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ซิดนีย์ – The Australian Reptile Park - Yarramalong Valley Farmstay  
นิวคาสเซิล - Captain Cook Memorial Fountain – พพิธิภัณฑ์นิวคาสเซิล 

Cockatoo Island – ชมเมืองซิดนีย์ - โบทานิคการ์เด้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความช านาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 ชมเกาะท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นมรดกโลก เป็นเกาะท่ีมีประวติัยาวนานตั้งแต่สมยัสงครามโลก 

 โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์(TG) 
ก าหนดการเดินทาง 
 

เดือน มกราคม 2562 16 – 20 , 23 - 27 

เดือน กมุภาพนัธ์ 2562 6 - 10 , 15 - 19 

เดือน มนีาคม 2562 6 – 10 ,  20 - 24 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – ซิดนีย์  (ประเทศออสเตรเลยี)  

15.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลยี มกีฎหมายห้ามน าเข้า พืชผกั อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง) 
19.20 น.  ออกเดนิทางสู่ เมืองซิดนีย์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 475 

วนัที่สอง ซิดนีย์ – The Australian Reptile Park - Yarramalong Valley Farmstay 

07.10 น.  เดนิทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมทิธ์นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลยี ( เวลาท้องถิ่นออสเตรเลยี เร็วกว่าไทย 3 ชม.)  
หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ 
 น าท่านเดินทางสู่ The Australian Reptile Park อุทยานสัตวเ์ล้ือยคลานออสเตรเลียเป็นสวนสัตวต์ามธรรมชาติ  
ท่ีตั้งอยูช่ายฝ่ังเซ็นทรัลโคสทข์องรัฐนิวเซาทเ์วลส์ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสตัวเ์ล้ือยคลานท่ีแปลกใหม่จากทัว่โลกและสตัว์
พ้ืนเมืองของออสเตรเลียจ านวนมาก เพลิดเพลินไปกบัการแสดงสดท่ีสนุกสนานการจดั  แสดงผลงานท่ีเป็นธีม 
สวนสัตวแ์ห่งน้ีเป็นสวนสัตวท่ี์มีช่ือเสียงระดบัโลกและมีสัตวม์ากมายและมีการแสดงสัตวป่์าอนัน่าต่ืนเตน้มีการ
ให ้อาหารจิงโจ,้ มีโชวส์ัตวเ์ล้ือยคลาน  ท่ีน่ีมีสตัวม์ากมายหลากหลายชนิด ใหท่้านไดถ่้ายรูป เพลิดเพลินกนัอยา่งจุ
ใจภายในอุทยานสตัวเ์ล้ือยคลานของเรา  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีคิวภายในสวนสัตว์ 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ Yarramalong Valley Farmstay ตั้งอยู่บนพ้ืนท่ี 50 เอเคอร์อนั งดงามห่างจากซิดนียป์ระมาณ 1  

ชัว่โมงโดยท่ี Yarramalong Valley Farm Stay เป็นสถานท่ีเหมาะส าหรับการพกัผ่อนกบัครอบครัวและเพ่ือนฝูง
ท่านสามารถใหอ้าหาร  Alpaca, สนุกสนานกบัการข่ีมา้ สมัผสับรรยากาศสองขา้งทางอย่างธรรมชาติท่ีท่านไม่เคย
ไดส้มัผสัมาก่อน  เกบ็ไข่ไก่ในตอนเชา้ไดอี้กดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภายในฟาร์ม 
     ที่พกั YARRAMALONG VALLEY FARMSTAY  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม นิวคาสเซิล – สวนซิวคิ - Captain Cook Memorial Fountain - Newcastle Region Library – St. Andrew’s 
Presbyterian Church - พพิธิภัณฑ์นิวคาสเซิล – ช้อปป้ิงแพดดีม้าร์เกต็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่เมือง New castle (นิวคาสเซิล) นบัเป็นถ่ินท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัท่ีสองของรัฐนิวเซ้าท์

