
                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

***ไฮไลทโ์ปรแกรมทวัร*์** 

 ชมเมืองซิดนีย ์ 

 ผ่านชมความงดงามโรงอปุรากรซิดนีย ์ 

 ผ่านชมสะพานซิดนียฮ์าเบอร ์(SYDNEY HARBOUR BRIDGE) 

 อสิระชอ้ปป้ิง หรอืเลอืกซ้ือ OPTIONAL TOUR(พอรต์ สตีเฟ่น // 

     วนอทุยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่น // แคนเบอรร่า)  
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มิถุนายน 2560 7-11, 14-18, 21-25, 28 มิถุนายน – 02 กรกฏาคม 
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วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูม ิ– ซิดนีย์  

15.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ สำยกำรบินไทย แอร์เวย์ (TG) เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกก่อนการเดินทาง 

 ** หมำยเหตุ ** (ออสเตรเลยี มกีฎหมำยห้ำมน ำเข้ำ พืชผกั อำหำรสด และแห้งทุกชนิดเข้ำเมือง) 
19.20 น. ออกเดนิทำงสู่ซิดนีย์ โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่  TG 475  

วนัที่สอง สนำมบินซิดนีย์ – หำดบอนได – ชมเมือง  

07.10 น. เดนิทำงถึงสนำมบินคิงฟอร์ดสมทิธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลยี ( เวลำท้องถิ่นออสเตรเลยี เร็วกว่ำไทย 3 ชม.)  
หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้  

น าท่านชม หำดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองท่ีหนุ่มสาวชาวออสซ่ี
นิยมมาพกัผอ่นท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคล่ืนกระทบฝ่ัง และกล่ินอายอนัสดช่ืนของ
ทะเล พร้อมชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา DUDLEY PAGE กบัทิวทศันข์องอ่าวซิดนีย ์และ
ทอ้งทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิค จากนั้นน าท่านชมยา่น เดอะแกป็ THE GAP น า
ท่านชม ม้ำหินมสิซิสแมค็ควอร่ี(MRS MACQUARIE'S CHAIR) อยูใ่นโบทานิกการ์เดน้
เป็นมา้หินตวัโปรดของภรรยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซา้ทเ์วลส์ ท่ีชอบมานัง่

ชมวิวของอ่าวซิดนีย ์และโอเปร่าเฮา้ส์ ตรงน้ีถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยมากและนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปมากท่ีสุด  
กลำงวนั      รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จากนั้น ผ่ำนชมโรงอุปรำกรซิดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของส่ิงก่อสร้างอนัยิ่งใหญ่ ท่ีมี

หลงัคาเป็นรูปเรือซอ้นเล่นลม ทรงคลา้ยๆ หอยเชลล ์เอกลกัษณ์โดดเด่น
สวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยั ตั้งตระหง่านเป็นสง่าอยูท่ี่
ปลายแหลมของผืนดินท่ียื่นออกไปในทะเลเลก็นอ้ย โดยมีน ้าทะเล
ลอ้มรอบอยูถึ่ง 3ดา้น มองดูเหมือนเรืออ่าวสีฟ้าคราม นัน่คือซิดนียโ์อเป
ร่าเฮาส์ หรือโรงอุปรากรซิดนีย ์เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของประเทศ
ออสเตรเลีย และไดรั้บลงทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก จากนั้นผา่น ชม
สะพำนซิดนีย์ฮำเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) อีกสญัลกัษณ์หน่ึงของมหานครซิดนีย ์ตั้งอยูก่ลางเมือง
ซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบเด่ียว ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิดนียไ์ดอ้ยา่ง
สวยงามท่ีสุด อสิระช้อปป้ิงย่ำนไชน่ำทำวน์ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหา
กินไดทุ้กอยา่ง ไม่วา่จะเป็นขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง เป็ดยา่ง ท่ีน่ี มีอาหารภตัตาคารระดบัอาหารฮ่องเต ้ร้านขาย
เส้ือผา้ ตลาดสดขายผกัผลไม ้และร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ ร้านสินคา้ปลอดภาษี สินคา้ท่ีท าในฮ่องกงหรือจีนในราคา
ยอ่มเยาวม์ากมาย เป็นแหล่งขายสินคา้ราคาถูกทั้ง รองเทา้ เส้ือผา้ ชุดวา่ยน ้า และชุดชั้นใน และยงัเป็นตลาดท่ีเหมาะแก่
การมาเลือกซ้ือของท่ีระลึกและผลไมส้ดประจ าฤดูกาล 

