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                                        ร่วมเดินทางกับสายการบินแห่งชาติ (TG)   
  

นครซิดนีย ์ ชมเมือง – บอนได บีช – The Gap - The Rock - Mrs. Macquarie’s chair – โอเปร่า เฮ้าส์  

  ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  

                      สวนสัตว์ โคอล่า ปาร์ค   

 อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ท์เท่นส์ นั่งรถรางที่ชันที่สุดในโลกและกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่  

 ฟรีเดย์ อิสระช้อปป้ิง /QVB / ช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ / ไชน่าทาวน์ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ก าหนดการเดินทาง :  วนัที ่      23-27 พฤษภาคม 2561 

     6-10, 20-24 มิถุนายน 2561 

     18-22 กรกฎาคม 2561   

  
 

 
                                                 

14.30 น.          คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก (ประตูทางเข้า2)  แถวที่  D12 สายการบินไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยต้อนรับ และอ านวยความ สะดวกเร่ืองกระเป๋าเดินทางและตั๋วโดยสาร  

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์                                     
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17.50 น. ออกเดินทาง  สู่ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475 
                      (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน) 
 
 
 
 

07.10  น. เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว  

น าท่านสู่ชายหาดยอดนิยม บอนไดบีช Bondi Beach ซึ่งเป็นสถานที่ที่นิยมมาพักผ่อน และอาบแดดของชาว

ซิดนีย์ อยู่ทางตอนใต้ของตัวเมือง ชมอาคารบ้านเรือนที่ถูกออกแบบให้เข้ากับบรรยากาศชายทะเล  

แวะชม เดอะแก๊ป  "The Gap"  จุดชมวิวบริเวณปากอ่าว ทางเข้า-ออก ของเรือเดินสมุทร น าท่านชม

สวนสาธารณะที่คู่บ่าวสาวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด Mrs. Macquarie’s chair จุดนี้ท่านสามารถถ่ายภาพสะพาน

ฮาเบอร์บริดจ์และโอเปร่า เฮ้าส์ ได้พร้อมกัน น าท่านชมและถ่ายภาพด้านนอก โอเปร่า เฮ้าส์ Opera House 

สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร                     

บ่าย น าท่านสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมวิวอ่าวซิดนีย์ ชมทิวทัศน์อันงดงามแสนโรแมนติค ของอ่าวซิดนีย์ซึ่งติดอันดับหนึ่ง

ในสิบอ่าวที่สวยที่สุดในโลกซึ่งสอดแทรกด้วยธงทิวของเรือใบต่างสีสัน ท่านสามารถ ชมวิวเมืองซิดนีย์, ชมสะพาน

ฮาเบอร์บริดจ์ และท่านยังสามารถถ่ายภาพของโรงอุปรากรซิดนีย์ Opera House ตั้งอยู่ริมอ่าวซิดนีย์อย่างโดด
เด่นสวยงามเป็นฉากหลัง ได้เวลาเรือกลับเข้าฝั่ง ผ่านชมย่าน The Rock บริเวณที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซิดนีย์ 

จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากเดินทางไกล 
ค่ า  บริการอาหารค่ า อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร   

เข้าสู่ที่พัก ณ TRAVELODGE HOTEL 3 หรือเทยีบเท่า  
 
 
 
 
 
 

 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมความน่ารักของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า และสนุกสนานกับการป้อนอาหาร
จิงโจ้อย่างใกล้ชิด ตื่นตาต่ืนใจกับการแสดงการสาธิตการตัดขนแกะและการขว้าง 
บูมเมอแรงที่ถูกวิธี ที่โคอาล่าปาร์ค Koala Park  

เท่ียง              บริการอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว  ณ โคอาล่าปาร์ค  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ "อุทยานแห่งชาติบลู
เม้าท์เท่นส์" ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “หุบเขาสีน้ าเงิน” ชมความงามแปลกตาของยอดเขาสามพี่น้อง "Three 

Sisters Rock" และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างใกล้ชิดบริเวณเหนือหุบเขา Jamieson และสนุกสนานตื่นเต้นกับ

วันที่สามของการเดินทาง           ซิดนีย ์– โคอาล่า ปาร์ค – บลเูมาท์เท่นส ์– ซิดนยี ์        ( B / L / D ) 

วันที่สองของการเดินทาง          ซิดนีย ์- ชมเมอืง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์                     ( L / D ) 



