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ชมเมืองซิดนี ย ์
ผ่านชมความงดงามโรงอุปรากรซิดนี ย ์
ผ่านชมสะพานซิดนี ยฮ์ าเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE)
อิสระช้อปปิ้ ง หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR(พอร์ต สตีเฟ่ น //
วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น // แคนเบอรร่า)
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กำหนดกำรเดินทำง

มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
สิ งหาคม 2560
กันยายน 2560
วันแรก
15.00 น.

19.20 น.
วันที่สอง
07.10 น.

กลำงวัน
บ่ ำย

8-12, 15-19, 22-26, 29 มีนาคม – 02 เมษายน
19-23, 26-30
17-21, 24-28, 31 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน
7-11, 14-18, 21-25, 28 มิถุนายน – 02 กรกฏาคม
2-6, 16-20, 23-27
6-10, 13-17, 20-24

สนำมบินสุ วรรณภูมิ – ซิดนีย์
คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ สำยกำรบินไทย แอร์ เวย์ (TG) เจ้าหน้าที่ตอ้ นรับและอานวยความ
สะดวกก่อนการเดินทาง
** หมำยเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมำยห้ ำมนำเข้ ำ พืชผัก อำหำรสด และแห้ งทุกชนิดเข้ ำเมือง)
ออกเดินทำงสู่ ซิดนีย์ โดยสำยกำรบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 475
สนำมบินซิดนีย์ – หำดบอนได – ชมเมือง
เดินทำงถึงสนำมบินคิงฟอร์ ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลำท้ องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่ ำไทย 3 ชม.)
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านชม หำดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็ นหาดทรายสี ทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่
นิยมมาพักผ่อนท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสี ยงคลื่นกระทบฝั่ง และกลิ่นอายอันสดชื่นของ
ทะเล พร้อมชมบ้านของเศรษฐี บนเนิ นเขา DUDLEY PAGE กับทิวทัศน์ของอ่าวซิ ดนีย ์ และ
ท้องทะเลสี ครามของมหาสมุทรแปซิ ฟิค จากนั้นนาท่านชมย่าน เดอะแก็ป THE GAP นา
ท่านชม ม้ ำหินมิสซิสแม็คควอรี่(MRS MACQUARIE'S CHAIR) อยูใ่ นโบทานิกการ์เด้น
เป็ นม้าหิ นตัวโปรดของภรรยาของผูส้ าเร็ จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ที่ชอบมานัง่
ชมวิวของอ่าวซิ ดนีย ์ และโอเปร่ าเฮ้าส์ ตรงนี้ถือเป็ นจุดชมวิวที่สวยมากและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปมากที่สุด
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้น ผ่ ำนชมโรงอุปรำกรซิดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของสิ่ งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ ที่มี
หลังคาเป็ นรู ปเรื อซ้อนเล่นลม ทรงคล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่น
สวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมร่ วมสมัย ตั้งตระหง่านเป็ นสง่าอยูท่ ี่
ปลายแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็กน้อย โดยมีน้ าทะเล
ล้อมรอบอยูถ่ ึง 3ด้าน มองดูเหมือนเรื ออ่าวสี ฟ้าคราม นัน่ คือซิ ดนียโ์ อเป
ร่ าเฮาส์ หรื อโรงอุปรากรซิ ดนีย ์ เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศ
ออสเตรเลีย และได้รับลงทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก จากนั้นผ่าน ชม
สะพำนซิดนีย์ฮำเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) อีกสัญลักษณ์หนึ่ งของมหานครซิ ดนีย ์ ตั้งอยูก่ ลางเมือง
ซิ ดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย เป็ นสะพานระนาบเดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิ ดนียไ์ ด้อย่าง
สวยงามที่สุด อิสระช้ อปปิ้ งย่ ำนไชน่ ำทำวน์ เป็ นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหา
กินได้ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง เป็ ดย่าง ที่นี่ มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้านขาย
เสื้ อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ร้านสิ นค้าปลอดภาษี สิ นค้าที่ทาในฮ่องกงหรื อจีนในราคา
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ย่อมเยาว์มากมาย เป็ นแหล่งขายสิ นค้าราคาถูกทั้ง รองเท้า เสื้ อผ้า ชุดว่ายน้ า และชุดชั้นใน และยังเป็ นตลาดที่เหมาะแก่
การมาเลือกซื้ อของที่ระลึกและผลไม้สดประจาฤดูกาล
 อิสระอำหำรค่ำ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั TRAVEL LODGE หรื อเทียบเท่ ำ

