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ชมเมืองซิด นีย์ – ชมเมืองเมลเบิรน์ - อิสระช้อปปิง้ – กระท่อมกัปตันคุก้
 ชมเมืองซิด นีย์ // ผ่านชมความงดงามโรงอุปรากรซิด นีย์
 อิสระช้อปปิง้ หรือเลือกซือ้ OPTIONAL TOUR ( พอร์ต สตีเฟ่น //
วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น // แคนเบอรร่า )
 ชมเมืองเมลเบิรน์ // เข้าชมกระท่อมกัปตันคุก้

 อิสระช้อปปิง้ หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เกรทโอเชีย่ นโร้ท
หรือ สถานีรถไฟจักรไอน้า้ โบราณ + ดูนกเพนกวินเกาะฟิลลิป

ก้าหนดการเดินทาง
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถนุ ายน 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

18-23, 25-30
16-21, 23-28, 30 พฤษภาคม - 4 มิถนุ ายน
6-11, 13-18, 20-25, 27 มิถนุ ายน – 02 กรกฏาคม
1-6, 15-20, 22-27
5-10, 12-17, 19-24

วันแรก
15.00 น.
19.20 น.
วันทีส่ อง
07.10 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่า้

สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์
คณะเดินทางพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) เจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับและอ้านวยความ
สะดวกก่อนการเดินทาง
** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามน้าเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง)
ออกเดินทางสู่ซ ิดนีย์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 475
สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง
เดินทางถึง สนามบินคิงฟอร์ด สมิทธ์ นครซิด นีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่า ไทย 3
ชม.) หลังผ่านพิธีต รวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว
น้าท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองที่หนุ่ม
สาวชาวออสซี่นิย มมาพั ก ผ่อ นท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสีย งคลื่น
กระทบฝัง่ และกลิน่ อายอันสดชื่นของทะเล พร้อมชมบ้านของเศรษฐีบน
เนินเขา DUDLEY PAGE กับทิวทัศ น์ของอ่าวซิด นีย์ และท้อ งทะเลสีค ราม
ของมหาสมุทรแปซิฟิค จากนั้นน้าท่านชมย่านเดอะแก็ป THE GAP น้า
ท่า นชม ม้ า หิน มิ ส ซิส แม็ ค ควอรี่( MRS MACQUARIE'S CHAIR) อยู่ใ นโบ
ทานิกการ์เด้นเป็นม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผู้ส้าเร็จราชการคนแรก
ของรัฐ นิวเซ้าท์เ วลส์ ที่ช อบมานั่ง ชมวิวของอ่าวซิด นีย์ และโอเปร่าเฮ้าส์ ตรงนี้ถือ เป็นจุด ชมวิวที่ส วยมากและ
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
น้า ท่า น ผ่า นชมโรงอุป รากรซิด นีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของสิ่ง ก่อ สร้า งอันยิ่ง ใหญ่ ที่มี
หลัง คาเป็นรูปเรือ ซ้อนเล่นลม ทรงคล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลัก ษณ์โดด
เด่นสวยงาม ตามแบบสถาปัต ยกรรมร่วมสมัย ตั้งตระหง่านเป็นสง่า
อยู่ที่ป ลายแหลมของผืน ดิน ที่ ยื่น ออกไปในทะเลเล็ก น้อ ย โดยมีน้า
ทะเลล้อ มรอบอยู่ถึง 3ด้า น มองดูเ หมือ นเรือ อ่า วสีฟ้า คราม นั่นคือ
ซิด นีย์โอเปร่าเฮาส์ หรือ โรงอุปรากรซิด นีย์ เปรีย บเสมือ นสัญ ลักษณ์
ของประเทศออสเตรเลี ย และได้ รั บ ลงทะเบี ย นให้ เ ป็ น มรดกโลก
จากนั้นผ่า น ชมสะพานซิด นีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE)
อีกสัญลักษณ์หนึง่ ของมหานครซิดนีย์ ตั้งอยูก่ ลางเมืองซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบเดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุด ในโลก และมองเห็น
วิวของเมือ งซิด นีย์ได้อ ย่างสวยงามที่สุด จากนั้น อิสระช้อ ปปิ้ง เดวิด
โจ นส์ ซิ ด นี ย์ (SYDNEY DAVID JONES) เด วิ ด โจนส์ เ ป็ น แ บ รน ด์
เครื่อ งส้าอางค์ชั้นน้าของประเทศ ที่มีเ อกลัก ษณ์เ ฉพาะตัว โดย MR.
DAVID JONES เป็นผู้ก่อ ตั้ง ขึ้นในปี ค.ศ.1838 ในประเทศออสเตรเลีย
ส้าหรับเมืองซิดนีย์ ร้าน เดวิด โจนส์ อยู่ที่ ELIZABETH
STREET, MARKET STREET, BONDI JUNCTION ได้รับการยอมรับมาก
ที่สุด แบรนด์ห นึ่ง ของแดนจิง โจ้ ซึ่ง เป็น แบรนด์ที่ค นไทยรู้จัก กัน ดี มีสินค้า ขายทุก ชนิด เช่น เสื้อ ผ้า เด็ก และ
ผู้ใหญ่ รองเท้า กระเป๋า ครีมบ้ารุง ผิว อิส ระช้อ ปปิ้ง ย่า นไชน่าทาวน์ เป็นแหล่ง รวมร้านอาหารจีนและอาหาร
เอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินได้ทุก อย่าง ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบ ซาลาเปาหมูแ ด ง เป็ด ย่าง ที่นี่ มีอาหาร
ภัต ตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้านขายเสื้อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ร้านสินค้า
ปลอดภาษี สินค้าที่ท้าในฮ่อ งกงหรือ จีนในราคาย่อ มเยาว์ ม ากมาย เป็นแหล่ง ขายสินค้าราคาถูก ทั้ง รองเท้า
เสื้อ ผ้า ชุด ว่ายน้้า และชุด ชั้นใน และยัง เป็นตลาดที่เ หมาะแก่ก ารมาเลือ กซื้อ ของที่ร ะลึก และผลไม้ส ดประจ้า
ฤดูกาล
 อิสระอาหารค่า้ ตามอัธยาศัย
น้าท่านเข้าสูท่ พี่ กั TRAVEL LODGE หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม
เช้า