เวลส์ (New South Wales) ท่ีน่ีตั้งอยูห่่างจากซิดนีย ์162 กิโลเมตรไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงนบัเป็นเมืองท่ี
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โดดเด่นท่ีสุดในบริเวณของหุบเขาฮนัเตอร์ (Hunter Region) นิวคาสเซิลเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะอยา่งยิ่งส าหรับศิลปิน
ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยมีการจดัเทศกาลต่างๆ มากมาย อาทิ เทศกาลเพลงแจ๊ส Newcastle Jazz Festival 
เทศกาลงานศิลปะและนิวมีเดีย This Is Not Art อีกทั้งงานแสดงผลงานศิลปะ เทศกาลท่ีรวมไวซ่ึ้งนิวมีเดียอาร์ต 
ความเป็นอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลไวด้้วยกัน Electrofridge นอกจากน้ียงัมีเทศกาลเพ่ือนักเขียนหน้าใหม่ 
National Young Writers’ Festival และงานแสดงศิลปวฒันธรรมทางดา้นดนตรีของเหล่าคนรุ่นใหม่ เรียกไดว้า่ 

  นิวคาสเซิลเป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยแรงบนัดาลใจ นอกจากน้ี ในอดีตเมืองแห่งน้ีไดถู้กขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่ง
เหลก็” (Steel City) ดว้ยเคยเป็นฐานท่ีตั้งของโรงงานเหลก็ของบริษทั BHP  (Broken Hill Proprietary Company 
Limited) แต่ปัจจุบนัไดถู้กปรับปรุงให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ และเต็มไปดว้ยความคึกคกัจากร้านคาเฟ่ชั้นน า รวมทั้ง
วฒันธรรมการครัวอนัมีช่ือเสียง  น าท่านชมสวนซีวิค ตั้งอยู่ตรงกลางของเมืองนิวคาสเซิลทางตะวนัตก ซ่ึงเป็น
สวนสาธารณะท่ีสวยงาม โดยรายลอ้มรอบดว้ยอาคารประวติัศาสตร์อยา่งโบสถพ์ระคริสต ์ฝ่ังตรงขา้มเป็นตรงขา้ม
ศาลากลางจงัหวดั และมีอนุสาวรียส์งคราม นอกจากน้ียงัมีตน้ไมร่้มร่ืนขนาดใหญ่ในสวนสาธารณะ และโดดเด่น
สุดๆ กบัน ้ าพุใหญ่ Civic Park เป็นสถานท่ีท่ีดีแห่งหน่ึงในการออกไปเท่ียวเพลิดเพลินกบัทศันียภาพและผ่อน
คลาย อย่างเช่น ส าหรับรับประทานอาหารกลางวนัหรือปิกนิกในวนัแดดจา้ ชม Captain Cook Memorial 
Fountain  น ้าพุแห่งน้ีตั้งอยูใ่นสวนสาธารณะท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี พ. ศ. 2509 โดยไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ 
"วิลสนับาร์เน็ตต ์& สเทอร์ร่ิง" แกะสลกัโดย: Margel Hinder และสร้างโดย: NE Hinds Pty Ltd เป็นหลกัฐานจาก
แผ่นทองสัมฤทธ์ิ  บนถนนลามนั เหนือน ้ าพุ ในปี พ.ศ. 2504 สภาเมืองนิวคาสเซิลไดมี้การจดัแข่งขนัเพ่ือคน้หา
ศิลปินเพ่ือสร้างน ้าพุส่องสว่างส าหรับสวนสาธารณะประติมากรรม Margel Hinder ไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากการ
ออกแบบของ Captain James Cook ในฝ่ังตะวนัออกของออสเตรเลียใน พ.ศ. 2313 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันา
แหล่งน ้ าพุใน ซ่ึงน ้ าและองค์ประกอบประติมากรรมกลายเป็นหน่ึงหน่วยหลายงานท่ีดีท่ีสุดของเธอและได้
กลายเป็นไอคอนทอ้งถ่ินเช่นเดียวกบัพ้ืนฐานส าหรับโลโกเ้มืองนิวคาสเซิล น าท่านผ่านชม Newcastle Region 
Library, St. Andrew’s Presbyterian Church, Newcastle City Council เขา้ชมนิวคาสเซิล Art Gallery แห่งน้ีมีการ
จดัโปรแกรมแสดงผลงานข้ึนเป็นประจ า ท าใหน่้าต่ืนเตน้กบันิทรรศการใหม่ ๆ ท่ีจะเห็นทุกคร้ังท่ีเยี่ยมชม  การชม
ฟรีไม่เสียค่าท าเนียมใดๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงในปีน้ี ในชั้น 2 จดัแสดงผลงานของ JOHN OLSEN หวัขอ้ The City’s Son 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านชมพิพิธภณัฑนิ์วคาสเซิล ก่อตั้งข้ึนในปี 1988 ตั้งอยู่ใกลแ้ม่น ้ า Hunter River เป็นแหล่งท่าเรือเก่า บริเวณ

