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9 วนั อนัซีน ออสเตรเลยี แกรนด์ทวัร์ 
(เกรตแบริเออร์รีฟ– เอเยอร์สร็อค – เพร์ิท – พงิค์เลค) 

 

โปรโมช่ันพเิศษ...สายการบนิคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส 

134,500 บาท  

(ไม่รวมวีซ่าออสเตรเลยี, รวมทิปทุกอย่างแล้ว, บินภายใน 3 เที่ยว) 
 

 แคนส์ – อุทยานบาร์รอน จอร์จ – แนวปะการังเกรตแบรริเออร์รีฟ  (Great Barrier Reef) – เอเยอร์สร็อค 
(โขดหินอูลูรู) – อลิซสปริงส์ – พอร์ตเกเกอร์ร่ี – พงิค์เลค (ทะเลสาบสีชมพู) – เพร์ิท  

 

18 – 26 มิ.ย. 2562 / 9 – 17 ก.ค. 2562 / 6 – 14 สิงหาคม 2562 
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9 วนั อนัซีน ออสเตรเลยี แกรนด์ทวัร์ 
(เกรตแบริเออร์รีฟ– เอเยอร์สร็อค – เพร์ิท – พงิค์เลค) 

 

       กรุงเทพมหานคร 
 

13.00 น. คณะฯพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ 
M 6- M16 สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์  

16.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี CX712 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
2.45 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารบริการบนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั 
จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่  

19.55 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแลป๊ก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลีย 
 อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
21.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแลป๊ก๊อก (HKG) สู่ สนามบินแคนส์ (CNS) โดยเท่ียวบิน CX147 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง) 
 

           แคนส์ – อุทยานบาร์รอน จอร์จ (มรดกโลก) – นั่งรถไฟสายโรแมนตกิ   (พกัค้าง 2 คืน) 
 

06.35 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองแคนส์ (CNS) ประเทศออสเตรเลีย  
นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (กฎหมายออสเตรเลียไม่อนุญาตใหน้าํเขา้ อาหารสด และพืชผกั) 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่เมืองแคนส์ (Cairns) เป็นเมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 1.2 แสนคน และเป็นเมือง
ศูนยก์ลาง (Major Centre) ของ Tropical North Queensland ซ่ึงเป็นประตูสู่ The Great Barrier Reef, 
Rainforest ท่ีเขียวชะอุ่ม รวมถึงชายหาดสวยงามมากมาย  นาํท่านเดินทางสู่อุทยานบาร์รอน จอร์จ (Baron 
Gorge National Park) ซ่ึงเป็นอุทยานป่าช้ืนท่ีเรียกไดว้่าเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลก (World Heritage Area) นาํท่าน
ถ่ายรูปกบันํ้ าตกบาร์รอน (Barron Falls) จากนั้นนาํท่านชมอ่างเก็บนํ้ าคอปเปอร์โลด (Copperloade Dam) หรือ
รู้จกักนัในนามทะเลสาบมอริส (Lake Morris) ซ่ึงเป็นทะเลสาบนํ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบทางตอนเหนือของ
ออสเตรเลีย จากนั้นนาํท่านชมนํ้ าตกอีกแห่งท่ีมีความสวยงามในบริเวณน้ีคือ นํ้ าตกเซอร์ไพร์ส (Surprise Fall) 
ซ่ึงเป็นนํ้ าตกท่ีไหลผา่นชั้นหินหลายชั้น และ ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกอีกดว้ย 
อิสระใหท่้านไดส้มัผสัธรรมชาติอีกหน่ึงรูปแบบของออสเตรเลีย ธรรมชาติท่ีไดรั้บการยกย่องและอนุรักษ์ใน
ฐานะมรดกโลก (World Heritage)  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 
บ่าย นาํท่านสมัผสับรรยากาศนัง่รถไฟสายโรแมนติก ช่ืนชมธรรมชาติของป่าฝน แม่นํ้ า ทะเลสาบ กบัการนั่งรถไฟ

