
 

 

 

ทวัรอ์อสเตรเลีย ซิดนีย ์5 วนั 3 คืน 

 

วนัแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์                                   

16.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก (ประตูทางเขา้2) แถวD 12 สายการบินไทย

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของทางบริษัทฯคอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าเดินทางและตัว๋โดยสาร 

ส่ิงที่ควรทราบ : สายการบินจะท าการปิดใหบ้ริการ Check-in ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 60   

นาทีและไม่มีประกาศ  

เตือน ข้ึนเครื่อง ดงันั้นทุกท่านจ าเป็นตอ้งพรอ้มกนั ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที 

19.20 น. ออกเดินทาง Q สู่ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เท่ียว (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 



 

 

 

วนัท่ีสอง ซิดนีย ์- ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าว – QVB / ไชน่า ทาวน์ 

08.20 น. เดินทางถึงสนามบินคิงสฟ์อรด์สมิธ นครซิดนีย์  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้น า

ทา่นสู่ชายหาดยอดนิยม Bondi Beach ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีนิยมมาพกัผอ่น และอาบแดดของชาวซิดนีย ์อยู ่

ทางตอนใตข้องตวัเมือง ชมอาคารบา้นเรือนท่ีถูกออกแบบใหเ้ขา้กบับรรยากาศชายทะเล แวะชม  " The 

Gap"  จุดชมวิวบริเวณปากอา่ว ทางเขา้-ออก ของเรือเดินสมุทร น าทา่นชมสวนสาธารณะท่ีคูบ่า่วสาวนิยม

มาถา่ยรูปมากท่ีสุด Mrs. Macquarie’s chair จุดน้ีทา่นสามารถถา่ยภาพสะพานฮาเบอร์บริดจแ์ละโอเปร่า 

เฮา้ส ์ไดพ้รอ้มกนั น าทา่นชมและถา่ยภาพดา้นนอก โอเปร่า เฮา้ส ์Opera House สญัลกัษณ์ของเมือง

ซิดนีย ์

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าทา่นสู่ทา่เรือ เพ่ือล่องเรือชมวิวอ่าวซิดนีย  ์ชมทิวทศัน์อนังดงามแสนโรแมนติคของอา่วซิดนีย ์ซ่ึงติด

อนัดบัหน่ึงในสิบอา่วท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงสอดแทรกดว้ยธงทิวของเรือใบตา่งสีสนั ทา่นสามารถชมวิวเมือง

ซิดนีย,์ วิวสะพานฮาเบอร์บริดจ ์ และทา่นยงัสามารถถ่ายภาพภายนอกโรงอุปรากรซิดนีย ์Opera House 

ตัง้อยูริ่มอา่วซิดนียอ์ยา่งโดดเดน่สวยงามเป็นฉากหลงัไดเ้วลาน าทา่นข้ึนฝั่ง ผ่านชมย่าน The Rock บริเวณ

ท่ีเกา่แกท่ี่สุดของเมืองซิดนีย ์น าทา่นชมตึกสไตลวิ์คตอเรียน QVB (Queen Victoria Building) อายุ

กวา่ 100 ปี ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัมากมาย อาทิเชน่ Mayor, David Jones, West 

Fields, อาทิเชน่ ผลิตภณัฑจ์ากเดวิดโจนส ์ครีมบ ารุงผิวท าจากไขมนัแกะ เส้ือผา้ย่ีหอ้ดงัน าสมยัในยา่นชอ้ป

ป้ิงเซ็นเตอร์ หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ของฝากของท่ีระลึกมากมายจากยา่นไชน่าทาวน์ท่ีมีช่ือเสียง เชน่ ครีมรกแกะ 

พวงกุญแจ ตุ๊กตาโคอลา่ ตุ๊กตาจิงโจ ้นมผ้ึง น ้าผ้ึงฯ              

ค ่า  บริการอาหารค ่า อาหารจีน ณ ภตัตาคาร       

น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั ณ TRAVELODGE HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

 

 

 



 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ซิดนีย ์– โคอาล่า ปารค์ – บลูเมาทเ์ท่นส ์

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมความน่ารักของสตัวพ้ื์นเมืองนานาชนิด ถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่า และสนุกสนานกบัการป้อนอาหาร 

