รหัสทัวร์ : THE9-QF-AU-18MAR-8MAY17H

8 วัน แทสมาเนีย เกรทโอเชี่ยน

โปรโมชั่นพิเศษ...สายการบินแควนตัส แอร์ เวย์ ส
เริ่มต้ น ….

88,800 บาท

(บินเข้ า โฮบาร์ ต – บินออก เมลเบิร์น)
โฮบาร์ ต - ริชมอนด์ – พอร์ ทอาเธอร์ – ล่องเรื อสู่ เกาะแทสมัน - อุทยานแห่ งชาติแทสมัน
สวนอนุรักษ์ แทสมาเนียนเดวิล – แทสมันอาร์ ก – โบล์วโฮล – อุทยานแห่ งชาติเฟรซิเนท์ – บีเชโน
เซนต์ เฮเลน - เบย์ ออฟไฟร์ - ลอนเซสตัน – เดวอนพอร์ ท – ขึน้ เรื อข้ ามฟากสู่ แทสมาเนีย – เมลเบิร์น
เกรทโอเชี่ยนโรดส์ - (พิเศษ เมนู กุ้งมังกร และ หอยเป๋าฮื้อ)

ราคาทัวร์ 88,800 : 18-25 มี.ค. / 28 เม.ย.- 5 พ.ค.
ราคาทัวร์ 92,800 : 9-16 เม.ย./ 1- 8 พ.ค.

รหัสทัวร์ : THE9-QF-AU-18MAR-8MAY17H
วันแรก

กรุ งเทพมหานคร

15.15 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน N (แถว N) ประตูทางเข้าที่ 7 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เชคอินสายการบินแควนตัส แอร์ เวย์ส (QF) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ เมืองซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF 024 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหาร 2 มื้อระหว่างเที่ยวบินสู่ เมืองซิดนีย ์