สาย Kuranda Scenic Railway Heritage Class ซ่ึงเป็นรถไฟท่ีจะนาํท่านชมบรรยากาศป่าช้ืนของออสเตรเลีย 
โดยทางรถไฟจะลดัเลาะผา่นสถานท่ีสวยงามทางธรรมชาติของผนืป่าทางตอนเหนือของออสเตรเลียแห่งน้ี ให้
ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามสองขา้งทางตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านกลบัสู่เมืองแคนส์ 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Holiday Inn Cairns Hotel **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที่ 1)  
 
 

           เกรตแบร์ริเออร์รีฟ – ด าน า้ดูปะการัง (Snorkeling)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านสมัผสัประสบการณ์นัง่เรือเยอืนเกรตแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef)  เป็นหินปะการังท่ียาวท่ีสุดใน
โลก ยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย หรือตอนใตข้องทะเล
คอรัล เร่ิมตั้งแต่แหลมยอร์ก (Cape York) ซ่ึงอยูไ่กลข้ึนไปทางเหนือของรัฐควีนส์แลนด ์ลงมาถึงบนัดะเบอร์ก 
(Bundaberk) ทางตอนใต ้ครอบคลุมดูแลพ้ืนท่ี 215,000 ตารางไมล ์หรือ 345,000 ตารางกิโลเมตร ของน่านนํ้ า
รอบ ๆ แนวปะการัง และแนวปะการังใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ แนวปะการังเหนือ (Northern Reef) หมู่
เกาะวิตซนัเดย ์(Whitsunday Island) และแนวปะการังใต ้(Southern Reef) แนวปะการัง มีส่ิงชีวิตมากมาย ทั้ง
ปะการังชนิดอ่อน และชนิดแข็ง สีสวยกว่า 350 ชนิด ตลอดจนปลา และส่ิงมีชีวิตในทะเลท่ีต่าง ๆ อีก 1500 
ชนิด ดว้ยความเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขนาดมหึมา จึงไดรั้บการพิจารณาจากองค์การ UNESCO ให้
อนุรักษเ์ป็นมรดกโลก (World Heritage List) และอาจเป็นเพราะความสัมพนัธ์ทางระบบนิเวศซ่ึงมรดกโลก
มหึมาน้ียงัเป็นท่ีอยู่ให้กับส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ อีกทั้งปลา หอย งู ปลาวาฬ เต่า รวมแลว้มากกว่า 6,000 ชนิด
นอกจากน้ียงัพบว่าเป็นบริเวณท่ีมีพยนูอาศยัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกอีกดว้ย  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ 
 

บ่าย นาํท่านดาํนํ้ าดูปะการัง (Snorkeling) บริเวณเกรตแบร์ริเออร์รีฟ แนวปะการังท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นถ่ินท่ี
อยู่อาศยัของสัตวน์ํ้ าใตท้ะเลหลากหลายชนิด ให้ท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัโลกใต้ทะเลท่ีมีความสวยงามไม่ยิ่ง
หยอ่นไปกว่าป่าบนผนืแผน่ดิน สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัสู่ท่าเรือเมืองแคนส์ 

 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Holiday Inn Cairns Hotel **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที่ 2)  
 

           แคนส์ – เอเยอร์สร็อค (โขดหินอลููรู)  
 

เชา้ รับประทานอาหารแบบ Breakfast Box 
05.00 น. น ำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองแคนส์เพื่อเชคอิน 
07.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินเมืองแคนส์ สู่สนามบินเอเยอร์สร็อค โดยเท่ียวบิน QF1851 
09.25 น. เดินทางถึงสนามบินเอเยอร์สร็อค 
 นาํท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอูลูรู-คาตา ทจูทา" (Uluru-Kata Tjuta National Park) อุทยานแห่งชาติท่ีมี