วันที่สำม

อิสระช้ อปปิ้ ง – หรื อซื้ อ OPTIONAL TOUR (1.พอร์ ต สตีเฟ่ น 2.วนอุทยำนแห่ งชำติบลูเม้ ำท์ เท่ น 3.แคนเบอรร่ ำ )

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
** ท่ ำนสำมำรถ ซื้ อทัวร์ เพิม่ เติม **
1. พอร์ ต สตีเฟ่ น (PORT STEPHEN) ตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่ 2,500 เฮคเตอร์ สัมผัสประสบการณ์อนั ตื่นเต้นกับการนัง่ รถ 4
WD ผจญภัยตะลุยเนิ นทราย โดยคนขับรถที่มากด้วยประสบการณ์ สนุ กสนานกับกับการเล่นกระดาน เลื่อนบนเนิ น
ทราย (SANDUNE BOARD) ให้ ท่ า นเดิ น เล่ น และถ่ า ยรู ป เป็ นที่ ร ะลึ ก บนชายหาด PORT STEPHENS WHITE
BEACH ให้ท่านสนุกสนานกับการหาหอย PIPPIS ซึ่ งเป็ นหอยที่มีในออสเตรเลียเท่านั้น แล้วนาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ
เพื่ อลงเรื อ MOONSHADOW CRUISE นาท่ านล่ องเรื อชมชี วิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ ารั กในธรรมชาติ อ ย่าง
ใกล้ชิด พร้อมสนุกสนานกับการเล่นน้ า บริ เวณใกล้ๆ เรื อ ใช้เวลาในการล่องเรื อ ประมาณ 2 ชัว่ โมง จากนั้นเรื อกลับสู่
ฝั่งอ่าวเนลสัน เพื่อนาท่านเดินทางกลับสู่ นครซิ ดนีย ์

PORT STEPHEN (มีคนขับ, SANDUNE BOARD, อำหำรกลำงวันแบบบุฟเฟต์ บนเรื อ 1 มื้อ ไม่ มอี ำหำรเย็น)
**5 คนขึน้ ไป รถ 12 ที่นั่ง คนละ 6,500 บำท / 10 คนขึน้ ไป รถ 19 ที่นั่ง คนละ 5,200 บำท**
2. วนอุทยำนแห่ งชำติบลูเม้ ำท์ เท่ น เจ้าของฉายา “แกรนด์แคนยอน” แห่ งออสเตรเลีย หุ บเขาสี น้ าเงินที่ เกิดทัศนี ยภาพ
อันงดงามหุ บเขาแห่ งนี้ มีภูมิทศั น์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริ กา เพียงแต่ประกายสี น้ าเงินครอบคลุมหุ บเหว
เกิดจากน้ ามันจากต้นยูคาลิปตัสปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทาให้เกิดประกายสี น้ าเงินดังกล่าว ให้ท่านได้
ชื่ น ชมและสั ม ผัส ทิ ว ทัศ น์ ส วยงามบนผื น แผ่น ดิ น อัน กว้างใหญ่ จากนั้น เที่ ย วชม หุ บ เขำสำมพี่ น้ อ ง (THREE’S
SISTER) ซึ่ งเป็ นยอดเขา 3 ลูก เรี ยงติ ดกัน ตานานเก่าแก่ของชาวอะบอริ จิ้น จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ สถำนีรถรำง
ไฟฟ้ ำ (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่ อนัง่ รถรางไฟฟ้ าที่ ดดั แปลงมาจากรถขนถ่านหิ นในสมัยก่ อน วิ่ง
ผ่านทะลุ หุ บ เขาอัน สู งชัน ถึ ง 52 องศา จากนั้น น าท่ า น ขึ้น กระเช้ ำ SCENIC CENDER เพื่ อชมความงดงามของ
ทิวทัศน์เบื้ องล่างจากมุมที่ แตกต่างพร้อมชมวิวทิ วทัศน์บน ECHO POINT หลังจากนั้นเดิ นทางกลับสู่ ตวั เมืองซิ ดนี ย ์
และให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

