***ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์***
ชมเมืองซิด นีย์
ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์
ผ่านชมสะพานซิด นีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE)
โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางทีช่ ันทีส่ ุด
เต็มอิ่มกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนียท์ าวเวอร์
ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป
พิเศษ!! กุ้งลอบส์เ ตอร์ ท่านละ 1 ตัว
ชมถนนสายโรแมนติกเกรทโอเชีย่ นโร้ท

กาหนดการเดินทาง
มิถนุ ายน 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

6-11, 13-18, 20-25, 27 มิถนุ ายน – 02 กรกฏาคม
1-6, 12-17,15-20, 22-27
5-10, 12-17, 19-24

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์
15.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) เจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับและอานวยความ
สะดวกก่อนการเดินทาง
** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนาเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง)
19.20 น.
ออกเดินทางสู่ซ ิดนีย์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 475
วันทีส่ องของการเดินทาง สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – โอเปร่าเฮ้าส์ – เต็มอิม่ บุฟเฟต์ที่
ซิดนีย่ ท์ าวน์เวอร์ – ช้อปปิง้ ย่านไชน่าทาวน์
07.10 น.
เดินทางถึง สนามบินคิงฟอร์ด สมิทธ์ นครซิด นีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่า ไทย 3
ชม.) หลังผ่านพิธีต รวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว
นาท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่
นิยมมาพักผ่อนท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคลืน่ กระทบฝัง่ และกลิน่ อายอันสดชื่น
ของทะเล พร้อมชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา DUDLEY PAGE กับทิวทัศ น์ของอ่าวซิด นีย์
และท้องทะเลสีค รามของมหาสมุทรแปซิฟคิ จากนั้นนาท่านชมย่านเดอะแก็ป THE GAP
นาท่านชม ม้าหินมิสซิสแม็ค ควอรี่( MRS MACQUARIE'S CHAIR) อยู่ในโบทานิกการ์เ ด้น
เป็นม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ที่ชอบมา
นั่ ง ชมวิ ว ของอ่ า วซิ ด นี ย์ และโอเปร่ า เฮ้ า ส์ ตรงนี้ ถื อ เป็ น จุ ด ชมวิ ว ที่ ส วยมากและ
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด
กลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต ์ ณ หอคอยซิด นีย์ทาวน์เ วอร์
บ่าย
เดินทางสู่ท่าเรือเซอร์ค ูล าร์ค ีย์ (Circular Quay) เพื่อ ล่อ งเรือชมความงามของอ่าวซิด นีย์ จากนั้น ผ่านชมโรง
อุปรากรซิด นีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของสิ่งก่อ สร้างอันยิ่ง ใหญ่ ที่มีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อ น
เล่นลม ทรงคล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่น สวยงาม ตามแบบสถาปัต ยกรรมร่วมสมัย ตั้งตระหง่านเป็น
สง่าอยู่ที่ปลายแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็ก น้อย โดยมีน้าทะเลล้อมรอบอยู่ถึง 3ด้าน มองดูเ หมือ น
เรือ อ่า วสีฟ้า คราม นั่น คือ ซิด นีย์โ อเปร่า เฮาส์ หรือ โรงอุป รากรซิด นีย์ เปรีย บเสมือ นสัญ ลัก ษณ์ข องประเทศ
ออสเตรเลีย และได้รับลงทะเบียนให้เ ป็นมรดกโลก จากนั้นผ่าน ชมสะพานซิด นีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR
BRIDGE) อีกสัญลักษณ์หนึ่งของมหานครซิด นีย์ ตั้งอยู่กลางเมืองซิด นีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบ
เดี่ยว ที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิดนียไ์ ด้อย่างสวยงามทีส่ ดุ อิสระช้อปปิง้ ย่านไชน่าทาวน์ เป็น
แหล่ง รวมร้า นอาหารจีน และอาหารเอเชีย นานาชนิด ท่า นสามารถหากิน ได้ทุก อย่า ง ไม่ว่า จะเป็น ขนมจีบ
ซาลาเปาหมูแ ดง เป็ด ย่าง ที่นี่ มีอ าหารภัต ตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้านขายเสื้อ ผ้า ตลาดสดขายผัก ผลไม้
และร้านขายของทีร่ ะลึกต่างๆ ร้านสินค้าปลอดภาษี สินค้าทีท่ าในฮ่องกงหรือจีนในราคาย่อมเยาว์ มากมาย เป็น
แหล่งขายสินค้าราคาถูกทั้ง รองเท้า เสื้อผ้า ชุด ว่ายน้า และชุด ชั้นใน และยังเป็นตลาดที่เ หมาะแก่การมาเลือ ก
ซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจาฤดูกาล
ค่า
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั NOVOTEL OR HOIDAY INN DARLING HARBOUR**** หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัด ขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นัง่ รถรางทีช่ นั ทีส่ ดุ - นัง่
กระเช้า
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
จากนั้น น าท่า นเดิน ทางสู่ สวนสัต ว์ KOALA PARK เที่ย วชมสวนสัต ว์พื้น เมือ ง เพลิด เพลิน ไปกับ การชมชีวิต
ธรรมชาติแ ละความน่ารักของเหล่าสัต ว์พื้นเมืองนานาชนิด อย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ ให้
ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตาม อัธยาศัย พร้อมชมการสาธิต การตัด ขนแกะ
กลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีค ิว
นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ง ชาติบลูเ ม้าท์เ ท่น เจ้าของฉายาแกรนด์แ คนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน้า
เงินทีเ่ กิดทัศ นียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนีม้ ภี มู ทิ ศั น์ค ล้ายคลึงกับแกรนด์แ คนยอนที่อเมริกา เพียงแต่ประกายสี