ช่ือเสียงของดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (Northern Territory) ดินแดนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี ทางตอนเหนือและ
ตอนกลางของทวีปออสเตรเลีย (Australia Continent) มีเมืองดาร์วิน (Darwin) เป็นเมืองหลวงของดินแดนทาง
ตอนเหนือ อุทยานแห่งชาติอูลูรู-คาตา ทจูทา เป็นอุทยานท่ีมีรูปโฉมพิเศษทางธรณีวิทยาท่ีมีความเด่นอยู่
ท่ามกลางท่ีราบทรายแดงแหง้แลง้อนักวา้งใหญ่ไพศาลของ ออสเตรเลียตอนกลาง และไดรั้บการประกาศให้
เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ในปี 1987 โดยมี โขดหินอูลูรู (Uluru) หรือ หินแอร์ส (Ayers 
Rock) และ คาตา ทจูทา (Kata Tjuta) เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีสาํคัญและยงัเป็นส่วนของระบบความเช่ือทาง
ประเพณีของสงัคมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อีกดว้ย นาํท่านชมและถ่ายรูปกบัหินอูลูรู (Uluru) เป็นหิน
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ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวอะบอริจินิส หรือ อะนานู ซ่ึงเป็นขนเผ่าพ้ืนเมืองของประเทศออสเตรเลีย โดยภูเขาแห่งน้ีมี
อายุมากว่า 40,000 ปี เป็นเขาเด่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นส่ิงมหัศจรรยท่ี์เกิดตามปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
เน่ืองจากมีลกัษณะเป็นกอ้นหินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด  เช่ือกนัว่า กอ้นหินดงักล่าวน้ีเกิดจากแรงดันใตพ้ื้นดิน 
ผลกัดนักอ้นหินข้ึนมา เหนือพ้ืนแผน่ดินเม่ือประมาณ 650 ลา้นปีท่ีแลว้ อูลูรู มีขนาดใหญ่ถึง 3 ตารางกิโลเมตร 
สูง 345 เมตร และรอบฐานยาว 9.4 กิโลเมตร  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์อะบอริจิน (Aboriginal Art & Culture Center) ซ่ึงจดัแสดงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่
ของชาวอะบอริจิน ซ่ึงเป็นชนพ้ืนเมืองในประเทศออสเตรเลีย ไดเ้วลาอิสระให้ท่านไดช้มพระอาทิตยต์กดิน
พร้อมเก็บภาพความสวยงามยามพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ แนวเขาอูลูรู ใหท่้านไดด่ื้มดํ่ากบัทศันียภาพยามพลบ
คํ่า สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Desert Gardens Hotel Ayer Rock**** หรือเทียบเท่า   
 
 

           เอเยอร์สร็อค – อลซิสปริงส์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 อิสระใหท่้านไดช้มพระอาทิตยข้ึ์นผา่นเอเยอร์สร็อค หรือ เนินเขาอูลูรู ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพยามเชา้ท่ีไม่

ควรพลาด มีเวลาในใหท่้านไดเ้ดินเล่นยามเชา้ เพื่อผอ่นคลายอิริยาบถ และเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ
ยามเชา้ ท่านอาจจะมีโอกาสไดพ้บเห็นสตัวน่์ารักๆท่ีอาศยัอยูภ่ายในบริเวณน้ี เช่น จิงโจ ้หรือ นกกระจอกเทศ 
รวมถึงนกนานาชนิด ซ่ึงอาศยัตามธรรมชาติในบริเวณน้ี ได้เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองอลิซสปริงส์ (Alice 
Springs)  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  
 

 
บ่าย นาํท่านเดินทางเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ทางประวิติศาสตร์ทางการแพทย์ ของศูนยก์ารบินทางการแพทยแ์ห่งอลิซ

สปริงส์ ซ่ึงท่ีน่ี ท่านจะไดช้มเคร่ืองบินเลก็ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการทางการแพทย ์ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย ์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และศูนยก์ารบินน้ีตั้งข้ึนเสมือนเป็นมูลนิธิท่ีไมไ้ดห้วงัผลกาํไร อิสระให้ท่านไดเ้ก็บ
ภาพต่างๆตามอธัยาศยั หรือจะเลือกพกัผ่อนอิริยาบถในร้านคาเฟ่ ท่ีมีให้บริการในศูนยแ์ห่งน้ี ไดเ้วลานาํท่าน
ผา่นชมเมืองอลิซสปริงส์ อีก 

