่นชม อนุสรณ์สถานสงคราม 
Shrine of Remembrance เป็นอนุสรณ์สถานสงครามทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศออสเตรเลยี ตัง้อยู่
บรเิวณคงิโดเมนสบ์นถนนเซนต์ควิดา้  สถานทีแ่ห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึชายหญงิทีร่บัใชช้าตแิละ
เสยีสละในสงครามโลกครัง้ที ่1 ขณะไปรบยงัสนามรบกลัลโิปลปีระเทศตุรก ี ณ สมรภูมแิหง่นี้จงึเกดิ
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เป็นวนั”แอนแซค็”(25 เมษายน) โดยสรา้งตามอยา่งศลิปะคลาสสคิทีไ่ดแ้รงบนัดาลใจจากสสุานแห่ง
ฮาลคิาแนสสสั และวหิารพาเธนอนในกรุงเอเธนส ์ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นขึ้นตึก Eureka Sky Deck 88 ดว้ยลฟิทท์ีเ่รว็ทีส่ดุในซกีโลกใตสู้ช่ ัน้ 88 ของตวัอาคาร ให้

ทา่นไดช้มทศันยีภาพโดยรอบของนครเมลเบริน์แบบ 360 องศา ทัง้แม่น ้ายารร์าทีไ่หลคดเคีย้ว การ
วางผงัเมอืงเมลเบริน์ทีเ่ป็นระเบยีบ และมองเหน็รมิฝัง่มหาสมทุรแปซฟิิกแบบชดัเจน หรอืสามารถ
เลอืกซือ้ทวัร์นอกรายการเพือ่สมัผสัประสบการณ์ใหม ่The Edge Experience ทีท่ัง้ตืน่เตน้และเสยีว
สดุ ๆ กบักลอ่งกระจกทีน่ าทา่นยืน่ออกไปนอกตวัอาคารดว้ยความสงูชัน้ 88 ในตอนแรกกระจกจะขุ่น
และทบึและจะเริม่ใสท าใหท้า่นรูส้กึเหมอืนลอยอยู่บนอากาศ เป็นตน้ 
จากนัน้น าทา่นชมย่านการคา้แหง่ใหมใ่นเขต Docklands หรือย่านฮาเบอรท์าวน์ ทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็น
แหลง่รา้นคา้ รา้นอาหารและแหลง่บนัเทงิชัน้เยีย่มของเมลเบริน์ มทีัง้ทศันยีภาพรมิอ่าวทีง่ดงาม 
พรอ้มทา่เรอืทีม่ปีระวตัยิาวนาน อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงอย่างจุใจในย่านฮาเบอรท์าวน์ อาท ิ รอ็กซี ่ 
ควกิซลิเวอร ์ บลิลาบอ็ง  รบิเคริล์ หรอื เรดเอริธ์ หรอืครมีบ ารงุผวิเดวดิโจนสเ์ป็นตน้ หรอืเลอืกซือ้
ของฝากราคาย่อมเยาจากซปุเปอรม์ารเ์กต็ เป็นต้น  
** เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

  จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตทิลูามารนี  

 

วนัทีห่ก      เมลเบิรน์-สิงคโปร-์กรงุเทพฯ 
 

01.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปร์แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ218 
05.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
07.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ970 
08.40 น. เดนิทางถงึกรงุเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ.... 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 
 

 รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ข้ึนอยู่กบัเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การ
ซ่อมแซมถนน  สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ หรือมี

เหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปล่ียนแปลง
ตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถงึประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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อตัรำค่ำเดินทำง 19-24 ก.พ./19-24 มี.ค./ 29มี.ค.-03เม.ย.2562 
  11-16 เม.ย./ 30 เม.ย.-05 พ.ค. / 18-23 พ.ค.2562  
 
 

ซิดนีย-์เมลเบิร์น 6 วนั 3 คืน 
(SQ) 

19-24 ก.พ./ 
29มี.ค.-03 เม.ย. /  
30เม.ย.-05 พ.ค. / 
18-23 พ.ค.2562 

19-24 มี.ค.62 11-16 เม.ย.62 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น  53,900 57,500 54,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,500 13,300 10,500 
ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครื่องบิน 39,500 43,000 40,300 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิ** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,300 บาท //  

ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั** 
 

หมายเหตุ 
• การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไมต่ า่กว่า 20 ท่าน (ไม่มีราคาเดก็) 

