
BEAUTIFUL IN MELBOURNE 5D3N BY JQ 

เยอืนเมืองเมลเบิรน์ นครแห่งความยิ�งใหญป่ระเทศออสเตรเลีย 
นั �งรถไปจกัรไอนํ$าโบราณ ซี�งเคยเป็นรถไฟลาํเลียงถ่านหินสมยัก่อน 

นั �งรถชมถนนเลียบทะเลที�สวยที�สุดในโลก GREAT OCEAN ROAD 
ชมฝงูนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป  

ชอ้ปปิ$ งจุใจ อิสระชอ๊ปปิ$ ง ; วนัเตม็ 
พิเศษ !! ทานกุง้ลอบสเตอรค์รึ�งตวั เสริฟพรอ้มไวนแ์ดง 

 

 
บินตรงกรุงเทพฯ – เมลเบิรน์ 

ราคาเริ�มตน้ 33,999 บาท  พกัโรงแรมเดียว D คืน 

เดินทางเดือน กนัยายน-ธนัวาคม GHIJ 

 



 
 
 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ  

;L.DJ น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั$น O ประตู D  
เคานเ์ตอร ์E  สายการบินเจ็ท สตาร ์(JET STAR AIRLINES) โดยมีเจา้หนา้ที�บริษัทฯ คอย
ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรื�องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

G;.OJ น. ออกเดินทางสู ่นครเมลเบิรน์ โดย สายการบินเจท็ สตาร ์เที�ยวบินที� JQ030 
 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง ; รอบ) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ Y ชั �วโมง) 
 
วนัที�สอง เมลเบิรน์ – GREAT OCEAN ROAD – พอรต์แคมเบลล ์– TWELEVE APOSTLES  
09.30 น. เดินทางถึง สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่า

ประเทศไทย � ชั �วโมง) นําท่านผ่านขั#นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 นําท่านเดินทางสู่ เสน้ทางสาย Great Ocean Road ที�มีความสวยงามและเป็นที�รูจ้กัของ

นักท่องเที�ยวที�ไม่ควรพลาดชม ท่านจะพบกบัทศันียภาพที�สวยงามของชายฝั�งมหาสมุทรที�ถูก
กดัเซาะโดยกระแสลม และคลื�นที�ถูกกดัเซาะ กลายเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที�สวยงาม 
ตลอดเสน้ทาง โดยผ่านเมือง Anglesea และเมือง Lorne 
ที�เต็มไปดว้ยธรรมชาติพรอ้มทะเลสวยงามและเงียบสงบ 
ก่อนเขา้สู่ Apollo Bay ที�เป็นอีกเมืองยอดนิยมของ
นักท่องเที�ยวที�มีความสวยงามของทอ้งทะเลสีนํ#าเงิน ตดั
กบัป่าอนัเขียวขจี นอกจากนี# ระหว่างทาง ท่านจะพบกับ
โคอาล่าที�อาศยัอยูบ่นตน้ยคูาลิปตสัตามธรรมชาติ  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื$ นเมือง 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ พอรต์แคมเบลล ์สมัผัสทัศนียภาพที�งดงามที�สุดในโลก ชมปรากฏการณ์

ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles  ซึ�งตั#งชื�อตาม EF สาวกของพระเจา้  ของพระคริสต"์ หรือ 
"หิน 12 นักบุญศกัดิKสิทธิKของศาสนาคริสต"์ ซึ�งเป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาติที�ไม่ควร
พลาด ปัจจุบนัเป็นอีกหนึ�งจุดท่องเที�ยวที�มีนักท่องเที�ยวถ่ายภาพเป็นที�ระลึกมากที�สุดแห่งหนึ�ง
ในออสเตรเลีย นอกจากนี# ยงัเป็นสถานที�ยอดนิยมที�ใชถ่้ายทําภาพยนตร์จากทั �วโลก อาทิ 
ภาพยนตรเ์รื�อง Jaws ที�โด่งดังไปทั �วโลกอีกดว้ย ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่
เมลเบิรน์ 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  
 � นาํคณะเขา้สูที่�พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรอืเทียบเท่า 
 