อิสระช้อปปิง้ – หรือซือ้ OPTIONAL TOUR (1.พอร์ต สตีเฟ่น 2.วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น 3.แคนเบอรร่า )
 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
** ท่านสามารถ ซือ้ ทัวร์ เพิม่ เติม **
1. พอร์ต สตีเ ฟ่น (PORT STEPHEN) ตั้งอยูบ่ นเนือ้ ที่ 2,500 เฮคเตอร์ สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นกับการนั่งรถ
4 WD ผจญภัยตะลุยเนินทราย โดยคนขับรถที่มากด้วยประสบการณ์ สนุกสนานกั บกับการเล่นกระดาน เลื่อ น
บนเนินทราย (SANDUNE BOARD) ให้ท่านเดินเล่น และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบนชายหาด PORT STEPHENS WHITE
BEACH ให้ท่านสนุก สนานกับ การหาหอย PIPPIS ซึ่ง เป็นหอยที่มีในออสเตรเลีย เท่านั้น แล้วน้าท่านเดินทางสู่
ท่า เรือ เพื่อ ลงเรือ MOONSHADOW CRUISE น้า ท่านล่อ งเรือ ชมชีวิต ของเหล่า ปลาโลมาแสนน่ารัก ในธรรมชาติ
อย่า งใกล้ชิด พร้อ มสนุก สนานกับ การเล่นน้้า บริเ วณใกล้ๆ เรือ ใช้เ วลาในการล่อ งเรือ ประมาณ 2 ชั่ว โมง
จากนั้นเรือกลับสู่ฝ ั่งอ่าวเนลสัน เพื่อน้าท่านเดินทางกลับสู่นครซิด นีย์

