
                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

***ไฮไลทโ์ปรแกรมทวัร*์** 

 ชมความงดงามของเมืองเมลเบริน์ 

 เขา้ชมกระท่อมกปัตนัคุก้ 

 อสิระชอ้ปป้ิง หรอืเลอืกซ้ือ OPTIONAL TOUR เกรทโอเช่ียนโรท้  หรอื 

 สถานีรถไฟจกัรไอน ้าโบราณ + ดูนกเพนกวนิเกาะฟิลลปิ 
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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 



                                                  
 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูม ิ– เมลเบิร์น  

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

 ** หมำยเหตุ ** (ออสเตรเลยี มกีฎหมำยห้ำมน ำเข้ำ พืชผกั อำหำรสด และแห้งทุกชนิดเข้ำเมือง) 
00.05 น. ออกเดนิทำงสู่เมลเบิร์น โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่  TG 465  

วนัที่สอง เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่อมกปัตนัคุ้ก – สวนฟิตซอย  

13.05 น. เดนิทำงถึงถึงเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ( เวลำท้องถิ่นออสเตรเลยี เร็วกว่ำไทย 4 ชม.)  หลงัผา่นพิธีตรวจคน
เขา้เมือง รับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่าน ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรียมีช่ือเสียง โกห้รู สะดวกสบาย สวยงาม มีผูค้นหลายชาติ

หลายภาษาในเร่ืองการพกัผ่อนและท่องเท่ียว และเหมาะสมกบัการพกัผ่อนเป็นอยา่งยิ่ง ผสมผสานส่ิงท่ีเก่าแก่ท่ีดีท่ีสุด
ในโลกเขา้กบัส่ิงใหม่ๆ ไดอ้ย่างลงตวั มีสถานท่ีเด่นๆ ท่ีเป็นมรดกตกทอดรักษากนัมาแต่โบราณ เช่น ทิวทศัน์ถนน
โอลเดอร์ฟลีท และเมลเบิร์น ออบเซอร์เวชัน่ เดค บนถนนคอลลินส์ มีศูนยก์ลางแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของประเทศ สินคา้แบรนด์เนมชั้นน า ร้านจ าหน่ายสินคา้ให้เลือกมากมาย น าท่านผ่านชม อำคำรรัฐสภำ เมลเบิร์น 
(MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรก
ของออสเตรเลีย ตั้ งอยู่ริมถนน SPRING STREET ซ่ึงด้านหน้าของอาคาร
รัฐสภาน้ี คือปลายสุดของถนน BOURKE STREET ก่อสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศในซีกโลก
ใต ้มีหอ้งต่างๆ มากถึง 4,500 หอ้ง พ้ืนท่ีใชส้อยกวา้งขวางถึง 250,000 ตาราง
เมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทนัสมยัดว้ยงานศิลปะอะบอริจ้ินหลายพนัช้ิน 
จุดเด่นอยู่ท่ีเสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าท่ีใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี จากนั้นน าท่านเข้า ชมสวนฟิตซอย 
(FITZROY GARDENS) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ เจ้าของฉายา GARDEN CITY อยู่บริเวณ LANSDOWNER 

STREET อุดมไปด้วยตน้ไมร่้มร่ืนและดอกไมน้านาพนัธ์ุท่ีจะออกดอกสวย
สะพร่ังตามฤดูกาลท่ีสวนแห่งน้ี เป็นท่ีนิยมในการถ่ายรูปอีกด้วย เพราะ
บรรยากาศธรรมชาติแสนสวย เชิญชมสวนสาธารณะฟิตซรอย ตั้ งช่ือตาม
ท่านผูว้่าการ เซอร์ชาร์ล ออกุสตุส ฟิตซอย  สวนแห่งน้ีมีอายุเก่าแก่กว่า 150 ปี 
ภายในร่มร่ืนดว้ยพนัธ์ุไมน้านาชนิด อาคารเรือนกระจกท่ีเพาะพนัธ์ุพืชต่างๆ 
น าท่ าน เข้าชม  กระท่อมกัปตัน คุ้ ก  (CAPTAIN COOK'S COTTAGE) 

