
 

  

 

SSYYDDNNEEYY  --  CCAANNBBEERRRRAA  ((QQFF))    
 

ซิดนีย์ – แคนเบอร์ร่า – บลูเม้าเท่นส์ 5 วัน 
      บริษัท เอ พลัส ทราเวิล  จํากัด ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  นําท่าน 
ล่องเรือสําราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าสท์ี่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การ
ยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร ์ เข้าชมสวนสัตว์พื้นเมือง (Koala Park 
Sanctuary)  ชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลีย ถ่ายรูปกับโคอาล่าที่น่ารัก ป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยตัวท่านเอง พร้อม
ชมการสาธิตการตัดขนแกะ  เที่ยวชมเขาสามอนงค์  ( Three Sisters Rock )  ตํานานแห่งอุทยานแห่งชาติบลู
เม้าท์เท่นส์ ตื่นเต้นกับการนั่งรถไฟ Railway ลงสู่หุบเขา และการจําลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน กรุงแคน
เบอร์ร่าเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ที่ได้ชื่อว่ามีการจัดผังเมืองได้อย่างมีระเบียบสวยงามจนติดอันดับ
โลก ผ่านชม ทะเลสาบ เบอร์เล่ย์ กริฟฟิน (Lake Burley Griffin)  ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ใจกลางเมืองที่ขุดข้ึน
เพื่อเสริมให้ภูมิประเทศสวยงามเป็นจุดเด่นของเมือง ตระการตากับน้ําพทุี่พุ่งสูงถึง 140 เมตร  ชม อาคารรัฐสภา 
(Paliament House) ตึกที่มสีถาปัตยกรรมทันสมัยและมีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ มี
ห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร 

 ชิมไวน์ออสเตรเลียเลิศรส พร้อมอาหารคํ่า 
  
กําหนดการเดินทาง   5 – 9 / 12 - 16 / 19 - 23 มิถุนายน 2556 
     3 – 7 / 10 – 14 / 19 – 23 กรกฎาคม 2556 
     1 – 5 / 8 -12 / 21 - 25 สิงหาคม 2556 
     4 – 8 / 11 -15 / 25 -29 กันยายน 2556      

วันแรก  กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ 

16.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์
สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF)เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง  

18.25 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์  โดยเที่ยวบินที่  QF024 
 

วันท่ีสอง  นครซิดนีย์  –  ชมหาดบอนได -  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์   -  ช้อปปิ้ง 

06.45น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
นําท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่
นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อัน
สดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่ง
มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000  ผ่านชม
บ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิกที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิว
ที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้า
ซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม หินของมิส
ซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์  ซึ่งเป็นม้าหินทราย



 

  

อยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุด
ถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคารจีน 
ล่องเรือสําราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA 
HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ใน
แบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย 
ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้าน
เหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียน
ขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้อง
แสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยัง
สามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์  ที่เช่ือมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัว
เมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและท าให้การเดินเข้า
สู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งข้ึน  ชมเรือใบท่ีชาวออสซี่น าออกมาล่องอ่าวอวดความ
งามในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปทิวทัศน์เป็นที่ระลึก  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร     
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TRAVELODGE WENTWORH SYDNEY HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

วันท่ีสาม  ซิดนีย์ - แคนเบอร์ร่า – ซิดนีย์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 นําท่านเที่ยวชม กรุงแคนเบอร์ร่าเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย เมือง
หลวงของประเทศออสเตรเลียที่ได้ชื่อว่ามีการจัดผังเมืองได้อย่างมีระเบียบ
สวยงามจนติดอันดับโลก  

เท่ียง  รับประทานอาหาร กลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร  
นําท่านผ่านชม ทะเลสาบ เบอร์เล่ย์ กริฟฟิน  (WALTER BURLEY GRIFFIN)  
ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ใจกลางเมืองที่ขุดขึ้นเพื่อเสริมให้ภูมิประเทศสวยงามเป็น
จุดเด่นของเมือง ตระการตากับ น้ําพุที่พุ่งสูงถึง 140 เมตร อย่าง CAPTAIN 
COOK MEMORIAL WATER JET ที่สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมเมือง ชม  
อาคารรัฐสภา (PARLIAMENT HOUSE) ตึกที่มีสถาปัตยกรรมทันสมัยและมี
ขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ มีห้องต่างๆ มากถึง 4,500 
ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000  ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่าง
ทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริจิ้นหลายพันชิ้น จุดเด่นอยู่ที่เสาธงขนาดใหญ่สูงเด่น
เป็นสง่าที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี  นํา ชม อนุสรณ์สถานทหารหาญ แห่ง
ออสเตรเลีย ชม สถานทูตนานาประเทศที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ หนึ่งในนั้นคือ
สถานทูตไทย ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าสถานทูตไทยประจํา
กรุงแคนเบอร์ร่า  จากนั้นเดินทางกลับสู่นครซิดนีย์ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TRAVELODGE WENTWORTH SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันท่ีสี่  ซิดนีย์ – สวนสัตว์พ้ืนเมือง – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  



 

  

 นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พ้ืนเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและ
ความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท  ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโค
อาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่าน
เอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืน
ป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น พร้อม ชมการสาธิตการตัดขนแกะหนึ่งในอาชีพ
ที่สร้างรายได้ให้กับชาวออสเตรเลีย  