ค ่ำ  อสิระอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศัย 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั TRAVEL LODGE หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม อสิระช้อปป้ิง – หรือซ้ือ OPTIONAL TOUR (1.พอร์ต สตเีฟ่น  2.วนอุทยำนแห่งชำตบิลูเม้ำท์เท่น 3.แคนเบอรร่ำ )  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ภำยในโรงแรม  
 **  ท่ำนสำมำรถ ซ้ือทัวร์ เพิม่เตมิ  **  



                                                  
 

1. พอร์ต สตีเฟ่น (PORT STEPHEN) ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 2,500 เฮคเตอร์ สัมผสัประสบการณ์อนัต่ืนเตน้กบัการนัง่รถ 4 
WD ผจญภยัตะลุยเนินทราย โดยคนขบัรถท่ีมากดว้ยประสบการณ์ สนุกสนานกบักบัการเล่นกระดาน เล่ือนบนเนิน
ทราย (SANDUNE BOARD) ให้ท่านเดินเล่น และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบนชายหาด PORT STEPHENS WHITE 
BEACH ใหท่้านสนุกสนานกบัการหาหอย PIPPIS ซ่ึงเป็นหอยท่ีมีในออสเตรเลียเท่านั้น แลว้น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
เพ่ือลงเรือ MOONSHADOW CRUISE น าท่านล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่าง
ใกลชิ้ด พร้อมสนุกสนานกบัการเล่นน ้า บริเวณใกล้ๆ  เรือ ใชเ้วลาในการล่องเรือ ประมาณ 2 ชัว่โมง จากนั้นเรือกลบัสู่
ฝ่ังอ่าวเนลสนั เพ่ือน าท่านเดินทางกลบัสู่นครซิดนีย ์
 

 
 
 
 

 PORT STEPHEN (มคีนขับ, SANDUNE BOARD, อำหำรกลำงวนัแบบบุฟเฟต์บนเรือ 1 ม้ือ ไม่มอีำหำรเยน็) 
**5 คนขึน้ไป รถ 12 ที่นั่ง คนละ 6,500 บำท / 10 คนขึน้ไป รถ 19 ที่นั่ง คนละ 5,200 บำท** 

2. วนอุทยำนแห่งชำติบลูเม้ำท์เท่น เจา้ของฉายา “แกรนดแ์คนยอน” แห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน ้าเงินท่ีเกิดทศันียภาพ
อนังดงามหุบเขาแห่งน้ีมีภูมิทศัน์คลา้ยคลึงกบัแกรนด์แคนยอนท่ีอเมริกา เพียงแต่ประกายสีน ้ าเงินครอบคลุมหุบเหว 
เกิดจากน ้ามนัจากตน้ยูคาลิปตสัปกคลุมพ้ืนดินและกระทบกบัแสงสว่างท าใหเ้กิดประกายสีน ้าเงินดงักล่าว ใหท่้านได้
ช่ืนชมและสัมผสัทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอนักวา้งใหญ่ จากนั้ นเท่ียวชม หุบเขำสำมพี่น้อง (THREE’S 
SISTER) ซ่ึงเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกนั ต านานเก่าแก่ของชาวอะบอริจ้ิน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถรำง
ไฟฟ้ำ (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพ่ือนั่งรถรางไฟฟ้าท่ีดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมยัก่อน ว่ิง
ผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศา จากนั้นน าท่าน ขึ้นกระเช้ำ SCENIC CENDER เพ่ือชมความงดงามของ
ทิวทศัน์เบ้ืองล่างจากมุมท่ีแตกต่างพร้อมชมวิวทิวทศัน์บน ECHO POINT หลงัจากนั้นเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองซิดนีย ์
และใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Blue Mountain (มน่ัีงรถรำง, น่ังกระเช้ำ, อำหำรกลำงวัน 1 ม้ือ ไม่มอีำหำรเยน็) 
**5 คนขึน้ไป รถ 12 ที่นั่ง คนละ 5,900 บำท, 10 คนขึน้ไปรถ 19 ที่นั่ง คนละ 4,900 บำท** 

