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AUSTRALIA
LEISURE SYDNEY-MELBOURNE
ชมเมืองหน้าอ่าว บอนไดบีช ชมโรงอ ุปรากร ซิดนีย ์
จากวิวที่ดีที่สดุ บริเวณ ม้าหินของมิสซิส แม็คควอรี่
ชมอาคารเก่าแก่ตน้ ศตวรรษที่19 ย่าน เดอะร๊อคส์
กระท่อม กัปตันคก้ ุ นักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก
สวนฟิตซอย-อิสระช้อปป้ ิ งตลาดนัด ควีน วิคตอเรีย
โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) พร้อมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus 50 %
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สนามบินฯ สุวรรณภูมิ
คณะเดินทางพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าทีข่ องทางริษทั ต้อนรับและอานวย
ความสะดวกก่อนการเดินทาง
ออกเดินทางสูซ่ ิดนี ย ์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475
สนามบินฯ คิงส์ ฟอร์ดสมิธ – บอนไดบีช – เดอะ ร็อค – เดอะ แก๊ป – สะพาน ฮาเบอร์
(X/L/D)
เดินทางถึงเมือง ซิดนี ย ์ เมืองหลวงของรัฐ นิ วเซาธ์เวลส์และเมืองที่มีประชากรมากที่สดุ ใน ออสเตรเลีย ตัง้ อยู่
บนชายฝัง่ ตะวันออกเฉี ยงใต้ของ ออสเตรเลีย ชายฝัง่ ทะเล แทสมัน ซิดนี ย ์ ถูกจัดอันดับเป็ นเมืองชัน้ นาของโลก
เคยเป็ นเจ้าภาพในการจัดการการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ เช่น 1938 British Empire Games (ที่รูจ้ กั กัน
ในขณะนี้ เป็ นกีฬาเครือจักรภพ) และ ในปี 2000 Summer Olympics หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
รับและตรวจเช็คสัมภาระต่างๆเรียบร้อยแล ้ว นาท่านเดินทางสู่ บอนไดบีช (Bondi Beach เป็ นเมืองหน้า อ่าวที่
มีชายหาดทีส่ วยงาม เป็ นสถานที่ พักผ่อนของ ชาวออสซี่ ย่านหมู่บา้ นเศรษฐี (Dudley Page), ย่านเดอะ แก๊ป
(The Gap) ชมย่านเดอะ ร๊อคส์ (The Rock) จุดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในประวัตศิ าสตร์ การตัง้ ถิน่ ฐานของคน
ออสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่ตน้ ศตวรรษที่ 19 ชมวิวทีด่ ที ส่ี ุดในการชม โอเปร่าเฮ้าส์ทบ่ี ริเวณ
Mrs. Macquare’s Point ชมม้าหินของมิสซิส แม็คควอรี่ ม้านัง่ หินตัวโปรดของภริยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรก
ของรัฐ นิว เซาท์เวลส์ จากนัน้ ให้ท่านได้ถ่ายรูป สะพานฮาร์เบอร์ ( Harbour Bridge ) เป็ นสะพานข ้ามอ่าว
หน้าเมือง ซิดนีย ์ คือ สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมือง ซิดนีย ์ ฮาร์เบอร์ บริดจ์ เป็ นสะพานโครงเหล็กทีม่ ชี ่วงกลาง
ระหว่างตอม่อทัง้ 2 ข ้างยาวทีส่ ุดใน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านล่องเรือผ่านชมโรงอุปรากรซิดนีย ์ (sydney opera house)ภาพความงามของสิง่ ก่อสร้างอันยิง่ ใหญ่ ทีม่ ี
หลังคาเป็ นรูปเรือซ้อนเล่นลม ทรงคล ้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดด
เด่น สวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ตัง้ ตระหง่านเป็ นสง่า
อยู่ทป่ี ลายแหลมของผืนดินทีย่ น่ื ออกไปในทะเลเล็กน้อยโดยมีนา้ ทะเล
ล ้อมรอบอยู่ถงึ 3ด้าน เอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง (Joern
Utzon) สถาปนิกชาวเดนมาร์ก เปิ ดเป็ นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใช้เวลา
ก่อสร้างนานถึง 14 ปี หลักจากนัน้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและ
สามารถเดินเทีย่ วชมเมืองได้ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ที่พกั ASPIRE HOTEL หรือ เทียบเท่า
โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ สวนสัตว์ Koala Park ” เทีย่ วชมสวนสัตว์พ้นื เมือง Koala Park Sanctuary
เพลิดเพลินไปกับการชมชีวติ ธรรมชาติและความน่ ารักของเหล่าสัตว์พ้นื เมืองนานาชนิดอย่างใกล ้ชิด อาทิ โคอา
ล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ ให้ท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก ตาม อัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีควิ
นาท่านเดินทางสู่ “ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ” เจ้าของฉายา “แกรนด์แคนยอน” แห่งออสเตรเลีย หุบ
เขาสีนา้ เงินทีเ่ กิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มภี มู ทิ ศั น์คล ้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนทีอ่ เมริกา เพียงแต่
ประกายสีนา้ เงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากนา้ มันจากต้นยูคาลิปตัสปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทา
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ให้เกิดประกายสีนา้ 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 เมือง
ซิดนีย ์ และให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ที่พกั ASPIRE HOTEL หรือ เทียบเท่า