กระท่อมนกัส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก เป็นผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย เม่ือ ค.ศ. 1770 กระท่อมน้ีเป็นบา้น
ของกปัตนัคุ๊กบา้นกปัตนัคุ๊ก ต่อมาท่านเซอร์ รัสเซีย กริมเวล ไดซ้ื้อมาจากองักฤษ โดยร้ืออิฐออกมาทีละกอ้น แลว้ถูก
ล าเลียงมาทางเรือ และมาประกอบใหม่ท่ีน่ี น ามาตั้งไวท่ี้สวนฟิทซ์รอย เม่ือปี 1934 เพ่ือเป็นของขวญัครบรอบหน่ึงปี
ของรัฐวิคตอเรีย และเพ่ือเป็นเกรียติแก่กปัตนัคุ๊กท่ีมาคน้พบประเทศออสเตรเลีย ภายในบา้นบางอย่างเป็นของดั้งเดิม 
บางอย่างก็เป็นของท่ีท าเลียนแบบข้ึนมาใหม่ น าท่าน ผ่ำนชมโบสถ์เซนต์แพททริค (THE CATHEDRAL OF ST. 
PATRICK ) เป็นโบสถ์คริสต์ นิกายโรมนัคาทอลิก ตั้ งตระหง่านสวยงามและโอ่อ่าเป็นอย่างมาก สร้างข้ึนด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคใน ค.ศ.1858 จนถึงตอนน้ีมีอายุเกือบ 150 ปีแลว้ ถือเป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่อย่างมากของ
เมลเบิร์น ยอดแหลมๆ สร้างในแบบโกธิคท่ีสวยงามและใหญ่โตมากๆ ออกแบบโน WILLIAN WARDAL ลงมือ



                                                  
 

สร้างในปี 1863 จนถึงปี 1939 จึงได้แลว้เสร็จ ตัวโบสถ์สร้างข้ึนด้วย BLUESTONE ประดับตกแต่งด้วย STAIN 
GLASS ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่มีท่อลมถึง 4500 ท่อ 

 ค ่ำ  อสิระอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศัย 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม อสิระช้อปป้ิง – หรือซ้ือ OPTIONAL TOUR (1.เกรทโอเช่ียนโร้ท  2.สถำนีรถไฟจกัรไอน ้ำโบรำณ + ดูนกเพนกวนิ )  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ภำยในโรงแรม  
 **  ท่ำนสำมำรถ ซ้ือทัวร์ เพิม่เตมิ  **  
 1. เกรทโอเช่ียน โร้ท (GREAT OCEAN ROAD) เส้นทางสายโรแมนติค ซ่ึงเป็นแนวชายฝ่ังท่ีสวยงามท่ีสุดใน

ออสเตรเลีย อยูท่างตอนใตข้องเมืองเมลเบิร์น เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในรัฐวิคตอเรีย เชิญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ 
ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินท่ีผุกร่อนไปตามแรงน ้ า แรงลม
ธรรมชาติท่ีมีรูปร่างแปลกตา อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ี พกัผ่อนตากอากาศท่ีดี
แห่งหน่ึงท่ีรายลอ้ม ด้วยรีสอร์ทมากมายท่ีสร้างดว้ยถาปัตยกรรมสมยั
ศตวรรษท่ี 19 นอกจากน้ี ยงัมีจุดชมวิวท่ีความสวยงามแตกต่างกนัเดินทางสู่พอร์ตแคมเบลล ์(PORT CAMPBELL) 
หมู่บา้นชาวประมงอนัทนัสมยัของชาวออสซ่ี เชิญสัมผสักบัทศันียภาพอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิคและลกัษณะ
ภูมิประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใดๆในโลก ถือเป็นเมืองท่าเล็กๆแห่งต านานของสิบสองนักบุญในศาสนาคริสต์ของ
ออสเตรเลีย ท่ีเรียกวา่ "TWELVE APOSTLES" ซ่ึงเป็นรูปหินแกะสลกัท่ีดูน่าเกรงขาม12แนวโขดหินเหนือน ้าทะเล 
มีอายปุระมาณลา้นปี มีนกัท่องเท่ียวมาแวะเท่ียวมาก เพราะท่ีน่ีมีความมหศัจรรยท่ี์ธรรมชาติสร้างสรรคม์าใหไ้ดด่ื้มด ่า
หลงใหลไปกบัเสน่ห์ นบัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีไดรั้บความนิยมมากในรัฐวิคตอเรีย  THE TWELVE 
APOSTLES ซ่ึงตั้งช่ือตาม 12 นกับุญศกัด์ิสิทธ์ิ ของศาสนาคริสต ์เป็นสถานท่ียอดนิยม ท่ีใชถ่้ายท าภาพยนตร์จากทัว่
โลก เกิด จากการแตกตวัของชายฝ่ังทะเล อนัเน่ืองมาจากการกดัเซาะของคล่ืนลมจากมหาสมุทรแปซิฟิค ท่ีพดัเอา
ความเยน็และความชุ่มช้ืนมาจากขั้วโลกใตสู่้ทวีปออสเตรเลีย แหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัตวโ์ลกใตท้ะเลจากนั้นเดินทาง
กลบัสู่เมลเบิร์น 

