
 
 

 

ชมเมืองออสเตรเลยีตะวนัตก - ฟรีแมนเทิล– สวนสาธารณคงิส์พาร์ค 

CAVERSHAM WILDLIFE PARK– พนิาเคลิ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
สนุกสนานกบัการเล่นแซนบอร์ด ณ เมืองพินาเคิล 
อ่ิมอร่อยกบัเมนูพิเศษ!! กุง้ลอ็บส์เตอร์ 
 เพลิดเพลินกบัการชิมไวน ์และพกัผอ่น ณ โรงแรมในไร่องุ่น 1 คืน 
ถ่ายรูปกบัหมีโคอาล่า ณ WILDLIFE PARK 
บินตรงโดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์(TG) 
กาํหนดการเดินทาง 

เดือน พฤษภาคม 2562 8 - 12, 22 - 26  
เดือน มถุินายน 2562 12 - 16, 26 - 30 
เดือน สิงหาคม 2562 07 - 11, 21 - 25 

 

 

** พเิศษ ใหท้า่นไดพ้กัผอ่น ณ โรงแรมในไรอ่งุน่ 1 คนื ** 

PERTH 
5 DAYS 3 NIGHTS 

45,900.- 
 
 
 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ – เพร์ิธ (ประเทศออสเตรเลยี)  

21.30น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมอิาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลยี มกีฎหมายห้ามนําเข้า พืชผกั อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง) 
23.59น.  ออกเดนิทางสู่ เมืองเพร์ิธ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 483 

วนัที่สอง เพร์ิธ – สวนสัตว์พื้นเมืองแคเวอร์แชมป์ ไวด์ไลฟ์ ปาร์ค + ทัมบูลกมัฟาร์ม –  ไร่ไวน์ซานดลัฟอร์ด -  ชิมไวน์  

07.55 น.  เดนิทางถึงสนามบินนครเพร์ิธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลยีตะวนัตก (เวลาท้องถิ่นออสเตรเลยีเร็วกว่าไทย        
1 ชม.) หลงัผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว หลงัผ่านพธีิการ  
 จากนั้นนาํท่านชมหุบเขาสวอนวลัเล่ยห์รือหุบเขาสวอนริมฝ่ังแม่นํ้าสวอน ชมทศันียภาพอนังดงามของเมืองเพิร์ธ
นาํท่านชมชีวิตสตัวพ้ื์นเมืองต่าง ๆ มากมายของออสเตรเลียท่ี สวนสัตว์พื้อเมือง CAVERSHAM WILDLIFE 
PARKนาํท่านชมความน่ารักของ โคอาล่า สตัวส์ญัลกัษณ์ของประเทศออสเตรเลีย ถ่ายภาพคู่กบั จิงโจ ้สตัว์
พ้ืนเมืองท่ีมีมากท่ีสุดในออสเตรเลีย ชมตวัวอมแบต วอลาบี หมาดิงโก ้และ อ่ืนๆ อีกมากมาย พร้อม ชมการตดัขน
แกะ บริเวณของ ทัมบูลกมัฟาร์ม ซ่ึงอาชีพน้ีถือเป็นอาชีพหลกัของชาวออสซ่ีท่ีทาํฟาร์มและขนแกะน้ียงัเป็นสินคา้
ส่งออกท่ีสาํคญัของชาวออสซ่ีอีกดว้ย และการใชสุ้นขัในการตอ้นแกะ พร้อมชมการใชบู้มเมอร์แลง อาวธุท่ีใชใ้น
การล่าสตัวข์องชาวอะบอริจ้ิน คนทอ้งถ่ินของออสเตรเลีย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนัณภัตตาคาร สไตล์ BBQ 
บ่าย จากนั้นนาํท่านชมและ ชอ้ปป้ิงMARGARET RIVER CHOCOLATE FACTORY &HONEYใหท่้านชมช็อก