เมือง ซิดนี ย ์ – เมลเบิรน์ - ชมเมือง – กระท่อม กัปตัน คุก๊ – สวน ฟิ ตซอย
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซิดนีย ์ เพือ่ เดินทางสู่เมือง เมลเบิรน์ เมลเบิรน์ เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ
สองของประเทศ ออสเตรเลีย รองจากนคร ซิดนี ย ์ ตัง้ อยู่ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศ เมลเบิรน์ เป็ นเมือง
หลวง และ เมืองที่ใหญ่ท่สี ดุ ของรัฐ วิกตอเรีย เป็ นศูนย์กลางที่มีช่ือเสียงทางด้านศิลปวัฒนธรรม การเงิน และ ก็
มีความสาคัญทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก เมืองแห่งนี้ ได้รบั การขนานนามว่าเป็ น Garden City เพราะเมื่อมอง
ไปทางไหนก็จะเห็นแต่สเี ขียวของต้นไม้เต็มไปหมด เมืองนี้ จึงเป็ นเมืองที่อากาศดี ไร้มลพิษ และด้วยตาแหน่ ง
ที่ตง้ั ซึ่งอยู่บริเวณปากแม่น้ า ยาร์รา จึงทาให้มีทศั นี ยภาพสวยงาม เหมาะสาหรับพักผ่อนและท่องเที่ยว
เดินทางจากสนามบินเมือง ซิดนีย ์ สู่เมือง เมลเบิรน์ โดยเทีย่ วบินที่ ………………
ถึงสนามบินฯ เมือง เมลเบิรน์ หลังรับกระเป๋ าสัมภาระเรียบร้อยแล ้ว นาท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทีย่ วชมเมือง เมลเบิรน์ เมืองนครหลวงของรัฐ วิคตอเรีย มีช่อื เสียง โก้หรู สะดวกสบาย สวยงาม มีผูค้ น
หลายชาติหลายภาษาในเรื่องการพักผ่อนและท่องเทีย่ ว และเหมาะสมกับการพักผ่อนเป็ นอย่างยิง่ ผสมผสานสิง่ ที่
เก่าแก่ทด่ี ที ส่ี ุดในโลกเข้ากับสิง่ ใหม่ ๆ ได้อย่างลงตัว มีสถานทีเ่ ด่น ๆ ทีเ่ ป็ นมรดกตกทอดรักษากันมาแต่โบราณ
เช่น ทิวทัศน์ถนน โอลเดอร์ฟลีท และเมลเบิรน์ ออบเซอร์เวชัน่ เดค บนถนน คอลลินส์ มีศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้ ง
ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของประเทศ สินค้าแบรนด์เนมชัน้ นา ร้านจาหน่ายสินค้าให้เลือกมากมาย นาท่านผ่านชม
อาคารรัฐสภา เมลเบิรน์ (Melbourne Parliament House) อาคารรัฐสภาของรัฐวิกตอเรีย เมืองเมลเบิรน์ เป็ น
อาคารรัฐสภ าแห่งแรกของออสเตรเลีย ตัง้ อยู่รมิ ถนน Spring Street ซึง่ ด้านหน้าของอาคารรัฐสภานี้คือปลายสุด
ของถนน Bourke Street ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีก
โลกใต้ มีหอ้ งต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นทีใ่ ช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่าง
ทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริจ้ นิ หลายพันชิ้น จุ ดเด่นอยู่ทเ่ี สาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็ นสง่าทีใ่ ช้เวลาก่อสร้างนาน
ถึง8ปี
นาท่านเข ้าชมสวน ฟิ ตซอย ( fitzroy gardens ) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ เจ้าของฉายา Garden City อยู่
บริเวณ Lansdowner Street อุดมไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นและดอกไม้นานาพันธุท์ จ่ี ะออกดอกสวยสะพรัง่ ตามฤดูกาล
ทีส่ วนแห่งนี้ เป็ นทีน่ ิยมในการถ่ายรูปอีกด้วย เพราะบรรยากาศธรรมชาติแสนสวย เชิญชมสวนสาธารณะฟิ ตซรอย
ตัง้ ชื่อตามท่านผูว้ า่ การ เซอร์ชาร์ล ออกุสตุส ฟิ ตซรอย สวนแห่งนี้มอี ายุเก่าแก่กว่า 150 ปี ภายในร่มรื่นด้วยพันธุ ์
ไมน้ านาชนิด อาคารเรือนกระจกทีเ่ พาะพันธุพ์ ชื ต่างๆนาท่านเข ้าชมกระท่อม กัปตัน คุก้ (Captain Cook's
Cottage)กระท่อมกัปตันคุก้ นักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก เป็ นผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลีย เมือ่ ค.ศ.
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1770 กระท่อมนี้เป็ นบ้านของกัปตันคุก๊ บ้านกัปตันคุก๊ ต่อมาท่านเซอร์ รัสเซีย กริมเวล ได้ซ้อื มาจากอังกฤษ โดย
รื้ออิฐออกมาทีละก้อน แล ้วถูกลาเลียงมาทางเรือ และมาประกอบใหม่ทน่ี ่ี นามาตัง้ ไว้ทส่ี วน ฟิ ทซ์รอย เมือ่ ปี 1934
เพือ่ เป็ นของขวัญครบรอบหนึ่งปี ของรัฐวิคตอเรีย และเพือ่ เป็ นเกรียติแก่ กัปตัน คุก๊ ทีม่ าค้นพบประเทศ
ออสเตรเลีย ภายในบ้านบางอย่างเป็ นของดัง้ เดิม บางอย่างก็เป็ นของทีท่ าเลียนแบบขึ้นมาใหม่ ให้นกั ท่องเทีย่ วเข้า
ไปชมโบสถ์ เซนต์แพททริค (The Cathedral of St. Patrick )โบสถ์เซนต์แพ็ททริค เป็ นโบสถ์คริสต์ นิกาย
โรมันคาทอลิก ตัง้ ตระหง่านสวยงามและโอ่อ่าเป็ นอย่างมาก สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคใน ค.ศ.1858
จนถึงตอนนี้มอี ายุเกือบ 150 ปี แล ้ว ถือเป็ นโบสถ์ทเ่ี ก่าแก่อย่างมากของ เมลเบิรน์ ยอดแหลม ๆ สร้างในแบบ
โกธิค ทีส่ วยงามและใหญ่โตมาก ๆ ออกแบบโน Willian Wardal ลงมือสร้างในปี 1863 จนถึงปี 1939 จึงได้แล้ว
เสร็จ ตัวโบสถ์สร้างขึ้นด้วย bluestone ประดับตกแต่งด้วย Stain glass ภายในมี Organ ขนาดใหญ่มที ่อลมถึง
4500 ท่อ
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ที่พกั IBIS VICTORIA หรือ เทียบเท่า