3. เมืองแคนเบอร่ำ เดินทางสู่ กรุงแคนเบอร์ร่ำ เมืองหลวงอนัสงบเงียบของประเทศออสเตรเลีย ไดช่ื้อเป็นเมืองท่ีมีการ
จดัระเบียบผงัเมืองไดส้วยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยท่ีสุด และเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีราชการส าคญัๆ ทั้งหลาย 
รวมถึงรัฐสภาแห่งออสเตรเลียดว้ย มีสถานท่ีส าคญัหลายแห่งน่าเท่ียวชม อาทิ ทะเลสาบเบอร์เล่ยก์ริฟฟินธ์, น ้าพุกลาง
เมือง, อนุสรณ์สถาน AUSTRALIAN WAR MEMORIAL, รัฐสภาแห่งออสเตรเลีย, สวน COCKINGTON GREEN 
GARDENS เมืองแคนเบอร์ร่า มีมุมอนัน่าประทบัใจ และมีหลายส่ิงหลายอย่างท่ีน่าประทบัใจไม่นอ้ยหนา้เมืองอ่ืนๆ 
จากนั้นน าท่าน ชมทะเลสำบ เบอร์เล่ย์ กริฟฟิน ทะเลสาบสวยงามอนักวา้งใหญ่ใจกลางเมืองท่ีขุดข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์
แก่ วอลเตอร์ สถาปนิกผวูางผงัเมืองแคนเบอร์รา เสริมใหภู้มิประเทศสวยงามเป็นจุดเด่นของเมือง ตระการตากบัน ้าพุ



                                                  
 

ท่ีพุ่งสูงถึง 140 เมตร อย่าง CAPTAIN COOK MEMORIAL WATER JET ท่ีสามารถมองเห็นได้จากทุกมุมเมือง 
จากนั้นน าท่าน ชมอำคำรรัฐสภำแคนเบอร์ร่ำ ตึกท่ีมีสถาปัตยกรรมทนัสมยัและมีขนาดใหญ่โตมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ประเทศในซีกโลกใต้ มีห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พ้ืนท่ีใช้สอยกวา้งขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้อง
ตกแต่งอย่างทนัสมยั ประดบัประดาดว้ยงานศิลปะอะบอริจ้ินหลายพนัช้ิน จุดเด่นอยู่ท่ีมีเสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็น
สง่า ซ่ึงใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี น าท่านชม อนุสรณ์สถำนแห่งชำติออสเตรเลีย อนุสรณ์ทหารผ่านศึก สร้างข้ึนเพ่ือ
ร าลึกถึงทหารออสเตรเลีย ท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึงและสอง ตวัอนุสรณ์สถานสร้างตามแบบมอโซเลียม
แห่งฮาลิคาร์นาซุส ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยข์องโลกในยุคโบราณ นบัแต่สงครามระหว่างปี ค.ศ. 1914 - 1918 มี
คนเสียชีวิต จ านวน 114,000 คน อนุสรณ์สถานน้ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐวิคตอเรีย ออกแบบโดยสถาปนิค 2 คน PHILIP 
HUDSON JAMES WARDROP ท่ีกลบัมาจากการเป็นทหาร และส่งแบบเขา้ประกวดจนชนะเลิศจากจ านวนแบบ
ทั้งหมด 83 ช้ินงานดว้ยกนั พิธีเปิดอนุสรณ์สถานแห่งน้ี 

เมืองแคนเบอร์ร่ำ (มคีนขับ,ชมเมือง, อำหำรกลำงวนั 1 ม้ือ ไม่มอีำหำรเยน็) 
**5 คนขึน้ไป รถ 12 ที่นั่ง คนละ 5,500 บำท / 10 คนขึน้ไป รถ 19 ที่นั่ง คนละ 4,500 บำท** 

ค ่ำ  อสิระอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศัย 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั TRAVEL LODGE หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ส่ี อสิระช้อปป้ิง   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ภำยในโรงแรม  
  *** อสิระตำมอธัยำศัย *** 

** สถำนที่แนะน ำ **   ท่านสามารเดิน เท่ียวชม ในเมืองได ้
พพิธิภัณฑ์สัตว์น ำ้ซิดนีย์ อะควำเร่ียม (SYDNEY AQUARIUM)  
อาณานิคมแมวน ้ าแห่งใหม่ของซิดนีย ์ท่านยงัจะไดช้มสัตวน์ ้ าของออสเตรเลียมากกว่า  650  สายพนัธ์ุ  และ 11,000 
ชนิด ไดท่ี้ซิดนียอ์ะควอเร่ียมแห่งน้ี  ซ่ึงเป็นจุดท่องเท่ียวอนัดบั 1 ในออสเตรเลีย 

