
 

 
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 

   

 

 
 

หมู่บ้านเหมอืงทอง - ชมเมอืงเมลเบิร์น – กระท่อมกปัตนัคุ๊ก – สวนฟิตซอย  
ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป -  สถานีรถไฟจักรไอน า้โบราณ - อสิระช้อปป้ิง 

เส้นทางสายโรแมนตกิ เกรท โอเช่ียน โร้ท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกม์ีความช านาญ มจิีตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 เพลิดเพลินไปกบัธรรมชาติ นัง่รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ เพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงาม 

 อ่ิมอร่อยกบัเมนูพิเศษ!! กุง้ลอ็บส์เตอร์ ท่านละ 1 ตวั 
 โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์(TG) 
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ก าหนดการเดินทาง 
 

เดือน พฤษภาคม 2562  8 - 12, 22 - 26  
เดือน มิถุนายน 2562 12 - 16, 26 - 30 
เดือน สิงหาคม 2562 07 - 11, 21 - 25   

 

วันแรก กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น  (ประเทศออสเตรเลีย)  

21.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันท่ี 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเชค็สัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามน าเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง) 

วันที่สอง เมลเบิร์น – บาลารัต – หมู่บ้านเหมืองทอง – ช้อปป้ิง 

00.30 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 465 
12.05 น.  เดินทางถงึ สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาลารัต เพ่ือเดินทางสู่ หมู่บ้านเหมืองทอง SOVEREIGN HILL ให้ท่านไดช้มเมืองยุค
เหมืองทองเก่า ซ่ึงยงัคงสภาพหมู่บา้นในยุคเก่าไว ้ใหท่้านไดล้องสัมผสัการร่อนทอง   หรือลงไปชมเหมืองทองท่ี
อยู่ใตดิ้นท่ีเซอร์เวอร์เรนส์ ฮิลส์ ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงรักษา สภาพบา้นเมืองไวด้ ัง่ยุค 1850 โดยไม่มีเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง
ผูค้นท่ีอยู่อาศยัในเมืองยงัคงแต่งตวัและท างานตามร้านคา้ ในยุคเหมืองทองซ่ึงยามท่ีคุณ ไปเยือนจะเหมือนกบั
ยอ้นยุคเขา้ไปในโลกเก่าทนัที และท่ีน่ีไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ์มีชีวิตท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของเมืองบลัลารัตในยุค
โบราณไดอ้ย่างดีท่ีสุด จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเมลเบิร์น แวะร้านช้อปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของ
ฝาก เช่น ตุ๊กตาจิงโจ้ โคอาล่า พวงกุญแจ พรมขนแกะ หรือโอปอ ท่ีเป็นอญัมณีท่ีหายากและมีช่ือเสียงของ
ออสเตรเลีย นอกจากน้ีน าท่านชมย่านการคา้แห่งใหม่ในเขต DOCKLANDS เป็นย่านท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่ต่อจาก
ศูนย์กลางธุรกิจของ เมื องเมลเบิร์น และข้ึนช่ือว่าเป็นแหล่งรับประทานอาหารและแหล่งบนัเทิงชั้นเยี่ยมของ
เมลเบิร์น มีทั้งววิริมอ่าวท่ีงดงาม มีลานดา้นหนา้กวา้งใหญ่ มีท่าเรือท่ีมีประวติัยาวนาน และยงัมีสวนทางทะเลท่ี
เพ่ิงเปิดใหม่ดว้ย น าท่านสู่ตลาดนดั ควนี วคิตอเรีย เป็นสัญลกัษณ์ของการคา้ขายและไลฟ์สไตล์บนทอ้งถนนท่ีมี
อายุเก่าแก่ถึง 124 ปี ท่ีน่ีมีขายสินคา้ทุกอย่างตั้งแต่ของท่ีระลึกไปจนถึงอาหารทะเลท่ีสด  ใหม่ ลึกเขา้ไปจะมีถนน
ท่ีมีร้านคา้เรียงรายมากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
     น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม ดันดีนองส์ – รถไฟจักรไอน ้าโบราณ  (PUFFING BILLY) – เกาะฟิลลิป – ดูนกเพนกวนิ –  
                             เมนูพิเศษกุ้งลอบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่เมือง Dandenongs เทือกเขาแดนท่ีรู้จกักนัเพียง 35 กิโลเมตรทางทิศตะวนัออกของตวัเมือง