พ้ืนท่ีแถวนั้นน้ีมีอาคารเก่าแก่มากมาย พิพิธภณัฑไ์ดจ้ดันิทรรศการแกลเลอร่ีและศูนยว์ฒันธรรมเร่ืองราวของเมือง 
ภายในแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ จดัแสดงนิทรรศการทางประวติัศาสตร์ เร่ืองไฟและโลกการท าเหมืองถ่านหินและ
เหล็ก ประวติัการพฒันาเมืองจากถ่านหิน เป็นตน้ ซ่ึงสามารถเขา้ชมฟรี!  โดยเปิดบริการตั้งแต่ 10.00 – 17.00 
นาฬิกา จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองซิดนีย ์อิสระช้อปป้ิงตลาดแพดดี ้มาร์เก็ตหรือไชน่าทาวน์ เป็นตลาดท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในออสเตรเลีย เป็นแหล่งขายสินคา้ราคาถูกทั้งรองเทา้ ชุดว่ายน ้ า และชุดชั้นใน และยงัเป็นตลาดท่ี
เหมาะแก่การมาเลือกซ้ือของท่ีระลึกและผลไมส้ดประจ าฤดูกาล 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั METRO MARLOW SYDNEY HOTEL  หรือเทียบเท่า  
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วนัที่ส่ี น่ังเรือสู่ Cockatoo Island – ซิดนีย์ – ชมเมือง – Harbourside shopping Centre 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านอสิระตามอธัยาศัย  
  น าท่านนัง่เรือสู่ Cockatoo Island เกาะมรดกโลกแดนจิงโจ ้จากเกาะยงัสามารถมองเห็นสะพานฮาเบอร์บริจ ซ่ึงอยู่

ไม่ไกลจากตัวเมืองซิดนีย์ เกาะแห่งน้ีองค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เป็นเกาะท่ีมีประวติั
ยาวนานตั้งแต่สมยัสงครามโลก อีกทั้งเคยเป็นเรือนจ า ท่ีคุมขงันกัโทษสมยัก่อน และเป็นอู่ซ่อมเรือ ต่อเรือรบ จึง
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ แห่งหน่ึง ส าหรับใครท่ีชอบ และอยากศึกษาเร่ืองราวประวติัศาสตร์ก็ตอ้งมา
เท่ียวท่ีน่ีสกัคร้ัง สมยัก่อน เกาะแห่งน้ีมีเพียงชาวอะบอริจ้ิน ชนพ้ืนเมืองเขา้มาท าการประมงหาปูหาปลา ต่อมาในปี 
1839-1850 รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ไดเ้ลือกให้เกาะแห่งน้ีเป็นท่ีจ าคุกนกัโทษอีกแห่ง เน่ืองจากคุกท่ีมีอยู่นั้นเร่ิม
แออดัดว้ยจ านวนนกัโทษท่ีเพ่ิมข้ึน และปี 1900 มีการเปล่ียนเกาะน้ีให้กลายเป็นอู่ต่อเรือแทน เพ่ือใชส้ร้างเรือรบ
ของออสเตรเลียในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง จนกระทัง่ปี 1965-1992 ก็มีการปิดอู่ต่อเรือแห่งน้ี โดยเคร่ืองจกัร
ต่างๆ กถู็กขายท้ิงไป อาคารหลายๆ แห่งและท่าเรือหลายท่ากถู็กท าลายไป ท้ิงไวเ้ป็นต านาน 

