
 

 

 

 

ชมเมืองเมลเบิร์น – กระท่อมกปัตันคุ๊ก - สวนฟิตซอย 
ตลาดนัดวคิตอเรีย – FEDERATION SQUARE   

น่ังรถไฟจักรไอนํา้โบราณ -  อสิระช้อปป้ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 เพลิดเพลินไปกบัธรรมชาติ นัง่รถไฟจกัรไอนํ้าโบราณ เพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงาม 

 อิสระชอ้ปป้ิง (FREE DAY) 1 วนัเตม็ 

 โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์(TG) 
 



 

 

 
กาํหนดการเดนิทาง 
 

เดือน พฤษภาคม  2561 02 - 06, 09 - 13, 16 - 20, 23 - 27, 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 

เดือน  มิถุนายน    2561 06 -10, 13 -17, 20 - 24, 27 ม.ิย. - 01 ก.ค. 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น  (ประเทศออสเตรเลยี)  

21.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันท่ี 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลยี มกีฎหมายห้ามนําเข้า พชืผกั อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง) 

วนัที่สอง เมลเบิร์น – ชมเมอืง – กระท่อมกปัตนัคุ๊ก – สวนฟิตซอย 

00.30 น.  ออกเดินทางสู่ เมอืงเมลเบิร์น โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี TG 465 
12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  

นาํท่านเท่ียว ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรียมีช่ือเสียง โกห้รู สะดวกสบาย สวยงาม มีผูค้น
หลายชาติหลายภาษาในเร่ืองการพกัผ่อนและท่องเท่ียว และเหมาะสมกบัการพกัผอ่นเป็นอยา่งยิ่ง ผสมผสานส่ิงท่ี
เก่าแก่ท่ีดีท่ีสุดในโลกเขา้กบัส่ิงใหม่ๆ ไดอ้ย่างลงตวั มีสถานท่ีเด่นๆ ท่ีเป็นมรดกตกทอดรักษากนัมาแต่โบราณ 
เช่น ทิวทศันถ์นนโอลเดอร์ฟลีท และเมลเบิร์น ออบเซอร์เวชัน่ เดค บนถนนคอลลินส์ มีศูนยก์ลางแหล่งชอ้ปป้ิงท่ี
ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ สินคา้แบรนด์เนมชั้นนาํ ร้านจาํหน่ายสินคา้ให้เลือกมากมาย นาํท่านผ่าน ชม
อาคารรัฐสภา เมลเบิร์น (MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแร  กของ
ออสเตรเลีย ตั้งอยู่ริมถนน SPRING STREET ซ่ึงดา้นหนา้ของอาคารรัฐสภาน้ีคือปลายสุดของถนน BOURKE 
STREET ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศในซีกโลกใต ้มีห้อง
ต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พ้ืนท่ีใชส้อยกวา้งขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอยา่งทนัสมยัดว้ยงาน
ศิลปะอะบอริจ้ินหลายพนัช้ิน จุดเด่นอยูท่ี่เสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าท่ีใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี จากนั้นนาํ
ท่านเขา้ นาํท่านเขา้ชม กระท่อมกปัตนัคุ้ก (CAPTAIN COOK'S COTTAGE) กระท่อมนกัสาํรวจชาวองักฤษคน
สําคญัของโลก เป็นผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย เม่ือ ค.ศ. 1770 กระท่อมน้ีเป็นบา้นของกปัตนัคุ๊กบา้นกปัตนัคุ๊ก 
ต่อมาท่านเซอร์ รัสเซีย กริมเวล ไดซ้ื้อมาจากองักฤษ โดยร้ืออิฐออกมาทีละกอ้น แลว้ถูกลาํเลียงมาทางเรือ และมา
ประกอบใหม่ท่ีน่ี นาํมาตั้งไวท่ี้สวนฟิทซ์รอย เม่ือปี 1934 เพ่ือเป็นของขวญัครบรอบหน่ึงปีของรัฐวิคตอเรีย และ
เพ่ือเป็นเกรียติแก่  กปัตนัคุ๊กท่ีมาคน้พบประเทศออสเตรเลีย ภายในบา้นบางอย่างเป็นของดั้งเดิม บางอยา่งก็เป็น
ของท่ีทาํเลียนแบบข้ึนมาใหม่ นาํท่าน ผ่านชมโบสถ์เซนต์แพททริค (THE CATHEDRAL OF ST. PATRICK ) 
เป็นโบสถค์ริสต ์นิกายโรมนัคาทอลิก ตั้งตระหง่านสวยงามและโอ่อ่าเป็นอยา่งมาก สร้างข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรม 