  
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Mercure Alice Springs Resort **** หรือเทียบเท่า   
 

         อลซิสปริงส์ – เจรัลด์ตนั  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
09.30 น. นาํท่านสู่สนามบินอลิซสปริงส์ เพื่อเชคอิน 
11.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินอลิซสปริงส์ สู่สนามบินเจรัลดต์นั โดยเท่ียวบิน QF1935/QF1620 
 อิสระอาหารกลางวนัภายในสนามบินเพิร์ท 
17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเจรัลดต์นั 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Edge Resort Kalbarri Hotel**** หรือเทียบเท่า  
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           เจรัลด์ตนั – พอร์ตเกเกอร์ร่ี – พงิค์เลค (ทะเลสาบสีชมพู) – เพร์ิท 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเท่ียวชมเมืองเจรัลดต์นั (Geraldton) เมืองชายฝ่ังตะวนัตกของออสเตรเลีย เป็นเมืองเล็กๆท่ีมีความโดด

เด่นน่ารัก แต่มีความสาํคญัมากเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีท่าเรือหลกัทางฝ่ังตะวนัตกของออสเตรเลีย และเป็น
ท่าเรือพาณิชยท่ี์ใช้ในการขนส่งสินค้าเขา้-ออก ประเทศออสเตรเลียอีกด้วย นําท่านเขา้ชมอณุสรณ์สถาน 
HMAS Sydney II Memorial ซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานท่ีมีลกัษณะเป็นโดม สร้างข้ึนเพ่ือรําลึกถึงการสูญเสียลูกเรือ
กว่า 645 คนในปี 1941 ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จากนั้นนาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เจรัลด์ตนั (Geraldton 
Museum) ซ่ึงภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเศษซากเรือท่ีอปัปางและสามารถกู ้ข้ึนมาได้ใกลเ้มืองเจรัลด์ตัน 
นอกจากน้ียงัมีห้องจดัแสดงวิถีชีวิตและการดาํเนินการชีวิตของชาวออสเตรเลียในแถบตะวนัตก นาํท่าน
เดินทางสู่พอร์ตเกเกอร์ร่ี (Port Gregory) ซ่ึงเป็นเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของทะเลสาบสีชมพู (Pink lake) ซ่ึงนับเป็น
ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติอีกแห่งของออสเตรเลีย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

  ำ  นาํท่านสมัผสัความสวยงามของทะเลสาบสีชมพู (Pink Lake) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ Hutt Lagoon ทะเลสาบอนั
เล่ืองช่ือของออสเตรเลียตะวนัตก ซ่ึงตั้งอยูใ่กลก้บัมหาสมุทรอินเดีย เป็นทะเลสาบนํ้ าเกลือใกลช้ายฝ่ังทะเล อยู่
ทางเหนือของปากแม่นํ้ าฮทั นํ้ าในทะเลสาบกลายเป็นสีชมพูเน่ืองจากสาหร่ายท่ีอยูใ่นนํ้ าสองชนิดผลิตสารออร์
แกนิคสีแดงสม้ท่ีสามารถใชเ้ป็นสีผสมอาหาร เรียกว่าเบตา้ แคโรทีน ซ่ึงใชเ้ป็นสีผสมอาหารและยา ทาํให้ ฮทั 
ลากูน เป็นทะเลสาบท่ีมีฟาร์มสาหร่ายขนาดใหญ่ระดบัโลกท่ีสามารถผลิตสีผสมอาหาร ทะเลสาบขนาดกวา้ง 
2 กิโลเมตรและยาว 14 กิโลเมตร ซ่ึงแยกออกจากมหาสมุทรอินเดียโดยมีแนวสนัทรายกั้น ฮทัลากูนนั้นจะมีนํ้ า
ทะเลไหลซึมไปท่ีสนักั้นนํ้ า การระเหยของนํ้ าทะเลทาํใหเ้กิดเกลือลน้ออกมา จึงทาํให้ระดบัเกลือสูงข้ึนตลอด
ปี สาํหรับทะเลสาบพิงคเ์ลค หรือ ฮทั ลากูน แห่งน้ี เป็นท่ีรู้จกักนัไปทัว่โลกเน่ืองจากใชเ้ป็นฉากหลงัในการ
ถ่ายโฆษณาของเคร่ืองสําอางช่ือดงัอย่าง Lancome ในปี 2016 อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ
ทะเลสาบสีชมพูไดอ้ยา่งเต็มท่ี ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองเพิร์ท (Perth) 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

