
 

 

รหัสทัวร GLH1900683 
ทัวรออสเตรเลีย เมลเบิรน บาลารัต จีลอง 5 วัน 3 คืน (TG) 
 
หมูบานเหมืองทอง - ชมเมืองเมลเบิรน – กระทอมกัปตันคุก – สวนฟตซอย  
ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟลลิป -  สถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ - อิสระชอปปم�ง 
เสนทางสายโรแมนติก เกรท โอเช่ียน โรท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 

 มัคคุเทศกมีความชํานาญ มีจิตใจใหบริการ สุภาพ ออนนอม 

 เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ น่ังรถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพ่ือชมทัศนียภาพอันสวยงาม 

 อ่ิมอรอยกับเมนูพิเศษ!! กุงล็อบสเตอร ทานละ 1 ตัว 

 โดยสายการบิน ไทยแอรเวย (TG) 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น  (ประเทศออสเตรเลีย)  
21.00 น.  คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 3 

เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
ในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พรอมรับเอกสารในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายหามนําเขา พืชผัก อาหารสด และแหงทุก
ชนิดเขาเมือง) 

วนัที�สอง เมลเบิร์น – บาลารัต – หมู่บา้นเหมืองทอง – ชอ้ปปิ� ง 
00.30 น.  ออกเดินทางสู เมืองเมลเบิรน โดยสายการบินไทย แอรเวย เท่ียวบินที่ TG 465 
12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย หลังผานพิธี

ตรวจคนเขาเมือง  
นําทานเดินทางสู เมืองบาลารัต เพ่ือเดินทางสู หมูบานเหมืองทอง SOVEREIGN 
HILL ใหทานไดชมเมืองยุคเหมืองทองเกา ซ่ึงยังคงสภาพหมูบานในยุคเกาไว ให
ทานไดลองสัมผัสการรอนทอง   หรือลงไปชมเหมืองทองท่ีอยูใตดินที่เซอรเวอร
เรนส ฮิลส ซ่ึงปจจุบันยังคงรักษา สภาพบานเมืองไวด่ังยุค 1850 โดยไมมี
เปล่ียนแปลง อีกทั้งผูคนท่ีอยูอาศัยในเมืองยังคงแตงตัวและทํางานตามรานคา ใน
ยุคเหมืองทองซ่ึงยามที่คุณ ไปเยอืนจะเหมือนกับยอนยุคเขาไปในโลกเกาทันท ี
และท่ีน่ีไดกลายเปนพิพิธภัณฑมีชีวิตที่บอกเลาเร่ืองราวของเมืองบัลลารัตในยุค
โบราณไดอยางดีที่สุด จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองเมลเบิรน แวะรานชอปปم�ง
สินคาพ้ืนเมืองเพ่ือเปนของฝาก เชน ตุกตาจิงโจ โคอาลา พวงกุญแจ พรมขนแกะ 
หรือโอปอ ท่ีเปนอัญมณีท่ีหายากและมีช่ือเสียงของออสเตรเลีย นอกจากน้ีนําทาน
ชมยานการคาแหงใหมในเขต DOCKLANDS เปนยานที่พัฒนาข้ึนมาใหมตอจาก
ศูนยกลางธุรกิจของ เมื องเมลเบิรน และข้ึนช่ือวาเปนแหลงรับประทานอาหารและ
แหลงบันเทิงช้ันเย่ียมของเมลเบิรน มีทั้งวิวริมอาวท่ีงดงาม มีลานดานหนากวาง
ใหญ มีทาเรือท่ีมีประวัติยาวนาน และยังมีสวนทางทะเลที่เพ่ิงเปดใหมดวย นําทาน
สูตลาดนัด ควีน วิคตอเรีย เปนสัญลักษณของการคาขายและไลฟ�สไตลบนทอง
ถนนที่มีอายุเกาแกถึง 124 ป ที่น่ีมีขายสินคาทุกอยางต้ังแตของท่ีระลึกไปจนถึง
อาหารทะเลที่สด  ใหม ลึกเขาไปจะมีถนนที่มีรานคาเรียงรายมากมายใหทานไดช
อปปم�งกันอยางจุใจ   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
     นําทานเขาสูที่พัก MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE หรือ



