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                                    รว่มเดินทางกบัสายการบินแห่งชาติ (TG)   
 

เมืองเมลเบิรน์  เมืองแห่งความรม่รื่นท่ามกลางสวนสาธารณะมากมาย   

 กระท่อมกปัตนัคุก๊ ผูค้น้พบประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยูท่ี่สวนสาธารณะ Fitzroy อนัร่มรื่น 

 ช่ืนชมความน่ารกัของ ขบวนนกเพนกวินพาเหรด ตามธรรมชาตทิี่เกาะฟิลลิป     

 พิเศษ เมนูกุง้มงักร เสริฟพรอ้มไวนข์าวรสเลิศ อาหารข้ึนช่ือของทอ้งถ่ิน  
 นัง่รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ Puffing Billy Steam Train     

                             ถนนสายโรแมนตกิ “GREAT OCEAN ROAD” ชมหิน 12 แท่ง Twelve Apostles  
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ก าหนดการเดินทาง :  วนัที่      12 – 16, 25 - 29 กรกฎาคม 2562 

                                          8 – 12, 22 – 26 สงิหาคม 2562 

                                         12 – 16, 26 – 30 กนัยายน 2562 
 

 

 
 

21.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ 4 สายการบินไทย โดย

มีเจา้หนา้ท่ีของทางบริษัทฯคอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก  

วนัแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – เมลเบิรน์                                                  
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00.05 น. ออกเดินทาง  สู่ประเทศออสเตรเลีย เท่ียวบินท่ี TG465  
13.05 น. เดินทางถึงสนามบินทูลลามารีน เมืองเมลเบิรน์ หลังจากผ่านพิธีการศุลกากรและรบักระเป๋าสัมภาระ

เรียบรอ้ยแลว้ 

บ่าย น าท่านชมเมือง เมลเบิรน์ (Melbourne) เมืองหลวงแห่งรฐั

วิคทอเรีย เมืองใหญ่อนัดับสองของประเทศ ซ่ึงเต็มไปดว้ยแมก

ไมน้านาพันธ์ และไดร้บัสมญานามว่า Garden City ผ่านชม

อาคารรัฐสภาแห่งแรกของประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงปัจจุบันใช้

เป็นรัฐสภาของประจ ารัฐวิคทอเรีย  น าท่านชมภายนอก

กระท่อมของ กัปตนัคุก๊ Captain Cottage วีระบุรุษผูค้น้พบประเทศออสเตรเลียและดินแดน

แปซิฟิกตอนใต ้ซ่ึงตั้งอยูใ่นสวนสาธารณะฟิทตซ์อยดอ์นัร่มร่ืน   

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  

                   เขา้สู่ท่ีพกั ณ THE VICTORIA MELBOURNE 3 หรือเทียบเท่า                                      

                                                 
 
 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าคณะเดินทางสู่เมืองดนันีดอง เพ่ือเดินทางสู่สถานีรถจกัรไอน ้าโบราณ ใหท่้านไดนั้ง่รถจกัรไอน ้า
โบราณ Puffing Billy Steam Train ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนถ่ายล าเลียงถ่านหิน
ระหว่างเมือง และปัจจุบันไดถู้กดัดแปลงน ามาใชใ้นในการท่องเท่ียว ใหท่้านไดนั้่งหอ้ยขาและ

เพลิดเพลินกบัการชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาเสน้ทางวิ่งของรถไฟ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน            

บ่าย  น าคณะเดินทางสู่เกาะฟิลลิป ตามเสน้ทางเซา้ทกิ์ปสแ์ลนด ์เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสองขา้งทางท่ี 
เต็มไปดว้ยฟารม์เล้ียงแกะ ววันม ววัเน้ือ สวนผกั ไร่ผลไม ้ และไร่องุ่นส าหรบัท าไวน์ ตลอดเสน้ทาง 

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคารจีน ล้ิมรสเมนูกุง้มังกร เสริฟพรอ้ม

ไวนข์าวรสเลิศ อนัเป็นอาหารข้ึนช่ือของทอ้งถ่ิน  
          จากน้ันน าท่านสู่ Phillip Island Nature Park ชมสถานอนุรกัษ์นก 

