
 

 

รหัสทัวร GLH1900686 
ทัวรออสเตรเลีย เพิรธ ฟรีแมนเทิล 6 วัน 4 คืน (TG) 
ชมเมืองออสเตรเลียตะวันตกเพิรท ชมวิวแมน้ําสวอน โรงงานช็อคโกแลต สวนสัตวเคเวอรแชม 
ชมการตัดขนแกะ 
สนุกกับการใหอาหารจิงโจ ชมไรองุน ชิมไวน ทานละ 1 แกว 
พิเศษ ! ใหทานไดพักผอน ณ โรงแรมในไรองุน 1 คืน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – เพิรธ (ประเทศออสเตรเลีย)  
21.30 น.  คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 4 

เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
ในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พรอมรับเอกสารในการเดินทาง 

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

23.59 น.  ออกเดินทางสู เมืองเพิรธ โดยสายการบินไทย แอรเวย เท่ียวบินที่ TG 483 
 
วันที่สอง เพิรธ – สวนสัตวพ้ืนเมืองแคเวอรแชมป� ไวดไลฟ� ปารค + ทัมบูลกัมฟารม –  ไร
ไวนซานดัลฟอรด -  ชิมไวน  
07.55 น.  เดินทางถึงสนามบินนครเพิรธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก (เวลา

ทองถิ่นออสเตรเลียเร็วกวาไทย        1 ชม.)  หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง รับ
กระเป�าเรียบรอยแลว หลังผานพิธีการ  



 

 

 จากนั้นนําทานชมหุบเขาสวอนวัลเลยหรือหุบเขาสวอนริมฝ งแมนํ�م ้าสวอน ชม
ทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเพิรธนําทานชมชีวิตสัตวพื้นเมืองตาง ๆ มากมาย
ของออสเตรเลียที่ สวนสัตวพื้อเมือง CAVERSHAM WILDLIFE PARK นําทาน
ชมความนารักของ โคอาลา สัตวสัญลักษณของประเทศออสเตรเลีย ถายภาพคูกับ 
จิงโจ สัตวพื้นเมืองที่มีมากที่สุดในออสเตรเลีย ชมตัววอมแบต วอลาบี หมาดิงโก 
และ อื่นๆ อีกมากมาย พรอมชมการตัดขนแกะ บริเวณของ ทัมบูลกัมฟารม ซ่ึง
อาชีพนี้ถือเปนอาชีพหลักของชาวออสซี ่ที ่ทําฟารมและขนแกะนี ้ยังเปนสินคา
สงออกที่สําคัญของชาวออสซ่ีอีกดวย และการใชสุนัขในการตอนแกะ พรอมชมการ
ใชบูมเมอรแลง อาวุธที ่ใชในการลาสัตวของชาวอะบอริจิ ้น คนทองถิ่นของ
ออสเตรเลีย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สไตล BBQ 
บาย จ าก นั ้ นน ํ า ท  า น ชม แ ละช  อ ปป  �م ง  MARGARET RIVER CHOCOLATE 

FACTORY & HONEY  ใหทานชมช็อกโกแล็ตชนิดตาง ๆ พรอมชมกรรมวิธีการ
ผลิตช็อกโกแลต จากนั้นใหทานเดินทางสูไรไวนซานดัลฟอรด (SANDALFORD 
WINERY) เปนไรไวนที่มีชื ่อเสียงมากอันดับหนึ่งของเมืองเพิรท สามารถสัมผัส
ทัศนียภาพอันแสนงดงามของไรองุน พรอมชิมไวน ซึ่งประเทศออสเตรเลียถือวา
เปนประเทศที่สามารถผลิตไวทท่ีมีคุณภาพไดระดับโลก พรอมหาซ้ือไวทคุณภาพดี
ฝากคนทางบาน และสามารถเลือกซ้ือกลับมาเปนของขวัญ ของฝากได 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเขาสูที่พักโรงแรม NOVOTEL VINES RESORT หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม ชมเมืองฟรีแมนเทิล - อาคารราวนดเฮาส - ตลาดฟรีเมนเทิล  -  ชมเมืองเพิรธ – 
เบล ทาวเวอร  
  เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําทานเขาสูเมืองฟรีแมนเทิล (FREMANTLE) เปนเมืองทาสําคัญโดยสมัย

อดีตจนกระทั่งปจจุบันหางจากตัวเมืองเพิรทเพียง 15 กิโลเมตร ฟรีแมนเทิลเป�น
เมืองที่มีประวัติสาสตรในฐานะของอดีตเรือนจํา อีกท้ังยังเปนเมืองที่มีสถาปตยกรรม