เมลเบิร์น จุดสูงสุดอยู่ท่ีความสูงกวา่ 630 เมตรถูกปกคลุมดว้ยความเขียวขจีของตน้ไม ้"Mountains Ash Trees" 
(พืชดอกท่ีสูงท่ีสุดในโลก), น ้าตก, เนินเขาและหุบเขาสูงชนัใหช้วนหลงใหลเหมือนดินแดนในเทพนิยาย 
น าท่านสู่สถานีรถไฟจักรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางใน
การเดินทางระหวา่งเมืองและขนส่งสินคา้เปิดใหบ้ริการในปี ค.ศ.1900เป็นรถไฟสายเก่าท่ีวิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบนั
ไดถู้กดดัแปลงน ามาใชใ้นการท่องเท่ียวชมป่า น าท่านนัง่ รถไฟจักรไอน ้าโบราณ เพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงาม
ตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิง่ของรถไฟและท่านยงัสามารถนัง่หอ้ยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทศันียภาพตลอด
ทางท่ีเตม็ไปดว้ยหุบเขาและป่าสูงท่ียงัคงความสมบูรณ์  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป(PHILLIP ISLAND NATURE PARK) อยู่ห่างจากของเมือง

เมลเบิร์น 137 กิโลเมตร ทางตอนใตต้ามเส้นทางสายเซาทกิ์ปส์แลนด ์นัง่รถประมาณ 2 ชัว่โมง โดยเดินทางขา้ม 
มายงัเกาะ มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซ่ึงเปิดบริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 เชิญเพลิดเพลินกบับรรยากาศสองขา้ง
ทาง ท่ีเต็มไปด้วยทุ่งหญา้และฟาร์มปศุสัตวมี์ทั้งววัเน้ือ, ววันม, แกะ และมา้ เป็นต้น ซ่ึงบรรยากาศคลา้ยกับ
ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ชมฝูงเพนกวนิเขตอนุรักษธ์รรมชาติ เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษน์กเพนกวินแห่งทะเลใต ้มี
อาคารนิทรรศการรูปภาพ และเร่ืองราวเก่ียวกบัสายพนัธ์ุของเพนกวนิในทวปีต่างๆ เพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป ถือได้
วา่เป็นเพนกวินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก เชิญพบกบัความ อฒัจรรย์ บริเวณชายหาดซัมเมอร์แลนด์ เพ่ือรอชม
พาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เย็น เพนกวินจะเดินพาเหรดข้ึนจากทะเลหลงักลบัจากออกหาอาหารตั้งแต่เช้าเป็นวิถี
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนทุกวนั สร้างความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีไดม้าเยือน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พร้อมลิม้รส กุ้งมังกรเลิศรส ขึน้ช่ือของออสเตรเลีย ท่านละ 1 ตัว  
     น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วันที่ส่ี เมลเบิร์น - จีลอง – เกรทโอเช่ียนโร้ท – เมลเบิร์น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านออกเดินทางผ่านเมือง จีลองเมืองหนา้อ่าวท่ีงดงาม และมีมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียง เมืองท่ียงัคงเอกลกัษณ์
ของบา้นในสไตลแ์บบวคิตอเรียท่ีสวยงาม   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
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บ่าย  เดินทางสู่ เกรทโอเช่ียน โร้ท (GREAT OCEAN ROAD) เกรทโอเช่ียนโร้ท เส้นทางสายโรแมนติก ซ่ึงเป็นแนว