เพนกวินท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัตามธรรมชาติของเหล่านเพนกวิน 
พนัธุเ์ล็กท่ีสุดในโลก Fairy penguin ในยามพระอาทิตยต์กดิน ชมฝงู 
นกเพนกวินท่ีน่ารกัพากนัเดินพาเหรด Penguin Parade ขึ้ นฝั่งกลบัสู่รงั 
เป็นจ านวนมาก ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัเมืองเมลเบิรน์  

                    เขา้สู่ท่ีพกั ณ    THE VICTORIA MELBOURNE 3 หรือเทียบเท่า                                      
 
 

วนัที่สามของการเดินทาง       เมลเบิรน์ – รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ Puffing Billy -                                         
                                          เกาะฟิลลิป ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน               ( B / L / D ) 

วนัที่สองของการเดินทาง    เมลเบิรน์ – ชมเมือง                                                   ( D )   
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เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใตต้าม

เสน้ทางสาย Great Ocean Road ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นเสน้ทาง

ท่ีสวยท่ีสุดในโลก ระหวา่งการเดินทางใหท่้านชมความงาม

ของทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีกั้นระหว่างความชุ่มช่ืนของชายฝั่ง

ทะเลและความแหง้แลง้ของดินแดน Down under สู่ 

อุทยานแห่งชาติพอรต์แคมป์เบลล ์(Port Campbell National Park)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น า ท่ านชมห น่ึ ง ใน ส่ิ งมหัศ จ ร รย์ข อ ง โ ลก  Twelve 

Apostles ซ่ึงตั้งช่ือตาม 12 นักบุญศักด์ิสิทธ์ิของศาสนา
คริสต์ ท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงสรา้งไว ้ยังเป็นสถานท่ียอด

นิยมท่ีใชถ่้ายท าภาพยนตรจ์ากทัว่โลก อาทิภาพยนตรเ์ร่ือง 

Jaws ท่ีโด่งดังไปทัว่โลก สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง
กลบัสู่เมืองเมลเบิรน์ 

ค า่   บริการอาหารค า่   ณ ภตัตาคาร  
   เขา้สู่ท่ีพกั ณ   THE VICTORIA MELBOURNE 3 หรือเทียบเท่า                                      
 
 
 

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท ์
 อิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมืองหรือเดินชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั ท่ีหา้งสรรพสินคา้ดงัๆ มากมาย 

อาทิเช่น Mayor, David Jones, West Fields ตามอธัยาศยั อาทิ เช่น ผลิตภณัฑจ์ากเดวดิโจนส ์ครีม

บ ารุงผิวท าจากไขมนัแกะ เส้ือผา้ยีห่อ้ดงัน าสมยัในยา่นชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร ์ 
ไดเ้วลาตามนัดหมาย น าท่านเดินทางสู่สนามบินทูล่ามารีน เมืองเมลเบิรน์เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง

กลบัประเทศไทย  
15.25  น.   ออกเดินทาง  สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG466                                              
20.35  น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

 
 

 
 
 

วนัที่หา้ของการเดินทาง   เมลเบิรน์ – ชอ้ปป้ิง – สนามบิน                                       ( B )   

วนัที่สีข่องการเดินทาง   เมลเบิรน์ – เกรทโอเช่ียนโรด้ – เมลเบิรน์                 ( B / L / D )                               
( B / L / D )   
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รายการทวัร ์เมลเบิรน์ 5 วนั 3 คืน 

โดยสายการบินไทย (AU94TG) 

 
วนัเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู่  (  

ท่านละ 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 
พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

ผูใ้หญ่พกัรวม

3 ท่าน 
ท่านท่ี 3 ลด 

1 ผูใ้หญ่ 
มีเตียง+ 
2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียง+ 
2 ผูใ้หญ่ 

เดือนกรกฎาคม  2562 56,900 54,900 51,900 48,900 
 
 
 

7,500 

 
 

 
N/A 

เดือนสิงหาคม  2562 56,900 54,900 51,900 48,900 

เดือนกนัยายน 2562 56,900 54,900 51,900 48,900 

ราคาไม่รวมตัว๋ 32,900 31,900 29,900 27,900 

 

หมายเหต ุ  1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทวัรจ์ะตอ้งมีผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้ นไปเท่าน้ัน  
หากผูเ้ดินทางไมค่รบ 15 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาทวัร ์ 

