
 
 

 
 

ชมเมืองออสเตรเลยีตะวันตก - ฟรีแมนเทิล – สวนสาธารณคงิส์พาร์ค 

CAVERSHAM WILDLIFE PARK – พนิาเคลิ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 สนุกสนานกบัการเล่นแซนบอร์ด ณ เมืองพินาเคิล 
 อ่ิมอร่อยกบัเมนูพิเศษ!! กุง้ลอ็บส์เตอร์  
 เพลิดเพลินกบัการชิมไวน์ และพกัผอ่น ณ โรงแรมในไร่องุ่น 1 คืน 

** พเิศษ ใหท้า่นไดพ้กัผอ่น ณ โรงแรมในไรอ่งุน่ 1 คนื ** 

PERTH 
5 DAYS 3 NIGHTS 

 45,900.-  
 
 
  

 



 ถ่ายรูปกบัหมีโคอาล่า ณ WILDLIFE PARK 
 บินตรงโดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์(TG) 
กําหนดการเดินทาง 
 

เดือน พฤษภาคม 2562  8 - 12, 22 - 26  
เดือน มิถุนายน 2562 12 - 16, 26 - 30 
เดือน สิงหาคม 2562 07 - 11, 21 - 25   

 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – เพร์ิธ (ประเทศออสเตรเลีย)  

21.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนําเข้า พืชผกั อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง) 
23.59 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเพร์ิธ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 483 

วนัที่สอง เพร์ิธ – สวนสัตว์พ้ืนเมืองแคเวอร์แชมป์ ไวด์ไลฟ์ ปาร์ค + ทัมบูลกัมฟาร์ม –  ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด -  ชิมไวน์  

07.55 น.  เดินทางถึงสนามบินนครเพร์ิธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวนัตก (เวลาท้องถิ่นออสเตรเลียเร็วกว่าไทย        
1 ชม.)  หลังผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว หลังผ่านพธีิการ  
 จากนั้นนาํท่านชมหุบเขาสวอนวลัเล่ยห์รือหุบเขาสวอนริมฝ่ังแม่นํ้าสวอน ช มทศันียภาพอนังดงามของเมืองเพิร์ธ
นาํท่านชมชีวิตสตัวพ้ื์นเมืองต่าง ๆ มากมายของออสเตรเลียท่ี  สวนสัตว์พ้ือเมือง CAVERSHAM WILDLIFE 
PARK นาํท่านชมความน่ารักของ โคอาล่า สตัวส์ญัลกัษณ์ของประเทศออสเตรเลีย ถ่ายภาพคู่กบั จิงโจ ้สตัว์
พ้ืนเมืองท่ีมีมากท่ีสุดในออสเตรเลีย ชมตวัวอมแบต วอลาบี หมาดิงโก ้และ อ่ืนๆ อีกมากมาย พร้อม ชมการตดัขน
แกะ บริเวณของ ทัมบูลกัมฟาร์ม ซ่ึงอาชีพน้ีถือเป็นอาชีพหลกัของชาวออสซ่ีท่ีทาํฟาร์มและขนแกะน้ียงัเป็นสินคา้
ส่งออกท่ีสาํคญัของชาวออสซ่ีอีกดว้ย และการใชสุ้นขัในการตอ้นแกะ พร้อมชมการใชบู้มเมอร์แลง อา วุธท่ีใชใ้น
การล่าสตัวข์องชาวอะบอริจ้ิน คนทอ้งถ่ินของออสเตรเลีย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร สไตล์ BBQ 
บ่าย จากนั้นนาํท่านชม และชอ้ปป้ิง  MARGARET RIVER CHOCOLATE FACTORY & HONEY  ให้ท่านชม

ชอ็กโกแลต็ชนิดต่าง  ๆ พร้อมชมกรรมวิธีการผลิตชอ็กโกแลต  จากนั้น ให้ท่าน เดินทางสู่ ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด 
(SANDALFORD WINERY) เป็นไร่ไวน์ท่ีมีช่ือเสียงมากอนัดบัหน่ึงของเมืองเพิร์ท สามารถสมัผสัทศันียภาพอนั
แสนงดงามของไร่องุ่น พร้อมชิมไวน์ ซ่ึงประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศท่ีสามารถผลิตไวทท่ี์มีคุณภาพได้
ระดบัโลก พร้อมหาซ้ือไวทค์ุณภาพดีฝากคนทางบา้น และสามารถเลือกซ้ือกลบัมาเป็นของขวญั ของฝากได ้

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม NOVOTEL VINES RESORT หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



 
 
 

