
 

 

ชมเมืองออสเตรเลยีตะวนัตก – ล่องเรือชมบรรยากาศของแม่นําสวอน 

สู่เมืองท่าฟรีแมนเทิล– สวนสาธารณคิงส์พาร์ค 

CAVERSHAMWILDLIFEPARK– พินาเคลิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 

สนุกสนานกบัการเล่นแซนบอร์ด ณ เมืองพินาเคิล 

อิมอร่อยกบัเมนูพิเศษ!! กุง้ล็อบส์เตอร์ 

ถ่ายรูปกบัหมีโคอาล่า ณ WILDLIFEPARK 

โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์(TG) 

 

 

PERTH 

5 DAYS 3 NIGHTS 

40,500.- 



กาํหนดการเดินทาง 
 

เดือน มกราคม 2561 17 - 21 

เดือน กมุภาพนัธ์ 2561 14 - 18 

เดือน มนีาคม 2561 07 – 11 , 21 - 25 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – เพร์ิธ (ประเทศออสเตรเลีย)  

21.30น.  คณะพร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชันที 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบ

เจา้หนา้ทีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร

ในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มกีฎหมายห้ามนําเข้า พืชผกั อาหารสดและแห้งทุกชนิดเข้าเมือง) 

23.59น.  ออกเดนิทางสู่ เมืองเพิร์ธ โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เทียวบินที TG 483 

 

วนัทีสอง เพร์ิธ –ล่องเรือ – เมืองท่าฟรีแมนเทิล - ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค–อสิระช้อปปิง 

07.55น.  เดนิทางถึงสนามบินนครเพร์ิธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลยีตะวันตก(เวลาท้องถินออสเตรเลียเร็วกว่าไทย4ชม.) 

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว หลงัผ่านพิธีการ  

  นาํท่านขึนรถโคช้เดินทางเขา้สู่ ตัวเมืองเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวนัตก รัฐทีมีพืนทีกวา้งใหญ่

ครอบคลุมเนือทีราวหนึงในสามของประเทศและตงัอยู่บนแม่นาํสวอน แม่นาํสายสําคญัและเป็นแม่นาํสายหลกั

ของเมืองเพิร์ธ นาํท่านสู่ท่าเรือทีทนัสมยั ล่องเรือตามแม่นําสวอนเสน้เลือดใหญ่ของเมืองเพิร์ธ  ผ่านชมบรรยากาศ

ของบา้นเรือนของเศรษฐีทีเรียงรายอยู่ริมแม่นาํ อาคารตึกสูงเสียดฟ้าตัด กบัประกายแสงแดดทีกระทบผืนนาํ

สวยงามยิง เรือล่องสู่ เมืองท่าฟรีแมนเทิล ซึงเป็นเมืองท่าทีสําคญัทีสุดของออสเตรเลียตะวนัตก เมือเรือล่องถึง

ท่าเรือฟรีแมนเทิล  อิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพทีสวยงามพร้อมเดินชมบรรยากาศและชอ้ปปิงหาซือของทีระลึกกนั

ตามอธัยาศยั 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) 
บ่าย  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมืองผ่านชมความสวยงามของ ศาลาว่าการเมืองสวนสาธารณะคิงส์พาร์ค 

ซึง อยู่ในพืนทีสูงกว่าตวัเมืองทาํให้เป็นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธทีดียิง ณ ทีนีมีพนัธุ์ไมน้ับพนัชนิด รวมทงัมีการจดั

แปลงดอกไมป่้าให้ชมในแบบทีใกลเ้คียงกบัธรรมชาติทีสุด และเดินทางสู่ ทะเลสาบมองเกอร์ ชืนชมกบัหงส์ดาํ

เป็นสตัวท์อ้งถินและสัตวส์ญัลกัษณ์ของเมืองเพิร์ธ จากนนัถ่ายภาพกบั หอระฆังหรือเบลทาวเวอร์  ชมทศันียภาพ

อนังดงามบริเวณริมอ่าว ผ่านแม่นาํสวอนแม่นาํสายหลกัของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆ 

จากนนันาํท่านไปชอ้ปปิงหาซือสินคา้พืนเมืองทีขึนชือของ ออสเตรเลีย อาทิ วิตามินต่าง ๆ ผลิตภณัฑต่์าง ๆ จาก

