สายการบิน TG
ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์
สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ - โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ นั่งรถรางที่ชันที่สุด
เส้นทางสายโรแมนติก เกรท โอเชี่ยน โร้ท - สถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ
ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป
กําหนดการเดินทาง

เดือน สิงหาคม 2561
เดือน กันยายน 2561
เดือน ตุลาคม 2561

31 – 5 , 8 – 13 , 21 - 26
4 – 9 , 18 - 23
10 – 15 , 17 – 22 , 18 – 23 , 19 – 24

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์

15.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน
ไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง
** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนําเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง)
ออกเดินทางสู่ซิดนีย์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 475
สนามบินซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชนั
ที่สุดนัง่ กระเช้า

19.20 น.
วันที่สอง
07.20 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา

เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้องถิ่นออสเตรเลียเร็วกว่า
ไทย 3 ชม.) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ KOALA PARK เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิต
ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ
ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตาม อัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว
นําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น เจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสี
น้ําเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภูมิทัศน์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกา เพียงแต่
ประกายสีน้ําเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ํามันจากต้นยูคาลิปตัส ปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่าง
ทําให้เกิดประกายสีน้ําเงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่
จากนั้นเที่ยวชม หุบเขาสามพี่น้อง (THREE’S SISTER) ซึ่งเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตามตํานาน
เก่าแก่ของชาวอะบอริจิ้น จากนั้นนําท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนั่ง
รถรางไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศา จากนั้นขึ้น
กระเช้า SCENIC WOLRD CENDER เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิว
ทิวทัศน์บน ECHO POINT หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองซิดนีย์ และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ กั METRO MARLOW SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

หาดบอนได – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - สนามบิน – เมลเบิร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมา
พักผ่อนท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคลื่นกระทบฝั่ง และกลิ่นอายอันสดชื่นของทะเล พร้อมชมบ้านของ
เศรษฐีบนเนินเขา DUDLEY PAGE กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิค
จากนั้นนําท่านชมย่านเดอะแก็ป THE GAP นําท่านชม ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ (MRS MACQUARIE'S
CHAIR) อยู่ในโบทานิกการ์เด้นเป็นม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผู้สําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์
ที่ชอบมานั่งชมวิวของอ่าวซิดนีย์ และโอเปร่าเฮ้าส์ ตรงนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยมากและนักท่องเที่ยวนิยมมา
ถ่ายรูปมากที่สดุ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ บนหอคอยซิดนีย์ ทาวเวอร์
จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ (Circular Quay) เพื่อ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ จากนั้น
ผ่านชมโรงอุปรากรซิดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ ที่มี
หลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลม ทรงคล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมร่วม
สมัย ตั้งตระหง่านเป็นสง่าอยู่ที่ปลายแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็กน้อย โดยมีน้ําทะเลล้อมรอบอยู่
ถึง 3ด้าน มองดูเหมือนเรืออ่าวสีฟ้าคราม นั่นคือซิดนีย์โอเปร่าเฮ้าส์ หรือโรงอุปรากรซิดนีย์ เปรียบเสมือน
สัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย และได้รับลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลก จากนั้นผ่าน ชมสะพานซิดนีย์ฮา
เบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) อีกสัญลักษณ์หนึ่งของมหานครซิ ดนี ย์ ตั้ งอยู่กลางเมืองซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบเดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิดนีย์ได้อย่าง
สวยงามที่สุด
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่เมืองเมลเบิรน์
ออกเดินทางสูเ่ มืองเมลเบิร์น โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ .............
ถึงเมืองเมลเบิร์น หลังรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว
นําท่านเข้าสู่ทพี่ ัก IBIS STYLE VICTORIA HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
...........น.
...........น.

