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เมลเบร์ิน 5 วัน 2 คืน 
ชมเมอืงเมลเบร์ิน เมอืงทีน่่าอยู่ของประเทศ ชมเมอืงแห่งศิลปะ เดินทางไปกับ

เส้นทางสายโมแมนติคเกรทโอเชีย่นโร้ด 
 และขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมชมิกุ้งมังกร  

โดยสายการบนิไทย (TG) 

เมลเบิรน์  เมอืงหลวงของรฐัวคิตอเรยี ชมสถาปัตยกรรมสไตลย์โุรปของอาคารบา้นเรอืนต่างๆ ในตวัเมอืง  
เกรทโอเชีย่นโร้ด   เพลดิเพลนิไปกบัเสน้ทางสายโรแมนตคิเลยีบมหาสมทุรแปซฟิิค ชมธรรมชาตริมิมหาสมทุรและ 
 Twelve Apostles จากต านานโบราณ พรอ้มชมทศันียภาพอนังดงาม 
เกาะฟิลลิป ชมนกเพนกวนิเดนิกลบัรงัในยามพระอาทติยต์กดนิ พรอ้มใหท้า่นชมิกุง้มงักรเลศิรส  

 
 

ก าหนดการเดินทาง  11-15 / 23-27    เดือนสิงหาคม 2560 
   06-10 / 20-24 / 27 ก.ย.-01 ต.ค. เดือนกนัยายน 2560 
   18-22 / 25-29     เดือนตลุาคม 2560 
   15-19 / 22-26    เดือนพฤศจิกายน 2560 
   06-10 / 10-15    เดือนธนัวาคม 2560 
  

วนัแรก  กรงุเทพฯ 
21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์D 7-12 สายการบนิไทย  เจา้หน้าทีค่อย

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทา่นดา้นเอกสารและกระเป๋าสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง เมลเบิรน์-สวนฟิตซรอย-กระท่อมกปัตนัคุก๊-ชมเมือง 
00.15 น. เหริฟ้าสูน่ครเมลเบริน์ประเทศออสเตรเลยี  โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG465  

12.05 น. เดนิทางถงึนานาชาตทิลูามารนี นครเมลเบริน์ประเทศออสเตรเลยี น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากรนครเมลเบริน์ เมอืงหลวงของรฐัวคิตอเรยี ถอืเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองของประเทศ
ออสเตรเลยี และยงัเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นความน่าอยูท่ีส่ดุในโลกอกีเมอืงหนึ่ง  
จากนัน้น าทา่นชมสวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ซึง่การจดัสวนทีน่ี่หากมองจากมมุสงูจะ
เป็นรปูลายธงชาตอิงักฤษ และชมดอกไมน้านาชนดิจากศนูยอ์นุบาลพนัธุไ์ม ้ น าทา่นชมกระท่อม
กปัตนัคุก๊  นกัส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลยี เมือ่ ค.ศ. 1770 ทีท่า่น
เซอร ์รสัเซยี กรมิเวล ไดซ้ือ้มาจากองักฤษ โดยรือ้อฐิออกมาทลีะกอ้น แลว้ถกูล าเลยีงมาทางเรอื และ
มาประกอบใหมท่ีน่ี่ น ามาตัง้ไวท้ีส่วนฟิตซรอย เมือ่ปี 1934 เพือ่เป็นของขวญัครบรอบหนึ่งปีของรฐั
วคิตอเรยี และเพือ่เป็นเกยีรตแิกก่ปัตนัคุ๊กทีม่าคน้พบประเทศออสเตรเลยี  
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จากนัน้น าทา่นชมยา่นใจกลางเมอืงหรอืซติีเ้ซน็เตอรข์องเมอืงเมลเบริน์ ผา่นชมยา่นต่าง ๆ อาท ิ 
ยา่นรา้นคา้ใจกลางเมอืง  สถานีรถไฟ  แมน่ ้ายารา่ซึง่เป็นแมน่ ้าสายหลกัของเมอืงเมลเบริน์ หรอื
รฐัสภาทีส่รา้งขึน้ตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป ซึง่ปัจจบุนัยงัคงใชเ้ป็นทีป่ระชมุของคณะว่าการรฐั
วคิทอเรยี  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้จากยา่นใจกลางเมอืงยา่นถนนสแวนสตนั, ถนนอลซิาเบธ หรอื
ถนนคอลลนิส ์ เป็นตน้ ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นแบรนดเ์นมของประเทศออสเตรเลยี อาท ิ รอ็คซี,่ 
ควกิซลิเวอร,์ บลิลาบอง เป็นตน้ หรอืใหท้า่นเลอืกชมสนิคา้จากหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัเดวดิโจนส ์ ให้
ทา่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์ดวดิโจนสแ์ละครมีบ ารงุผวิอกีมากมาย  

