ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์
ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE)
โคอาล่า ปาร์ ค – อุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด
ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิ ลลิป - ชมถนนสายโรแมนติกเกรทโอเชี่ยนโร้ ท

 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว โรงแรม NOVOTEL ROCKFORD , NOVOTEL MELBOURNE ON COLLINS
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 เต็มอิ่มกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนียท์ าวเวอร์
 อิ่มอร่ อยกับเมนูพิเศษ!! กุง้ ล็อบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว
 โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ (TG)

กาหนดการเดินทาง
เดือน เมษายน (สงกรานต์ ) 2561

11 – 16

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – ซิดนีย์

15.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย
พบเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง
** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ งทุกชนิดเข้ าเมือง)
ออกเดินทางสู่ซิดนีย ์ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 475

19.20

น.

วันที่สอง
07.20

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

น.

สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง – ล่ องเรือชมอ่ าวซิดนีย์ – โอเปร่ าเฮ้ าส์
เต็มอิม่ บุฟเฟต์ ที่ซิดนีย์ทาวน์ เวอร์ – ช้ อปปิ้ งย่ านไชน่ าทาวน์
เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ ดสมิท ธ์ นครซิ ดนี ย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้ อ งถิ่นออสเตรเลีย เร็ วกว่ าไทย
4 ชม.) หลังผ่านพิ ธีตรวจคนเข้าเมื อง รับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว นาท่ านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH)
เป็ นหาดทรายสี ทองที่ หนุ่ มสาวชาวออสซี่ นิยมมาพักผ่อนท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสี ยงคลื่นกระทบฝั่ง และ
กลิ่นอายอันสดชื่ นของทะเล พร้อมชมบ้านของเศรษฐี บนเนิ นเขา DUDLEY PAGE กับทิ วทัศน์ของอ่าวซิ ดนี ย ์
และท้องทะเลสี ครามของมหาสมุทรแปซิ ฟิค จากนั้นนาท่านชมย่านเดอะแก็ป THE GAP นาท่านชม ม้ าหินมิส
ซิ สแม็ค ควอรี่ (MRS MACQUARIE'S CHAIR) อยู่ในโบทานิ กการ์ เด้นเป็ นม้าหิ นตัวโปรดของภรรยาของ
ผูส้ าเร็ จราชการคนแรกของรัฐนิ วเซ้าท์เวลส์ ที่ชอบมานัง่ ชมวิวของอ่าวซิ ดนี ย ์ และโอเปร่ าเฮ้าส์ ตรงนี้ ถือเป็ นจุด
ชมวิวที่สวยมากและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปมากที่สุด
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์
เดิ นทางสู่ ท่ าเรื อเซอร์ คูลาร์ คีย ์ (Circular Quay) เพื่ อ ล่ องเรื อชมความงามของอ่ าวซิ ดนี ย์ จากนั้น ผ่ านชมโรง
อุปรากรซิ ดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของสิ่ งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ ที่ มีหลังคาเป็ นรู ปเรื อ
ซ้อนเล่นลม ทรงคล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมร่ วมสมัย ตั้งตระหง่านเป็ น
สง่าอยู่ที่ปลายแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็กน้อย โดยมีน้ าทะเลล้อมรอบอยูถ่ ึง 3ด้าน มองดูเหมือนเรื อ
อ่าวสี ฟ้าคราม นัน่ คือซิ ดนียโ์ อเปร่ าเฮาส์ หรื อโรงอุปรากรซิ ดนีย ์ เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย
และได้รั บ ลงทะเบี ย นให้ เป็ นมรดกโลก จากนั้ น ผ่ า น ชมสะพานซิ ด นี ย์ ฮ าเบอร์ (SYDNEY HARBOUR
BRIDGE) อีกสัญลักษณ์หนึ่งของมหานครซิ ดนีย ์ ตั้งอยู่กลางเมืองซิ ดนี ย ์ ประเทศออสเตรเลีย เป็ นสะพานระนาบ
เดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิ ดนี ยไ์ ด้อย่างสวยงามที่สุด อิสระช้ อปปิ้ งย่ านไชน่ าทาวน์ เป็ น
แหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชี ยนานาชนิ ด ท่านสามารถหากินได้ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นขนมจีบ ซาลาเปา
หมูแดง เป็ ดย่าง ที่นี่ มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้านขายเสื้ อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของ
ที่ระลึกต่างๆ ร้านสิ นค้าปลอดภาษี สิ นค้าที่ทาในฮ่องกงหรื อจีนในราคาย่อมเยามากมาย เป็ นแหล่งขายสิ นค้าราคา
ถูกทั้ง รองเท้า เสื้ อผ้า ชุดว่ายน้ า และชุ ดชั้นใน และยังเป็ นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้ อของที่ระลึกและผลไม้
สดประจาฤดูกาล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL ROCKFORD DARLING HARBOUR **CONFIRMED**