GREAT OCEAN ROAD (มคีนขับ, อำหำรกลำงวัน 1 ม้ือ ไม่มอีำหำรเย็น) 
**5 คนขึน้ไป รถ 12 ที่น่ัง คนละ 6,000 บำท / 10 คนขึน้ไป รถ 19 ที่นั่ง คนละ 4,600 บำท** 

 2. สถำนีรถไฟจักรไอน ้ำโบรำณ + เกำะฟิลลิป – ดูนกเพนกวิน สถานีรถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็น
เส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินคา้เปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าท่ีว่ิงระยะสั้น ๆ 
ปัจจุบนัได้ถูกดดัแปลงน ามาใช้ในการท่องเท่ียวชมป่า น าท่านนั่ง รถไฟจกัรไอน ้ าโบราณ เพ่ือชมทัศนียภาพอนั
สวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางว่ิงของรถไฟและท่านยงัสามารถนัง่หอ้ยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทศันียภาพ
ตลอดทางท่ีเต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงท่ียงัคงความสมบูรณ์  สวนธรรมชำติเกำะฟิลลิป  อยู่ห่างจากของเมือง
เมลเบิร์น 137 กิโลเมตร ทางตอนใตต้ามเสน้ทางสายเซาทกิ์ปส์แลนด ์นัง่รถประมาณ 2 ชัว่โมง โดยเดินทางขา้มมายงั
เกาะ มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซ่ึงเปิดบริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 เชิญ
เพลิดเพลินกบับรรยากาศสองขา้งทาง ท่ีเต็มไปดว้ยทุ่งหญา้และฟาร์มปศุ
สตัวมี์ทั้งววัเน้ือ, ววันม, แกะ และมา้ เป็นตน้ ซ่ึงบรรยากาศคลา้ยกบัประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ชมฝูงเพนกวินเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป  เขต
อนุรักษน์กเพนกวินแห่งทะเลใต ้มีอาคารนิทรรศการรูปภาพ และเร่ืองราว
เก่ียวกบัสายพนัธ์ุของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป ถือไดว้่า



                                                  
 

เป็นเพนกวินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก เชิญพบกบัความอฒัจรรย ์บริเวณชายหาดซัมเมอร์แลนด์ เพ่ือรอชมพาเหรด
เพนกวิน ทุก ๆ เยน็ เพนกวินจะเดินพาเหรดข้ึนจากทะเลหลงักลบัจากออกหาอาหารตั้งแต่เช้า เป็นวิถีธรรมชาติท่ี
เกิดข้ึนทุกวนั สร้างความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีไดม้าเยือน 

สถำนีรถไฟจกัรไอน ำ้โบรำณ + เกำะฟิลลปิ – ดูนกเพนกวนิ (มีคนขับ, น่ังรถไฟ, อำหำรกลำงวนั 1 ม้ือ อำหำรเยน็ 1 ม้ือ) 
**5 คนขึน้ไป รถ 12 ที่นั่ง คนละ 6,200 บำท, 10 คนขึน้ไปรถ 19 ที่นั่ง คนละ 4,900 บำท** 

ค ่ำ  อสิระอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศัย 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ส่ี อสิระช้อปป้ิง   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ภำยในโรงแรม  
  *** อสิระตำมอธัยำศัย *** 