https://travel.thaiza.com/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
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น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Mercure Hotel Perth **** หรือเทียบเท่า  
 
      แปด เพร์ิท – ฮ่องกง    
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเท่ียวชมเมืองเพิร์ท (Perth) เมืองหลวงแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่ามีช่วงเวลา
กลางวนัยาวนานท่ีสุดในออสเตรเลีย ทาํใหผู้อ้ยูเ่มืองน้ีสามารถทาํกิจกรรมกลางแจง้ไดย้าวนานและสนุกสนาน
ยิง่ข้ึน นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัศาลาว่าการประจาํเมือง (Government House) อาคารทรงโกธิคท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี 
ค.ศ.1859 เป็นหน่ึงในอาคารท่ีงดงามท่ีสุดในเมืองเพิร์ท  ไดเ้วลานาํท่านแวะชม ลอนดอนคอร์ต (London 
Court) เป็นอาคารทรงทิวดอร์ สร้างข้ึนก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบนักลายเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือและ
แหล่งถ่ายรูปยอดฮิต นอกจากน้ียงัมีนาฬิกาท่ีทุกๆ 15 นาที จะมีอศัวินกบัมงักรออกมาสู้กนัให้ดูอย่างน่าต่ืนตา
ต่ืนใจ จากนั้นนาํท่านสู่สวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค (Kings Park) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินสูงใจกลางเมือง เราสามารถชม
วิวสวยๆในมุมสูงๆของเมืองเพิร์ทไดจ้ากคิงส์ปาร์คแห่งน้ี นอกจากนั้นสวนสาธารณะใจกลางเมืองน้ียงัเต็มไป
ดว้ยพนัธุไ์มน้บัพนัชนิดเลยทีเดียว ไดเ้วลานาํท่านสู่ ทะเลสาบมองเกอร์ ช่ืนชมกบัหงส์ดาํซ่ึงเป็นสัตวท์อ้งถ่ิน
และสญัลกัษณ์ของเมืองเพิร์ท นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั หอระฆงัหรือเบลทาวเวอร์ (Bell Tower)  ชมทศันียภาพ
อนังดงามบริเวณริมอ่าว ผา่นแม่นํ้ าสวอนแม่นํ้ าสายหลกัของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆ 
ก่อนนาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นาํท่านสมัผสัประสบการณ์ล่องเรือชมแม่นํ้ าสวอน (Swan Lake cruise) ชมความ
งามริมแม่นํ้ าสวอนท่ีกวา้งใหญ่ดัง่ทะเลสาบ ใหท่้านไดส้มัผสัความสวยงามของเมืองปากแม่นํ้ าสวอน เมืองท่ี
สาํคญัสมยัอดีตจนกระทัง่ปัจจุบนั อาคารบา้นเรือนท่ีสร้างข้ึนในสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่ ทั้งร้านอาหารและ
ภตัตาคารถูกตกแต่งใหเ้ขา้กบับรรยากาศทอ้งทะเล อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 
 

