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รหสัโปรแกรม : 18015 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Wow!! ซิดนีย์-เมลเบร์ิน 6 วัน 3 คืน 

ชมเมอืงซิดนีย์ และล่องเรอืชมอ่าวทีง่ดงามทีสุ่ด น่ังกระเช้าพร้อมชม
ทัศนียภาพของเทอืกเขาบลูเม้าท์เท่น ชมสวนสัตว์พื้นเมอืง  

ขึ้นตึก Eureka Sky Desk 88 ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวนิบน
เกาะฟิลลิป พร้อมล้ิมรสกุ้งมังกร  

โดยสายการบนิสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) 
   

ขอน ำทำ่นเยอืนประเทศออสเตรเลยี ดนิแดนแหง่ควำมฝัน ชมนครเมลเบริน์โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ 

และน ำทำ่นทอ่งเทีย่วชมสถำนทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศออสเตรเลยี 
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นครซิดนีย ์  เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซาท์เวลส์ ชมทศันียภาพของสะพานฮารเ์บอร์และซดินีย์โอเปร่าเฮ้าส์ด้วยการ
ล่องเรอืในอ่าวซดินีย์ ซึง่ถอืเป็นอ่าวทีง่ดงามทีสุ่ดของเมอืง ใหท้่านชมเมอืงชมชายหาดทีช่าวออสซี ่
นิยมมาพกัผ่อน ชมโคอาล่าและจงิโจแ้สนน่ารกั และบรรยากาศงดงามของเทอืกเขาบลูเมา้ทเ์ท่นและ
นัง่กระเชา้ไฟฟ้าตวัใหมล่่าสดุของทีน่ี ่ 

เมลเบิรน์ เมอืงหลวงของรฐัวคิตอเรยี ขึ้นตกึ Eureka Sky Desk ชมอาคารรฐัสภาและสวนสาธารณะฟิตซรอย 
สวนขนาดใหญ่ทีข่ ึ้นชือ่ของเมอืง ชมนกเพนกวนิเดนิกลบัรงัในยามพระอาทติย์ตกดนิทีเ่กาะฟิลลปิ 
พรอ้มใหท้า่นลื้มรสกุง้มงักรสไตลอ์อสเตรเลยี  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  14-19 มี.ค./ 21-26 มี.ค. / 11-16 เม.ย.2563 
   02-07พ.ค. / 23-28 พ.ค. 2563 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สิงคโปร ์
12.30 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนินำนำชำตสิุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูทำงเขำ้หมำยเลข 5 เคำน์เตอร ์K สำยกำรบนิ

สงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เจำ้หน้ำทีค่อยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกทำ่นดำ้นเอกสำรและกระเป๋ำสมัภำระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
15.40 น. เหริฟ้ำสูน่ครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี  โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ-977 

19.15 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิชำงฮ ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

20.40 น. ออกเดนิทำงสูน่ครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ-221 
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วนัทีส่อง         ซิดนีย-์เทีย่วชมเมือง-ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย ์
07.40 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิคงิฟอรด์สมทิธ์ นครซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี น ำทำ่นผำ่นพธิตีรวจคนเขำ้เมอืง

และศุลกำกร จำกนัน้น ำท่ำนชมนครซิดนีย ์เมอืงเอกแห่งรฐันิวเซ้ำทเ์วลส ์ชมหาดบอนได Bondi 
Beach หำดทรำยที่หนุ่มสำวชำวออสซี่ชอบมำอำบแดด ท่ำมกลำงสำยลมแสงแดดและเสยีงคลื่น
กระทบฝัง่ชมบำ้นของเศรษฐี บนเนินเขำ Dudley Page กบัทวิทศัน์ของอ่ำวซดินีย์ และทอ้งทะเลสี
ครำมของมหำสมุทรแปซิฟิคที่เดอะแกป็ The Gap น ำชมม้าหินของมิสซิสแมค็ควอร่ี มำ้หนิตวั
โปรดของภรรยำของผู้ส ำเร็จรำชกำรคนแรกของรฐันิวเซ้ำท์เวลส์ ซึ่งจำกมุมนี้ท่ำนสำมำรถเห็น
ทศันียภำพของสะพำนซดินียฮ์ำรเ์บอรแ์ละโอเปรำ่เฮำ้สไ์ดท้ัง้สองแหง่พรอ้มกนั 