ค่า

น้าเงินครอบคลุมหุบ เหว เกิด จากน้ามันจากต้นยูค าลิปตัส ปกคลุม พื้นดินและกระทบกับ แสงสว่า งทาให้เ กิด
ประกายสีนาเงิ
้ นดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศ น์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ จากนั้นเที่ยว
ชม หุบเขาสามพี่น้อ ง (THREE’S SISTER) ซึ่ง เป็นยอดเขา 3 ลูก เรีย งติด กัน ตามต านานเก่าแก่ข องชาวอะบอ
ริจิ้น จากนัน้ นาท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนัง่ รถรางไฟฟ้าที่ด ัดแปลงมาจาก
รถขนถ่านหินในสมัย ก่อน วิ่งผ่านทะลุหบุ เขาอันสูงชันถึง 52 องศา จากนัน้ ขึน้ กระเช้า SCENIC CENDER เพื่อชม
ความงดงามของทิวทัศ น์เ บื้อ งล่างจากมุมที่แ ตกต่างพร้อ มชมวิวทิวทัศ น์บน Echo Point หลังจากนั้นเดินทาง
กลับสู่ต ัวเมืองซิด นีย์ และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัต ตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั NOVOTEL OR HOIDAY INN DARLING HARBOUR**** หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ข องการเดินทาง ซิด นีย์–เมลเบิร์น – ชมเมือ ง – กระท่อ มกัปตันคุ้ก - เกาะฟิล ลิป – ดูพาเหรดนกเพนกวิน – พิเ ศษกุ้ง
ลอบส์เ ตอร์
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพือ่ เดินทางสูเ่ มืองเมลเบิรน์
10.00 น.
ออกเดินทางสูเ่ มืองเมลเบิรน์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF423
11.35 น.
ถึงเมืองเมลเบิรน์ หลังรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเที่ยว ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐ วิค ตอเรียมีชื่อเสียง โก้หรู สะดวกสบาย สวยงาม มีผ ู้ค น
หลายชาติหลายภาษาในเรือ่ งการพักผ่อนและท่องเทีย่ ว และเหมาะสมกับการพักผ่ อนเป็นอย่างยิง่ ผสมผสานสิ่ง
ที่เ ก่าแก่ทดี่ ีทสี่ ดุ ในโลกเข้ากับสิง่ ใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว มีสถานที่เ ด่นๆ ที่เ ป็นมรดกตกทอดรักษากันมาแต่โบราณ
เช่น ทิวทัศ น์ถนนโอลเดอร์ฟลีท และเมลเบิรน์ ออบเซอร์เวชัน่ เดค บนถนนคอลลินส์ มีศ ูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งที่
ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่ง ของประเทศ สินค้าแบรนด์เ นมชั้นนา ร้านจาหน่ายสินค้าให้เ ลือกมากมาย นาท่านผ่าน ชม
อาคารรัฐสภา เมลเบิรน์ (MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย ตั้งอยู่
ริมถนน SPRING STREET ซึ่งด้านหน้าของอาคารรัฐสภานีค้ อื ปลายสุด ของถนน BOURKE STREET ก่อสร้างตาม
แบบสถาปัต ยกรรมยุโรป มีข นาดใหญ่มากที่สุด แห่ง หนึ่งของประเทศในซีก โลกใต้ มีห้อ งต่างๆ มากถึง 4,500
ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริจิ้น
หลายพันชิน้ จุด เด่นอยูท่ เี่ สาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าที่ ใช้เ วลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี จากนั้นนาท่านเข้า นา
ท่านเข้าชม กระท่อมกัปตันคุ้ก (CAPTAIN COOK'S COTTAGE) กระท่อ มนักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก
เป็นผู้ค ้นพบทวีปออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1770 กระท่อ มนี้เ ป็นบ้านของกัปตันคุ๊ก บ้านกัปตันคุ๊ก ต่อ มาท่า นเซอร์
รัสเซีย กริมเวล ได้ซ ื้อมาจากอังกฤษ โดยรือ้ อิฐออกมาทีละก้อน แล้วถูกลาเลียงมาทางเรือ และมาประกอบใหม่
ที่นี่ นามาตัง้ ไว้ทสี่ วนฟิทซ์รอย เมื่อปี 1934 เพื่อเป็นของขวัญครบรอบหนึง่ ปีของรัฐ วิค ตอเรีย และเพื่อเป็นเกรียติ

