
 
 

 
 
 

เชียงใหม่ – ซิดนีย์ – เมลลเ์บิร์น – เกาะฟิลลิป – เกรทโอเชี่ยนโร้ท์ 
6 วัน 4 คืน 

< < < ไฮไลท์รายการ > > > 
ออกเดินทางจากเชียงใหม่ – บินภายในประเทศ ซิดนีย์ – เมลเบิร์น 1 เที่ยวบิน – ยืน่วีซ่าที่เชียงใหม่ 

ล่องเรือชมความงามอ่าวซิดนีย์  ชมความน่ารักของน้องโคล่า และ เจ้าจิงโจ้ สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย 
นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา  บลูเม้าเท่นส์ 

ชมความน่ารักฝูงนกแพนกวินเกาะฟิลลิป ต่ืนตากับ เกรทโอเชีย่นโร้ท ถนนสายที่สวยที่สุดในโลก 

* * * เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยีย่ม * * * 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดินทาง  5 – 10 ธันวาคม 2563 
5 ธันวาคม 63  เชียงใหม่ – ฮ่องกง – ซิดนีย์  
16.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ดรา

ก้อนแอร์  เจ้าหน้าท่ีของโกลเบิลทัวร์ ให้การต้อนรับ  เช็คทรูกระเป๋าสัมภาระจากเชียงใหม่ตรงสู่นครซิดนีย์ 
18.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินดราก้อนแอร์ เท่ียวบินที่ CX5233  บินตรงจากเชียงใหม่สู่ฮ่องกง 
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงน าท่านเปลี่ยนเคร่ืองเป็นเท่ียวบินที่ CX101 (23.55 น.) สู่นครซิดนีย์ 
 
 
 



 
 

 
 
 

6 ธันวาคม 63  ซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - หาดบอนได – จุดชมวิวโอเปร่าเฮ้าส ์
12.00 น. เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (ตามเวลาท้องถ่ินของออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 3 

ชม.) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
14.30 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ (Circular Quay) เพ่ือ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชม โรงอุปรากร

ซิดนีย์ (Sydney Opera House) ด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์แปลกตาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดดเด่นด้วยหลังคารูป
เรือซ้อนเล่นลมอนัเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง (Jorn Utzon) สถาปนิกชาวเดนมาร์ก เปิดเป็นทางการ
ในปี ค.ศ. 1973 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 14 ปี ชมความงามของสะพานฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) 
สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย สะพานฮาร์เบอร์ และสถานที่ส าคัญๆต่างๆริมอ่าว  จากน้ันน าท่านชมเมืองซิดนีย์ เมืองหน้า
อ่าวที่สวยงาม ชมย่านบอนไดบีช (Bondi Beach) ชายหาดที่สวยงาม สถานที่พักผ่อนของชาวออสซี่ ย่านหมู่บ้าน
เศรษฐี (Dudley Page) ย่านเดอะแก๊ป (The Gap) ชมย่านเดอะร๊อคส์ (The Rock) จุดที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์
การต้ังถ่ินฐานของคนออสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่ 19 ชมวิวที่ดีที่สุดในการฃมโอเปร่าที่บริเวณ Mrs. 
Macquarie’s Point ชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอร่ี ม้าน่ังหินตัวโปรดของภริยาของผู้ส าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิว
เซาท์เวลส์ จากน้ันให้ท่านได้ถ่ายรูปสะพานฮาร์เบอร์ และโอเปร่าเฮ้าส์ เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลานัด
หมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารน าท่านเข้าสู่โรงแรม TRAVELODGE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า  



 
 

 
 
 

7 ธันวาคม 63  สวนสัตว์ Koala Park – บลูเม้าท์เท่นส์ – เมลเบร์ิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้คเอ้าท์ 

ออกจากดรงแรม น าท่านเดินทางสู่ “ สวนสัตว์ Koala Park ” เท่ียวชม
สวนสัตว์พ้ืนเมือง Koala Park Sanctuary เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิต
ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้ืนเมือง นานาชนิดอย่างใกล้ชิด 
อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ บนพ้ืนที่กว้างขวางกว่า 10 เอเคอร์ 
ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนช้ืน ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตาม 
อัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาบีคิว 
บ่าย เดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์” เจ้าของฉายา “แกรนด์