กลางวนั รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรจนี 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสูท่่ำเรอืเซอรค์ลู่ำคยี ์ซึง่เป็นท่ำจอดเรอืขนำดใหญ่ของเมอืงซดินีย ์และมเีรอืหลำยล ำ

ล่องเรอืสู่จุดท่องเทีย่วต่ำงๆ หลำยแห่ง น ำท่ำน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย ์ที่ได้ชื่อว่ำ
เป็นอ่ำวทีส่วยงำมแห่งหนึ่ง ผ่ำนชมควำมงำมของโรงละครโอเปร่ำเฮำ้ส์ Opera House ซึ่งมหีลงัคำ
เป็นรปูเรอืซอ้นเล่นลมตำมสถำปัตยกรรมใหม่ออกแบบโดยยอรน์ อซูอง สถำปนิกชำวเดนมำรค์ ซึ่ง
ใชเ้วลำในกำรก่อสรำ้งนำนถงึ 14 ปี ด้วยงบประมำณในกำรก่อสรำ้งกว่ำรอ้ยล้ำนเหรยีญ ชมหมู่เรอื
ชกัใบเล่นลมกบัควำมงดงำมของสะพำนฮำรเ์บอร ์Harbour Bridge บนอ่ำวซดินีย์ จำกนัน้น ำท่ำน
เขำ้สู่ย่ำนใจกลำงเมอืงหรอืซติี้เซ็นเตอรข์องนครซดินีย์ ให้ท่ำนเลอืกซื้อสนิคำ้จำกย่ำนช้อปป้ิงอำทิ
เดวดิโจนส์ มำยเออร์ ซดินียเ์ซ็นทรลั มำกมำยหลำยแห่งและเลือกซื้อสนิคำ้ทีร่ะลกึและแบรนด์เนม
ออสเตรเลยีพรอ้มครมีบ ำรงุผวิชือ่ดงัของออสเตรเลยีอำท ิเดวดิ โจนส ์รอ็กซี ่บลิลำบอ็ง  ควกิซลิเวอร ์
รบิเคริล์และอื่นๆอกีมำกมำย** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารค า่
ตามอธัยาศยั ** 

  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู่โรงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ำม ซิดนีย-์สวนสตัวพ้ื์นเมือง-วนอทุยำนแห่งชำติบลูเม้ำท์เท่น-รถรำง Scenic Railway-Scenic 
Cableway 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูส่วนสตัว์พืน้เมอืงที ่Featherdale Wildlife 
Park น ำชมสวนสตัวเ์ปิดทีร่วบรวมสตัวพ์ืน้เมอืงออสเตรเลยีทีห่ำดไูดย้ำกอำทหิมโีคล่ำ จงิโจ ้วอลลำบี ้
นกอมี ูวอมแบท และอื่นๆ อกีมำกมำย ใหท้่ำนไดส้มัผสัและถ่ำยรปูคู่กบัโคอำล่ำตวัน้อยอยำ่งใกลช้ดิ
พรอ้มสนุกสนำนกบักำรใหอ้ำหำรจงิโจจ้ำกมอืของทำ่นเอง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบฟิชแอนดช์ปิ 
บา่ย  น าท่ำนเดินทำงสู่อุทยานบลูเม้าท์เท่น ชมเขาสามอนงค์ Three Sister ทีเ่ป็นต านานความรกัอนั

แสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอรจิิ้น และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติไกลสุดลูกตา น ำท่ำนสู่
สถำนีรถรำงไฟฟ้ำ Railway เพื่อนัง่รถรำงไฟฟ้ำ ซึง่ดดัแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหนิในสมยัก่อน และมี
ควำมชนัถึง 52 องศำ วิ่งผ่ำนทะลุหุบเขำอนัสูงชนัและให้ท่านได้ขึ้นกระเช้าตวัใหม่ล่าสุด Scenic 
Cableway จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงซดินีย ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5  ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีสี่ ่  ซิดนีย-์ เมลเบิรน์- โรงงำนชอ็คโกแลต็-เกำะฟิลลิป-ชมขบวนพำเหรดนกเพนกวิน-เมลเบิรน์ 