บ่าย นาํท่านชม โมนูเมน้ท ์ฮิลล ์(Monument Hill) ซ่ึงมีความสูงถึง 14 เมตร ก่อสร้างโดยดอนน่ีบรูคสโตน ดว้ยเงิน
งบประมาณของประชาชนเมืองฟรีแมนเทิลในปี 1928 เป็นศูนยก์ลางท่ีเป็นเนินเขาไวส้าํหรับเป็นท่ีระลึกของ
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ทหารหาญ 59,330 คนท่ีพลีชีพตนเองในสงครามโลก จากนั้นนาํท่านชม อาคารราวนด์เฮาส์ ส่ิงก่อสร้างรูป
ทรงกระบอกท่ีสร้างอยูบ่นเนินเขาเต้ียๆ ริมฝ่ังทะเล สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1831 ใชเ้ป็นท่ีคุมขงัผูท่ี้ทาํผิดกฎหมาย 
ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือประมงประจาํเมือง (Fisherman Harboir) และให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูก
จาํหน่ายตั้งแต่ผกัและผลไม ้จนถึงของเก่าและของท่ีระลึกมากมาย (ตลาดฟรีแมนเทิลเปิดศุกร์-อาทิตย)์ จากนั้น
อิสระใหท่้านเดินเล่นไปบนเมืองแห่งประวติัศาสตร์พร้อมถ่ายภาพกบัอาคารบา้นเรือนกบัสถาปัตยกรรมอนั
เก่าแก่ อาทิเช่น ดิเอสพรานาด, อ่าวประมงเดอะฟิชเชอร์แมนฮาร์เบอร์นอร์ทบริดจ ์ 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
20.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพิร์ท (PER) เพื่อเชคอิน 
23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก           เท่ียวบิน CX170 
 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7.45 ชัว่โมง) 
 
      เก้า ฮ่องกง –         
 

07.45 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง แวะเปล่ียนเท่ียวบิน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) 
08.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกง สู่สนามบินสุวรรณภูม ิ
10.50 น.     น ำ             ำน            ำ  (Bon Voyage) 
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9 วนั อนัซีน ออสเตรเลยี แกรนด์ทวัร์ 
(เกรตแบริเออร์รีฟ– เอเยอร์สร็อค – เพร์ิท – พงิค์เลค) 

18 – 26 มิ.ย. 2562 / 9 – 17 ก.ค. 2562 / 6 – 14 สิงหาคม 2562 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ม.ิย. – ส.ค. 2562 
ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 134,500 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 18,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี ( พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 129,500 
เด็กอายตุ ํ่ากว่า 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) สอบถาม 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ(ราคาสามารถยนืยนัเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 95,000-120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – (BKK-CNS//MEL-BKK) 20,000 

กรณีมวีีซ่าแลว้ หรือ ไม่ตอ้งยืน่วีซ่าหกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 

ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ ์2562) ** 
ขอ้แนะนาํและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวทวัร์ออสเตรเลีย (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน CX (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 
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 อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าออสเตรเลีย (เขา้-ออกคร้ังเดียว)  ผูโ้ดยสารตอ้งไปสแกนลายน้ิวมือท่ีสถานทูต ราคาประมาณ 4,800 บาท 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนาํใหท่้านดูแลกระเป๋าเดินทางดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยืนยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดข้ึน)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
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ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอกี

คร้ัง โดยจะอนุญาตใหถ้ือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถงุใสพร้อมท่ี
จะสําแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และหา้ม
มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะนาํให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารที่ใช้ย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวออสเตรเลีย 
ใช้เวลาประมาณ 10 วนัท าการ พาสปอร์ตแสดงวนัย่ืนและน ากลับได้ ต้องโชว์ตวัเน่ืองจากต้องสแกนลายนิ้วมือ 

 
เอกสารที่ต้องเตรียม ก่อนย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วออสเตรเลยี มดีงันี ้

1. แบบฟอร์มขอยืน่วีซ่า พร้อมลายเซ็นผูย้ืน่ขอวีซ่า  
(***สถานทูตออสเตรเลีย เคร่งครัดเร่ืองลายเซ็นมาก จาํเป็นตอ้งเซ็นใหต้รงกบัหนา้หนงัสือเดินทางเท่านั้น) 