อยา่งใกลชิ้ด ต่ืนตาต่ืนใจกบัการแสดงการสาธิตการตดัขน แกะ และการขวา้งบูมเมอแรงท่ีถูกวิธีท่ี โคอาลา่

ปาร์ค Koala   Park  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนัแบบบาร์บีคิว ณ โคอาลา่ปาร์ค 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ชมทศันียภาพอนัสวยงามของ "อุทยาน

แห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส"์ ซ่ึงไดร้ับการขนานนามวา่ “หุบเขาสีน ้าเงิน” ชมความงามแปลกตาของยอดเขา

สามพ่ีนอ้ง "Three Sisters Rock" และทศันียภาพท่ีสวยงามอยา่งใกลชิ้ดบริเวณเหนือหุบเขา Jamieson 

และสนุกสนานต่ืนเตน้กบัการนั่งรถรางไฟฟ้า Scenic Railway ท่ีมีความชนั 52 องศา ซ่ึงชนัท่ีสุดในโลก 

และกระเชา้ไฟฟ้า Scenic Cabelway ไดเ้วลาน าทา่นเดินทางกลบัสู่เมืองซิดนีย  ์

ค ่า บริการอาหารค ่า อาหารจีน ณ ภตัตาคารหลงัอาหาร 

เขา้สู่ท่ีพกั ณ   TRAVELODGE HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง   ซิดนีย-์ พอรต์ สตีเฟ่น – ซิดนีย ์                                  

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางขา้มอ่าวซิดนียท่ี์สวยงาม สู่ย่านนอรท์ซิดนีย ์ผา่นเมืองก๊อสฟอร์ด, ผา่นเมืองนิวคาสเซิล 

จนถึงทางแยกเขา้สู่ พอรต์ สตีเฟ่น (PORT STEPHEN) บนเน้ือท่ี 2,500 เฮคเตอร์ ซ่ึงเป็นเมืองตาก

อากาศท่ีชาวซิดนีย ์นิยมเดินทางมาพกัผอ่นทางทะเล จนไดร้ับสมญานามวา่ BLUE WATER PARADISE น า

ทา่นเดินทางสู่ทา่เรือ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต ์บนเรือ  



 

 

 

จากนั้นลอ่งเรือชม ชมความน่ารกัของเหล่าปลาโลมา ตามธรรมชาติ ท่ีมาเลน่น ้าบริเวณใกล ้ๆ เรืออยา่ง

ใกลชิ้ด จากนั้นเรือกลบัสู่ฝั่ง ใหท้า่นไดส้นุกสนานต่ืนเตน้กบัการ นั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทรายอนักวา้ง

ใหญ่ โดยคนขบัรถท่ีมากดว้ยประสบการณ์ สนุกสนานกบัการเลน่กระดานเล่ือนบนเนินทราย (SAND 

BOARDING) กระดานล่ืนไถลลงจากเนินทรายสูงนับ 10 เมตร อิสระใหท้า่นเดินเลน่และถา่ยรูปเป็นท่ี

ระลึกบนชายหาด ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางกลบัสู่นครซิดนีย ์ 

ค ่า บริการอาหารค ่า อาหารไทย ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั ณ   TRAVELODGE HOTEL 3ó  หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง   ซิดนีย ์– กรุงเทพฯ                 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท ์ 

น าทา่นเดินทางสู่สนามบินซิดนีย ์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

10.00 น. เหิรฟ้า Q กลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 476 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 

16.20 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจ               

 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่ (2 ท่าน/

หอ้ง) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปีพกักบัผูใ้หญ่ 

(2+1) พกัเด่ียวเพ่ิม 
  ท่ีนัง่รบัได ้

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง 

16-20 พ.ย. 60 42,998 42,998 42,998 9,900 35 

 

****ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่***** 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

 

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นข้ึนไป กรณีไมถึ่งจ านวนดงักลา่ว 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคา่บริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้  

- หรือส่งจอยน์ทวัร์กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดินทาง 15 วนั 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุใหล้ะเอียดทัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดินทาง ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมื อง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯไม่

สามารถควบคุม ได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ทา่น ขี้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีจ านวนผูเ้ดินทางไมถึ่ง 15 ทา่น ไมมี่หวัหนา้ทวัร์ 