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
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 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิซดินีย ์อำคำรในประเทศ 
 09.30 น.      เดินทางสู่เมืองเมลเบิรน์ โดยสายการบินในประเทศ 
11.05 น. เดินทางถึงนครเมลเบิรน์ ใหท้ำ่นรบักระเป๋ำและสมัภำระ กอ่นน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูต่วัเมอืงเมลเบริน์ 
กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บา่ย น ำท่ำนเดินทำงสู่ทำงตอนใต้ของรฐัวคิทอเรยี ผ่ำนเมอืงซำนเรโม เมอืงที่อดีตเคยเป็นเมอืงท่ำกำร

ประมงของรฐั น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ โรงงานชอ็คโกแลต็ Pannys Amazing World of Chocolate ให้
ทำ่นไดช้มกำรผลติ, ม่ำนน ้ำตกชอ็คโกแลต็ขนำดใหญ่, หมู่บำ้นจ ำลองชอ็คโกแลต็ และชอ็คโกแลต็รปู
แบบต่ำงๆ มำกมำย พรอ้มใหท้ำ่นชมิรสชำตแิสนอรอ่ยและเลอืกซือ้เป็นของฝำก   

ค า่  รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร พร้อมล้ิมรสกุ้งมงักรเสิรฟ์พร้อมกบัไวน์ขาว 
 จำกนัน้น ำท่ำนสู่เกาะฟิลลิปเขตอนุรกัษ์นกเพนกวิน น ำท่ำนสู่ชำยหำดซมัเมอร์แลนด์ชม ขบวน

พาเหรดของนกเพนกวิน ทีข่ ึ้นจำกทะเลเดนิเรยีงรำยอย่ำงน่ำรกักลบัสู่รงั ซึ่งเพนกวนิในแถบซีก
โลกใตแ้หง่นี้ เรยีกว่ำแฟรร์ีเ่พนกวนิหรอืเพนกวนินำงฟ้ำ เป็นเพนกวนิทีม่ขีนำดเลก็หรอืพนัธุเ์ลก็ทีสุ่ด 
ซึง่โตเตม็ทีม่ขีนำดตวัเพยีงรำว 30-33 เซนตเิมตรเท่ำนัน้ ในยำมเชำ้จะพำกนัออกจำกรงัไปหำกนิใน
ทะเล เมื่อยำมพระอำทิตย์ตกดินจะกลบัสู่รงั ปัจจุบันเพนกวินชนิดนี้เหลือน้อยลงมำก ดงันัน้ทำง
รฐับำลจงึมกีำรจดักำรเพื่ออนุรกัษ์สำยพนัธุ์นกเพนกวนิเหล่ำนี้ พรอ้มทัง้ขยำยพนัธุ์ใหม้ำกขึน้และท ำ
กำรส ำรวจชวีติควำมเป็นอยูแ่ละกำรดแูลอยำ่งใกลช้ดิ อสิระใหท้ำ่นชมควำมน่ำรกัของเหล่ำเพนวกนินี้
ตำมอธัยำศยัในบรเิวณรมิทะเลหำดซมัเมอรแ์ลนด ์(ห้ำมใช้แฟลชถ่ำยรปูหรือถ่ำยวิดิโอ เนือ่งจำก
แสงแฟลชจะท ำลำยระบบประสำทและกำรมองเหน็ของนกเพนกวิน) 

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงกลบัสูต่วัเมอืงเมลเบริน์   
 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 
วนัทีห้่ำ เมลเบิรน์-วิหำรเซ้นตแ์พททริค-สวนฟิตซรอย-กระท่อมกปัตนัคกุ-อนุสรณ์สถำนสงครำมโลก  

ตึก Eureka Sky Deck 88-ช้อปป้ิงฮำเบอรท์ำวน์-สนำมบิน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 จำกนัน้น ำท่ำนชม นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรฐัวิคตอเรยี ถือเป็นเมืองใหญ่อนัดับสองของ