2.  รายการทวัรใ์นโปรแกรม สามารถสลบัไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ                           
ทั้งน้ี จะค านึงถึงผลประโยชน์ ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั (Economy class)  ไป – กลับ กรุงเทพฯ – เมลเบิรน์ – กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  
(TG)    (ตอ้งเดินทางไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน)    

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่   และค่าน ้ามนัจากสายการบิน ณ วนัท่ี 22 เมษายน  2562 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรบัเพ่ิมขึ้ นหลงัจากน้ี 

3. ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารกัษาพยาบาลอันเน่ืองมาจาก
อุบติัเหตุวงเงิน 500,000  บาท  (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุน้อยกวา่ 2 ปี 
และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

4. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซี่าประเทศออสเตรเลีย ประเภทท่องเท่ียว (ค่าธรรมเนียมวซี่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียม 
    ใหก้บัท่าน  ไม่วา่ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)(ปรบัค่าธรรมเนียมวซี่าใหม่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) (หาก 
    ทางสถานทูตไดก้ าหนดวนัยืน่วซี่าของคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้และประสงคใ์หท้างบริษัทฯยืน่ให ้มี 
    ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติม ท่านละ 500 บาท หรือ ท่านไปด าเนินการยืน่วซี่าดว้ยตนเอง ) 

5. ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) พรอ้มอาหารเชา้ (ไม่รวมค่าคน
ยกกระเป๋าท่ีโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีคนยกกระเป๋าเพียงพอ ท่านควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพ่ือความ

รวดเร็ว ปลอดภยัและสะดวกในการเดินทาง) 
6. รวมอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ   (จีน  หรือ  พ้ืนเมือง หรือ ไทย) 
7. น ้าด่ืมขวดเล็ก แจกบนรถ 
8. ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญทาง (รวมทิปพนักงานขบัรถ)   
9. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีระบุตามรายการ 
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10. หวัหน้าทวัรข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีมีประสบการณ์บริการอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
(ไม่รวมทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์)  ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างดา้ว 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย  3 % 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซกัรีด,  ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั (มินิบาร)์  และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษ นอกเหนือจากท่ีทวัรจ์ดัให ้
4.  ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์แลว้แต่ความประทบัใจ ซ่ึงเป็นการแสดงน ้าใจใหก้บัผูใ้หบ้ริการตามหลกัปฏิบติัสากล  
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมั / ท่าน) 
6. ค่าอินเตอรเ์น็ทไวไฟ WIFI ในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมท่ีประเทศออสเตรเลียไม่มีฟรี WIFI หากผูเ้ขา้ 
     พกัตอ้งการใชอิ้นเตอรเ์น็ท อาจจ าเป็นตอ้งซ้ืออินเตอรเ์น็ท WIFI เป็นรายชัว่โมง หรือรายวนั   

 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองทัวรล์่วงหน้าอยา่งน้อย 50 วนั ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000  บาท ภายใน 3 วนั  นับ

จากวนัจอง  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 25 วนั มิฉะน้ันถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางอตัโนมติั และไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 
3. ในการยืน่ขอวีซ่า เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอย่างน้อย 6 สัปดาห ์ก่อนวนัเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ 

อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวซี่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่าอีกครั้งหน่ึง) 
- หากท่านไม่สามารถไปยื่นวีซ่าตามวนัท่ีทางสถานทูตก าหนดพรอ้มกับคณะได ้ และประสงค์ใหท้างบริษัทฯยื่นให ้มี

ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติม ท่านละ 500 บาท หรือ ท่านไปด าเนินการยืน่วซี่าดว้ยตนเอง   
4. ในกรณีท่ียงัไม่รูผ้ลวซี่าของท่าน และหากทางบริษัทฯ จ าเป็นตอ้งออกตัว๋เครื่องบินกบัทางสายการบินก่อน ทางลูกคา้ 
     จะตอ้งจา่ยเงินค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ และ 
     ไม่คืนค่ามดัจ าทั้งหมด  

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 50 วนัก่อนการเดินทาง หรือ ก่อน 60 วนั ก่อนการเดินทาง ในช่วงวนัหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล เช่น 
ปีใหม่ สงกรานต ์ช่วงเดือนตุลาคม คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

2. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 31- 49 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึเงินมดัจ า 20,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 25- 30 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดเงินค่าทัวร ์50% ของมูลค่าทัวร์

ทั้งหมดต่อท่าน ทุกกรณี 
4.  แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 16 - 24 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดเงินค่าทัวร ์75% ของมูลค่าทัวร์

ทั้งหมดต่อท่าน ทุกกรณี 
5. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 1- 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 100 % ทุกกรณี  
6. ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทางทุกกรณี หรือถูกปฏิเสธการออกเมือง - เขา้เมืองใดๆ จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัรบ์างส่วน 
      หรือทั้งหมด 
7. กรณีท่ีท่านไดร้บัการอนุมติัวซี่าผ่านแลว้ แต่หากท่านยกเลิกการเดินทางอนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือทั้งหมด 
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     ในคณะของท่านไม่ไดร้บัการอนุมติัวซี่า ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลอะไรก็ตามอนัเป็นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทูต  
     ซ่ึงท าใหมี้ผลกระทบต่อจ านวนผูเ้ดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด     

 

การถูกปฏิเสธวีซ่า 
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซี่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดหรือหากตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า 
      ใหม่ ท่านตอ้งช าระค่าธรรมเนียมวซี่าใหม่พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวซี่าล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมวซี่าท่ีไดช้ าระไปแลว้  
       และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 
3. หากเหตุผลในการปฏิเสธการออกวซี่า เน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม ใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จ หรือผิดวตัถุประสงคใ์นการ 
       ยืน่ขอวซี่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 
4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากท่ีท่านไดร้บัการอนุมติัวซี่าผ่านแลว้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้  
       สถานทูตฯ เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานทูต  เร่ืองวซี่าของท่าน  เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไว  ้
       เป็นสถิติของบริษัท และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

***การพิจารณาอนุมัติวีซ่าข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได ้ซ่ึงทาง

สถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศท่ีระบุ

เท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้  และหากตอ้งการยื่นค า

รอ้งขอวีซ่าใหม่  ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง / บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณี

ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ใน

ประเทศไทย )***  

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน หรือผูร้่วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวซี่าของทางสถานทูต ไดค้รบ 15 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมด โดยจะหกัค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยืน่ใหเ้ท่าน้ัน หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นให ้ถา้ตอ้งการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความ  
สะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

3. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ 
หอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่

ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเด่ียวแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม และขนาด

ของหอ้งพกัอาจไม่เท่ากนั 
4. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีมีส่ิงของสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร์

และเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงรอบเรือน าเท่ียว ความไม่สงบ

ทางการเมือง  การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน  
5. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เขา้เมือง ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นประเทศใด เน่ืองจากมี

ส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง เส่ือมเสีย 
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หรือ ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ถือเป็นเหตุผลท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบ

ของบริษัท  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  
7. หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นประเทศใด จนท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ผูเ้ดินทางใน

คณะทวัรท่์านอ่ืนรวมถึงหวัหน้าทวัรไ์ม่สามารถรอท่านได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว  ้
8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
9. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ  าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  
 

เอกสารประกอบการยืน่ขอวีซ่า 
1. หนังสือเดินทาง (Passport)  ท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง และหนังสือเดินทาง

ตอ้งมีหน้าเหลืออยา่งน้อย 2 หน้า (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ เล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวีซ่าเขา้ประเทศออสเตรเลีย

หรือไม่ก็ตามควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซี่า) 
2. รูปถ่ายปัจจุบนัหน้าตรง พ้ืนหลงัสีอ่อน ไม่ยิ้ มเห็นฟัน ไม่สวมแวน่ตา ไม่สวมหมวก ขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (ควรมีอายุไม่

เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด  
4. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด หรือ ส าเนาใบสูติบตัร (กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 15 ปี) 1 ชุด  
5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสไม่ไดเ้ดินทางไปดว้ย กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของคู่สมรส

มาดว้ย),  ส าเนาทะเบียนใบหยา่  หรือ ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ) 1 ชุด 
7. หลกัฐานการท างาน   
 กรณีเป็นพนักงาน  - หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีท่านท างานอยู ่โดยระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัเดือนปี 
    ท่ีเร่ิมงาน และช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้างานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างานตามปกติ 

