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 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความช านาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์(TG) 
ก ำหนดกำรเดินทำง 
 
 

เดือน มกรำคม 2562 16 – 20 , 23 - 27 

เดือน กมุภำพนัธ์ 2562 6 - 10 , 15 - 19 

เดือน มนีำคม 2562 6 – 10 ,  20 - 24 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – บริสเบน 

21.30 น.      พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร์ D โดยสาย
การบิน ไทย แอร์เวย ์(TG) ซ่ึงจะพบเจา้หนา้ท่ี ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

23.59 น.      น าท่านเดินทางสู่เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี TG 473 
   (ใช้เวลำในกำรเดนิทำง 9 ช่ัวโมง) 

วนัที่สอง บริสเบน – ชมเมือง – โกลด์โคสต์  

12.05 น.     จากนั้นน าท่านชมเมือง บริสเบน รัฐควีนส์แลนด ์เมืองใหญ่อนัดบั 
  น าท่านชม นครบริสเบน เมืองใหญ่อนัดบัสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ าบริสเบนท่ีสวยงามราวกบัภาพวาด 

และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของ รัฐควีนส์แลนด์ท่ีเจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จนไดรั้บสมญานามว่า 
“รัฐแห่งการพกัผอ่น” น าท่านชมเซาทแ์บงค ์ปาร์คแลนด ์สวนสาธารณะริมฝ่ังแม่น ้าบริสเบน  ท่ีกวา้งใหญ่ เตม็ 
ไปดว้ยพืชพนัธ์ุเขตร้อนอนัอุดมสมบูรณ์ ผ่านชมซิต้ี ฮอลล ์ให้ท่านไดช้มสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม ผ่านย่านกลาง
เมืองท่ีเป็นแหล่งร้านคา้ท่ีเรียกว่ายา่นควีนส์สตรีท มอลล ์ใหท่้านไดอิ้สระเลือกชอ้ปป้ิงกบัสินคา้หลากหลายกนัได้
ตามอธัยาศยั 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโกลดโ์คสต ์อิสระตามอธัยาศยั 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ISLANDER GOLDCOAST HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สำม  อสิระตำมอธัยำศัย (ไม่ใช้รถ / ไม่มอีำหำรบริกำร) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง เซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์เป็นศูนยร์วมของหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้บูติคชั้นน าของบรรดา

นกัออกแบบและผูผ้ลิตเส้ือผา้ในภูมิภาคโกลดโ์คสตใ์หเ้ลือกเดินชมและซ้ือหาอยา่งมากมาย หรืออาจเลือกไปเดิน
ชมสินคา้ทอ้งถ่ินและงานฝีมือคุณภาพดีท่ีตลาดริมชายหาดหรือตลาดพ้ืนเมืองของออสเตรเลีย แวะไปสัมผสัและ
เล่นเซิร์ฟไล่ตามจบัคล่ืนท่ีโกลดโ์คสตใ์นพ้ืนท่ียอดนิยม อาทิ เบอรีน เฮด (BURLEIGH HEADLAND) กรีนเมาท ์
(GREENMOUNT) เคอร์ร่า (KIRRA) ซีเวย ์(SEAWAY) และ SNAPPER ROCKS หรือเพ่ิมความทา้ทายดว้ย
กิจกรรมทางน ้า เช่น สกีน ้า เรือลากร่ม เจท็สกีและเรือใบ กถื็อเป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก 

  สถำนที่เที่ยวแนะน ำ 
  Sea World( แบบเต็มวนั)  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเซิร์ฟเฟอร์ส พาราไดซ์ ท่ี The Spit บนชายหาด เมน บีช 

ท่ีน่ีไดช่ื้อว่าเป็นสวนสัตวน์ ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุด ในออสเตรเลีย มีสัตวน์ ้ ามากมายไม่ว่าจะเป็นปลาฉลาม, ปลาโลมา, 
แมวน ้ า ฯลฯ นอกจากน้ีคุณยงัสามารถ่ายน ้ าร่วมกบัปลาโลมาไดอี้กศูนยก์ารแสดงสัตว ์น ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีป
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ออสเตรเลียเพลิดเพลินกบัการแสดงปลาโลมาแสนรู้ แมวน ้าท่ีชาญฉลาด โชวก์ารใหอ้าหารปลาฉลามโดยมนุษย์
กบ และสนุกสนานกบัรถไฟเหาะทะลุมิติและเคร่ืองเล่นนานาชนิด 