วันที่สาม

โคอาล่ า ปาร์ ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด - นั่งกระเช้ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ สวนสั ตว์ KOALA PARK เที่ ยวชมสวนสัตว์พ้ื นเมือง เพลิดเพลิ นไปกับการชมชี วิต
ธรรมชาติ และความน่ ารักของเหล่าสัตว์พ้ื นเมืองนานาชนิ ดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิ งโจ้ วอมแบท ฯลฯ ให้
ท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก ตาม อัธยาศัย พร้อมชมการสาธิ ตการตัดขนแกะ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์ บีคิว
นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ น เจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย หุ บเขาสี น้ าเงินที่
เกิดทัศนี ยภาพอันงดงามหุ บเขาแห่ งนี้ มีภูมิทศั น์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่ อเมริ กา เพียงแต่ประกายสี น้ าเงิน
ครอบคลุมหุ บเหว เกิดจากน้ ามันจากต้นยูคาลิปตัส ปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทาให้เกิดประกายสี น้ า
เงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ จากนั้นเที่ยวชม หุบเขาสาม
พี่น้อง (THREE’S SISTER) ซึ่ งเป็ นยอดเขา 3 ลูก เรี ยงติ ดกัน ตามตานานเก่าแก่ของชาวอะบอริ จิ้น จากนั้นนา
ท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้ า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่ อนัง่ รถรางไฟฟ้ าที่ ดดั แปลงมาจากรถขน
ถ่านหิ นในสมัยก่อน วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสู งชันถึ ง 52 องศา จากนั้นขึ้ น กระเช้ า SCENIC CENDER เพื่ อชม
ความงดงามของทิ วทัศน์เบื้ องล่างจากมุมที่ แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน ECHO POINT หลังจากนั้นเดินทาง
กลับสู่ตวั เมืองซิ ดนีย ์ และให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน เพือ่ เดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น
ออกเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF423
ถึงเมืองเมลเบิร์น หลังรับกระเป๋ าเรียบร้ อยแล้ ว
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL MELBOURNE ON COLLINS **CONFIRMED**

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่สี่

ซิดนีย์–เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่ อมกัปตันคุ้ก - เกาะฟิ ลลิป– ดูพาเหรดนกเพนกวิน – พิเศษกุ้งลอบส์ เตอร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ ยว ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรี ยมีชื่อเสี ยง โก้หรู สะดวกสบาย สวยงาม มี ผคู ้ น
หลายชาติหลายภาษาในเรื่ องการพักผ่อนและท่องเที่ยว และเหมาะสมกับการพักผ่อนเป็ นอย่างยิ่ง ผสมผสานสิ่ งที่
เก่าแก่ที่ดีที่สุดในโลกเข้ากับสิ่ งใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว มี สถานที่ เด่นๆ ที่ เป็ นมรดกตกทอดรักษากันมาแต่โบราณ