 

 

เทียบเทา 
 
วนัที�สาม ดนัดีนองส์ – รถไฟจกัรไอนํ�าโบราณ  (PUFFING BILLY) – เกาะฟิลลิป – ดูนกเพนกวนิ –  
                             เมนูพิเศษกุง้ลอบส์เตอร์ ท่านละ � ตวั  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  นําทานเดินทางสูเมือง Dandenongs เทือกเขาแดนท่ีรูจักกันเพียง 35 กิโลเมตร

ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองเมลเบิรน จุดสูงสุดอยูท่ีความสูงกวา 630 เมตรถูก
ปกคลุมดวยความเขียวขจีของตนไม "Mountains Ash Trees" (พืชดอกท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก), น้ําตก, เนินเขาและหุบเขาสูงชันใหชวนหลงใหลเหมือนดินแดนใน
เทพนิยาย 
นําทานสูสถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่ง
แตเดิมเคยใชเปนเสนทางในการเดินทางระหวางเมืองและขนสงสินคาเปด
ใหบริการในป ค.ศ.1900เปนรถไฟสายเกาท่ีวิ่งระยะส้ัน ๆ ปจจุบันไดถูกดัดแปลง
นํามาใชในการทองเที่ยวชมป�า นําทานน่ัง รถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพ่ือชม
ทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเสนทางวิ่งของรถไฟและทานยังสามารถ
น่ังหอยขาผอนคลายอารมณพรอมชมทัศนียภาพตลอดทางท่ีเต็มไปดวยหุบเขา
และป�าสูงท่ียังคงความสมบูรณ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ�ต  
บาย  นําทานเดินทางสู สวนธรรมชาติเกาะฟลลิป(PHILLIP ISLAND NATURE 

PARK) อยูหางจากของเมืองเมลเบิรน 137 กิโลเมตร ทางตอนใตตามเสนทาง
สายเซาทกิปสแลนด น่ังรถประมาณ 2 ช่ัวโมง โดยเดินทางขาม 
มายังเกาะ มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซ่ึงเปดบริการมาต้ังแตป ค.ศ.1940 เชิญ
เพลิดเพลินกับบรรยากาศสองขางทาง ท่ีเต็มไปดวยทุงหญาและฟารมปศุสัตวมีท้ัง
วัวเน้ือ, วัวนม, แกะ และมา เปนตน ซ่ึงบรรยากาศคลายกับประเทศ
สวิตเซอรแลนด ชมฝูงเพนกวินเขตอนุรักษธรรมชาติ เกาะฟลลิป เขตอนุรักษนก
เพนกวินแหงทะเลใต มีอาคารนิทรรศการรูปภาพ และเร่ืองราวเก่ียวกับสายพันธุ
ของเพนกวินในทวีปตางๆ เพนกวินที่เกาะฟลลิป ถือไดวาเปนเพนกวินที่มีขนาด
เล็กท่ีสุดในโลก เชิญพบกับความ อัฒจรรย บริเวณชายหาดซัมเมอรแลนด เพ่ือรอ
ชมพาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เย็น เพนกวินจะเดินพาเหรดข้ึนจากทะเลหลังกลับจาก
ออกหาอาหารต้ังแตเชาเปนวิถีธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนทุกวัน สรางความประทับใจใหแก
นักทองเท่ียวท่ีไดมาเยือน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พรอมล้ิมรส กุงมังกรเลิศรส ข้ึนช่ือของ
ออสเตรเลีย ทานละ 1 ตัว  



 

 

     นําทานเขาสูที่พัก MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
วนัที�สี� เมลเบิร์น - จีลอง – เกรทโอเชี�ยนโร้ท – เมลเบิร์น 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานออกเดินทางผานเมือง จีลองเมืองหนาอาวท่ีงดงาม และมีมหาวิทยาลัยท่ีมี
ช่ือเสียง เมืองท่ียังคงเอกลักษณของบานในสไตลแบบวิคตอเรียท่ีสวยงาม   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
บาย  เดินทางสู เกรทโอเช่ียน โรท (GREAT OCEAN ROAD) เกรทโอเช่ียนโรท 