ค ่า  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Mercure Hotel Welcome, Melbourne หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีส่าม         เมลเบิรน์-เกาะฟิลลิป-โรงงานชอ็คโกแลต็-ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน-เมลเบิรน์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

จากนัน้น าทา่นสูต่อนใตข้องรฐัวคิทอเรยี สูเ่ขตอนุรกัษ์ธรรมชาต ิผา่นเมอืงซานเรโม เมอืงทีอ่ดตีเคย
เป็นเมอืงทา่การประมงของรฐั จากนัน้น าทา่นชม Amaze 'N Things ใหท้า่นจะไดส้นุกสนาน
เพลดิเพลนิไปกบั กจิกรรมต่างๆทีใ่หค้วามบนัเทงิและเป็นทีช่อบใจทัง้ผูใ้หญ่และเดก็ ซึง่ภายใน
อาคารมกีารออกแบบทีไ่มซ่ ้ากนั ม ีหอ้งพกั Illusions, เขาวงกต กระจกหอ้งหมนุ และโฮสตข์องสิง่ที่
น่าตื่นเตน้และทา้ทาย อืน่ ๆ รวมทัง้ OUT LOOK!! สไลด ์ซึง่เป็นสไลดใ์นแนวตัง้ทีส่งูทีส่ดุในรม่และ
ดา้นนอกยงัมเีขาวงกตไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุของออสเตรเลยีใหท้า่นไดท้า้ทาย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบฟิชแอนดช์ปิ 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่ โรงงานชอ็คโกแลต็ Pannys Amazing World of Chocolate ใหท้่านไดช้มการ

ผลติ, มา่นน ้าตกชอ็คโกแลต็ขนาดใหญ่, หมูบ่า้นจ าลองชอ็คโกแลต็ และชอ็คโกแลต็รปูแบบต่าง ๆ 
มากมาย พรอ้มใหท้า่นชมิรสชาตแิสนอรอ่ยและเลอืกซือ้เป็นของฝาก 

ค ่า  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พร้อมล้ิมรสกุ้งมงักร เสิรฟ์พร้อมไวน์ขาว 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เกาะฟิลลิป เขตอนุรกัษ์นกเพนกวนิ เมือ่ถงึยามพระอาทติยต์กดนิ   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูช่ายหาดซมัเมอรแ์ลนด ์น าทา่นชม ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน ทีข่ ึน้
จากทะเลเดนิเรยีงรายอยา่งน่ารกักลบัสูร่งั ซึง่เพนกวนิในแถบซกีโลกใตแ้หง่นี้ เรยีกว่าแฟรร์ีเ่พนกวนิ
หรอืเพนกวนินางฟ้า เป็นเพนกวนิทีม่ขีนาดเลก็หรอืพนัธุเ์ลก็ทีส่ดุ ซึง่โตเตม็ทีม่ขีนาดตวัเพยีงราว 30-
33 เซนตเิมตรเทา่นัน้  ในยามเชา้ จะพากนัออกจากรงัไปหากนิในทะเล เมือ่ยามพระอาทติยต์กดนิจะ
กลบัสูร่งั ปัจจบุนัเพนกวนิชนดินี้เหลอืน้อยลงมาก ดงันัน้ทางรฐับาลจงึมกีารจดัการเพือ่อนุรกัษ์สาย
พนัธุน์กเพนกวนิเหล่านี้ พรอ้มทัง้ขยายพนัธุใ์หม้ากขึน้และท าการส ารวจชวีติความเป็นอยูแ่ละการ
ดแูลอยา่งใกลช้ดิ อสิระใหท้า่นชมความน่ารกัของเหล่าเพนวกนินี้ตามอธัยาศยัในบรเิวณรมิทะเลหาด
ซมัเมอรแ์ลนด ์ (หา้มถ่ายรปูหรอืถ่ายวดิโิอ เนื่องจากแสงแฟลชจะท าลายระบบประสาทและการ
มองเหน็ของนกเพนกวนิ) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูต่วัเมอืงเมลเบริน์  
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Mercure Hotel Welcome, Melbourne หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีสี่ ่       เมลเบิรน์-เกรทโอเชีย่นโร้ด-เมลเบิรน์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเลยีบชายฝัง่มหาสมทุรแปซฟิิคตอน ใต ้ ตามเสน้ทางสาย เกรทโอเช่ียนโร้ด 