                                              - 3 
   

                            AU 86TG: Sydney – Blue Mountain 5 Days by TG  

การนั่งรถรางไฟฟ้า Scenic Railway ที่มีความชัน 52 องศา ซึ่งชันที่สุดในโลก และกระเช้าไฟฟ้า Scenic 

Cableway ได้เวลาน าท่านเดินทางกลับเมืองซิดนีย์ 
 
 
 
 
 
ค่ า  บริการอาหารค่ า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ   TRAVELODGE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า 
 
 

  เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   (ฟรีเดย์) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือ ชมตกึสไตลว์ิคตอเรียน QVB (Queen Victoria Building)  

อายุกว่า 100 ปี ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิเช่น Mayor, David Jones, West 

Fields, อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์ ครีมบ ารุงผิวท าจากไขมันแกะ เสื้อผ้าย่ีห้อดังน าสมัยในย่านช้อปป้ิงเซ็น
เตอร์ หรือ เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า (Sydney Aquarium) ชมโลกใต้น้ าที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเข้าอุโมงค์

ใต้น้ าชมปลาหลากสีที่จ าลองชีวิตความอยู่ของปลาจากใต้ท้องทะเล ชมปลากระเบนยักษ์ ความน่ารักของปลา

การ์ตูน ชมแมวน้ าที่น่ารักบางตัวว่ายน้ าบางตัวอาบแดด และสัตว์น้ าอื่นๆอีกมากมาย หรือ ช้อปปิ้งสินค้าของฝาก
ของที่ระลึกมากมายจากย่านไชน่าทาวน์ที่มีชื่อเสียง เช่น ครีมรกแกะ พวงกุญแจ ตุ๊กตาโคอล่า ตุ๊กตาจิงโจ้ นมผึ้ง 

น้ าผึ้งฯ 
***อาหารกลางวัน และอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศยั*** 

            เข้าสู่ที่พัก ณ   TRAVELODGE HOTEL 3  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

 
 

                        
 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์  
              ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
10.00น. เหิรฟ้า  กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 476   
                      (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน) 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ  

 

วันที่ห้าของการเดินทาง  ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ                                                             (B) 

วันที่สีข่องการเดินทาง   ซิดนยี์ – ฟรีเดย์ / อิสระช้อปป้ิง                                               ( B  ) 
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อัตราค่าบริการรายการ ซิดนีย์ – บลูเม้าเท่นส์ 5 วัน โดยสายการบินไทย TG (AU86TG) 

 
วันเดินทาง 

ผู้ใหญ ่

(พักห้องคู่  (  

ห้องละ 2ทา่น 

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี พักรวมกบัผู้ใหญ ่
พักเดี ยว 
จ่ายเพิ ม 

ผู้ใหญ่พักรวม

3 ท่าน 
ท่านที  3 ลด 

1 ผู้ใหญ ่
มีเตียง+ 
2 ผู้ใหญ ่

ไม่มีเตียง+ 
2 ผู้ใหญ ่

เดือน พ.ค. 61 52,900 50,900 47,900 44,900 
 
 

9,900 

 
 

N/A เดือน มิ.ย. – ก.ค. 61 51,900 49,900 46,900 43,900 

ราคาไม่รวมตั๋ว 28,900 27,900 26,900 24,900 

หมายเหตุ   1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทัวร์จะต้องมีผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไปเท่าน้ัน  
หากผู้เดินทางไม่ครบ 20 ทา่น ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือเลื่อนการเดินทาง    

2.  รายการทัวร์ในโปรแกรม สามารถสลับได้ตามความเหมาะสมข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ                           
ทั้งน้ี จะค านึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  (TG)    (ต้อง
เดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)    

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   และค่าน้ ามันจากสายการบิน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax 

– Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ 
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงิน 

500,000  บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 
70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหนึ่งของสัญญาฯ) 

4. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน(พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า (ไม่รวมค่าคนยก
กระเป๋าที่โรงแรมที่พัก เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีคนยกกระเป๋าเพียงพอ ท่านควรยกกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็ว 

ปลอดภัยและสะดวกในการเดินทาง) 
5. รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ   (จีน  หรือ  พื้นเมือง หรือ ไทย) 
6. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนกังานขับรถ)   
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ 
8. หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  

(ไม่รวมทิป) 
อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว 
2. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ประเภทท่องเที่ยว 5,500 บาทรวมค่าบริการ (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่

คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน  ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)(ปรับค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 

