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ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

เดือน พฤษภำคม 2562  8 - 13, 22 - 27 
เดือน มิถุนำยน 2562 12 - 17, 21 - 26 
เดือน สิงหำคม 2562 07 - 12, 16 - 21   

 

วันแรก กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย)  

21.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ันท่ี 4 ประตู 4 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย พบ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเชค็สัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง 

  ** หมำยเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมำยห้ำมน ำเข้ำ พืชผัก อำหำรสด และแห้งทุกชนิดเข้ำเมือง) 
23.59 น.  ออกเดินทำงสู่ เมืองเพิร์ธ โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 483 

วันที่สอง เพิร์ธ – สวนสัตว์พืน้เมืองแคเวอร์แชมป์ ไวด์ไลฟ์ ปำร์ค + ทัมบูลกัมฟำร์ม –  ไร่ไวน์ซำนดัลฟอร์ด -  ชิมไวน์  

07.55 น.  เดินทำงถึงสนำมบินนครเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก (เวลำท้องถิ่นออสเตรเลียเร็วกว่ำไทย        
1 ชม.)  หลังผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมือง รับกระเป๋ำเรียบร้อยแล้ว หลังผ่ำนพิธีกำร  
 จากนั้นน าท่านชมหุบเขาสวอนวลัเล่ยห์รือหุบเขาสวอนริมฝ่ังแม่น ้าสวอน ชมทศันียภาพอนังดงามของเมืองเพิร์ธ
น าท่านชมชีวิตสัตวพ้ื์นเมืองต่าง ๆ มากมายของออสเตรเลียท่ี สวนสัตว์พื้อเมือง CAVERSHAM WILDLIFE 
PARK น าท่านชมความน่ารักของ โคอาล่า สัตวส์ัญลกัษณ์ของประเทศออสเตรเลีย ถ่ายภาพคู่กบั จิงโจ้ สัตว์
พ้ืนเมืองท่ีมีมากท่ีสุดในออสเตรเลีย ชมตวัวอมแบต วอลาบี หมาดิงโก ้และ อื่นๆ อีกมากมาย พร้อมชมกำรตัดขน
แกะ บริเวณของ ทัมบูลกัมฟำร์ม ซ่ึงอาชีพน้ีถือเป็นอาชีพหลกัของชาวออสซ่ีท่ีท าฟาร์มและขนแกะน้ียงัเป็นสินคา้
ส่งออกท่ีส าคญัของชาวออสซ่ีอีกดว้ย และการใชสุ้นขัในการตอ้นแกะ พร้อมชมการใชบู้มเมอร์แลง อาวธุท่ีใช้ใน
การล่าสัตวข์องชาวอะบอริจ้ิน คนทอ้งถิ่นของออสเตรเลีย  

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร สไตล์ BBQ 
บ่ำย จากนั้นน าท่านชมและช้อปป้ิง MARGARET RIVER CHOCOLATE FACTORY & HONEY  ให้ท่านชม

ช็อกโกแล็ตชนิดต่าง ๆ พร้อมชมกรรมวิธีการผลิตช็อกโกแลต จากนั้นให้ท่านเดินทางสู่ไร่ไวน์ซำนดัลฟอร์ด 
(SANDALFORD WINERY) เป็นไร่ไวน์ท่ีมีช่ือเสียงมากอนัดบัหน่ึงของเมืองเพิร์ท สามารถสัมผสัทศันียภาพอนั
แสนงดงามของไร่องุ่น พร้อมชิมไวน์ ซ่ึงประเทศออสเตรเลียถือวา่เป็นประเทศท่ีสามารถผลิตไวทท่ี์มีคุณภาพได้
ระดบัโลก พร้อมหาซ้ือไวทคุ์ณภาพดีฝากคนทางบา้น และสามารถเลือกซ้ือกลบัมาเป็นของขวญั ของฝากได ้

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพักโรงแรม NOVOTEL VINES RESORT หรือเทียบเท่ำ 
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วันทีส่ำม ชมเมืองฟรีแมนเทิล - อำคำรรำวนด์เฮำส์ - ตลำดฟรีเมนเทิล  -  ชมเมืองเพิร์ธ - เบล ทำวเวอร์  

  เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเขา้สู่เมืองฟรีแมนเทิล (FREMANTLE) เป็นเมืองท่าส าคญัโดยสมยัอดีตจนกระทัง่ปัจจุบนัห่างจาก

ตวัเมืองเพิร์ทเพียง 15 กิโลเมตร ฟรีแมนเทิลเป้นเมืองท่ีมีประวติัสาสตร์ในฐานะของอดีตเรือนจ า อีกทั้งยงัเป็นเมือง
ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนังดงามแบบวกิตอเรียและเอด็เวร์ิดเดียนท่ีมีเอกลกัษณ์ไม่ซ ้ าเมืองใดในออสเตรเลีย  จากนั้นน า
ท่านชม รำวนเฮ้ำส์ (ROUND HOUSE) เป็นอาคารรูปทรง 12 เหลี่ยมมีอายุกวา่ 180 ปีซ่ึงถือไดว้า่มี ความเก่าแก่มาก
ท่ีสุดในรัฐออสเตรเลยีตะวนัตก ตั้งอยู่บนเนินเขา ซ่ึงสามารถมองเห็นววิท่าเรือที่สวยงาม โดยมีจุดประสงค์ใชเ้ป็นท่ี
คุมขงัผู ้ท่ีท าผิดกฎหมาย  จากนั้นน าท่านชม MONUMENT HILL ซ่ึงมีความสูงถึง 14 ม. ก่อสร้างโดยดอน
น่ีบรู๊คสโตน ดว้ยเงินงบประมาณของประชาชนเมืองฟรีแมนเทิลในปี 1928 เป็นศุนย์กลางท่ีเป็นเนินเขาไวส้ าหรับ
เป็นท่ีระลึกของทหารหาญ 59,330 คนท่ีเสียพลีชีพตนเองในสงครามโลก  

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรท้องถิ่น) 
บ่ำย จากนั้นใหท่้านชมท่าเรือประมงประจ าเมืองและตลำดฟรีเมนเทิล เป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีดีเยี่ยม โดยเฉพาะถา้หากวา่คุณ 

ก าลงัมองหาสินคา้แปลกๆ บนถนนเซาธ์ เทอเรซกบัปลายถนนไฮสตรีท (ใกลก้บั THE ROUND HOUSE) มีร้าน
แฟชัน่และร้านขายของใชใ้นบา้นท่ีมียี่หอ้ทั้งจากต่างประเทศและ ของออสเตรเลียเอง อาร์ตแกลเลอร่ีแบบร่วมสมยั
ของศิลปะอะบอริจินและศิลปะออสเตรเลีย ส าหรับสินคา้ราคาถูกนั้นหาซ้ือไดต้ามตลาดในฟรีเมนเทิล (ตลาดฟรี
แมนเทิลเปิดศุกร์-อาทิตย์) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นไปบนเมืองแห่งประวติัศาสตร์พร้อมถ่ายภาพกบัอาคาร
บา้นเรือนกบัสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ อาทิเช่น ดิเอสพรานาด, อ่าวประมงเดอะฟิชเชอร์แมนฮาร์เบอร์, นอร์ทบริดจ ์
เป็นตน้  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตัวเมืองผ่ำนชมควำมสวยงำมของเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก 
รัฐท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ครอบคลุมเน้ือท่ีราวหน่ึงในสามของประเทศและตั้งอยู่บนแม่น ้ าสวอน แม่น ้ าสายส าคญัและ
เป็นแม่น ้าสายหลกัของเมืองเพิร์ธ น าท่าน ชมเมือง ผ่ำนชมอำคำรรัฐสภำ  ศำลำว่ำกำรประจ ำเมือง  สวนสำธำรณะ
คิงส์พำร์ค ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีสูงกวา่ตวัเมืองท าใหเ้ป็นจุดชมววิเมืองเพิร์ธท่ีดียิ่ง ท่ีน่ีมีพนัธ์ุไมน้บัพนัชนิด รวมทั้งมีการ
จดัแปลงดอกไมป่้าใหช้มในแบบท่ีใกลเ้คียงกบัธรรมชาติท่ีสุด และเดินทางสู่ ทะเลสาบมองเกอร์ ช่ืนชมกบัหงส์ด า
เป็นสัตวท์อ้งถิ่นและสัตวส์ัญลกัษณ์ของเมืองเพิร์ธ จากนั้นถ่ายภาพกบั หอระฆังหรือเบลทำวเวอร์ ชมทศันียภาพอนั
งดงามบริเวณริมอ่าว ผ่านแม่น ้าสวอนแม่น ้าสายหลกัของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆจากนั้นน า
ท่านไปชอ้ปป้ิงหาซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือของ ออสเตรเลีย อาทิ วติามินต่าง ๆ ผลิตภณัฑต่์าง ๆ จากขนแกะ ครีม
ทาผิว  และอื่น ๆ อีกมากมายอาศยั 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพักโรงแรม MERCURE  PERTH หรือเทียบเท่ำ 
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วันทีส่ี่ มี 2 เส้นทำงให้ท่ำนได้เลือกเพลิดเพลนิ  **แต่ละเส้นทำงต้องมีผู้เดินทำงอย่ำงน้อย 10 ท่ำน หำกไม่ถึงเพิ่มท่ำนละ 
 2,000 บำท**        

  เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
OPTION 1:  อุทยำนแห่งชำตินัมบัง – SAND DUNES - พินำเคิล - เพิร์ท - อำหำรกลำงวันสุดพิเศษ เสริฟด้วยเมนูกุ้งล๊อปเตอร์ 
 น าท่านเดินทางสู่ SAND DUNES เป็นเนินทรายท่ีเกิดจากการพดัของลมพดัพาทรายมาทบัถมกนัท่ี LANCELIN จะ

เป็น SAND DUNES ท่ีมีทรายสีขาวมาทบัถมกนัจากนั้นใหท่้านสนุกสนานกบัการเล่น SAND BOARD จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ วนอุทยำนแห่งชำติยันเซป ระหว่างทางชมความสวยงามของธรรมชาติท่ีเลาะเลียบไปตามชายฝ่ัง
ทะเล เดินทางสู่ตอนเหนือของรัฐผา่นเขตทุ่ง  ดอกไมป่้านานาพนัธ์ุท่ีก าลงับานสะพร่ังสวยงามสู่ อุทยำนแห่งชำตินัม
บัง แวะใหท่้านไดถ้่ายภาพท่ีสวยงามระหวา่งการเดินทาง จากนั้นเดินทางเขา้สู่ ทะเลทรำยพินำเคิล 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (พิเศษ เมนู กุ้งล๊อปส์เตอร์ ท่ำนละ คร่ึงตัว) 
บ่ำย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พินำเคิล คือหินปูนท่ีโผล่มาจากทะเลทราย นบัเป็นพนัๆ ช้ินในบริเวณ 4 ตารางกิโลเมตร 
  ท่ีบริเวณน้ีเม่ือก่อนคือกน้มหาสมุทร เม่ือมีการเคลื่อนตวัของเปลือกโลก บริเวณน้ีก็ถูกยกข้ึนมาเป็นพ้ืนดินและใน
  ยุคนั้นมนัมีหอยจ านวนมาก และเปลือกหอยจ านวนมากก็สลายตวัเป็นหินปูน หรือเกิดจากรากของตน้ไม ้โดย 
  หินปูนไดล้ะลายลงไปในดิน น ้าและแร่ธาตุต่างๆก็ถกูดูดซึมไปในราก ส่วนแคลเซียมจะไปเกาะบริเวณรากเม่ือ
  ตน้ไมต้ายก็จะเหลือแคลเซียมเกาะกนัเป็นกอ้น พอหลายลา้นปีต่อมาลมก็พดัเอาทรายออกไปจนเราสามารถเห็น
  แท่งหินพินาเคิล สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเขา้สู่เมืองเพิร์ธ จากอิสระใหท่้านไดเ้ดินชอ้ปป้ิงหาซ้ือสินคา้ราคาถูก
  ในย่านแหล่งชอ้ปป้ิงกลางใจเมืองกนัตามอธัยาศยั 
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพักโรงแรม MERCURE  PERTH หรือเทียบเท่ำ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTION 2:  ร็อคกิ้งแฮม-ล่องเรือชมแมวน ้ำ-PENGUIN ISLAND - ชมโลกใต้ทะเล THE AQUARIUM OF WESTERN 
AUSTRALIA   

 