หากผูโ้ดยสารมีจ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทาง
และเปล่ียนแปลงอตัราค่าเดินทาง 

• การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอื
ในการจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความ
สะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อม
ถา่ยภาพและสแกนน้ิว 

• กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง
บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไมส่ามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะ
ได้  

เพิม่เง่ือนไขท้ายรายการทัวร์ 
2 ม.ค. 2562 
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อตัราน้ีรวมบริการ 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ซดินยี์ // เมลเบริน์-กรุงเทพฯ ชัน้
ประหยดัและสายการบนิภายในประเทศ เสน้ทาง ซดินยี์-เมลเบริน์ 

• คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
• คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั)  
• คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่ 24 ธ.ค.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตาม
กฏและเงือ่นไขของสายการบนิ   

• ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อตัราน้ีไมร่วมบริการ 

• คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมัต่อทา่น) และสายการบนิ
ภายในประเทศ (ไมเ่กนิ 23 กโิลกรมัต่อทา่น) 

• คา่ธรรมเนยีมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียและค่าบริการ ช าระพร้อมค่าทวัรท่์านละ 5,300 บาท 
• ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่ีจะต้องช าระเพ่ิมพร้อมค่าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 
• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึ้นอยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
• คา่น ้าดืม่ระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดืม่ระหวา่งทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะ

ขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารที่
เกีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนอืจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  
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การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัรท์ัง้หมด 
การยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิมากกวา่ 45 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็เงนิมดัจ าคา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ (เงือ่นไข
ตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) และหากมกีารด าเนนิการในการยืน่วซีา่แลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ธรรมเนยีม
ในการยืน่วซีา่ทา่นละ 5,300 บาท 

• หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 45 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัร์ 
• หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
• หากผูโ้ดยสารทา่นใดยืน่วซีา่แลว้และไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่20,000.- บาท และคา่ 

ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ทา่นละ 5,300 บาท 
• หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซีา่ผา่นเรยีบรอ้ยแลว้แจ้งยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไมค่นืเงนิมดัจ า กรณแีจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัร์
ทัง้หมด 

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนื
เงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนือ่งจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ๆ ทีม่ ี
เหตุท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญ
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลา่ชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 
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o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนด
ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
มกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม โดยในกรณีท่ีพกั 3 ท่าน
บางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบท่ีเสริมเตียงได้ ดงันัน้อาจต้องเสียค่าห้องพกั
เด่ียวเพ่ิมหรือนอนห้องละ 3 ท่านแบบไม่มีเตียงเสริม 

2. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกัน 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย 
(การย่ืนวีซ่า ให้ผู้เดินทางเตรียมเอกสารทัง้หมดให้ครบถว้นและสมบูรณ์ตามรายละเอียด

ด้านล่างน้ี เน่ืองจากปัจจุบนัมีผูเ้ดินทางเข้าไปพกันักในประเทศออสเตรเลียมากมาย ท าให้การ
พิจารณาวีซ่าเป็นไปอย่างเข้มงวด ดงันัน้เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการพิจารณา จึงขอความร่วมมอื
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ให้ผูเ้ดินทางทุกท่าน กรอกรายละเอียดตามฟอรม์ด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐาน
การย่ืนขอวีซ่าด้วย) 

o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 

6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซีา่อย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
- หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรุณาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะ

เป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  
- ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะ

ไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรด้วยและ

กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณทีา่นทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 
เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนา
บตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอื
รบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   
• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีน

สมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั 
ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     
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- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไมมี่รายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   
(กรณนีี้หากความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ทา่นอาจถูกปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่นี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
o สเตทเม้นท์บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ (Bank Statement) ออกโดยธนาคาร รายการอพัเดทไม่เกิน 15 วนันับ

จากวนัย่ืนวีซ่า ออกย้อนหลงั 6 เดือนและต้องมีตราประทบัจากธนาคาร ยอดเงินไมน้่อยกว่า 6 หลกั  
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูล าเนา 
- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรอง

คา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธ์เพือ่ชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  
โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็
ตาม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท า
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

• เดก็อายุต ่ากวา่ 20 ปี (กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา) ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทางไปต่างประเทศ
ออกโดยเขตหรอือ าเภอจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจาก
มารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา หรอืถา้ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา 
ทัง้คูจ่ะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัผูอ้ ืน่โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชย
คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของ
บดิาหรอืมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

• กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร  

• ผูส้งูอายุ 75 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลทีส่ถานทตูก าหนดให ้ พรอ้มมขีอ้ความรบัรองจาก
แพทย์วา่สามารถเดนิทางไปต่างประเทศไดโ้ดยล าพงัโดยมติอ้งมผีูดู้แลโดยจะตอ้งใหแ้พทย์กรอกรายละเอยีด
สขุภาพไดจ้ากแบบฟอรม์ของสถานทตูออสเตรเลยีเทา่นัน้ และผูเ้ดนิทางทีอ่ายุเกนิ 75 ปี จะตอ้งเตรยีมพาสปอรต์
และรปูถ่ายส าหรบัไปตรวจสขุภาพดว้ยและใบประกนัสขุภาพทีต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเอง(จากบรษิทัประกนัภยั) 
***กรณทีีผู่ส้งูอำยุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทำง บรษิทัฯจะด ำเนินกำรและแนะน ำใหย้ืน่วซีำ่กอ่นวนัเดนิทำง
มำกกวำ่ 45 วนั และตอ้งจ่ำยคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นเดนิทำง 20 วนั ในกรณีทีว่ซี่ำไมผ่ำ่นหรอืออกไม่ทนัตำมก ำหนด
วนัเดนิทำงมผีลท ำใหเ้ดนิทำงไมไ่ดบ้รษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่ำ่กรณไีด ๆ ทัง้สิน้ และจะไมร่บัผดิชอบกรณเีพือ่น
รว่มเดนิทำงทีผ่ำ่นแลว้จะยกเลกิเดนิทำงเนอืงจำกมบีำงทำ่นในคณะไมผ่่ำน บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ
คำ่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญำตหิรอืผูต้ดิตำมทีผ่ลวซีำ่ออกแลว้แต่ยกเลกิเพรำะกรณีนี้*** 

***กรณีผูสู้งอายุ 75 ปีข้ึนไป ท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่เป็นเวลานาน และมี
คา่ใชจ้่ายเพิม่ในการท าประกนัสขุภาพซึง่ลูกคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซีา่  (ราคาขึน้อยู่กบับรษิทัฯ ประกนั
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นัน้ๆ)  หลงัจากยืน่วซีา่แลว้ รอการด าเนนิการประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไป
ตรวจสขุภาพกบัโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูก าหนด หลงัจากนัน้รอผลการพจิารณาวซีา่ ทัง้นี้วซีา่ขึน้อยู่กบัผลของ
สขุภาพของผูส้งูอายุเองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล ซึง่วนัรบัผลวซีา่ไมส่ามารถระบุได ้ 
กรณีของผูถ้อืบตัร APEC Card 
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ าหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่ 
วซีา่ทอ่งเทีย่ว เนื่องจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซีา่แบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค 
(APEC CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมำยเหต ุ หำกยืน่วีซ่ำท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ท่ำนอำจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมติั 
เนือ่งจำกตำมเงือ่นไขวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย จะยึดตำมวีซ่ำล่ำสุด แล้วจะยกเลิกวีซ่ำเก่ำโดยอตัโนมติั) ทัง้น้ี
ข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของลูกค้ำในกำรตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://thailand.embassy.gov.au/  
หรอื โทร. +66 2 344 6300 
 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ทา่นจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่กต็อ้ง
ช าระคา่ธรรมเนยีมใหม่ทกุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 
***    กรณทีีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิ
วซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณมีกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ทา่นจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ลว่งหน้า แต่หากกรณทีา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมา
แสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแกส่ถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั
ประเทศตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่
ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจาก
ทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                       

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

http://thailand.embassy.gov.au/


 
 
 
 

6.Sydney-Melbourne 6D3N /SQ on Feb-May 2019 SEA-HIL MANIA TRAVEL  TEL.02-059-9875 
 13 

 

 

 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 
 
1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
  ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด .................................................  
     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 
      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

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

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
 ................................................................................................................................................................. 
 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

........................................... 
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 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

..............................................................................  
 อีเมลล ์(E-mail)…………………………………….(ส าคญัมากตอ้งกรอกทุกท่าน) 
 

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท  าน้ันเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 
 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

     

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

................................. 

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 
 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 
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9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 