โกแลต็ชนิดต่างๆพร้อมชมกรรมวิธีการผลิตช็อกโกแลต จากนั้น ใหท่้านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ซานดลัฟอร์ด 
(SANDALFORD WINERY) เป็นไร่ไวนท่ี์มีช่ือเสียงมากอนัดบัหน่ึงของเมืองเพิร์ท สามารถสมัผสัทศันียภาพอนั
แสนงดงามของไร่องุ่นพร้อมชิมไวน์ ซ่ึงประเทศออสเตรเลียถือวา่เป็นประเทศท่ีสามารถผลิตไวทท่ี์มีคุณภาพได้
ระดบัโลก พร้อมหาซ้ือไวทคุ์ณภาพดีฝากคนทางบา้นและสามารถเลือกซ้ือกลบัมาเป็นของขวญั ของฝากได ้

คํ่า  บริการอาหารคํ่าณห้องอาหารของโรงแรม  
  นําท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรมNOVOTEL VINES RESORTหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม ชม เมืองฟรีแมนเทิล- อาคารราวนด์เฮาส์ - ตลาดฟรีเมนเทิล -  ชมเมืองเพร์ิธ -เบล ทาวเวอร์  

เช้า บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ เมืองฟรีแมนเทิล (FREMANTLE) เป็นเมืองท่าสาํคญัโดยสมยัอดีตจนกระทัง่ปัจจุบนัห่างจาก

ตวัเมืองเพิร์ทเพียง 15 กิโลเมตร ฟรีแมนเทิลเป้นเมืองท่ีมีประวติัสาสตร์ในฐานะของอดีตเรือนจาํอีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ี
มีสถาปัตยกรรมอนังดงามแบบวิกตอเรียและเอด็เวิร์ดเดียนท่ีมีเอกลกัษณ์ไม่ซํ้าเมืองใดในออสเตรเลียจากนั้นนาํท่าน
ชมราวนเฮ้าส์ (ROUND HOUSE) เป็นอาคารรูปทรง  12เหล่ียมมีอายกุวา่  180 ปีซ่ึงถือไดว้า่มี ความเก่าแก่มากท่ีสุด



ในรัฐออสเตรเลยีตะวนัตกตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวท่าเรือท่ีสวยงาม โดยมีจุดประสงค์ ใชเ้ป็นท่ีคุมขงั
ผูท่ี้ทาํผิดกฎหมาย   จากนั้นนาํท่านชม MONUMENT HILL ซ่ึงมีความสูงถึง  14 ม. ก่อสร้างโดยดอนน่ีบรู๊คสโต
นดว้ยเงินงบประมาณของประชาชนเมืองฟรีแมนเทิลในปี  1928 เป็นศุนยก์ลางท่ีเป็นเนินเขาไวส้าํหรับเป็นท่ีระลึก
ของทหารหาญ 59,330 คนท่ีเสียพลีชีพตนเองในสงครามโลก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนัณภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น) 
บ่าย จากนั้นใหท่้านชมท่าเรือประมงประจาํเมืองและ ตลาดฟรีเมนเทิลเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีดีเยี่ยมโดยเฉพาะถา้หากวา่คุณ 