ไทยร่วมเดินทางดว้ย โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง 



 

 

 

อตัราน้ีรวม 

 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เมลเบิรน์-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั(30 กิโลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ,  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม, คา่รถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

 คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ซ่ึงเด็กอายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญอ่ายุเกิน 75 ปี 

วงเงินคุม้ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพเ์ป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกนัฯ)  

 คา่ภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 

16 ส.ค.2560 หากมีเพ่ิมเติมภายหลงัหรืออตัราการผกผนัคา่น ้าม ันหรือภาษีใดๆ จะตอ้งมีการช าระเพ่ิมตามกฎและ

เง่ือนไขของสายการบิน  (ออกตัว๋หลงั 19 ก.ย.2560 เป็นตน้ไป คา่น ้ามนัปรับข้ึนทา่นละ 1,600 บาท ตามคา่ปรับ

เรียกเก็บเพ่ิมจากบริษัทการบินไทย การแจง้ปรับข้ึน ณ วนัท่ี 17 ส.ค.2560)  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่ธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 คา่ทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซ่ึงทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นของทา่นดว้ยตวัทา่นเอง หรือหากตอ้งการ

การบริการยกกระเป๋าจะตอ้งช าระคา่ทิปตามท่ีโรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ  

 คา่ธรรมเนียมวีซา่ออสเตรเลีย ท่านละ 5,000 บาท (เก็บพรอ้มคา่มดัจ างวดแรก) **ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลงการจดัเก็บคา่วีซา่กรณีท่ีสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมในภายหลงั **  

 คา่ทิปพนักงานขบัรถ, คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินตามเขตเมืองเกา่และพระราชวงัและหวัหนา้ทวัร์ท่ีเดินทางไป-กลบัพรอ้ม

คณะ ช าระเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท (เก็บพรอ้มคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือกอ่นออกเดินทาง) 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่เคร่ืองด่ืมและคา่อาหารท่ีสั่งเพ่ิมเองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีดฯลฯ  

 คา่อาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีมิไดค้าดคิด เชน่ การปรับคา่น ้ามนั, คา่บริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบัวีซา่ หรืออ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 



 

 

 

 คา่ท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว  

 คา่ประกนัภยัการเดินทางหรือประกนัสุขภาพหรือประกนัวาตภยัหรือเหตุ รา้ยแรงในตา่งประเทศท่ีนอกเหนือจาก

ประกนัอุบติัเหตุท่ีทางบริษัทฯ จดัไวใ้ห ้ทา่นสามารถซ้ือประกนัเพ่ิมเติมได  ้

 

หมายเหตุ 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 20 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น และ/

หรือ  

ผูร่้วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 20 ทา่นในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมด (ยกเวน้ค่า 

ธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได  ้และ

จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ และ

อุบติัเหตุ สุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงิน มดัจ า 30,000 บาท พรอ้มกบัเตรียม

เอกสาร ย่ืนวีซา่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 7 วนัท าการ)  

 เน่ืองจากการย่ืนวีซา่ เป็นแบบกรุ๊ปคณะทอ่งเท่ียว ควรเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดและควรเตรียม

เอกสาร ใหท้นัทีในกรณีท่ีเอกสารไมค่รบ เพ่ือประโยชน์ในการขออนุมติัวีซา่จากทางสถานทูตฯ  

 หากทา่นติดธุระหรือไมส่ามารถย่ืนเอกสารพรอ้มคณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่กรุ๊ปและ

ทา่นจะ ตอ้งไป ด าเนินการย่ืนวีซา่ดว้ยตวัทา่นเองท่ีสถานทูตนั้นๆ   

 การช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทา่นควรจดัเตรียมคา่ทวัร์ให ้

เรียบรอ้ย กอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในส่วนของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือวา่

ทา่นยกเลิก การเดินทาง โดยอตัโนมติั 



 

 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 

 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั   คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15 วนั    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

 ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าท ัง้หมด 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผูเ้ดินทาง อ่ืนท่ี

เดินทางใน คณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือน การ

เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียมใน การมดัจ าตัว๋ 

และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

 กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้

ทางบริษัทฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให ้แตท่างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่,คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางส่วน ท่ี