กลางวัน
บ่าย

ค่า

แก่กัป ตันคุ๊ก ที่ม าค้น พบประเทศออสเตรเลีย ภายในบ้า นบางอย่า งเป็ นของดั้ง เดิม บางอย่า งก็เ ป็นของที่ท า
เลีย นแบบขึ้น มาใหม่ น าท่า น ผ่า นชมโบสถ์เ ซนต์แ พททริค (THE CATHEDRAL OF ST. PATRICK ) เป็นโบสถ์
คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งตระหง่านสวยงามและโอ่อา่ เป็นอย่างมาก สร้างขึ้นด้วยสถาปัต ยกรรมแบบโกธิค
ใน ค.ศ.1858 จนถึงตอนนีม้ อี ายุเกือบ 150 ปีแ ล้ว ถือเป็นโบสถ์ทเี่ ก่าแก่อย่างมากของเมลเบิรน์ ยอดแหลมๆ สร้าง
ในแบบโกธิค ทีส่ วยงามและใหญ่โตมากๆ ออกแบบโน WILLIAN WARDAL ลงมือสร้างในปี 1863 จนถึงปี 1939 จึง
ได้แ ล้วเสร็จ ตัวโบสถ์สร้างขึน้ ด้วย BLUESTONE ประดับตกแต่งด้วย STAIN GLASS ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่
มีท่อลมถึง 4500 ท่อ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สวนธรรมชาติเกาะฟิล ลิป(PHILLIP ISLAND NATURE PARK) อยู่ห่างจากของเมืองเมลเบิร์น 137
กิโลเมตร ทางตอนใต้ต ามเส้นทางสายเซาท์กปิ ส์แ ลนด์ นั่งรถประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเดินทางข้ามมายังเกาะ มี
สะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซึ่งเปิด บริการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1940 เชิญเพลิด เพลินกับบรรยากาศสองข้างทาง ที่เ ต็ม
ไปด้ว ยทุ่ง หญ้า และฟาร์ม ปศุสัต ว์มีทั้ง วัว เนื้อ , วัว นม, แกะ และม้า เป็น ต้น ซึ่ง บรรยากาศคล้า ยกับ ประเทศ
สวิต เซอร์แ ลนด์ ชมฝูงเพนกวินเขตอนุรัก ษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคาร
นิทรรศการรูปภาพ และเรือ่ งราวเกีย่ วกับสายพันธุข์ องเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่เ กาะฟิลลิป ถือได้ว่าเป็น
เพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุด ในโลก เชิญพบกับความอัฒ จรรย์ บริเ วณชายหาดซัมเมอร์แ ลนด์ เพื่อรอชมพาเหรด
เพนกวิน ทุก ๆ เย็น เพนกวินจะเดินพาเหรดขึน้ จากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตัง้ แต่เ ช้า เป็นวิถีธรรมชาติ
ที่เ กิด ขึ้นทุกวัน สร้างความประทับใจให้แ ก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัต ตาคาร พร้อมลิม้ รส กุง้ มังกรเลิศ รส ขึน้ ชือ่ ของออสเตรเลีย ท่านละ 1 ตัว
นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั GRAND CHANCELLOR**** หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง เมลเบิรน์ -เส้นทางสายโรแมนติค เกรทโอเชีย่ นโร้ท -Twelve Apostles-เมลเบิรน์
เช้า