 

 

อันงดงามแบบวิกตอเรียและเอ็ดเวิร ดเดียนที ่ม ีเอกลักษณไมซํ ้าเมืองใดใน
ออสเตรเลีย  จากน้ันนําทานชม ราวนเฮาส (ROUND HOUSE) เปนอาคารรูปทรง 
12 เหลี่ยมมีอายุกวา 180 ปซ่ึงถือไดวามี ความเกาแกมากที่สุดในรัฐออสเตรเลยี
ตะวนัตก ต้ังอยูบนเนินเขา ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวทาเรือท่ีสวยงาม โดยมีจุดประสงค
ใชเปนที่คุมขังผู ที ่ทําผิดกฎหมาย  จากนั้นนําทานชม MONUMENT HILL ซึ่งมี
ความสูงถึง 14 ม. กอสรางโดยดอนนี่บรูคสโตน ดวยเงินงบประมาณของประชาชน
เมืองฟรีแมนเทิลในป 1928 เปนศุนยกลางที่เปนเนินเขาไวสําหรับเปนที่ระลึกของ
ทหารหาญ 59,330 คนที่เสียพลีชีพตนเองในสงครามโลก  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทองถ่ิน) 
บาย จากนั้นใหทานชมทาเรือประมงประจําเมืองและตลาดฟรีเมนเทิล เปนยานชอปปم�งที่
ดีเยี่ยม โดยเฉพาะถาหากวาคุณ 

กําลังมองหาสินคาแปลกๆ บนถนนเซาธ เทอเรซกับปลายถนนไฮสตรีท (ใกลกับ 
THE ROUND HOUSE) มีรานแฟชั่นและรานขายของใชในบานที่มียี่หอทั้งจาก
ตางประเทศและ ของออสเตรเลียเอง อารตแกลเลอรี่แบบรวมสมัยของศิลปะอะบอ
ริจินและศิลปะออสเตรเลีย สําหรับสินคาราคาถูกนั้นหาซื้อไดตามตลาดในฟรีเมน
เทิล (ตลาดฟรีแมนเทิลเปดศุกร-อาทิตย) จากนั้นอิสระใหทานเดินเลนไปบนเมือง
แหงประวัติศาสตรพรอมถายภาพกับอาคารบานเรือนกับสถาปตยกรรมอันเกาแก 
อาทิเชน ดิเอสพรานาด, อาวประมงเดอะฟชเชอรแมนฮารเบอร, นอรทบริดจ เปน
ตน  จากนั้นนําทานเดินทางกลับเขาสูตัวเมืองผานชมความสวยงามของเมืองหลวง
ของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กวางใหญครอบคลุมเนื้อที่ราวหนึ่งในสาม
ของประเทศและตั้งอยูบนแมนํ้าสวอน แมนํ้าสายสําคัญและเปนแมนํ้าสายหลักของ
เมืองเพิรธ นําทาน ชมเมือง ผานชมอาคารรัฐสภา  ศาลาวาการประจําเมือง  สวน
สาธารณะคิงสพารค ซ่ึงอยูในพ้ืนที่สูงกวาตัวเมืองทําใหเปนจุดชมวิวเมืองเพิรธที่ดีย่ิง 
ที่นี่มีพันธุไมนับพันชนิด รวมทั้งมีการจัดแปลงดอกไมป�าใหชมในแบบที่ใกลเคียงกับ
ธรรมชาติที่สุด และเดินทางสู ทะเลสาบมองเกอร ชื่นชมกับหงสดําเปนสัตวทองถ่ิน
และสัตวสัญลักษณของเมืองเพิรธ จากนั้นถายภาพกับ หอระฆังหรือเบลทาวเวอร 
ชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณริมอาว ผานแมนํ ้าสวอนแมนํ้าสายหลักของเมือง
พรอมชมความงามของอาคารเกาแกตางๆจากนั้นนําทานไปชอปปم�งหาซื้อสินคา
พื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของ ออสเตรเลีย อาทิ วิตามินตาง ๆ ผลิตภัณฑตาง ๆ จากขนแกะ 
ครีมทาผิว  และอ่ืน ๆ อีกมากมายอาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูที่พักโรงแรม MERCURE  PERTH หรือเทียบเทา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่ส่ี มี 2 เสนทางใหทานไดเลือกเพลิดเพลิน  **แตละเสนทางตองมีผูเดินทางอยางนอย 10 
ทาน หากไมถึงเพ่ิมทานละ  2,000 บาท**        
  เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
OPTION 1:  อุทยานแหงชาตินัมบัง – SAND DUNES - พินาเคิล - เพิรท - อาหารกลางวัน