เกิดข้ึนจริง 

 เป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไป

แลว้) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 



 

 

 

 กรณีวีซ่าผ่านแลว้แต่กรุป๊ออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่หรือไมว่า่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไมว่่าเหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึง

ทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณี

ตัว๋ REFUNDได)้  

ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. หนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มีอายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งไมต่ ่า 

1) กวา่ 2 หนา้ (แนบหนังสือเดินทางเลม่เกา่มาดว้ย) พรอ้มถ่ายส าเนาหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวีซ่า

ติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 

*** การย่ืนวีซา่ออสเตรเลียไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอร์ตเขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอร์ดการเดินทาง (ถา้มี) หรือ 

ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ย่ืนได ้แตห่ากใหท้างบริษัทฯ มา จะดีกวา่เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูดเลม่ท่ี VFS 

แลว้น ากลบัมาพกัไวท่ี้บริษัทฯ ทางลูกคา้จะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง ***  

2. รปูถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป ฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเทา่นั้น หา้มสวม 

แวน่ตา (รูปถา่ยตอ้งมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน ณ วนัย่ืน) 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา่ยหนา้แรกที่ มีเลขท่ีบา้นคูก่บัช่ือผูส้มคัร) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

(กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้ ใหแ้นบเอกสารมาดว้ย) 

6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี กรณีเคยมีการเปล่ียน) 

7. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ)์ 

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน / จดหมายรับรองการเรียน)  

จดหมายตอ้งมีอายุไมเ่กิน 1 เดือน นับจากวนัย่ืน จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น  

(สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของบริษัท/รา้นคา้: หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทบัตราและเซ็นรับรอง / ทะเบียนพาณิชยท่ี์

มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของกิจการรา้นคา้ 

 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วนัเร่ิมงาน เงินเดือน จดหมาย

รับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุช่ือสถานทูตของแตล่ะประเทศ 

จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั ท่ีอยู ่และเบอร์ติดตอ่อยา่งชดัเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ / จดหมายชี้ แจงตนเองเก่ียวกบัการเกษียณอายุ 

 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาฉบบัจริง ระบุช่ือผูส้มคัร พรอ้มทัง้ระบุระยะเวลาหยุดเรียน 

/ ส าเนาบตัรประจ าตวันักเรียน นักศึกษา 

 กรณีประกอบธุรกิจไมจ่ดทะเบียน/พอ่บา้นแมบ่า้น: จดหมายชี้ แจงตนเอง 

เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย 



 

 

 

9. ส าเนาสลิป เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน (ถา้มี) 

10. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรัพย ์เทา่นั้น   

 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ฉบบัจริงซ่ึงออกจากธนาคารโดยตรง ระบุช่ือเจา้ของ

บญัชีใหค้รบถว้น (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต) มีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนัท่ีย่ืนวีซา่ 

 หลกัฐานการเดินบญัชี BANK STATEMENT ยอ้นหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ซ่ึงออกจากธนาคารโดยตรงมียอดเงิน

ไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น มีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนัท่ีย่ืนวีซา่ 

 สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยอ์พัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและตอ้งน ามาแสดงแกเ่จา้หนา้ที่ สถานทูตในวนัสมัภาษณ ์

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเลม่เดียวกนั*** 

 บญัชีฝากประจ า FIXED สามารถน ามาแนบประกอบการย่ืนได ้แตท่า่นตอ้งมีบญัชีหลกั 

ในการย่ืนวีซา่คือบญัชีออมทรัพย ์หากตอ้งการแนบบญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 

o หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ของ บญัชีฝากประจ า  

ฉบบัจริงซ่ึงออกจากธนาคารโดยตรง ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น (สะกดช่ือ -นามสกุลใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้พาสปอร์ต) มีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนัท่ีย่ืนวีซา่ 

 ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า ยอดเงินไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาท 

 

(สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 

กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบรูณ ์(หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้ม บิดาและมารดา)  

ตอ้งย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เทา่นั้น และใหร้ะบุวา่ ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ)  

มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นั้น และให ้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นั้น และให ้

ระบุวา่ บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

 



 

 

