
 
 

เมืองแคนส์ – ชมแนวปะการังท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก (GREAT BARRIER REEF)  
 น่ังรถไฟประวัติศาสตร์  KURANDA SCENIC RAILWAY 

RAINFOREST NATURE PARK  ชมสวนด้วยรถสะเทิน้นํา้สะเทิน้บก 
  SYDNEY – QUEEN VICTORIA BUILDING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความชาํนาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 เพลิดเพลินกบัการดาํนํ้ าชมแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก (GREAT BARRIER REEF) 

CAIRNS - SYDNEY 
6 DAYS 4 NIGHTS   

เร่ิมตน้ 87,900.-  
 



 นัง่รถไฟสมัผสัความงามของธรรมชาติท่ีงดงามของป่าฝนท่ี KURANDA STATION 
 โดยสายการบิน แควนตสั แอร์เวย ์(QF) 
กําหนดการเดินทาง 
 

เดือน มกราคม 2562 15 – 20 , 22 - 27 

เดือน กุมภาพนัธ์ 2562 5 - 10 , 14 - 19 

เดือน มีนาคม 2562 5 – 10 ,  19 - 24 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์  

15.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินแควนตสั       
พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนําเข้า พืชผกั อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง) 
18.10 น.  ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย ์โดยสายการบินแควนตสั แอร์เวย์  เที่ยวบินที่  QF 024 

วนัที่สอง ซิดนีย์ – แคนส์ – ชมเมือง – CAIRNS NIGHT MARKET 

06.25 น.  เดินทางถึงสนามบิน  คงิฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย         
3 ชม.)  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  รับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้  นาํท่านเปล่ียนเคร่ืองบินภายในเพ่ือเดินทางต่อ สู่
เมืองโฮบาร์ท 

..… น.  ออกเดินทางสู่เมืองแคนส์ โดยสายการบินแควนตสั เที่ยวบินที่ QF … 
….. น.  ถึงสนามบินเมืองแคนส์ ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของรัฐควีนส์แลนดแ์ละเป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐานะเป็นประตู

หลกัสู่ เกรท แบริเออร์ รีฟ  ( THE GREAT BARRIER REEF ) ซ่ึงเป็นแนวปะการังท่ีเป็นส่ิงมหศัจรรยท์าง
ธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ตั้งอยูท่างตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด ์นอกจากน้ีเมืองแคนส์ยงัมี
ทรัพยากรธรรมชาติทางป่าไมท่ี้ไดรั้บการอนุรักษใ์ห้เป็นมรดกโลกนอกจากน้ียงัเป็นท่ีรู้จกั กนัในฐานะเมืองแห่ง
การผจญภยัของออสเตรเลียท่ีมีกิจกรรมโลดโผนและน่าต่ืนเตน้มากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านชมเมืองแคนส์ แวะชมมหาวิหารเซนตโ์มนิกา้ ( St. Monica’s Cathedral ) ท่านจะไดเ้ห็นมหาวิหารท่ีงดงาม

ท่ีสุดในทั้งหมดของออสเตรเลีย ท่ีประกอบภาพเร่ืองราวต่างๆดว้ยหนา้ต่างกระจกสีสนัสวยงาม นาํท่านชมวิวเมือง
แคนส์ ท่ีจุด Stunning Lookout ท่านจะไดเ้ห็นวิวเนินเขาแบบพาโนรามาจากจุดชมวิวท่ีสวยสุดในเมืองแคนส์ 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
  นําท่านเข้าสู่ที่พกั MANTRA TRILOGY CAIRNS HOTEL หรือเทียบเท่า 
  ให้ท่านอิสระท่ี Cairns Night Markets ตลาดกลางคืนเมือง Cairns น้ีตั้งอยูท่ี่  Cairns Esplanade เปิดตั้งแต่เวลา 

17.00 น. ถึง 23.00 น. เป็นประจาํทุกคืน มีแผงร้านคา้มากกว่า 70 ร้าน คุณสามารถเลือกซ้ือของขวญัและของ        
ท่ีระลึกไดท่ี้น่ี มีทั้งหมวกสาํหรับเดินป่า didgeridoos และงานศิลป์มากมาย จากนั้นนาํท่านเดินกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

 
 
 
 



 
 

วนัที่สาม แคนส์ – ดําน้ําดูปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกรท แบริเออร์ รีฟ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือและล่องเรือของบริษทั GREAT ADVENTURE  สู่แนวปะการังท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก (Great 