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

เช่น ทิวทัศน์ถนนโอลเดอร์ฟลีท และเมลเบิร์น ออบเซอร์เวชัน่ เดค บนถนนคอลลินส์ มีศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้ งที่
ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศ สิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนา ร้านจาหน่ ายสิ นค้าให้เลื อกมากมาย นาท่ านผ่าน ชม
อาคารรัฐสภา เมลเบิร์น (MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็ นอาคารรัฐสภาแห่ งแรกของออสเตรเลีย
ตั้งอยู่ริมถนน SPRING STREET ซึ่ งด้านหน้าของอาคารรัฐสภานี้ คือปลายสุ ดของถนน BOURKE STREET
ก่อสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศในซี กโลกใต้ มีหอ้ งต่างๆ มาก
ถึ ง 4,500 ห้อง พื้ นที่ ใช้ส อยกว้างขวางถึ ง 250,000 ตารางเมตร แต่ ละห้องตกแต่ งอย่างทันสมัยด้วยงานศิ ลปะ
อะบอริ จิ้นหลายพันชิ้น จุดเด่นอยู่ที่เสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็ นสง่าที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี จากนั้นนาท่าน
เข้า นาท่านเข้าชม กระท่ อมกัปตันคุ้ก (CAPTAIN COOK'S COTTAGE) กระท่อมนักสารวจชาวอังกฤษคน
สาคัญของโลก เป็ นผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลี ย เมื่ อ ค.ศ. 1770 กระท่ อมนี้ เป็ นบ้านของกัปตันคุ๊กบ้านกัปตันคุ๊ก
ต่อมาท่านเซอร์ รัสเซี ย กริ มเวล ได้ซ้ื อมาจากอังกฤษ โดยรื้ ออิฐออกมาทีละก้อน แล้วถูกลาเลียงมาทางเรื อ และมา
ประกอบใหม่ที่นี่ นามาตั้งไว้ที่สวนฟิ ทซ์รอย เมื่อปี 1934 เพื่อเป็ นของขวัญครบรอบหนึ่ งปี ของรัฐวิคตอเรี ย และ
เพื่ อเป็ นเกรี ยติ แก่กปั ตันคุ๊กที่ มาค้นพบประเทศออสเตรเลีย ภายในบ้านบางอย่างเป็ นของดั้งเดิ ม บางอย่างก็เป็ น
ของที่ทาเลียนแบบขึ้นมาใหม่ นาท่าน ผ่ านชมโบสถ์ เซนต์ แพททริค (THE CATHEDRAL OF ST. PATRICK )
เป็ นโบสถ์คริ สต์ นิ กายโรมันคาทอลิก ตั้งตระหง่านสวยงามและโอ่อ่าเป็ นอย่างมาก สร้างขึ้นด้วยสถาปั ตยกรรม
แบบโกธิ คใน ค.ศ.1858 จนถึงตอนนี้ มีอายุเกื อบ 150 ปี แล้ว ถื อเป็ นโบสถ์ที่เก่าแก่อย่างมากของเมลเบิ ร์น ยอด
แหลมๆ สร้างในแบบโกธิ คที่ สวยงามและใหญ่โตมากๆ ออกแบบโน WILLIAN WARDAL ลงมื อสร้ างในปี
1863 จนถึงปี 1939 จึ งได้แล้วเสร็ จ ตัวโบสถ์สร้างขึ้ นด้วย BLUESTONE ประดับตกแต่ งด้วย STAIN GLASS
ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่มีท่อลมถึง 4500 ท่อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นาท่ านเดิ น ทางสู่ สวนธรรมชาติเกาะฟิ ลลิป (PHILLIP ISLAND NATURE PARK) อยู่ห่างจากของเมื อ ง
เมลเบิ ร์น 137 กิ โลเมตร ทางตอนใต้ตามเส้นทางสายเซาท์กิปส์แลนด์ นัง่ รถประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยเดินทางข้าม
มายังเกาะ มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซึ่ งเปิ ดบริ การมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 เชิ ญเพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้าง
ทาง ที่ เต็มไปด้วยทุ่ งหญ้าและฟาร์ มปศุ สัตว์มีท้ งั วัวเนื้ อ , วัวนม, แกะ และม้า เป็ นต้น ซึ่ งบรรยากาศคล้ายกับ
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ชมฝูงเพนกวิ นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่ งทะเลใต้ มี
อาคารนิ ทรรศการรู ปภาพ และเรื่ องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป ถือได้
ว่าเป็ นเพนกวินที่ มีขนาดเล็กที่ สุดในโลก เชิ ญพบกับความอัฒจันทร์ บริ เวณชายหาดซัมเมอร์ แลนด์ เพื่ อรอชม
พาเหรดเพนกวิน ทุ ก ๆ เย็น เพนกวินจะเดิ นพาเหรดขึ้ นจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแต่ เช้า เป็ นวิถี
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน สร้างความประทับใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้ อมลิม้ รส กุ้งมังกรเลิศรส ขึน้ ชื่อของออสเตรเลีย ท่ านละ 1 ตัว
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL MELBOURNE ON COLLINS **CONFIRMED**

