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***ไฮไลทโ์ปรแกรมทวัร*์** 
 ชมความงดงามของเมืองบรสิเบน 

 ชมความงดงามของเมืองโกลโคสต ์

 อสิระชอ้ปป้ิง หรอืเลอืกซื้อ OPTIONAL TOUR  
 

 
 

 

กาํหนดการเดินทาง  

 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม 2560 8-12, 15-19, 22-26, 29มีนาคม-2เมษายน 

เมษายน 2560 19-23, 26-30 
พฤษภาคม 2560 17-21, 24-28, 31 พฤษภาคม- 4 มิถุนายน 
มิถุนายน 2560 7-11, 14-18, 21-25, 28มิถุนายน-2กรกฏาคม 
สิงหาคม 2560 2-6, 16-20, 23-27 
กนัยายน 2560 6-10, 13-17, 20-24 



                                                  
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – บริสเบน 

21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน ไทย แอร์เวย์  (TG) เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับและอาํนวยความ

สะดวกก่อนการเดินทาง 

 ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนําเข้า พชืผกั อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง) 

00.01 น. ออกเดินทางสู่ บริสเบน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่  TG 473  

วนัที่สอง บริสเบน – ชมเมือง – เม้าท์คุทธา – โกล์ดโคสต์   

12.05 น. เดินทางถึง ถึงเมืองบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควนีส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 

4 ชม.)  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนั้นนาํท่านชม เมืองบริสเบน รัฐควนีส์แลนด์ เมืองใหญ่อนัดบัสามของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยูบ่นแม่นํ้า

บริสเบน ผา่นชมศาลาว่าการประจาํเมือง สู่เมา้ทค์ูท่า จุดชมวิวเมืองบริสเบนท่ีสวยท่ีสุดบนเนินเขา ซ่ึงสมารถชมวิว

ของตวัเมืองบริสเบน และสายนํ้าสายหลกัของเมืองคือแม่นํ้าบริสเบนท่ีไดช่ื้อว่า สเน็คริเวอร์ ท่ีขดคดเค้ียวคลา้ยงู และ

บริเวณ เซ้าทแ์บง้ค ์ริมฝ่ังแม่นํ้าชมวิวบริเวณท่ีเคยใชเ้ป็นท่ีจดังานเอก็ซ์โป ซ่ึงทาํให้บริสเบนเป็นเมืองท่ีชาวโลกรู้จกั

มากข้ึนในฐานะเป็นเมืองใหญ่อีกแห่งหน่ึงของประเทสออสเตรเลีย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ โกลด์โคสต์ เจา้ของฉายา 

HAWAII OF AUSTRALIA ทีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกในเร่ืองของชายหาด

ท่ียาวถึง 70 กิโลเมตร ดงันั้นชายหาด ท่ีน่ีจึงถูกขนานนามว่าเป็นชายหาด

ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด นอกจากน้ียงัมีป่าอุดมสมบูรณ์ ท่ีมีช่ือเสียงและการ

พกัผอ่นท่ีสะดวกสบายชมความงามของชายหาดท่ียาวสุดลูกหูลูกตาของ 

SURFER PARADISE  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเข้าสู่ที่พกั ISLANDER HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม อิสระช้อปป้ิง – หรือซ้ือ OPTIONAL TOUR (สวนสนุกดรีมเวลิด์)  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

 **  ท่านสามารถ ซ้ือทัวร์ เพิม่เตมิ กรุณาจองล่วงหน้า ก่อนเดินทาง นะค่ะ ** 

1. DREAMWORLD ดรีมเวิลด์ สวนสนุกท่ีเป็นดินแดนแห่งความฝันของชาวออสซ่ี สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นชนิด

ต่างๆ  อาทิ RUNAWAY REPTAR ROLLERCOASTER  หรือให้ท่านไดต่ื้นเตน้สุดขีดกบั GIANT DROP ท่ีเป็น

เคร่ืองเล่นท่ีไดรั้บการบนัทึกในหนงัสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นเคร่ืองเล่นท่ีมีความสูงท่ีสุดและเร็วท่ีสุดในโลก และท่านยงั

สามารถชมชีวิตสตัวพ้ื์นเมืองท่ีมีเฉพาะในแถวประเทศออสเตรเลียเท่านั้น ท่ีมีอยูม่ากมายกว่า 100 ชนิด อาทิ จิงโจ ้โค

อาล่า วอมแบท ดิงโก ้พอสซัม๋ เป็นตน้ ให้ท่านไดมี้เวลาพกัผอ่นและเพลิดเพลินกบัการให้อาหารจิงโจ ้โคอาล่า 

