
 
 

เมืองโฮบาร์ท - ฟาร์มหอยนางรม (Barilla Bay Oyster)  
 ศูนย์อนุรักษ์พนัธ์ ทัสมาเนีย เดวิล  - พอร์ท อาร์เธอร์ - เมือง ริชมอนด์  

Salamanca Place - ชมวิวบนยอดเขาเวลลงิตัน  
MUSEUM OF OLD AND NEW ART (MONA) - ช้อปป้ิงย่านไชน่าทาวน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความชาํนาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 ล้ิมลองหอยนางรมสดๆ จากฟาร์มที่ Barilla Bay Oyster 

HOBART - SYDNEY 
6 DAYS 4 NIGHTS  

เร่ิมตน้  89,900.-  
 



 ชมการใหอ้าหาร ตวัทสัมาเนียน เดวลิ ใหท้่านไดป้้อนอาหารจิงโจด้ว้ยมือของท่านเอง 
 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.  ออกเดินทางสู่ซิดนีย ์โดยสายการบินแควนตสั แอร์เวย์  เที่ยวบินที่  QF 024 

วนัที่สอง สนามบินซิดนีย์ – โฮบาร์ท – ฟาร์มหอยนางรม (Barilla Bay Oyster) 

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

09.25 น.  ออกเดินทางสู่เมืองโฮบาร์ท โดยสายการบินแควนตสั เที่ยวบินที่ QF 1583 
11.25 น.  เดินทาง ถึงเมืองโฮบาร์ท  เมืองหลวงแห่งรั ฐ แทสมาเนีย  และเป็นเมืองลาํดบัท่ี 2ท่ีมีการสร้างเมืองในประเทศ

ออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2346 (ค.ศ.1803) เป็นเกาะท่ีตั้งอยูท่างใตสุ้ดของประเทศออสเตรเลียและ ใกลก้บัขั้วโลกมาก
ท่ีสุด 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนั้นนาํท่านเดินทางไปชม ฟาร์มหอยนางรม (Barilla Bay Oyster ) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที ให้ท่าน

ชมขั้นตอนการเล้ียงหอยนางรม การคดัเลือกหอยท่ี  ไดข้นาดพอเหมาะเพ่ือจดัส่งออกสู่ตลาด ทั้งในและนอก
ประเทศ เชิญท่านล้ิมลองหอยนางรมสดๆ จากฟาร์มท่ีเสิร์ฟพร้อมกบัเลม่ อนแลว้เชิญท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารทะเลสดใหม่จากฟาร์ม ไดต้ามอธัยาศยัจากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองเพ่ือ
รับประทานอาหารคํ่า 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั  HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 

 
 
 



วนัที่สาม โฮบาร์ท – แทสมาเนียนเดวลิ (TASMANIAN DEVIL UNZOO) – พอร์ต อาเธอร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นาํท่านเท่ียวชม ศูนย์อนุรักษ์พนัธ์ทัสมาเนียเดวลิ  ซ่ึงเป็นสตัวแ์ห่งสญัลกัษณ์ของเกาะทสัมาเนียแห่งน้ี 

(TASMANIAN DEVIL UNZOO ) ชมการให้อาหารแก่ตวั  ทสัมาเนียน  เดวิล  ซ่ึงฟันของมนัแหลมคมมาก
สามารถกดักระดูกแขง็ๆให้ฉีกขาดได ้ให้ท่านไดป้้อนอาหารจิงโจด้ว้ยมือของท่านเอง ท่านส ามารถถ่ายภาพกบั
สตัวท์อ้งถ่ิน ซ่ึงไม่สามารถหาชมไดจ้ากดินแดนประเทศอ่ืน ยงัถือว่าสตัวเ์หล่าน้ีเป็นเจา้ของประเทศอีกดว้ย  นาํ
ท่านเดินทางสู่ TASMAN PENINSULA ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้และเดินทางต่อไปยงั Port Arthur ซ่ึงเป็น
บริเวณแห่งประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัของรัฐ ยา่นน้ีมีความผสมผสานระหว่างมรดกทางประวติัศาสตร์ วิวทิวทศัน์ทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงาม อาหารและไวน์รสเลิศ อีกทั้งยงัมีกิจกรรมและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกมาก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  ให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชม พอร์ท อาร์เธอร์   ซ่ึงในสมยัอดีตไดเ้ป็นคุกเก่ าท่ีไวใ้ชข้งันกัโทษอุกฉกรรจ์ เป็นเมืองท่ีมี
สถานท่ีต่างๆท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของรัฐแทสมาเนีย นาํท่านล่องเรืออ่าวคาร์นาวอน (Carnarvon Bay) 
ชมความงามรอบพอร์ท  อาร์เธอร์ ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ  20นาที หลงัจากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมถ่ายรูปต่อ
ภายในเมืองประวติัศาสตร์พอร์ทอาเธอร์ (PORT ARTHUR HISTORIC SITE)  