วันที่ห้า

เมลเบิร์น – เส้ นทางสายโรแมนติกเกรทโอเชี่ยนโร้ ท - Twelve Apostles - เมลเบิร์น

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
เดินทางสู่ เกรทโอเชี่ ยน โร้ ท (GREAT OCEAN ROAD) เกรทโอเชี่ ยนโร้ท เส้นทางสายโรแมนติ ก ซึ่ งเป็ นแนว
ชายฝั่งที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้ของเมืองเมลเบิร์น เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดแห่งหนึ่ งในรัฐวิคตอเรี ย เชิ ญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหิ นที่ผุกร่ อนไปตามแรงน้ า
แรงลมธรรมชาติที่มีรูปร่ างแปลกตา อีกทั้งยังเป็ นสถานที่ พักผ่อนตากอากาศที่ดีแห่งหนึ่งที่รายล้อม ด้วย
รี สอร์ทมากมายที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวที่ความสวยงามแตกต่างกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง)
เดิ นทางสู่ พอร์ ตแคมเบลล์ (PORT CAMPBELL) หมู่บา้ นชาวประมงอันทันสมัยของชาวออสซี่ เชิ ญสัมผัสกับ
ทัศนี ยภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิ ฟิ กและลักษณะภูมิประเทศที่ ไม่เหมือนที่ ใดๆในโลก ถือเป็ นเมืองท่ า
เล็กๆแห่ งตานานของสิ บสองนักบุญในศาสนาคริ สต์ของออสเตรเลีย ที่ เรี ยกว่า "TWELVE APOSTLES" ซึ่ ง
เป็ นรู ปหิ นแกะสลักที่ดูน่าเกรงขาม12แนวโขดหิ นเหนื อน้ าทะเล มีอายุประมาณล้านปี มีนกั ท่องเที่ยวมาแวะเที่ยว
มาก เพราะที่ นี่ มีค วามมหั ศ จรรย์ที่ ธ รรมชาติ ส ร้ า งสรรค์ม าให้ไ ด้ดื่ มด่ าหลงใหลไปกับ เสน่ ห์ นับ เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ได้รับความนิ ยมมากในรัฐวิคตอเรี ย สาหรับท่านที่ สนใจนัง่ เฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมTHE
TWELVE APOSTLES (THE TWELVE APOSTLES) (ท่ านสามารถติดต่ อหั วหน้ าทัวร์ เพื่อทาการจองซึ่ ง
ราคาเฮลิค อปเตอร์ จะไม่ ร วมกับค่ าโปรแกรมทั ว ร์ ) THE TWELVE APOSTLES ซึ่ งตั้งชื่ อตาม 12 นักบุ ญ
ศักดิ์ สิ ท ธิ์ ของศาสนาคริ สต์ เป็ นสถานที่ ยอดนิ ยม ที่ ใช้ถ่ายทาภาพยนตร์ จากทัว่ โลก เกิ ด จากการแตกตัวของ
ชายฝั่งทะเล อันเนื่ องมาจากการกัดเซาะของคลื่นลมจากมหาสมุทรแปซิ ฟิ ก ที่พดั เอาความเย็นและความชุ่มชื้ นมา
จากขั้วโลกใต้สู่ทวีปออสเตรเลีย แหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัตว์โลกใต้ทะเลจากนั้นเดินทางกลับสู่เมลเบิร์น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ( อาหารไทย)
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL MELBOURNE ON COLLINS **CONFIRMED**

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันที่หก

อิสระช้ อปปิ้ งห้ างดัง DAVID JONE , MYER - สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
หลังอาหารเช้ า อิสระเดินเล่ นช้ อปปิ้ ง ตามอัธยาศัย
เดินเล่นช้อปปิ้ งย่าน เฟดเดอเรชัน่ สแควร์ อยูใ่ จกลางเมือง เมลเบิร์น เป็ นจุดเชื่ อมศูนย์กลางเมืองกับแม่น้ า ยาร์ ร่า
เป็ นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรม งานเทศกาล วัฒนธรรม ที่พกั และมีลานเปิ ดกว้างสาหรับเป็ นที่สาธารณะ เฟด
เดอเรชัน่ แสควร์ เป็ นที่ ต้ งั ของศูนย์รวมศิลปะของออสเตรเลีย มี IAN POTTER CENTRE: NGV AUSTRALIA
และแกลลอรี่ อาร์ ต 20 แกลลอรี่ กต็ ้ งั อยูท่ ี่ เฟดเดอเรชัน่ แสควร์แห่งนี้ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งสาหรับนักช้อป
ทั้งหลายห้ามพลาดกับแหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงของ เมลเบิร์น ไม่วา่ จะเป็ น DAVID JONE และ MYER ที่ต้ งั อยู่ที่
ถนน BOURKE STREET ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมสิ นค้า แบรนด์เนมชั้นนา ไม่ว่าจะเป็ นครี ม , เครื่ องสาอาง กระเป๋ า
นอกจากนั้น ใกล้ ๆ กันยังมี ร้านค้าชื่ อดัง ร้านอาหาร ร้านขายสิ นค้าที่ ระลึก อยู่บริ เวณนี้ สมควรแก่ เวลานาท่าน
เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