วนัที�สาม เมลเบิรน์ – ดนัดีนองส ์– สถานีรถไฟจกัรไอนํ$า – สวนสตัวพื์$ นเมือง MARU KOALA & 

ANIMAL PARK – เกาะฟิลลิป – PHILLIPS ISLAND NATURE PARK 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



นําท่านชม เมืองเมลเบิรน์ เมืองที�มีการผสมผสานสถาปัตยกรรมทั#งเก่าและใหม่เขา้ดว้ยกนั 
ตวัเมืองตั#งอยูริ่มฝั�งแม่นํ#า Yarra มีสวนสาธารณะริมนํ#า นอกจากนี# ยงัมีสถาปัตยกรรมของยุค
ตื�นทองในสมยักลางศตวรรษที� EP คละเคลา้กับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันทําใหมี้ภูมิทัศน์
ของเมืองที�ไม่เหมือนใคร มีแม่นํ# าตั#งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น ผ่านชม 
อาคารรฐัสภา อาคารที�ก่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป, สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ที�เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์ซึ�งเป็นที�ตั#งของกระท่อมกปัตนัคุก้ บา้นพกัของนัก
สาํรวจชาวองักฤษคนสาํคญัของโลก จากนั#นนําท่านเดินทางสู่ ยา่นดนัดีนองส ์ที�มีป่าตน้ยคูา
ลิปตสัที�ยงัอุดมสมบูรณ์ นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟจกัรไอนํ$าโบราณ (PUFFING BILLY 
STEAM TRAIN) ซึ�งแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการ
เดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินคา้เปิดใหบ้ริการในปี 
ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที�วิ�งระยะสั#น ๆ ปัจจุบันได้
ถูกดัดแปลงนํามาใชใ้นการท่องเที�ยวชมป่า นําท่าน
เปลี�ยนบรรยากาศนั�งรถไฟจักรไอนํ# าโบราณ เพื�อชม
ทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวิ�งของ
รถไฟ พรอ้มชมทศันียภาพตลอดทางที�เต็มไปดว้ยหุบเขา
และป่าสงูที�ยงัมีความสมบรูณ ์  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ สวนสตัวพื์$ นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK  ชมความน่ารกัของ

เหล่าสตัวพื์# นเมืองนานาชนิด อาทิเช่น โคอาล่า, จิงโจ,้ วอมแบท ฯลฯ  เพลิดเพลินกบัถ่ายรูป
คู่กบัโคอาล่าตวันอ้ยอยา่งใกลชิ้ด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจด้ว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมค่า
ถ่ายรูปกบัโคอาล่า) จากนั#นนําท่านเดินทางสู่เขตอนุรกัษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ�งเป็นเกาะ
เล็ก ๆ ที�ทางการใชเ้ป็นที�อนุรกัษ์สตัวพื์# นเมือง ทั#งสตัวนํ์#าและสตัวป่์า ซึ�งยงัมีความงดงามทาง
ธรรมชาติที�สมบูรณ์ อีกทั#งยงัมีหาดทรายและป่าพุ่มเล็กๆ ซึ�งเป็นที�อยู่ของเพนกวิน, แมวนํ#า
และนก นานาชนิด 

ค ํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารพื$ นเมือง เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึ�งตวั 
 นําท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  ชมความ

น่ารักของ ฝูงเพนกวินขนาดเล็กที�สุดในโลกที�อยู่รวมกัน
เป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ใน
บรรยากาศยามพระอาทิตย์อัสดง ท่านจะพบกับฝูง
เพนกวินที�พรอ้มใจกันยกขบวนพาเหรดขึ# นจากทะเลเพื�อ
กลบัคืนสู่รงั ซึ�งเพนกวินนอ้ยเหล่านี# จะออกไปหาอาหารแต่
เชา้และจะกลบัมาในตอนพระอาทิตยต์ก (หา้มถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรือ
อาจจะทาํใหเ้พนกวินตกใจ ) จากนั#นนําท่านเดินทางสู่เมลเบิรน์ 