          พรอ้มตราประทบัตราบริษัท (ถา้มี) 
  กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ  - ส าเนาใบทะเบียนการคา้ , หนังสือรบัรองการจดทะเบียนการคา้, หนังสือรบัรอง 
    บริษัทฯ ท่ีคดัส าเนาไวไ้ม่เกิน 6 เดือน เซ็นช่ือผูมี้อ านาจพรอ้มประทบัตราบริษัท (ถา้มี)   

  กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวสิาหกิจ - หนังสือรบัรองจากหน่วยงาน/ตน้สงักดั และส าเนาบตัรขา้ราชการ 
  กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา  - ส าเนาบตัรนักศึกษา หรือหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือ สถาบนัท่ีท่าน 
    ก าลงัศึกษาอยู ่หรือ สมุดรายงานประจ าตวันักเรียน 

  กรณีเป็นแม่บา้น  -  ตอ้งเตรียมหลกัฐานของสามี (ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบตัรประชาชน หลกัฐานการงาน  
    และหลกัฐานทางการเงิน) พรอ้มส าเนาทะเบียนสมรส  (กรณีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสใหท้ าหนังสือรบัรอง / ช้ีแจง  
     ความสมัพนัธ)์ 

8. หลกัฐานการเงิน (สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี) โปรดเตรียมอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 
 ขอ Statements บญัชีออมทรพัยจ์ากธนาคาร ยอ้นหลงั 6 เดือน ตวัจริงท่ีมีตราประทบัจากธนาคาร  หรือ 
 สมุดเงินฝากบญัชีออมทรพัยต์วัจริง อบัเดต ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้มส าเนา 1 ชุด (สมุดเงินฝาก ไม่สามารถขอ 
      คืนระหว่างการพจิารณาวีซ่าได ้ทางสถานทูตจะคืนมาพรอ้มเล่มพาสปอรต์เท่านัน้ – ฉะนัน้แนะน าใหข้อ  
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       Statements จากธนาคารจะสะดวกมากกว่า)   
9. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี  ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดา ตอ้งใหทั้ง้บิดาและมารดาท าหนังสือยินยอมใหเ้ดินทาง

ไปต่างประเทศ หรือ หากเดินทางไปกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งใหบ้ิดา หรือ มารดา ท่านท่ีไม่ได้

เดินทางไปดว้ย ท าหนังสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู่

เท่าน้ัน โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการส านักงานเขตลงลายมือช่ือและตราประทับจากทางราชการอยา่งถูกตอ้งและระบุ

ช่ือเด็กท่ีเดินทางไปดว้ย  พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของบิดาและมารดา  
 ถา้เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  -  จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครอง

ของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ พรอ้มทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูร้บัผิดชอบเด็ก  
 ถา้เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น -  จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนังสือ 

รบัรองบุตรบุญธรรม 
10.  หากเดินทางรว่มกบัญาติพ่ีน้อง หรือเยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้อง ใหแ้สดงหลกัฐานท่ียนืยนัความสมัพนัธ ์เช่นส าเนาทะเบียนสมรส

, ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาใบสูติบตัร หรือเขียนหนังสือช้ีแจงความสมัพนัธ ์
11.  กรณีท่ีมีผูส้นับสนุน/รบัรองค่าใชจ้า่ยใหท่้าน โปรดแสดงหลกัฐานของความสมัพนัธแ์ละสถานภาพทางการเงินผูน้ั้น รวม

หลกัฐานการติดต่อระหวา่งกนัเช่น จดหมายเชิญ อีเมล ์ คา่ใชจ้า่ยจากการติดต่อทางโทรศพัท ์ รูปถ่าย และหลกัฐานการโอน

เงินหากไดใ้หก้ารดูแลดา้นการเงิน และหลกัฐานแสดงสถานภาพทางการเงินของสปอนเซอร ์
     หากผูส้นับสนุน / รบัรองค่าใชจ้า่ยใหท่้านเป็นคนออสเตรเลียและไม่ไดเ้ป็นญาติพ่ีน้องของท่าน โปรดแสดงหลกัฐาน