PORT STEPHEN (มีค นขับ, SANDUNE BOARD, อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ 1 มือ้ ไม่มอี าหารเย็น)
**5 คนขึน้ ไป รถ 12 ทีน่ งั่ คนละ 6,500 บาท / 10 คนขึน้ ไป รถ 19 ทีน่ งั่ คนละ 5,200 บาท**
2. วนอุทยานแห่ง ชาติบ ลูเ ม้าท์เ ท่น เจ้าของฉายา “แกรนด์แ คนยอน” แห่ง ออสเตรเลีย หุบ เขาสีน้า เงินที่เ กิด
ทัศ นียภาพอันงดงามหุบเขาแห่ง นี้มีภูมิทัศ น์ค ล้ายคลึงกับแกรนด์แ คนยอนที่อเมริกา เพีย งแต่ประกายสีน้า เงิน
ครอบคลุมหุบเหว เกิด จากน้า้ มันจากต้นยูค าลิปตัสปกคลุมพืน้ ดินและกระทบกับแสงสว่างท้าให้เ กิด ประกายสีน้า
เงินดัง กล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัส ทิวทัศ น์ส วยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ จากนั้นเที่ย วชม หุบเขา
สามพี่น้อง (THREE’S SISTER) ซึ่ง เป็นยอดเขา 3 ลูก เรีย งติด กัน ต้านานเก่าแก่ข องชาวอะบอริจิ้น จากนั้นน้า
ท่านเดินทางสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้าที่ด ัด แปลงมาจากรถขน
ถ่านหินในสมัยก่อน วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศา จากนั้นน้าท่าน ขึ้นกระเช้า SCENIC CENDER เพื่อ
ชมความงดงามของทิวทัศ น์เบือ้ งล่างจากมุมทีแ่ ตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศ น์บน ECHO POINT หลังจากนัน้ เดินทาง
กลับสู่ต ัวเมืองซิด นีย์ และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

Blue Mountain (มีนงั่ รถราง, นัง่ กระเช้า, อาหารกลางวัน 1 มือ้ ไม่มอี าหารเย็น)
**5 คนขึน้ ไป รถ 12 ทีน่ งั่ คนละ 5,900 บาท,
10 คนขึน้ ไปรถ 19 ทีน่ งั่ คนละ 4,900 บาท**
3. เมืองแคนเบอร่า เดินทางสู่ กรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงอันสงบเงียบของประเทศออสเตรเลีย ได้ชื่อเป็นเมืองที่
มีการจัดระเบียบผังเมืองได้สวยงาม มีค วามเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด และเป็นที่ต ั้งของสถานที่ราชการส้าคัญๆ
ทั้งหลาย รวมถึงรัฐสภาแห่งออสเตรเลียด้วย มีสถานทีส่ า้ คัญหลายแห่งน่าเทีย่ วชม อาทิ ทะเลสาบเบอร์เ ล่ย์กริฟ
ฟิ น ธ์ , น้้ า พุ ก ลางเมื อ ง, อนุ ส รณ์ ส ถาน AUSTRALIAN WAR MEMORIAL, รั ฐ สภาแห่ ง ออ สเต รเลี ย , สวน
COCKINGTON GREEN GARDENS เมื อ งแคนเบอร์ ร่ า มี มุ ม อั น น่ า ประทั บ ใจ และมี ห ลายสิ่ ง หลายอย่ า งที่ น่ า
ประทับใจไม่นอ้ ยหน้าเมืองอืน่ ๆ จากนัน้ น้าท่าน ชมทะเลสาบ เบอร์เล่ย์ กริฟฟิน ทะเลสาบสวยงามอันกว้างใหญ่
ใจกลางเมือ งที่ขุด ขึ้นเพื่อ เป็นอนุส รณ์แ ก่ วอลเตอร์ สถาปนิก ผูว างผัง เมือ งแคนเบอร์ร า เสริม ให้ภูมิป ระเทศ
สวยงามเป็นจุดเด่นของเมือง ตระการตากับน้า้ พุทพี่ งุ่ สูงถึง 140 เมตร อย่าง CAPTAIN COOK MEMORIAL WATER
JET ที่สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมเมือง จากนั้นน้าท่าน ชมอาคารรัฐ สภาแคนเบอร์ร่า ตึกที่มีสถาปัต ยกรรม