 ตลำดแพดดี ้มำร์เกต็หรือไชน่ำทำวน์  
เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในออสเตรเลีย เป็นแหล่งขายสินคา้ราคาถูกทั้งรองเทา้ ชุดว่ายน ้า และชุดชั้นใน และยงัเป็นตลาด
ท่ีเหมาะแก่การมาเลือกซ้ือของท่ีระลึกและผลไมส้ดประจ าฤดูกาล 
อำคำรควนี วคิตอเรียที่ (QUEEN VICTORIA BUILDING)  
สถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในทอ้งถ่ินว่าตึก QVB ตั้งอยู่บนถนน  
จอร์จระหว่างถนนมาร์เก็ตกบัถนนพาร์ค เป็นอาคารชอ้ปป้ิงสูงส่ีชั้น มีสินคา้ประเภทแฟชัน่ อญัมณี ของใชใ้นบา้น
หรือแมแ้ต่ดอกไมส้ดและขนมจ าพวกเค้กและเบเกอร่ี ถดัจาก QVB บนถนนพิทท์คือ GALLERIES VICTORIA 
เป็นชอ้ปป้ิงมอลท่ี์มีของใหเ้ลือกซ้ือหลากหลาย 
ดำร์ลิงฮำร์เบอร์ (DARLING HARBOUR) อยู่ด้านตะวนัตกของอ่าวซิดนีย์ ย่านน้ีเป็นย่านบันเทิงและแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญั 
โรงอุปรำกรซิดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) เป็นเอกลกัษณ์ของซิดนีย ์หากมาซิดนียแ์ลว้ไม่ไดม้าเยือนก็ถือ
ว่ามาไม่ถึง ผู ้ออกแบบเป็นชาวเดนมาร์กช่ือ JOERN UTZON ชนะการออกแบบแต่ท้ิงงานไปกลุ่มสถาปนิก
ออสเตรเลียจึงรวมตวักนัสร้างจนเสร็จในปี ค.ศ. 1973 มีจุดชมวิวท่ีสวยงามสามารถเขา้ชมภายในอาคารไดเ้ป็นรอบๆ 
ระหวา่ง 9.00 - 16.00 น. รายละเอียดสามารถเขา้ไปดูไดที้ WWW.SYDNEYOPERAHOUSE.COM  
พิพิธภัณฑ์ศิลปะนิวเวเซ้ำท์เวลส์ (ART GALLERY OF NEW SOUTH WALES) เป็นท่ีจดัแสดงศิลปะเอเซีย 
และอะบอริจิน ท่ีส าคญัคือเขา้ชมฟรี 

http://www.sydneyoperahouse.com/


                                                  
 

 ซิตีเ้ซ็นเตอร์ ( CITY CENTRE ) เป็นย่านใจการเมืองซิดนีย ์ซ่ึงเป็นย่านธุรกิจ การคา้ หา้งสรรพสินคา้ และร้าน
สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั  
ย่ำนคิงส์ครอส ( KINGS CROSS ) เป็นย่านธุรกิจแสงสี มีร้าน ADULT SHOP มีโรงแรมมากมายย่านน้ี รวมถึง
แหล่งการบนัเทิงราตรี นอกจากนั้นยงัมีภตัคารและร้านอาหารรวมทั้งแหล่งสินคา้ชั้นน า  

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั TRAVEL LODGE หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ สนำมบินคิงส์ฟอร์ดสมธิ – สนำมบินสุวรรณภูม ิ      

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ภำยในโรงแรม  
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
10.00 น. ออกเดนิทำงจำกซิดนีย์ โดยสำยกำรบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 476 
15.25 น. เดนิทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทับใจตลอดกำรเดนิทำง 
 

  
 

*** สำยกำรบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม *** 
 

 
 



                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 
อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ีองบิน 

ผูใ้หญ่ 35,900.- 22,900 
พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมท่านละ 6,900.- 6,900.- 

 
*** โปรแกรมนีไ้ม่รวมค่ำวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลยี ท่ำนละ 5,300 บำท*** 

ทปิคนขบัรถและหัวหน้ำทวัร์ดูแลท่ำนตลอดกำรเดินทำง วนัละ 6 AUD/ท่ำน/วนั 
เพ่ือขวญัและก ำลงัใจของเจ้ำหน้ำทีน่ะคะ 