สุดพิเศษ เสริฟดวยเมนูกุงลอปเตอร 
 นําทานเดินทางสู SAND DUNES เปนเนินทรายที่เกิดจากการพัดของลมพัดพา

ทรายมาทับถมกันที่ LANCELIN จะเปน SAND DUNES ที่มีทรายสีขาวมาทับถม
กันจากน้ันใหทานสนุกสนานกับการเลน SAND BOARD จากนั้นนําทานเดินทางสู 
วนอุทยานแหงชาติยันเซป ระหวางทางชมความสวยงามของธรรมชาติที่เลาะเลียบ
ไปตามชายฝم�งทะเล เดินทางสูตอนเหนือของรัฐผานเขตทุง  ดอกไมป�านานาพันธุที่
กําลังบานสะพร่ังสวยงามสู อุทยานแหงชาตินัมบัง แวะใหทานไดถายภาพท่ีสวยงาม
ระหวางการเดินทาง จากน้ันเดินทางเขาสู ทะเลทรายพินาเคิล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ เมนู กุงลอปสเตอร ทานละ คร่ึง
ตัว) 
บาย  จากนั้นนําทานเดินทางสู พินาเคิล คือหินปูนที่โผลมาจากทะเลทราย นับเปนพันๆ 
ช้ินในบริเวณ 4 ตารางกิโลเมตร   ที่บริเวณนี้เมื่อกอนคือกนมหาสมุทร เมื่อมีการเคลื่อน
ตัวของเปลือกโลก บริเวณน้ีก็ถูกยกข้ึนมาเปนพ้ืนดินและใน  ยุคนั้นมันมีหอยจํานวนมาก 
และเปลือกหอยจํานวนมากก็สลายตัวเปนหินปูน หรือเกิดจากรากของตนไม โดย  
 หินปูนไดละลายลงไปในดิน นํ้าและแรธาตุตางๆก็ถูกดูดซึมไปในราก สวนแคลเซียมจะไป
เกาะบริเวณรากเมื่อ   ตนไมตายก็จะเหลือแคลเซียมเกาะกันเปนกอน พอหลายลาน
ปตอมาลมก็พัดเอาทรายออกไปจนเราสามารถเห็น  แทงหินพินาเคิล สมควรแกเวลา
เดินทางกลับเขาสูเมืองเพิรธ จากอิสระใหทานไดเดินชอปปم�งหาซ้ือสินคาราคาถูก  ในยาน
แหลงชอปปم�งกลางใจเมืองกันตามอัธยาศัย 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พักโรงแรม MERCURE  PERTH หรือเทียบเทา 
  



 

 

 
 
 
 

 
OPTION 2:  ร็อคกิ้งแฮม-ลองเรือชมแมวนํ้า-PENGUIN ISLAND - ชมโลกใตทะเล 

THE AQUARIUM OF WESTERN AUSTRALIA   
 

นําทานเดินทางสูร็อคกิ้งแฮม เพื ่อนําทานลองเรือสู เกาะเพนกวิ้น (PENGUIN 
ISLAND) เกาะเล็กๆที ่ตั ้งอยู ในเขตอุทยาน SHOALWATER ISLANDS 
MARINE PARK ซึ่งเปนที่อยูของสัตวนํ้าใตทองทะเลรวมทั้งปลาโลมา ทานจะได
เห็นวิถีชีวิตของสัตวนานาชนิด อาทิ แมวนํ้า, นกเพนลิแกน, นกเหยี่ยวกินปลา, หรือ
นกเล็กๆ ที่หากินอยูในบริเวณนี้มากกวา 50 ชนิด หรือหากในวันที่อากาศดีทาน
อาจจะไดพบกับปลาโลมาวายนํ้าอยูใกลๆ จากนั้นนําทานเยี่ยมชมนกเพนกวิ้น ที่
ศูนยอนุรักษเพนกวิ้นบนเกาะแหงนี้ซึ่งใหญที่สุดของออสเตรเลียตะวันตก ใหทานชม
ความนารักของเพนกว้ินตัวเล็กตัวนอยตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากนั้นนําทานชมสัตวนํ้าใตทะเลอควาเรี่ยม แหงเมืองเพิรธรัฐออสเตรเลียตะวันตก 
ชมความนารักของเหลาสัตว ทะเลตางๆ พรอมทั้งชมการแสดงของแมวน้ําแสนรู ตรวจสอบ
รอบการแสดงไดท่ีอควาเร่ียม  
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูที่พักโรงแรม MERCURE  PERTH หรือเทียบเทา 