ค่า้
วันทีส่ ี่
เช้า
10.00 น.
11.35 น.
กลางวัน
บ่าย

ทันสมัยและมีขนาดใหญ่โตมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของประเทศในซีกโลกใต้ มีห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้
สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัย ประดับประดาด้วยงานศิลปะอะบอริจิ้น
หลายพันชิน้ จุด เด่นอยูท่ มี่ เี สาธงขนาดใหญ่สงู เด่นเป็นสง่า ซึ่งใช้เ วลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี น้าท่านชม อนุสรณ์
สถานแห่ ง ชาติ อ อสเตรเลี ย อนุ ส รณ์ ท หารผ่ า นศึ ก สร้า งขึ้ น เพื่ อ ร้ า ลึ ก ถึ ง ทหารออสเตรเลี ย ที่ เ สี ย ชี วิ ต ใน
สงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ และสอง ตัวอนุสรณ์สถานสร้างตามแบบมอโซเลียมแห่งฮาลิค าร์นาซุส ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่ง
มหัศ จรรย์ของโลกในยุค โบราณ นับแต่สงครามระหว่างปี ค.ศ. 1914 - 1918 มีค นเสียชีวิต จ้านวน 114,000 คน
อนุส รณ์ส ถานนี้ใหญ่ที่สุด ในรัฐ วิค ตอเรีย ออกแบบโดยสถาปนิค 2 คน PHILIP HUDSON JAMES WARDROP ที่
กลับมาจากการเป็นทหาร และส่งแบบเข้าประกวดจนชนะเลิศ จากจ้านวนแบบทั้งหมด 83 ชิ้นงานด้ว ยกัน พิธี
เปิด อนุสรณ์สถานแห่งนี้
เมืองแคนเบอร์รา่ (มีค นขับ,ชมเมือง, อาหารกลางวัน 1 มือ้ ไม่มอี าหารเย็น)
**5 คนขึน้ ไป รถ 12 ทีน่ งั่ คนละ 5,500 บาท / 10 คนขึน้ ไป รถ 19 ทีน่ งั่ คนละ 4,500 บาท**
 อิสระอาหารค่า้ ตามอัธยาศัย
น้าท่านเข้าสูท่ พี่ กั TRAVEL LODGE หรือเทียบเท่า
เมลเบิรน์ – ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ้ก – สวนฟิต ซอย
 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
น้าท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพือ่ เดินทางสูเ่ มืองเมลเบิรน์
ออกเดินทางสูเ่ มืองเมลเบิรน์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF423
ถึงเมืองเมลเบิรน์ หลังรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
น้าท่านเที่ยว ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐ วิค ตอเรียมีชื่อเสียง โก้หรู สะดวกสบาย สวยงาม มีผ ู้ค น
หลายชาติหลายภาษาในเรือ่ งการพักผ่อนและท่องเทีย่ ว และเหมาะสมกับการพักผ่อนเป็นอย่ างยิง่ ผสมผสานสิ่ง
ที่เ ก่าแก่ทดี่ ีทสี่ ดุ ในโลกเข้ากับสิง่ ใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว มีสถานที่เ ด่นๆ ที่เ ป็นมรดกตกทอดรักษากันมาแต่โบราณ
เช่น ทิวทัศ น์ถ นนโอลเดอร์ฟลีท และเมลเบิร์น ออบเซอร์เ วชั่น เดค บนถนน