วันที่สี่ เมลเบิร์น – ดันดีนอง – นั่งรถไฟจักรไอน้ําโบราณ – เกาะฟิลลิป– ดูพาเหรดนกเพนกวิน – พิเศษกุ้งลอบส์เตอร์
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมือง Dandenongs เทือกเขาแดนที่รู้จักกันเพียง 35 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของตัว
เมืองเมลเบิร์น จุดสูงสุดอยู่ที่ความสูงกว่า 630 เมตรถูกปกคลุมด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ "Mountains
Ash Trees" (พืชดอกที่สูงที่สุดในโลก), น้ําตก, เนินเขาและหุบเขาสูงชันให้ชวนหลงใหลเหมือนดินแดนในเทพ
นิยาย
นําท่านสู่สถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางใน
การเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ
ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนํามาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า นําท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพ
อันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชม
ทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป (PHILLIP ISLAND NATURE PARK) อยู่ห่างจากของเมือง
เมลเบิร์น 137 กิโลเมตร ทางตอนใต้ตามเส้นทางสายเซาท์กิปส์แลนด์ นั่งรถประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเดินทาง
ข้ า มมายั ง เกาะ มี ส ะพานทอดยาวไปถึ ง เกาะ ซึ่ ง เปิ ด บริ ก ารมาตั้ ง แต่ ปี ค.ศ.1940 เชิ ญ เพลิ ด เพลิ น กั บ
บรรยากาศสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์มปศุสัตว์มีทั้งวัวเนื้อ, วัวนม, แกะ และม้า เป็นต้น ซึ่ง
บรรยากาศคล้ายกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมฝูงเพนกวินเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษ์นก
เพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพ และเรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ
เพนกวินที่เกาะฟิลลิป ถือได้ว่าเป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เชิญพบกับความอัฒจันทร์ บริเวณ
ชายหาดซัมเมอร์แลนด์ เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เย็น เพนกวินจะเดินพาเหรดขึ้นจากทะเลหลังกลับ
จากออกหาอาหารตั้งแต่เช้า เป็นวิถีธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้มา
เยือน
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ้มรส กุ้งมังกรเลิศรส ขึ้นชื่อของออสเตรเลีย ท่านละ 1 ตัว
นําท่านเข้าสู่ทพี่ ัก IBIS STYLE VICTORIA HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เมลเบิรน์ – จีลอง – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เมลเบิรน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางผ่านเมือง จีลองเมืองหน้าอ่าวที่งดงาม และมีมหาวิทยาลัยที่มชี ื่อเสียง เมืองที่ยังคง
เอกลักษณ์ของบ้านในสไตล์แบบวิคตอเรียที่สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
เดินทางสู่ เกรทโอเชี่ยน โร้ท (GREAT OCEAN ROAD) เกรทโอเชี่ยนโร้ท เส้นทางสายโรแมนติก ซึ่งเป็น
แนวชายฝั่งที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้ของเมืองเมลเบิร์น เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐวิคตอเรีย เชิญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินที่ผุกร่อน
ไปตามแรงน้ํา แรงลมธรรมชาติที่มีรูปร่างแปลกตา อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ดีแห่งหนึ่งที่ราย
ล้อมด้วยรี สอรทมากมายที่ส ร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวที่ความ
สวยงามแตกต่างกัน
เชิญสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิกและลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใดๆในโลก ถือ
เป็นเมืองท่ าเล็กๆแห่ งตํานานของสิ บสองนักบุ ญในศาสนาคริส ต์ของออสเตรเลีย ที่เรียกว่ า "TWELVE
APOSTLES" ซึ่งเป็นรูปหินแกะสลักที่ดูน่าเกรงขาม12แนวโขดหินเหนือน้ําทะเล มีอายุประมาณล้านปี มี
นักท่องเที่ยวมาแวะเที่ยวมาก เพราะที่นี่มีความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ได้ดื่มด่ําหลงใหลไปกับ
เสน่ห์ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากในรัฐวิคตอเรีย สําหรับท่านที่สนใจนั่ง
เฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมTHE TWELVE APOSTLES (THE TWELVE APOSTLES) (ท่านสามารถติดต่อ
หั ว หน้ า ทั ว ร์ เ พื่ อ ทํ า การจองซึ่ ง ราคาเฮลิ ค อปเตอร์ จ ะไม่ ร วมกั บ ค่ า โปรแกรมทั ว ร์ ) THE TWELVE
APOSTLES ซึ่ ง ตั้ ง ชื่ อ ตาม 12 นั ก บุ ญ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของศาสนาคริ ส ต์ เป็ น สถานที่ ย อดนิ ย ม ที่ ใ ช้ ถ่ า ยทํ า
ภาพยนตร์จากทั่วโลก เกิด จากการแตกตัวของชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากการกัดเซาะของคลื่นลมจาก
มหาสมุทรแปซิฟิก ที่พัดเอาความเย็นและความชุ่มชื้นมาจากขั้วโลกใต้สู่ทวีปออสเตรเลีย แหล่งอุดมสมบูรณ์
ของสัตว์โลกใต้ทะเลจากนั้นเดินทางกลับสู่เมลเบิร์น
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE VICTORIA HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