ประเทศออสเตรเลยี และยงัเป็นเมอืงทีม่ชี ื่อเสยีงดำ้นควำมน่ำอยู่ทีสุ่ดในโลกอกีเมอืงหนึ่ง จำกนัน้น ำ
ท่ำนชมสวนฟิตซรอย สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ซึง่กำรจดัสวนทีน่ี่หำกมองจำกมุมสงูจะเป็นรปูลำย
ธงชำตอิงักฤษ และชมดอกไมน้ำนำชนิดจำกศนูยอ์นุบำลพนัธุไ์ม ้น ำทำ่นชมกระท่อมกปัตนัคกุ  นัก
ส ำรวจชำวองักฤษคนส ำคญัของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลยี เมื่อ ค.ศ. 1770 ทีท่่ำนเซอร ์รสัเซีย 
กรมิเวล ไดซ้ื้อมำจำกองักฤษ โดยรือ้อฐิออกมำทลีะกอ้น แลว้ถูกล ำเลยีงมำทำงเรอื และมำประกอบ
ใหมท่ีน่ี่ น ำมำตัง้ไวท้ีส่วนฟิตซรอยเมือ่ปี 1934 เพือ่เป็นของขวญัครบรอบหนึ่งปีของรฐัวคิตอเรยี และ
เพือ่เป็นเกยีรตแิก่กปัตนัคุ๊กทีม่ำคน้พบประเทศออสเตรเลยี น ำทำ่นผำ่นชมตกึรฐัสภำทีส่รำ้งตำมแบบ
สถำปัตยกรรมยุโรป ชมและถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารเซ้นต์แพททริค St.Patrick's 

Cathedral  วหิำรในศำสนำครสิต์นิกำยโรมนัคำทอลคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรฐัวคิตอเรยี โดย James Goold 

ผูเ้ป็นบชิอ็ปท่ำนแรกแห่งเมอืงเมลเบริน์ มดี ำรใิห ้William Wardell ผูเ้ป็นทัง้นกับวชและสถำปนิกที่
ส ำคญัแห่งเมอืงนี้เป็นผูอ้อกแบบและควบคมุกำรกอ่สรำ้งทัง้หมดอำศยัศลิปะโกธคิระหว่ำงศตวรรษที ่
14  โดยมพีื้นฐำนมำจำกมหำวหิำรยุคกลำงในประเทศองักฤษ น ำท่ำนชม อนุสรณ์สถานสงคราม 
Shrine of Remembrance เป็นอนุสรณ์สถำนสงครำมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ตัง้อยู่
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บรเิวณคงิโดเมนสบ์นถนนเซนต์ควิด้ำ  สถำนทีแ่ห่งนี้สรำ้งขึน้เพื่อร ำลกึถงึชำยหญงิทีร่บัใชช้ำตแิละ
เสยีสละในสงครำมโลกครัง้ที ่1 ขณะไปรบยงัสนำมรบกลัลโิปลปีระเทศตุรก ี ณ สมรภูมแิห่งนี้จงึเกดิ
เป็นวนั”แอนแซค็”(25 เมษำยน) โดยสรำ้งตำมอย่ำงศลิปะคลำสสคิทีไ่ดแ้รงบนัดำลใจจำกสุสำนแห่ง
ฮำลคิำแนสสสั และวหิำรพำเธนอนในกรงุเอเธนส ์ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บา่ย น ำท่ำนขึ้นตึก Eureka Sky Deck 88 ดว้ยลฟิท์ทีเ่รว็ทีสุ่ดในซกีโลกใต้สู่ช ัน้ 88 ของตวัอำคำร ใหท้่ำนได้