   น าท่านชมสถานท่ีคุมขงันกัโทษ  โรงต่อเรือ  โรงงานเลก็  รวมถึงรางเก่าไวข้นพวกถ่านหินสมยัก่อนรอบๆ เกาะ 
   ใหท่้านไดถ่้ายรูปเดินเล่นกนัอยา่งจุใจ เกบ็บรรยากาศยอ้นยคุเก่าๆ น าท่านนัง่เรือกลบัสู่ซิดนีย ์
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม ม้าหินมสิซิสแมค็ควอร่ี (MRS MACQUARIE'S CHAIR) อยู่ในโบทานิกการ์เดน้เป็นมา้หินตวัโปรด
ของภรรยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ท่ีชอบมานั่งชมวิวของอ่าวซิดนีย ์และโอเปร่าเฮา้ส์ 
ตรงน้ีถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยมากและนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปมากท่ีสุด น าท่านสู่ยา่น ฮาร์เบอร์ไซด์ช้อปป้ิงเซ็น
เตอร์ เป็นชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์ริมน ้ าท่ีดาร์ลิงฮาร์เบอร์ แถวน้ีมีทั้งร้านคา้และร้านอาหารเรียงรายอยู่เต็มไปหมด เช่น 
Gavala Aboriginal Art and Culture Centre เป็นศูนย์รวมสินค้าประเภทผลงานศิลปะของชาวอะบอริจินส์ 
เช่นเดียวกบัร้าน Planet Earth และร้านขายสินคา้ท่ีเป็นของท่ีผลิตในประเทศ ร้าน Helena Bishof Gallery เป็นท่ี
รวมสินค้าประเภทเคร่ืองแก้วเจียระไน งานโลหะ และเคร่ืองป้ันดินเผาฝีมือศิลปินท้องถ่ินออสเตรเลีย ร้าน 
Lighthouse ขายเส้ือผา้และสินค้าส่ิงทอท่ีเป็นผลงานของดีไซเนอร์ชาวออสซ่ี นอกจากน้ียงัมีภัตตาคารและ
ร้านอาหารอยูม่ากมายถึง 30 ร้าน มีภตัตาคารท่ีไดรั้บรางวลัระดบัชาติ เช่น Zaaffran และ Jordans Seafood และยงั
มีอาหารประเภท snack ขายกนัริมทางเดินริมน ้า Promenade Eatery ไปตลอดทาง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั METRO HOTEL MARLOW SYDNEY CENTRAL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ห้า ซิดนีย์ - QUEEN VICTORIA BUILDING – ช้อปป้ิง - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  
น าท่านชอ้ปป้ิงอาคารควีน วิคตอเรียท่ี (QUEEN VICTORIA BUILDING) สถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บการปรับปรุง
ตกแต่งใหม่อยา่งสวยงาม เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในทอ้งถ่ินวา่ตึก QVB ตั้งอยูบ่นถนน  จอร์จระหวา่งถนนมาร์เกต็กบั
ถนนพาร์ค เป็นอาคารชอ้ปป้ิงสูงส่ีชั้น มีสินคา้ประเภทแฟชัน่ อญัมณี ของใชใ้นบา้นหรือแมแ้ต่ดอกไมส้ด และ
ขนมจ าพวกเคก้และเบเกอร่ี ถดัจาก QVB บนถนนพิททคื์อ GALLERIES VICTORIA เป็นชอ้ปป้ิงมอลท่ี์มีของให้
เลือกซ้ือหลากหลาย  

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบิน เพ่ือเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพ 
16.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 472 
22.00 น.  คณะเดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดนิทาง… 
 

  

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 
 

อตัราค่าบริการ  
ก าหนดการเดินทาง :  

 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 63,900.- 45,900.- 
เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 61,900.- 43,900.- 

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มเีตียง ) 59,900.- 39,900.- 
เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มเีตียง ) 53,900.- 33,900.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 11,900.- 11,900.- 
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*** โปรแกรมนีร้วมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีแล้ว*** 
**ราคาเด็กคือเด็กทีม่อีายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 

*** ในการเดินทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจี านวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป *** 
*** กรณผู้ีเดินทางในคณะมไีม่ถึง 20 ท่าน อาจมกีารปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ *** 
ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาทีไ่ม่รวมตั๋วเคร่ืองบินทั้งเทีย่วบินระหว่างประเทศ และ เทีย่วบินภายในประเทศ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ราคานีร้วมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนกังานยกกระเป๋า (In 06 Aud Out 06 Aud per Luggage)  
 ทิปพนกังานขบัรถ (3 AUD ต่อคน ต่อวนั) 
 ทิปไกด ์ (3 AUD ต่อคน ต่อวนั) 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีกในภายหลงั 

เง่ือนไขการจองทัวร์และการช าระเงนิ  
 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) 
 กรณีท่ีลูกคา้พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกบัทางบริษทัให้ทราบตั้งแต่ท าการจองหากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
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 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาออสเตรเลยีไม่ทันก าหนดและทางบริษทัฯต้องออกตัว๋กบัทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน มฉิะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ  

การยกเลกิและการคืนเงนิ 
 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เกบ็ค่ามัดจ า 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทั ฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้มีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงนิค่าตัว๋ได้  เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน 
  หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี ไม่ทันก าหนดการออกตัว๋ กบัทางสายการบิน และ  ผลวซ่ีา
ของท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ และ มดัจ าทั้งหมด 