ขนแกะ ครีมทาผิว ฯ และอืน ๆ อีกมากมายอาศยั 

คาํ  รับประทานอาหารคําณภัตตาคาร (อาหารจนี) 

 นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรม  QUALITYHOTELAMBASSADOR หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



 

วนัทีสาม อุทยานแห่งชาตยิันเซฟ – SAND DUNES - พนิาเคิล– ช้อปปิง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่SANDDUNESเป็นเนินทรายทีเกิดจากการพดัของลมพดัพาทรายมาทบัถมกนัทีLANCELIN จะ

เป็น SANDDUNES ทีมีทรายสีขาวมาทบัถมกนัจากนนัใหท่้านสนุกสนานกบัการเล่น SANDBOARDจากนนันาํ

ท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติยันเซป ระหว่างทางชมความสวยงามของธรรมชาติทีเลาะเลียบไปตามชายฝัง

ทะเล เดินทางสู่ตอนเหนือของรัฐผ่านเขตทุ่ง  ดอกไมป่้านานาพนัธ์ุทีกาํลงับานสะพรังสวยงามสู่ อุทยานแห่งชาติ

นัมบัง แวะใหท่้านไดถ่้ายภาพทีสวยงามระหว่างการเดินทาง จากนนัเดินทางเขา้สู่ ทะเลทรายพนิาเคิล 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนัณ ภัตตาคาร ( Fish&Chips) 

บ่าย จากนนันาํท่านเดินทางสู่ พินาเคิล คือหินปูนทีโผล่มาจากทะเลทราย นบัเป็นพนัๆชินในบริเวณ 4 ตารางกิโลเมตร

ทีบริเวณนีเมือก่อนคือกน้มหาสมุทร เมือมีการเคลือนตวัของเปลือกโลก บริเวณนีก็ถูกยกขึนมาเป็นพืนดินและใน

ยุคนนัมนัมีหอยจาํนวนมาก และเปลือกหอยจาํนวนมากก็สลายตวัเป็นหินปูน หรือเกิดจากรากของตน้ไม ้โดย

หินปูนไดล้ะลายลงไปในดิน นาํและแร่ธาตุต่างๆก็ถูกดูดซึมไปในราก ส่วนแคลเซียมจะไปเกาะบริเวณรากเมือ

ตน้ไมต้ายก็จะเหลือแคลเซียมเกาะกนัเป็นกอ้น พอหลายลา้นปีต่อมาลมก็พดัเอาทรายออกไปจนเราสามารถเห็น

แท่งหินพินาเคิล สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเขา้สู่เมืองเพิร์ธจากอิสระให้ท่านไดเ้ดินชอ้ปปิงหาซือสินคา้ราคาถูก

ในยา่นแหล่งชอ้ปปิงกลางใจเมืองกนัตามอธัยาศยั 

คาํ   รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ 

 นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรม  QUALITYHOTELAMBASSADOR หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสี เพร์ิธ – ตลาดฟรีแมนเทิล - สวนสัตว์พืนเมือง – โรงงานผลติไวน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเยียมชม ตลาดฟรีเมนเทิลเป็นยา่นชอ้ปปิงทีดีเยียม โดยเฉพาะถา้หากว่าคุณกาํลงัมองหาสินคา้แปลกๆ บน

ถนนเซาธ์เทอเรซกบัปลายถนนไฮสตรีท (ใกลก้บัTHEROUNDHOUSE) มีร้านแฟชนัและร้านขายของใชใ้นบา้น

ทีมียหีอ้ทงัจากต่างประเทศและ ของออสเตรเลียเอง อาร์ตแกลเลอรีแบบร่วมสมยัของศิลปะอะบอริจินและศิลปะ

ออสเตรเลีย สาํหรับสินคา้ราคาถูกนนัหาซือไดต้ามตลาดในฟรีเมนเทิลจากนนันาํท่านชมชีวิตสัตวพื์นเมืองต่าง ๆ 

มากมายของออสเตรเลียทีสวนสัตว์เปิด นําท่านชมความน่ารักของ โคอาล่า สัตว์สัญลักษณ์ของประเทศ

ออสเตรเลีย ถ่ายภาพคู่กบั จิงโจ ้สัตวพื์นเมืองทีมีมากทีสุดในออสเตรเลีย ชมตวัวอมแบต วอลาบี หมาดิงโก ้และ 

อืนๆ อีกมากมาย พร้อมชมการตัดขนแกะ และการใชสุ้นขัในการตอ้นแกะ พร้อมชมการใชบู้มเมอร์แลง อาวุธที