*** ในกำรเดินทำงในแต่ละคร้ัง จะต้องมจี ำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึน้ไป *** 
*** กรณผู้ีเดินทำงในคณะมไีม่ถึง 15 ท่ำน อำจมกีำรปรับเปลีย่นรำคำ *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋ำเดินทำงให้นะคะ *** 
รำคำไม่รวมตั๋วคือรำคำทีไ่ม่รวมตั๋วเคร่ืองบินทั้งเทีย่วบินระหว่ำงประเทศ และ เทีย่วบินภำยในประเทศ 

*** รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม ** 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 



                                                  
 

 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

  
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่ำภำษมูีลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
 รำคำนีไ้ม่รวมค่ำวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลยี 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลงั 
 ทิปคนขบัรถและหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 6 AUD /ท่าน/วนั  

เง่ือนไขกำรจองทัวร์และกำรช ำระเงนิ  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  

      (ช่วง ปีใหม่, สงกรำนต์) 
 กรณีท่ีลูกคา้พกัอำศัยอยู่ต่ำงจงัหวดัให้แจ้งกบัทำงบริษทัให้ทรำบตั้งแต่ท ำกำรจองหากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้น
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

 หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำออสเตรเลยีไม่ทันก ำหนดและทำงบริษทัฯต้องออกตัว๋กบัทำงสำยกำรบินทำงลูกค้ำ
จะต้องจ่ำยเงินค่ำทัวร์ทั้งหมดก่อนกำรออกตัว่เคร่ืองบิน มฉิะน้ันทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลกิกำรให้บริกำร  

กำรยกเลกิและกำรคืนเงนิ 
 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกำล เช่น ปีใหม่ สงกรำนต์ ช่วงเดือนตุลำคม ต้องยกเลกิล่วงหน้ำก่อน 45 วนั  
จะไม่เกบ็ค่ำมัดจ ำ 

 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทั ฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สำมำรถคืนเงนิค่ำตัว๋ได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลยี ไม่ทันก ำหนดกำรออกตัว๋ กบัทำงสำยกำรบิน และ  ผลวซ่ีำของ
ท่ำนไม่ผ่ำน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงนิค่ำทัวร์ และ มดัจ ำทั้งหมด 

เอกสำรในกำรย่ืนขอวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลยี 
กรุณำเตรียมเอกสำรในกำรย่ืนวซ่ีำให้ครบ และส่งให้กบัทำงบริษทัฯ เพ่ือท ำวซ่ีำก่อน 21 วนัท ำกำร  
*** (เน่ืองจำกกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศออสเตรเลยี ต้องใช้เวลำในกำรย่ืนวซ่ีำ 15 วนัท ำกำร) *** 



                                                  
 

เง่ือนไขในกำรพจิำรณำวซ่ีำ 
กำรพจิำรณำอนุมตัวิซ่ีำน้ันขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทำงสถำนทูตเท่ำน้ัน  ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย่ืนวซ่ีำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร

พจิำรณำวซ่ีำของสถำนทูตได้ ซ่ึงทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนที่มเีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ที่จะเดนิทำงไป
ท่องเที่ยวยงัประเทศออสเตรเลยีตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำน้ัน 
** กรุณำเตรียมเอกสำรให้ครบตำมที่สถำนทูตก ำหนด ** 

 
ตั้งแต่วนัที่ 3 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกจิกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพทิักษ์เขตแดนจะเร่ิมกำรเกบ็ข้อมูลด้ำนไบโอ
เมตทริกซ์จำกผู้สมคัรทุกท่ำนที่สมคัรขอวซ่ีำเพ่ือเดนิทำงไปประเทศออสเตรเลยี  
***ดังน้ันผู้ย่ืนขอวซ่ีำทุกท่ำนจะต้องมำตดิต่อที่ศูนย์ย่ืนวซ่ีำออสเตรเลยีด้วยตนเองเพ่ือสแกนลำยนิว้มือ***  
1.ส ำหรับบุคคลทั่วไป 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแวน่ตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิม้, พ้ืน
หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาองักฤษ ) 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, ( ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต )ใบมรณะบตัร  
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกลุ (ถา้มี)  
 หลกัฐำนกำรเงินโดยใช้สมุดเงินฝำกตวัจริง หรือ Statement ที่ออกจำกธนำคำร ย้อนหลงั 6 เดือน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เท่ำน้ัน!!!  ถ้ำ
ให้ส ำเนำสมุดเงนิฝำกไม่สำมำรถใช้ย่ืนวซ่ีำออสเตรเลยีได้ 