เมลเบิรน์ – อิสระช้อปปิ้ ง
(B/X/X)
รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
หลังอาหารเช้า อิสระเดินเล่นช้อปปิ้ ง ตามอัธยาศัย
หรือเดินเล่นช้อปปิ้ งย่าน เฟดเดอเรชัน่ สแควร์ Federation Square งอยู่ใจกลางเมือง เมลเบิรน์ เป็ นจุดเชื่อม
ศูนย์กลางเมืองกับแม่น้ า ยาร์ร่า เป็ นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรม งานเทศกาล วัฒนธรรม ที่พกั และมีลาน
เปิ ดกว้างสาหรับเป็ นที่สาธารณะ เฟดเดอเรชัน่ แสควร์ เป็ นที่ตง้ั ของศูนย์รวมศิลปะของออสเตรเลีย มี Ian
Potter Centre: NGV Australia และแกลลอรี่ อาร์ต 20 แกลลอรี่กต็ ง้ั อยู่ท่ี เฟดเดอเรชัน่ แสควร์แห่งนี้
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งสาหรับนักช้อปทัง้ หลายห้ามพลาดกับแหล่งช้อปปิ้ งที่มีช่ือเสียงของ เมลเบิรน์ ไม่ว่า
จะเป็ น David Jone และ Myer ที่ตง้ั อยู่ท่ถี นน Bourke Street ซึ่งเป็ นแหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนมชัน้ นา ไม่
ว่าจะเป็ นครีม , เครื่องสาอาง กระเป๋ า นอกจากนั้น ใกล้ ๆ กันยังมีรา้ นค้าชื่อดัง ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก
อยู่บริเวณนี้ ซึ่งถือได้ว่า ถ้าใครมา เมลเบิรน์ ต้องห้ามพลาดความยิ่งใหญ่อลังการของแหล่ง shopping บนถนน
สายนี้
** สถานที่แนะนา ** ท่านสามารถเดิน เทีย่ วชม ในเมืองได้
 Royal Botanic Gardens
เป็ นสวนพฤษศาสตร์ทส่ี วยงามแห่งหนึ่งของโลก พื้นทีข่ องสวนมีลกั ษณะเหมือนเนินขึ้น ๆ ลง ๆ ตัง้ อยู่ข ้าง
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วันที่หก
เช้า
14.15 น.
20.45 น.