น าท่านเดินทางสู่ร็อคกิง้แฮม เพ่ือน าท่านล่องเรือสู่เกำะเพนกวิ้น (PENGUIN ISLAND) เกาะเล็กๆท่ีตั้งอยู่ในเขต
อุทยาน SHOALWATER ISLANDS MARINE PARK ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของสัตวน์ ้ าใตท้อ้งทะเลรวมทั้งปลาโลมา ท่าน
จะไดเ้ห็นวถิีชีวติของสัตวน์านาชนิด อาทิ แมวน ้ า, นกเพนลิแกน, นกเหยี่ยวกินปลา, หรือนกเล็กๆ ท่ีหากินอยู่ใน
บริเวณน้ีมากกวา่ 50 ชนิด หรือหากในวนัท่ีอากาศดีท่านอาจจะไดพ้บกบัปลาโลมาว่ายน ้ าอยู่ใกล้ๆ  จากนั้นน าท่าน
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เย่ียมชมนกเพนกวิน้ ท่ีศูนย์อนุรักษ์เพนกวิน้บนเกาะแห่งน้ีซ่ึงใหญ่ท่ีสุดของออสเตรเลียตะวนัตก ให้ท่านชมความ
น่ารักของเพนกวิน้ตวัเลก็ตวันอ้ยตามอธัยาศยั 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย จากนั้นน าท่านชมสัตว์น ้ำใต้ทะเลอควำเร่ียม แห่งเมืองเพิร์ธรัฐออสเตรเลียตะวนัตก ชมความน่ารักของเหล่าสัตว์
 ทะเลต่างๆ พร้อมทั้งชมการแสดงของแมวน ้าแสนรู้ ตรวจสอบรอบการแสดงไดท่ี้อควาเร่ียม  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพักโรงแรม MERCURE  PERTH หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 
 
 

วันทีห้่ำ อิสระท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย  

  เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงถนนลอนดอนคอร์ท เร่ือยยาวจนถึงถนนสาย HAY & MURRAY 
STREET MALL เลือกซ้ือสินคา้ท้องถิ่นข้ึนช่ือมากมาย อาทิเช่น ปาล์มสารพดัประโยชน์จากออสเตรเลีย มี
ส่วนผสมจากมะละกอพนัธ์ุCARICA ช่วยเพ่ิมเติมความชุ่มช่ืนใหห้ผิวเนียนนุ่ม โลชัน่และวติามินหลากหลายชนิด 
รวมไปถึงตุ๊กตาจ้ิงโจ ้และ โคอาล่า หรือจะแวะพกัทาน กาแฟและอาหารท่ีเลิศรสได้ อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิง 
แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ หรือเลือกเดินเล่นพกัผ่อนชมววิเมืองหลวงตามอธัยาศยั  

กลำงวัน อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 
 อิระท่าน เดินเล่นพกัผ่อนหาซ้ือสินคา้ราคาถูกในย่านแหล่งชอ้ปป้ิงกลางใจเมือง ตามอธัยาศยั 

หรือท่านสามารถเดินเล่นยามค ่าคืนในตวัเมืองเพิรทต์ามอธัยาศยั หรือเส่ียงโชคท่ี CROWN CASINO PERTH ได้
โดยนัง่แทก็ซ่ีจากโรงแรมไปท่ี CROWN CASINO PERTH  ท่ีน่ีท่านจะสนุกสนานเพลิดเพลินกบัการเล่นคาสิโน
ทั้งรูเลต็, สลอ็ต,แบลค็แจก็, บาคาเร็ต ฯลฯ และอีกมากมาย  (ส าหรับการเขา้คาสิโน กรุณาแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ
โดยผูช้ายตอ้งสวมกางเกงขายาว เส้ือเชิร์ตแขนสั้นหรือแขนยาวแบบมีปก รองเทา้หนงัหุม้ส้น ส าหรับผู ้หญิงสวม
ชุดเดรสหรือนุ่งกระโปรงหรือกางเกงแบบสุภาพเส้ือเชิร์ตแขนสั้นหรือแขนยาวแบบมีปกและสวม รองเท้าหุ้ม
ส้น  หมายเหตุ ตามกฎหมายของออสเตรเลียเดก็อายุต ่ากวา่ 18 ปี ไม่สามารถเขา้คาสิโนได)้ 