  จากนั้นนาํท่านสู่ เมือง ริชมอนด์  (Richmond ) เป็นเมืองเก่าเลก็ๆอีกเมืองหน่ึงท่ีน่าไปเยือนผูท่ี้หลงใหลใน
สถาปัตยกรรมเก่าแก่จากสมยัศตวรรษท่ี19ก็ไม่ควรพลาดกบัอาคารโบราณท่ียงัหลงเหลืออยูก่ว่า 50 หลงั “โบสถ์
เซนจอห์น ” (ST.John’s Church ) ซ่ึงเป็นโบสถนิ์กายคาทอลิก  เก่าแก่ท่ีสุดในประเทศ ใกลก้นัมี “Richmond 
Bridge” สะพานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในออสเตรเลีย สร้างจากหินทรายโดยนกัโทษเม่ือปี 1823 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั  HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัที่ส่ี โฮบาร์ท – ตลาดซาลามานก้า – เที่ยวชมเมืองโฮบาร์ท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
  นาํท่านชม Salamanca Place จสัตุรัสบนพ้ืนหินท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดใจบริเวณริมนํ้าเมืองโฮบาร์ท เป็นจุดท่ี 
  รวมร้านคา้ สาํนกังาน ร้านอาหาร และแกลลอร่ีต่างๆ มากมาย เดิมเคยถูกเรียกว่า “The Cottage Green” ส่วนช่ือ 

Salamanca น้ีตั้งเพ่ือเป็นเกียรติต่อเหตุการณ์ท่ี  ดยกุแห่งเวลลิงตนัมีชยัต่อประเทศฝร่ังเศสในสงครามซาลามงักา 
(Battle of Salamanca ) โดยในทุกวนัเสาร์ท่ีน่ีจะกลายเป็นตลาด Salamanca Market ( เปิดเฉพาะทุกวนัวนัเสาร์ 
เวลา 08.00-15.00 น.) ซ่ึงเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวและผูค้นในทอ้งถ่ิน   

  จากนั้นนาํท่านข้ึนชมววิบนยอดเขาเวลลิงตนั ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโฮบาร์ต 
มีความสูงถึง 1,271 เมตร ซ่ึง ณ จุดชมวิวแห่งน้ีท่านจะสามารถมองเห็นตวัเมืองโฮบาร์ทไดท้ั้งเมืองและทศันียภาพ
โดยรอบอนัสวยงาม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่าน ชมเมืองโฮบาร์ท  ท่ีข้ึนว่าสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เป็นเมืองหลวงของ รัฐแทสมาเนีย มีจาํนวน

ประชากรเพียง 127,000 คน เป็นเมือง ท่ีมีบรรยากาศแบบโบราณน่ารักและเป็นเมืองท่ีมีความรู้สึกผกูพนักบัยคุ



