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PROGRAM AUSTRALIA
ซิดนี ย ์ – เมล์เบิรน์ (6 D 3 N)
ซิดนี ย-์ โคอาล่า ปาร์ค-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-นัง่ รถรางที่ชนั ที่สดุ ซิดนี ย-์ ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนี ย-์ เมลเบิรน์ -กระท่อมกัปตันคุก๊ เกาะฟิ ลลิป-ดูนกเพนกวิน-เกรทโอเชี่ยนโร้ด
พิเศษ!!! รับประทานอาหารกลางวันบนหอคอย ซิดนี ยท์ าวเวอร์
พิเศษ!!! กุง้ ลอบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว
ที่พกั 4 ดาวใจกลางเมือง
โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) พร้อมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus 50 %
กาหนดการเดินทางวันที่
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

19-24 ตุลาคม
1-6 , 15-20 22-27 พฤศจิกายน
30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 7-12 , 9-14 ธันวาคม

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนี ย ์

15.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) เจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับและอานวยความ
สะดวกก่อนการเดินทาง
** หมายเหตุ ** ( ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนาเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิ ด , เข้าเมือง )
ออกเดินทางสูซ่ ิดนี ย ์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 475

19.20 น.
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วันที่สอง

สนามบินซิดนี ย ์ – โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์

08.20 น.

เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนี ย ์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 3
ชม.) หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าเรียบร้อยแล ้ว
นาท่านเดินทางสู่ “ สวนสัตว์ Koala Park ” เทีย่ วชมสวนสัตว์พ้นื เมือง Koala Park Sanctuary เพลิดเพลิน
ไปกับการชมชีวติ ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้นื เมืองนานาชนิดอย่างใกล ้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้
วอมแบท ฯลฯ ให้ท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก ตาม อัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีควิ
นาท่านเดินทางสู่ “ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ” เจ้าของฉายา “แกรนด์แคนยอน” แห่งออสเตรเลีย หุบเขา
สีนา้ เงินทีเ่ กิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มภี มู ทิ ศั น์คล ้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนทีอ่ เมริกา เพียงแต่
ประกายสีนา้ เงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากนา้ มันจกต้นยูคาลิปตัสปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทาให้
เกิดประกายสีนา้ เงินดังกล่าว ให้ท่านได้ช่นื ชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกวา้ งใหญ่ จากนัน้
เทีย่ วชม
“ หุบเขาสามพี่นอ้ ง (Three’s Sister) ” ซึง่ เป็ นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตานานเก่าแก่ของชาวอะบอริจ้นิ นา
ท่านสู่ สถานี รถรางไฟฟ้ า (Katoomba Scenic Railway) เพือ่ นัง่ รถ รางไฟฟ้ าทีด่ ดั แปลงมาจากรถขนถ่าน
หินในสมัย ก่อนวิง่ ผ่านทะลุหบุ เขาอันสูงชันถึง 52 องศาขึ้นกระเช้า Scenic cender เพือ่ ชมความงดงามของ
ทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมทีแ่ ตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo Point หลังจากนัน้ เดินทางกลับสู่ตวั เมืองซิดนีย ์
และให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั TRAVEL LODGE // IBIS HOTEL // MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม

ซิดนี ย ์ – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนี ย ์

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
นาท่านชมหาดบอนได (bondi beach)หาดบอนได..หาดทรายสีทองทีห่ นุ่มสาวชาว
ออสซีน่ ิยมมาพักผ่อน ท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคลืน่ กระทบฝัง่ และกลิน่
อายอันสดชื่นของทะเล พร้อมชมบ้านของเศรษฐี บนเนินเขา Dudley Page กับ
ทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย ์ และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคทีเ่ ดอะแก็ป The
Gap และชมมา้ หินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรด ของภรรยาของผูส้ าเร็จ
ราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์
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เที่ยง
บ่าย

คา่
วันที่ส่ี
เช้า
.............น.
.............น.