กาํลงัมองหาสินคา้แปลกๆบนถนนเซาธ์เทอเรซกบัปลายถนนไฮสตรีท  (ใกลก้บั  THE ROUND HOUSE) มีร้าน
แฟชัน่และร้านขายของใชใ้นบา้นท่ีมียี่หอ้ทั้งจากต่างประเทศและของออสเตรเลียเองอาร์ตแกลเลอร่ีแบบร่วมสมยั
ของศิลปะอะบอริจินและศิลปะออสเตรเลียสาํหรับสินคา้ราคาถูกนั้นหาซ้ือไดต้ามตลาดในฟรีเมนเทิล  (ตลาดฟรี
แมนเทิลเปิดศุกร์ -อาทิตย์ ) จากนั้นอิสระใหท่้านเดินเล่นไปบนเมืองแห่งประวติัศาสตร์พร้อมถ่ายภาพกบัอาคาร
บา้นเรือนกบัสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่อาทิเช่นดิเอสพรานาด , อ่าวประมงเดอะฟิชเชอร์แมนฮาร์เบอร์ , นอร์ทบริดจ์
เป็นตน้  จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมืองผ่านชมความสวยงามของเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลยีตะวนัตก
รัฐท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ครอบคลุมเน้ือท่ีราวหน่ึงในสามของประเทศและตั้งอยูบ่นแม่นํ้าสวอนแม่นํ้าสายสาํคญัและ
เป็นแม่นํ้าสายหลกัของเมืองเพิร์ธนาํท่านชมเมือง ผ่านชมอาคารรัฐสภาศาลาว่าการประจาํเมืองสวนสาธารณะคิงส์
พาร์คซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีสูงกวา่ตวัเมืองทาํใหเ้ป็นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธท่ีดียิ่งท่ีน่ีมีพนัธ์ุไมน้บัพนัชนิดรวมทั้งมีการจดัแปลง
ดอกไมป่้าใหช้มในแบบท่ีใกลเ้คียงกบัธรรมชาติท่ีสุดและเดินทางสู่ทะเลสาบมองเกอร์ช่ืนชมกบัหงส์ดาํเป็นสตัว์
ทอ้งถ่ินและสตัวส์ญัลกัษณ์ของเมืองเพิร์ธจากนั้นถ่ายภาพกบั หอระฆงัหรือเบลทาวเวอร์ ชมทศันียภาพอนังดงาม
บริเวณริมอ่าวผา่นแม่นํ้าสวอนแม่นํ้าสายหลกัของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆจากนั้นนาํท่านไปช้
อปป้ิงหาซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือของออสเตรเลียอาทิวิตามินต่างๆผลิตภณัฑต่์างๆจากขนแกะครีมทาผิวและอ่ืนๆ
อีกมากมายอาศยั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าณภัตตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรมMERCURE  PERTH หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ส่ี อุทยานแห่งชาตินัมบัง – SAND DUNES - พนิาเคิล - เพร์ิท- อาหารกลางวนัสุดพเิศษ เสริฟด้วยเมนูกุ้งล๊อปเตอร์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่SAND DUNESเป็นเนินทรายท่ีเกิดจากการพดัของลมพดัพาทรายมาทบัถมกนัท่ีLANCELIN จะ
เป็น SAND DUNES ท่ีมีทรายสีขาวมาทบัถมกนัจากนั้น ใหท่้านสนุกสนานกบัการเล่น SAND BOARD จากนั้น
นาํท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาตยินัเซป  ระหวา่งทางชมความสวยงามของธรรมชาติท่ีเลาะเลียบไปตาม
ชายฝ่ังทะเล เดินทางสู่ตอนเหนือของรัฐผา่นเขตทุ่ง  ดอกไมป่้านานาพนัธ์ุท่ีกาํลงับานสะพร่ังสวยงามสู่ อุทยาน
แห่งชาตนัิมบัง แวะใหท่้านไดถ่้ายภาพท่ีสวยงามระหวา่งการเดินทาง จากนั้นเดินทางเขา้สู่ ทะเลทรายพนิาเคิล 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัณ ภัตตาคาร (พเิศษเมนูกุ้งล๊อปส์เตอร์ ท่านละ คร่ึงตวั) 