2560)(หากทางสถานทูตได้ก าหนดวันย่ืนวีซ่าของคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได้ และประสงค์ให้ทางบริษัทฯย่ืนให้ 

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 500 บาท หรือ ท่านไปด าเนินการย่ืนวีซ่าด้วยตนเอง ) 
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3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย  3 % 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพัก (มินิบาร์)  และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่

สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ทัวร์จัดให้ 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดทริป ซึ่งเป็นการแสดงน้ าใจให้กับผู้ให้บริการตามหลักปฏิบัติ

สากล  
6. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (25 กิโลกรัม / ท่าน) 
7. น้ าดื่ม แจกบนรถ 
8. ค่าอินเตอร์เน็ทไวไฟ WIFI ในโรงแรมที่พัก เนื่องจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมที่ประเทศออสเตรเลียไม่มีฟรี WIFI หากผู้เข้า 
     พกัต้องการใช้อินเตอร์เน็ท จ าเป็นต้องซื้ออินเตอร์เน็ท WIFI เป็นรายชั่วโมง หรือรายวัน   

 
เงื่อนไขการจอง 

1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ า ภายใน 2 วัน  นับจากวันจอง  
2. ส่วนที่เหลือช าระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางอัตโนมัติ และไม่คืนค่ามัดจ าทัวร์ทั้งหมด 
3. ในการย่ืนขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสาร

ประกอบการย่ืนวีซ่าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการ

อนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการย่ืนวีซ่าอีกคร้ังหนึ่ง) 
- หากท่านไม่สามารถไปย่ืนวีซ่าตามวันที่ทางสถานทูตก าหนดพร้อมกับคณะได้  และประสงค์ให้ทางบริษัทฯย่ืนให้ มีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติม ท่านละ 500 บาท หรือ ท่านไปด าเนินการย่ืนวีซ่าด้วยตนเอง   
4. กรณีที่ผลวีซ่าของท่านไมผ่่านการพิจารณาจากทางสถานทูตออสเตรเลีย (ลูกค้าย่ืนวีซ่าเอง หรือ ให้ทางบริษัทฯ ย่ืนให้) ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าด าเนินการที่เกิดขึ้นจริงที่ไดด้ าเนินการไปแล้ว คือ ค่าบริการย่ืนวีซ่า, ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋ว

เครื่องบินที่ได้ท าการออกตั๋วไปแล้ว, ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  
5. ในกรณีที่ยังไม่รู้ผลวีซ่าของท่าน และทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินกับทางสายการบินก่อน ทางลูกค้าจะต้อง 
       จ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกอ่นการออกตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ ไม่คืนค่ามัด 
       จ าทั้งหมด  
6. กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณา และหรือท่านมีการยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆ  
       ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋วเครื่องบิน เพราะเป็นเงื่อนไขของตั๋วกรุ๊ป     

                               
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 50 วันก่อนการเดินทาง หรือ ก่อน 60 วัน ก่อนการเดินทาง ในช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม คืนเงินมัดจ าทั้งหมด 

2. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31- 49 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงนิมัดจ า  
3. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 22- 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงนิมัดจ า และหักค่าใช้จ่าย ที่มีการด าเนินการ

ไปแล้ว เช่น ค่าบริการย่ืนวีซ่า (ถ้ามี), ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่าจองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ ฯ  
4. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1- 21 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ทุกกรณี  
5. กรณีที่ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าผ่านแล้ว หากมีการแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วเคร่ืองบิน 

5.1 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมารับรอง บริษัทฯ จะท าการ 
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        เล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น  
        ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ, ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบินที่ได้ท าการออกตั๋วไปแล้ว และหาก 
        ท่านไม่ประสงค์ที่จะเลื่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะด าเนินการคืนค่าทัวร์ส่วนเหลือให้กับทางภายใน 10 วันท า 
        การ 
5.2 ยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวต่างๆ เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ได้จ่ายไปแล้ว 
        จ านวนมากและท าให้มีผลกระทบต่อจ านวนผู้ร่วมเดินทางในคณะ ฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน 
        ค่าทัวร์ทั้งหมด          
5.3 หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือทั้งหมดในคณะของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ 
        วีซ่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันเป็นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทูต ซึ่งท าให้มีผลกระทบต่อ 
        จ านวนผู้เดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดต่อท่าน     

6. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทางทุกกรณี หรือถกูปฏิเสธการออกเมือง - เข้าเมืองใดๆ จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดหรือ 
      บางส่วน 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน หรือผู้ร่วมเดินทาง

ในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ได้ครบ  20 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด โดยจะ
หักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการย่ืนให้เท่านั้น หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความ  สะดวก
ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 

3. ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบ 
ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และ

บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม และขนาดของห้องพักอาจไม่

เท่ากัน 
4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่มีสิ่งของสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ

สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงรอบเรือน าเที่ยว ความไม่สงบทางการเมือง  

การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน  
5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด เนื่องจากมีสิ่งผิด

กฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผล

ใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัท  ทางบริษัท ฯ 

ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
7. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด จนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ผู้เดินทางในคณะทัวร์

ท่านอื่นรวมถึงหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถรอท่านได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ 
8.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กอง

ตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 
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***การพิจารณาอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้ ซึ่งทางสถานทูต

จะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น (หากท่าน

ถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว  และหากต้องการยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่  ก็ต้อง

ช าระค่าธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง) หากเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่า เนื่องมาจากการใช้

หลักฐานปลอม ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

ค่าทัวร์ทั้งหมด*** 
9. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ  เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูต  

เร่ืองวีซ่าของท่าน  เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติของบริษัท 
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 
11. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด  
 

เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่า 
1. หนังสือเดินทาง (Passport)  ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และหนังสือเดินทางต้องมีหน้า

เหลืออย่างน้อย 2 หน้า (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียหรือไม่ก็ตามควร

น าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า) 
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง พื้นหลังสีอ่อน ไม่ย้ิมเห็นฟัน ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (ควรมีอายุไม่เกิน 6 

เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด  
4. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด หรือ ส าเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี) 1 ชุด  
5. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสมา

ด้วย),  ส าเนาทะเบียนใบหย่า  หรือ ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 1 ชุด 
7. หลักฐานการท างาน   
 กรณีเป็นพนักงาน  - หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ โดยระบุต าแหน่ง เงินเดือน วันเดือนปี 
    ที่เร่ิมงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติ 

          พร้อมตราประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
  กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ  - ส าเนาใบทะเบียนการค้า , หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนังสือรับรอง 
    บริษัทฯ ที่คัดส าเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน เซ็นชื่อผู้มีอ านาจพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)   

  กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ - หนังสือรับรองจากหน่วยงาน/ต้นสังกัด และส าเนาบัตรข้าราชการ 
  กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา  - ส าเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ สถาบันที่ท่าน 
    ก าลังศึกษาอยู่ หรือ สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 

  กรณีเป็นแม่บ้าน  -  ต้องเตรียมหลักฐานของสามี (ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน หลักฐานการงาน  
    และหลักฐานทางการเงิน) พร้อมส าเนาทะเบียนสมรส  (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ท าหนังสือรับรอง / ชี้แจง  
     ความสัมพันธ์) 
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8. หลักฐานการเงิน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี) โปรดเตรียมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
 ขอ Statements บัญชีออมทรัพย์จากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริงที่มีตราประทับจากธนาคาร  หรือ 
 สมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ตัวจริง อับเดต ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมส าเนา 1 ชุด (สมุดเงินฝาก ไม่สามารถขอ 
      คืนระหว่างการพิจารณาวีซ่าได้ ทางสถานทูตจะคืนมาพร้อมเล่มพาสปอร์ตเท่านั้น – ฉะนั้นแนะน าให้ขอ  
       Statements จากธนาคารจะสะดวกมากกว่า)   

9. กรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี  ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา ต้องให้ทั้งบิดาและมารดาท าหนังสือยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ หรือ หากเดินทางไปกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องให้บิดา หรือ มารดา ท่านที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย 

ท าหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น โดยมีนายอ าเภอหรือ

ผู้อ านวยการส านักงานเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้องและระบุชื่อเด็กที่เดินทางไปด้วย  พร้อมแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา  
 ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น 

เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก  
 ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือ 

รับรองบุตรบุญธรรม 
10.  หากเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง หรือเย่ียมเยียนญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์ เช่นส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนา

ทะเบียนบ้าน, ส าเนาใบสูติบัตร หรือเขียนหนังสือชี้แจงความสัมพันธ ์
11.  กรณีที่มผีู้สนับสนนุ/รับรองค่าใช้จ่ายให้ท่าน โปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินผู้นั้น รวมหลักฐานการ