นาท่านชมมา้ หินมิสซิสแม็คควอรี่ (mrs macquarie's chair)ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ อยู่ในโบทานิก การ์เด้น มา้
หินตัวโปรดของภริยาผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ทีช่ อบมานัง่ ชมวิวของอ่าวซิดนีย ์ และโอเปร่า
เฮ้าส์ ตรงนี้ถอื จุดชมวิวทีส่ วยมากและนักท่องเทีย่ วนิยมมาถ่ายรูปมากทีส่ ุด
 รับประทานอาหารกลางวัน บนหอคอยซิดนี ยท์ าวเวอร์
นาท่านล่องเรือผ่านชมโรงอุปรากรซิดนีย ์ (sydney opera house)ภาพความงามของสิง่ ก่อสร้างอันยิง่ ใหญ่ ทีม่ ี
หลังคาเป็ นรูปเรือซ้อนเล่นลม ทรงคล ้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่น สวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมร่วม
สมัย ตัง้ ตระหง่านเป็ นสง่าอยู่ทป่ี ลายแหลมของผืนดินทีย่ น่ื ออกไปในทะเลเล็กน้อยโดยมีนา้ ทะเลล ้อมรอบอยู่ถงึ 3
ด้าน มองดูเหมือน
เรืออ่าวสีฟ้าคราม นัน่ คือ ซิดนียโ์ อเปร่าเฮาส์ หรือ โรงอุปรากรซิดนีย ์ สิง่ ก่อสร้างหลังคารูปเรือซ้อนกันทีโ่ ดดเด่น
และมีเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เปรียบเสมือนสัญญาลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย และได้รบั
ลงทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก Sydney Opera Houseผ่าน ชมสะพานซิดนียฮ์ าเบอร์ (sydney harbour bridge)
อีกสัญลักษณ์หนึ่งของมหานครซิดนีย ์ สะพานซิดนียฮ์ าเบอร์ ตัง้ อยู่บนอ่าวซิดนีย ์ กลางเมืองซิดนีย ์ ประเทศ
ออสเตรเลีย เป็ นสะพานระนาบเดีย่ ว ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั TRAVEL LODGE // IBIS HOTEL // MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า
เมลเบิรน์ – ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุก๊ – สวนฟิ ตซอย – เกาะฟิ ลลิป – ดูนกเพนกวิน –
เมนู พเิ ศษกุง้ ลอบส์เตอร์
 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือ่ เดินทางสู่เมืองเมลเบิรน์
ออกเดินทางสูเ่ มืองเมลเบิรน์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ ..........
ถึงเมืองเมลเบิรน์ หลังรับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเทีย่ วชมเมือง เมลเบิรน์ เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรียมีช่อื เสียง โก้หรู สะดวกสบาย สวยงาม มีผูค้ น
หลายชาติหลายภาษาในเรื่องการพักผ่อนและท่องเทีย่ ว และเหมาะสมกับการพักผ่อนเป็ นอย่างยิง่ ผสมผสานสิง่ ที่
เก่าแก่ทด่ี ที ส่ี ุดในโลกเขา้ กับสิง่ ใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว มีสถานทีเ่ ด่นๆ ทีเ่ ป็ นมรดกตกทอดรักษากันมาแต่โบราณ
เช่น ทิวทัศน์ถนนโอลเดอร์ฟลีท และเมลเบิรน์ ออบเซอร์เวชัน่ เดค บนถนนคอลลินส์ มีศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้ ง
ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของประเทศ สินค้าแบรนด์เนมชัน้ นา ร้านจาหน่ายสินค้าให้เลือกมากมาย นาท่านผ่านชม
อาคารรัฐสภา เมลเบิรน์ (melbourne parliament house) เป็ นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย ตัง้ อยู่รมิ
ถนน Spring Street ซึง่ ด้านหน้าของอาคารรัฐสภานี้คอื ปลายสุดของถนน Bourke Street ก่อสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ มีหอ้ งต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง
พื้นทีใ่ ช้สอยกวา้ งขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริจ้นิ หลาย
พันชิ้น จุดเด่นอยู่ทเ่ี สาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็ นสง่าทีใ่ ช้เวลาก่อสร้างนานถึง8ปี นาท่านเข้าชมสวนฟิ ตซอย
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เที่ยง
บ่าย