18.15 น.
วันทีส่ อง

ซิดนีย์ – โฮบาร์ ต – ริชมอนด์

07.40 น.
10.00 น.
11.15 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองซิดนีย ์ (SYD) ประเทศออสเตรเลีย
ออกเดินทางสู่ เมืองโฮบาร์ต (Hobart) โดยเที่ยวบินที่ QF1509 ของสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ส
เดินทางถึงสนามบิน เมืองโฮบาร์ต ประเทศออสเตรเลีย
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กฎหมายออสเตรเลียไม่อนุญาตให้นาเข้า อาหารสด และพืชผัก)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโฮบาร์ต (Hobart) เมืองหลวงของรัฐแทสมาเนีย ที่เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง เป็ น
เมื องที่ เก่ าแก่ ที่สุดลาดับที่ 2 รองลงมาจากซิ ดนี ย ์ จากการก่ อตั้งเมื องในออสเตรเลี ยเมื่อปี ค.ศ.1803 เมือง
โฮบาร์ ต ตั้ ง อยู่ ค ร่ อมสองฝั่ ง ของ ปากแม่ น้ าเดอร์ เ วนท์ (Derwent
River) โดยมี ภู เ ขาเวลลิ ง ตั น
(Mt. Wellington) เป็ นฉากหลัง ทั้งนี้ โฮบาร์ ตอุดมไปด้วยมรดกจากยุคอาณานิ คม ความงามของธรรมชาติ และ
บรรยากาศของเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยความรื่ นเริ งของบาร์ และร้านอาหารในเมืองยามค่าคืน นาท่านเดินทางสู่
อลิซาเบธสตรี ท (Elizabeth St Mall) ศูนย์ขอ้ มูลนักท่องเที่ยว ธนาคาร และที่ทาการไปรษณี ยห์ ลักบนถนน
อลิซาเบธ แวะชม ซาลาแมนกาเพลส (Salamanca Place) ชุ มชนเล็กๆของชาวแทสมาเนี ย ที่เรี ยงรายไปด้วย
ตึ กเก่ า และอาคารโบราณในยุคอาณานิ คมอัง กฤษ ซึ่ งตลาดนัดแห่ งนี้ จะเปิ ดขายของเฉพาะวันเสาร์ เท่ านั้น
จัดว่าเป็ นย่านสิ นค้าประเภทงานฝี มื อและงานออกแบบศิ ลปะแห่ งใหญ่ที่สุดของออสเตรเลี ยทีเดี ยว มีสินค้า
เครื่ องใช้ท้ งั ของมื อหนึ่ งและมื อสองสภาพดี ราคาถู กมาวางขายมากมาย ทั้งเสื้ อผ้า ของที่ระลึ ก เครื่ องหนัง
เซรามิค รวมทั้งพืชผักผลไม้และดอกไม้ลว้ นแล้วแต่น่าซื้ อไปหมด (***ตลาดซาลามังก้ า เปิ ดให้ บริ การเฉพาะ
วันเสาร์ ) เดินลัดเลาะเข้าสู่ ย่านแบตเตอรี่ พอ้ ยน์ท (Battery Point) ซึ่ งเป็ นเขตชุมชนโบราณสมัยอาณานิคมยุค
ต้นๆที่ได้รับการรักษาสภาพไว้เป็ นอย่างดี ผ่านชมหมู่อาคารโบราณที่สง่างาม เช่ น Arthur Circus Cottages,
โบสถ์เซนต์ และพิพิธภัณฑ์ Van Diemen's Land Folk Museum อาคารสมัยจอร์ เจียนที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นที่ซ่ ึ งได้รับ
การจัดแต่งภูมิทศั น์ไว้อย่างงดงาม นาท่านเดินทางสู่ เมืองริ ชมอนด์ (Richmond) (ระยะทาง 26 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเล็กๆทางตอนเหนื อของนครหลวงโฮบาร์ ต ที่เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมเก่าแก่
ยุคศตวรรษที่ 19 บ้านเรื อนทรงโบราณจัดวางตามผังเมื องท่ามกลางภู มิทศั น์ที่สวยงาม นาท่ านผ่านชม
โบสถ์เซนต์จอห์น (St. John’s Church) ซึ่ งเป็ นโบสถ์นิกายคาทอลิก เก่าแก่ที่สุดในประเทศ แวะถ่ายรู ปกับ
สะพานริ ชมอนด์ (Richmond Bridge) สะพานที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย สร้างจากหิ นทรายโดยนักโทษเมื่อ
ปี ค.ศ.1823

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน (เมนูก้ งุ มังกร และหอยเป๋าฮื้อ)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Best Western Hobart Hotel **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)
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วันทีส่ าม
เช้า