 

 

 
แบบโกธิคใน ค.ศ.1858 จนถึงตอนน้ีมีอายุเกือบ 150 ปีแลว้ ถือเป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่อย่างมากของเมลเบิร์น ยอด
แหลมๆ สร้างในแบบโกธิคท่ีสวยงามและใหญ่โตมากๆ ออกแบบโน WILLIAN WARDAL ลงมือสร้างในปี 
1863 จนถึงปี 1939 จึงไดแ้ลว้เสร็จ ตวัโบสถ์สร้างข้ึนดว้ย BLUESTONE ประดบัตกแต่งดว้ย STAIN GLASS 
ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่มีท่อลมถึง 4500 ท่อ 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
     นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั  IBIS STYLE VICTORIA HOTEL / ARROW ON SWANSTON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม ตลาดนัดวคิตอเรีย – ดันนีดอง – PUFFING BILLY – ช้อปป้ิง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านสู่ตลาดนัดควีน วิคตอเรีย เป็นสัญลกัษณ์ของการคา้ขายและไลฟ์สไตล์บนทอ้งถนนท่ีมีอายุ
เก่าแก่ถึง  124 ปี ท่ีน่ีมีขายสินคา้ทุกอยา่งตั้งแต่ของท่ีระลึกไปจนถึงอาหารทะเลท่ีสด  ใหม่ ลึกเขา้ไปจะ
มีถนนท่ีมีร้านคา้เรียงรายมากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจมิรู้ลืม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมือง Dandenongsเทือกเขาแดนท่ีรู้จกักันเพียง 35 กิโลเมตรทางทิศตะวนัออกของตวัเมือง

เมลเบิร์น จุดสูงสุดอยู่ท่ีความสูงกว่า 630 เมตรถูกปกคลุมดว้ยความเขียวขจีของตน้ไม ้"Mountains Ash Trees" 
(พืชดอกท่ีสูงท่ีสุดในโลก), นํ้าตก, เนินเขาและหุบเขาสูงชนัใหช้วนหลงไหลเหมือนดินแดนในเทพนิยาย 

  นาํท่านสู่สถานีรถไฟจักรไอนํ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเส้นทางใน
การเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินคา้เปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900เป็นรถไฟสายเก่าท่ีว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจุบนั
ไดถู้กดดัแปลงนาํมาใชใ้นการท่องเท่ียวชมป่า นาํท่านนัง่ รถไฟจักรไอนํ้าโบราณ เพื่อชมทศันียภาพอนัสวยงาม
ตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยงัสามารถนัง่หอ้ยขาผอ่นคลายอารมณ์พร้อมชมทศันียภาพตลอด
ทางท่ีเตม็ไปดว้ยหุบเขาและป่าสูงท่ียงัคงความสมบูรณ์ เดินเล่นชอ้ปป้ิงยา่น เฟดเดอเรชัน่ สแควร์ FEDERATION 
SQUARE อยู่ใจกลางเมือง เมลเบิร์น เป็นจุดเช่ือม ศูนย์กลางเมืองกับแม่นํ้ ายาร์ร่า เป็นแหล่งรวมศิลปะ
สถาปัตยกรรม งานเทศกาล วฒันธรรม ท่ีพกั และมีลานเปิดกวา้งสาํหรับเป็นท่ีสาธารณะเฟดเดอเรชัน่แสควร์ เป็น
ท่ีตั้งของศูนยร์วมศิลปะของออสเตรเลีย มี IAN POTTER CENTRE: NGV AUSTRALIA และแกลลอร่ี อาร์ต 20 
แกลลอร่ีกต็ั้ง−อยูท่ี่ เฟดเดอเรชัน่ แสควร์แห่งน้ีจากนั้นใหท่้าน อิสระชอ้ปป้ิงสาํหรับนกัชอ้ปทั้งหลายหา้มพลาดกบั 