  มูฟวี่เวิลด์ โรงถ่ายภาพยนตร์ของวอเนอร์ บราเธอร์ส หรือ ท่ีเรียกกนัว่า “ฮอลลีวูด้แห่งโกลด์โคสต ์ชมการแสดง
โลดโผน ของสตัน๊ไดรฟเวอร์ การแสดงบนเวทีจดัแสงสีพิเศษ ชมสตัน๊แมนท ์จากภาพยนตร์เร่ืองโปลิศจิตไม่ว่าง  
ผจญภยัไปกบัแบทแมน ขวญัใจสาวๆและต่ืนตากบัเคร่ืองเล่นใหม่ ซุปเปอร์แมน เอสเคป ชมภาพยนตร์ส่ีมิติจาก
ภาพยนตร์เร่ือง เชร็ค ต่ืนตาต่ืนใจกับขบวนพาเหรดตัวการ์ตูนนานาชนิด อาทิ สกูปป้ี ดู แบทแมน สาวน้อย
มหศัจรรย ์และชอ้ปป้ิงของท่ีระลึก 

  อสิระอำหำรกลำงวนัและเยน็  
  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ISLANDER GOLDCOAST HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ส่ี  โกลด์โคสต์ – ดรีมเวลิด์ – ถ่ำยรูปกบัหมโีคอำล่ำ – Harbour Town Outlet – ช้อปป้ิง  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ดรีมเวิล์ด สวนสนุกท่ีเป็นดินแดนแห่งความฝันของชาวออสซ่ีสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นชนิด
ต่างๆ  อาทิ RUNAWAY REPTAR ROLLERCOASTER  หรือให้ท่านไดต่ื้นเตน้สุดขีดกบั GIANT DROP ท่ีเป็น
เคร่ืองเล่นท่ีไดรั้บการบนัทึกในหนงัสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นเคร่ืองเล่นท่ีมีความสูงท่ีสุดและเร็วท่ีสุดในโลก และท่าน
ยงัสามารถชมชีวิตสัตวพ้ื์นเมืองท่ีมีเฉพาะในแถวประเทศออสเตรเลียเท่านั้น ท่ีมีอยู่มากมายกว่า 100 ชนิด อาทิ 
จิงโจ ้โคอาล่า วอมแบท ดิงโก ้พอสซมั เป็นตน้  

กลำงวนั  อสิระอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศัย 
บ่ำย  ใหท่้านไดมี้เวลาพกัผอ่นและเพลิดเพลินกบัการใหอ้าหารจิงโจ ้โคอาล่า หรือวลัลาบี รวมทั้งชมการแสดงโชวก์ารตดั

ขนแกะ และสุนขัตอ้นแกะ พร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากร้านคา้มากมาย 
พเิศษ!!!! ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปกบัหมโีคอำล่ำอย่ำงใกล้ชิด พร้อมได้รับรูปเป็นที่ระลกึกลบับ้ำนกนัอกีด้วย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฮาร์เบอร์ ทาวน์ เอา้ท์เลต็ ศูนยร์วมแบรนดช์ั้นน า ทั้ งในประเทศและต่า งประเทศ อิสระ 
ท่านเ ลือกซ้ือและชอ้ปสินคา้ต่างๆมากมาย สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดใ์นประเ ทศ อาทิเช่น ROXY, 
BILLABONG, RIPCURL, QUICKSILVER เป็  นต้น  ห รือ สิ นค้า กีฬ า  เช่น  SPEEDO, NIKE,ADIDAS, THE 
NORTH FACE… ฯลฯ  จากนั้ น เพ ลิด เพ ลินกับการช้อป ป้ิ งสินค้า  แบรนด์ดังต่ างๆ  เช่น  KATIES, LILI, 
LISAHO,MARCO POLO, CALVIN KLEIN JEANS, DIESEL, ESPRIT, LACOSTE, TOMMY HILFIGER เป็น
ตน้ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
    น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ISLANDER GOLDCOAST HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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วนัที่ห้ำ  โกลด์โคสต์ – บริสเบน – กรุงเทพฯ  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองบริสเบน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ   
14.00 น.  เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ TG 474 
20.20 น.  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

*** สำยกำรบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม *** 
 

อตัรำค่ำบริกำร  
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตั๋วเคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 55,900.- 33,900.- 
เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 53,900.-          31,900.- 

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ( มเีตียง ) 49,900.- 27,900.- 
เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ( ไม่มเีตียง ) 44,900.- 25,900.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่ำนละ 12,900.- 12,900.- 
 

**รำคำเด็กคือเด็กทีม่อีำยุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 
*** โปรแกรมนีร้วมค่ำวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลยีแล้ว*** 