เสนทางสายโรแมนติก ซ่ึงเปนแนวชายฝم�งที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย อยูทาง
ตอนใตของเมืองเมลเบิรน เปนแหลงทองเท่ียว ท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึง
ในรัฐวิคตอเรีย เชิญชมอาวอันมีเสนห ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินที่ผุ
กรอนไปตามแรงน้ํา แรงลมธรรมชาติท่ีมีรูปรางแปลกตา อีกท้ังยังเปนสถานท่ี
พักผอนตากอากาศท่ีดีแหงหน่ึงท่ีรายลอมดวยรีสอรทมากมายท่ีสรางดวย
สถาปตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 นอกจากน้ี ยังมีจุดชมวิวท่ีความสวยงาม
แตกตางกัน         เชิญสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟกและ
ลักษณะภูมิประเทศท่ีไมเหมือนท่ีใดๆในโลก ถือเปนเมืองทาเล็กๆแหงตํานานของ
สิบสองนักบุญในศาสนาคริสตของออสเตรเลีย ที่เรียกวา "TWELVE 
APOSTLES" ซ่ึงเปนรูปหินแกะสลักท่ีดูนาเกรงขาม12แนวโขดหินเหนือน้ําทะเล 
มีอายุประมาณลานป มีนักทองเที่ยวมาแวะเที่ยวมาก เพราะท่ีน่ีมีความมหัศจรรย
ท่ีธรรมชาติสรางสรรคมาใหไดด่ืมด่ําหลงใหลไปกับเสนห นับเปนแหลงทองเท่ียว
ทางธรรมชาติท่ีไดรับความนิยมมากในรัฐวิคตอเรีย สําหรับทานท่ีสนใจน่ัง
เฮลิคอปเตอร เพ่ือชมTHE TWELVE APOSTLES (THE TWELVE 
APOSTLES) (ทานสามารถติดตอหัวหนาทัวรเพ่ือทําการจองซ่ึงราคา
เฮลิคอปเตอรจะไมรวมกับคาโปรแกรมทัวร) THE TWELVE APOSTLES  
ซ่ึงต้ังช่ือตาม 12 นักบุญศักด์ิสิทธ์ิ ของศาสนาคริสต เปนสถานท่ียอดนิยม ที่ใชถาย
ทําภาพยนตรจากทั่วโลก เกิด จากการแตกตัวของชายฝم�งทะเล อันเน่ืองมาจากการ
กัดเซาะของคลื่นลมจากมหาสมุทรแปซิฟก ที่พัดเอาความเย็นและความชุมช้ืนมา



 

 

จากข้ัวโลกใตสูทวีปออสเตรเลีย แหลงอุดมสมบูรณของสัตวโลกใตทะเลจากน้ัน
เดินทางกลับสูเมลเบิรน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
    นําทานเขาสูที่พัก MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�หา้      ชมเมือง – กระท่อมกปัตนัคุก๊ – สวนฟิตซอย – กรุงเทพฯ  
เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม  