หรือวลัลาบี รวมทั้งชมการแสดงโชวก์ารตดัขนแกะ และสุนขัตอ้นแกะ พร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากร้านคา้มากมาย 

DREAMWORLD (มีรถรับ – ส่ง อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น) ค่าเข้า คนละ 2,000 บาท** 

คํา่  อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย 

 นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ISLANDER HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

 



                                                  
 

วนัที่ส่ี อิสระช้อปป้ิง   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

  *** อิสระตามอัธยาศัย *** 

** สถานที่แนะนํา **   ท่านสามารเดิน เท่ียวชม ในเมืองได ้

♥ฮาร์เบอร์ ทาวน์ เอ้าท์เล็ต ศูนยร์วมแบรนดช์ั้นนาํ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านเลือกซ้ือและชอ้ปสินคา้ต่างๆ

มากมาย สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดใ์นประเทศ อาทิเช่น ROXY, BILLABONG, RIP CURL, 

QUICKSILVER เป็นตน้ หรือสินคา้กีฬา เช่น SPEEDO, NIKE, ADIDAS, THE NORTH FACE จากนั้นเพลิดเพลิน

กบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัต่างๆ เช่น KATIES, LILI, LISAHO, MARCO POLO, CALVIN KLEIN JEANS, 

DIESEL, ESPRIT, LACOSTE, TOMMY HILFIGER เป็นตน้ 

♥เซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์  เพลิดเพลินการชอ้ปป้ิงท่ีเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ซ่ึงเป็นศูนยร์วมของห้างสรรพสินคา้และ

ร้านคา้บูติคชั้นนาํของบรรดานกัออกแบบและผูผ้ลิตเส้ือผา้ในภูมิภาคโกลดโ์คสตใ์ห้เลือกเดินชมและซ้ือหาอยา่ง

มากมาย หรืออาจเลือกไปเดินชมสินคา้ทอ้งถ่ินและงานฝีมือคุณภาพดีท่ีตลาดริมชายหาดหรือตลาดพ้ืนเมืองของ

ออสเตรเลีย แวะไปสมัผสัและเล่นเซิร์ฟไล่ตามจบัคล่ืนท่ีโกลดโ์คสตใ์นพ้ืนท่ียอดนิยม อาทิ เบอรีน เฮด ( BURLEIGH 

HEADLAND) กรีนเมาท ์(GREENMOUNT) เคอร์ร่า (KIRRA) ซีเวย ์(SEAWAY) และ SNAPPER ROCKS หรือเพ่ิม

ความทา้ทายดว้ยกิจกรรมทางนํ้า เช่น สกีนํ้า เรือลากร่ม เจ็ทสกีและเรือใบ ก็ถือเป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บความนิยมอยา่ง

มาก 

คํา่  อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย 

 นําท่านเข้าสู่ที่พกั  IBIS VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่า โกลด์โคสต์ – บริสเบน  – สนามบินสุวรรณภูมิ       

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

 หลังอาหารเช้า อิสระเดินเล่นช้อปป้ิง ตามอัธยาศัย  

 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

14.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินบริสเบน โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 474 

20.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง  

 

  

 

*** สายการบิน และโปรแกรมทีร่ะบุไว้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 

 

 

 



                                                  
 

 
 
 
 

 
 
 

อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ีองบิน 

ผูใ้หญ่ 36,900.- 22,900 

พกัห้องเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 7,900.- 

 

*** โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี ท่านละ 5,300 บาท*** 

ทปิคนขบัรถและหัวหน้าทวัร์ดูแลท่านตลอดการเดนิทาง วนัละ 6 AUD/ท่าน/วนั 

เพือ่ขวญัและกาํลงัใจของเจ้าหน้าทีน่ะคะ 

*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจีาํนวนผู้เดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป *** 

*** กรณผู้ีเดนิทางในคณะมไีม่ถงึ 25 ท่าน อาจมกีารปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดนิทางให้นะคะ *** 

ราคาไม่รวมตั๋วคอืราคาทีไ่ม่รวมตั๋วเคร่ืองบินทั้งเทีย่วบินระหว่างประเทศ และ เทีย่วบินภายในประเทศ  

*** รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  

 ราคาน้ีรวมค่าวีซ่าเขา้ประเทศออสเตรเลีย 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 

 ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  



                                                  
 

 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลงั  

เงือ่นไขการจองทัวร์และการชําระเงนิ  

 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  

 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  

      (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 

 กรณีท่ีลูกคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกบัทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน

ภายในประเทศกรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้น

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาออสเตรเลียไม่ทันกําหนดและทางบริษัทฯต้องออกตัว๋กับทางสายการบินทางลูกค้า

จะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ  

การยกเลิกและการคนืเงนิ 

 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั  

จะไม่เก็บค่ามัดจาํ 

 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคนืเงนิค่าตัว๋ได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 

  หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทันกําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ  ผลวซ่ีาของ

ท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิค่าทัวร์ และ มัดจาํทั้งหมด 

เอกสารในการยื่นขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลีย 

กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพือ่ทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ  

*** (เน่ืองจากการยื่นขอวซ่ีาประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการยื่นวซ่ีา 15 วนัทําการ) *** 

เงือ่นไขในการพจิารณาวซ่ีา 

การพจิารณาอนุมัตวิซ่ีาน้ันขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของทางสถานทูตเท่าน้ัน  ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซ่ีาไม่สามารถแทรกแซงการ

พจิารณาวซ่ีาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน 

** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตกําหนด ** 

 

ตั้งแต่วนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพทิักษ์เขตแดนจะเร่ิมการเก็บข้อมูลด้านไบโอ

เมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านที่สมัครขอวซ่ีาเพือ่เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย  

***ดังน้ันผู้ยื่นขอวซ่ีาทุกท่านจะต้องมาตดิต่อที่ศูนย์ยื่นวซ่ีาออสเตรเลียด้วยตนเองเพือ่สแกนลายนิ้วมือ***  



                                                  
 

1.สําหรับบุคคลทั่วไป 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ่ากว่า 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาดว้ย)  

 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน  2 รูป  (ไม่สวมแว่นตาดาํ, แต่งกายสุภาพ , ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย,  หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พ้ืน

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีทาํงาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาองักฤษ ) 

 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, ( ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต )ใบมรณะบตัร  

 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  

 หลักฐานการเงนิโดยใช้สมุดเงนิฝากตวัจริง หรือ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างใดอย่างหน่ึง เท่าน้ัน!!!  ถ้า

ให้สําเนาสมุดเงนิฝากไม่สามารถใช้ยื่นวซ่ีาออสเตรเลียได้ 

 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู ่(ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน ) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย์  

และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณีทําธุรกิจส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทาํหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               

4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั้นๆ  (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  

2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอ 

 หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น  

3. สําหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 

 หนงัสือยินยอมให้บุตรเดินทางท่ีทาํจากท่ีว่าการอาํเภอ  

 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  

 กรณีผูเ้ดินทางอายตุํ่ากว่า 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเดก็ได้)  

 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   

 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดา หรือ มารดา 

 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สงักดั  และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  

 หลกัฐานการเงิน (สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  

 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. สําหรับผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี  

 ต้องซ้ือใบประกันสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษัทประกันภยั) จากน้ันยื่นเอกสารทั้งหมดเข้า

สถานทูตออสเตรเลียไปก่อนและจากน้ันสถานฑูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพือ่นําไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทางสถาน

ฑูตกําหนดเท่าน้ัน 

5. สําหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพาํนักอยู่ในประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง)  ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น

หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซ่ีาขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 



                                                  
 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบริษัท

ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

หมายเหตุ   

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงนิ) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทท่ี์จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้

พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานฑูต    งด

ออกวีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์

ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการ

ชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิคนื ในกรณทีี่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิใน

การใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง   

เพือ่ประโยชน์ในการยืน่ขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลียของท่าน  

 

1.  ช่ือ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________ 

     ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________ 

     สาเหตุในการเปลื่ยนช่ือ-นามสกุล _____________________________________________________________________ 

2.  สถานภาพ        โสด         แต่งงานจดทะเบียน        แต่งงานไม่จดทะเบียน       หย่า    หม้าย         

3.  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน___________________ เบอร์มือถือ ____________________ อเีมล์ _____________________________ 

4.  ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________ 

      วนัที่เร่ิมทํางาน /  ศึกษา ____________________________________________________________________________ 

5.   ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ที่ทํางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________ 

7.   ตาํแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________ 

      โทรศัพท์ที่ทํางาน_________________________________________________________________________________ 

8.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย _______________________________________________________________________ 

      ความสัมพนัธ์กับผู้เดินทางร่วมคร้ังนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________ 

9.   ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้มาก่อนหรือไม่   เคย    ไม่เคย  

10. ท่านเคยโดนปฎเิสธวซ่ีาจากสถานฑูตใดหรือไม่   เคย _________________________________________   

      ไม่เคย   
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