กลางวัน
บ่าย

 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
เดินทางสู่ เกรทโอเชีย่ น โร้ท (GREAT OCEAN ROAD) เกรทโอเชีย่ น โร๊ท เส้นทางสายโรแมนติค ซึง่ เป็นแนว
ชายฝัง่ ทีส่ วยงามทีส่ ดุ ในออสเตรเลีย อยูท่ างตอนใต้ของเมืองเมลเบิรน์ เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ที่ได้รบั ความนิยม
มากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในรัฐวิค ตอเรีย เชิญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินทีผ่ กุ ร่อนไปตาม
แรงน้า แรงลมธรรมชาติทมี่ รี ปู ร่างแปลกตา อีกทัง้ ยังเป็นสถานที่ พักผ่อนตากอากาศทีด่ แี ห่งหนึง่ ทีร่ ายล้อม
ด้วย
รีสอร์ทมากมายทีส่ ร้างด้วยถาปัต ยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ ยังมีจดุ ชมวิวทีค่ วามสวยงามแตกต่างกัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสูพ่ อร์ต แคมเบลล์ (PORT CAMPBELL) หมูบ่ า้ นชาวประมงอัน
ทันสมัยของชาวออสซี่ เชิญสัมผัสกับทัศ นียภาพอันงดงามของ
มหาสมุทรแปซิฟคิ และลักษณะภูมปิ ระเทศทีไ่ ม่เหมือนทีใ่ ดๆในโลก ถือ
เป็นเมืองท่าเล็กๆแห่งต านานของสิบสองนักบุญในศาสนาคริสต์ของ
ออสเตรเลีย ทีเ่ รียกว่า "TWELVE APOSTLES" ซึง่ เป็นรูปหินแกะสลักที่
ดูนา่ เกรงขาม12แนวโขดหินเหนือน้าทะเล มีอายุประมาณล้านปี มี
นักท่องเทีย่ วมาแวะเทีย่ วมาก เพราะทีน่ มี่ คี วามมหัศ จรรย์ทธี่ รรมชาติสร้างสรรค์มาให้ได้ดมื่ ด่าหลงใหลไปกับ
เสน่ห์ นับเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทไี่ ด้รบั ความนิยมมากในรัฐวิค ตอเรีย สาหรับท่านทีส่ นใจนัง่
เฮลิค อปเตอร์ เพือ่ ชมTHE TWELVE APOSTLES (THE TWELVE APOSTLES) (ท่านสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์
เพือ่ ทาการจองซึง่ ราคาเฮลิคอปเตอร์จะไม่รวมกับค่าโปรแกรมทัวร์) THE TWELVE APOSTLES ซึง่ ตัง้ ชือ่ ตาม 12
นักบุญศักดิส์ ทิ ธิ์ ของศาสนาคริสต์ เป็นสถานทีย่ อดนิยม ที่ใช้ถา่ ยทาภาพยนตร์จากทัว่ โลก เกิด จากการแตก