ล่ องเรื อสู่ เกาะแทสมัน – พอร์ ทอาเธอร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ พอร์ ทอาเธอร์ (Port Arthur) (ระยะทาง 82 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง)
อดี ตเมืองคุกแห่ งคาบสมุทรแทสมันที่มีฉลามชุ กชุ ม เหมาะสาหรับจองจานักโทษในอดี ตอย่างยิ่ง นาท่าน
ขึ้นเรื อและผจญภัยสู่ เกาะแทสมัน (Tasman Island) เกาะที่ต้ งั อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของหมู่เกาะแทสมัน
และอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติแทสมัน อุทยานแห่งชาติที่เต็มไปด้วยหิ นและหน้าผาอันสวยงาม และอยูห่ ่ างจาก
โฮบาร์ ต เมืองหลวงของรัฐแทสมาเนี ยไปทางตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นรู ้จกั กันดี ถึงหน้าผาริ มทะเลที่สูงลิบและ
หิ นที่มีรูปทรงขนาดใหญ่สวยงามแปลกตา ท่านจะได้ชมความงามของแทสมันอาร์ ก (Tasman Arch) อีกหนึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความโดดเด่นทางด้านลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่ งชาติแทสมัน หน้าผารู ปทรง
แปลกซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นถ้ าหรื ออุโมงค์ขนาดใหญ่ที่ถูกสร้ างขึ้นโดยการกระทาของคลื่ นทะเลซัดเข้ากระแทก
นานนับศตวรรษ แรงดันมหาศาลของคลื่นประกอบกับบีบอัดอากาศที่เกิดจากการกระแทกหน้าผา ได้ส่งผลให้
เกิดรอยแตกแยกจนกลายเป็ นลักษณะภูมิประเทศที่แสนมหัศจรรย์ สร้างความประทับใจแก่ผมู ้ าเยือนเป็ นอย่าง
มาก จากนั้นผ่านชม โบลว์โฮล (Blow Hole) หน้าผาชั้นหิ นทรายที่ถูกแรงคลื่นจากทะเลซัดจนทะลุเป็ นโพรงใต้
น้ า พอคลื่นจากทะเลซัดเข้าหาโพรงจะเกิดมวลน้ าพวยพุ่งขึ้นสู งราวกับน้ าพุ และเดวิลคิทเช่น (Devil Kitchen)
หน้าผารู ปทรงแปลกตาจนเป็ นหนึ่ ง ในสถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ ไ ด้รับความนิ ยมจากนักท่ องเที่ ยวเป็ นอย่า งมาก
นอกจากนี้ ยงั มีโอกาสได้พบกับความน่ ารักของสัตว์นานาชนิ ด อาทิ แมวน้ า, ปลาโลมา และนกชนิ ดต่างๆ
เป็ นต้น (***การออกเรื อขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ ในกรณี ที่มีพายุหรื อลมแรง ไม่ สามารถออกเรื อได้ บริ ษัทฯจะ
คืนค่ าล่ องเรื อให้ ในราคากรุ๊ ปทัวร์ ที่จองเอาไว้ และสาหรั บเด็กอายุตา่ กว่ า 4 ขวบไม่ อนุญาตให้ ขึน้ เรื อเพื่อความ
ปลอดภัย)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมสวนประวัติศาสตร์ แห่งพอร์ ทอาเธอร์ (Port Arthur Historical Site) ซึ่ งมีการจัดแสดงเกี่ยวกับการ
เรี ยนรู ้ชีวิตนักโทษในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ซึ่ งเคยถูกใช้จองจานักโทษอุกฉกรรจ์กว่า 1,000 ชี วิตช่ วงกลาง
ศตวรรษที่ 18 ผ่า นชมโรงนอน ห้ องพัก นัก โทษ ห้ องสมุ ด โบสถ์ ซึ่ ง ปั จจุ บนั เป็ นหนึ่ งในสถานที่ ทาง
ประวัติศาสตร์ ที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

รหัสทัวร์ : THE9-QF-AU-18MAR-8MAY17H
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Best Western Hobart Hotel **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)
วันทีส่ ี่

สวนอนุรักษ์ แทสมาเนียนเดวิล – อุทยานแห่ งชาติเฟรซิเนท์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชม สวนอนุรักษ์แทสมาเนียนเดวิล (Tasmanian Devil Conservation Park) ชมความน่ารักของสัตว์
เจ้าถิ่ นของเกาะแทสมาเนี ยอย่างใกล้ชิด แทสมาเนี ยนเดวิล ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นสัตว์คุม้ ครองมาตั้งแต่
ปี ค.ศ.1941 ถึงแม้วา่ แทสมาเนียนเดวิลจะสามารถตกลูกคราวละประมาณ 30 ตัว แต่จะมีเพียงประมาณ 4 ตัว
เท่ า นั้นที่ มี ชี วิตรอด โดยแทสมาเนี ย นเดวิล ตัวเมี ย สามารถมี ลู ก ในกระเป๋ าหน้าท้องได้สู งสุ ดถึ ง 6 ตัว
ในระยะเวลานาน 3 เดือน นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ สันนิ ษฐานว่าแทสมาเนียนเดวิลได้สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินใหญ่
ของออสเตรเลียเมื่อประมาณ 3,000 ปี มาแล้ว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (เมนูซีฟู้ด)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเฟรซิ เนท์ (Freycinet National Park) (ระยะทาง 202 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.40 ชั่วโมง) ซึ่ งตั้งชื่ อตามนักเดิ นทางชาวฝรั่ ง เศส ชมทิวทัศน์อนั งดงาม ณ จุดชมวิว เหนื อ
อ่าวไวน์กลาสเบย์ (Wineglass Bay) ที่เทือกเขาสี เขียว น้ าทะเลสี ฟ้าและหาดทรายสี ขาวมาบรรจบกัน
แวะถ่ายรู ปกับประภาคารบนแหลม Cape Tourville ระหว่างทางท่านสามารถได้พบกับนกทะเลชนิ ดต่างๆ
ดอกไม้ป่าของแทสมาเนี ย นานาชนิ ด และน้ าใสแจ๋ วในแอ่งหิ นอย่า งใกล้ชิด จากนั้นนาท่านเดิ นทางต่อสู่
เมืองบีเชโน่ (Bicheno) (ระยะทาง 12 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที.)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Beachfront Bicheno Hotel *** หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า
เช้า