 � นาํคณะเขา้สูที่�พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรอืเทียบเท่า 
 



วนัที�สี�  อิสระเตม็วนัเมืองเมลเบิรน์ (ไกดพ์าเที�ยวตามสถานที�ตา่งๆ ไม่มีรถโคช้บรกิาร)  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวันทางไกดจ์ะแนะนาํสถานที�หลกัๆและการเดินทางเบื$ องตน้ โดยท่านสามารถ
เดินทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที�มีครอบคลุมอยูท่ั �วเมืองเมลเบิรน์ทั#งรถไฟ
ใตดิ้น รถเมล ์หรือ รถTAXI โดยท่านอาจเดินทางสู่ สวนฟิตซรอย เป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ที�เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์และยงัมีกระท่อมกปัตนัคุก้ ซึ�งเป็นนักสาํรวจชาวองักฤษ 
ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลียและซีกขั#วโลกใต ้กระท่อมนี# ไดถู้กยา้ยมาเพื�อเป็นการเฉลิมฉลองนคร
เมลเบิร์นในวาระครบรอบ Ejj ปี บ้านหลังนี# แต่เดิมนั#นอยู่ที�ประเทศอังกฤษ แต่ทาง
ออสเตรเลียไดข้อซื# อมา เพื�อนํามาตั#งไวใ้นสวนฟิตซรอย ลกัษณะตวับา้นค่อนขา้งที�จะเก่าแก่
ตั#งแต่ปี ค.ศ.Ekll โดยมีการรื# อบา้นเป็นส่วนๆ แลว้ส่งลงเรือมาประกอบใหม่ ในปี ค.ศ.
Em�n ดา้นในมีนิทรรศการเกี�ยวกบักปัตนัคุก และตกแต่งใหเ้ก่าตรงกบัสมยันั#น  
หรือเขา้ชม ศูนยศิ์ลปะเมลเบิรน์ อาคารคอมเพล็กซค์รบวงจรที�มีลกัษณะเป็นอาคารโรงละคร
ที�มีสัญลักษณ์อันโดดเด่นเป็นเสาสูง รูปทรงยอดแหลมคลา้ยหอไอเฟล ภายในพื# นที�คอม
เพล็กซ์ประกอบดว้ยโรงละครรฐั (State Theatre) พิพิธภณัฑศิ์ลปะการแสดง (Performing 
Arts Museum) และหอศิลป์ของจอรจ์ อดมัส ์รวมถึงโรงละครขนาดเล็กจาํนวนมากและพื# นที�
จดัแสดงภาพศิลปะต่างๆ นอกจากนี# ยงัเป็นสถานที�ตั#งของ Hamer Hall ซึ�งเป็นสถานที�จดัการ
แสดงของวงออรเ์คสตรา้ Melbourne Symphony Orchestra  
หรืออิสระชอ้ปปิ# ง ตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ตลาดเก่าแก่ที�ประกอบไป
ดว้ยรา้นคา้แผงลอยหลายรอ้ยแผงทั#งในที�ร่มและกลางแจง้ ครอบคลุมหลายช่วงตึก ที�ประกอบ
ไปดว้ยสินคา้ประเภทของกระจุกกระจิก, งานฝีมือ, วตัถุโบราณและสินคา้ประเภทอื�นๆ 
หรือขึ# น ชมวิวแบบพาโนรามาจากชั#นบนสุดของ Eureka Tower อาคารคอนโดที�พกัอาศยัซึ�งมี
ความสูงมากที�สุดในเมลเบิรน์ ซึ�งท่านสามารถขึ# นไปชมวิวบนระเบียงลอยฟ้า (Skydeck) ณ 
ชั#นที� PP ของอาคาร ซึ�งคุณสามารถเพลิดเพลินกบัวิวของเมืองเมลเบิรน์แบบ �}j องศา หรือ
ทา้ทายความกลา้ของคุณกบั The Edge กิจกรรมสุดหวาดเสียวในหอ้งกระจกที�จดัทาํเป็นพิเศษ
ซึ�งสามารถเคลื�อนออกไปนอกตวัอาคารประมาณ Ej ฟุต เมื�อเขา้ไปดา้นในหอ้งจะถูกปิดสนิท 
มีลักษณะโปร่งใสใหค้วามรูสึ้กเหมือนกําลังล่องลอยอยู่ในอากาศ และเมื�อมีการปล่อยหอ้ง
กระจกนี# ใหเ้คลื�อนตัวแบบอิสระไรแ้รงโน้มถ่วงออกไปดา้นนอก พรอ้มเทคนิคเสียงประกอบ
เป็นเสียงกระจกรา้วเหมือนกาํลงัจะแตกยิ�งเพิ�มความตื�นเตน้หวาดเสียวใหผู้ที้�อยูด่า้นในราวกบั
ถูกปล่อยแขวนหอ้ยอยูเ่หนือเมือง 