ค่า

ตัวของชายฝัง่ ทะเล อันเนือ่ งมาจากการกัดเซาะของคลืน่ ลมจากมหาสมุทรแปซิฟคิ ทีพ่ ดั เอาความเย็นและความ
ชุม่ ชืน้ มาจากขัว้ โลกใต้สทู่ วีปออสเตรเลีย แหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัต ว์โลกใต้ทะเลจากนัน้ เดินทางกลับสูเ่ มลเบิรน์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัต ตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั GRAND CHANCELLOR**** หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง อิสระช้อปปิง้ ห้างดัง DAVID JONE , MYER - สนามบินสุววรณภูมิ
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
หลังอาหารเช้า อิสระเดินเล่นช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย
เดิน เล่น ช้อ ปปิ้ง ย่า น เฟดเดอเรชั่น สแควร์ FEDERATION SQUARE อยู่ใ จกลางเมือ ง เมลเบิร์น เป็น จุด เชื่อ ม
ศูนย์กลางเมืองกับแม่น้า ยาร์ร่า เป็นแหล่ง รวมศิลปะสถาปัต ยกรรม งานเทศกาล วัฒ นธรรม ที่พัก และมีลาน
เปิด กว้าง
ส าหรับ เป็น ที่ ส าธารณะ เฟดเดอเรชั่น แสควร์ เป็น ที่ต ั้ง ของศูน ย์ร วมศิ ล ปะของออสเตรเลีย มี IAN POTTER
CENTRE: NGV AUSTRALIA และแกลลอรี่ อาร์ต 20 แกลลอรี่ก็ต ั้ง อยู่ที่ เฟดเดอเรชั่น แสควร์แ ห่ง นี้จ ากนั้นให้
ท่าน
อิสระช้อปปิ้งสาหรับนักช้อปทั้งหลายห้ามพลาดกับแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของ เมลเบิร์น ไม่ว่าจะเป็น DAVID
JONE และ MYER ที่ต ั้งอยูท่ ถี่ นน BOURKE STREET ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้า แบรนด์เ นมชั้นนา ไม่ว่าจะเป็นครีม ,
เครือ่ งสาอาง กระเป๋า นอกจากนัน้ ใกล้ ๆ กันยังมีร้านค้าชื่อดัง ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก อยู่บริเ วณนี้
สมควรแก่เ วลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่ อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
บ่าย ออกเดินทางจากสนามบินเมลเบิร์น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 466 15.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณ
ภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง


*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

อัต ราค่าบริการ
อัต ราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครือ่ งบิน

ราคาไม่รวมตัว๋ เครีอ่ ง
บิน

ผู้ใหญ่
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มเี ตียง )
พักห้องเดีย่ ว เพิ่มท่านละ

60,900.58,900.55,900.48,900.9,900.-

40,900.38,900.35,900.30,900.9,900.-

*** โปรแกรมนีร้ วมค่าวีซา่ เข้าประเทศออสเตรเลีย แล้ว***
*** ในการเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผู้ เดินทาง 15 ท่านขึน้ ไป ***
*** กรณีผ เู้ ดินทางในคณะมีไม่ถงึ 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่มแี ถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ ***
ราคาไม่รวมตัว๋ คือราคาทีไ่ ม่รวมตัว๋ เครือ่ งบินทัง้ เทีย่ วบินระหว่างประเทศ และ เทีย่ วบินภายในประเทศ
*** รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***