คอลลินส์ มีศ ูนย์ก ลางแหล่งช้อ ปปิ้ง ที่ใหญ่ที่สุด แห่ง หนึ่ง ของประเทศ สินค้า
แบรนด์เ นมชั้น น้า ร้า นจ้ า หน่า ยสิน ค้า ให้เ ลือ กมากมาย น้ า ท่า นผ่า น ชม
อาคารรัฐ สภา เมลเบิร์น (MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็น อาคาร
รัฐ สภาแห่งแรกของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ริมถนน SPRING STREET ซึ่งด้านหน้า
ของอาคารรัฐ สภานี้ค ือ ปลายสุด ของถนน BOURKE STREET ก่อ สร้า งตาม
แบบสถาปัต ยกรรมยุโรป มีข นาดใหญ่มากที่สุด แห่ง หนึ่ง ของประเทศในซีก
โลกใต้ มีห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่าง
ทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริจนิ้ หลายพันชิน้ จุด เด่นอยูท่ เี่ สาธงขนาดใหญ่สงู เด่นเป็นสง่าทีใ่ ช้เวลาก่ อสร้างนาน
ถึง 8 ปี จากนั้น น้า ท่า นเข้า ชมสวนฟิต ซอย (FITZROY GARDENS) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ เจ้า ของฉายา
GARDEN CITY อยู่บริเ วณ LANSDOWNER STREET อุด มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นและดอกไม้นานาพันธุ์ที่จ ะออกดอก
สวยสะพรัง่ ตามฤดูกาลทีส่ วนแห่งนี้ เป็นที่นิยมในการถ่ายรูปอีกด้วย เพราะบรรยากาศธรรมชาติแ สนสวย เชิญ
ชมสวนสาธารณะฟิต ซรอย ตั้งชื่อตามท่านผู้ ว่าการ เซอร์ชาร์ล ออกุสตุส ฟิต ซอย สวนแห่งนี้มีอายุเ ก่าแก่กว่า
150 ปี ภายในร่ม รื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด อาคารเรือ นกระจกที่เ พาะพันธุ์พืช ต่างๆ น้าท่า นเข้าชม กระท่อ ม
กัป ตัน คุ้ก (CAPTAIN COOK'S COTTAGE) กระท่อ มนัก ส้า รวจชาวอัง กฤษคนส้า คัญ ของโลก เป็น ผู้ค ้นพบทวีป
ออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1770 กระท่อมนีเ้ ป็นบ้านของกัปตันคุก๊ บ้านกัปตันคุ๊ก ต่อมาท่านเซอร์ รัสเซีย กริมเวล ได้
ซื้อมาจากอังกฤษ โดยรื้ออิฐ ออกมาทีละก้อน แล้วถูกล้าเลีย งมาทางเรือ และมาประกอบใหม่ที่นี่ น้า มาตั้งไว้ที่
สวนฟิทซ์รอย เมื่อปี 1934 เพื่อเป็นของขวัญครบรอบหนึง่ ปีของรัฐวิค ตอเรีย และเพื่อเป็นเกรียติแ ก่กัปตันคุ๊กที่มา
ค้นพบประเทศออสเตรเลีย ภายในบ้านบางอย่างเป็นของดั้งเดิม บางอย่างก็เ ป็นของที่ท้าเลียนแบบขึ้นมาใหม่
น้ า ท่ า น ผ่ า นชมโบสถ์ เ ซ น ต์ แ พ ททริ ค (THE CATHEDRAL OF ST. PATRICK ) เป็ น โบสถ์ ค ริ ส ต์ นิ ก าย
โรมันคาทอลิก ตั้งตระหง่านสวยงามและโอ่อา่ เป็นอย่างมาก สร้างขึน้ ด้วยสถาปัต ยกรรมแบบโกธิค ใน ค.ศ. 1858