วนัที่สาม ชมเมืองฟรีแมนเทิล - อาคารราวนด์เฮาส์ - ตลาดฟรีเมนเทิล  -  ชมเมืองเพร์ิธ - เบล ทาวเวอร์  

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนาํท่านเขา้สู่เมืองฟรีแมนเทิล (FREMANTLE) เป็นเมืองท่าสาํคญัโดยสมยัอดีตจนกระทัง่ปัจจุบนัห่างจาก

ตวัเมืองเพิร์ทเพียง 15 กิโลเมตร ฟรีแมนเทิลเป้นเมืองท่ีมีประวติัสาสตร์ในฐานะของอดีตเรือนจาํ  อีกทั้งยงัเป็นเมือง
ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนังดงามแบบวิกตอเรียและเอด็เวิร์ดเดียนท่ีมีเอกลกัษณ์ไม่ซํ้ า เมืองใดในออสเตรเลีย   จากนั้นนาํ
ท่านชม ราวนเฮ้าส์ (ROUND HOUSE) เป็นอาคารรูปทรง 12 เหล่ียมมีอายกุว่า 180 ปีซ่ึงถือไดว้่ามี ความ เก่าแก่มาก
ท่ีสุดในรัฐออสเตรเลยีตะวนัตก ตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวท่าเรือท่ีสวยงาม โดยมีจุดประสงค์ ใชเ้ป็นท่ี
คุมขงัผูท่ี้ทาํผิดกฎหมาย   จากนั้นนาํท่านชม  MONUMENT HILL  ซ่ึงมีความสูงถึง  14 ม. ก่อสร้างโดยดอน
น่ีบรู๊คสโตน ดว้ยเงินงบประมาณของประชาชนเมืองฟรีแมนเทิลในปี  1928 เป็นศุนยก์ลางท่ีเป็นเนินเขาไวส้าํหรับ
เป็นท่ีระลึกของทหารหาญ 59,330 คนท่ีเสียพลีชีพตนเองในสงครามโลก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารท้องถิ่น) 
บ่าย จากนั้นให้ท่านชมท่าเรือประมงประจาํเมืองและตลาดฟรีเมนเทิล เป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีดีเยี่ยม โดยเฉพาะถา้หากว่าคุณ 

กาํลงัมองหาสินคา้แปลกๆ  บนถนนเซาธ์  เทอเรซกบัปลายถนนไฮสตรีท  (ใกลก้บั  THE ROUND HOUSE ) มีร้าน
แฟชัน่และร้านขายของใชใ้นบา้นท่ีมียี่ห้อทั้งจากต่างประเทศและ ของออสเตรเลียเอง  อาร์ตแกลเลอร่ีแบบร่วมสมยั
ของศิลปะอะบอริจินและศิลปะออสเตรเลีย  สาํหรับสินคา้ราคาถูกนั้นหาซ้ือไดต้ามตลาดในฟรีเมนเทิล  (ตลาดฟรี
แมนเทิลเปิดศุกร์ -อาทิตย์ ) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นไปบนเมืองแห่งประวติัศาสตร์พร้อมถ่ายภาพกบัอาคาร
บา้นเรือนกบัสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ อาทิเช่น ดิเอสพรานาด, อ่าวประมงเดอะฟิชเชอร์แมนฮาร์เบอร์ , นอร์ทบริดจ์  
เป็นตน้  จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมืองผ่านชมความสวยงามของเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวนัตก  
รัฐท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ครอบคลุมเน้ือท่ีราวหน่ึงในสามของประเทศและตั้งอยูบ่นแม่นํ้าสวอน  แม่นํ้าสายสาํคญัและ
เป็นแม่นํ้าสายหลกัของเมืองเพิร์ธ นาํท่าน ชมเมือง  ผ่านชมอาคารรัฐสภา   ศาลาว่าการประจาํเมือง   สวนสาธารณะ
คงิส์พาร์ค ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีสูงกว่าตวัเมืองทาํให้เป็นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธท่ีดียิ่ง  ท่ีน่ีมีพนัธ์ุไมน้บัพนัชนิด  รวมทั้งมีการ
จดัแปลงดอกไมป่้าให้ชมในแบบท่ีใกลเ้คียงกบัธรรมชาติท่ีสุด และเดินทางสู่  ทะเลสาบมองเกอร์  ช่ืนชมกบัหงส์ดาํ
เป็นสตัวท์อ้งถ่ินและสตัวส์ญัลกัษณ์ของเมืองเพิร์ธ จากนั้นถ่ายภาพกบั หอระฆงัหรือเบลทาวเวอร์ ชมทศันียภาพอนั
งดงามบริเวณริมอ่าว ผา่นแม่นํ้าสวอนแม่นํ้าสายหลกัของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆจากนั้นนาํ
ท่านไปชอ้ปป้ิงหาซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือของ ออสเตรเลีย อาทิ วิตามินต่าง  ๆ ผลิตภณัฑต่์าง  ๆ จากขนแกะ  ครีม
ทาผิว  และอ่ืน ๆ อีกมากมายอาศยั 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม MERCURE  PERTH หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที่ส่ี อุทยานแห่งชาตนัิมบัง – SAND DUNES - พนิาเคลิ - เพร์ิท - อาหารกลางวนัสุดพเิศษ เสริฟด้วยเมนูกุ้งล๊อปเตอร์ 

  เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ SAND DUNES เป็นเนินทรายท่ีเกิดจากการพดัของลมพดัพาทรายมาทบัถมกนัท่ี  LANCELIN 
จะเป็น SAND DUNES ท่ีมีทรายสีขาวมาทบัถมกนัจากนั้นให้ท่านสนุกสนานกบัการเล่น SAND BOARD จากนั้น
นาํท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาตยิันเซป  ระหว่างทางชมความสวยงามของธรรมชาติท่ีเลาะเลียบไปตาม
ชายฝ่ังทะเล เดินทางสู่ตอนเหนือของรัฐผา่นเขตทุ่ง  ดอกไมป่้านานาพนัธ์ุท่ีกาํลงับานสะพร่ังสวยงามสู่ อุทยาน
แห่งชาตนัิมบัง แวะให้ท่านไดถ้่ายภาพท่ีสวยงามระหว่างการเดินทาง จากนั้นเดินทางเขา้สู่ ทะเลทรายพนิาเคลิ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ เมนู กุ้งล๊อปส์เตอร์ ท่านละ คร่ึงตวั) 
บ่าย  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ พนิาเคลิ คือหินปูนท่ีโผล่มาจากทะเลทราย นบัเป็นพนัๆ ช้ินในบริเวณ 4 ตารางกิโลเมตร  
  ท่ีบริเวณน้ีเม่ือก่อนคือกน้มหาสมุทร เม่ือมีการเคล่ือนตวัของเปลือกโลก บริเวณน้ีก็ถูกยกข้ึนมาเป็นพ้ืนดิน และใน
  ยคุนั้นมนัมีหอยจาํนวนมาก และเปลือกหอยจาํนวนมากก็สลายตวัเป็นหินปูน หรือเกิดจากรากของตน้ไม ้โดย 
  หินปูนไดล้ะลายลงไปในดิน นํ้าและแร่ธาตุต่างๆก็ถูกดูดซึมไปในราก ส่วนแคลเซียมจะไปเกาะบริเวณรากเม่ือ 
  ตน้ไมต้ายก็จะเหลือแคลเซียมเกาะกนัเป็นกอ้น  พอหลายลา้นปีต่อมาลมก็พดั เอาทรายออกไ ปจนเราสามารถเห็น
  แท่งหินพินาเคิล สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเขา้สู่เมืองเพิร์ธ จากอิสระให้ท่านไดเ้ดินชอ้ปป้ิงหาซ้ือสินคา้ราคาถูก
  ในยา่นแหล่งชอ้ปป้ิงกลางใจเมืองกนัตามอธัยาศยั 
คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 
  นําท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม MERCURE  PERTH หรือเทียบเท่า 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ห้า WATERTOWN BRAND OUTLET -  กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง WATERTOWN BRAND OUTLET แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของเพิร์ธท่ี
มีสินคา้หลากหลายาแบรนดใ์ห้ท่านไดเ้ลือกซ้ืออยา่งจุใจ อาทิ ADIDAS, FOSSIL , NINE WEST , BILLABONG , 
QUICKSILVER, ESPRIT, OAKLEY  ฯลฯ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  ถึงเวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเพร์ิธ ตรวจเชค็ส่ิงของสมัภาระก่อนการเดินทาง 
16.20 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 482 
22.20 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ… 
 

  

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 



 
อตัราค่าบริการ  

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 45,900.- 27,000.- 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 43,900.- 25,000.- 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 41,900.- 23,000.- 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 38,900.- 20,000.- 

พกัห้องเดีย่ว เพิม่ท่านละ 9,900.- 9,900.- 
 

*** โปรแกรมนีไ้ม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี ท่านละ 5,000 บาท*** 
**ราคาเดก็คือเดก็ทีม่อีายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 

*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจีาํนวนผู้เดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป *** 
*** กรณผู้ีเดนิทางในคณะมไีม่ถงึ 15 ท่าน อาจมกีารปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดนิทางให้นะคะ *** 
ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาทีไ่ม่รวมตั๋วเคร่ืองบินทั้งเทีย่วบินระหว่างประเทศ และ เทีย่วบินภายในประเทศ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ราคาไม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลีย 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 