ใชใ้นการล่าสัตวข์องชาวอะบอริจิน คนทอ้งถินของออสเตรเลีย 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู กุ้งล๊อปส์เตอร์ 



บ่าย จากนนันาํท่านไปชม โรงงานผลติไวท์ ซึงประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศทีสามารถผลิตไวท์ทีมีคุณภาพได้

ระดบัโลก ใหท่้านไดช้มขนัตอนการผลิตไวท์ชนิดต่างๆ พร้อมหาซือไวท์คุณภาพดีฝากคนทางบา้น สมควรแก่

เวลานาํท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมืองแลว้อิสระใหท่้านไดเ้ดินชอ้ปปิงหาซือสินคา้ราคาถูกในย่านแหล่งชอ้ปปิง

กลางใจเมืองกนัตามอธัยาศยั 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 

 นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรม  QUALITYHOTELAMBASSADOR หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีห้า ช้อปปิง – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

  *** อสิระตามอธัยาศัย *** ไม่มอีาหารเทียง 

แหล่งชอ้ปปิงในศูนยก์ลางเมืองเพิร์ธเปิดทาํการทุกวนั มีแหล่งชอ้ปปิงหลกั 2 แห่ง คือห้างบนถนนเมอเรยแ์ละ

ถนนเฮย ์นักท่องเทียวทีมาเยือนมกันิยมซืออญัมณีออสเตรเลีย อาทิ เพชร อาร์เกต ทองคาํคาลกูร์ลี และไข่มุก 

ร้านอญัมณีและร้านคา้ของทีระลึกมีอยูม่ากมายตามแหล่งชอ้ปปิงในเพิร์ธ 

 *ย่านคิงสตรีท* 

สุดทางฝังตะวนัตกของเมืองเพิร์ธคือถนนคิงสตรีท ท่านจะไดพ้บเห็นศิลปะ ของชนเผาอะบอริจินในรูปแบบที

ผสมผสานกนัในแกลเลอรีอาร์ต ร้านคาเฟ่ และร้านบูติค ทีนีมีชือว่าเป็นถนนสายชอ้ปปิงสินคา้มีระดบัมากทีสุด

แห่งหนึงของเพิร์ธ อาคารส่วนใหญ่เป็นตึกเก่าทีบูรณะใหม่ ถนนปูดว้ยหินแบบยุคเก่า จึงทาํให ้เรารู้สึกว่ากาํลงั

เดินอยูใ่นอดีต 

 *SUBIACO*  

 ระหว่างถนนเฮยส์ตรีทกบัถนน ROKEBYROAD ในย่าน SUBIACO ซึงอยู่ห่างจากตวัเมืองเพียงแค่5 นาที มี

ร้านคา้ แฟชนัออสเตรเลียมากมาย อุปกรณ์ของใชใ้นบา้น และร้านหนงัสือ ยา่นนีมีชือดา้นแฟชนั มียีหอ้ต่างๆ ของ 

ดีไซน์เนอร์ทงัชายและหญิง ตลาด SUBIACO ทีบนถนน STATIONSTREET ก็เป็นแหล่งชอ้ปปิงทีไม่ควรพลาด 

มีร้านขายสินคา้ เกษตรสดใหม่ ร้านขายของหตัถกรรม เสือผา้ และร้านอาหาร  

 *แคลร์มอนท์ (CLAREMONT)* 

 เป็นทีรู้จกักนัในเรืองแฟชนับูติคและเป็นแหล่งชอ้ปปิงระดบับนเป็นจุดแวะพกัทีดีระหว่างเมืองเพิร์ธกบัชายหาด 

COTTESLOEBEACH เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิง 

  * ฟรีเมนเทิล* 

เป็นยา่นชอ้ปปิงทีดีเยียม โดยเฉพาะถา้หากว่าคุณกาํลงัมองหาสินคา้แปลกๆ บนถนนเซาธ์เทอเรซกบัปลายถนนไฮ

สตรีท (ใกลก้บัTHEROUNDHOUSE) มีร้านแฟชนัและร้านขายของใชใ้นบา้นทีมียีห้อทงัจากต่างประเทศและ 

ของออสเตรเลียเอง อาร์ตแกลเลอรีแบบร่วมสมยัของศิลปะอะบอริจินและศิลปะออสเตรเลียเป็นอีกจุดทีน่าจะไป