เบย์ออฟไฟร์ – ลอนเซสตัน – ขึน้ เรื อข้ ามฟากสู่ เมลเบิร์น
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์เฮเลน(St.Helens) (ระยะทาง 76 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชัว่ โมง) หนึ่งใน
เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงทางตอนเหนื อของเกาะแทสมาเนี ย นอกจากนี้ ยงั มีชื่อเสี ยงด้านการจัดการแข่งขัน
ตกปลาประจาเมืองอีกด้วย นาท่านชม เบย์ออฟไฟร์ (Bay of Fire) ตั้งชื่ อโดยกัปตันโทเบียส เมื่อปี ค.ศ.1773
เมื่อเขาพบเห็นการก่อกองไฟที่ชายหาดโดยชนพื้นเมืองชาวอะบอริ จิ้นส์ ชายหาดนี้ มีชื่อเสี ยงขึ้นชื่ อด้วยความ
ขาวของหาดทราย น้ าทะเลสี ฟ้าใส และหิ นแกรนิ ตสี น้ าตาล ซึ่ งสี น้ าตาลเหล่านี้ เกิดจากการเกาะตัวของไลเคน
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ อนุ สรณ์ไม้แกะสลักแด่ผลู ้ ่วงลับ (Legerwood Carved Memorial Tree) ในชุมชนเล็กๆ
ของเมืองเลเกอร์ วดู ้ (Legerwood) ซึ่ งรู ปแกะสลักไม้ต่างๆนั้นถู กสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แก่ทหารผูเ้ สี ยชี วิต
จากสงครามโลกครั้งที่ 1 นาท่านสู่ หมู่บา้ นลาเวนเดอร์ ไบรด์สโตว์ (Bridestowe Lavender Estate) ก่อตั้งขึ้นโดย
หนังปรุ งน้ าหอมตระกูลเดนนี่ ชาวอังกฤษที่เข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานเมื่อปี ค.ศ.1921 จากการบริ หารงานรุ่ นสู่ รุ่น
ทาให้ส ถานที่ แห่ งนี้ เป็ นหนึ่ งในฟาร์ มผลิ ตลาเวนเดอร์ ชื่อดัง และยังเป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ย วยอดนิ ย มที่ ผูค้ น
หลัง่ ไหลแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมในช่วงฤดู ร้อนอย่างไม่ขาดสายในแต่ละปี แต่แล้วก็ถูกขายกิ จการตกทอดแก่
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ครอบครั ว เรเวนเมื่ อ ปี ค.ศ.2007 อิ ส ระให้ ท่ า นเลื อกชมผลิ ตภัณฑ์ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ในหมู่ บ ้า น และถ่ า ยรู ป กับ
ทัศนียภาพของเมืองนี้
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองลอนเซสตัน (Launceston) (ระยะทาง 27 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที )
เมืองเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะแทสมาเนี ยที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจี เป็ นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม
มาก มีวฒั นธรรมอันรุ่ งเรื อง วิถีชีวติ ผูค้ นสงบ เรี ยบ ง่าย ตั้งอยูต่ น้ แม่น้ าทามาร์ แม่น้ าสายสาคัญของเมืองนี้ และ
ยังเป็ นแหล่งผลิตไวน์ช้ นั เยี่ยมของออสเตรเลีย นับเป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองแห่ งเกาะแทสมาเนีย
รองจากเมืองโฮบาร์ ต ถู กตั้งรกรากโดยชาวยุโรปตั้งแต่ปี ค.ศ.1806 และเป็ นหนึ่ งในเมื องที่ เก่ าแก่ ที่สุดใน
ออสเตรเลีย นาท่านชมเมืองซึ่ งเต็มไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแบบโกธิ ค โบสถ์ประจาเมือง อาคารรัฐสภา
โรงเบียร์ เก่าใจกลางเมือง หรื อที่ทาการไปรษณี ยเ์ ก่าแก่ที่มีหอนาฬิกาบอกเวลาอยูบ่ นหอคอย จากนั้นชมดอกไม้
หลากสี สันใน ซิ ต้ ีปาร์ ค สวนพฤกษศาสตร์ ของเมืองนี้ ซึ่ งมีดอกวิสทีเลีย ที่ได้ชื่อว่าเป็ นไม้เลื้อยที่สวยและหอม
ที่สุดในโลกในสวนแห่ งนี้ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อดาเวนพอร์ ท (Devanport) เพื่อเชคอินลงเรื อเฟอร์ รี่
ข้ามฟากสู่ เมืองเมลเบิร์น