แคนยอน” แห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน้ าเงินที่เกิด ทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งน้ีมีภูมิทัศน์คล้ายคลึงกับแกรนด์
แคนยอนที่อเมริกาเพียงแต่ประกายสีน้ าเงินครอบคลุม หุบเหว เกิดจากน้ ามันจกต้นยูคาลิปตัสปกคลุมพ้ืนดินและ
กระทบกับแสง สว่างท าให้เกิดประกายสีน้ าเงินดังกล่าว ให้ท่านได้ช่ืนชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอัน
กว้างใหญ่จากน้ันเที่ยวชม หุบเขาสามพี่น้อง (Three’s Sister) ซึ่งเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกันต านานเก่าแก่ของ
ชาวอะบอริจิน น าท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (Katoomba Scenic Railway) เพ่ือน่ัง รถรางไฟฟ้าทีดั่ดแปลงมาจากรถ
ขนถ่านหินในสมัยก่อนว่ิงผ่านทะลุหุบเขา อันสูงชันถึง 52 องศา แล้วน่ังกระเช้า Scenic cender เพ่ือชมความงดงาม
ของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo Point หลังจากน้ันเดินทางกลับสู่ตัวเมืองซิดนีย์ 
และให้ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 
 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจนี   หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินซิดนีย์  



 
 

 
 
 

............ น. โดยสารสายการบิน..................  เที่ยวบินที่................. เดินทางสู่เมืองเมลเบิร์น 

............ น. เดินทางถึงเมืองเมลเบิร์น หลังผ่านพิธีการของทางสนามบิน  
น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม BAY VIEW ON THE PARK หรือเทียบเท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
8 ธันวาคม 63  เมลเบิร์นซิต้ีทัวร์ – สวนฟิตซรอย – กระท่อมกัปตันคุก – อนุสรณ์สถานสงคราม – อาคารรัฐสภาแห่ง

เมลเบิร์น – วิหารเซนต์แพทริค – เกาะฟิลลิป ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความต่ืนตาต่ืนใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกัน เป็นเมือง

หลวงที่ต้ังอยู่บนริมฝั่งแม่น้ า Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ า มีสถาปัตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 
คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันท าให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น้ าต้ังอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์
ของเมลเบิร์น หลังจากน้ันชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพัน ธ์ุ เป็นที่ ต้ัง 
กระท่อมกัปตันคุก (**ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม)บ้านพักของนักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีป
ออสเตรเลียและซีกข้ัวโลกใต้ กระท่อมน้ีได้ถูกย้ายมาเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี 
ผ่านชม Federation Square เป็นย่านที่ครึกคร้ืนของเมืองเมลเบิร์นตรงปลายแม่น้ า Yarra River ข้ามฝั่งถนนจาก
สถานี Flinders Street Station ที่น่ีเป็นศูนย์รวมของแกลเลอร่ี โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารภัตตาคารที่ได้รับรางวัล มี
คาเฟ่และบาร์ มีลานเปิดกว้างส าหรับจัดกิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่
สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก มีร้านอาหารมากมายหลายสไตล์    

        
น าท่านชม อนุสรณ์สถานสงคราม(Shrine of remembrance) เป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ออสเตรเลีย ต้ังอยู่บริเวณคิงโดเมนส์บนถนนเซนต์คิวด้า  สถานที่แห่งน้ีรัฐบาลออสเตรเลียได้สร้างข้ึนเพ่ือร าลึกถึงชาย
หญิงที่รับใช้ชาติและเสียสละในสงครามโลกคร้ังที่ 1 ขณะไปรบยังสนามรบกัลลิโปลีประเทศตุรกี  ณ.สมรภูมิแห่งน้ีจึง
เกิดเป็นวัน”แอนแซก”(25 เมษายน) ในวันน้ีเหล่าชาวออสเตรเลียนได้จัดพีธีร าลึกถึงผู้รับใช้ชาติจ านวนกว่า 114000 
นายและเสียชีวิต 19000 นาย โดยจะน าดอกป๊อปปี้สีแดงมาแสดงความเคารพ ณ สถานที่แห่งน้ีซึ่งจะจัดเป็นประจ าใน
ทุก ๆ ปี ผ่านชมอาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิร์น (Parliament House Melbourne) ก่อสร้างข้ึน ณ.เดือนธันวาคม 
ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929  ออกแบบโดย”ชาลี แพสลีย์และปีเตอร์ เคอร”อ านวยการก่อสร้างโดย”จอน คิงส์”ซึ่งใช้
พ้ืนฐานศิลปะนีโอคลาสสิค  ต้ังอยู่บริเวณถนนสปริงทิศตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย   สถานที่แห่งน้ีเคยถูก
ใช้เป็นทั้งรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 คร้ังในปี 1855-1901และ 1927-ปัจจุบัน ท้ังยังเคยถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภากลาง
ของประเทศออสเตรเลียระหว่างปี 1901-1927 อีกต่างหาก   สถานที่แห่งน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกส าคัญของ
รัฐวิคตอเรีย  และได้เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ในปี  2006 ที่ผ่านมาชมวิหารเซนต์แพทริค (St.Patrick’s 
Cathedral, Melbourn) เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวิคตอเรีย โดย James 
Goold ผู้เป็นบิช็อปท่านแรกแห่งเมืองMelbourne ต่อมาได้เป็นบิช็อปแห่งออสเตรเลียคนที่ 4  มีด าริให้ William 