2. หนงัสือเดินทาง (Passport) ซ่ึงมีอายมุากกว่า 6 เดือน และ มีหนา้วา่งสาํหรับติดวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้คู่ 
3. สาํเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมหนา้ที่แสดงรายละเอียดของผูส้มคัรและหนา้ท่ีแสดงประวติัการเดินทางทั้งหมด 
4. รูปถ่ายสี 1 รูป เขียนช่ือผูข้อยืน่วีซ่าเป็นภาษาองักฤษไวด้า้นหลงัรูป 

 
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาบตัรประชาชน 
7. สาํเนาทะเบียนสมรส 
8. สาํเนาสูติบตัร หากอายนุอ้ยกวา่ 20 ปีบริบูรณ์  

** ถา้เดก็อายตุ ํ่ากว่า 16 ปีเดินทางโดยลาํพงั หรือไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีหนงัสือแสดงความยนิยอมจากบิดา
และมารดาอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางได้** 

9. หลกัฐานซ่ึงแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพยส่์วนตวัท่ีเพียงพอ หรือมีทุนทรัพยเ์กื้อหนุนเพียงพอที่ครอบคลุมค่าใชจ่้ายของตวัท่าน  และ
สมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางดว้ยกบัท่าน ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพาํนกัในประเทศออสเตรเลียเช่น หากแสดง สมุดบญัชี เงิน
ฝากธนาคารท่านตอ้งแสดงสมุดตวัจริงพร้อมสาํเนาที่มีรายการอยา่งนอ้ย 6 เดือนยอ้นหลงั (สมุดเงินฝาก ตวัจริงจะส่งคืนให้ภายหลงั
พร้อมจดหมายแจง้ผลวีซ่า)  

10. ในกรณีที่มีผูส้นบัสนุน/รับรองใบสมคัรของท่านโปรดแสดงหลกัฐานของความสัมพนัธ์และสถานภาพทางการเงินของผูน้ั้น รวมถึง
หลกัฐานการติดต่อระหว่างกนั เช่น จดหมายเชิญ อีเมล ์ค่าใชจ่้ายจากการติดต่อทางโทรศพัท ์รูปถ่าย และ  หลกัฐานการโอนเงินหาก
ไดใ้หก้ารดูแลดา้นการเงิน และหลกัฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของสปอนเซอร์   

11. หลกัฐานการประกอบอาชีพ ในกรณีที่ผูส้มคัรประกอบอาชีพ ให้แสดงหลกัฐานปัจจุบนัเช่นจดหมายตน้ฉบบัจากนายจ้าง  ระบุ
ตาํแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือนรายได ้และระยะเวลาที่อนุญาตให้ลาพกั / ผูมี้กิจการของตนเองโปรดแสดงหลกัฐาน  การเป็น
เจา้ของกิจการ เช่นทะเบียนการคา้ ทะเบียนหุน้ งบดุลประจาํปี ที่แสดงใหเ้ห็นว่ากิจการของท่านยงัคงดาํเนินอยู่ / กรณีเป็นนักเรียน 
นกัศึกษา ใหใ้ชจ้ดหมายรับรองจากสถาบนัการศึกษา  

 รูปถ่าย อายไุม่เกิน 6 เดือน 

 ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. 

 ขนาดจากคางถึงขอบผมดา้นบนไม่เกิน 3 ซม. 

 ภาพสี พื้นหลงัเรียบ 

 หนา้ตรง และใบหนา้ชดัเจน 

http://www.educatepark.com/visa/newzealand-visa.html


 

 

 

EHC-CX-9D-UNSEENAUSTRALIA 

แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง 

9 วนั อนัซีน ออสเตรเลยี แกรนด์ทวัร์ 
(เกรตแบริเออร์รีฟ– เอเยอร์สร็อค – เพร์ิท – พงิค์เลค) 
ราคาทัวร์ 134,500 บาท 18 – 26 มิ.ย. 2562    9 – 17 ก.ค. 2562  

 6 – 14 สิงหาคม 2562 
 

 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์............. ............................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ตดิต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 02 635 1415 

 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศัพท์ ห้องพัก 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขที ่
สะสมไมล์ 

อาหาร 
(หากแพ้อาหาร 
โปรดระบุ) 

      
      

      

      

      

      