ชายฝ่ังท่ีสวยงามท่ีสุดในออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใตข้องเมืองเมลเบิร์น เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีไดรั้บความนิยมมาก
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในรัฐวคิตอเรีย เชิญชมอ่าวอนัมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินท่ีผุกร่อนไปตามแรงน ้า 
แรงลมธรรมชาติท่ีมีรูปร่างแปลกตา อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีพกัผ่อนตากอากาศท่ีดีแห่งหน่ึงท่ีรายลอ้มดว้ยรีสอรท
มากมายท่ีสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมยัศตวรรษท่ี 19 นอกจากน้ี ยงัมีจุดชมวิวท่ีความสวยงามแตกต่างกัน         
เชิญสัมผสักบัทศันียภาพอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิกและลกัษณะภูมิประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใดๆในโลก ถือ
เป็นเมืองท่าเล็กๆแห่งต านานของสิบสองนักบุญในศาสนาคริสต์ของออสเตรเลีย ท่ีเรียกว่า "TWELVE 
APOSTLES" ซ่ึงเป็นรูปหินแกะสลกัท่ีดูน่าเกรงขาม12แนวโขดหินเหนือน ้ าทะเล มีอายุประมาณล้านปี มี
นกัท่องเท่ียวมาแวะเท่ียวมาก เพราะท่ีน่ีมีความมหศัจรรย์ท่ีธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ไดด่ื้มด ่าหลงใหลไปกบั
เสน่ห์ นับเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีได้รับความนิยมมากในรัฐวิคตอเรีย  ส าหรับท่านท่ีสนใจนั่ง
เฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมTHE TWELVE APOSTLES (THE TWELVE APOSTLES) (ท่านสามารถติดต่อ
หัวหน้าทัวร์เพื่อท าการจองซ่ึงราคาเฮลิคอปเตอร์จะไม่รวมกับค่าโปรแกรมทัวร์) THE TWELVE APOSTLES  
ซ่ึงตั้งช่ือตาม 12 นกับุญศกัด์ิสิทธ์ิ ของศาสนาคริสต ์เป็นสถานท่ียอดนิยม ท่ีใช้ถ่ายท าภาพยนตร์จากทัว่โลก เกิด 
จากการแตกตวัของชายฝ่ังทะเล อนัเน่ืองมาจากการกดัเซาะของคลื่นลมจากมหาสมุทรแปซิฟิก ท่ีพดัเอาความเย็น
และความชุ่มช้ืนมาจากขั้วโลกใตสู่้ทวปีออสเตรเลีย แหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัตวโ์ลกใตท้ะเลจากนั้นเดินทางกลบั
สู่เมลเบิร์น 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
    น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ห้า      ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิตซอย – กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
น าท่านเท่ียว ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรียมีช่ือเสียง โก้หรู สะดวกสบาย สวยงาม ในเร่ือง
การพกัผ่อนและท่องเท่ียว และเหมาะสมกบัการพกัผ่อนเป็นอย่างยิ่ง ผสมผสานส่ิงท่ีเก่าแก่ท่ีดีท่ีสุดในโลกเขา้กบั
ส่ิงใหม่ๆ ไดอ้ย่างลงตวั มีสถานท่ีเด่นๆ ท่ีเป็นมรดกตกทอดรักษากนัมาแต่โบราณ เช่น เมลเบิร์น ออบเซอร์เวชัน่ 
เดค บนถนนคอลลินส์ มีศูนยก์ลางแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ สินคา้แบรนด์เนมชั้นน า ร้าน
จ าหน่ายสินคา้ให้เลือกมากมาย น าท่านผ่าน ชมอาคารรัฐสภา เมลเบิร์น (MELBOURNE PARLIAMENT 
HOUSE) เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ริมถนน SPRING STREET ซ่ึงดา้นหน้าของอาคาร