ค่า้
วันที่หา้
เช้า

จนถึงตอนนีม้ อี ายุเกือบ 150 ปีแ ล้ว ถือเป็นโบสถ์ทเี่ ก่าแก่อย่างมากของเมลเบิร์น ยอดแหลมๆ สร้างในแบบโกธิค
ที่สวยงามและใหญ่โตมากๆ ออกแบบโน WILLIAN WARDAL ลงมือสร้างในปี 1863 จนถึงปี 1939 จึงได้แ ล้วเสร็จ
ตัวโบสถ์สร้างขึ้นด้วย BLUESTONE ประดับตกแต่งด้วย STAIN GLASS ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่มีท่อ ลมถึง
4500 ท่อ
 อิสระอาหารค่า้ ตามอัธยาศัย
น้าท่านเข้าสูท่ พี่ กั MERCURE WELCOME MELBOURNE หรือเทียบเท่า
อิสระช้อปปิง้ – หรือซือ้ OPTIONAL TOUR (1.เกรทโอเชีย่ นโร้ท 2.สถานีรถไฟจักรไอน้า้ โบราณ + ดูนกเพนกวิน )
 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
** ท่านสามารถ ซื้อทัวร์ เพิ่มเติม **
1. เกรทโอเชี่ย น โร้ท (GREAT OCEAN ROAD) เส้น ทางสายโรแมนติค
ซึ่ง เป็นแนวชายฝั่ง ที่ส วยงามที่สุด ในออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้ข อง
เมือ งเมลเบิร์น เป็นแหล่ง ท่อ งเที่ย ว ที่ได้รับ ความนิย มมากที่สุด แห่ง
หนึ่งในรัฐวิค ตอเรีย เชิญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด
และผาหินทีผ่ กุ ร่อนไปตามแรงน้า้ แรงลมธรรมชาติที่มี รูปร่างแปลกตา
อีกทั้งยังเป็นสถานที่ พักผ่อนตากอากาศที่ด ีแ ห่งหนึ่งที่รายล้อม ด้วยรี
สอร์ทมากมายที่ส ร้างด้วยถาปัต ยกรรมสมัย ศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้
ยังมีจุด ชมวิวที่ค วามสวยงามแตกต่างกันเดินทางสู่พอร์ต แคมเบลล์ (PORT CAMPBELL) หมู่บ้านชาวประมงอัน
ทันสมัย ของชาวออสซี่ เชิญสัมผัส กับทัศ นีย ภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลัก ษณะภูมิประเทศที่ไม่
เหมือ นที่ใ ดๆในโลก ถือ เป็นเมือ งท่า เล็ก ๆแห่ง ต้า นานของสิบ สองนัก บุญ ในศาสนาคริส ต์ข องออสเตรเลีย ที่
เรียกว่า "TWELVE APOSTLES" ซึ่งเป็นรูปหินแกะสลักทีด่ นู า่ เกรงขาม12แนวโขดหินเหนือน้า้ ทะเล มีอ ายุประมาณ
ล้านปี มีนักท่องเทีย่ วมาแวะเทีย่ วมาก เพราะทีน่ มี่ คี วามมหัศ จรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ได้ด ื่มด่้าหลงใหล
ไปกั บ เสน่ ห์ นั บ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากในรั ฐ วิ ค ตอเรี ย THE TWELVE
APOSTLES ซึ่ง ตั้งชื่อ ตาม 12 นัก บุญศัก ดิ์สิทธิ์ ของศาสนาคริส ต์ เป็นสถานที่ย อดนิย ม ที่ใช้ถ่ายท้า ภาพยนตร์
จากทัว่ โลก เกิด จากการแตกตัวของชายฝัง่ ทะเล อันเนือ่ งมาจากการกัดเซาะของคลืน่ ลมจากมหาสมุทรแปซิฟิค
ที่พัด เอาความเย็นและความชุ่มชื้นมาจากขั้วโลกใต้สู่ทวีปออสเตรเลีย แหล่งอุด มสมบูร ณ์ข องสัต ว์โลกใต้ทะเล
จากนั้นเดินทางกลับสู่เ มลเบิร์น
GREAT OCEAN ROAD (มีค นขับ, อาหารกลางวัน 1 มือ้ ไม่มอี าหารเย็น)
**5 คนขึน้ ไป รถ 12 ทีน่ งั่ คนละ 6,000 บาท / 10 คนขึน้ ไป รถ 19 ทีน่ งั่ คนละ 4,600 บาท**
2.สถานีรถไฟจักรไอน้า้ โบราณ + เกาะฟิลลิป – ดูนกเพนกวิน สถานี
รถไฟจักรไอน้า้ โบราณ ซึง่ แต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทาง
ระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิด ให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสาย
เก่าทีว่ งิ่ ระยะสัน้ ๆ ปัจจุบนั ได้ถกู ดัดแปลงน้ามาใช้ในการท่องเทีย่ วชมป่า
น้าท่านนัง่ รถไฟจักรไอน้า้ โบราณ เพือ่ ชมทัศ นียภาพอันสวยงามตาม
แนวเขาตลอดเส้นทางวิง่ ของรถไฟและท่านยังสามารถนัง่ ห้อยขาผ่อน
คลายอารมณ์พร้อมชมทัศ นียภาพตลอดทางทีเ่ ต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูง
ทีย่ งั คงความสมบูรณ์ สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป อยูห่ า่ งจากของเมืองเมลเบิรน์ 137 กิโลเมตร ทางตอนใต้ต าม
เส้นทางสายเซาท์กปิ ส์แ ลนด์ นัง่ รถประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยเดินทางข้ามมายั งเกาะ มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ
ซึง่ เปิด บริการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1940 เชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทาง ทีเ่ ต็มไปด้วยทุง่ หญ้าและฟาร์มปศุ
สัต ว์มที งั้ วัวเนือ้ , วัวนม, แกะ และม้า เป็นต้น ซึง่ บรรยากาศคล้ายกับประเทศสวิต เซอร์แลนด์ ชมฝูงเพนกวินเขต
อนุรกั ษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป เขตอนุรกั ษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพ และเรือ่ งราว
เกีย่ วกับสายพันธุข์ องเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินทีเ่ กาะฟิลลิป ถือได้วา่ เป็นเพนกวินทีม่ ี ขนาดเล็กทีส่ ดุ ในโลก