นําทานเที่ยว ชมเมืองเมลเบิรน เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรียมีช่ือเสียง โกหรู 
สะดวกสบาย สวยงาม ในเร่ืองการพักผอนและทองเท่ียว และเหมาะสมกับการ
พักผอนเปนอยางย่ิง ผสมผสานส่ิงที่เกาแกที่ดีท่ีสุดในโลกเขากับส่ิงใหมๆ ไดอยาง
ลงตัว มีสถานท่ีเดนๆ ที่เปนมรดกตกทอดรักษากันมาแตโบราณ เชน เมลเบิรน 
ออบเซอรเวช่ัน เดค บนถนนคอลลินส มีศูนยกลางแหลงชอปปم�งที่ใหญท่ีสุดแหง
หน่ึงของประเทศ สินคาแบรนดเนมช้ันนํา รานจําหนายสินคาใหเลือกมากมาย นํา
ทานผาน ชมอาคารรัฐสภา เมลเบิรน (MELBOURNE PARLIAMENT 
HOUSE) เปนอาคารรัฐสภาแหงแรกของออสเตรเลีย ต้ังอยูริมถนน SPRING 
STREET ซ่ึงดานหนาของอาคารรัฐสภาน้ีคือปลายสุดของถนน BOURKE 
STREET กอสรางตามแบบสถาปตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญมากที่สุดแหงหน่ึง
ของประเทศในซีกโลกใต มีหองตางๆ มากถึง 4,500 หอง พ้ืนที่ใชสอยกวางขวาง
ถึง 250,000 ตารางเมตร แตละหองตกแตงอยางทันสมัยดวยงานศิลปะอะบอ
ริจ้ินหลายพันช้ิน จุดเดนอยูท่ีเสาธงขนาดใหญสูงเดนเปนสงาท่ีใชเวลากอสรางนาน
ถึง 8 ป จากน้ันนําทานเขา นําทานเขาชม กระทอมกัปตันคุก (CAPTAIN 
COOK'S COTTAGE) กระทอมนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก เปนผู
คนพบทวีปออสเตรเลีย เม่ือ ค.ศ. 1770 กระทอมน้ีเปนบานของกัปตันคุกตอมา
ทานเซอร รัสเซีย กริมเวล ไดซ้ือมาจากอังกฤษ โดยร้ืออิฐออกมาทีละกอน แลวถูก
ลําเลียงมาทางเรือ และมาประกอบใหมท่ีน่ี นํามาต้ังไวที่สวนฟตซอย เมื่อป 1934 
เพ่ือเปนของขวัญครบรอบหน่ึงปของรัฐวิคตอเรีย และเพื่อเปนเกรียติแก  กัปตันคุก



 

 

ที่มาคนพบประเทศออสเตรเลีย ภายในบานบางอยางเปนของด้ังเดิม บางอยางก็
เปนของที่ทําเลียนแบบข้ึนมาใหม นําทาน ผานชมโบสถเซนตแพททริค (THE 
CATHEDRAL OF ST. PATRICK ) เปนโบสถคริสต นิกายโรมันคาทอลิก ต้ัง
ตระหงานสวยงามและโออาเปนอยางมาก สรางข้ึนดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคใน 
ค.ศ.1858 จนถึงตอนน้ีมีอายุเกือบ 150 ปแลว ถือเปนโบสถที่เกาแกอยางมากของ
เมลเบิรน ยอดแหลมๆ สรางในแบบโกธิคที่สวยงามและใหญโตมากๆ ออกแบบโน 
WILLIAN WARDAL ลงมือสรางในป 1863 จนถึงป 1939 จึงไดแลวเสร็จ ตัว
โบสถสรางข้ึนดวย BLUESTONE ประดับตกแตงดวย STAIN GLASS ภายในมี 
ORGAN ขนาดใหญมีทอลมถึง 4500 ทอ  เดินเลนชอปปم�งยาน เฟดเดอเรช่ัน 
สแควร FEDERATION SQUARE อยูใจกลางเมือง เมลเบิรน เปนจุดเช่ือม 
ศูนยกลางเมืองกับแมน้ํายารรา เปนแหลงรวมศิลปะสถาปตยกรรม งานเทศกาล 
วัฒนธรรม ท่ีพัก และมีลานเปดกวางสําหรับเปนท่ีสาธารณะเฟดเดอเรช่ันแสควร 
เปนที่ต้ังของศูนยรวมศิลปะของออสเตรเลีย มี IAN POTTER CENTRE: NGV 
AUSTRALIA และแกลลอร่ี อารต 20 แกลลอรี่ก็ต้ัง-อยูที่ เฟดเดอเรช่ัน แสควร
แหงน้ีจากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�งสําหรับนักชอปท้ังหลายหามพลาดกับแหลงชอป
ปم�งท่ีมีช่ือเสียงของ เมลเบิรน  ไมวาจะเปน  DAVID JONE และ MYER ที่ต้ังอยู
ที่ถนน BOURKE STREET ซ่ึงเปนแหลงรวมสินคา แบรนดเนมช้ันนํา ไมวาจะ
เปนครีม , เคร่ืองสําอาง กระเป�า นอกจากน้ัน ใกล ๆ กันยังมีรานคาช่ือดัง 
รานอาหาร รานขายสินคาที่ระลึก อยูบริเวณน้ี 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพ 