 
วนัที�หา้  อิสระท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
  เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ทานสามารถเพลิดเพลินกับการชอปปم�งถนนลอนดอนคอรท เรื่อยยาวจนถึงถนน
สาย HAY & MURRAY STREET MALL เลือกซื้อสินคาทองถิ่นขึ้นชื่อมากมาย 
อาทิเชน ปาลมสารพัดประโยชนจากออสเตรเลีย มีสวนผสมจากมะละกอพันธุ



 

 

CARICA ชวยเพ่ิมเติมความชุมชื่นใหหผิวเนียนนุม โลช่ันและวิตามินหลากหลาย
ชนิด รวมไปถึงตุกตาจิ้งโจ และ โคอาลา หรือจะแวะพักทาน กาแฟและอาหารที่
เลิศรสได อิสระใหทานไดชอปปم�ง แหลงชอปปم�งสินคาแบรนดเนมตางๆ หรือเลือก
เดินเลนพักผอนชมวิวเมืองหลวงตามอัธยาศัย  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 อิระทาน เดินเลนพักผอนหาซื้อสินคาราคาถูกในยานแหลงชอปปم�งกลางใจเมือง 

ตามอัธยาศัย 
หรือทานสามารถเดินเลนยามคํ่าคืนในตัวเมืองเพิรทตามอัธยาศัย หรือเสี่ยงโชคที่ 
CROWN CASINO  PERTH ไดโดยนั่งแท็กซี ่จากโรงแรมไปที่ CROWN 
CASINO PERTH  ที่น่ีทานจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับการ เลนคาสิโนทั้งรูเล็ต, 
สล็อต,แบล็คแจ็ก, บาคาเร็ต ฯลฯ และอีกมากมาย  (สําหรับการเขาคาสิโน กรุณา
แตงกายดวยชุดสุภาพโดยผูชายตองสวมกางเกงขายาว เสื้อเชิรตแขนสั้นหรือแขน
ยาวแบบมีปก รองเทาหนังหุมสน สําหรับ ผ ู  ห ญิ ง ส วมช ุ ด เ ด ร สหร ื อ นุ ง
กระโปรงหรือกางเกงแบบสุภาพเสื้อเชิรตแขนสั้นหรือแขนยาวแบบมีปกและสวม
 รองเทาหุมสน  หมายเหตุ ตามกฎหมายของออสเตรเลียเด็กอายุต่ํากวา 18 
ป ไมสามารถเขาคาสิโนได) 

ค่ํา   อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
  นําทานเขาสูที่พักโรงแรม MERCURE  PERTH หรือเทียบเทา 
 
วนัที�หก WATERTOWN BRAND OUTLET  -  กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรม  

อิสระใหทานไดชอปปم�ง WATERTOWN BRAND OUTLET แหลงชอปปم�งสินคา
แบรนดเนมชื่อดังของเพิรธที่มีสินคาหลากหลายาแบรนดใหทานไดเลือกซื้ออยางจุ
ใจ อาทิ ADIDAS, FOSSIL, NINE WEST, BILLABONG, QUICKSILVER, 
ESPRIT, OAKLEY  ฯลฯ  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  ถึงเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินเมืองเพิรธ ตรวจเช็คสิ่งของสัมภาระ

กอนการเดินทาง 
16.20 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 482 
22.20 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ… 
 
 
 



 

 

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม *** 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

เดือน พฤษภาคม 2562  8 - 13, 22 - 27 
เดือน มิถุนายน 2562 12 - 17, 21 - 26 
เดือน สิงหาคม 2562 07 - 12, 16 - 21   

 

อัตราคาบริการ  
อัตราคาบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

ผูใหญ 43,900 .- 
พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 9,900 .- 

 
*** โปรแกรมน้ีไมรวมคาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย ทานละ 5,000 บาท*** 
*** ในการเดินทางในแตละคร้ัง จะตองมีจํานวนผูเดินทาง 25 ทานข้ึนไป *** 

*** กรณีผูเดินทางในคณะมีไมถึง 25 ทาน ปรับราคาเพ่ิมทานละ 2,000 บาท *** 
*** โปรแกรมน้ีไมมีแถมกระเป�าเดินทางใหนะคะ *** 

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

เดินทางในตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท. 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 



 

 