 

 

 
  แหล่งช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของ เมลเบิร์น  ไม่ว่าจะเป็น  DAVID JONE และ MYER ท่ีตั้ งอยู่ท่ีถนน BOURKE 

STREET ซ่ึงเป็นแหล่งรวมสินคา้ แบรนดเ์นมชั้นนาํ ไม่วา่จะเป็นครีม , เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า นอกจากนั้น ใกล ้ๆ 
กนัยงัมีร้านคา้ช่ือดงั ร้านอาหาร ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก อยูบ่ริเวณน้ี 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
     นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั  IBIS STYLE VICTORIA HOTEL / ARROW ON SWANSTON HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ส่ี FREE DAY  อสิระตามอธัยาศัย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านอสิระตามอธัยาศัย  
** สถานที่แนะนํา **   ท่านสามารถเดิน เท่ียวชม ในเมืองได ้
  Royal Botanic Gardens 
เป็นสวนพฤษศาสตร์ท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของโลก พ้ืนท่ีของสวนมีลกัษณะเหมือนเนินข้ึน ๆ ลง ๆ ตั้งอยูข่า้ง 
แม่นํ้ายาร์รา ท่านสามรถดูหงส์ดาํวา่ยนํ้าอยา่งสง่างาม หรืออาจเดินเล่นบนสนามหญา้ท่ีมีตน้ไมพ้ื้นเมืองแปลก ๆ 
ของออสเตรเลียอยูน่บัพนัชนิด และเป็นสถานท่ีปิคนิค ของคนเมืองเมลเบิร์น 
 
 Flinders Street Station 
สถานีรถไฟแห่งแรกออสเตรเลีย ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยูก่ลางเมือง นบัไดว้า่เป็นมีสถาปัตยกรรมคลาสสิค อายุ
กวา่ 100 ปี มีความสาํคญัเหมือนเป็นศูนยก์ลางของสถานีรถไฟประจาํเมือง คลา้ยกบัสถานีรถไฟหวัลาํโพงของ
บา้นเรา 
  Queen Victoria Market 
ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมือง สาํคญัสินคา้ราคาไม่แพง มีทั้งส่วนท่ีเป็นตลาดสด ขายผกั ผลไม ้เน้ือสตัว ์และตลาด
ขายของใช ้เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึก สะอาดและจดัโซนไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ 
 Melbourne Museum 
เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในซีกโลกใต ้ตวัอาคารของพิพิธภณัฑมี์โดดเด่นสะดุดตา ดว้ยรูปทรงกล่องส่ีเหล่ียมท่ีมี
สีสนัขนาดใหญ่ อาคารแบ่งเป็น 6 ชั้น อยูใ่ตดิ้น 3 ชั้น เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีรูปแบบทนัสมยั เหมาะสาํหรับเด็ก ๆ  



 

 