**อิสระอาหารเที�ยงและอาหารเยน็เพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยวและชอ้ปปิ$ ง** 
� นาํคณะเขา้สูที่�พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัที�หา้ เมลเบิรน์ – สนามบินเมลเบิรน์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
;J.JJ น. นําคณะเดินทางสู่ สนามบินทูลามารนี เพื�อตรวจเช็คอินเอกสารและเตรียมตวัเดินทางกลบั  
;D.JH น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินเจท็ สตาร ์เที�ยวบินที� JQ029 



 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง ; รอบ) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ Y ชั �วโมง) 
 
;Y.GH น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

*************************************** 
 

** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั#งก่อนทาํการ
ออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
อตัราค่าบริการ   

 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 

G-D ท่าน 

; เด็ก G ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน;Gปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน;Gปี) 

พกัเดี�ยว 
เพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั xว 
JH – JY กนัยายน GHIJ DD,YYY DD,YYY DD,YYY y,JJJ 19,999 
GI – DJ กนัยายน GHIJ DD,YYY DD,YYY DD,YYY y,JJJ 19,999 
JD – Jy ตลุาคม GHIJ DO,YYY DO,YYY DO,YYY y,JJJ 20,999 
;y – G; ตลุาคม GHIJ DO,YYY DO,YYY DO,YYY y,JJJ 20,999 
GO – GL ตลุาคม GHIJ DO,YYY DO,YYY DO,YYY y,JJJ 20,999 

Jy – ;; พฤศจกิายน GHIJ DD,YYY DD,YYY DD,YYY y,JJJ 19,999 
G; – GH พฤศจกิายน GHIJ DD,YYY DD,YYY DD,YYY y,JJJ 19,999 

JH – JY ธนัวาคม GHIJ 36,YYY DI,YYY DI,YYY L,JJJ 22,999 
GI – DJ ธนัวาคม GHIJ DY,YYY DY,YYY DY,YYY Y,JJJ GH,YYY 
JG – JI มกราคม GHI; DY,YYY DY,YYY DY,YYY Y,JJJ GH,YYY 

 

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น** 
**ราคานี$ ไม่รวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย** 

 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง G ขวบ ;J,JJJ บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั$งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน GJ ท่านขึ$ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ|ในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงนิค่ามัดจาํ ท่านละ ��,���.- บาท 



ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั&นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ, 
ที.จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที.เหลอืชําระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย �4 วนั 

 

 

 
ขอ้มูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว(Single) 

,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ � ท่าน/� เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกนั หรือ อยูค่นละชั#นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ � ท่าน ซึ�งถา้เขา้พกั � ท่าน อาจจะ
ไดเ้ป็น E เตียงใหญ่กบั E เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื�องจากโรงแรมนั#นไม่
สามารถจดัหาได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิKในการเรียกเก็บเงินเพิ�มเติมในกรณีที�อาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในออสเตรเลียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภมิูตํ �า  
3. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ# นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิKในการปรบัเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในออสเตรเลียที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะ

ทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ#า ซึ�งขึ# นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั#นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 
 

อตัราค่าบรกิารนี$ รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ#าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน Fl กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ F ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื# อที�ระบุในรายการ   � ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ E,jjj,jjj บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารนี$ ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปพนกังานขบัรถและหวัหนา้ทวัร ์;,HJJ บาท / ทรปิ 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม k% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย �% 
� ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื�นวีซ่าเชงเกน้(กรณีใหย้ื�นวีซ่าให ้ค่าธรรมเนียม+บริการ n,ljjบาท) 
 



เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 20,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั#งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย FE วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์#นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงันี#  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั#นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยว

หรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี#  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั#งหมด 
ทั#งนี#  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื# อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือค่าบริการทั#งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี#  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั#นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิKในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 



1. ทวัรนี์# สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั#น 
2. ทวัรนี์# เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั#งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั#งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิKในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า Fj ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย k วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศ
ที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย Ej วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุก
ท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อให้
คณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิKไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิได้
ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิKในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั#งนี#  บริษัทจะคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิKไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ# นของนักท่องเที�ยวที�
มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี# คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั#น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิKในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ# น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื# อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั#น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ# นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน Ejj มิลลิลิตร

ต่อชิ# น และรวมกันทุกชิ# นไม่เกิน E,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ E ใบเท่านั#น 
ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั#น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั#น  

 
 



 
 
 

 
1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มีอายุการใชง้านไม่ตํ �ากวา่ } เดือน และมีหนา้วา่งไม่ตํ �า 

1) กวา่ F หนา้ (แนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาดว้ย) พรอ้มถ่ายสาํเนาหนา้ที�มีการเดินทางเขา้-ออก 
หรอืมีวีซ่าตดิมาทั$งหมด (สาํคญัมาก) 
*** การยื� นวซี่าออสเตรเลียไม่จาํเป็นตอ้งนาํพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง 
(ถา้มี) หรอื สาํเนาหนา้พาสปอรต์ ยื� นได ้ แตห่ากใหท้างบรษิัทฯ มา จะดกีวา่เนื� องจากทางบรษิทัฯ 
จะนาํพาสปอรต์ไปรดูเลม่ที�  VFS แลว้นาํกลบัมาพกัไวที้� บรษิัทฯ ทางลกูคา้จะรบัคืนอีกทีสนามบิน ณ 
วนัเดนิทาง *** 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด �.l x n.l ซม. F รปู ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพื# นสีขาวเท่านั#น หา้มสวม 
แวน่ตา (รปูถ่ายตอ้งมีอายุไม่เกิน } เดือน ณ วนัยื�น) 

3. สาํเนาบตัรประชาชน 
4. สาํเนาทะเบียนบา้น (ถ่ายหนา้แรกที�มีเลขที�บา้นคู่กบัชื�อผูส้มคัร) 
5. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

(กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี�ยนคาํนําหนา้ ใหแ้นบเอกสารมาดว้ย) 
6. สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ - เปลี�ยนนามสกุล (ถา้มี กรณีเคยมีการเปลี�ยน) 
7. สาํเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุตํ �ากวา่ Fj ปีบริบรูณ)์ 
8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรบัรองการทาํงาน / จดหมายรบัรองการเรียน)  

จดหมายตอ้งมีอายุไม่เกิน E เดือน นับจากวนัยื�น จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั#น  
(สะกดชื�อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของบริษัท/รา้นคา้: หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทบัตราและเซ็นรบัรอง 
/ ทะเบียนพาณิชยที์�มีชื�อผูเ้ป็นเจา้ของกิจการรา้นคา้ 

• กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง วันเริ�มงาน 
เงินเดือน จดหมายรบัรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื�อ
สถานทูตของแต่ละประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ที�มีหวัจดหมาย ตรา
ประทบั ที�อยู ่และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

• กรณีที�เป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการทาํงานจากหน่วยงาน  

• กรณีเกษียณอายุราชการ: สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ / จดหมายชี# แจงตนเองเกี�ยวกบัการ
เกษียณอายุ 

เอกสารประกอบการยื�นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย 



• กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: จดหมายรบัรองการศึกษาฉบบัจริง ระบุชื�อผูส้มคัร พรอ้มทั#งระบุ
ระยะเวลาหยุดเรียน / สาํเนาบตัรประจาํตวันักเรียน นักศึกษา 

• กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน/พอ่บา้นแม่บา้น: จดหมายชี# แจงตนเอง 
9. สาํเนาสลิป เงินเดือนยอ้นหลงั � เดือน (ถา้มี) 
10. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพิจารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรพัย ์เท่านั#น   

• หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ฉบบัจริงซึ�งออกจากธนาคารโดยตรง 
ระบุชื�อเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น (สะกดชื�อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายุไม่
เกิน ;H วนั นับจากวนัที�ยื�นวีซ่า 

• หลกัฐานการเดินบญัชี BANK STATEMENT ยอ้นหลงั � เดือน ฉบบัจริง ซึ�งออกจากธนาคาร
โดยตรงมียอดเงินไม่ตํ �ากว่า Ejj,jjj บาทต่อการรบัรอง E ท่าน มีอายุไม่เกิน 15 วนั นับ
จากวนัที�ยื�นวีซ่า 

• สมุดบัญชีเงินฝากออมทรพัยอ์พัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและตอ้งนํามาแสดงแก่เจา้หน้าที�สถานทูต
ในวนัสมัภาษณ ์

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมดุบญัชีเลม่เดยีวกนั*** 

• บญัชีฝากประจาํ FIXED สามารถนํามาแนบประกอบการยื�นได ้แต่ท่านตอ้งมีบญัชีหลกั 
ในการยื�นวีซ่าคือบญัชีออมทรพัย ์หากตอ้งการแนบบญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี#  
o หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ของ บญัชีฝากประจาํ  

ฉบับจริงซึ�งออกจากธนาคารโดยตรง ระบุชื�อเจา้ของบัญชีใหค้รบถว้น (สะกดชื�อ-
นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน ;H วนั นับจากวนัที�ยื�นวีซ่า 

• สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ ยอดเงินไม่ตํ �ากวา่ Ejj,jjj บาท 
 

(สถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 
 

กรณีเด็กอายุต ํ �ากว่า GJ ปีบรบูิรณ ์(หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม บิดาและมารดา)  
ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี#   

• เด็กเดินทางกบับุคคลอื�น บิดาและมารดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซึ�งออกใหโ้ดยที�ว่า
การเขตหรืออาํเภอเท่านั#น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื�อ)  
มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 

• เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ�งออกใหโ้ดยที�ว่าการเขตหรือ
อาํเภอเท่านั#น และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื�อบิดา)  

• เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ�งออกใหโ้ดยที�ว่าการเขตหรือ
อาํเภอเท่านั#น และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา)   

 
กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั (บิดามารดา,บุตร,พี�นอ้ง)ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี#  



• หนังสือรบัรองทางการเงิน BANK GUARANTEE ตอ้งระบุ ชื�อเจา้ของบัญชี รบัรองค่าใชจ้่ายให้
ใคร (ตอ้งระบุชื�อผู ้ถูกรับรองในจดหมายดว้ย) (สะกดชื�อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้า
พาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน ;H วนันับจากวนัที�ยื�นวีซ่า  