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

คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามธรรมเนียม 3 เหรียญตอวัน ตอคน (โดยเฉลี ่ย 12 เหรียญ

ออสเตรเลีย) 
 ทิปพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 3 เหรียญตอวัน ตอคน (โดยเฉลี ่ย 12 เหรียญ

ออสเตรเลีย) 
 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 วันทําการ 
หรือกอนออกต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม
คืนมัดจํา 

 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 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 ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัด
จํา 

 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

พิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศ
ออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทาน้ัน 

** กรุณาเตรียมเอกสารใหครบตามที่สถานทูตกําหนด ** 
 

ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป กระทรวงกิจการตรวจคนเขาเมืองและพิทักษเขต
แดนจะเริ่มการเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซจากผูสมัครทุกทานที่สมัครขอวีซาเพื่อเดินทางไป
ประเทศออสเตรเลีย  



 

 

***ดังนั้นผูยื ่นขอวีซาทุกทานจะตองมาติดตอที่ศูนยยื่นวีซาออสเตรเลียดวยตนเองเพื่อสแกน
ลายน้ิวมือ***  
1.สําหรับบุคคลท่ัวไป 

 พาสปอรต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมตํ่ากวา 6 เดือน  (กรณีทานที่มี
พาสปอรตเลมเกา ใหแนบมาดวย)  

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

 สําเนาทะเบียนบาน, บัตรประชาชน 
 กรอกแบบฟอรมขอมูลเบอรโทรศัพท มือถือ / เบอรบาน / เบอรที่ทํางาน / ที่อยู เพื่อใชใน

การย่ืนขอวีซา ( ภาษาอังกฤษ ) 
 กรณีที่ผูเดินทางสมรสแลว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา, ( ในกรณีที่คูสมรส

เสียชีวิต )ใบมรณะบัตร  
 สําเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถามี)  
 หลักฐานการเงินโดยใชสมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ที่ออกจากธนาคาร ยอนหลัง 
6 เดือน อยางใดอยางหนึ ่ง เทานั้น!!!  ถาใหสําเนาสมุดเงินฝากไมสามารถใชยื ่นวีซา
ออสเตรเลียได 

 หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ทานทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 1.  กรณีที่เปนพนักงานบริษัททั่วไป ใชหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว ใชสําเนาทะเบียนการคา (กรณีเปนเจาของและคัดไมเกิน 3 
เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และหนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการ และชื่อผู
เดินทางเปนหุนสวน หรือเปนเจาของกิจการดวย     

3.  กรณีทําธุรกิจสวนตัว (แตไมไดจดทะเบียนการคา) ใหทําหนังสือชี ้แจงตอสถานทูต 
(ภาษาอังกฤษ)                               

4. กรณีขาราชการ ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานนั้นๆ (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 
 กรณีที ่บิดา หรือ มารดาเปนขาราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากตนสังกัด  และ

สําเนาบัตรขาราชการ 1 ชุด  
 หลักฐานการเงิน (สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถายตั้งแตหนาแรกจนถึงปจจุบัน) ของบิดา 

หรือ มารดา  
 สําเนาทะเบียนบานของผูเดินทาง, บิดาและมารดาของผูเดินทาง 

4. สําหรับผูใหญท่ีอายุเกิน 75 ป  
 ตองซื้อใบประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่เดินทางไปตางประเทศ (จากบริษัทประกันภัย) 
จากนั้นยื ่นเอกสารทั ้งหมดเขาสถานทูตออสเตรเลียไปกอนและจากนั้นสถานทูตจะให
แบบฟอรมการตรวจสุขภาพมาเพ่ือนําไปตรวจท่ีโรงพยาบาลท่ีทางสถานทูตกําหนดเทาน้ัน 

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

 ทานตองทําการแจงเขา – แจงออก ที่กองตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถ
ย่ืนวีซาได  
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซาข้ึนอยูกับทางสถานทูต) 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามท่ีระบุเพ่ือผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน *** 
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน 
 
หมายเหตุ   

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที ่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
เพราะปกติการเดินทางทองเที่ยวกับคณะจะใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือด
หมู) 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื ่องจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอ
ไปในทางเส่ือมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองไดพิจารณาแลว 



 

 

 บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือบางสวน และบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทู งดออกวีซาใหกับทาน อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา
เมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรมที่พักในตางประเทศเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบ
เหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถท่ีจะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทาน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการนั้นที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี บริษัทฯ 
จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่
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   

           
 

 