 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียม 3 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ทิปพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 3 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลงั 

เง่ือนไขการจองทัวร์และการชําระเงนิ  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 กรณีท่ีลูกคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน

ภายในประเทศกรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เค ร่ืองบิน 

มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาออสเตรเลียไม่ทันกําหนดและทางบริษัทฯต้องออกตัว๋กับทางสายการบินทางลูกค้า

จะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

การยกเลิกและการคืนเงิน 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั  

จะไม่เก็บค่ามัดจาํ 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงนิค่าตัว๋ได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทันกําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ  ผลวซ่ีา

ของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มัดจาํทั้งหมด 
 

เอกสารในการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลีย 
กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพ่ือทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ  

*** (เน่ืองจากการย่ืนขอวซ่ีาประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการย่ืนวซ่ีา 15 วนัทําการ) *** 
เง่ือนไขในการพจิารณาวซ่ีา 

การพจิารณาอนุมัตวิซ่ีาน้ันขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของทางสถานทูตเท่าน้ัน  ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนย่ืนวซ่ีาไม่สามารถแทรกแซง
การพจิารณาวซ่ีาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน 

** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตกําหนด ** 
 

ตั้งแต่วนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพทิักษ์เขตแดนจะเร่ิมการเก็บข้อมูลด้านไบโอ
เมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านที่สมัครขอวซ่ีาเพ่ือเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย  
***ดังน้ันผู้ย่ืนขอวซ่ีาทุกท่านจะต้องมาตดิต่อที่ศูนย์ย่ืนวซ่ีาออสเตรเลียด้วยตนเองเพ่ือสแกนลายนิ้วมือ***  
1.สําหรับบุคคลทั่วไป 



 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ่ากว่า 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดาํ, แต่งกายสุภาพ , ไม่เอารูปรับปริญญา , ใส่ชุดครุย , หรือใส่ชุดราชการ , ไม่ยิ้ม, พ้ืน

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   
 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีทาํงาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาองักฤษ ) 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, ( ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต )ใบมรณะบตัร  
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
 หลักฐานการเงนิโดยใช้สมุดเงนิฝากตวัจริง หรือ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างใดอย่างหน่ึง เท่าน้ัน !!!  

ถ้าให้สําเนาสมุดเงนิฝากไม่สามารถใช้ย่ืนวซ่ีาออสเตรเลียได้ 
 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู ่(ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาอังกฤษ) 
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์

และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     
3.  กรณีทําธุรกิจส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทาํหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               
4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอ 

 หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น  
3. สําหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 

 หนงัสือยินยอมให้บุตรเดินทางท่ีทาํจากท่ีว่าการอาํเภอ  
 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุํ่ากว่า 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)  
 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   
 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดา หรือ มารดา 
 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สงักดั  และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  
 หลกัฐานการเงิน (สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  
 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. สําหรับผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี  
 ต้องซ้ือใบประกันสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษัทประกันภยั ) จากน้ันย่ืนเอกสารทั้งหมดเข้า

สถานทูตออสเตรเลียไปก่อนและจากน้ันสถาน ทูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพ่ือนําไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานทูตกําหนดเท่าน้ัน 

5.  สําหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพาํนักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น

หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  
 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซ่ีาขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 
*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 



หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทาง

บริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

หมายเหตุ   
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงนิ) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอ บ หากท่าน

ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทู งดออก
วีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตวัแทนในต่าง ประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วนั   



กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง 
เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลียของท่าน  

 
1.  ช่ือ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________ 

     ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________ 

     สาเหตุในการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล _____________________________________________________________________ 

2.  สถานภาพ             โสด             แต่งงานจดทะเบียน          แต่งงานไม่จดทะเบียน         หย่า    หม้าย         

3.  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน___________________ เบอร์มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________ 

4.  ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________ 

      วนัที่เร่ิมทํางาน /  ศึกษา ____________________________________________________________________________ 

5.   ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ที่ทํางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________ 

7.   ตาํแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________ 

      โทรศัพท์ที่ทํางาน_________________________________________________________________________________ 

8.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย _______________________________________________________________________ 

      ความสัมพนัธ์กับผู้เดินทางร่วมคร้ังนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________ 

9.   ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้มาก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่านเคยโดนปฎเิสธวซ่ีาจากสถานฑูตใดหรือไม่   เคย _________________________________________   

      ไม่เคย   

           
 

 