 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภำษำองักฤษเท่ำน้ัน) 
 1.  กรณทีี่เป็นพนักงำนบริษทัทั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภำษำองักฤษ) 

2. กรณปีระกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้ำของและคัดไม่เกนิ 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณที ำธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนกำรค้ำ) ใหท้ าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภำษำองักฤษ)                               
4. กรณีข้ำรำชกำร ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภำษำองักฤษ หรือ ภำษำไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
2. ส ำหรับเดก็นักเรียน นักศึกษำ ที่เดนิทำงพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอ 

 หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น  
3. ส ำหรับเดก็ ที่ไม่ได้เดินทำงพร้อมผู้ปกครองและอำยุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 

 หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางท่ีท าจากท่ีวา่การอ าเภอ  
 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ขอส าเนาสูติบตัร (ไม่สำมำรถใช้บัตรประชำชนเดก็ได้)  
 ส าเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   
 ใบรับรองการท างานงานของบิดา หรือ มารดา 
 กรณีที่บิดำ หรือ มำรดำเป็นข้ำรำชกำร : จดหมายรับรองการท างานจากตน้สังกดั  และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  
 หลกัฐานการเงิน (ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  
 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 



                                                  
 

4. ส ำหรับผู้ใหญ่ที่อำยุเกนิ 75 ปี  
 ต้องซ้ือใบประกนัสุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุที่เดินทำงไปต่ำงประเทศ (จำกบริษทัประกนัภัย) จำกน้ันย่ืนเอกสำรทั้งหมดเข้ำ
สถำนทูตออสเตรเลยีไปก่อนและจำกน้ันสถำนฑูตจะให้แบบฟอร์มกำรตรวจสุขภำพมำเพ่ือน ำไปตรวจที่โรงพยำบำลที่ทำงสถำน
ฑูตก ำหนดเท่ำน้ัน 

5. ส ำหรับบุคคลที่ถือพำสปอร์ตต่ำงประเทศแต่มถีิ่นพ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 
(ระยะเวลำในกำรพจิำรณำผลวีซ่ำขึน้อยู่กบัทำงสถำนทูต) 

*** กรุณำจดัเตรียมเอกสำรตำมที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในกำรพจิำรณำวซ่ีำของท่ำน *** 

หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษทัฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ 
ทั้งนีท้ำงบริษทัฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่เตมิทำงบริษทั

ใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวด้วยเช่นกนั 

หมำยเหตุ   
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ำ้เงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทท่ี์จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานฑูต    งด
ออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจำกกำรท่องเที่ยวนีเ้ป็นกำร
ช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิใน
กำรใช้บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีที่มผีู้เดนิทำงต ำ่กว่ำ 15 ท่ำน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดนิทำงทรำบล่วงหน้ำก่อน 10 วนั  

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 

กรุณำกรอกข้อมูลตำมควำมจริง   
เพ่ือประโยชน์ในกำรย่ืนขอวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลยีของท่ำน  

 
1.  ช่ือ - นำมสกลุ(ภำษำไทย)____________________________________________________________________________ 

     ช่ือ-นำมสกลุเดมิ (ในกรณีที่มกีำรเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ) __________________________________________ 

     สำเหตุในกำรเปล่ืยนช่ือ-นำมสกลุ _____________________________________________________________________ 

2.  สถำนภำพ        โสด         แต่งงำนจดทะเบียน        แต่งงำนไม่จดทะเบียน       หย่ำ    หม้ำย         

3.  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์บ้ำน___________________ เบอร์มือถือ ____________________ อเีมล์ _____________________________ 

4.  ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษ) __________________________________________________________ 

      วนัที่เร่ิมท ำงำน /  ศึกษำ ____________________________________________________________________________ 

5.   ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ _____________________________________________________________________ 

7.   ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน (ภำษำองักฤษ) _________________________________________________________________ 

      โทรศัพท์ที่ท ำงำน_________________________________________________________________________________ 

8.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดนิทำงไปด้วย _______________________________________________________________________ 

      ควำมสัมพนัธ์กบัผู้เดินทำงร่วมคร้ังนี ้(ระบุ) ____________________________________________________________ 

9.   ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศนีม้ำก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่ำนเคยโดนปฎิเสธวซ่ีำจำกสถำนฑูตใดหรือไม่   เคย _________________________________________   

      ไม่เคย   

           