Barrier Reef) มีพ้ืนท่ีครอบคลุมทั้งหมดมากกว่า 2,000 กิโลเมตร ซ่ึงมีประมาณ 3,400 แนวปะการังท่ีประกอบดว้ย
ปะการัง 400 ชนิด และมีปลาประมาณ 1, 500 สายพนัธ์ุแหวกว่ายอยูใ่นบริเวณน้ี แนวปะการัง เพลิดเพลินกบัการ 
Snorkeling ดาํนํ้าชมปะการังท่ีสวยงามและปลานอ้ย ใหญ่ในทะเล  ท่านยงัสามารถนัง่เรือทอ้งกระจก ท่านจะได้
เห็นภาพใตท้อ้งทะเลอยา่งใกลชิ้ดสวยงามจากใตท้อ้งเรือ ประทบัใจกบัการชมชีวิตใตท้อ้งทะเลไม่ว่าจะเป็ น
ปะการังสีสวยงาม พืชใตน้ํ้า ปลาหลากสี หอยขนาดใหญ่รูปทรงต่าง ๆ  นอกจากน้ียงัให้ท่าน ไดข้ึ้นชมธรรมชาติท่ี
เกาะกรีนไอซ์แลนด ์เดินเล่นตามหาดทรายขาว สะอาดกลางสายลมเยน็จากทะเล และธรรมชาติท่ีงดงามแบบไม่
น่าเช่ือ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ 
บ่าย  ให้ท่านไดอิ้สระในการถ่ายรูป ดาํนํ้า หรือจะนัง่เล่น ที่ยังไม่รวมคือ SCUBA DRIVING SEA WALKER 

SCENIC HELICOPTER) จนไดเ้วลาเดินทางกลบัสู่เมืองแคนส์โดยนัง่เรือเร็วประมาณ 45 นาที 
17.30 น.  เรือล่องกลบัสู่ท่าเรือแคนส์ นาํท่านเดินกลบัสู่ท่ีพกัโรงแรมเพ่ืออาบนํ้าเปล่ียนเส้ือผา้ 
คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
  นําท่านเข้าสู่ที่พกั MANTRA TRILOGY CAIRNS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัที่ส่ี น่ังรถไฟประวตัศิาสตร์  KURANDA SCENIC RAILWAY –  RAINFOREST NATURE PARK  –  

 สัมผสัวฒันธรรมของชาวอะบอริจิน้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
  นาํท่านเดินทางจากโรงแรมโดยรถโคช้สู่สถานีรถไฟของ KURANDA SCENIC RAI LWAY ให้ท่านไดส้มัผสั

ความงามและเตม็ไปดว้ยธรรมชาติ เร่ิมตน้ท่ีสถานีรถไฟ CAIRNS STATION ออกเดินทางสูสถานีปลายทางคือ 
KURANDA STATION ให้ท่านไดผ้า่นชมธรรมชาติท่ีงดงามของป่าฝน ผา่นไร่ออ้ย หมู่บา้นชนบทของชาวออสซ่ี 
ผา่นอุโมงคท่ี์มนุษยก่์อสร้างข้ึนดว้ยมือในอดีต ผา่นหุบเขาและเหวลึก พร้อมชมทศันียภาพท่ีสวยงามของภูเขารูป
ต่าง ๆ มากมาย ก่อนจะต่ืนตาต่ืนใจกบัความงดงามของนํ้าต กกลางป่าเขา และถ่ายรูปกบันํ้าตก BARRON FALL 
ก่อนจะถึงสถานีปลายทางท่ีสถานีคูรันดา้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนัแบบ บาร์บีควิบุฟเฟ่ต์ ณ ภตัตาคาร Colonial and Outback 
บ่าย  ชมสวนธรรมชาติ RAINFOREST NATURE PARK เป็นสวนท่ีมีพ้ืนท่ี 40 เฮคแตร์ เขา้ถึงแก่นแทข้องป่าฝน 

 เขตร้อนช้ืนดว้ยรถทหารบุกป่าท่ีเรียกว่า รถสะเท้ินนํ้าสะเท้ินบก (WORLD WAR II ARMY DUCK) ชมตน้ปาลม์
โบราณและตน้เฟิร์นบานใบเขียวขจีและเพลิดเพลินกบัทวัร์ป่าธรรมชาติทั้งบนบกและในนํ้า แวะชมโคอาล่าและ
สวนสตัวป่์า พร้อมสมัผสับรรยากาศวฒันธรรมขอ งอะบอริจิ น ให้ท่านไดช้มการสาธิตการขวา้ง บูมเมอแรง             