ชมทศันียภำพโดยรอบของนครเมลเบริน์แบบ 360 องศำ ทัง้แม่น ้ำยำร์รำทีไ่หลคดเคีย้ว กำรวำงผงัเมอืง
เมลเบริน์ทีเ่ป็นระเบยีบ และมองเหน็รมิฝัง่มหำสมุทรแปซฟิิกแบบชดัเจน หรอืสำมำรถเลอืกซื้อทวัรน์อก
รำยกำรเพื่อสมัผสัประสบกำรณ์ใหม่ The Edge Experience ทีท่ ัง้ตื่นเตน้และเสยีวสุด ๆ กบักล่องกระจกที่
น ำท่ำนยื่นออกไปนอกตวัอำคำรด้วยควำมสูงชัน้ 88 ในตอนแรกกระจกจะขุ่นและทบึและจะเริม่ใสท ำให้
ท่ำนรู้สกึเหมือนลอยอยู่บนอำกำศ เป็นต้น จำกนัน้น ำท่ำนชมย่ำนกำรค้ำแห่งใหม่ในเขต Docklands 
หรือย่านฮาเบอรท์าวน์ ทีข่ ึน้ชื่อว่ำเป็นแหล่งรำ้นคำ้ รำ้นอำหำรและแหล่งบนัเทงิชัน้เยีย่มของเมลเบริน์ 
มทีัง้ทศันียภำพรมิอ่ำวทีง่ดงำม พรอ้มท่ำเรอืทีม่ปีระวตัยิำวนำน อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงอย่ำงจุใจในย่ำนฮำ
เบอรท์ำวน์ อำท ิรอ็กซี่ ควิกซลิเวอร ์บลิลำบ็อง รบิเคริ์ล หรอืเรดเอริ์ธ หรอืครมีบ ำรุงผวิเดวดิโจนส์เป็น
ตน้ หรอืเลอืกซือ้ของฝำกรำคำยอ่มเยำจำกซุปเปอรม์ำรเ์กต็ เป็นตน้  
** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

  จนไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนินำนำชำตทิลูำมำรนี  

 

วนัทีห่ก เมลเบิรน์-สิงคโปร-์กรงุเทพฯ 

01.05 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ-218 

05.45 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิชำงฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
07.15 น. ออกเดนิทำงกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ-970 

08.40 น. เดนิทำงถงึทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ… 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต้องต่อไฟลท์บินไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการ
เดินทางแต่ละก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจาก
รายการทวัรเ์ป็นรายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลา
การเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

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

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  
สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

 
 
อตัรำค่ำเดินทำง 14-19 มี.ค./ 21-26 มี.ค. / 11-16 เม.ย.2563 
  02-07พ.ค. / 23-28 พ.ค. 2563 
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ซิดนีย-์เมลเบิรน์  
6 วนั 3 คืน (SQ) 

14-19 มี.ค./21-26 มี.ค. 11-16 เม.ย. 2-7 พ.ค./ 23-28 พ.ค. 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทำ่น  51,500 55,900 51,500 
พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 7,900 7,900 7,900 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 35,300 35,900 35,300 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,500 บาท //  

ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,200 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
****บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั*** 

 

หมายเหต ุ

 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 20 ท่าน (ไม่มีราคาเดก็) 
หากผู้โดยสารมีจ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทาง
และเปล่ียนแปลงอตัราค่าเดินทาง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 25 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิว 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทัวรห์รือของทาง
บริษัททัวร์  กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกับการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  
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อตัราน้ีรวมบริการ 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เสน้ทำง กรงุเทพฯ-ซดินีย ์// เมลเบริน์-กรงุเทพฯ ชัน้
ประหยดัและสำยกำรบนิภำยในประเทศ เสน้ทำง ซดินีย-์เมลเบริน์ 

 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองทำ่นต่อหนึ่งหอ้ง), คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำง ๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำร, คำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่ภำษสีนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บำท เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อำยเุกนิ 75 ปีไดร้บัควำมคุม้ครอง 500,000 บำท (ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่ 18 พ.ย.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำม
กฏและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ   
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (น ้ำหนกักระเป๋ำ 30 กโิลกรมัต่อทำ่น) และ
เสน้ทำงภำยในประเทศ (น ้ำหนกักระเป๋ำ 23 กโิลกรมัต่อทำ่น) 

 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียและค่าบริการ ช าระพร้อมค่าทวัรท่์านละ 5,500 บาท ช าระพร้อมค่าทวัร์