 

เอกสารในการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 
กรุณาเตรียมเอกสารในการย่ืนวซ่ีาให้ครบ และส่งให้กบัทางบริษทัฯ เพ่ือท าวซ่ีาก่อน 21 วนัท าการ  
*** (เน่ืองจากการย่ืนขอวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี ต้องใช้เวลาในการย่ืนวซ่ีา 15 วนัท าการ) *** 

เง่ือนไขในการพจิารณาวซ่ีา 
การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาน้ันขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูตเท่าน้ัน  ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย่ืนวซ่ีาไม่สามารถแทรกแซง
การพจิารณาวซ่ีาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน 
** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตก าหนด ** 

ตั้งแต่วนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกจิการตรวจคนเข้าเมืองและพทิักษ์เขตแดนจะเร่ิมการเกบ็ข้อมูลด้าน 
ไบโอเมตทริกซ์จากผู้สมคัรทุกท่านที่สมคัรขอวซ่ีาเพ่ือเดนิทางไปประเทศออสเตรเลยี 

***ดังน้ันผู้ย่ืนขอวซ่ีาทุกท่านจะต้องมาตดิต่อที่ศูนย์ย่ืนวซ่ีาออสเตรเลยีด้วยตนเองเพ่ือสแกนลายนิว้มือ*** 
1.ส าหรับบุคคลทั่วไป 

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

 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาองักฤษ ) 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, ( ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต )ใบมรณะบตัร  
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 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกลุ (ถา้มี)  
 หลักฐานการเงินโดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างใดอย่างหน่ึง เท่าน้ัน!!!  
ถ้าให้ส าเนาสมุดเงนิฝากไม่สามารถใช้ย่ืนวซ่ีาออสเตรเลยีได้ 

 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษทัทั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 

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

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

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
2. ส าหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ที่เดนิทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป) และขอ 

 หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น  
3. ส าหรับเดก็ ที่ไม่ได้เดนิทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 

 หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางท่ีท าจากท่ีวา่การอ าเภอ  
 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  
 กรณีผูเ้ดินทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ขอส าเนาสูติบตัร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเดก็ได้)  
 ส าเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   
 ใบรับรองการท างานงานของบิดา หรือ มารดา 
 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักดั  และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  
 หลกัฐานการเงิน (ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือ มารดา  
 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. ส าหรับผู้ใหญ่ที่อายุเกนิ 75 ปี  
 ต้องซ้ือใบประกันสุขภาพส าหรับผู้ สูงอายุที่เดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษัทประกันภัย) จากน้ันย่ืนเอกสารทั้งหมดเข้า
สถานทูตออสเตรเลียไปก่อนและจากน้ันสถานทูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพ่ือน าไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานทูตก าหนดเท่าน้ัน 

5.  ส าหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ่นพ านักอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 
(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซ่ีาขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 
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หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทาง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกนั 

หมายเหตุ   
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงนิ) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทู งดออก
วีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วนั  
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง 
เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีของท่าน  

 
1.  ช่ือ - นามสกลุ(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________ 

     ช่ือ-นามสกลุเดมิ (ในกรณีที่มกีารเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) __________________________________________ 

     สาเหตุในการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ______________________________________________________________________ 

2.  สถานภาพ             โสด             แต่งงานจดทะเบียน          แต่งงานไม่จดทะเบียน         หย่า    หม้าย         

3.  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษ)___________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________________________ 

     เบอร์โทรศัพท์บ้าน___________________ เบอร์มือถือ ____________________ อเีมล์ ___________________________ 

4.  ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ) __________________________________________________________ 

      วนัที่เร่ิมท างาน /  ศึกษา ____________________________________________________________________________ 

5.   ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________________________ 

      เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน / สถานศึกษา _________________________________________________________________ 

7.   ต าแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาองักฤษ) ________________________________________________________________ 

      โทรศัพท์ที่ท างาน_________________________________________________________________________________ 

8.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดนิทางไปด้วย _______________________________________________________________________ 

     ความสัมพนัธ์กบัผู้เดนิทางร่วมคร้ังนี ้(ระบุ) ____________________________________________________________ 

9.   ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศนีม้าก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวซ่ีาจากสถานฑูตใดหรือไม่   เคย _____________________________________ 

      ไม่เคย   

           
 