บ่าย  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ พนิาเคิล คือหินปูนท่ีโผล่มาจากทะเลทราย นบัเป็นพนัๆช้ินในบริเวณ  4 ตารางกิโลเมตร
  ท่ีบริเวณน้ีเม่ือก่อนคือกน้มหาสมุทร เม่ือมีการเคล่ือนตวัของเปลือกโลก บริเวณน้ีกถู็กยกข้ึนมาเป็นพ้ืนดิน และใน
  ยคุนั้นมนัมีหอยจาํนวนมาก และเปลือกหอยจาํนวนมากกส็ลายตวัเป็นหินปูน หรือเกิดจากรากของตน้ไม ้โดย 
  หินปูนไดล้ะลายลงไปในดิน นํ้าและแร่ธาตุต่างๆกถู็กดูดซึมไปในราก ส่วนแคลเซียมจะไปเกาะบริเวณรากเม่ือ 
  ตน้ไมต้ายกจ็ะเหลือแคลเซียมเกาะกนัเป็นกอ้น  พอหลายลา้นปีต่อมาลมกพ็ดัเอาทรายออกไ ปจนเราสามารถเห็น
  แท่งหิน พินาเคิล สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเขา้สู่เมืองเพิร์ธ จากอิสระใหท่้านไดเ้ดินชอ้ปป้ิงหาซ้ือสินคา้ราคาถูก
  ในยา่นแหล่งชอ้ปป้ิงกลางใจเมืองกนัตามอธัยาศยั 
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(อาหารไทย) 
  นําท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรมMERCURE  PERTH หรือเทียบเท่า 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ห้า WATERTOWN BRAND OUTLET -  กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงWATERTOWN BRAND OUTLETแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของเพิร์ธท่ีมี
สินคา้หลากหลายาแบรนดใ์หท่้านไดเ้ลือกซ้ืออยา่งจุใจอาทิ  ADIDAS, FOSSIL, NINE WEST, BILLABONG, 
QUICKSILVER, ESPRIT, OAKLEY  ฯลฯ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัณ ภัตตาคาร  
  ถึงเวลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเพร์ิธ ตรวจเช็คส่ิงของสมัภาระก่อนการเดินทาง 
16.20 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 482 
22.20 น.  คณะเดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ… 
 

  

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 

 
 
 
 
 
 



 
อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 45,900.- 27,000.- 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 43,900.- 25,000.- 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตยีง ) 41,900.- 23,000.- 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตยีง ) 38,900.- 20,000.- 

พกัห้องเดีย่ว เพิม่ท่านละ 9,900.- 9,900.- 
 

*** โปรแกรมนีไ้ม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี ท่านละ 5,000 บาท*** 
**ราคาเด็กคือเด็กทีม่อีายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 

*** ในการเดินทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจีํานวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึน้ไป *** 
*** กรณผู้ีเดินทางในคณะมไีม่ถึง 15 ท่าน อาจมกีารปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ *** 
ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาทีไ่ม่รวมตั๋วเคร่ืองบินทั้งเทีย่วบินระหว่างประเทศ และ เทีย่วบินภายในประเทศ 

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 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3% 
 ราคาไม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 



 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามธรรมเนียม 3เหรียญต่อวนัต่อคน (โดยเฉลีย่12เหรียญออสเตรเลยี) 
 ทิปพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 3เหรียญต่อวนัต่อคน (โดยเฉลีย่12เหรียญออสเตรเลยี) 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีกในภายหลงั 

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) 
 กรณีท่ีลูกคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกบัทางบริษทัให้ทราบตั้งแต่ทําการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน

ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ  
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ(ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาออสเตรเลยีไม่ทันกาํหนดและทางบริษทัฯต้องออกตัว๋กบัทางสายการบินทางลูกค้า

จะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว๋เคร่ืองบิน มฉิะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ  

การยกเลิกและการคืนเงิน 
 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วนั  

จะไม่เกบ็ค่ามดัจาํ 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงนิค่าตัว๋ได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี ไม่ทันกาํหนดการออกตัว๋ กบัทางสายการบิน และ  ผลวซ่ีาของ

ท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มดัจาํทั้งหมด 
 

เอกสารในการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 
กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพ่ือทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ  

*** (เน่ืองจากการย่ืนขอวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี ต้องใช้เวลาในการย่ืนวซ่ีา 15 วนัทําการ) *** 
เง่ือนไขในการพจิารณาวซ่ีา 

การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาน้ันขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูตเท่าน้ัน  ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย่ืนวซ่ีาไม่สามารถแทรกแซง
การพจิารณาวซ่ีาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไป

ท่องเที่ยวยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน 
** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตกาํหนด ** 

 

ตั้งแต่วนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกจิการตรวจคนเข้าเมืองและพทิักษ์เขตแดนจะเร่ิมการเกบ็ข้อมูลด้านไบโอ
เมตทริกซ์จากผู้สมคัรทุกท่านที่สมคัรขอวซ่ีาเพ่ือเดนิทางไปประเทศออสเตรเลยี  
***ดงัน้ันผู้ย่ืนขอวซ่ีาทุกท่านจะต้องมาตดิต่อที่ศูนย์ย่ืนวซ่ีาออสเตรเลยีด้วยตนเองเพ่ือสแกนลายนิว้มือ***  
1.สําหรับบุคคลทั่วไป 



 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแวน่ตาดาํ , แต่งกายสุภาพ , ไม่เอารูปรับปริญญา , ใส่ชุดครุย , หรือใส่ชุดราชการ , ไม่ยิม้, พ้ืน

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   
 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีทาํงาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาองักฤษ ) 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, ( ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต )ใบมรณะบตัร  
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกลุ (ถา้มี)  
 หลกัฐานการเงนิโดยใช้สมุดเงนิฝากตวัจริง หรือStatementที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่าน้ัน!!!  ถ้า

ให้สําเนาสมุดเงนิฝากไม่สามารถใช้ย่ืนวซ่ีาออสเตรเลยีได้ 
 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษทัทั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 
2. กรณีประกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกนิ 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์

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

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
2. สําหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ที่เดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอ 

 หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น  
3. สําหรับเดก็ ที่ไม่ได้เดนิทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 

 หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางท่ีทาํจากท่ีวา่การอาํเภอ  
 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุํ่ากวา่ 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเดก็ได้) 
 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   
 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดา หรือ มารดา 
 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  
 หลกัฐานการเงิน (สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  
 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. สําหรับผู้ใหญ่ที่อายุเกนิ 75 ปี  
 ต้องซ้ือใบประกนัสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุที่เดนิทางไปต่างประเทศ (จากบริษทัประกนัภัย) จากนั้นย่ืนเอกสารทั้งหมดเข้า

สถานทูตออสเตรเลยีไปก่อนและจากน้ันสถาน ทูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพ่ือนําไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานทูตกาํหนดเท่าน้ัน 

5. สําหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ่นพาํนักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น

หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  
 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซ่ีาขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 
*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 



หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนีท้างบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทาง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกนั 

หมายเหตุ 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงนิ)  เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทู งดออก
วีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนีเ้ป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มผีู้เดนิทางตํา่กว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วนั   



กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง 
เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีของท่าน  

 
1.  ช่ือ - นามสกลุ(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________  

     ช่ือ-นามสกลุเดมิ (ในกรณีที่มกีารเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) __________________________________________  

     สาเหตุในการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ _____________________________________________________________________  

2.  สถานภาพ             โสด             แต่งงานจดทะเบียน          แต่งงานไม่จดทะเบียน         หย่า    หม้าย         

3.  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษ)___________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

เบอร์โทรศัพท์บ้าน___________________ เบอร์มือถือ ____________________อเีมล์ _____________________________ 

4.  ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ) __________________________________________________________  

      วนัที่เร่ิมทํางาน /  ศึกษา ____________________________________________________________________________  

5.   ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ) _________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________  

เบอร์โทรศัพท์ที่ทํางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________  

7.   ตาํแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาองักฤษ) _________________________________________________________________  

      โทรศัพท์ที่ทํางาน_________________________________________________________________________________  

8.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดนิทางไปด้วย _______________________________________________________________________  

      ความสัมพนัธ์กบัผู้เดนิทางร่วมคร้ังนี ้(ระบุ) ____________________________________________________________  

9.   ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศนีม้าก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวซ่ีาจากสถานฑูตใดหรือไม่   เคย _________________________________________  

    ไม่เคย   

 
 

 