อัต ราค่าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด ตามสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
ราคานีร้ วมค่าวีซา่ เข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหาร และเครือ่ งดืม่ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่ามัค คุเทศก์ของบริษทั ฯ จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค มุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัต ราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
ค่าทาหนังสือเดินทาง Passport
ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ งั่ เพิม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมน้ามันทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีกในภายหลัง
เงือ่ นไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
(ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
กรณีทลี่ กู ค้าพักอาศัยอยู่ต า่ งจังหวัดให้แ จ้งกับทางบริษทั ให้ทราบตัง้ แต่ทาการจองหากลูกค้ามีค วามจาเป็นต้องออกตัว๋
เครือ่ งบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆทัง้ สิน้
ค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรือก่อนออกตัว๋ เครือ่ งบิน
มิฉะนัน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่ค นื มัดจา
หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซา่ ออสเตรเลียไม่ทนั กาหนดและทางบริษทั ฯต้องออกตัว๋ กับทางสายการบินทาง
ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อนการออกตัว่ เครือ่ งบิน มิฉะนัน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน
จะไม่เก็บค่ามัด จา
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษทั ฯ มีค วามจาเป็นต้องหัก 50 % ของอัต ราค่าบริการทัง้ หมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทัง้ หมด
กรณีออกตัว๋ เครือ่ งบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ได้ เพราะเป็นเงือ่ นไขตัว๋ กรุป๊ ของสายการบิน
หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซา่ เข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ ผล
วีซา่ ของท่านไม่ผ า่ น บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจาทัง้ หมด

เอกสารในการยืน่ ขอวีซา่ เข้าประเทศออสเตรเลีย
กรุณาเตรียมเอกสารในการยืน่ วีซา่ ให้ค รบ และส่งให้กบั ทางบริษทั ฯ เพือ่ ทาวีซา่ ก่อน 21 วันทาการ
*** (เนือ่ งจากการยืน่ ขอวีซา่ ประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการยืน่ วีซา่ 15 วันทาการ) ***
เงือ่ นไขในการพิจารณาวีซ ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของทางสถานทูต เท่านัน้ ทางบริษทั ฯ เป็นแค่ต วั แทนยืน่ วีซา่ ไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาวีซา่ ของสถานทูต ได้ ซึง่ ทางสถานทูต จะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีค วามประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
** กรุณาเตรียมเอกสารให้ค รบตามทีส่ ถานทูต กาหนด **
ตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทกั ษ์เขตแดนจะเริม่ การเก็บข้อมูลด้านไบโอ
เมตทริกซ์จากผูส้ มัค รทุกท่านทีส่ มัค รขอวีซา่ เพือ่ เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนัน้ ผูย้ นื่ ขอวีซา่ ทุกท่านจะต้องมาติดต่อที่ศ นู ย์ยนื่ วีซา่ ออสเตรเลียด้วยตนเองเพือ่ สแกนลายนิว้ มือ***
1.สาหรับบุค คลทัว่ ไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต ากว่
่ า 6 เดือน (กรณีทา่ นทีม่ พี าสปอร์ต เล่มเก่า ให้แ นบมา
ด้วย)
รูปถ่ายสี 2” จานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชดุ ครุย, หรือใส่ชดุ ราชการ, ไม่ยมิ้ ,
พืน้ หลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายทีส่ แกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัต รประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ทที่ างาน / ทีอ่ ยู่ เพือ่ ใช้ในการยืน่ ขอวีซา่ ( ภาษาอังกฤษ )
กรณีทผี่ เู้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิม่ เติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณีทคี่ สู่ มรสเสียชีวติ )ใบมรณะบัต ร
สาเนาใบเปลีย่ นชือ่ , นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงินโดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ทีอ่ อกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึง่
เท่านัน้ !!! ถ้าให้สาเนาสมุดเงินฝากไม่สามารถใช้ยนื่ วีซา่ ออสเตรเลียได้
หนังสือรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริษทั ทีท่ า่ นทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
1. กรณีทเี่ ป็นพนักงานบริษทั ทัว่ ไป ใช้หนังสือรับรองการทางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สาเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชอื่ กิจการ และชือ่ ผูเ้ ดินทางเป็นหุน้ ส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทาหนังสือชีแ้ จงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีขา้ ราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงานนัน้ ๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้
สาเนาบัต รข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ ต่อสถานทูต ได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ทีเ่ ดินทางพร้อมผูป้ กครอง (เอกสารเหมือนบุค คลทัว่ ไป) และขอ
หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านัน้
3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผูป้ กครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิม่ เติมดังนี)้
หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางทีท่ าจากทีว่ า่ การอาเภอ
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
กรณีผ เู้ ดินทางอายุต ากว่
่ า 15 ปี ขอสาเนาสูต บิ ตั ร (ไม่สามารถใช้บตั รประชาชนเด็กได้)
สาเนาบัต รประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรือ มารดา
กรณีที่บดิ า หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัต รข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตัง้ แต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรือ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง
4. สาหรับผู้ใหญ่ทอี่ ายุเกิน 75 ปี