งวดสดุท้าย 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ ท่ีจะต้องช าระเพ่ิมพร้อมค่าทวัร ์ ท่านละ 1,200 บาท ช าระพร้อม
ค่าทวัรง์วดสดุท้าย 

 คำ่ทปิพนกังำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัรำเรยีกเกบ็คำ่บรกิำรจำกแต่ละโรงแรม 
 คำ่น ้ำดื่มระหวำ่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดื่มระหวำ่งทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญำณ Wifi บนรถและไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจำกทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะ

ขำยเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืคำ่แปล 
เอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

 คำ่ประกนักำรเกดิจำรกรรมหรอืภยัธรรมชำตนิอกเหนือจำกกำรประกนัอบุตัเิหตุ สำมำรถตดิต่อไดจ้ำกบรษิทั
ประกนัภยัต่ำง ๆ คำ่น ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์  

 คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร์ 
กำรช ำระเงนิ  
ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งทำ่น ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าคา่ตัว๋โดยสารซึง่เงือ่นไขเป็นไป

ตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30  วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซีา่ตามที่

สถานทตูเรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิ

มดัจ า และคา่วซี่าตามทีส่ถานทตูเรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
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หมำยเหตุ  
 รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่ำงประเทศ  เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็น
ส ำคญั 

 กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 
จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนื
เงนิได ้ 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคำ่เสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอืน่ๆ ทีม่ ี
เหตุท ำใหไ้มส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้ม
น ำเขำ้ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่
กองตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิ

หรอื คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำย

กำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญู
หำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในรำยละเอยีดของกำรแพอ้ำหำรรนุแรง หรอืกำรแพอ้ำหำรหลำยชนิดของผูเ้ดนิทำง 
ดงันัน้ทำ่นทีแ่พอ้ำหำรเลก็น้อยควรเตรยีมยำประจ ำตวัไปดว้ย หรอืไมส่ำมำรถจองทวัรไ์ดใ้นกรณีทำ่นทีแ่พอ้ำหำร
หลำยชนิดหรอืแพอ้ำหำรในระดบัรนุแรง 

 ทำ่นทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึทำ่นทีต่อ้งกำรควำมชว่ยเหลอื
และกำรดแูลเป็นพเิศษ อำท ิทำ่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษิทัฯ ใหท้รำบ
ล่วงหน้ำตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เนื่องจำกกฏทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้น
กำรบรกิำร อำจจะไมไ่ดร้บัควำมสะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

 ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำ
มำตรฐำนได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบ
คำ่ใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่นทีเ่กนิ 

 ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนด
ทีช่ดัเจนในเรือ่งกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทำ่นและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของทำ่นเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่
คณะ หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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 กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบั
วนัทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนที่
ดงักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำก
มกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำง
บรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่ำ่น เนื่องจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

 หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่ง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

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

 
 

*** 
 
 
 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15 วนัท าการ 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 (การย่ืนวีซ่า ให้ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารทัง้หมดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามรายละเอียด
ด้านล่างน้ี เน่ืองจากปัจจบุนัมีผูเ้ดินทางเข้าไปพกันักในประเทศออสเตรเลียจ านวนมาก ท าให้
การพิจารณาวีซ่าเป็นไปอย่างเข้มงวด ดงันัน้เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการพิจารณา จึงขอ
ความร่วมมือให้ผู้เดินทางทุกท่าน กรอกรายละเอียดตามฟอรม์ด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกบั
เอกสารหลกัฐานการย่ืนขอวีซ่าด้วย) 

o หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  6 เดือน (โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั) 
- หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอยำ่งน้อยไมต่ ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตออสเตรเลีย 
***การย่ืน ทกุท่านต้องแสดงตวัทกุครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 25 วนัท าการ 
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- หำกทำ่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม ่กรณุำเตรยีมเล่มเกำ่ใหด้ว้ยเนื่องจำกประวตักิำรเดนิทำงของทำ่นจะ
เป็นประโยชน์อยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซี่ำ  