• กรุณาแนบ สูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐานอื�นๆ (ฉบบัจริงและสาํเนา) 
เพื�ออา้งอิงความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครวัหรือสายเลือดเดียวกนั 
 
 

หมายเหต:ุ 

• ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื�นคาํรอ้งขอวีซ่า เพื�อสแกนลายนิ# วมือ 

• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตูฝรั �งเศส โดยประมาณ Ej วนัทาํการ 

• หลงัจากที�ผูส้มคัรไดท้าํการยื�นขอวีซ่ากบัทางศนูยย์ื�นคาํรอ้งขอวีซ่าฝรั �งเศสแลว้ ทางสถานทตูไม่
อนุญาตใหผู้ส้มคัรทาํการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทตูฯ ในขณะทาํการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆ 
ก็ตาม ดงันั#นหากท่านมีความจาํเป็นในการใชเ้ล่มเพื�อเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร ์

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 
เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016) 

ตั �งแตว่นัที� 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเริ�มการเก็บข้อมลูด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมคัรทกุท่าน ที�สมคัรขอวีซ่า เพื�อ
เดนิทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันั �นผู้ ยื�นขอวีซา่ทกุทา่น จะต้องมาตดิตอ่ ที�ศนูย์ยื�นวีซา่ออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื�อสแกน
ลายนิ �วมือ 

2) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ํ�ากว่า 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายสาํเนาหน้าที�มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่า
ติดมาทั $งหมด (สาํคญัมาก) 
*** การยื �นวซีา่ออสเตรเลยีไมจ่าํเป็นตอ้งนําพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื สาํเนา
หน้าพาสปอรต์ ยื �นได ้ แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีว่าเนื �องจากทางบรษิทัฯ จะนําพาสปอรต์ไปรดูเล่มที � VFS แลว้นํา
กลบัมาพกัไวท้ี �บรษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

3) รปูถ่ายส ีจาํนวน " รปู (ขนาด $ นิ%วครึ�ง หรอื " นิ%ว) 
4) สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  
5) สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้ม)ี, สาํเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  
6) หนังสือรบัรองการทาํงานของบริษทัที�ทาํงานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั $งคู่)  หรอืสาํเนาทะเบยีน

การคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 
7) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั $งคู่)   
8) ขา้ราชการเกษยีณอาย ุขอสาํเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 
9) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจาํตวัจริง (จะได้คืนเพื�อได้รบัพิจารณา

วีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั D เดือน ออกจากธนาคารเท่านั$น หมายเหต ุสถานทูตออสเตรเลียไม่รบั Bank 
Guarantee ในการใช้ยื $นวีซ่า 



10) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน (ตวัจรงิ) หรอืสมดุรายงานประจาํตวันกัเรยีน หรอืกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  
11) ขอสาํเนาสตูบิตัร เดก็อายตุํ�ากว่า $6 ปี 
12) เดก็อายตุํ�ากว่า $6 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1  จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิาหรอืมารดาผูท้ี�ไมไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ย โดยใหท้างอาํเภอออกใหอ้นุญาตออก นอก
ประเทศ   หรอื กรอกฟอรม์ 1229 

11.2 หรอื ทั %งบดิาและมารดา ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบัเดก็ทั %งคู่ ทางผูป้กครองทั %ง " ตอ้งไปขอโดยใหท้างอาํเภอออกให ้  
อนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศกบัใคร หรอื กรอกฟอรม์ 1229 และ ต้องไปโชวต์วัที�ตวัแทนยื�นวีซ่า VFS ทั $งคู่
พร้อมกบับตุร   

11.3 หากเดนิทางกบับดิาและมารดาพรอ้มกนัไมต่อ้งใชห้นงัสอืยนิยอม  
13) บริษทัขอสงวนสิทธิL ไม่รบัลูกค้าที�มีอายเุกินกว่า MN ปี ( ยกเวน้กรณีที �ผูส้งูอาย ุ 56 ปีขึ8นไปยนืยนัที �จะเดนิทางจรงิ 