 
นกัเรียน และนกัศึกษาท่ีจะเขา้มาหาความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ ภายในมีร้านคา้ ร้านอาหารเคร่ืองด่ืม โรง
ภาพยนตร์ ICE (Interactive Cinema Experience) ท่ีมีจอภาพขนาดใหญ่ ระบบเสียงรอบทิศทาง และทุกท่ีนัง่มี
จอคอมพิวเตอร์ใหผู้ช้มไดแ้สดงความคิดเห็น ควบคุมการเดินเร่ือง เล่นเกมส์ต่าง ๆ ร่วมกนั นอกจากน้ี ยงัมีป่าไม้
ซ่ึงทาํจาํลองไวเ้หมือนจริง มีสตัวต่์าง ๆ กวา่ 20 ประเภท ตน้ไมพ้นัธ์ุต่าง ๆ ร่วม 10,000 ชนิด 
MelbourneAquarium 
เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ตั้งอยูริ่มแม่นํ้ายาร์ร่า และสร้างลึกลงไปใตแ้ม่นํ้ ายาร์ร่า โดยแยกประเภทของสัตวน์ํ้ าชนิดต่าง ๆ 
ตามระดบัความลึกของนํ้าท่ีมนัอาศยัอยู ่บนชั้นลอยมีสระหิน ซ่ึงสามารถมองเห็นเหล่าปลาดาว ปูเสฉวน 
นอกจากน้ี ยงัมีตูโ้ชวแ์มงกะพรุนพนัธุ์ต่าง ๆ ปะการัง รวมไปถึงมีโซนท่ีเป็นอุโมงคลึ์กลอดใตท้อ้งนํ้า ให้
นกัท่องเท่ียวชมส่ิงมีชีวิตใตท้ะเล โดยสามารถทดลองดาํนํ้าลงไปหยอกลอ้กบัปลาฉลามไดอี้กดว้ย 
 Eureka Skydeck 88 
 เป็นอาคารสูงท่ีสุดของเมืองเมลเบิร์น บนชั้นท่ี 88 ทุกสายตาจะไดม้องเห็นวิวของกรุงเมลเบิร์นในมุมมองแบบพา
โนรามา หรือ 360 องศา เห็นแม่นํ้ ายาร์ราท่ีไหลคดเค้ียว เห็นการแบ่งผงัเมืองเมลเบิร์นท่ีเป็นระเบียบ นอกจากนั้น 
ดา้นบนยงัมีกิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวเสียวเล่น ดว้ยการไปยนืบนกระจกใส 

     นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL / ARROW ON SWANSTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

     ***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ตามอธัยาศัย*** 
 

 
 
 
 

 
 

วนัที่ห้า อสิระตามอธัยาศัย – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
  *** อสิระตามอธัยาศัย *** ไม่มอีาหารเที่ยง 
  ถึงเวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน ตรวจเช็คส่ิงของสมัภาระก่อนการเดินทาง 
16.15 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี TG 466 
21.45 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวสัดิภาพ… 

  

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 



 

 

 

อตัราค่าบริการ  
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 40,950.- 27,950.- 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 38,950.- 20,950.- 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 36,950.- 18,950.- 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 33,950.- 15,950.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 6,900.- 6,900.- 
 

*** โปรแกรมนีไ้ม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี ท่านละ 5,300 บาท*** 
**ราคาเดก็คอืเดก็ทีม่ีอายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 

*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมีจํานวนผู้เดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป *** 
*** กรณีผู้เดนิทางในคณะมีไม่ถงึ 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ *** 
ราคาไม่รวมต๋ัวคอืราคาที่ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เทีย่วบินภายในประเทศ 

ทิปเจ้าหน้าท่ีขับรถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 6 AUD ( ต่อวนัในการเดนิทาง ) 
เพือ่ขวญัและกาํลงัใจของเจ้าหน้าทีน่ะคะ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ราคาไม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ทิปเจา้หนา้ท่ีขบัรถและหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 6 AUD ( ต่อวนัในการเดินทาง ) 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลงั 

เง่ือนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน  
 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) 
 กรณีท่ีลูกคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจังหวดัให้แจ้งกบัทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาออสเตรเลยีไม่ทันกาํหนดและทางบริษทัฯต้องออกตัว๋กบัทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนการออกต๋ัวเคร่ืองบิน มฉิะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ  



 

 

การยกเลิกและการคืนเงิน 
 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดอืนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วนั  
จะไม่เกบ็ค่ามดัจํา 

 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคนืเงินค่าต๋ัวได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี ไม่ทันกาํหนดการออกตัว๋ กบัทางสายการบิน และ  ผลวซ่ีา
ของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิค่าทัวร์ และ มดัจําท้ังหมด 

 
 

เอกสารในการยืน่ขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 
กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษัทฯ เพือ่ทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ  

*** (เน่ืองจากการยืน่ขอวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี ต้องใช้เวลาในการยืน่วซ่ีา 15 วนัทําการ) *** 
เงื่อนไขในการพจิารณาวซ่ีา 