 
 

 
 
 

Wardell ผู้เป็นทั้งนักบวชและสถาปนิกที่ส าคัญแห่งเมืองน้ีเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดอาศัยศิลปะ
โกธิคระหว่างศตวรรษที่ 14  โดยมีพ้ืนฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ โดยเร่ิมวางแผนและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1858 – ค.ศ.1939 ต่อมาได้บูรณะคร้ังใหญ่เมื่อปี 1994 เพ่ือที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี 
ในอีกสามปีถัดมา  

 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์พ้ืนเมืองมากมายที่ทางการ

อนุรักษ์ทั้งสัตว์น้ าและสัตว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัว
น้อย แมวน้ าและนก นานาชนิด 

ค่ า      รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม 
น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูง
เพนกวินพันธ์ุเล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกัน เป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอัน
สวยงามยามพระอาทิตย์อัสดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดข้ึนจากทะเลเพ่ือ
กลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรังเหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้
ท่านเห็นความน่ารัก อย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่าน้ีจะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์
ตก ( ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าให้เพนกวินตกใจ ) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น 

                      น าท่านเข้าพักที่โรงแรม BAY VIEW ON THE PARK หรือเทียบเท่า  

 
 
9 ธันวาคม 63  เกรทโอเชี่ยนโร้ท – พอร์ตแคมป์เบลล์  – Twelve Apostles – เมลเบิร์น 
เช้า      รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ด ที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของนักท่องเท่ียวที่จะพลาด
ไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรียผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย 

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันเดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมป์เบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก จนคุณตะลึงกับภาพทิวทัศน์อัน

งดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลกน าชม Loch Ard Groge ที่เกิดจาก



 
 

 
 
 

ธรรมชาติของน้ าทะเลคลื่นลมกระทบฝั่งตลอดเวลาท าให้ริมทะเลเป็นส่วนเว้าแหว่งและหาดทรายเล็กๆที่สวยงาม บาง
ท่านก็เดินลงไปยังริมหาดถ่ายรูปกับบรรยากาศที่สดช่ืน น าท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน  Twelve Apostles  
ซึ่งต้ังช่ือตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่
ควรพลาดจากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น 

ค่ า      รับประทานอาหารค่ า  ณ ร้านอาหารไทย  หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินเมลเบิร์น  

  

 
 
10 ธันวาคม 63  เมลลเบิร์น – ฮ่องกง – เชียงใหม่  
01.05 น.  โดยสารสายการบินคาเธ่ย์ดราก้อน เท่ียวบินที่ CX178  สู่ฮ่องกง  
07.00 น. เดินทางถึงสนามบนิฮ่องกง น าท่านเปลี่ยนเคร่ืองเป็นเท่ียวบินที ่CX5232 (08.05 น.) เดินทางกลับสู่เชียงใหม่ 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เชียงใหม่โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

 * * * * * * * 
อัตราค่าบริการ เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป  

ผู้ใหญ่ พักหอ้งคู ่ 62,900.-    
เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน มีเตียงเสริม 61,900.- 

เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 60,900.- 

พักเด่ียวจ่ายเพิ่ม 17,000.- 



 
 