เยือน สาํหรับสินคา้ราคาถูกนนัหาซือไดต้ามตลาดในฟรีเมนเทิล 

  ถึงเวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเพร์ิธ ตรวจเช็คสิงของสมัภาระก่อนการเดินทาง 

 



16.20 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เทียวบินที TG 482 

22.20 น.  คณะเดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ… 

 

  

*** สายการบิน และโปรแกรมทีระบุไว้ อาจมีการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม *** 
 

อตัราค่าบริการ 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัวเครืองบิน 

ผู้ใหญ่ 40,500.- 

พกัห้องเดยีว เพมิท่านละ 8,500.- 
 

*** โปรแกรมนีไม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี ท่านละ 5,300 บาท*** 

*** ในการเดินทางในแต่ละครัง จะต้องมีจํานวนผู้เดินทาง 25 ท่านขนึไป *** 

*** กรณผู้ีเดินทางในคณะมไีม่ถึง 25 ท่าน อาจมีการปรับเปลยีนราคา *** 

*** โปรแกรมนีไม่มแีถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ *** 

ราคาไม่รวมตัวคือราคาทไีม่รวมตัวเครืองบินทงัเทยีวบินระหว่างประเทศ และ เทยีวบินภายในประเทศ 

ทิปเจ้าหน้าทขีับรถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 6 AUD ( ต่อวนัในการเดนิทาง) 

เพอืขวญัและกาํลงัใจของเจ้าหน้าทนีะคะ 

 

 
อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป – กลบั ชนัประหยดั ตามสายการบินทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี  

 ค่าโรงแรมทีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ 

 ค่าอาหาร และเครืองดืมตามรายการทีไดร้ะบุในรายการ 

 ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเทียวตามรายการทีระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ทีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

 

 
 

 



อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าภาษมูีลค่าเพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

 ราคาไม่รวมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport 

 ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืม และค่าอาหารทีสงัเพิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิมเติมอีกในภายหลงั 

เงือนไขการจองทัวร์และการชําระเงนิ 

 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) 

 กรณีทีลูกคา้พักอาศัยอยู่ต่างจังหวดัให้แจ้งกบัทางบริษทัให้ทราบตงัแต่ทําการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตวัเครืองบิน

ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตวัมิฉะนนัทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทงัสิน 

 ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตวัเครืองบิน 

มิฉะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 

 ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ หรือก่อนออกตวัเครืองบิน 

มิฉะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ(ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาออสเตรเลยีไม่ทันกําหนดและทางบริษทัฯต้องออกตวักบัทางสายการบินทางลกูค้า

จะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทังหมดก่อนการออกตวัเครืองบิน มิฉะนันทางบริษทัขอสงวนสิทธใินการยกเลกิการให้บริการ 

การยกเลิกและการคืนเงิน 

 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วัน  

จะไม่เกบ็ค่ามัดจํา 

 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนนั ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมดัจาํ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทงัหมด 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด 

 กรณีออกตวัเครืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงนิค่าตวัได้  เพราะเป็นเงือนไขตวักรุ๊ปของสายการบิน 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี ไม่ทันกําหนดการออกตวั กับทางสายการบิน และ  ผลวซ่ีาของ

ท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธใินการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มัดจาํทังหมด 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารในการยืนขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลยี 

กรุณาเตรียมเอกสารในการยืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพือทําวซ่ีาก่อน 21 วนัทําการ  

*** (เนืองจากการยืนขอวีซ่าประเทศออสเตรเลยี ต้องใช้เวลาในการยืนวีซ่า 15 วนัทําการ) *** 

เงือนไขในการพจิารณาวซ่ีา 

การพิจารณาอนุมัติวซ่ีานันขึนอยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูตเท่านนั  ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยืนวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง

การพิจารณาวซ่ีาของสถานทูตได้ ซึงทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจะเดินทางไป

ท่องเทียวยังประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีระบุเท่านัน 

** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามทีสถานทูตกําหนด ** 

 

ตังแต่วันที 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริมการเก็บข้อมูลด้านไบโอ

เมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านทสีมคัรขอวซ่ีาเพือเดนิทางไปประเทศออสเตรเลยี  

***ดงันันผู้ยืนขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาตดิต่อทศูีนย์ยืนวีซ่าออสเตรเลยีด้วยตนเองเพือสแกนลายนวิมือ***  

 