การพจิารณาอนุมัตวิีซ่าน้ันขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูตเท่าน้ัน  ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่สามารถแทรกแซง
การพจิารณาวซ่ีาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมเีอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป

ท่องเท่ียวยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน 
** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตกาํหนด ** 

 
ต้ังแต่วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเร่ิมการเก็บข้อมูลด้านไบโอ
เมตทริกซ์จากผู้สมคัรทุกท่านท่ีสมัครขอวซ่ีาเพือ่เดินทางไปประเทศออสเตรเลยี  
***ดังน้ันผู้ยืน่ขอวซ่ีาทุกท่านจะต้องมาตดิต่อท่ีศูนย์ย่ืนวซ่ีาออสเตรเลยีด้วยตนเองเพือ่สแกนลายนิว้มือ***  
 
1.สําหรับบุคคลท่ัวไป 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิม้, พ้ืน
หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มลูเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีทาํงาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยืน่ขอวีซ่า ( ภาษาองักฤษ ) 



 

 

 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, ( ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต )ใบมรณะบตัร  
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกลุ (ถา้มี)  
 หลักฐานการเงินโดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ท่ีออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างใดอย่างหน่ึง เท่าน้ัน!!!  
ถ้าให้สําเนาสมุดเงินฝากไม่สามารถใช้ยืน่วซ่ีาออสเตรเลยีได้ 

 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 
 
 1.  กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทท่ัวไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณีทําธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้าํหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               
4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยืน่ต่อสถานทูตได ้  
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ท่ีเดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอ 

 หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น  
3. สําหรับเด็ก ท่ีไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี) 

 หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางท่ีทาํจากท่ีวา่การอาํเภอ  
 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)  
 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   
 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดา หรือ มารดา 
 กรณีท่ีบิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สงักดั  และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  
 หลกัฐานการเงิน (สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  
 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. สําหรับผู้ใหญ่ท่ีอายุเกนิ 75 ปี  
 ต้องซ้ือใบประกันสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษัทประกันภัย) จากน้ันยื่นเอกสารท้ังหมดเข้า
สถานทูตออสเตรเลียไปก่อนและจากน้ันสถานทูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพื่อนําไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานทูตกาํหนดเท่าน้ัน 

5.  สําหรับบุคคลท่ีถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ่นพาํนักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  



 

 

 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าได ้ 
(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซ่ีาขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามท่ีระบุเพือ่ผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 
 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ท้ังนีท้างบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกนั 

หมายเหตุ   
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลอืดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทู งดออก
วีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั เน่ืองจากการ
ท่องเท่ียวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันท่ีทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วนั  
 

 

 

 

 

 



 

 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง 
เพือ่ประโยชน์ในการยืน่ขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีของท่าน  

 
1.  ช่ือ - นามสกลุ(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________ 

     ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) __________________________________________ 

     สาเหตุในการเปลีย่นช่ือ-นามสกุล _____________________________________________________________________ 

2.  สถานภาพ             โสด             แต่งงานจดทะเบียน          แต่งงานไม่จดทะเบียน         หย่า    หม้าย         

3.  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษ)___________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน___________________ เบอร์มอืถือ ____________________ อเีมล์ _____________________________ 

4.  ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ) __________________________________________________________ 

      วนัท่ีเร่ิมทํางาน /  ศึกษา ____________________________________________________________________________ 

5.   ท่ีอยู่สถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ท่ีทํางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________ 

7.   ตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน (ภาษาองักฤษ) _________________________________________________________________ 

      โทรศัพท์ที่ทํางาน_________________________________________________________________________________ 

8.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย _______________________________________________________________________ 

      ความสัมพนัธ์กบัผู้เดินทางร่วมคร้ังนี ้(ระบุ) ____________________________________________________________ 

9.   ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนีม้าก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวซ่ีาจากสถานฑูตใดหรือไม่   เคย _________________________________________   

      ไม่เคย   