คา่
วันที่หา้
เช้า

(fitzroy gardens)สวนสาธารณะขนาดใหญ่ เจ้าของฉายา Garden City อยู่บริเวณ Lansdowner Street อุดม
ไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นและดอกไมน้ านาพันธุท์ จ่ี ะออกดอกสวยสะพรัง่ ตามฤดูกาลทีส่ วนแห่งนี้ เป็ นทีน่ ิยมในการ
ถ่ายรูปอีกด้วย เพราะบรรยากาศธรรมชาติแสนสวย เชิญชมสวนสาธารณะฟิ ตซรอย ตัง้ ชื่อตามท่านผูว้ า่ การ
เซอร์ชาร์ล ออกุสตุส ฟิ ตซรอย สวนแห่งนี้มอี ายุเก่าแก่กว่า 150 ปี ภายในร่มรื่นด้วยพันธุไ์ ม้นานาชนิด อาคาร
เรือนกระจกทีเ่ พาะพันธุพ์ ชื ต่างๆ เข้าชมกระท่อมกัปตันคุก้ (Captain Cook's Cottage) กระท่อมนักสารวจชาว
อังกฤษคนสาคัญของโลก เป็ นผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลีย เมือ่ ค.ศ. 1770 กระท่อมนี้เป็ นบ้านของกัปตันคุก๊ บ้าน
กัปตันคุก๊ ต่อมาท่านเซอร์ รัสเซีย กริมเวล ได้ซ้อื มาจากอังกฤษ โดยรื้ออิฐออกมาทีละก้อน แล ้วถูกลาเลียงมา
ทางเรือ และมาประกอบใหม่ทน่ี ่ี นามาตัง้ ไว้ทส่ี วนฟิ ทซ์รอย เมือ่ ปี 1934 เพือ่ เป็ นของขวัญครบรอบหนึ่งปี ของรัฐ
วิคตอเรีย และเพือ่ เป็ นเกรียติแก่กปั ตันคุก๊ ทีม่ าค้นพบประเทศออสเตรเลีย ภายในบ้านบางอย่างเป็ นของดัง้ เดิม
บางอย่างก็เป็ นของทีท่ าเลียนแบบขึ้นมาใหม่ นาท่านผ่านชมโบสถ์เซนต์แพททริค (the Cathedral of St.
Patrick ) เป็ นโบสถ์คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ตัง้ ตระหง่านสวยงามและโอ่อ่าเป็ นอย่างมาก สร้างขึ้นด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคใน ค.ศ.1858 จนถึงตอนนี้มอี ายุเกือบ 150 ปี แล ้ว ถือเป็ นโบสถ์ทเ่ี ก่าแก่อย่างมากของ
เมลเบิรน์ ยอดแหลมๆ สร้างในแบบโกธิคทีส่ วยงามและใหญ่โตมากๆ ออกแบบโน Willian Wardal ลงมือสร้าง
ในปี 1863 จนถึงปี 1939 จึงได้แล ้วเสร็จ ตัวโบสถ์สร้างขึ้นด้วย bluestone ประดับตกแต่งด้วย Stain glass
ภายในมี organ ขนาดใหญ่มที ่อลมถึง 4500 ท่อ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่สวนธรรมชาติเกาะฟิ ลลิป (Phillip Island Nature Park)
เกาะฟิ ลลิป (Phillip Island) อยู่ห่างจากของเมืองเมลเบิรน์ 137 กิโลเมตร ทางตอนใต้ตามเส้นทางสายเซาท์กปิ ส์
แลนด์ นัง่ รถประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยเดินทางข้ามมายังเกาะ มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซึง่ เปิ ดบริการมาตัง้ แต่ปี
ค.ศ.1940 เชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทาง ทีเ่ ต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์มปศุสตั ว์มที งั้ วัวเนื้อ, วัวนม,
แกะ และมา้ เป็ นต้น ซึง่ บรรยากาศคล ้ายกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ชมฝูงเพนกวินเขตอนุรกั ษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป (phillip island nature park)
เขตอนุรกั ษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพ และ
เรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุข์ องเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินทีเ่ กาะฟิ ล
ลิป ถือได้วา่ เป็ นเพนกวินทีม่ ขี นาดเล็กทีส่ ุดในโลก เชิญพบกับความ
อัฒจรรย์ บริเวณชายหาดซัมเมอร์แลนด์ เพือ่ รอชมพาเหรดเพนกวิน ทุก
ๆ เย็น เพนกวินจะเดินพาเหรดขึ้นจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหาร
ตัง้ แต่เช้า เป็ นวิถธี รรมชาติทเ่ี กิดขึ้นทุกวัน สร้างความประทับใจให้แก่นกั ท่องเทีย่ วทีไ่ ด้มาเยือน
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ้มรส กุง้ มังกรเลิศรส ขึ้นชื่อของออสเตรเลีย ท่านละ 1ตัว
นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั MERCURE MELBOURNE หรือเทียบเท่า
เมลเบิรน์ – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – Twelve Apostles – เมลเบิรน์
 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
เดินทางสู่ เกรทโอเชี่ยน โร้ด (great ocean road) เกรทโอเชี่ยน โร๊ด เส้นทางสายโรแมนติค ซึง่ เป็ นแนวชายฝัง่
ทีส่ วยงามทีส่ ุดในออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้ของเมืองเมลเบิรน์ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว ทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ุด

รหัสทัวร์ : THG6-TG-AU-19OCT-14DEC16

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่หก
00.30 น.
06.00 น.

