
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

***ไฮไลทโ์ปรแกรมทวัร*์** 

ชมเมืองออสเตรเลยีตะวนัตก – ท่าเรือฟรีแมนเทิล – สวนสาธารณคงิส์พาร์ค 
CAVERSHAM WILDLIFE PARK – พนิาเคลิ 

 ซิตี้ทวัรเ์มืองเพริธ์ 

 ลอ่งเรอืชมบรรยากาศของแม่น ้าสวอน สูเ่มืองท่าฟรแีมนเทิล 

 สนุกสนานกบัการเล่นแซนบอรด์ ณ เมืองพนิาเคลิ 

 ถ่ายรูปกบัหมีโคอาล่า ณ WILDLIFE PARK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ก าหนดการเดนิทาง  
 
 
 
 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – เพร์ิธ (ประเทศออสเตรเลยี) 

21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง 

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

วนัที่สอง เพร์ิธ –ล่องเรือ – เมืองท่าฟรีแมนเทิล - ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค – อสิระช้อปป้ิง     

 
 
 
 
 
07.55 น. เดินทางถึงสนามบินนครเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก (เวลาท้องถิ่นออสเตรเลียเร็วกว่าไทย 
 1 ชม.)  หลงัผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว หลงัผ่านพธีิการ  

น าท่านข้ึนรถโคช้เดินทางเขา้สู่ ตวัเมืองเพร์ิธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวนัตก รัฐท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่
ครอบคลุมเน้ือท่ีราวหน่ึงในสามของประเทศและตั้งอยูบ่นแม่น ้าสวอน แม่น ้าสายส าคญัและเป็นแม่น ้าสายหลกั
ของเมืองเพิร์ธ น าท่านสู่ท่าเรือท่ีทนัสมยั ล่องเรือตามแม่น ้าสวอน เสน้เลือดใหญ่ของเมืองเพิร์ธ  ผา่นชม
บรรยากาศของบา้นเรือนของเศรษฐีท่ีเรียงรายอยูริ่มแม่น ้า อาคารตึกสูงเสียดฟ้าตดั กบัประกายแสงแดดท่ี
กระทบผืนน ้าสวยงามยิ่ง เรือล่องสู่ เมืองท่าฟรีแมนเทิล ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัท่ีสุดของออสเตรเลียตะวนัตก 
เม่ือเรือล่องถึงท่าเรือฟรีแมนเทิล  อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพท่ีสวยงามพร้อมเดินชมบรรยากาศและชอ้ปป้ิงหาซ้ือ
ของท่ีระลึกกนัตามอธัยาศยั 

กลางวนั            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมืองผ่านชมความสวยงามของ ศาลาว่าการเมืองสวนสาธารณะคิงส์

พาร์ค ซ่ึง อยู่ในพ้ืนท่ีสูงกว่าตวัเมืองท าให้เป็นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธท่ีดียิ่ง ณ ท่ีน้ีมีพนัธ์ุไมน้บัพนัชนิด รวมทั้งมี
การจดัแปลงดอกไมป่้าใหช้มในแบบท่ีใกลเ้คียงกบัธรรมชาติท่ีสุด และเดินทางสู่ ทะเลสาบมองเกอร์ ช่ืนชมกบั
หงส์ด าเป็นสัตวท์อ้งถ่ินและสัตวส์ัญลกัษณ์ของเมืองเพิร์ธ จากนั้นถ่ายภาพกบั หอระฆังหรือเบลทาวเวอร์  ชม
ทศันียภาพอนังดงามบริเวณริมอ่าว ผ่านแม่น ้ าสวอนแม่น ้ าสายหลกัของเมืองพร้อมชมความงามของอาคาร
เก่าแก่ต่างๆ จากนั้ นน าท่านไปช้อปป้ิงหาซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือของ ออสเตรเลีย อาทิ วิตามินต่าง ๆ 
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ จากขนแกะ ครีมทาผิว ฯ และอ่ืน ๆ อีกมากมายอาศยั 