ต้องซือ้ ใบประกันสุขภาพสาหรับผูส้ งู อายุทเี่ ดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษทั ประกันภัย) จากนัน้ ยืน่ เอกสารทัง้ หมดเข้า
สถานทูต ออสเตรเลียไปก่อนและจากนัน้ สถานฑูต จะให้แ บบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพือ่ นาไปตรวจทีโ่ รงพยาบาลทีท่ าง
สถานฑูต กาหนดเท่านัน้
5. สาหรับบุค คลทีถ่ อื พาสปอร์ต ต่างประเทศแต่มถี นิ่ พานักอยูใ่ นประเทศไทย
กรณีผ เู้ ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ต จีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซา่ อย่างน้อย 1 เดือน ดังนัน้ ต้อง
เปลีย่ นเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่ วีซา่ ได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซา่ ขึน้ อยูก่ บั ทางสถานทูต )
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทีร่ ะบุเพือ่ ผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซา่ ของท่าน ***
หากสถานทูต มีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ต ามนัด หมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทัง้ นีท้ างบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสาร
เพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
หมายเหตุ
ในกรณีทที่ า่ นจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาเงิ
้ น) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทท์ จี่ ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
เพราะปกติการเดินทางท่องเทีย่ วกับคณะจะใช้หนังสือเดินทาง
บุค คลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนือ่ งจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผ ลใดๆ ก็ต ามทีก่ องตรวจคนเข้า
เมืองได้พจิ ารณาแล้ว
บริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด หรือบางส่ วน และบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทที่ างสถานฑูต
งดออกวีซา่ ให้กบั ท่าน อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั จะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็นสาคัญ เนือ่ งจากการ
ท่องเทีย่ วนีเ้ ป็นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่า นไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ทา่ น
ปฏิเสธหรือสละสิทธิใ์ นการใช้บริการนัน้ ทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิด ชอบค่าใช้จา่ ยที่
เกิด ขึน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ผี เู้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้ งให้ผ เู้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง
เพือ่ ประโยชน์ในการยืน่ ขอวีซา่ เข้าประเทศออสเตรเลียของท่าน
1. ชือ่ - นามสกุล
(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________
ชือ่ -นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มกี ารเปลีย่ นชือ่ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________
สาเหตุในการเปลืย่ นชือ่ -นามสกุล
_____________________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย

3. ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์บา้ น___________________ เบอร์มอื ถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชือ่ สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
วันทีเ่ ริม่ ทางาน / ศึกษา
________________________________________________________________________________________________
5. ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน / สถานศึกษา
_____________________________________________________________________
7. ต าแหน่งหน้าทีก่ ารงาน (ภาษาอังกฤษ)
_________________________________________________________________
โทรศัพท์ที่
ทางาน_________________________________________________________________________________
8. ชือ่ บุค คลทีร่ ว่ มเดินทางไปด้วย _______________________________________________________________________
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนีม้ าก่อนหรือไม่

เคย

ไม่เคย

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวีซา่ จากสถานฑูต ใดหรือไม่

เคย

ไม่เคย