ค ่ำ   อิสระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพักโรงแรม MERCURE  PERTH หรือเทียบเท่ำ 
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วันทีห่ก WATERTOWN BRAND OUTLET  -  กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ภำยในโรงแรม  
อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง WATERTOWN BRAND OUTLET แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของเพิร์ธท่ี
มีสินคา้หลากหลายาแบรนดใ์หท่้านไดเ้ลือกซ้ืออย่างจุใจ อาทิ ADIDAS, FOSSIL, NINE WEST, BILLABONG, 
QUICKSILVER, ESPRIT, OAKLEY  ฯลฯ  

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
  ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินเมืองเพิร์ธ ตรวจเช็คส่ิงของสัมภาระก่อนการเดินทาง 
16.20 น.  ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 482 
22.20 น.  คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ… 
 

  

*** สำยกำรบิน และโปรแกรมท่ีระบุไว้ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม *** 
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อตัรำค่ำบริกำร  
อัตรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 43,900 .- 

พกัห้องเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ 9,900 .- 
 

*** โปรแกรมน้ีไม่รวมค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลีย ท่ำนละ 5,000 บำท*** 
*** ในกำรเดินทำงในแต่ละคร้ัง จะต้องมีจ ำนวนผู้เดินทำง 25 ท่ำนขึน้ไป *** 

*** กรณีผู้เดินทำงในคณะมีไม่ถึง 25 ท่ำน ปรับรำคำเพิม่ท่ำนละ 2,000 บำท *** 
*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋ำเดินทำงให้นะคะ *** 

อัตรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
 รำคำไม่รวมค่ำวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลีย 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ตามธรรมเนียม 3 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ทิปพนกังานขบัรถ ตามธรรมเนียม 3 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลงั 

เง่ือนไขกำรจองทัวร์และกำรช ำระเงิน  
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 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) 
 กรณีท่ีลูกคา้พักอำศัยอยู่ต่ำงจังหวัดให้แจ้งกับทำงบริษัทให้ทรำบต้ังแต่ท ำกำรจองหากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า   (ช่วง ปีใหม่, สงกรำนต์) 

 หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำออสเตรเลียไม่ทันก ำหนดและทำงบริษัทฯต้องออกต๋ัวกับทำงสำยกำรบินทำงลูกค้ำ
จะต้องจ่ำยเงินค่ำทัวร์ทั้งหมดก่อนกำรออกต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร 

การยกเลิกและการคืนเงิน 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกำล เช่น ปีใหม่ สงกรำนต์ ช่วงเดือนตุลำคม ต้องยกเลิกล่วงหน้ำก่อน 45 วนั  
จะไม่เก็บค่ำมัดจ ำ 

 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทั ฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สำมำรถคืนเงินค่ำต๋ัวได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลีย ไม่ทันก ำหนดกำรออกต๋ัว กับทำงสำยกำรบิน และ  ผลวีซ่ำ
ของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ และ มัดจ ำทั้งหมด 

 
 

เอกสำรในกำรย่ืนขอวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลีย 
กรุณำเตรียมเอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำให้ครบ และส่งให้กับทำงบริษัทฯ เพ่ือท ำวีซ่ำก่อน 21 วันท ำกำร  
*** (เน่ืองจำกกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลำในกำรย่ืนวซ่ีำ 15 วันท ำกำร) *** 

เง่ือนไขในกำรพจิำรณำวซ่ีำ 
กำรพิจำรณำอนุมัติวซ่ีำน้ันขึน้อยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูตเท่ำน้ัน  ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซง
กำรพิจำรณำวซ่ีำของสถำนทูตได้ ซ่ึงทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไป

ท่องเท่ียวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรท่ีระบุเท่ำน้ัน 
** กรุณำเตรียมเอกสำรให้ครบตำมท่ีสถำนทูตก ำหนด ** 

 

ต้ังแต่วันท่ี 3 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเร่ิมกำรเก็บข้อมูลด้ำนไบโอ
เมตทริกซ์จำกผู้สมัครทุกท่ำนท่ีสมัครขอวีซ่ำเพ่ือเดินทำงไปประเทศออสเตรเลีย  
***ดังน้ันผู้ย่ืนขอวีซ่ำทุกท่ำนจะต้องมำติดต่อท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่ำออสเตรเลียด้วยตนเองเพ่ือสแกนลำยนิ้วมือ***  



 