แห่งหนึ่งในรัฐวิคตอเรีย เชิญชมอ่าวอันมีเสน่ห ์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินทีผ่ ุกร่อนไปตามแรงนา้
แรงลมธรรมชาติทม่ี รี ูปร่างแปลกตา อีกทัง้ ยังเป็ นสถานที่ พักผ่อนตากอากาศทีด่ แี ห่งหนึ่งทีร่ ายล ้อม ด้วย
รีสอร์ทมากมายทีส่ ร้างด้วยถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ ยังมีจดุ ชมวิวทีค่ วามสวยงามแตกต่างกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่พอร์ตแคมเบลล์ (port campbell) หมูบ่ า้ นชาวประมงอันทันสมัยของชาวออสซี่ เชิญสัมผัสกับ
ทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิคและลักษณะภูมปิ ระเทศที่
ไม่เหมือนทีใ่ ดๆในโลก ถือเป็ นเมืองท่าเล็กๆแห่งตานานของสิบสอง
นักบุญในศาสนาคริสต์ของออสเตรเลีย ทีเ่ รียกว่า "Twelve
Apostles" ซึง่ เป็ นรูปหินแกะสลักทีด่ ูน่าเกรงขาม12แนวโขดหินเหนือ
นา้ ทะเล มีอายุประมาณล ้านปี มีนกั ท่องเทีย่ วมาแวะเทีย่ วมาก เพราะ
ทีน่ ่ีมคี วามมหัศจรรย์ทธ่ี รรมชาติสร้างสรรค์มาให้ได้ดม่ื ดา่ หลงใหลไปกับเสน่ห ์ นับเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทาง
ธรรมชาติทไ่ี ด้รบั ความนิยมมากในรัฐวิคตอเรีย สาหรับท่านทีส่ นใจนัง่ เฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมThe Twelve
Apostles (the twelve apostles) (ท่านสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์เพือ่ ทาการจองซึ่งราคาเฮลิคอปเตอร์จะไม่
รวมกับค่าโปรแกรมทัวร์) The Twelve Apostles ซึง่ ตัง้ ชื่อตาม 12 นักบุญศักดิ์สทิ ธิ์ ของศาสนาคริสต์ เป็ น
สถานทีย่ อดนิยม ทีใ่ ช้ถ่ายทาภาพยนตร์จากทัว่ โลก เกิด จากการแตกตัวของชายฝัง่ ทะเล อันเนื่องมาจากการกัด
เซาะของคลืน่ ลมจากมหาสมุทรแปซิฟิค ทีพ่ ดั เอาความเย็นและความชุ่มชื้นมาจากขัว้ โลกใต้สู่ทวีปออสเตรเลีย
แหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัตว์โลกใต้ทะเลจากนัน้ เดินทางกลับสู่เมลเบิรน์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติทูลามารีนเพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ

สนามบินเมลเบิรน์ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 462
เดินทางถึงกรุงเทพฯ ..... โดยสวัสดิภาพ.

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***
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อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง )
พักห้องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

ราคารวมตัวเครื
๋ ่องบิน
63,900.- บาท
62,900.- บาท
57,900.- บาท
52,900.- บาท
10,900.- บาท
800.- บาท

ราคาไม่รวมตัวเครี
๋ ่องบิน
42,900.- บาท
40,900.- บาท
35,900.- บาท
32,900.- บาท
10,900.- บาท
800.- บาท