Blue Mountain (มีนั่งรถรำง, นั่งกระเช้ ำ, อำหำรกลำงวัน 1 มื้อ ไม่ มอี ำหำรเย็น)
**5 คนขึน้ ไป รถ 12 ที่นั่ง คนละ 5,900 บำท, 10 คนขึน้ ไปรถ 19 ที่นั่ง คนละ 4,900 บำท**
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วันที่สี่
เช้ ำ

3. เมืองแคนเบอร่ ำ เดินทางสู่ กรุ งแคนเบอร์ ร่ำ เมืองหลวงอันสงบเงียบของประเทศออสเตรเลีย ได้ชื่อเป็ นเมืองที่มีการ
จัดระเบียบผังเมืองได้สวยงาม มีความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อยที่สุด และเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ราชการสาคัญๆ ทั้งหลาย
รวมถึงรัฐสภาแห่งออสเตรเลียด้วย มีสถานที่สาคัญหลายแห่งน่าเที่ยวชม อาทิ ทะเลสาบเบอร์ เล่ยก์ ริ ฟฟิ นธ์, น้ าพุกลาง
เมือง, อนุ สรณ์ สถาน AUSTRALIAN WAR MEMORIAL, รัฐสภาแห่ งออสเตรเลีย, สวน COCKINGTON GREEN
GARDENS เมืองแคนเบอร์ ร่า มีมุมอันน่ าประทับใจ และมีหลายสิ่ งหลายอย่างที่น่าประทับใจไม่นอ้ ยหน้าเมืองอื่นๆ
จากนั้นนาท่าน ชมทะเลสำบ เบอร์ เล่ ย์ กริฟฟิ น ทะเลสาบสวยงามอันกว้างใหญ่ใจกลางเมืองที่ขุดขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์
แก่ วอลเตอร์ สถาปนิ กผูวางผังเมืองแคนเบอร์รา เสริ มให้ภูมิประเทศสวยงามเป็ นจุดเด่นของเมือง ตระการตากับน้ าพุ
ที่ พุ่ งสู งถึ ง 140 เมตร อย่าง CAPTAIN COOK MEMORIAL WATER JET ที่ ส ามารถมองเห็ น ได้จากทุ กมุ ม เมื อ ง
จากนั้นนาท่าน ชมอำคำรรัฐสภำแคนเบอร์ ร่ำ ตึกที่มีสถาปั ตยกรรมทันสมัยและมีขนาดใหญ่โตมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศในซี กโลกใต้ มี ห้อ งต่ างๆ มากถึ ง 4,500 ห้อง พื้ นที่ ใช้ส อยกว้างขวางถึ ง 250,000 ตารางเมตร แต่ ละห้อ ง
ตกแต่งอย่างทันสมัย ประดับประดาด้วยงานศิ ลปะอะบอริ จิ้นหลายพันชิ้ น จุดเด่นอยู่ที่มีเสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็ น
สง่า ซึ่ งใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี นาท่านชม อนุสรณ์ สถำนแห่ งชำติออสเตรเลีย อนุสรณ์ทหารผ่านศึก สร้างขึ้นเพื่อ
ราลึกถึงทหารออสเตรเลีย ที่เสี ยชี วิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ งและสอง ตัวอนุ สรณ์สถานสร้างตามแบบมอโซเลียม
แห่ งฮาลิคาร์ นาซุ ส ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ นับแต่สงครามระหว่างปี ค.ศ. 1914 - 1918 มี
คนเสี ยชี วิต จานวน 114,000 คน อนุ สรณ์ ส ถานนี้ ใหญ่ ที่สุดในรั ฐวิคตอเรี ย ออกแบบโดยสถาปนิ ค 2 คน PHILIP
HUDSON JAMES WARDROP ที่ กลับ มาจากการเป็ นทหาร และส่ งแบบเข้าประกวดจนชนะเลิ ศจากจานวนแบบ
ทั้งหมด 83 ชิ้นงานด้วยกัน พิธีเปิ ดอนุสรณ์สถานแห่งนี้
เมืองแคนเบอร์ ร่ำ (มีคนขับ,ชมเมือง, อำหำรกลำงวัน 1 มื้อ ไม่ มอี ำหำรเย็น)
**5 คนขึน้ ไป รถ 12 ที่นั่ง คนละ 5,500 บำท / 10 คนขึน้ ไป รถ 19 ที่นั่ง คนละ 4,500 บำท**
 อิสระอำหำรค่ำ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั TRAVEL LODGE หรื อเทียบเท่ ำ