( Boomerang Throwing )  และต่ืนเตน้กบัการแสดงของนกัเตน้รําชาวอะบอริจินเผา่ (PAMAGIRRI Dance Show )  
และให้ท่านไดช้มสตัวน์านาชนิดภายในสวนธรรมชาติแห่งน้ี อยา่งเ ช่นโคอาล่า จ้ิงโจ้  นก จระเข ้ทสัมาเนียเ ดวิล 
และอ่ืนๆอีกมากมายเป็นตน้ นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองแคนส์ 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
  นําท่านเข้าสู่ที่พกั MANTRA TRILOGY CAIRNS HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

วนัที่ห้า แคนส์ – ซิดนีย์ – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
10.50 น.  ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย ์เมืองหลวงของรัฐนิวเซาทเ์วลล ์โดยเท่ียวบินท่ี QF 925 
14.50 น.  เดินทางถึงนครซิดนีย ์ นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองซิดนีย ์ อิสระให้ท่านไดช้้ อปป้ิงสินคา้ในยา่นไชน่าทาวน์ เป็น

แหล่งขายสินคา้ราคาถูกทั้งรองเทา้ เส้ือผา้ ชุดว่ายนํ้า และชุดชั้นใน และยงัเป็นตลาดท่ีเหมาะแก่การมาเลือกซ้ือ
ของท่ีระลึกและผลไมส้ดประจาํฤดูกาล  หรือจะชอ้ปป้ิงยา่นซิต้ีเซ็นเตอร์ (CENTRE POINT ) เพ่ือชอ้ปป้ิงสินคา้
มากมายจากห้างดงั Queen Victoria Building (Q.V.B) ไดรั้บการปรับปรุงตกแต่งใหม่อยา่งสวยงาม เป็นท่ีรู้จกักนั
ทัว่ไปในทอ้งถ่ินว่าตึก QVB ตั้งอยูท่ี่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กบั ถนน Park เป็นอาคารช้ อป
ป้ิงสูงส่ีชั้น มีสินคา้ประเภทแฟชัน่ อญั มณี ของใชใ้นบา้น หรือแมแ้ต่ดอกไม ้ท่านสามารถเดินทางใตดิ้นสู่ยา่น 
Centre Point เพ่ือซ้ือสินคา้ยี่ห้อดงัมากมาย หรือจะซ้ือครีมบาํรุงผิวจากห้าง David Jones 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
   นําท่านเข้าสู่ที่พกั VIBE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่หก ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม   สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ 
09.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แควนตสั แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF 023 
16.40 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง... 
 



  

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 
 

อตัราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 87,900.- 59,900.- 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 85,900.- 57,900.- 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มเีตียง ) 81,900.- 53,900.- 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มเีตียง ) 76,900.- 48,900.- 

พกัห้องเดีย่ว เพิม่ท่านละ 15,900.- 15,900.- 
 

*** โปรแกรมนีร้วมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีแล้ว*** 
**ราคาเดก็คือเดก็ทีม่อีายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 

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

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดนิทางให้นะคะ *** 
ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาทีไ่ม่รวมตั๋วเคร่ืองบินทั้งเทีย่วบินระหว่างประเทศ และ เทีย่วบินภายในประเทศ  

 
 

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

 
 
 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนกังานยกกระเป๋า (In 06 Aud Out 06 Aud per Luggage)  
 ทิปพนกังานขบัรถ (3 AUD ต่อคน ต่อวนั) 
 ทิปไกด ์ (3 AUD ต่อคน ต่อวนั) 
 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 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 หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาออสเตรเลียไม่ทันกําหนดและทางบริษัทฯต้องออกตัว๋กับทางสายการบินทางลูกค้า

จะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ  

การยกเลิกและการคืนเงนิ 
 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 สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย์  

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

สถานทูต ออสเตรเลียไปก่อนและจากน้ันสถาน ทูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพ่ือ นําไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
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 ขอสงวนสิท ธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทตู  
งดออกวีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก  เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่ างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ั นที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทา งในกรณีที่มีผู้เดินทางตํา่กว่า 15 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   

           
 