รัฐสภาน้ีคือปลายสุดของถนน BOURKE STREET ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากท่ีสุด
แห่งหน่ึงของประเทศในซีกโลกใต ้มีหอ้งต่างๆ มากถึง 4,500 หอ้ง พ้ืนท่ีใชส้อยกวา้งขวางถึง 250,000 ตารางเมตร 
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แต่ละหอ้งตกแต่งอย่างทนัสมยัดว้ยงานศิลปะอะบอริจ้ินหลายพนัช้ิน จุดเด่นอยู่ท่ีเสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่า
ท่ีใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี จากนั้นน าท่านเข้า น าท่านเข้าชม กระท่อมกัปตันคุ้ก (CAPTAIN COOK'S 
COTTAGE) กระท่อมนกัส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก เป็นผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย เม่ือ ค.ศ. 1770 
กระท่อมน้ีเป็นบา้นของกปัตนัคุก๊ต่อมาท่านเซอร์ รัสเซีย กริมเวล ไดซ้ื้อมาจากองักฤษ โดยร้ืออิฐออกมาทีละกอ้น 
แล้วถูกล าเลียงมาทางเรือ และมาประกอบใหม่ท่ีน่ี น ามาตั้งไวท่ี้สวนฟิตซอย เม่ือปี 1934 เพ่ือเป็นของขวญั
ครบรอบหน่ึงปีของรัฐวิคตอเรีย และเพ่ือเป็นเกรียติแก่  กปัตนัคุ๊กท่ีมาคน้พบประเทศออสเตรเลีย ภายในบา้น
บางอย่างเป็นของดั้งเดิม บางอย่างก็เป็นของท่ีท าเลียนแบบข้ึนมาใหม่ น าท่าน ผ่านชมโบสถ์เซนต์แพททริค (THE 
CATHEDRAL OF ST. PATRICK ) เป็นโบสถค์ริสต ์นิกายโรมนัคาทอลิก ตั้งตระหง่านสวยงามและโอ่อ่าเป็น
อย่างมาก สร้างข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคใน ค.ศ.1858 จนถึงตอนน้ีมีอายุเกือบ 150 ปีแลว้ ถือเป็นโบสถ์ท่ี
เก่าแก่อย่างมากของเมลเบิร์น ยอดแหลมๆ สร้างในแบบโกธิคท่ีสวยงามและใหญ่โตมากๆ ออกแบบโน 
WILLIAN WARDAL ลงมือสร้างในปี 1863 จนถึงปี 1939 จึงไดแ้ลว้เสร็จ ตวัโบสถส์ร้างข้ึนดว้ย BLUESTONE 
ประดบัตกแต่งดว้ย STAIN GLASS ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่มีท่อลมถึง 4500 ท่อ  เดินเล่นช้อปป้ิงย่าน เฟด
เดอเรช่ัน สแควร์ FEDERATION SQUARE อยู่ใจกลางเมือง เมลเบิร์น เป็นจุดเช่ือม ศูนยก์ลางเมืองกบัแม่น ้ายาร์
ร่า เป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรม งานเทศกาล วฒันธรรม ท่ีพกั และมีลานเปิดกวา้งส าหรับเป็นท่ีสาธารณะ
เฟดเดอเรชั่นแสควร์ เป็นท่ีตั้ งของศูนย์รวมศิลปะของออสเตรเลีย มี IAN POTTER CENTRE: NGV 
AUSTRALIA และแกลลอร่ี อาร์ต 20 แกลลอร่ีก็ต ั้งอยูท่ี่ เฟดเดอเรชัน่ แสควร์แห่งน้ีจากนั้นใหท่้าน อิสระชอ้ปป้ิง
ส าหรับนกัชอ้ปทั้งหลายหา้มพลาดกบัแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของ เมลเบิร์น  ไม่วา่จะเป็น  DAVID JONE และ 
MYER ท่ีตั้งอยู่ท่ีถนน BOURKE STREET ซ่ึงเป็นแหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนมชั้นน า ไม่ว่าจะเป็นครีม , 
เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นอกจากนั้น ใกล ้ๆ กนัยงัมีร้านคา้ช่ือดงั ร้านอาหาร ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก อยู่บริเวณน้ี 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพ 