อิสระช้ อปปิ้ ง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
*** อิสระตำมอัธยำศัย ***
** สถำนที่แนะนำ ** ท่านสามารเดิน เที่ยวชม ในเมืองได้
พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นำ้ ซิดนีย์ อะควำเรี่ยม (SYDNEY AQUARIUM)
อาณานิ คมแมวน้ าแห่ งใหม่ของซิ ดนี ย ์ ท่านยังจะได้ชมสัตว์น้ าของออสเตรเลียมากกว่า 650 สายพันธุ์ และ 11,000
ชนิด ได้ที่ซิดนียอ์ ะควอเรี่ ยมแห่งนี้ ซึ่ งเป็ นจุดท่องเที่ยวอันดับ 1 ในออสเตรเลีย
ตลำดแพดดี้ มำร์ เก็ตหรื อไชน่ ำทำวน์
เป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย เป็ นแหล่งขายสิ นค้าราคาถูกทั้งรองเท้า ชุดว่ายน้ า และชุดชั้นใน และยังเป็ นตลาด
ที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้ อของที่ระลึกและผลไม้สดประจาฤดูกาล
อำคำรควีน วิคตอเรียที่ (QUEEN VICTORIA BUILDING)
สถานที่ แห่ งนี้ ได้รับการปรับปรุ งตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็ นที่ รู้จกั กันทัว่ ไปในท้องถิ่นว่าตึ ก QVB ตั้งอยู่บนถนน
จอร์ จระหว่างถนนมาร์ เก็ตกับถนนพาร์ ค เป็ นอาคารช้อปปิ้ งสู งสี่ ช้ นั มีสินค้าประเภทแฟชัน่ อัญมณี ของใช้ในบ้าน
หรื อ แม้แ ต่ ดอกไม้ส ดและขนมจาพวกเค้กและเบเกอรี่ ถัดจาก QVB บนถนนพิ ท ท์คื อ GALLERIES VICTORIA
เป็ นช้อปปิ้ งมอล์ที่มีของให้เลือกซื้ อหลากหลาย
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ดำร์ ลิ งฮำร์ เบอร์ (DARLING HARBOUR) อยู่ด ้า นตะวัน ตกของอ่ า วซิ ด นี ย ์ ย่า นนี้ เป็ นย่านบัน เทิ งและแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญ
โรงอุปรำกรซิ ดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) เป็ นเอกลักษณ์ของซิ ดนี ย ์ หากมาซิ ดนี ยแ์ ล้วไม่ได้มาเยือนก็ถือ
ว่ า มาไม่ ถึ ง ผู ้อ อกแบบเป็ นชาวเดนมาร์ ก ชื่ อ JOERN UTZON ชนะการออกแบบแต่ ทิ้ ง งานไปกลุ่ ม สถาปนิ ก
ออสเตรเลียจึงรวมตัวกันสร้างจนเสร็ จในปี ค.ศ. 1973 มีจุดชมวิวที่สวยงามสามารถเข้าชมภายในอาคารได้เป็ นรอบๆ
ระหว่าง 9.00 - 16.00 น. รายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที WWW.SYDNEYOPERAHOUSE.COM
พิพิธภัณ ฑ์ ศิลปะนิวเวเซ้ ำท์ เวลส์ (ART GALLERY OF NEW SOUTH WALES) เป็ นที่ จดั แสดงศิ ลปะเอเซี ย
และอะบอริ จิน ที่สาคัญคือเข้าชมฟรี
 ซิ ตเี้ ซ็ นเตอร์ ( CITY CENTRE ) เป็ นย่านใจการเมืองซิ ดนี ย ์ ซึ่ งเป็ นย่านธุ รกิ จ การค้า ห้างสรรพสิ นค้า และร้าน
สิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
ย่ ำนคิงส์ ครอส ( KINGS CROSS ) เป็ นย่านธุ รกิ จแสงสี มี ร้าน ADULT SHOP มีโรงแรมมากมายย่านนี้ รวมถึ ง
แหล่งการบันเทิงราตรี นอกจากนั้นยังมีภตั คารและร้านอาหารรวมทั้งแหล่งสิ นค้าชั้นนา
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั TRAVEL LODGE หรื อเทียบเท่ ำ
วันที่ห้ำ
เช้ ำ
10.00 น.
15.25 น.