แม่นา้ ยาร์รา ท่านสามรถดู หงส์ดา ว่ายนา้ อย่างสง่างาม หรืออาจเดินเล่นบนสนามหญ้าทีม่ ตี น้ ไม้พ้นื เมืองแปลก ๆ
ของออสเตรเลีย อยู่นบั พันชนิด และเป็ นสถานทีป่ ิ คนิค ของคนเมือง เมลเบิรน์
 Flinders Street Station
สถานีรถไฟแห่งแรก ออสเตรเลีย ตัง้ เด่นเป็ นตระหง่านอยู่กลางเมือง นับได้วา่ เป็ นมีสถาปัตยกรรมคลาสสิค อายุ
กว่า 100 ปี มีความสาคัญเหมือนเป็ นศูนย์กลางของสถานีรถไฟประจาเมือง คล ้ายกับสถานีรถไฟหัวลาโพงของบ้าน
เรา
Queen Victoria Market
ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมือง สาคัญสินค้าราคาไม่แพง มีทงั้ ส่วนทีเ่ ป็ นตลาดสด ขายผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และ
ตลาดขายของใช้ เสื้อผ้า รองเท้า ของทีร่ ะลึก สะอาดและจัดโซนไว้อย่างเป็ นระเบียบ
Melbourne Museum
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในซีกโลกใต้ ตัวอาคารของพิพธิ ภัณฑ์มโี ดดเด่นสะดุดตา ด้วยรูปทรงกล่องสีเ่ หลีย่ มทีม่ ี
สีสนั ขนาดใหญ่ อาคารแบ่งเป็ น 6 ชัน้ อยู่ใต้ดนิ 3 ชัน้ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี รี ูปแบบทันสมัย เหมาะสาหรับเด็ก ๆ
นักเรียน และนักศึกษาทีจ่ ะเข ้ามาหาความรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ภายในมีรา้ นค้า ร้านอาหารเครื่องดื่ม โรง
ภาพยนตร์ ICE (Interactive Cinema Experience) ทีม่ จี อภาพขนาดใหญ่ ระบบเสียงรอบทิศทาง และทุกทีน่ งั ่
มีจอคอมพิวเตอร์ให้ผูช้ มได้แสดงความคิดเห็น ควบคุมการเดินเรื่อง เล่นเกมส์ต่าง ๆ ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีป่า
ไมซ้ ง่ึ ทาจาลองไว้เหมือนจริง มีสตั ว์ต่าง ๆ กว่า 20 ประเภท ต้นไม้พนั ธุต์ ่าง ๆ ร่วม 10,000 ชนิด
Melbourne Aquarium
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทต่ี งั้ อยู่รมิ แม่นา้ ยาร์ร่า และสร้างลึกลงไปใต้แม่นา้ ยาร์ร่า โดยแยกประเภทของสัตว์นา้ ชนิ ดต่าง ๆ
ตามระดับความลึกของนา้ ทีม่ นั อาศัยอยู่ บนชัน้ ลอยมีสระหิน ซึง่ สามารถมองเห็นเหล่าปลาดาว ปูเสฉวน
นอกจากนี้ ยังมีตูโ้ ชว์แมงกะพรุนพันธุต์ ่าง ๆ ปะการัง รวมไปถึงมีโซนทีเ่ ป็ นอุโมงค์ลกึ ลอดใต้ทอ้ งนา้ ให้
นักท่องเทีย่ วชมสิง่ มีชวี ติ ใต้ทะเล โดยสามารถทดลองดานา้ ลงไปหยอกล ้อกับปลาฉลามได้อกี ด้วย
Eureka Skydeck 88
เป็ นอาคารสูงทีส่ ุดของเมือง เมลเบิรน์ บนชัน้ ที่ 88 ทุกสายตาจะได้มองเห็นวิวของกรุง เมลเบิรน์ ในมุมมองแบบ
พาโนรามา หรือ 360 องศา เห็นแม่นา้ ยาร์รา ทีไ่ หลคดเคี้ยว เห็นการแบ่งผังเมือง เมลเบิรน์ ทีเ่ ป็ นระเบียบ
นอกจากนัน้ ด้านบนยังมีกจิ กรรมให้นกั ท่องเทีย่ วเสียวเล่น ด้วยการไปยืนบนกระจกใส
ที่พกั IBIS VICTORIA หรือ เทียบเท่า
สนามบินฯ เมลเบิรน์ – สนามบินฯ สุวรรณภูมิ
(B/X/X)
รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือ่ เดินทางกลับสู่ สนามบินฯ สุวรรณภูมิ
ออกเดินทางจากสนามบินฯ เมลเบิรน์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
เดินทางถึงสนามบินฯ สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง
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รายการอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตัวเครื
๋ ่องบิน

ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักเสริมเตียง / ไม่เสริมเตียง

54,900.- บาท

ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

12,900.- บาท

*** โปรแกรมนี้ ยงั ไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 5,300 บาท ต่อท่าน ***
ในการเดินทางจะต้องมีจานวนผูเ้ ดินทาง 25 ท่านขึ้นไป
ราคาไม่รวมตัวคื
๋ อราคาที่ไม่รวมตัวเครื
๋ ่องบินทัง้ เที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ

ทิปเจ้าหน้าที่ขบั รถและดูแลท่าน คนละ 16 AUD (ตลอดการเดินทาง)
เพือ่ ขวัญและกาลังใจของเจ้าหน้าที่นะคะ
*** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด ตามสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข ้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 5,300 บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าทาหนังสือเดินทาง Passport
ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด
สายการบินอนุ ญาติให้โหลดกระเป๋ าขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ใบ ( รวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม )
และ กระเป๋ าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อใบ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และค่าอาหารทีส่ งั ่ เพิม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าเข ้าชมสถานทีเ่ ทีย่ วต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ หรือทีเ่ ลือกเป็ น OPTIONAL TOUR
ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
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ทิปเจ้าหน้าทีแ่ ละคนขับรถ ท่านละ 12 AUD ตลอดทิป
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 นต้องออกตัวเครื
๋ ่องบิน
ภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษทั ทราบก่อนออกตัวมิ
๋ ฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้น
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรือก่อนออกตัวเครื
๋ ่องบิน
มิฉะนัน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
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
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ และส่งให้กบั ทางบริษทั ฯ เพือ่ ทาวีซ่าก่อน 21 วันทาการ
*** (เนื่ องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทาการ) ***
เงือ่ นไขในการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่านั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตกาหนด **
ตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป
กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทกั ษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์จากผูส้ มัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่า
เพือ่ เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผูย้ ่นื ขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาติดต่อที่ศูนย์ย่นื วีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพือ่ สแกนลายนิ้ วมือ***
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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 , พื้น
หลังเป็ นสีขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายทีส่ แกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข ้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 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 ท่เี ป็ 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) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข ้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ ต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผูป้ กครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านัน้
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 ท่บี ิดา หรือ มารดาเป็ นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 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
สถานทูตออสเตรเลียไปก่อนและจากนั้นสถานฑูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพือ่ นาไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานฑูตกาหนดเท่านั้น
5. สาหรับบุคคลที่ถอื พาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถ่นิ พานักอยู่ในประเทศไทย
กรณีผูเ้ ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนัน้ ต้องเปลีย่ นเป็ น
หนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
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ท่านต้องทาการแจ้งเข ้า – แจ้งออก ทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กบั ทางสถานทูต)
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ ผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***
หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
หมายเหตุ
ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทท์ จ่ี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข ้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสง่ิ ผิดกฎหมาย หรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองได้
พิจารณาแล ้ว
บริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด หรือบางส่วน และบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทท่ี างสถานฑูต งด
ออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ น
การชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี ท่ที ่านปฏิเสธหรือสละ
สิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง
เพือ่ ประโยชน์ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียของท่าน
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) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ท่ที างาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________
7. ตาแหน่ งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ท่ที างาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่อบุคคลที่รว่ มเดินทางไปด้วย _______________________________________________________________________
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้ มาก่อนหรือไม่

เคย

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรือไม่

เคย _________________________________________
ไม่เคย

ไม่เคย