สู ่พอรต์แคมเบลล ์หมูบ่า้นชาวประมงอนัทนัสมยัของชาวออสซี ่สมัผสักบัทศันียภาพทีจ่ดัเขา้ข ัน้
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สวยงามทีส่ดุคณุจะตอ้งตะลงึกบัภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมทุรแปซฟิิค และลกัษณะภมูิ
ประเทศทีไ่มเ่หมอืนทีใ่ด ๆ ในโลก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าทา่นชมปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองหนิ  Twelve Apostles ซึง่ตัง้ชือ่ตาม 12 นกับุญศกัดิส์ทิธิ ์

ของศาสนาครสิตเ์ป็นสถานทีย่อดนิยม ทีใ่ชถ้่ายท าภาพยนตรจ์ากทัว่โลก เกดิจากการแตกตวัของ
ชายฝัง่ทะเล อนัเนื่องมาจากการกดัเซาะของคลื่นลมจากมหาสมทุรแปซฟิิค ทีพ่ดัเอาความเยน็และ
ความชุม่ชืน้มาจากขัว้โลกใตสู้ท่วปีออสเตรเลยี แหล่งอดุมสมบรูณ์ของสตัวโ์ลกใตท้ะเล อนัเป็นตน้
ก าเนิดของภาพยนตรเ์รือ่ง JAWS ทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสู่ตวัเมอืง
เมลเบริน์     

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินครเมลเบริน์ 

23.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 462 
 

วนัทีสี่ ่       กรงุเทพฯ 
 

06.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ.... 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศหรือความล่าช้าของสายการบิน
หรือสภาพการจารจร หรือ เหตจุารจล หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดท่ีมีผลกบัการเดินทางและรายการ

ทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
 

อตัราค่าเดินทาง  11-15 / 23-27    เดือนสิงหาคม 2560 
   06-10 / 20-24 / 27 ก.ย.-01 ต.ค. เดือนกนัยายน 2560 
   18-22 / 25-29     เดือนตลุาคม 2560 
   15-19 / 22-26    เดือนพฤศจิกายน 2560 
   06-10 / 10-15    เดือนธนัวาคม 2560 
 

เมลเบิรน์ 5 วนั (TG) ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ราคาทา่นละ 45,900 22,500 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 45,900 22,500 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 43,900 21,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมเ่สรมิเตยีง) 42,900 20,900 

ทา่นทีป่ระสงคจ์ะพกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,000 5,000 

ผูใ้หญ่ทา่นทีต่อ้งการพกั 3 ทา่น ทา่นทีส่าม ลด 500 500 
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**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,000 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,000 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 
**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั** 
 

หมายเหตุ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน หากผู้โดยสารมี

จ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางและ
เปล่ียนแปลงอตัราค่าเดินทาง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิว 

 กรณีท่านท่ีต้องการเดินทางโดยแยกกลบั ไม่ต้องการกลบัพร้อมคณะ กรณุาแจ้งความจ านงกบัเจ้าหน้าท่ี
เพ่ือท าการจองตัว๋แยกกลบั โดยมีค่าธรรมเนียมท่านละ 4,500 บาท และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนันับจากวนั
กลบัของคณะ และหากมีการเปล่ียนแปลงวนักลบัแล้ว ไม่สามารถเปล่ียนกลบัคืนหรือเปล่ียนซ า้สองได้ 
และการแยกกลบัโดยใช้ตัว๋หมู่คณะไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ีออกได้ จะต้องเป็นสนามบินตาม
โปรแกรมทวัรเ์ท่านัน้ หากมีความต้องการแยกกลบันอกเงื่อนไขน้ี จะต้องซ้ือตัว๋โดยสารเป็นตัว๋เด่ียวและ
มีค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋เด่ียว เชค็ราคาได้จากเจ้าหน้าท่ีทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว ท่านจะต้องด าเนินการย่ืนวีซ่าด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการใน
การย่ืนวีซ่า ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ- เมลเบริน์-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 
วนัที ่ 05 พ.ค.2560 
 