สนำมบินคิงส์ ฟอร์ ดสมิธ – สนำมบินสุ วรรณภูมิ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทำงจำกซิดนีย์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 476
เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจตลอดกำรเดินทำง


*** สำยกำรบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม ***

อัตรำค่ ำบริกำร
อัตรำค่ำบริกำร
ผูใ้ หญ่
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

รำคำรวมตัว๋ เครื่ องบิน
35,900.6,900.-

รำคำไม่ รวมตัว๋ เครี่องบิน
22,900
6,900.-

*** โปรแกรมนีไ้ ม่ รวมค่ ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย ท่ ำนละ 5,300 บำท***
ทิปคนขับรถและหัวหน้ ำทัวร์ ดูแลท่ ำนตลอดกำรเดินทำง วันละ 6 AUD/ท่ ำน/วัน
เพื่อขวัญและกำลังใจของเจ้ ำหน้ ำทีน่ ะคะ
*** ในกำรเดินทำงในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ ำนขึน้ ไป ***
*** กรณีผู้เดินทำงในคณะมีไม่ ถึง 15 ท่ ำน อำจมีกำรปรับเปลีย่ นรำคำ ***
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*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋ำเดินทำงให้ นะคะ ***
รำคำไม่ รวมตั๋วคือรำคำทีไ่ ม่ รวมตั๋วเครื่ องบินทั้งเทีย่ วบินระหว่ ำงประเทศ และ เทีย่ วบินภำยในประเทศ
*** รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม **
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
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.
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
รำคำนีไ้ ม่ รวมค่ ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม และค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
ทิปคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ วันละ 6 AUD /ท่าน/วัน
เงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรชำระเงิน
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, สงกรำนต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอำศัยอยู่ต่ำงจังหวัดให้ แจ้ งกับทำงบริษทั ให้ ทรำบตั้งแต่ ทำกำรจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้น
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำออสเตรเลียไม่ ทันกำหนดและทำงบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินทำงลูกค้ ำ
จะต้ องจ่ ำยเงินค่ ำทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนกำรออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทำงบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรให้ บริกำร
กำรยกเลิกและกำรคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกำล เช่ น ปี ใหม่ สงกรำนต์ ช่ วงเดือนตุลำคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ ำก่ อน 45 วัน
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จะไม่ เก็บค่ ำมัดจำ
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 สำมำรถคืนเงินค่ ำตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย ไม่ ทันกำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบิน และ ผลวีซ่ำของ
ท่ ำนไม่ ผ่ำน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ ำทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด
เอกสำรในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
กรุ ณำเตรียมเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทำงบริษทั ฯ เพื่อทำวีซ่ำก่ อน 21 วันทำกำร
*** (เนื่องจำกกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย ต้ องใช้ เวลำในกำรยื่นวีซ่ำ 15 วันทำกำร) ***
เงื่อนไขในกำรพิจำรณำวีซ่ำ
กำรพิจำรณำอนุมตั วิ ซี ่ ำนั้นขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูตเท่ ำนั้น ทำงบริษทั ฯ เป็ นแค่ ตวั แทนยื่นวีซ่ำไม่ สำมำรถแทรกแซงกำร
พิจำรณำวีซ่ำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มเี อกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ ที่จะเดินทำงไป
ท่ องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ ำนั้น
** กรุ ณำเตรียมเอกสำรให้ ครบตำมที่สถำนทูตกำหนด **
ตั้งแต่ วนั ที่ 3 พฤษภำคม 2559 เป็ นต้ นไป กระทรวงกิจกำรตรวจคนเข้ ำเมืองและพิทักษ์ เขตแดนจะเริ่มกำรเก็บข้ อมูลด้ ำนไบโอ
เมตทริกซ์ จำกผู้สมัครทุกท่ ำนที่สมัครขอวีซ่ำเพื่อเดินทำงไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่ำทุกท่ ำนจะต้ องมำติดต่ อที่ศูนย์ ยื่นวีซ่ำออสเตรเลียด้ วยตนเองเพื่อสแกนลำยนิว้ มือ***
1.สำหรับบุคคลทั่วไป
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, ไม่ยมิ้ , 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 ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต )ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐำนกำรเงินโดยใช้ สมุดเงินฝำกตัวจริ ง หรื อ Statement ที่ออกจำกธนำคำร ย้ อนหลัง 6 เดือน อย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ง เท่ ำนั้น!!! ถ้ ำ
ให้ สำเนำสมุดเงินฝำกไม่ สำมำรถใช้ ยื่นวีซ่ำออสเตรเลียได้