มิถุนายน 2560 7-11, 14-18, 21-25, 28 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 
สิงหาคม 2560 2-6, 16-20, 23-27 
กนัยายน 2560 6-10, 13-17, 20-24 



  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม  IBIS PERTH หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม อุทยานแห่งชาตยิันเซฟ – SAND DUNES - พนิาเคิล – ช้อปป้ิง 

 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่SAND DUNESเป็นเนินทรายท่ีเกิดจากการพดัของลมพดัพาทรายมาทบัถมกนัท่ี LANCELIN 

จะเป็น SAND DUNES ท่ีมีทรายสีขาวมาทบัถมกนัจากนั้นใหท่้านสนุกสนานกบัการเล่น SAND BOARD 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาตยิันเซป ระหวา่งทางชมความสวยงามของธรรมชาติท่ีเลาะเลียบไป
ตามชายฝ่ังทะเล เดินทางสู่ตอนเหนือของรัฐผา่นเขตทุ่ง  ดอกไมป่้านานาพนัธ์ุท่ีก าลงับานสะพร่ังสวยงามสู่ 
อุทยานแห่งชาตนัิมบัง แวะใหท่้านไดถ่้ายภาพท่ีสวยงามระหวา่งการเดินทาง จากนั้นเดินทางเขา้สู่ ทะเลทรายพิ
นาเคิล 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พินาเคิล คือหินปูนท่ีโผล่มาจากทะเลทราย นับเป็นพนัๆ ช้ินในบริเวณ 4 ตาราง
กิโลเมตร ท่ีบริเวณน้ีเม่ือก่อนคือกน้มหาสมุทร เม่ือมีการเคล่ือนตวัของเปลือกโลก บริเวณน้ีก็ถูกยกข้ึนมาเป็น
พ้ืนดินและในยุคนั้นมนัมีหอยจ านวนมาก และเปลือกหอยจ านวนมากก็สลายตวัเป็นหินปูน หรือเกิดจากราก
ของตน้ไม ้โดยหินปูนไดล้ะลายลงไปในดิน น ้าและแร่ธาตุต่างๆก็ถูกดูดซึมไปในราก ส่วนแคลเซียมจะไปเกาะ
บริเวณรากเม่ือตน้ไมต้ายก็จะเหลือแคลเซียมเกาะกนัเป็นกอ้น พอหลายลา้นปีต่อมาลมก็พดัเอาทรายออกไปจน
เราสามารถเห็นแท่งหินพินาเคิล สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเขา้สู่เมืองเพิร์ธ จากอิสระใหท่้านไดเ้ดินชอ้ปป้ิงหา
ซ้ือสินคา้ราคาถูกในยา่นแหล่งชอ้ปป้ิงกลางใจเมืองกนัตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม  IBIS PERTH หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี เพร์ิธ – ตลาดฟรีแมนเทิล - สวนสัตว์พื้นเมือง – โรงงานผลติไวน์     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
น าท่านเยี่ยมชม ตลาดฟรีเมนเทิล เป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีดีเยี่ยม โดยเฉพาะถา้หากว่าคุณก าลงัมองหาสินคา้แปลกๆ 
บนถนนเซาธ์ เทอเรซกบัปลายถนนไฮสตรีท (ใกลก้บั THE ROUND HOUSE) มีร้านแฟชนัและร้านขายของ
ใชใ้นบา้นท่ีมียี่หอ้ทั้งจากต่างประเทศและ ของออสเตรเลียเอง อาร์ตแกลเลอร่ีแบบร่วมสมยัของศิลปะอะบอ
ริจินและศิลปะออสเตรเลีย ส าหรับสินคา้ราคาถูกนั้นหาซ้ือไดต้ามตลาดในฟรีเมนเทิล จากนั้นน าท่านชมชีวิต
สตัวพ้ื์นเมืองต่าง ๆ มากมายของออสเตรเลียท่ี สวนสัตว์เปิด CAVERSHAM  WILDLIFE PARK น าท่านชม
ความน่ารักของ โคอาล่า สตัวส์ญัลกัษณ์ของประเทศออสเตรเลีย ถ่ายภาพคู่กบั จิงโจ ้สัตวพ้ื์นเมืองท่ีมีมากท่ีสุด
ในออสเตรเลีย ชมตวัวอมแบต วอลาบี หมาดิงโก ้และ อ่ืนๆ อีกมากมาย พร้อมชมการตัดขนแกะ และการใช้
สุนขัในการตอ้นแกะ พร้อมชมการใชบู้มมเมอร์แลง อาวุธท่ีใชใ้นการล่าสัตวข์องชาวอะบอริจ้ิน คนทอ้งถ่ิน
ของออสเตรเลีย 