บ่ าย

ออกเดินทางจากสนามบินเมลเบิร์น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 466 15.15 น. เดินทางถึงสนามบิน
สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง


*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่

72,900.69,900.61,900.54,900.16,500.-

49,500.47,900.42,900.37,900.16,500.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( ไม่ มเี ตียง )
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

**ราคาเด็กคือเด็กทีม่ อี ายุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
*** โปรแกรมนีร้ วมค่ าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียแล้ว***
*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป ***
*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ ถึง 15 ท่ าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋ าเดินทางให้ นะคะ ***
ราคาไม่ รวมตั๋วคือราคาทีไ่ ม่ รวมตั๋วเครื่องบินทั้งเทีย่ วบินระหว่ างประเทศ และ เทีย่ วบินภายในประเทศ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ราคานีร้ วมค่ าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
เงือ่ นไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
(ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
กรณี ที่ลกู ค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าออสเตรเลียไม่ ทันกาหนดและทางบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ ังหมดก่ อนการออกตัว่ เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน
จะไม่ เก็บค่ ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่ าตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย ไม่ ทันกาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่า
ของท่ านไม่ ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ และ มัดจาทั้งหมด

เอกสารในการยืน่ ขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
กรุ ณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษทั ฯ เพือ่ ทาวีซ่าก่ อน 21 วันทาการ
*** (เนื่องจากการยืน่ ขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้ องใช้ เวลาในการยืน่ วีซ่า 15 วันทาการ) ***
เงือ่ นไขในการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่ านั้นขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่ านั้น ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ ตวั แทนยืน่ วีซ่าไม่ สามารถแทรกแซง
การพิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไป
ท่ องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่ านั้น
** กรุ ณาเตรียมเอกสารให้ ครบตามที่สถานทูตกาหนด **
ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้ าเมืองและพิทั กษ์ เขตแดนจะเริ่ มการเก็บข้ อมูลด้ านไบโอ
เมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่ านที่สมัครขอวีซ่าเพือ่ เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผู้ยนื่ ขอวีซ่าทุกท่ านจะต้ องมาติดต่ อที่ศูนย์ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้ วยตนเองเพือ่ สแกนลายนิว้ มือ***
1.สาหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยิม้ , พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณี ที่ค่สู มรสเสี ยชีวิต )ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงินโดยใช้ สมุดเงินฝากตัวจริ ง หรื อ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้ อนหลัง 6 เดือน อย่ างใดอย่ างหนึ่ง เท่ านั้น!!!
ถ้ าให้ สาเนาสมุดเงินฝากไม่ สามารถใช้ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียได้
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสื อรับรองการเรี ยน (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาจากที่วา่ การอาเภอ
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสูติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สาหรับผู้ใหญ่ ที่อายุเกิน 75 ปี
ต้ องซื้ อใบประกันสุ ข ภาพสาหรั บ ผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่ างประเทศ (จากบริ ษัท ประกันภั ย) จากนั้ นยื่นเอกสารทั้ งหมดเข้ า
สถานทู ตออสเตรเลียไปก่ อนและจากนั้นสถานฑู ตจะให้ แบบฟอร์ มการตรวจสุ ขภาพมาเพื่อนาไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานฑูตกาหนดเท่ านั้น
5. สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มถี ิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
*** กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ ผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกาย
สุ ภาพ ทั้งนีท้ างบริษัทฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติ การเดิ นทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติ ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุ ผลใดๆ ก็ตามที่ กองตรวจคนเข้าเมื องได้
พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทูต งด
ออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมี การเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่ าช้า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พ ักในต่ างประเทศ
เหตุ การณ์ ท างการเมื องและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษ ัทจะค านึ งถึ งความสะดวกของผูเ้ ดิ นทางเป็ นส าคัญ เนื่ องจากการ
ท่ องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้ บริ การนั้นที่ทางทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน

กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความจริ ง
เพือ่ ประโยชน์ ในการยืน่ ขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียของท่ าน
1. ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มกี ารเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________
สาเหตุในการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล _____________________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่ งงานจดทะเบียน

แต่ งงานไม่ จดทะเบียน

หย่ า

หม้ าย

3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน___________________ เบอร์ มอื ถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
วันที่เริ่มทางาน / ศึกษา ____________________________________________________________________________
5. ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________
7. ตาแหน่ งหน้ าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทางาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้ วย _______________________________________________________________________
ความสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่ อนหรือไม่

เคย

10. ท่ านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรือไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