บรษิทัฯจะดาํเนนิการใหแ้ละแนะนําใหย้ื �นวซี่ากอ่นวนัเดนิทางมากกว่า 96 วนั และตอ้งจ่ายคา่ทวัรท์ั 8งหมดกอ่นเดนิทาง :6 
วนั ในกรณีที �วซี่าไมผ่า่นหรอืออกไม่ทนัตามกาํหนดวนัเดนิทางมผีลทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณี
ได ๆ ทั 8งสิ8น และ จะไมร่บัผดิชอบกรณีเพื �อนรว่มเดนิทางที �ผา่นแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนืองจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น 
บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิ=ในการคนืเงนิคา่ทวัรท์ั 8งหมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามที �ผลวซี่าออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณีนี8) 
กรณีที�ยืนยนัจะให้ยื�นวีซ่า  เนื�องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยื�นวซี่าเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มในการทาํประกนั
สขุภาพซึ�งลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยื�นวซี่า  (ราคาขึ%นอยูก่บับรษิทัฯ ประกนันั %นๆ หรอื ลกูคา้สามารถทาํเองได)้  
หลงัจากยื�นแลว้ รออกีประมาณ A-$B วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพื�อไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาล
ตามที�สถานฑตูกาํหนด หลงัจากนั %นรอผลวซีา่อกีท ี นอกจากนี%วซี่าขึ%นอยูก่บัผลของสขุภาพของผูส้งูอายเุองและทาง
สถานทตูพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวนัรบัวซี่าไมส่ามารถระบุได ้ กรณุาใสห่มายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอรโ์ทรศพัท์
บา้น และอีเมล ์ (สาํคญัมาก) ที�สามารถติดต่อได้ ลงในสาํเนาบตัรประชาชนและ สาํเนาทะเบยีนบา้น เพื�อกรอกฟอรม์
ในการยื�นวซีา่  

14) ระยะเวลาในการยื�นวซี่าประมาณ $B-$N วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางทา่นไดย้ื�นเล่มเขา้ VFS แลว้
นําเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนักาํหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไป
ประเทศอื�นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื�นวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทั %งสิ%น --                           
 

เงื�อนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานั %นขึ%นอยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื�นวซ่ีาไม่สามารถแทรกแซงการ
พจิารณาของสถานทตูได ้ ซึ�งทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปท่องเที�ยวยงั
ประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารที�ระบุเท่านั %น  
 
 

 
กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
$. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Zในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั %งหมด หรอื หากต้องการยื�นคาํรอ้งขอวีซ่าใหม่กต้็อง
ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั $ง 
". หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซ่ีาล่าชา้ไมท่นักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้ และทางบรษิทัฯขอสงวน
สทิธิ Zในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั %งหมด  
[. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเนื�องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิวตัถุประสงค์
ในการยื�นขอวซ่ีาท่องเที�ยว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Zในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั %งหมด 
]. กรณีที�ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Zในการแจง้สถานทตูยกเลกิวซ่ีาของทา่น ขึ%นอยู่กบัทาง
บรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิ Zในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั %งหมด 
 

แผนที�การเดินทางเพื�อการยื�นคาํรอ้งขอวีซ่า 



สถานที�ยื�นคาํรอ้งวีซ่า : ศูนยย์ื�นคาํรอ้งขอวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจาํประเทศไทย 

การเดินทาง :    อาคารเดอะเทรนดี$  ออฟฟิศ ชั$น GL ซ.สุขุมวิท ;D 

 
ใบกรอกขอ้มูลคาํรอ้งขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย 
!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด !!! 
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3. วนั-เดือน-ปีเกิด............................................................................................................................ 
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14. ชื�อสถานที�ทาํงานปัจจุบนั / สถานศึกษา ชื�อที�อยู.่............................................................... 
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