วันที่หก

เมลเบิรน์ – ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิตซอย – ช้อปปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ตลาดนัด ควีน วิคตอเรีย เป็นสัญลักษณ์ของการค้าขายและไลฟ์สไตล์บนท้องถนนที่มีอายุเก่าแก่ถึง
124 ปี ที่นี่มีขายสินค้าทุกอย่างตั้งแต่ของที่ระลึกไปจนถึงอาหารทะเลที่สด ใหม่ ลึกเข้าไปจะมีถนนที่มีร้านค้า
เรียงรายมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ นําท่านเที่ยว ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐ
วิคตอเรียมีชื่อเสียง โก้หรู สะดวกสบาย สวยงาม ในเรื่องการพักผ่อนและท่องเที่ยว เหมาะสมกับการพักผ่อน
เป็นอย่างยิ่ง ผสมผสานสิ่งที่เก่าแก่ที่ดีที่สุดในโลกเข้ากับสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว มีสถานที่เด่นๆ ที่เป็นมรดก
ตกทอดรักษากันมาแต่โบราณ เช่น เมลเบิร์น ออบเซอร์เวชั่น เดค บนถนนคอลลินส์ มีศูนย์กลางแหล่งช้อป
ปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สินค้าแบรนด์เนมชั้นนํา ร้านจําหน่ายสินค้าให้เลือกมากมาย นําท่านผ่าน
ชมอาคารรัฐสภา เมลเบิร์น (MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของ
ออสเตรเลีย ตั้งอยู่ริมถนน SPRING STREET ซึ่งด้านหน้าของอาคารรัฐสภานี้คือปลายสุดของถนน BOURKE
STREET ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ มีห้อง
ต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัย
ด้วยงานศิลปะ อะบอริจิ้นหลายพันชิ้น จุดเด่นอยู่ที่เสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8
ปี จากนั้นนําท่านเข้า นําท่านเข้าชม กระท่อมกัปตันคุ้ก (CAPTAIN COOK'S COTTAGE) กระท่อมนัก
สํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก เป็นผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1770 กระท่อมนี้เป็นบ้านของ
กัปตันคุ๊ก ต่อมาท่านเซอร์ รัสเซีย กริมเวล ได้ซื้อมาจากอังกฤษ โดยรื้ออิฐออกมาทีละก้อน แล้วถูกลําเลียงมา
ทางเรือ และมาประกอบใหม่ที่นี่ นํามาตั้งไว้ที่สวนฟิตซอย เมื่อปี 1934 เพื่อเป็นของขวัญครบรอบหนึ่งปีของ
รัฐวิคตอเรีย และเพื่อเป็นเกียรติแก่กัปตันคุ๊กที่มาค้นพบประเทศออสเตรเลีย ภายในบ้านบางอย่างเป็นของ
ดั้ ง เดิ ม บางอย่ า งก็ เ ป็ น ของที่ ทํ า เลี ย นแบบขึ้ น มาใหม่ นํ า ท่ า น ผ่ า นชมโบสถ์ เ ซนต์ แ พททริ ค (THE
CATHEDRAL OF ST. PATRICK ) เป็นโบสถ์คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งตระหง่านสวยงามและโอ่อ่า
เป็นอย่างมาก สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคใน ค.ศ.1858 จนถึงตอนนี้มีอายุเกือบ 150 ปีแล้ว ถือ
เป็น โบสถ์ ที่ เก่ า แก่อ ย่ า งมากของเมลเบิร์ น ยอดแหลมๆ สร้ า งในแบบโกธิ ค ที่ ส วยงามและใหญ่ โ ตมากๆ
ออกแบบโน WILLIAN WARDAL ลงมือสร้างในปี 1863 จนถึงปี 1939 จึงแล้วเสร็จ ตัวโบสถ์สร้างขึ้นด้วย
BLUESTONE ประดับตกแต่งด้วย STAIN GLASS ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่มีท่อลมถึง 4500 ท่อ
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 466
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…

16.15 น.
21.45 น.

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง : 31 – 5 และ 21 – 26 สิงหาคม , 4 – 9 และ 18 – 23 กันยายน 2561
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง )
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
66,900.64,900.60,900.55,900.9,900.-

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
40,900.38,900.34,900.29,900.9,900.-

กําหนดการเดินทาง : 8 – 13 สิงหาคม และ 10-15 / 17-22 / 18-23 / 19-24 ตุลาคม 2561
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง )
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
69,900.67,900.63,900.58,900.11,900.-

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
43,900.41,900.37,900.32,900.11,900.-