*** ในกำรเดินทำงในแต่ละคร้ัง จะต้องมจี ำนวนผู้เดินทำง 20 ท่ำนขึน้ไป *** 
*** กรณผู้ีเดินทำงในคณะมไีม่ถึง 20 ท่ำน อำจมกีำรปรับเปลีย่นรำคำ *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋ำเดินทำงให้นะคะ *** 
รำคำไม่รวมตั๋วคือรำคำทีไ่ม่รวมตั๋วเคร่ืองบินทั้งเทีย่วบินระหว่ำงประเทศ และ เทีย่วบินภำยในประเทศ 
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อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 รำคำนีร้วมค่ำวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลยี 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษมูีลค่ำเพิม่ 7% และภำษหัีก ณ ที่จ่ำย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ไม่รวมทิปต่ำง ๆ เช่น ทิปไกด์ 3 เหรียญ และพนักงำนคนขับ 3 เหรียญ ต่อคนต่อวนั  

 ส่วนค่ำทิปคนยกประเป๋ำที่โรงแรมไม่มเีพรำะควรยกกระเป๋ำด้วยตวัเองเพ่ือควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดนิทำง 
  เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพีนักงำนยกกระเป๋ำเพยีงพอ 

 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีกในภายหลงั 

เง่ือนไขกำรจองทัวร์และกำรช ำระเงนิ  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน    (ช่วง ปีใหม่, สงกรำนต์) 
 กรณีท่ีลูกคา้พกัอำศัยอยู่ต่ำงจงัหวดัให้แจ้งกบัทำงบริษทัให้ทรำบตั้งแต่ท ำกำรจองหากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า   (ช่วง ปีใหม่, สงกรำนต์) 

 หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำออสเตรเลยีไม่ทันก ำหนดและทำงบริษทัฯต้องออกตัว๋กบัทำงสำยกำรบินทำงลูกค้ำ
จะต้องจ่ำยเงินค่ำทัวร์ทั้งหมดก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน มฉิะน้ันทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลกิกำรให้บริกำร 

กำรยกเลกิและกำรคืนเงนิ 
 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกำล เช่น ปีใหม่ สงกรำนต์ ช่วงเดือนตุลำคม ต้องยกเลกิล่วงหน้ำก่อน 45 วนั จะไม่เกบ็ค่ำมัดจ ำ 
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 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทั ฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สำมำรถคืนเงนิค่ำตัว๋ได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลยี ไม่ทันก ำหนดกำรออกตัว๋ กบัทำงสำยกำรบิน และ  ผลวซ่ีำ
ของท่ำนไม่ผ่ำน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงนิค่ำทัวร์ และ มดัจ ำทั้งหมด 

 

เอกสำรในกำรย่ืนขอวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลยี 
กรุณำเตรียมเอกสำรในกำรย่ืนวซ่ีำให้ครบ และส่งให้กบัทำงบริษทัฯ เพ่ือท ำวซ่ีำก่อน 21 วนัท ำกำร  
*** (เน่ืองจำกกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศออสเตรเลยี ต้องใช้เวลำในกำรย่ืนวซ่ีำ 15 วนัท ำกำร) *** 

เง่ือนไขในกำรพจิำรณำวซ่ีำ 
กำรพจิำรณำอนุมตัวิซ่ีำน้ันขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทำงสถำนทูตเท่ำน้ัน  ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย่ืนวซ่ีำไม่สำมำรถแทรกแซง
กำรพจิำรณำวซ่ีำของสถำนทูตได้ ซ่ึงทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนที่มเีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ที่จะเดินทำงไป

ท่องเที่ยวยงัประเทศออสเตรเลยีตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำน้ัน 
** กรุณำเตรียมเอกสำรให้ครบตำมที่สถำนทูตก ำหนด ** 

 
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเร่ิมกำรเก็บข้อมูลด้ำนไบโอ
เมตทริกซ์จำกผู้สมคัรทุกท่ำนที่สมคัรขอวซ่ีำเพ่ือเดนิทำงไปประเทศออสเตรเลยี  
***ดงัน้ันผู้ย่ืนขอวซ่ีำทุกท่ำนจะต้องมำตดิต่อที่ศูนย์ย่ืนวซ่ีำออสเตรเลยีด้วยตนเองเพ่ือสแกนลำยนิว้มือ***  
1.ส ำหรับบุคคลทั่วไป 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พ้ืน
หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาองักฤษ ) 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, ( ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต )ใบมรณะบตัร  
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกลุ (ถา้มี)  
 หลักฐำนกำรเงินโดยใช้สมุดเงินฝำกตัวจริง หรือ Statement ที่ออกจำกธนำคำร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง เท่ำน้ัน!!!  
ถ้ำให้ส ำเนำสมุดเงนิฝำกไม่สำมำรถใช้ย่ืนวซ่ีำออสเตรเลยีได้ 