อตัรานี้ไมร่วมบรกิาร 
 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์  คา่ซกัรดี 
ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่ออสเตรเลยีและคา่บรกิาร ช าระพรอ้มคา่ทวัรท์า่นละ 5,000 บาท 
 คา่ทปิพนกังานขบัรถ, คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ทีจ่ะตอ้งช าระเพิม่พรอ้มคา่ทวัร ์ทา่นละ 1,000 บาท 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั

ประกนัภยัต่าง ๆ  
 

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดั
จ าทัง้หมด 
 

การยกเลิก 

 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิทัง้หมด 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่20,000.- บาท และคา่ 
วซี่าตามทีส่ถานทตูเรยีกเกบ็ 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใด วซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่
มดัจ า  

 

หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทาไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนื
เงนิได ้

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
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ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและ
หอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่ง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย 
(การย่ืนวีซ่า ให้ผู้เดินทางเตรียมเอกสารทัง้หมดให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ตามรายละเอียดด้านล่างน้ี เน่ืองจาก
ปัจจบุนัมีผู้เดินทางเข้าไปพกันักในประเทศออสเตรเลียมากมาย ท าให้การพิจารณาวีซ่าเป็นไปอย่างเข้มงวด 
ดงันัน้เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการพิจารณา จึงขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางทุกท่าน กรอกรายละเอียด
ตามฟอรม์ด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐานการย่ืนขอวีซ่าด้วย) 
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี

รายละเอยีดการเขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 
เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนา
บตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธรุกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอื
รบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีน

สมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั 
ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   
(กรณีนี้หากความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
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 สมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยฉ์บบัจริง หรือ Bank Statement ออกโดยธนาคารอพัเดทไม่เกิน 15 วนั และ
ออกย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 6 เดือนและต้องมีตราประทบัจากธนาคารทุกหน้า   
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา 
- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรอง

คา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพนัธเ์พือ่ชี้แจงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  
โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็
ตาม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท า
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 เดก็อายตุ ่ากว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา) ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทางไปต่างประเทศ
ออกโดยเขตหรอือ าเภอจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจาก
มารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา หรอืถา้ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา 
ทัง้คูจ่ะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัผูอ้ืน่โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชย
คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของ
บดิาหรอืมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

 กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร  

 ผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลทีส่ถานทตูก าหนดให ้ พรอ้มมขีอ้ความรบัรองจาก
แพทยว์่าสามารถเดนิทางไปต่างประเทศไดโ้ดยล าพงัโดยมติอ้งมผีูด้แูลโดยจะตอ้งใหแ้พทยก์รอกรายละเอยีด
สขุภาพไดจ้ากแบบฟอรม์ของสถานทตูออสเตรเลยีเทา่นัน้ และผูเ้ดนิทางทีอ่ายเุกนิ 75 ปี จะตอ้งเตรยีมพาสปอรต์
และรปูถ่ายส าหรบัไปตรวจสขุภาพดว้ย และใบประกนัสขุภาพ (จากบรษิทัประกนัภยั) 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิ
วซี่าของทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซี่า ทา่นจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมา
แสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแก่สถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั
ประเทศตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่
ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจาก
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ทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                       

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

 
 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย)....................................................     

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วนัเกิด .................................. สถานที่ เกิด ............................ 

 วนัออกหนงัสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... 

2.  สถานภาพ        โสด         แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่        

 หมา้ย 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ....................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย ์      โทรศพัทบ์า้น - -

    โทรศพัทมื์อถือ - -

            
 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

6.  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................. 

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................... 
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 โทรศพัท ์ - -    หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) 

   

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)...................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ออสเตรเลียครั้งสุดทา้ยหรือไม ่    __    ไมเ่คย     เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

 ตัง้แตว่นัท่ี - -   ถึงวนัท่ี - - 

  รวม           วนั 

----------------------------------------------- 
 