*** โปรแกรมนี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว***
**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ**
*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจํานวนผูเ้ ดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ***
*** กรณีผเู้ ดินทางในคณะมีไม่ถึง 20ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***
*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ ***
ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด ตามสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
ราคานี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทําหนังสือเดินทาง Passport
ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนักงานยกกระเป๋า (In 06 Aud Out 06 Aud per Luggage)
ทิปพนักงานขับรถ (3 AUD ต่อคน ต่อวัน)
ทิปไกด์ (3 AUD ต่อคน ต่อวัน)
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมน้ํามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันพร้อมมัดจําเป็นจํานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วันพร้อมมัดจําเป็นจํานวน 20,000.- บาทต่อ1ท่าน(ช่วงปีใหม่, สงกรานต์)
-ชําระด้วยบัตรเครดิตวีซ่า / มาสเตอร์ จ่ายเพิ่ม 3.5 เปอร์เซนต์
-ชําระด้วยเชค กรุณาสั่งจ่าย คุณสุทธิ จูเภา
-ชําระด้วยการโอน กรุณาโอนเข้าบัญชีตามรายละเอียดด้านล่างนี้ แล้วรบกวนแฟกซ์ ใบโอนมาที่เบอร์แฟกซ์.02 980-9948
บ.เจอร์นีย์ อินเตอร์
ธนาคาร
กรุงไทย
ไทยพาณิชย์
กรุงศรี
กรุงเทพ
กสิกรไทย
ทหารไทย

สาขา
ตลาดรวมใจ (เมืองทองธานี)
สวนจิตรลดา
ไปรษณีย์กลาง
สํานักงานใหญ่สีลม
ถนนแจ้งวัฒนะ
เมืองทองธานี

เลขที่บัญชี
683-0-07226-3
067-211480-3
077-1-19382-7
101-583736-0
470-2-63309-0
160-2-10349-9

ชื่อบัญชี
คุณสุทธิ จูเภา
คุณสุทธิ จูเภา
คุณสุทธิ จูเภา
คุณสุทธิ จูเภา
คุณสุทธิ จูเภา
คุณสุทธิ จูเภา

ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจองหากลูกค้ามีความจําเป็นต้องออกตั๋ว
เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน
มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจํา
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน
มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจํา (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซา่ ออสเตรเลียไม่ทันกําหนดและทางบริษทั ฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทาง
ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครือ่ งบิน
มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการ
ให้บริการ

การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วันจะไม่เก็บค่ามัดจํา
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซา่ เข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทันกําหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ
ผลวีซา่ ของท่านไม่ผา่ น บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจําทัง้ หมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ และส่งให้กบั ทางบริษัทฯ เพื่อทําวีซ่าก่อน 21 วันทําการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซา่ ประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการยืน่ วีซ่า 15 วันทําการ) ***
เงื่อนไขในการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านัน้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านัน้ ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซา่ ไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความ
ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตกําหนด **
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูล
ด้านไบโอเมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาติดต่อที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อสแกนลายนิ้วมือ***
1.สําหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
รูปถ่ายสี 2” จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม,
พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สําเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทํางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต )ใบมรณะบัตร
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)

หลักฐานการเงินโดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น!!! ถ้าให้สําเนาสมุดเงินฝากไม่สามารถใช้ยื่นวีซ่าออสเตรเลียได้
หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สําเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทําธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทําหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้
สําเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และขอ
หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สําหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทําจากที่ว่าการอําเภอ
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
กรณีผู้เดินทางอายุต่ํากว่า 15 ปี ขอสําเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)
สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรือ มารดา
กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือ มารดา
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง
4. สําหรับผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี
ต้องซื้อใบประกันสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษัทประกันภัย) จากนั้นยื่นเอกสารทั้งหมด
เข้ า สถานทู ต ออสเตรเลี ย ไปก่ อ นและจากนั้ น สถานทู ต จะให้ แ บบฟอร์ ม การตรวจสุ ข ภาพมาเพื่ อ นํ า ไปตรวจที่
โรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกําหนดเท่านั้น
5. สําหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทย
กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้อง
เปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทําการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
หมายเหตุ
ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองได้พิจารณาแล้ว
บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ง
ให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง

เพื่อประโยชน์ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียของท่าน
1. ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________
สาเหตุในการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล _____________________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย

3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์บ้าน___________________ เบอร์มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
วันที่เริ่มทํางาน / ศึกษา ____________________________________________________________________________
5. ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ที่ทํางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________
7. ตําแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ที่ทํางาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย _______________________________________________________________________
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้มาก่อนหรือไม่

เคย

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรือไม่

เคย _________________________________________
ไม่เคย

ไม่เคย