- ทำ่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะ
ไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  

 
- รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาด

ใบหน้า   
- ฉำกหลงัสขีำวเทำ่นัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่ำ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผมและ

หำ้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสี
หรอืบิก๊อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยไุมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยูถ่งึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและ

กรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 
o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีทำ่นทีส่มรสแลว้  
o ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ กรณีทำ่นทีม่กีำรเปลีย่นชือ่ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกลุ กรณีทำ่นทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกลุ 
o ส ำเนำใบหยำ่ กรณีทำ่นทีห่ยำ่แลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 
*** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 

 
- กรณีลูกจ้าง ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี

รำยละเอยีดวนั/เดอืน/ปีทีเ่ริม่ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 
เดอืนนบัจำกวนัยืน่วซีำ่) เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ต ำแหน่ง, อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำ
บตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยืน่วซี่ำ) 
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- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธรุกจิกำรคำ้ หรอื ส าเนาหนังสือ
รบัรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   

 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งท ำจดหมำยชีแ้จงพรอ้มใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำมแีละ
ของตนเองแนบมำ โดยตอ้งแสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   
หำกไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ด
ทะเบยีน  หำกสมรสโดยจดทะเบยีนสมรสใหแ้นบส ำเนำทะเบยีนสมรสมำดว้ย   

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคำ่ใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรอง
คำ่ใชจ้่ำยใหแ้กผู่เ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   
(กรณีนี้หำกควำมสมัพนัธไ์มส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ทำ่นอำจถกูปฏเิสธกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซี่ำนี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองกำรเรยีนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยืน่วซี่ำ) 

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

จากวนัย่ืนวีซ่า ออกย้อนหลงั 6 เดือนและต้องมีตราประทบัจากธนาคาร ยอดเงินไม่น้อยกว่า 6 หลกั  
และหนังสือรบัรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบช่ืุอเจ้าของบญัชี (Bank Certify) เอกสารออกมาไม่เกิน 15 
วนั 
- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมดุเล่มเกำ่ กรณุำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัชขีองเล่มเกำ่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลข

บญัชเีงนิฝำกเป็นปัจจบุนั 
- หำกรำยกำรปรบัสมดุบญัชขีองทำ่นมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไมต่ ่ำ

กว่ำ 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้ำ่สดุ ไมต่ ่ำกว่ำ 7 วนันบัจำกวนันดัหมำยยืน่วซีำ่ แต่หำกใช ้statement แลว้ยงัคง
ไมม่กีำรเคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำม
ควำมเป็นจรงิ อำท ิไมม่กีำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ไดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอืน่ๆ 
ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรณุำแสดงส ำเนำสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ย อำท ิเชน่ บญัชเีงนิฝำก
ประจ ำ เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองคำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท ำจดหมำยรบัรองคำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัเป็น
ภำษำองักฤษพรอ้มระบุควำมสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถำนทตู 1 ฉบบั โดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำ
สมดุบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่ี
กำรเงนิมำกกว่ำตอ้งท ำจดหมำยรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มระบชุือ่และควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
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- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำย
ทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบ
ฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพือ่รบัรองแก่
บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำย
ทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบ
ฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รบัรองแกบุ่ตร
ดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะ
เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบั
แปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็น
ผูด้แูลบุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
 ผูส้งูอำย ุ 75 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลทีส่ถำนทตูก ำหนดให ้ พรอ้มมขีอ้ควำมรบัรองจำก

แพทยว์่ำสำมำรถเดนิทำงไปต่ำงประเทศไดโ้ดยล ำพงัโดยมติอ้งมผีูด้แูลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอกรำยละเอยีด
สขุภำพไดจ้ำกแบบฟอรม์ของสถำนทตูออสเตรเลยีเท่ำนัน้ และผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยเุกนิ 75 ปี จะตอ้งเตรยีมพำสปอรต์
และรปูถ่ำยส ำหรบัไปตรวจสขุภำพดว้ยและใบประกนัสขุภำพทีต่อ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิเอง(จำกบรษิทัประกนัภยั) 
***กรณีทีผู่ส้งูอาย ุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง บรษิทัฯจะด าเนินการและแนะน าใหย้ืน่วซี่ากอ่นวันเดนิทาง
มากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัรท์ัง้หมดก่อนเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นหรอืออกไม่ทนัตามก าหนด
วนัเดนิทางมผีลท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณีได ๆ ทัง้สิ้น และจะไมร่บัผดิชอบกรณีเพือ่น
รว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนืองจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
คา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทีผ่ลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี้*** 