เชิญพบกับความอัฒจรรย์ บริเวณชายหาดซัมเมอร์แลนด์ เพือ่ รอชมพาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เย็น เพนกวินจะเดิน
พาเหรดขึน้ จากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตัง้ แต่เช้า เป็นวิถธี รรมชาติทเี่ กิดขึน้ ทุกวัน สร้างความประทับใจ
ให้แ ก่นกั ท่องเทีย่ วทีไ่ ด้มาเยือน
สถานีรถไฟจักรไอน้า้ โบราณ + เกาะฟิลลิป – ดูนกเพนกวิน (มีค นขับ, นัง่ รถไฟ, อาหารกลางวัน 1 มือ้ อาหารเย็น 1 มือ้ )
**5 คนขึน้ ไป รถ 12 ทีน่ งั่ คนละ 6,200 บาท,
10 คนขึน้ ไปรถ 19 ทีน่ งั่ คนละ 4,900 บาท**
ค่้า
 อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัย
วันที่หก
กรุงเทพฯ
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
ส้า หรับ 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
อิสระช้อปปิ้งส้าหรับนักช้อปทั้งหลายห้ามพลาดกับแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของ เมลเบิร์น ไม่ว่าจะเป็น DAVID
JONE และ MYER ที่ต ั้งอยูท่ ถี่ นน BOURKE STREET ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้า แบรนด์เ นมชั้นน้า ไม่ว่าจะเป็นครีม ,
เครือ่ งส้าอาง กระเป๋า นอกจากนัน้ ใกล้ ๆ กันยังมีร้านค้าชื่อดัง ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก อยู่บริเ วณนี้
ซึ่งถือ
ได้ว่า ถ้าใครมา เมลเบิร์นต้องห้ามพลาดความยิ่งใหญ่อลังการของแหล่ง SHOPPING บนถนนสายนี้
สมควรแก่เ วลาน้าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
15.25 น.
ออกเดินทางจากสนามบินเมลเบิร์น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 466
20.35 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง



อัต ราค่าบริการ
อัต ราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

ราคารวมตั๋วเครือ่ งบิน ราคาไม่รวมตัว๋ เครีอ่ งบิน
45,900.25,900.9,900.9,900.-

*** โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าวีซา่ เข้าประเทศออสเตรเลีย ท่านละ 5,300 บาท***
ทิปคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ด แู ลท่านตลอดการเดินทาง วันละ 6 AUD/ท่าน/วัน
เพือ่ ขวัญและก้าลังใจของเจ้าหน้าทีน่ ะคะ
*** ในการเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจา้ นวนผูเ้ ดินทาง 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
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหาร และเครือ่ งดืม่ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่ามัค คุเทศก์ของบริษทั ฯ จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอ้านวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค มุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัต ราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
ราคานี้ไม่รวมค่าวีซา่ เข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่าท้าหนังสือเดินทาง Passport
ค่าน้า้ หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินก้าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ งั่ เพิม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าท้าใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมน้า้ มันทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีกในภายหลัง
ทิปคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ วันละ 6 AUD /ท่าน/วัน
เงือ่ นไขการจองทัวร์และการช้าระเงิน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจ้าเป็นจ้านวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจ้าเป็นจ้านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
(ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)

กรณีทลี่ กู ค้าพักอาศัยอยู่ต า่ งจังหวัดให้แ จ้งกับทางบริษทั ให้ทราบตัง้ แต่ทา้ การจองหากลูกค้ามีค วามจ้าเป็นต้องออกตัว๋
เครือ่ งบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆทัง้ สิน้
ค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บ ค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันท้าการ หรือก่อนออกตัว๋ เครือ่ งบิน
มิฉะนัน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่ค นื มัดจ้า
หากท่านจองและให้เอกสารในการท้าวีซา่ ออสเตรเลียไม่ทนั ก้าหนด และทางบริษทั ฯต้องออกตัว๋ กับทางสายการบินทาง
ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อนการออกตัว่ เครือ่ งบิน มิฉะนัน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน
จะไม่เก็บค่ามัด จ้า
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท้าการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนมัดจ้า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท้าการ ทางบริษทั ฯ มีค วามจ้าเป็นต้องหัก 50 % ของอัต ราค่าบริการทัง้ หมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท้าการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทัง้ หมด
กรณีออกตัว๋ เครือ่ งบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ได้ เพราะเป็นเงือ่ นไขตัว๋ กรุป๊ ของสายการบิน
หากท่านจองและให้เอกสารในการท้าวีซา่ เข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทนั ก้าหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ ผล
วีซา่ ของท่านไม่ผ า่ น บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทั วร์ และ มัดจ้าทัง้ หมด
เอกสารในการยืน่ ขอวีซา่ เข้าประเทศออสเตรเลีย
กรุณาเตรียมเอกสารในการยืน่ วีซา่ ให้ค รบ และส่งให้กบั ทางบริษทั ฯ เพือ่ ท้าวีซา่ ก่อน 21 วันท้าการ
*** (เนือ่ งจากการยืน่ ขอวีซา่ ประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการยืน่ วีซา่ 15 วันท้าการ) ***
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 ก้าหนด **
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.ส้าหรับบุค คลทัว่ ไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต า่้ กว่า 6 เดือน (กรณีทา่ นทีม่ พี าสปอร์ต เล่มเก่า ให้แ นบมา
ด้วย)
รูปถ่ายสี 2” จ้านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด้า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชดุ ครุย, หรือใส่ชดุ ราชการ, ไม่ยมิ้ ,
พืน้ หลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายทีส่ แกนจากคอมพิวเตอร์)
ส้าเนาทะเบียนบ้าน, บัต รประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ทที่ า้ งาน / ทีอ่ ยู่ เพือ่ ใช้ในการยืน่ ขอวีซา่ ( ภาษาอังกฤษ )
กรณีทผี่ เู้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิม่ เติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณีทคี่ สู่ มรสเสียชีวติ )ใบมรณะบัต ร
ส้าเนาใบเปลีย่ นชือ่ , นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงินโดยใช้ส มุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ทีอ่ อกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึง่
เท่านัน้ !!! ถ้าให้สา้ เนาสมุดเงินฝากไม่สามารถใช้ยนื่ วีซา่ ออสเตรเลียได้
หนังสือรับรองการท้างาน (ฉบับจริง) จากบริษทั ทีท่ า่ นท้างานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
1. กรณีทเี่ ป็นพนักงานบริษทั ทัว่ ไป ใช้หนังสือรับรองการท้างานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สา้ เนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส้าเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชอื่ กิจการ และชือ่ ผูเ้ ดินทางเป็นหุน้ ส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทา้ ธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทา้ หนังสือชีแ้ จงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)