 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั (บิดามารดา,บุตร,พ่ีนอ้ง)ตอ้งย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 หนังสือรับรองทางการเงิน BANK GUARANTEE ตอ้งระบุ ช่ือเจา้ของบญัชี รับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย) (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต) มีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจาก

วนัท่ีย่ืนวีซา่  

 กรุณาแนบ สูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐานอ่ืนๆ (ฉบบัจริงและส าเนา) เพ่ืออา้งอิง

ความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครัวหรือสายเลือดเดียวกนั 

 

หมายเหตุ: 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย่ื์นค ารอ้งขอวีซา่ เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ของสถานทูตฝรั่งเศส โดยประมาณ 10 วนัท าการ 

 หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้  าการย่ืนขอวีซา่กบัทางศูนยย่ื์นค ารอ้งขอวีซา่ฝรั่งเศสแลว้ ทางสถานทูตไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรท าการ

ยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซา่ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ดงันั้นหากทา่นมีความจ าเป็นในการใช ้

เลม่เพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร์ 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 

ตัง้แตว่นัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จะเร่ิมการเก็บขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ ์จากผูส้มคัรทุกท่าน ท่ีสมคัรขอวีซา่ เพ่ือ

เดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันั้นผูย่ื้นขอวีซา่ทุกทา่น จะตอ้งมาติดตอ่ ท่ีศูนยย่ื์นวีซา่ออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพ่ือสแกน

ลายน้ิวมือ 

2) หนังสือเดินทาง มีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน (นับวนัเดินทาง) และถ่ายส าเนาหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวี

ซ่าติดมาทัง้หมด (ส าคญัมาก) 

*** การย่ืนวีซา่ออสเตรเลียไมจ่ าเป็นตอ้งน าพาสปอร์ตเขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอร์ดการเดินทาง (ถา้มี) หรือ 

ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ย่ืนได ้แตห่ากใหท้างบริษัทฯ มา จะดีกวา่เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูดเลม่ท่ี VFS 

แลว้น ากลบัมาพกัไวท่ี้บริษัทฯ ทางลูกคา้จะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

3) รูปถา่ยสี จ านวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

5) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มี), ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  

6) หนังสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ัง้คู่)  หรือส าเนา

ทะเบียนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกิจการ 

7) ขา้ราชการจะตอ้งมีหนังสือรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ัง้คู่)   

8) ขา้ราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 

9) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะไดคื้นเพ่ือไดร้บั

พิจารณาวีซ่าแลว้) หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูต

ออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า 

10) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตวัจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตวันักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนักเรียน  

11) ขอส าเนาสูติบตัร เด็กอายุต ่ากวา่ 16 ปี 

12) เด็กอายุต ่ากวา่ 16 ปี หากไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา  

11.1  จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูท่ี้ไมไ่ดเ้ดินทางไปดว้ย โดยใหท้างอ าเภอออกใหอ้นุญาตออก  

นอกประเทศ   หรือ กรอกฟอร์ม 1229 

11.2 หรือ ทัง้บิดาและมารดา ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบัเด็กทัง้คู ่ ทางผูป้กครองทัง้ 2 ตอ้งไปขอโดยใหท้างอ าเภอออกให ้  

อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกบัใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ตอ้งไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่า VFS ทัง้คู่

พรอ้มกบับุตร   



 

 

 

11.3 หากเดินทางกบับิดาและมารดาพรอ้มกนัไมต่อ้งใชห้นังสือยินยอม  

13) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลูกคา้ท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีท่ีผูสู้งอายุ 75 ปีข้ึนไปยืนยันท่ีจะเดินทาง

จริง บริษัทฯจะด าเนินการใหแ้ละแนะน าใหย่ื้นวีซา่กอ่นวนัเดินทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยคา่ทวัร์ทัง้หมดกอ่น

เดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีวีซา่ไมผ่า่นหรือออกไมท่นัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไมไ่ดบ้ริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบไมว่า่กรณีได ๆ ทัง้ส้ิน และ จะไมรั่บผิดชอบกรณีเพ่ือนร่วมเดินทางท่ีผา่นแลว้จะยกเลิกเดินทางเนืองจากมี

บางทา่นในคณะไมผ่า่น บริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามท่ีผลวีซา่ออก