15.15 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินท่ี TG 466 
21.45 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ… 

 
 
*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม *** 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ  
อัตราคาบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน ราคาไมรวมต๋ัว

เคร่ืองบิน 
ผูใหญ 55,900.- 36,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน 53,900.-          34,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( มีเตียง ) 49,900.- 30,900.- 
เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ( ไมมีเตียง ) 43,900.- 27,900.- 
พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 6,900.- 6,900.- 
 
กําหนดการเดินทาง 

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

 
*** โปรแกรมน้ีรวมคาวีซาเขาประเทศออสเตรเลียแลว*** 
**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไมเกิน 12 ปบริบูรณคะ** 
*** ในการเดินทางในแตละคร้ัง จะตองมีจํานวนผูเดินทาง 15 ทานข้ึนไป *** 
*** กรณีผูเดินทางในคณะมีไมถึง 15 ทาน อาจมีการปรับเปล่ียนราคา *** 
*** โปรแกรมน้ีไมมีแถมกระเป�าเดินทางใหนะคะ *** 
ราคาไมรวมต๋ัวคือราคาท่ีไมรวมต๋ัวเคร่ืองบินทั้งเที่ยวบินระหวางประเทศ และ เท่ียวบิน
ภายในประเทศ 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ช้ันประหยัด ตามสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ 
 ราคาน้ีรวมคาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย 
 คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี  
 คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดระบุในรายการ 
 คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 คามัคคุเทศกของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางในตางประเทศ 



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท. 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาทําหนังสือเดินทาง Passport  
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเคร่ืองด่ืมและคาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง 

คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาทิปตางๆ เชน ทิปพนักงานยกกระเป�า (In 06 AUD Out 06 AUD per Luggage)  
 ทิปพนักงานขับรถ (3 AUD ตอคน ตอวัน) 
 ทิปไกด  (3 AUD ตอคน ตอวัน) 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาธรรมเนียมน้ํามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลัง 

เง่ือนไขการจองทัวรและการชําระเงิน  
 กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 15,000.- บาท 

ตอ 1 ทาน  
 กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 45 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท 

ตอ 1 ทาน    (ชวง ปใหม, สงกรานต) 
 กรณีท่ีลูกคาพักอาศัยอยูตางจังหวัดใหแจงกับทางบริษัทใหทราบต้ังแตทําการจองหากลูกคา
มีความจําเปนตองออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจงใหทางบริษัททราบกอนออกต๋ัว
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งส้ิน 

 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทํา
การ หรือกอนออกต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง 
และไมคืนมัดจํา 

 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 30 วันทํา
การ หรือกอนออกต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง 
และไมคืนมัดจํา   (ชวง ปใหม, สงกรานต) 

 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาออสเตรเลียไมทันกําหนดและทางบริษัทฯตองออก
ต๋ัวกับทางสายการบินทางลูกคาจะตองจายเงินคาทัวรท้ังหมดกอนการออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบริการ 

การยกเลิกและการคืนเงิน 



 

 

 กรณียกเลิก ชวงเทศกาล เชน ปใหม สงกรานต ชวงเดือนตุลาคม ตองยกเลิกลวงหนากอน 
45 วัน จะไมเก็บคามัดจํา 

 กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
มัดจํา 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเปนตองหัก 50 % ของ
อัตราคาบริการท้ังหมด 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลวมีการยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาต๋ัวได  เพราะเปน

เง่ือนไขต๋ัวกรุปของสายการบิน 
  หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย ไมทันกําหนดการออกต๋ัว 