 
 
 

อัตราน้ีรวม  
1. ต๋ัวเคร่ืองบินสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค และสายการบินภายในประเทศเส้นทางซิดนีย์ – เมลเบิร์นตามท่ีระบุในรายการ 
2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  
3. ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่าน้ัน 
4. มัคคุเทศก์ทีค่อยอ านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียเฉพาะผู้ที่ ถือพาสปอร์ตไทย ย่ืนวีซ่าที่ศูนย์รับย่ืนวีซ่าที่เชียงใหม่เท่าน้ัน หากยื่นวีซ่าที่กรุงเทพมี

ค่าบริการเพิ่มท่านละ 1,500 บาท 
7. ชุด Gift set หมอนรองคอ และคู่มือเดินทาง กระเป๋า Hand Bang ท่านละ 1 ใบ 

อัตราน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารที่สั่งเพ่ิมเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯจัดให้เป็นต้น 
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ าหนักเกินกว่าสายการบินก าหนด 
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท / ท่าน  
6. ค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรม แนะน าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่

ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ 
7. ค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจากประเทศออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่จะขายอินเตอร์เน็ตเป็นช่ัวโมง 
8. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 เง่ือนไขการช าระเงิน : กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท และช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ 
การยกเลิก :  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของค่าทัวร์  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของค่าทัวร์  

• ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาล บางสายการบิน มีการการันตรีมัดจ าท่ีน่ังสายการบิน และ มัดจ าโรงแรมที่พัก จะไม่มี
การคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ ท่ีได้ช าระมาแล้วไม่ว่าในกรณีใดๆ 

หมายเหตุ  
1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมืองโรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดย

ทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ 
/ การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  
ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล 

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ท าการพิจารณาคืน
เงินส่วนน้ันให้แล้วเท่านั้น 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน 
4. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล 

 



 
 

 
 
 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย Tourist  
1. หนังสือเดินทาง  จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้าติดกัน **

ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน าเล่มเก่าแนบด้วยเพ่ือเป็นประโยชน์ในการย่ืนวีซ่า 
2. รูปถ่าย ขนาด 3.5 x 4.5  เซนติเมตร ความยาวจากศีรษะถึงคาง 3 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป รูปสีฉากหลังสี

ขาวและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER  
3. ส าเนาบัตรประชาชน (ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร) เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ใช้ส าเนาสูติบัตร  
      ***ในกรณีที่พ่อและ/หรือ แม่ของเด็ก (เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและ/

หรือ แม่ของเด็ก  ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางส านักงานเขตหรืออ าเภอ  

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน หน้าท่ีมีรายการเก่ียวกับเลขที่บ้านและหน้าท่ีมีช่ือผู้เดินทาง  
5. ส าเนาเอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)  ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า , ส าเนาใบมรณะบัตร, ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล   
6. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน , ที่ท างาน , เบอร์มือถือ ที่สถานทูตสามารถติดต่อได้ 
7. หลักฐานการท างาน  
*** กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้กระดาษของสถานที่ท างานพร้อม

ประทับตรา โดยระบุต าแหน่ง วันที่เร่ิมงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง และวัตถุประสงค์ในการดินทาง 

*** กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีช่ือของผู้

เดินทางแสดงอยู่ ถ่ายส าเนาทุกหน้า ส าเนาต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือน    

*** กรณีที่มีกิจการส่วนตัว แต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผู้เดินทางต้องพิมพ์

จดหมายช้ีแจงสถานทูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ 

*** นักเรียน ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 

*** หากเป็นข้าการบ าเหน็จบ านาญ ใช้ส าเนาบัตรข้าราชการบ าเหน็จบ านาญ 

8. หลักฐานการเงิน   ** Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกโดยธนาคาร (ฉบับจริง) **  

** ระยะเวลาในการพจืารณาขอวีซ่าอย่างน้อย 20 – 30  วันท าการ 

**การพิจารณาว่าจะอนุมัติวีซ่าให้หรือไม่ อยู่ที่ดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัททัวร์เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นวีซ่า

แทนท่านเท่านั้น ซ่ึงทางสถานทูตอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้บางกรณี  จึงเรียนเพื่อให้ท่านทราบและขออภยัในความ

ไม่สะดวกล่วงหน้า** 

 