4. กรณีขา้ ราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการท้างานจากหน่วยงานนัน้ ๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้
ส้าเนาบัต รข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ ต่อสถานทูต ได้
2. ส้าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ทีเ่ ดินทางพร้อมผูป้ กครอง (เอกสารเหมือนบุค คลทัว่ ไป) และขอ
หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านัน้
3. ส้าหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผูป้ กครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิม่ เติมดังนี)้
หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางทีท่ า้ จากทีว่ า่ การอ้าเภอ
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
กรณีผ เู้ ดินทางอายุต า่้ กว่า 15 ปี ขอส้าเนาสูต บิ ตั ร (ไม่สามารถใช้บตั รประชาชนเด็กได้)
ส้าเนาบัต รประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการท้างานงานของบิดา หรือ มารดา
กรณีที่บดิ า หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการท้างานจากต้นสังกัด และส้าเนาบัต รข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (ส้าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตัง้ แต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรือ มารดา
ส้าเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. ส้าหรับผู้ใหญ่ทอี่ ายุเกิน 75 ปี
ต้องซือ้ ใบประกันสุขภาพส้าหรับผูส้ งู อายุทเี่ ดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษทั ประกันภัย) จากนัน้ ยืน่ เอกสารทัง้ หมดเข้า
สถานทูต ออสเตรเลียไปก่อนและจากนัน้ สถานฑูต จะให้แ บบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพือ่ น้าไปตรวจทีโ่ รงพยาบาลทีท่ าง
สถานฑูต ก้าหนดเท่านัน้
5. ส้าหรับบุค คลทีถ่ อื พาสปอร์ต ต่างประเทศแต่มถี นิ่ พ้านักอยูใ่ นประเทศไทย
กรณีผ เู้ ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ต จีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซา่ อย่างน้อย 1 เดือน ดังนัน้ ต้อง
เปลีย่ นเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องท้าการแจ้งเข้า – 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 ปอ้านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสาร
เพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
หมายเหตุ
ในกรณีทที่ า่ นจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทท์ จี่ ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
เพราะปกติการเดินทางท่องเทีย่ วกับคณะจะใช้หนังสือเดินทาง
บุค คลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนือ่ งจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือสิง่ ของห้ามน้าเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผ ลใดๆ ก็ต ามทีก่ องตรวจคนเข้า
เมืองได้พจิ ารณาแล้ว
บริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจ้านวนทัง้ หมด หรือบางส่วน และบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทที่ างสถานฑูต
งดออกวีซา่ ให้กบั ท่าน อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวที่พา้ นักอยู่ในประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั จะค้านึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็นส้าคัญ เนือ่ งจากการ
ท่องเทีย่ วนีเ้ ป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ทา่ น
ปฏิเสธหรือสละสิทธิใ์ นการใช้บริการนัน้ ทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิด ชอบค่าใช้จา่ ยที่
เกิด ขึน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ผี เู้ ดินทางต่า้ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผ ู้เดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