แลว้แตย่กเลิกเพราะกรณีน้ี) 

กรณีท่ียืนยนัจะใหย่ื้นวีซ่า  เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการย่ืนวีซา่เป็นเวลานาน และมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมในการท า

ประกนัสุขภาพซ่ึงลูกคา้จะตอ้งจา่ยเองพรอ้มกบัตอนย่ืนวีซา่  (ราคาข้ึนอยูก่บับริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกคา้

สามารถท าเองได)้  หลงัจากย่ืนแลว้ รออีกประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะสง่ใบฟอร์ม (Health Form) เพ่ือไป

ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามท่ีสถานฑูตก าหนด หลงัจากนั้นรอผลวีซา่อีกที นอกจากน้ีวีซา่ข้ึนอยูก่บัผลของสุขภาพ

ของผูสู้งอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวีซา่ไมส่ามารถระบุได ้ กรุณาใส่หมายเลข

โทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์ (ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได ้ ลงในส าเนาบตัรประชาชน

และ ส าเนาทะเบียนบา้น เพ่ือกรอกฟอร์มในการย่ืนวีซา่  

14) ระยะเวลาในการย่ืนวีซา่ประมาณ 10-15 วนั   หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางทา่นไดย่ื้นเลม่เขา้ VFS แลว้

น าเขา้สถานทูตแลว้ไมส่ามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจ้นกวา่จะถึงวนัก าหนดรับเลม่ หากมีการใชเ้ล่มเดินทาง

ไปประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ 

ทัง้ส้ิน --                            

 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพิจารณาอนุมติัวีซา่นั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแคต่วัแทนย่ืนวีซา่ไมส่ามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทา่นท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะ

เดินทางไปทอ่งเท่ียวยงัประเทศออสเตรเลียตามเอกสารท่ีระบุเทา่นั้น  

 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

1. หากทา่นถูกปฏิเสธการออกวีซา่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ท ัง้หมด หรือ หากตอ้งการย่ืนค ารอ้งขอวี

ซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 



 

 

 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซา่ลา่ชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ท ัง้หมด  

3. หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซา่อนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บิด เบือนขอ้เท็จจริง หรือ

ผิดวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวีซา่ทอ่งเท่ียว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

4. กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซา่ของทา่น 

ข้ึนอยูก่บัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

แผนท่ีการเดินทางเพ่ือการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า 

สถานที่ ย่ืนค ารอ้งวีซา่ : ศนูยย่ื์นค ารอ้งขอวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

การเดินทาง :    อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ชัน้ 28 ซ.สุขุมวิท 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย 

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด !!! 

1. ช่ือ-นามสกุลปัจจุบนั...................................................................................................................... 

2. ช่ือ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)....................................................................................... 

3. วนั-เดือน-ปีเกิด............................................................................................................................ 

4. สถานที่ เกิด(จงัหวดั).........................................ประเทศ................................................................ 

5. สญัชาติปัจจุบนั................................สญัชาติโดยก าเนิด(หากตา่งปัจจุบนั).............................. ...... 

6. เพศ        ชาย          หญิง 

7. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส          หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่

8. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 

9. ประเภทของพาสปอร์ต 

         พาสปอร์ตธรรมดา         พาสปอร์ตราชการ           พาสปอร์ตอ่ืนๆ ระบุ................. 

10. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................. 

 วนัท่ีออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานที่ ออก................................. ..... 

11. ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ติดตอ่ไดส้ะดวก)............................................................................................ 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................ 

12. เบอร์โทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์........................................................... 

13. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง หรือระดบัชัน้การศึกษา 

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

14. ช่ือสถานที่ ท  างานปัจจุบนั / สถานศึกษา ช่ือท่ีอยู.่............................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 

 เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ.์.............................................................. 

15. วีซา่เชงเกน้ท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

 ไมเ่คย 

 เคยไดร้ับ    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี...................ถึงวนัท่ี........................ 

16. ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

 ไมเ่คย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................... 

17. ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 



 

 

 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ่ื้นออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบุ............................................................................................. 

18. ช่ือบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัทา่น...............................................ความสมัพนัธ.์........................... 

       

 

 
                  

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียง

ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้  