กับทางสายการบิน และ  ผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา
ทัวร และ มัดจําทั้งหมด 

 
เอกสารในการย่ืนขอวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย 
กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวีซาใหครบ และสงใหกับทางบริษัทฯ เพ่ือทําวีซากอน 21 วันทํา
การ  
*** (เน่ืองจากการย่ืนขอวีซาประเทศออสเตรเลีย ตองใชเวลาในการย่ืนวีซา 15 วันทําการ) *** 
เง่ือนไขในการพิจารณาวีซา 
การพิจารณาอนุมัติวีซาน้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูตเทาน้ัน  ทางบริษัทฯ เปนแค
ตัวแทนย่ืนวีซาไมสามารถแทรกแซงการพิจารณาวีซาของสถานทูตได ซ่ึงทางสถานทูตจะรับ
พิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศ
ออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทาน้ัน 
** กรุณาเตรียมเอกสารใหครบตามท่ีสถานทูตกําหนด ** 
 
ต้ังแตวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป กระทรวงกิจการตรวจคนเขาเมืองและพิทักษเขต
แดนจะเร่ิมการเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซจากผูสมัครทุกทานท่ีสมัครขอวีซาเพ่ือเดินทางไป
ประเทศออสเตรเลีย  
***ดังน้ันผูย่ืนขอวีซาทุกทานจะตองมาติดตอที่ศูนยย่ืนวีซาออสเตรเลียดวยตนเองเพ่ือสแกน
ลายน้ิวมือ***  
1.สําหรับบุคคลท่ัวไป 

 พาสปอรต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมต่ํากวา 6 เดือน  (กรณีทานท่ีมี
พาสปอรตเลมเกา ใหแนบมาดวย)  



 

 

 รูปถายสี  2” จํานวน 2 รูป (ไมสวมแวนตาดํา, แตงกายสุภาพ, ไมเอารูปรับปริญญา, ใสชุด
ครุย, หรือใสชุดราชการ, ไมยิ้ม, พ้ืนหลังเปนสีขาว ตองไมเปนลวดลาย และหาม เปน
ภาพถายที่สแกนจากคอมพิวเตอร)   

 สําเนาทะเบียนบาน, บัตรประชาชน 
 กรอกแบบฟอรมขอมูลเบอรโทรศัพท มือถือ / เบอรบาน / เบอรท่ีทํางาน / ที่อยู เพ่ือใชใน

การย่ืนขอวีซา ( ภาษาอังกฤษ ) 
 กรณีท่ีผูเดินทางสมรสแลว เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา, ( ในกรณีที่คูสมรส

เสียชีวิต )ใบมรณะบัตร  
 สําเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถามี)  
 หลักฐานการเงินโดยใชสมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ท่ีออกจากธนาคาร ยอนหลัง 
6 เดือน อยางใดอยางหน่ึง เทาน้ัน!!!  ถาใหสําเนาสมุดเงินฝากไมสามารถใชย่ืนวีซา
ออสเตรเลียได 

 หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทท่ีทานทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 1.  กรณีที่เปนพนักงานบริษัทท่ัวไป ใชหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว ใชสําเนาทะเบียนการคา (กรณีเปนเจาของและคัดไมเกิน 3 
เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และหนาหนังสือรับรองตองมีช่ือกิจการ และช่ือผู
เดินทางเปนหุนสวน หรือเปนเจาของกิจการดวย     

3.  กรณีทําธุรกิจสวนตัว (แตไมไดจดทะเบียนการคา) ใหทําหนังสือช้ีแจงตอสถานทูต 
(ภาษาอังกฤษ)                               

4. กรณีขาราชการ ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานน้ันๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ 
ภาษาไทย) ไมสามารถใชสําเนาบัตรขาราชการเพียงหลักฐานเดียวย่ืนตอสถานทูตได   

2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพรอมผูปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และ
ขอ 

 หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเทาน้ัน) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทาน้ัน  
3. สําหรับเด็ก ที่ไมไดเดินทางพรอมผูปกครองและอายุไมเกิน 18 ป (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี) 

 หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางที่ทําจากที่วาการอําเภอ  
 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)  
 กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 15 ป ขอสําเนาสูติบัตร (ไมสามารถใชบัตรประชาชนเด็กได)  
 สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)   
 ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรือ มารดา 
 กรณีท่ีบิดา หรือ มารดาเปนขาราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากตนสังกัด  และ

สําเนาบัตรขาราชการ 1 ชุด  



 

 

 หลักฐานการเงิน (สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถายต้ังแตหนาแรกจนถึงปจจุบัน) ของบิดา 
หรือ มารดา  

 สําเนาทะเบียนบานของผูเดินทาง, บิดาและมารดาของผูเดินทาง 
4. สําหรับผูใหญท่ีอายุเกิน 75 ป  

 ตองซ้ือใบประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุท่ีเดินทางไปตางประเทศ (จากบริษัทประกันภัย) 
จากน้ันยื่นเอกสารทั้งหมดเขาสถานทูตออสเตรเลียไปกอนและจากน้ันสถานทูตจะให
แบบฟอรมการตรวจสุขภาพมาเพ่ือนําไปตรวจท่ีโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกําหนดเทาน้ัน 

5.  สําหรับบุคคลท่ีถือพาสปอรตตางประเทศแตมีถ่ินพํานักอยูในประเทศไทย 
 กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรตจีน (เลมแดง) ตองใชเวลาพิจารณาผลวีซาอยาง
นอย 1 เดือน ดังน้ันตองเปลี่ยนเปนหนังสือเดินทางพาสปอรต (เลมเหลือง) กอน  

 ทานตองทําการแจงเขา – แจงออก ที่กองตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถ
ย่ืนวีซาได  
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซาข้ึนอยูกับทางสถานทูต) 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน *** 
 
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน 
 
หมายเหตุ   

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
เพราะปกติการเดินทางทองเที่ยวกับคณะจะใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือด
หมู) 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอ
ไปในทางเส่ือมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองไดพิจารณาแลว 

 บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือบางสวน และบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทู งดออกวีซาใหกับทาน อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา
เมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 



 

 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรมที่พักในตางประเทศเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบ
เหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถท่ีจะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทาน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบริการน้ันท่ีทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี บริษัทฯ 
จะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่
มีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดยท่ีจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 10 วัน  

 
กรุณากรอกขอมูลตามความจริง 
เพ่ือประโยชนในการยื่นขอวีซาเขาประเทศออสเตรเลียของทาน  
 
1.  ช่ือ - นามสกุล
(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________ 
     ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
__________________________________________ 
     สาเหตุในการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล 
______________________________________________________________________ 
2.  สถานภาพ             โสด             แตงงานจดทะเบียน          แตงงานไมจดทะเบียน         
หยา    หมาย         
3.  ท่ีอยูตามทะเบียนบาน
(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________ 
     ________________________________________________________________________________________________ 
     เบอรโทรศัพทบาน___________________ เบอรมือถือ ____________________ อีเมล 
___________________________ 



 

 

4.  ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
__________________________________________________________ 
      วันท่ีเร่ิมทํางาน /  ศึกษา 
____________________________________________________________________________ 
5.   ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
_________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________________________ 
      เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน / สถานศึกษา 
_________________________________________________________________ 
7.   ตําแหนงหนาที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) 
________________________________________________________________ 
      โทรศัพทท่ี
ทํางาน_________________________________________________________________________________ 
8.  ช่ือบุคคลท่ีรวมเดินทางไปดวย 
_______________________________________________________________________ 
     ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมคร้ังน้ี (ระบุ) 
____________________________________________________________ 
9.   ทานเคยเดินทางเขาประเทศน้ีมากอนหรือไม   เคย   ไมเคย 
10. ทานเคยโดนปฎิเสธวีซาจากสถานฑูตใดหรือไม   เคย 
_____________________________________ 
      ไมเคย   

           



 

 

 