***กรณีผู้สงูอาย ุ75 ปีขึน้ไป ท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เนื่องจำกตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรยืน่วซี่ำเป็นเวลำนำน และมี
คำ่ใชจ้่ำยเพิม่ในกำรท ำประกนัสขุภำพซึง่ลกูคำ้จะตอ้งจ่ำยเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซี่ำ  (รำคำขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนั
นัน้ๆ)  หลงัจำกยืน่วซี่ำแลว้ รอกำรด ำเนินกำรประมำณ 7-10 วนั ทำงสถำนทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่ไป
ตรวจสขุภำพกบัโรงพยำบำลตำมทีส่ถำนฑตูก ำหนด หลงัจำกนัน้รอผลกำรพจิำรณำวซี่ำ ทัง้นี้วซี่ำขึน้อยูก่บัผลของ
สขุภำพของผูส้งูอำยเุองและทำงสถำนทตูพจิำรณำเป็นรำยบุคคล ซึง่วนัรบัผลวซี่ำไมส่ำมำรถระบุได ้ 

 
กรณีของผูถื้อบตัร APEC Card 
โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้ ำหรบัเดนิทำงเพือ่ธุรกจิเทำ่นัน้ ซึง่กำรเดนิทำงกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่ 
วซี่ำทอ่งเทีย่ว เนื่องจำกกำรทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซี่ำแบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หำกลกูคำ้จะใชบ้ตัรเอเบค 
(APEC CARD) แลว้ไมส่ำมำรถเขำ้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  
หมำยเหต ุ หำกยืน่วีซ่ำท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ท่ำนอำจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมติั 
เนือ่งจำกตำมเงือ่นไขวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย จะยึดตำมวีซ่ำล่ำสดุ แล้วจะยกเลิกวีซ่ำเก่ำโดยอตัโนมติั) ทัง้น้ี
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ข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของลูกค้ำในกำรตดัสินใจ ตอ้งกำรสอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://thailand.embassy.gov.au/  
หรอื โทร. +66 2 344 6300 
 
*** *** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และ
ถงึแมว้่ำทำ่นจะถกูปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่ต็อ้ง
ช ำระคำ่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงทำ่น ทำงบรษิทั ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนดั
หมำยและโปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและ
หำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใครข่อรบกวนทำ่นจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิ
วซี่ำของทำ่น เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิคำ่มดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่ำทำ่นรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยืน่วซี่ำ ทำ่นสำมำรถจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษิทัทวัรใ์ห้
ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวนัยืน่วซี่ำและทำ่นไมส่ำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำง
มำแสดงไดท้นั ทำ่นนัน้จะตอ้งมำยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 ***   ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยงั
ประเทศตำมทีร่ะบุเทำ่นัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่
ขอวซี่ำทอ่งเทีย่ว ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัร์
อกเดนิทำงภำยใน 20 วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และ
ควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั   

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

 
กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 
 
.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

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

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 
 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

     

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 
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 โทรศพัท ์ ............................................  หมำยเลขต่อภำยใน (ถำ้มี) 

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

 

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 
 

6.  บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ์............................ 

7. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .......................................................................... 

ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ............โทรศพัท ์

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

8. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ

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

9. ท่านเคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  

10.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่     .............เคย ............ไมเ่คย         

(กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี 

..............................   รวม ........... วนั 

ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ...........เคย          ............ไมเ่คย         

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

11.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่.........ตวัเอง       ............ มีผูส้นับสนุน

คา่ใชจ้า่ย  
(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

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

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

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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