ประวติัศาสตร์มากกว่าเ มืองใหม่ๆ เช่น เมืองบริสเบนและเมืองเพิร์ธ เมืองโฮบาร์ท ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 1804 ตั้งอยู่
บริเวณปากแม่นํ้าเดอร์เวนท ์ (Derwent River ) และมีตึกและอาคารรูปแบบยคุจอร์เจียน ตั้งเรียงราย อยูท่ี่บริเวณ
ท่าเรือ  มีทะเล มีชายหาดสีขาว สวยงาม อาคาร  บา้นเรือน เป็นแบบสมยั ยคุเก่าท่ียงัคงอนุรักษไ์วอ้ยา่งมีเสน่ห์ โฮ
บาร์ท เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดอนัดบัสอง ของออสเตรเลีย และ สไตลข์องผูท่ี้น่ีจึงมีเอกลั กษณ์ ท่ีน่าสนใจ คลงัเป็น
ของเก่า สมยัศตวรรษท่ี 19 คร้ังหน่ึงเคยเตม็ไปดว้ย นกัล่าปลาวาฬ ทหาร เจา้หนา้ท่ีศุลกาก ร และ นกัธุรกิจ ผู ้
แสวงหาโชค มาปัจจุบนั อาคารเก่าแก่ เหล่าน้ีไดถู้กปรับสภาพ กลายเป็นร้านอาหาร สตูดิโอ ร้านขายของสาํหรับ
นกัท่องเท่ียว ท่ีตอ้งการมาซึมซบั บรรยากาศบา้นเรือนสมยัโบราณ นาํท่านชม Hobart’s Waterfront  เมืองท่านํ้า
ลึก ท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดในโลก นาํท่านชม ตึก อาคารบา้นเรือน เป็นแบบสมยัยคุเก่า ท่ียงัคงอนุรักษไ์วอ้ยา่งมีเสน่ห์  นาํ
ท่านชม  Anglesea Barracks ค่ายทหารกองทพัหนุน ของออสเตรเลีย ท่ีอยูใ่นใจกลาง โฮบาร์ท ซ่ึงถือว่าเป็นค่าย
ทหาร กองทพัของชาวออสเตรเลีย ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในปัจจุบนัน้ี  Anglesea Barracks น้ีได้ถูกตั้งช่ือหลงัจาก Lord 
Anglesea ไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั รัฐบาล ขององักฤษ ท่ีจดัหาหน่วย อาวุธ ยทุโธปกรณ์ นาํท่านชม แบตเตอร่ีพอยท ์
Battery Point ซ่ึงเป็นเมืองท่าเรือเก่าแก่ และเป็นหมู่บา้นท่ีอยูติ่ดกบัทะเล ช่ือ Battery Point ไดม้าจากการสร้างปืน
ใหญ่ ไวท่ี้ตรงจุดแห่งน้ี ในปี ค.ศ. 1818 เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการป้องกนั ทางชายฝ่ังทะเลของเมือง โฮบาร์ท แต่
ในปัจจุบนัน้ี ปืนใหญ่ ไม่ไดอ้ยูท่ี่น่ีแลว้ แต่ยงัคงหลงเหลือบา้ง ในยคุสมยัประวติัศาสตร์ ท่ีมีชาวยโุรปมาเป็นผู้
บุกเบิก เป็นชนชาติแรก  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั  HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 

 

 

วนัที่ห้า พพิธิภณัฑ์ โมนา – ซิดนีย์ – ช้อปป้ิง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
  นาํท่านสู่พิพิธภณัฑ ์MUSEUM OF OLD AND NEW ART (MONA) ซ่ึงตั้งอยูท่างตน้ของแม่นํ้า ท่ีเตม็ไปดว้ย

ของวตัถุโบราณและศิลปะแขนงใหม่อนัน่าสนใจ ท่ีแห่งน้ีไดถู้กเนรมิตให้เป็นแหล่งรวมผลงานทางศิลปะอนั
แปลกใหม่และส่ิงประดิษฐท่ี์น่าสนใจอีกทั้งยงัเป็นเสมือนแม่เหลก็ท่ีดึงดูดเหล่านกัท่องเท่ียวทั้งใกลไ้กลให้มา
เยือนยงัเมืองโฮบาร์ทอีกดว้ย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ 
15.20 น.  ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตสั เที่ยวบินที่ QF 1584 
17.10 น.  เดินทางถึง สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์นครซิดนียเ์มืองเอกแห่งรัฐนิวเซาทเ์วลส์ประเทศออสเตรเ ลียจากนั้น นาํท่าน  

ช้อปป้ิงย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินไดทุ้กอยา่ง 
ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง เป็ดยา่ง ท่ีน่ี มีอาหารภตัตาคารระดบัอาหารฮ่องเต ้ร้านขายเส้ือผา้ ตลาดสด
ขายผกัผลไม ้และร้านขายของท่ีระลึกต่าง ๆ ร้านสินคา้ปลอดภาษี สินคา้ท่ี ทาํในฮ่องกงหรือจีนในราคายอ่มเยา
มากมาย เป็นแหล่งขายสินคา้ราคาถูกทั้ง รองเทา้ เส้ือผา้ ชุดว่ายนํ้า และชุดชั้นใน และยงัเป็นตลาดท่ีเหมาะแก่การ
มาเลือกซ้ือของท่ีระลึกและผลไมส้ดประจาํฤดูกาล 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 



 นําท่านเข้าสู่ที่พกั  METRO MARLOW SYDNEY CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่หก ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ 

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

  

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 
 

อตัราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 89,900.- 64,900.- 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 87,900.- 62,900.- 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มเีตียง ) 83,900.- 58,900.- 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มเีตียง ) 78,900.- 53,900.- 

พกัห้องเดีย่ว เพิม่ท่านละ 14,900.- 14,900.- 
 

*** 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 
เอกสารเดินทางไม่ ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทตู  
งดออกวีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก  เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จดัให้ 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       