แสดงความสมัพนัธท่ี์ชดัเจน ระหวา่งท่านและผูส้นับสนุน 
12. กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 75 ปีขึ้ นไป จะตอ้งซ้ือใบประกันสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุท่ีเดินทางไปต่างประเทศ (ซ้ือจากบริษัท

ประกันภัย / ค่าใชจ้่ายในการท าประกันสุขภาพการเดินทางส าหรับผูสู้งอายุ ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าบริการทัวร)์ ส่งมาพรอ้ม

เอกสารอ่ืนๆ เพ่ือท าการยื่นเอกสารทั้งหมดเขา้สถานทูตไปก่อน จากนั้นทางสถานทูตจะใหแ้บบฟอรม์การตรวจสุขภาพมา

(โดยส่งไปท่ีอีเมลล ์ท่ีท่านใหไ้ว)้ เพ่ือใหท่้านปร้ินแบบฟอรม์ น้ัน น าไปตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาล ตามท่ีทางสถานทูต

ก าหนดเท่าน้ัน และในบางกรณี ทางสถานทูตฯ อาจจะตอ้งการใหมี้การตรวจสุขภาพเพ่ิมเติม ซ่ึงขึ้ นอยู่ในดุลยพินิจของ

สถานทูตฯ 
13.  ทางสถานทูตออสเตรเลีย ไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัเก็บขอ้มูล ไบโอเมตตริกซ ์ของผูเ้ดินทางทุกท่าน ฉะน้ันหลงัจากไดร้บัการนัด

หมายการยืน่วซี่าจากทางสถานทูตแลว้ ท่านตอ้งมาท่ีศูนยย์ืน่วซี่าออสเตรเลียดว้ยตวัเองเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ   
 
 

หมายเหต ุ  :   ส าหรบัหนังสือเดินทางจนีหรือตา่งดา้วจนี ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่ามากกว่า 30 วนัท าการ  

    

HAVE A NICE TRIP 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
ข้อมูลที่ทา่นกรอกมาให้น้ี ทางบริษัทฯ จะท าการกรอกลงในฟอร์มเพ่ือยื่นวีซ่า  

ฉะน้ัน ขอให้ทุกทา่นให้ข้อมูลตามความเป็นจริง   
 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)................................................................................................ 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกิด ..................................................... 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี)....................................................................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก)................................................................................................................................ 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.......................................  
โทรศพัทบ์า้น .....................................................   
5. เบอรมื์อถือ .....................................................(ทางสถานทูตอาจมีการโทรหาท่าน หรอืไม่มีก็ได ้ฉะน้ัน โปรดให้

เบอร ์มือถอืท่ีสามารถตดิตอ่ท่านไดส้ะดวก) 
6. อาชีพปัจจุบนั ....................................... ต าแหน่ง ...................................วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมท างาน ......................... 

ช่ือสถานท่ีท างาน หรือรา้นคา้ ................................................................... ท่ีอยู ่................................................... 
.......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

7. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส   (.....) หยา่  (.....) ม่าย  (.....) อยูก่ินฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่มรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 
8. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพนัธ ์............................  
9. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.................. 
โทรศพัท ์.................................................  
10. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมากอ่นหรือไม่  (.....) เคย     (.....)  ไม่เคย 
11. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามากอ่นหรือไม่  (.....)  ไม่เคย        (.....)  เคย จากประเทศ.......................................... 

                                                                                       เม่ือ ......................................... 
                                                                              (.....)  เคย จากประเทศ.......................................... 

                                                                                       เม่ือ ......................................... 
หมายเหตุ ข้อ11 ข้อน้ีส าคัญมาก หากท่านตอบผิดหรือตอบไม่ตรงตามความเป็นจริง อาจจะมีผลท าให้สถานทูต

ปฏเิสธ 
วีซ่าหรือออกวีซ่าไม่ทนัวันเดินทางได้ 
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   ***การพิจารณาอนุมติัวีซ่าข้ึนอยูก่บัดลุยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได ้ซ่ึงทาง

สถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้ม ( ไม่ใชห้ลักฐานปลอม หรือใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จ )และมีความ

ประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวหรือท างานยังประเทศท่ีระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทาง

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้  และหากตอ้งการยื่นค ารอ้งขอวีซ่าใหม่  ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม

ใหม่และเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง)  
ลงช่ือผูส้มคัร ..................................................................... 

 