 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภำษำองักฤษเท่ำน้ัน) 
 1.  กรณีที่เป็นพนักงำนบริษทัทั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภำษำองักฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้ำของและคัดไม่เกนิ 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณีท ำธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนกำรค้ำ) ใหท้ าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภำษำองักฤษ)                               
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4. กรณีข้ำรำชกำร ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัร
ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  

2. ส ำหรับเดก็นักเรียน นักศึกษำ ที่เดนิทำงพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอ 
 หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น  

3. ส ำหรับเดก็ ที่ไม่ได้เดนิทำงพร้อมผู้ปกครองและอำยุไม่เกนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 
 หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางท่ีท าจากท่ีวา่การอ าเภอ  
 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ขอส าเนาสูติบตัร (ไม่สำมำรถใช้บัตรประชำชนเดก็ได้)  
 ส าเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   
 ใบรับรองการท างานงานของบิดา หรือ มารดา 
 กรณีที่บิดำ หรือ มำรดำเป็นข้ำรำชกำร : จดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักดั  และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  
 หลกัฐานการเงิน (ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  
 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. ส ำหรับผู้ใหญ่ที่อำยุเกนิ 75 ปี  
 ต้องซ้ือใบประกันสุขภำพส ำหรับผู้ สูงอำยุที่เดินทำงไปต่ำงประเทศ (จำกบริษัทประกันภัย) จำกน้ันย่ืนเอกสำรทั้ งหมดเข้ำ
สถำนทูตออสเตรเลียไปก่อนและจำกน้ันสถำนทูตจะให้แบบฟอร์มกำรตรวจสุขภำพมำเพ่ือน ำไปตรวจที่โรงพยำบำลที่ทำง
สถำนทูตก ำหนดเท่ำน้ัน 

5.  ส ำหรับบุคคลที่ถือพำสปอร์ตต่ำงประเทศแต่มถีิ่นพ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 
(ระยะเวลำในกำรพจิำรณำผลวซ่ีำขึน้อยู่กบัทำงสถำนทูต) 

*** กรุณำจดัเตรียมเอกสำรตำมที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในกำรพจิำรณำวซ่ีำของท่ำน *** 

หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งนีท้ำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่เตมิทำง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวด้วยเช่นกนั 

หมำยเหตุ   
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ำเงนิ) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 
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 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทู งดออก
วีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ เน่ืองจำกกำร
ท่องเที่ยวนี้เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในกำรใช้บริกำรน้ันที่ทำงทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้ เดินทำงต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทำงทรำบ
ล่วงหน้ำก่อน 10 วนั  
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กรุณำกรอกข้อมูลตำมควำมจริง 
เพ่ือประโยชน์ในกำรย่ืนขอวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลยีของท่ำน  

 
1.  ช่ือ - นำมสกลุ(ภำษำไทย)____________________________________________________________________________ 

     ช่ือ-นำมสกลุเดมิ (ในกรณีที่มกีำรเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ) __________________________________________ 

     สำเหตุในกำรเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ ______________________________________________________________________ 

2.  สถำนภำพ             โสด             แต่งงำนจดทะเบียน          แต่งงำนไม่จดทะเบียน         หย่ำ    หม้ำย         

3.  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________________________ 

     เบอร์โทรศัพท์บ้ำน___________________ เบอร์มือถือ ____________________ อเีมล์ ___________________________ 

4.  ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษ) __________________________________________________________ 

      วนัที่เร่ิมท ำงำน /  ศึกษำ ____________________________________________________________________________ 

5.   ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________________________ 

      เบอร์โทรศัพท์ที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ _________________________________________________________________ 

7.   ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน (ภำษำองักฤษ) ________________________________________________________________ 

      โทรศัพท์ที่ท ำงำน_________________________________________________________________________________ 

8.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดนิทำงไปด้วย _______________________________________________________________________ 

     ควำมสัมพนัธ์กบัผู้เดนิทำงร่วมคร้ังนี ้(ระบุ) ____________________________________________________________ 

9.   ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศนีม้ำก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่ำนเคยโดนปฎิเสธวซ่ีำจำกสถำนฑูตใดหรือไม่   เคย _____________________________________ 

      ไม่เคย   

           