1.สําหรับบุคคลทวัไป 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตาํกวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านทีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ใหแ้นบมาดว้ย)  

 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิม, พืน

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายทีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ทีทาํงาน / ทีอยู ่เพอืใชใ้นการยนืขอวซ่ีา ( ภาษาองักฤษ ) 

 กรณีทีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพมิเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, ( ในกรณีทีคู่สมรสเสียชีวิต )ใบมรณะบตัร  

 สาํเนาใบเปลียนชือ, นามสกลุ (ถา้มี)  

 หลักฐานการเงนิโดยใช้สมุดเงนิฝากตวัจริง หรือStatementทีออกจากธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึง เท่านัน!!!  ถ้า

ให้สําเนาสมุดเงนิฝากไม่สามารถใช้ยืนวีซ่าออสเตรเลยีได้ 

 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัทีท่านทาํงานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่านัน) 

 1.  กรณีทเีป็นพนักงานบริษทัทัวไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกนิ 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์

และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีชือกิจการ และชือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณีทําธุรกิจส่วนตวั(แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้าํหนงัสือชีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)    

4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนนัๆ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยนืต่อสถานทูตได ้  

2. สําหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ทีเดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทวัไป) และขอ 

 หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านนั) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านนั  

3. สําหรับเดก็ ทีไม่ได้เดนิทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพมิเติมดงันี) 

 หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางทีทาํจากทีวา่การอาํเภอ  

 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  

 กรณีผูเ้ดินทางอายตุาํกวา่ 15 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเดก็ได้) 

 สาํเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   



 ใบรับรองการทาํงานงานของบิดา หรือ มารดา 

 กรณีทบีิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  

 หลกัฐานการเงิน (สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตงัแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  

 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. สําหรับผู้ใหญ่ทีอายุเกนิ 75 ปี  

 ต้องซือใบประกันสุขภาพสําหรับผู้ สูงอายุทีเดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษัทประกันภัย) จากนันยืนเอกสารทังหมดเข้า

สถานทูตออสเตรเลียไปก่อนและจากนันสถานทูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพือนําไปตรวจทีโรงพยาบาลทีทาง

สถานทูตกาํหนดเท่านนั 

5. สําหรับบุคคลทีถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถนิพาํนักอยู่ในประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างนอ้ย 1 เดือน ดงันนัตอ้งเปลียนเป็น

หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยนืวซ่ีาได ้ 

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซ่ีาขึนอยู่กบัทางสถานทูต) 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามทีระบุเพือผลประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่าของท่าน *** 

 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย

สุภาพ ทังนีทางบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเติมทาง

บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกนั 

หมายเหต ุ

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะปกติการเดินทางท่องเทียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือสิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเขา้เมืองได้

พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทงัหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีทางสถานทู งดออก

วีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างดา้วทีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ

เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั เนืองจากการ

ท่องเทียวนีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่าน

ปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใช้บริการนันทีทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที

เกิดขึน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทางตํากว่า 25 ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อน 10 วัน  

 

 



กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง 

เพือประโยชน์ในการยืนขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลยีของท่าน  

 

1.  ชือ - นามสกลุ(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________ 

     ชือ-นามสกลุเดมิ (ในกรณีทีมีการเปลยีนชือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) __________________________________________ 

     สาเหตุในการเปลยีนชือ-นามสกลุ _____________________________________________________________________ 

2.  สถานภาพ             โสด             แต่งงานจดทะเบียน          แต่งงานไม่จดทะเบยีน         หย่า    หม้าย         

3.  ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษ)___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน___________________ เบอร์มือถือ ____________________อเีมล์ _____________________________ 

4.  ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ) __________________________________________________________ 

      วนัทีเริมทํางาน /  ศึกษา ____________________________________________________________________________ 

5.   ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ทีทํางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________ 

7.   ตําแหน่งหน้าทีการงาน (ภาษาองักฤษ) _________________________________________________________________ 

      โทรศัพท์ทีทํางาน_________________________________________________________________________________ 

8.  ชือบุคคลทีร่วมเดนิทางไปด้วย _______________________________________________________________________ 

      ความสัมพนัธ์กบัผู้เดินทางร่วมครังนี (ระบุ) ____________________________________________________________ 

9.   ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศนีมาก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรือไม่   เคย _________________________________________ 

    ไม่เคย   

 

 