  นําท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่น ชมทิวทัศน์อัน
สวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด 
สัตว์ต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามอง
ระยะไกลเป็นสีน้ําเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า 
KATOOMBA   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สาม
ก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตํานานความรักอันแสน
เศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทําให้หุบเขาแห่ง
นี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการ
กระเช้าและรถรางลงหุบเขาทําให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม  
นําท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถ
ขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา  วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชัน สู่หุบ
เขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตาม
ทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจําลองการขุดถ่านหินใน
สมัยก่อน จากนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบน
พร้อมชมความงดงามเบ้ืองล่างของหุบเขาสีน้ําเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขา
สามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปป้ิงสินค้า
พื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบํารุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวง
กุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหารไทย   พร้อมไวน์เลิศรส 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   TRAVELODGE WENTWORTH SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันท่ีห้า  ซิดนีย์  – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าโรงแรม 
  นําท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ  
09.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ QF023 
16.35 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ …. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

     SYDNEY – CANBERRA (QF)  
      อัตราค่าบริการ  
 กําหนดการเดินทาง   5 – 9 / 12 - 16 / 19 - 23 มิถุนายน 2556 
     3 – 7 / 10 – 14 / 19 – 23 กรกฎาคม 2556 
     1 – 5 / 8 -12 / 21 - 25 สิงหาคม 2556 
     4 – 8 / 11 -15 / 25 -29 กันยายน 2556 
 

คณะผู้เดินทาง  
ราคารวมตั๋ว 
และวีซ่าแล้ว 

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
ตลอดการเดินทาง  

ผู้ใหญ่ 55,900.- บาท 29,900.- บาท 
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่  53,900.- บาท 27,900.- บาท 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 52,900.- บาท 26,900.- บาท 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 50,900.- บาท 24,900.- บาท 
ห้องพักเด่ียวเพิ่มท่านละ  7,900.- บาท 7,900.- บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด 1,000.- บาท 1,000.- บาท 

 

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน 
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จํานวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ํากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 
* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน 
* ส าหรับห้องที่เป็นสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจ านวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียง
ที่สามารถพักได้ 3 ท่าน หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1  เตียงเสริม ส าหรับห้องนอน 3 ท่าน 

 
อัตราน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน  แควนตัส แอร์เวย์  ( QF) ตามเส้นทาง  

 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ได้ระบุในรายการ , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  

 ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่าน้ํามันจากสายการบินวันที่ ณ วันที่  23 เมษายน 2556  และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน  

 
อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว  

 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด ท่ี  สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึ้นเครื่อง
ได้ท่านละ 1 ใบ (20กิโลกรัม) และกระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อใบ   

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง  

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ , ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



 

  

 ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มี
เพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยก
กระเป๋าเพียงพอ 

 
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็นจํานวน 10,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน 
 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ก่อน  21 

วันทํางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์  
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสาย

การบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน  บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามัดจําท้ังหมด  
 สําหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ  หากบริษัทฯไม่ได้รับเงิน

ค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ  

 
การยกเลิก 

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทําการคืนค่ามัดจํา 10,000.- บาท. 
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 16-45 วัน ก่อนเดินทาง ในกรณียื่นวีซ่าแล้วจะเก็บ 10,000.- ค่ามัดจํา 
 แจ้งล่วงหน้า 11-15 วัน ก่อนเดินทาง  

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจํา  10,000 บาทหรือค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์  
- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว หรือค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ 

 ยกเลิกการเดินทางก่อน 1-10 วันหรือ ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  
 
หมายเหตุ  
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
สําคัญ และ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ  เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งต้องห้ามนําเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการ
ทํางานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย  
 
เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน 
 รูปถ่ายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
 สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สําเนาทะเบียนสมรส  (ถ้าม)ี  
 หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทท่ีทํางานอยู่  (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)  หรือ สําเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของ

กิจการ 
 ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)   
 ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรข้าราชเกษียณ  



 

  

 หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน 
ออกจากธนาคารเท่านั้น กรณีท่ีบางท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ต้องเป็น
ยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านั้น  (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงินฝากตัวจริง เพราะ
ระหว่างการยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงินฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวีซ่าจากทาง
สถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า 

 เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน 
 เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้

เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอําเภอออกให้เท่านั้น ( หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม )  
 สําหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 7 5 ปีขึ้นไป ต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติมกับโรงพยายามท่ีสถานทูตออสเตรเลียกําหนดเท่านั้น  

ซึ่งทางสถานทูตจะมีใบตรวจสุขภาพโดยใช้แบบฟอร์มของสถานทูตเท่านั้น ท่านจะทําการตรวจสุขภาพได้หลังจาก
ได้ทําการยื่นวีซ่าแล้ว ส่วนผลตรวจขึ้นอยู่กับการแพทย์  ทางบริษัทฯเป็นเพียงผู้ประสานงานเท่านั้น และนอกจากนี้จะต้อง
ทําประกันสุขภาพระหว่างเดินทางสําหรับผู้สูงอายุเพิ่ม โดยมีค่าใช้จ่ายต่อท่าน 800 บาท (ค่าใช้จ่ายในการทําประกัน
สุขภาพไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ ซึ่งลูกค้าสามารถจัดทําเองได้) โดยทางโรงพยาบาล จะระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ” สําหรับผู้สูงอายุผลวีซ่าอาจจะออกล่าช้ากว่าบุคคลเท่าไป บริษัทฯเป็นเพียง
ตัวแทนยื่นเอกสารให้เท่านั้น การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับผลสุขภาพและขั้นตอนการพิจารณาของสถานทูต  

 หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา  กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะยื่นวีซ่าเพราะหากยื่น
หนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวีซ่า  

 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้านเพื่อกรอกฟอร์มใน
การยื่นวีซ่า 
 

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า 
 การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่าหรือพิจารณาผลวีซ่า
ล่าช้าไม่ทันกําหนดวันเดินทาง   สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้ว  และหากต้องการยื่นคําร้องขอวีซ่าใหม่ก็
ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่พร้อมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง  หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอัน
เนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ................................................ 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากม)ี ................................................................................... 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ............................ 
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน หรือร้านค้า ................................................................... ที่อยู่ ................................................... 
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
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