*** โปรแกรมนี้ รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียแล้วค่ะ***
ราคาไม่รวมตัวคื
๋ อราคาที่ไม่รวมตัวเครื
๋ ่องบินทัง้ เที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ
*** ในการเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***
*** กรณี ผูเ้ ดินทางในคณะมีไม่ถงึ 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนี้ ไม่มีแถมกระเป๋ าเดินทางให้นะคะ ***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด ตามสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ราคานี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯ จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าทาหนังสือเดินทาง Passport
ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมนา้ มันทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีกในภายหลัง
เงือ่ นไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
(ช่วง ปี ใหม่, สงกรานต์)
กรณีทล่ี ูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษทั ให้ทราบตัง้ แต่ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋
เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษทั ทราบก่อนออกตัวมิ
๋ ฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้น
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรือก่อนออกตัวเครื
๋ ่องบิน
มิฉะนัน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คนื มัดจา
หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าออสเตรเลียไม่ทนั กาหนด และทางบริษทั ฯต้องออกตัวกั
๋ บทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดก่อนการออกตัว่ เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณี ยกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน
จะไม่เก็บค่ามัดจา
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทัง้ หมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินแล ้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัวได้
๋ เพราะเป็ นเงือ่ นไขตัวกรุ
๋ ป๊ ของสายการบิน
หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋
กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน
บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจาทัง้ หมด
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เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ และส่งให้กบั ทางบริษทั ฯ เพื่อทาวีซ่าก่อน 21 วันทาการ
*** (เนื่ องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทาการ) ***
เงือ่ นไขในการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุ มตั ิวซี ่านั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตกาหนด **
ตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป
กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทกั ษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์จากผูส้ มัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่า
เพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผูย้ ่นื ขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาติดต่อที่ศูนย์ย่นื วีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อสแกนลายนิ้ วมือ***
1.สาหรับบุคคลทัว่ ไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ตา่ กว่า 6 เดือน (กรณีท่านทีม่ พี าสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
รูปถ่ายสี 2” จานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชดุ ครุย, หรือใส่ชดุ ราชการ, ไม่ย้มิ ,
พื้นหลังเป็ นสีขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายทีส่ แกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ทท่ี างาน / ทีอ่ ยู่ เพือ่ ใช้ในการยืน่ ขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
กรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางสมรสแล ้ว เอกสารเพิม่ เติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณีทค่ี ู่สมรสเสียชีวติ )ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงินโดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึ่ ง
เท่านั้น!!! ถ้าให้สาเนาสมุดเงินฝากไม่สามารถใช้ย่นื วีซ่าออสเตรเลียได้
หนังสือรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
1. กรณี ท่ีเป็ นพนักงานบริษทั ทัว่ ไป ใช้หนังสือรับรองการทางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณี ประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณี เป็ นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สาเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีช่อื กิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่วน หรือเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณี ทาธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทาหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณี ขา้ ราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงานนัน้ ๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนา
บัตรขา้ ราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ ต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผูป้ กครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านัน้
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3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผูป้ กครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิม่ เติมดังนี้)
หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางทีท่ าจากทีว่ า่ การอาเภอ
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
กรณีผูเ้ ดินทางอายุตา่ กว่า 15 ปี ขอสาเนาสูตบิ ตั ร (ไม่สามารถใช้บตั รประชาชนเด็กได้)
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรือ มารดา
กรณี ท่ีบิดา หรือ มารดาเป็ นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรขา้ ราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตัง้ แต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรือ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สาหรับผูใ้ หญ่ท่อี ายุเกิน 75 ปี
ต้องซื้อใบประกันสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุท่เี ดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษทั ประกันภัย) จากนั้นยื่นเอกสารทัง้ หมดเข้า
สถานทูตออสเตรเลียไปก่อนและจากนั้นสถานฑูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพื่อนาไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานฑูตกาหนดเท่านั้น
5. สาหรับบุคคลที่ถอื พาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถ่นิ พานักอยู่ในประเทศไทย
กรณีผูเ้ ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนัน้ ต้อง
เปลีย่ นเป็ นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กบั ทางสถานทูต)
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***
หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
หมายเหตุ
ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทท์ จ่ี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเทีย่ วกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสง่ิ ผิดกฎหมาย หรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้า
เมืองได้พจิ ารณาแล ้ว
บริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด หรือบางส่วน และบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทท่ี างสถานฑูต งด
ออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
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รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจากการ
ท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี ท่ที ่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่
เกิดขึ้น บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วัน
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง
เพื่อประโยชน์ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียของท่าน
1. ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณี ท่มี ีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________
สาเหตุในการเปลื่ยนชื่อ-นามสกุล _____________________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า หม้าย

3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์บา้ น___________________ เบอร์มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
วันที่เริ่มทางาน / ศึกษา ____________________________________________________________________________
5. ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ท่ีทางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________
7. ตาแหน่ งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ท่ีทางาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย _______________________________________________________________________
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้ มาก่อนหรือไม่

เคย

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรือไม่

เคย _________________________________________
ไม่เคย

ไม่เคย