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงำนบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภำษำอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ ำของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทำธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนกำรค้ ำ) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภำษำอังกฤษ)
4. กรณีข้ำรำชกำร ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภำษำอังกฤษ หรื อ ภำษำไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
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2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ ที่เดินทำงพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสื อรับรองการเรี ยน (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สำหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทำงพร้ อมผู้ปกครองและอำยุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาจากที่วา่ การอาเภอ
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สำมำรถใช้ บัตรประชำชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดำ หรื อ มำรดำเป็ นข้ ำรำชกำร : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปั จจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สำหรับผู้ใหญ่ ที่อำยุเกิน 75 ปี
ต้ องซื้ อใบประกันสุ ขภำพสำหรับผู้สูงอำยุที่เดินทำงไปต่ ำงประเทศ (จำกบริษทั ประกันภัย) จำกนั้นยื่นเอกสำรทั้งหมดเข้ ำ
สถำนทูตออสเตรเลียไปก่ อนและจำกนั้นสถำนฑูตจะให้ แบบฟอร์ มกำรตรวจสุ ขภำพมำเพื่อนำไปตรวจที่โรงพยำบำลที่ทำงสถำน
ฑูตกำหนดเท่ ำนั้น
5. สำหรับบุคคลที่ถือพำสปอร์ ตต่ ำงประเทศแต่ มถี ิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลำในกำรพิจำรณำผลวีซ่ำขึน้ อยู่กบั ทำงสถำนทูต)
*** กรุ ณำจัดเตรียมเอกสำรตำมที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ ำน ***
หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรียกสั มภำษณ์ ทำงบริษทั ฯ ขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำย และโปรดแต่ งกำยสุ ภำพ
ทั้งนีท้ ำงบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ ำหน้ ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่ เติมทำงบริษทั
ใคร่ ขอรบกวนท่ ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ ำวด้ วยเช่ นกัน
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นำ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทท์ ี่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้
พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานฑูต งด
ออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่าง
ด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่องจำกกำรท่ องเที่ยวนีเ้ ป็ นกำร
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ชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริษทั ตัวแทนในต่ ำงประเทศ ท่ ำนไม่ สำมำรถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ใน
กำรใช้ บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มผี ้ เู ดินทำงตำ่ กว่ ำ 15 ท่ ำน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทำงทรำบล่ วงหน้ ำก่ อน 10 วัน
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กรุ ณำกรอกข้ อมูลตำมควำมจริ ง
เพื่อประโยชน์ ในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียของท่ ำน
1. ชื่ อ - นำมสกุล(ภำษำไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นำมสกุลเดิม (ในกรณีที่มกี ำรเปลีย่ นชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________
สำเหตุในกำรเปลื่ยนชื่ อ-นำมสกุล _____________________________________________________________________
2. สถำนภำพ

โสด

แต่ งงำนจดทะเบียน

แต่ งงำนไม่ จดทะเบียน

หย่ ำ

หม้ ำย

3. ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้ำน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่ อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________________________
วันที่เริ่มทำงำน / ศึกษำ ____________________________________________________________________________
5. ที่อยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทำงำน / สถำนศึกษำ _____________________________________________________________________
7. ตำแหน่ งหน้ ำที่กำรงำน (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทำงำน_________________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทำงไปด้ วย _______________________________________________________________________
ควำมสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทำงร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศนีม้ ำก่ อนหรื อไม่

เคย

10. ท่ ำนเคยโดนปฎิเสธวีซ่ำจำกสถำนฑูตใดหรื อไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย
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ไม่ เคย