** สถำนที่แนะน ำ **   ท่านสามารเดิน เท่ียวชม ในเมืองได ้
 ROYALBOTANICGARDENS 
เป็นสวนพฤษศาสตร์ท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของโลก พ้ืนท่ีของสวนมีลกัษณะเหมือนเนินตั้งอยูข่า้งแม่น ้ายาร์รา ท่าน
สามารถดูหงส์ด าวา่ยน ้าอยา่งสง่างาม หรืออาจเดินเล่นบนสนามหญา้ท่ีมีตน้ไมพ้ื้นเมืองแปลกๆ ของออสเตรเลีย อยู่
นบัพนัชนิด และเป็นสถานท่ีปิคนิค ของคนเมือง เมลเบิร์น 
 FLINDERS STREET STATION 
สถานีรถไฟแห่งแรก ออสเตรเลีย ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางเมือง นบัไดว้่าเป็นมีสถาปัตยกรรมคลาสสิค อายุกว่า 
100 ปี มีความส าคญัเหมือนเป็นศูนยก์ลางของสถานีรถไฟประจ าเมือง คลา้ยกบัสถานีรถไฟหวัล าโพงของบา้นเรา 
QUEEN VICTORIA MARKET 
ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ท่ีส าคญัสินคา้ราคาไม่แพง มีทั้งส่วนท่ีเป็นตลาดสด ขายผกั ผลไม ้เน้ือสตัว ์และตลาด
ขายของใช ้เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึก สะอาดและจดัโซนไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ 
MELBOURNE MUSEUM 
เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในซีกโลกใต ้ตวัอาคารของพิพิธภณัฑโ์ดดเด่นสะดุดตา ดว้ยรูปทรงกล่องส่ีเหล่ียมท่ีมีสีสนั
ขนาดใหญ่ อาคารแบ่งเป็น 6 ชั้น อยูใ่ตดิ้น 3 ชั้น เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีรูปแบบทนัสมยั เหมาะส าหรับเดก็ ๆ นกัเรียน และ
นกัศึกษาท่ีจะเขา้มาหาความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ภายในมีร้านคา้ ร้านอาหารเคร่ืองด่ืม โรงภาพยนตร์ ICE 
(INTERACTIVE CINEMA EXPERIENCE) ท่ีมีจอภาพขนาดใหญ่ ระบบเสียงรอบทิศทาง และทุกท่ีนัง่มี
จอคอมพิวเตอร์ใหผู้ช้มไดแ้สดงความคิดเห็น ควบคุมการเดินเร่ือง เล่นเกมส์ต่าง ๆ ร่วมกนั นอกจากน้ี ยงัมีป่าไมซ่ึ้ง
ท าจ าลองไวเ้หมือนจริง มีสัตวต่์าง ๆ กวา่ 20 ประเภท ตน้ไมพ้นัธ์ุต่าง ๆ ร่วม 10,000 ชนิด 
MELBOURNE AQUARIUM 
เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ตั้งอยูริ่มแม่น ้ายาร์ร่า และสร้างลึกลงไปใตแ้ม่น ้ายาร์ร่า โดยแยกประเภทของสตัวน์ ้าชนิดต่าง ๆ ตาม
ระดบัความลึกของน ้าท่ีมนัอาศยัอยู ่บนชั้นลอยมีสระหิน ซ่ึงสามารถมองเห็นเหล่าปลาดาว ปูเสฉวน นอกจากน้ี ยงัมีตู้
โชวแ์มงกะพรุนพนัธ์ุต่าง ๆ ปะการัง รวมไปถึงมีโซนท่ีเป็นอุโมงคลึ์กลอดใตท้อ้งน ้า ใหน้กัท่องเท่ียวชมส่ิงมีชีวิตใต้
ทะเล โดยสามารถทดลองด าน ้าลงไปหยอกลอ้กบัปลาฉลามไดอี้กดว้ย 
 EUREKA SKYDECK 88 
 เป็นอาคารสูงท่ีสุดของเมือง เมลเบิร์น บนชั้นท่ี 88 ทุกสายตาจะไดม้องเห็นวิวของกรุง เมลเบิร์น ในมุมมองแบบพา



                                                  
 

โนรามา หรือ 360 องศา เห็นแม่น ้า ยาร์รา ท่ีไหลคดเค้ียว เห็นการแบ่งผงัเมือง เมลเบิร์นท่ีเป็นระเบียบ นอกจากนั้น 
ดา้นบนยงัมีกิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวเสียวเล่น ดว้ยการไปยืนบนกระจกใส 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ สนำมบินเมลเบิร์น  – สนำมบินสุวรรณภูม ิ      

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ภำยในโรงแรม  
 หลงัอำหำรเช้ำ อสิระเดนิเล่นช้อปป้ิง ตำมอธัยำศัย  

เดินเล่นชอ้ปป้ิงย่าน เฟดเดอเรชัน่ สแควร์ FEDERATION SQUARE อยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น เป็นจุดเช่ือมศูนยก์ลาง
เมืองกบัแม่น ้ า ยาร์ร่า เป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรม งานเทศกาล วฒันธรรม ท่ีพกั และมีลานเปิดกวา้งส าหรับ
เป็นท่ีสาธารณะ เฟดเดอเรชัน่แสควร์ เป็นท่ีตั้งของศูนยร์วมศิลปะของออสเตรเลีย มี IAN POTTER CENTRE: NGV 
AUSTRALIA และแกลลอร่ี อาร์ต 20 แกลลอร่ีกต็ั้งอยูท่ี่ เฟดเดอเรชัน่ แสควร์แห่งน้ีจากนั้นใหท่้าน อิสระชอ้ปป้ิง
ไม่ว่าจะเป็น DAVID JONE และ MYER ท่ีตั้งอยู่ท่ีถนน BOURKE STREET ซ่ึงเป็นแหล่งรวมสินคา้ แบรนดเ์นมชั้น
น า ไม่ว่าจะเป็นครีม , เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นอกจากนั้น ใกล ้ๆ กนัยงัมีร้านคา้ช่ือดงั ร้านอาหาร ร้านขายสินคา้ท่ี
ระลึก อยูบ่ริเวณน้ี  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
15.15 น. ออกเดนิทำงจำกสนำมบินเมลเบิร์น โดยสำยกำรบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 466 
20.35 น. เดนิทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพ 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   

           