15.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 466 
21.45 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ… 

 
 

*** สายการบิน และโปรแกรมท่ีระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 
 

อตัราค่าบริการ  
 

อัตราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 
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 ผู้ใหญ่ 55,900.- 36,900.- 
เด็กพกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 53,900.-          34,900.- 

เด็กพกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตยีง ) 49,900.- 30,900.- 
เด็กพกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตยีง ) 43,900.- 27,900.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 6,900.- 6,900.- 
 

*** โปรแกรมน้ีรวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว*** 
**ราคาเด็กคอืเด็กที่มีอายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 

*** ในการเดินทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมีจ านวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึน้ไป *** 
*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ *** 
ราคาไม่รวมตัว๋คอืราคาที่ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 

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

 
 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
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 ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนกังานยกกระเป๋า (In 06 AUD Out 06 AUD per Luggage)  
 ทิปพนกังานขบัรถ (3 AUD ต่อคน ต่อวัน) 
 ทิปไกด ์ (3 AUD ต่อคน ต่อวัน) 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลงั 

เง่ือนไขการจองทัวร์และการช าระเงิน  
 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) 
 กรณีท่ีลูกคา้พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบต้ังแต่ท าการจองหากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

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

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาออสเตรเลียไม่ทันก าหนดและทางบริษัทฯต้องออกต๋ัวกับทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

การยกเลิกและการคืนเงิน 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เก็บค่ามัดจ า 
 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 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าต๋ัวได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทันก าหนดการออกต๋ัว กับทางสายการบิน และ  ผลวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจ าทั้งหมด 

 

เอกสารในการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลีย 
กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวีซ่าให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพ่ือท าวีซ่าก่อน 21 วันท าการ  
*** (เน่ืองจากการย่ืนขอวซ่ีาประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการย่ืนวซ่ีา 15 วันท าการ) *** 

เง่ือนไขในการพจิารณาวซ่ีา 
การพิจารณาอนุมัติวซ่ีาน้ันขึน้อยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่าน้ัน  ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาวซ่ีาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไป

ท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารท่ีระบุเท่าน้ัน 
** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีสถานทูตก าหนด ** 
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ต้ังแต่วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเร่ิมการเก็บข้อมูลด้านไบโอ
เมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านท่ีสมัครขอวีซ่าเพ่ือเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย  
***ดังน้ันผู้ย่ืนขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาติดต่อท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อสแกนลายน้ิวมือ***  
1.ส าหรับบุคคลท่ัวไป 

 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)  
 หลักฐานการเงินโดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างใดอย่างหน่ึง เท่าน้ัน!!!  
ถ้าให้ส าเนาสมุดเงินฝากไม่สามารถใช้ย่ืนวีซ่าออสเตรเลียได้ 

 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาอังกฤษ) 

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

3.  กรณีท าธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้ าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               
4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
2. ส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ท่ีเดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอ 

 หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวทิยาลยัเท่านั้น  
3. ส าหรับเด็ก ท่ีไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 

 หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางท่ีท าจากท่ีวา่การอ าเภอ  
 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  
 กรณีผูเ้ดินทางอายุต ่ากวา่ 15 ปี ขอส าเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)  
 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 าหรับผู้ใหญ่ท่ีอายุเกิน 75 ปี  
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 ต้องซ้ือใบประกันสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุท่ีเดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษัทประกันภัย) จากน้ันย่ืนเอกสารท้ังหมดเข้า
สถานทูตออสเตรเลียไปก่อนและจากน้ันสถานทูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพ่ือน าไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานทูตก าหนดเท่าน้ัน 

5.  ส าหรับบุคคลท่ีถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถ่ินพ านักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวซ่ีาอย่างนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปลี่ยนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวซ่ีาได ้ 
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามท่ีระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน *** 
 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทาง
บริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

 
หมายเหตุ   

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) 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 เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วัน  
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง 

เพื่อประโยชน์ในการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลียของท่าน  
 
1.  ช่ือ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________  

     ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________  

     สาเหตุในการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ______________________________________________________________________ 

2.  สถานภาพ             โสด             แต่งงานจดทะเบียน          แต่งงานไม่จดทะเบียน         หย่า    หม้าย         

3.  ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________  

     ________________________________________________________________________________________________  

     เบอร์โทรศัพท์บ้าน___________________ เบอร์มือถือ ____________________ อีเมล์ ___________________________ 

4.  ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________  

      วันที่เร่ิมท างาน /  ศึกษา ____________________________________________________________________________  

5.   ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________  

      _______________________________________________________________________________________________ 

      เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน / สถานศึกษา _________________________________________________________________ 

7.   ต าแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) ________________________________________________________________ 

      โทรศัพท์ที่ท างาน_________________________________________________________________________________ 

8.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วย _______________________________________________________________________  

     ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมคร้ังนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________  

9.   ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศน้ีมาก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวซ่ีาจากสถานฑูตใดหรือไม่   เคย _____________________________________ 

      ไม่เคย   

           
 