 
Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 
1.ส ำหรับบุคคลท่ัวไป 

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

 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู่ เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวซ่ีา ( ภาษาองักฤษ ) 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวติ )ใบมรณะบตัร  
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
 หลักฐำนกำรเงินโดยใช้สมุดเงินฝำกตัวจริง หรือ Statement ที่ออกจำกธนำคำร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง เท่ำน้ัน!!!  
ถ้ำให้ส ำเนำสมุดเงินฝำกไม่สำมำรถใช้ย่ืนวีซ่ำออสเตรเลียได้ 

 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู่ (ภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน) 
 1.  กรณีที่เป็นพนักงำนบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภำษำอังกฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้ำของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณีท ำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนกำรค้ำ) ใหท้ าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภำษำอังกฤษ)                               
4. กรณีข้ำรำชกำร ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภำษำอังกฤษ หรือ ภำษำไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
2. ส ำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ ท่ีเดินทำงพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอ 

 หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวทิยาลยัเท่านั้น  
3. ส ำหรับเด็ก ท่ีไม่ได้เดินทำงพร้อมผู้ปกครองและอำยุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 

 หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางท่ีท าจากท่ีวา่การอ าเภอ  
 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  
 กรณีผูเ้ดินทางอายุต ่ากวา่ 15 ปี ขอส าเนาสูติบตัร (ไม่สำมำรถใช้บัตรประชำชนเด็กได้)  
 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 ำหรับผู้ใหญ่ท่ีอำยุเกิน 75 ปี  
 ต้องซ้ือใบประกันสุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุท่ีเดินทำงไปต่ำงประเทศ (จำกบริษัทประกันภัย) จำกน้ันย่ืนเอกสำรทั้งหมดเข้ำ
สถำนทูตออสเตรเลียไปก่อนและจำกน้ันสถำนทูตจะให้แบบฟอร์มกำรตรวจสุขภำพมำเพ่ือน ำไปตรวจท่ีโรงพยำบำลท่ีทำง
สถำนทูตก ำหนดเท่ำน้ัน 

5.  ส ำหรับบุคคลท่ีถือพำสปอร์ตต่ำงประเทศแต่มีถ่ินพ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
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 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวซ่ีาอย่างนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปลี่ยนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวซ่ีาได ้ 
(ระยะเวลำในกำรพิจำรณำผลวีซ่ำขึน้อยู่กับทำงสถำนทูต) 

*** กรุณำจัดเตรียมเอกสำรตำมท่ีระบุเพ่ือผลประโยชน์ในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน *** 

หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำย
สุภำพ ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำง
บริษัทใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวด้วยเช่นกัน 

 
หมำยเหตุ   

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใช้หนงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทู งดออก
วซ่ีาใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ านกัอยู่ในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจำกกำร
ท่องเที่ยวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในกำรใช้บริกำรน้ันที่ทำงทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบ
ล่วงหน้ำก่อน 10 วัน   



 

 
Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 
กรุณำกรอกข้อมูลตำมควำมจริง 

เพื่อประโยชน์ในกำรย่ืนขอวซ่ีำเข้ำประเทศออสเตรเลียของท่ำน  
 
1.  ช่ือ - นำมสกุล(ภำษำไทย)____________________________________________________________________________  

     ช่ือ-นำมสกุลเดิม (ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________  

     สำเหตุในกำรเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล _____________________________________________________________________  

2.  สถำนภำพ             โสด             แต่งงำนจดทะเบียน          แต่งงำนไม่จดทะเบียน         หย่ำ    หม้ำย         

3.  ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________  

     ________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์บ้ำน___________________ เบอร์มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________ 

4.  ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________________________  

      วันที่เร่ิมท ำงำน /  ศึกษำ ____________________________________________________________________________  

5.   ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ _____________________________________________________________________  

7.   ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________________ 

      โทรศัพท์ที่ท ำงำน_________________________________________________________________________________  

8.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทำงไปด้วย _______________________________________________________________________  

      ควำมสัมพันธ์กับผู้เดินทำงร่วมคร้ังนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________  

9.   ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศน้ีมำก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่ำนเคยโดนปฎิเสธวซ่ีำจำกสถำนฑูตใดหรือไม่   เคย _________________________________________   

      ไม่เคย   

           