  

กลางวนั            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร แบบบาร์บีคิว 
บ่าย จากนั้นน าท่านไปชม โรงงานผลิตไวท์ ซ่ึงประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็น

ประเทศท่ีสามารถผลิตไวทท่ี์มีคุณภาพไดร้ะดบัโลก ให้ท่านไดช้มขั้นตอน
การผลิตไวทช์นิดต่างๆ พร้อมหาซ้ือไวทคุ์ณภาพดีฝากคนทางบา้น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวั
เมืองแลว้อิสระใหท่้านไดเ้ดินชอ้ปป้ิงหาซ้ือสินคา้ราคาถูกในยา่นแหล่งชอ้ปป้ิงกลางใจเมืองกนัตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม  IBIS PERTH หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า ช้อปป้ิง – กรุงเทพฯ    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
 *** อสิระตามอธัยาศัย *** 

แหล่งช็อปป้ิงในศูนยก์ลางเมืองเพิร์ธเปิดท าการทุกวนั มีแหล่งชอ้ปป้ิงหลกั 2 แห่ง คือหา้งบนถนนเมอเรยแ์ละ
ถนนเฮย ์นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนมกันิยมซ้ืออญัมณีออสเตรเลีย อาทิ เพชร อาร์เกต ทองค า คาลกูร์ลี และไข่มุก 
ร้านอญัมณีและร้านคา้ของท่ีระลึกมีอยูม่ากมายตามแหล่งชอ้ปป้ิงในเพิร์ธ  
*ย่านคิงสตรีท*   
สุดทางฝ่ังตะวนัตกของเมืองเพิร์ธคือถนนคิงสตรีท ท่านจะไดพ้บเห็นศิลปะ ของชนเผาอะบอริจินในรูปแบบท่ี
ผสมผสานกนัในแกลเลอร่ีอาร์ต ร้านคาเฟ่ และร้านบูติค ท่ีน่ีมีช่ือว่าเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงสินคา้มีระดบัมาก
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเพิร์ธ อาคารส่วนใหญ่เป็ นตึกเก่าท่ีบูรณะใหม่ ถนนปูดว้ยหินแบบยุคเก่า จึงท าให้ เรารู้สึก
วาก่ าลงัเดินอยใูนอดีต 
*SUBIACO*  
 ระหว่างถนนเฮยส์ตรีทกบัถนน ROKEBY ROAD ในย่าน SUBIACO ซ่ึงอยูห่างจากตวัเมืองเพียงแค่ 5 นาที มี
ร้านคา้ แฟชัน่ออสเตรเลียมากมาย อุปกรณ์ของใชใ้นบา้น และร้านหนงัสือ ย่านน้ีมีช่ือดา้นแฟชัน่ มียี่หอ้ต่างๆ 
ของ ดีไซน์เนอร์ทั้งชายและหญิง ตลาด SUBIACO ท่ีบนถนน STATION STREET ก็เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไม่
ควรพลาด มีร้านขายสินคา้ เกษตรสดใหม่ ร้านขายของหตัถกรรม เส้ือผา้ และร้านอาหาร  
*แคลร์มอนท์ (CLAREMONT)* 
 เป็นท่ีรู้จกักนัในเร่ืองแฟชั่นบูติคและเป็นแหล่งช้อปป้ิงระดบับนเป็นจุดแวะพกัท่ีดีระหว่างเมืองเพิร์ธกับ
ชายหาด COTTESLOE BEACH เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง 
 * ฟรีเมนเทิล*  
เป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีดีเยี่ยม โดยเฉพาะถา้หากว่าคุณก าลงัมองหาสินคา้แปลกๆ บนถนนเซาธ์ เทอเรซกบัปลาย
ถนนไฮสตรีท (ใกล้กับ THE ROUND HOUSE) มีร้านแฟชันและร้านขายของใช้ในบ้านท่ีมียี่ห้อทั้ งจาก
ต่างประเทศและ ของออสเตรเลียเอง อาร์ตแกลเลอร่ีแบบร่วมสมยัของศิลปะอะบอริจินและศิลปะออสเตรเลีย
เป็นอีกจุดท่ีน่าจะไปเยือน ส าหรับสินคา้ราคาถูกนั้นหาซ้ือไดต้ามตลาดในฟรีเมนเทิล 

 ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเพร์ิธ ตรวจเช็คส่ิงของสมัภาระก่อนการเดินทาง 
16.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 482 
22.25 น. คณะเดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ… 

 
 

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 



  

 

 
 

อตัราค่าบริการ 

 

 

*** โปรแกรมนีไ้ม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี ท่านละ 5,300 บาท*** 
ทปิคนขบัรถและหัวหน้าทวัร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง วนัละ 6 AUD/ท่าน/วนั 

เพ่ือขวญัและก าลงัใจของเจ้าหน้าทีน่ะคะ 
*** ในการเดินทางแต่ละคร้ัง จะต้องมจี านวนผู้เดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป *** 
*** กรณผู้ีเดินทางในคณะมไีม่ถึง 25 ท่าน อาจมกีารปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ *** 
ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาทีไ่ม่รวมตั๋วเคร่ืองบินทั้งเทีย่วบินระหว่างประเทศ และ เทีย่วบินภายในประเทศ 

*** รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ** 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

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

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ีองบิน 

ผู้ใหญ่ 35,900.- 26,900 

พกัห้องเดีย่ว เพิม่ท่านละ 6,900.- 6,900.- 



  

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

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลงั 
 ทิปคนขบัรถและหวัหน้าทวัร์ วนัละ 6 AUD /ท่าน/วนั  

เง่ือนไขการจองทัวร์และการช าระเงนิ  
 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, สงกรานต์) 
 กรณีท่ีลูกคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกบัทางบริษทัให้ทราบตั้งแต่ท าการจองหากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋
เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาออสเตรเลยีไม่ทันก าหนด และทางบริษทัฯต้องออกตัว๋กบัทางสายการบินทาง
ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบิน มฉิะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ 
การยกเลิกและการคืนเงิน 

 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วนั  
จะไม่เกบ็ค่ามัดจ า 

 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 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงนิค่าตัว๋ได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี ไม่ทันก าหนดการออกตัว๋ กบัทางสายการบิน และ  ผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มดัจ าทั้งหมด 

เอกสารในการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 
กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพ่ือท าวซ่ีาก่อน 21 วนัท าการ  
*** (เน่ืองจากการย่ืนขอวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี ต้องใช้เวลาในการย่ืนวซ่ีา 15 วนัท าการ) *** 



  

เง่ือนไขในการพจิารณาวซ่ีา 
การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาน้ันขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูตเท่าน้ัน  ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย่ืนวซ่ีาไม่สามารถ

แทรกแซงการพจิารณาวซ่ีาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่
จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน 

** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตก าหนด ** 

 
ตั้งแต่วนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกจิการตรวจคนเข้าเมืองและพทิักษ์เขตแดนจะเร่ิมการเกบ็ข้อมูลด้านไบโอ
เมตทริกซ์จากผู้สมคัรทุกท่านที่สมคัรขอวซ่ีาเพ่ือเดนิทางไปประเทศออสเตรเลยี  
***ดังน้ันผู้ย่ืนขอวซ่ีาทุกท่านจะต้องมาตดิต่อที่ศูนย์ย่ืนวซ่ีาออสเตรเลยีด้วยตนเองเพ่ือสแกนลายนิว้มือ***  
1.ส าหรับบุคคลทั่วไป 

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

 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาองักฤษ ) 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, ( ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต )ใบมรณะบตัร  
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกลุ (ถา้มี)  
 หลกัฐานการเงินโดยใช้สมุดเงินฝากตวัจริง หรือ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึ่ง 
เท่าน้ัน!!!  ถ้าให้ส าเนาสมุดเงินฝากไม่สามารถใช้ย่ืนวซ่ีาออสเตรเลยีได้ 

 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 1.  กรณทีี่เป็นพนักงานบริษทัทั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 

2. กรณปีระกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียน
พาณิชย ์และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณที าธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้ าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               
4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้

ส าเนาบตัรขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
2. ส าหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ที่เดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอ 

 หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น  
3. ส าหรับเดก็ ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 

 หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางท่ีท าจากท่ีวา่การอ าเภอ  
 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ขอส าเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเดก็ได้)  
 ส าเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   
 ใบรับรองการท างานงานของบิดา หรือ มารดา 
 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการท างานจากตน้สังกดั  และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  
 หลกัฐานการเงิน (ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  



  

 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
4. ส าหรับผู้ใหญ่ที่อายุเกนิ 75 ปี  

 ต้องซ้ือใบประกนัสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษทัประกนัภัย) จากน้ันย่ืนเอกสารทั้งหมดเข้า
สถานทูตออสเตรเลยีไปก่อนและจากน้ันสถานฑูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพ่ือน าไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานฑูตก าหนดเท่าน้ัน 

5. ส าหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ่นพ านักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้ง
เปล่ียนเป็นหนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 
(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวีซ่าขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 

หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งนีท้างบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกนั 

หมายเหตุ   
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงนิ) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทท่ี์จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือ
เดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองไดพิ้จารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานฑูต    
งดออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มผีู้เดนิทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วนั  

 

 



  

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง   
เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีของท่าน  

 
1.  ช่ือ - นามสกลุ(ภาษาไทย)_______________________________________________________________________ 

     ช่ือ-นามสกลุเดมิ (ในกรณีที่มกีารเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) ________________________________ 

     สาเหตุในการเปล่ืยนช่ือ-นามสกลุ _______________________________________________________________ 

2.  สถานภาพ        โสด         แต่งงานจดทะเบียน        แต่งงานไม่จดทะเบียน       หย่า    หม้าย         

3.  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษ)_____________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน___________________ เบอร์มือถือ ____________________ อเีมล์ ________________________ 

4.  ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ) ____________________________________________________ 

      วนัที่เร่ิมท างาน /  ศึกษา _______________________________________________________________________ 

5.   ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน / สถานศึกษา ________________________________________________________________ 

7.   ต าแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาองักฤษ) ___________________________________________________________ 

      โทรศัพท์ที่ท างาน_____________________________________________________________________________ 

8.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดนิทางไปด้วย ___________________________________________________________________ 

      ความสัมพนัธ์กบัผู้เดินทางร่วมคร้ังนี ้(ระบุ) _______________________________________________________ 

9.   ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศนีม้าก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวซ่ีาจากสถานฑูตใดหรือไม่  เคย __________________________ 

      ไม่เคย   

           
 