ติดต่อระหว่างกันเช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และหลักฐานการโอนเงินหากได้ใหก้ารดูแล

ด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินของสปอนเซอร์ 
     หากผู้สนับสนนุ / รับรองค่าใช้จ่ายให้ท่านเป็นคนออสเตรเลียและไม่ได้เป็นญาติพี่น้องของท่าน โปรดแสดงหลักฐานแสดง

ความสัมพันธ์ทีช่ัดเจน ระหว่างท่านและผู้สนับสนุน 
12. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 75 ปีขึ้นไป จะต้องซื้อใบประกันสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่างประเทศ (ซื้อจากบริษัทประกันภัย / 

ค่าใช้จ่ายในการท าประกันสุขภาพการเดินทางส าหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์) ส่งมาพร้อมเอกสารอื่นๆ เพื่อท าการย่ืน

เอกสารทั้งหมดเข้าสถานทูตไปก่อน จากนั้นทางสถานทูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมา(โดยส่งไปที่อีเมลล์ ที่ท่านให้ไว้) 

เพื่อให้ท่านปร้ินแบบฟอร์ม นั้น น าไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล ตามที่ทางสถานทูตก าหนดเท่านั้น และในบางกรณี ทางสถานทูตฯ 

อาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ 
13.  ทางสถานทูตได้เร่ิมด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ไบโอเมตตริกซ์ ของผู้เดินทางทุกท่าน ฉะนั้นหลังจากได้รับการนัดหมายจากทาง 

สถานทูตแล้ว ท่านต้องมาที่ศูนย์ย่ืนวีซ่าออสเตรเลียด้วยตัวเองเพื่อท าการสแกนลายนิ้วมือ   
 
 

หมายเหตุ   :   ส าหรับหนังสือเดินทางจีนหรือต่างด้าวจีน ใช้เวลาในการยื่นวีซ่ามากกว่า 14 วันท าการ  

    

Have a nice trip 

 
 



                                              - 9 
   

                            AU 86TG: Sydney – Blue Mountain 5 Days by TG  

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน 
ข้อมูลที่ท่านกรอกมาให้นี้ ทางบริษัทฯ จะท าการกรอกลงในฟอร์มเพื่อย่ืนวีซ่า  

ฉะนั้น ขอให้ทุกท่านให้ข้อมูลตามความเป็นจริง   
 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)................................................................................................ 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ..................................................... 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี)....................................................................................................................................... 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก)................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... .... รหัสไปรษณีย์ ....................................... 
โทรศัพท์บ้าน .....................................................   
5. เบอร์มือถือ .....................................................(ทางสถานทูตอาจมีการโทรหาท่าน หรือไม่มีก็ได้ ฉะนั้น โปรดให้เบอร์ 
    มือถือที่สามารถติดต่อท่านได้สะดวก) 
6. อาชีพปัจจุบัน ....................................... ต าแหน่ง ...................................วัน เดือน ปี ที่เริ่มท างาน ......................... 

ชื่อสถานที่ท างาน หรือร้านคา้ ................................................................... ที่อยู่ ................................................... 
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ที่ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

7. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส   (.....) หย่า  (.....) ม่าย  (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่ 
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถือ .............................................. ..... 
8. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบ ุ
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................  
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................  
9. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .................................................................................. 
ที่อยู่ ................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .................. 
โทรศัพท์ .................................................  
10. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้มาก่อนหรือไม่  (.....) เคย     (.....)  ไม่เคย 
11. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อนหรือไม่  (.....)  ไม่เคย        (.....)  เคย จากประเทศ.......................................... 

                                                                                       เมื่อ ......................................... 
                                                                              (.....)  เคย จากประเทศ.......................................... 

                                                                                       เมื่อ ......................................... 
หมายเหตุ ข้อ11 ข้อนี้ส าคัญมาก หากท่านตอบผิดหรือตอบไม่ตรงตามความเป็นจริง อาจจะมีผลท าให้สถานทูตปฏิเสธ 
วีซ่าหรือออกวีซ่าไม่ทันวันเดินทางได้ 
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   ***การพิจารณาอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้ ซึ่งทาง

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม ( ไม่ใช้หลักฐานปลอม หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ )และมีความประสงค์

ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือท างานยังประเทศที่ระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืน

ค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว  และหากต้องการยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่  ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสารชุด

ใหม่ทุกครั้ง)  
ลงช่ือผู้สมัคร ..................................................................... 

 