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารในเรื อ Spirit of Tasmania
นอนหลับพักผ่ อนบนเรื อเฟอร์ รี่ข้ามฟาก SPIRIT OF TASMANIA
(เรื อใช้ เวลาข้ ามฟากประมาณ 11 ชั่วโมง แนะนาให้ ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็ก)

วันที่หก
เช้า
06.00 น.

เมืองเมลเบิร์น – จตุรัสเฟดเดอเรชั่ น สแควร์ – โบสถ์ เซนต์ แพทริค – ตลาดควีนวิคตอเรีย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองเมลเบิร์น (Melbourne)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) เมืองที่มีลกั ษณะโดดเด่นไม่เหมือนที่ใด ในบรรยากาศนครแห่ ง
ความทันสมัย แต่ยงั คงสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ผสมผสานกลมกลืนทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม มีภตั ตาคารชั้น
ดี แหล่งช้อปปิ้ งชั้นยอด และรถรางอันมีชื่อ ที่ทาให้เมืองเมลเบิร์น ได้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นหนึ่ งในเมืองที่มีระบบการ
คมนาคมสาธารณะในเมืองที่ดีที่สุดในโลก นอกจากนี้เมืองเมลเบิร์นยังได้รับผลโหวตให้เป็ นเมื องที่น่าอยูท่ ี่สุด
ในโลกสามปี ติ ด ต่ อกัน โดย EIU เมื่ อ ค.ศ.2012-2014 นาท่ า นผ่า นชม ย่า นจตุ รั ส เฟดเดอเรชั่น สแควร์
(Federation Square) อีกหนึ่ งจัตุรัสที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณใจกลางเมืองเมลเบิร์น และยังเป็ นจุดเชื่ อมศูนย์กลางเมืองกับ
แม่น้ ายาร์ ร่า นาท่านผ่านชม สวนฟิ ซรอย (Fitzroy Garden) สวนสาธารณะในกลางนครเมลเบิร์น สร้างขึ้นเมื่อ
ปี ค.ศ.1848 และครอบคลุมพื้นที่สีเขียวอาณาเขตกว่า 64 เอเคอร์ นับเป็ นหนึ่ งในกว่าสิ บสวนสาธารณะที่ทาให้
เมลเบิร์นได้รับสมญานามว่า เป็ นเมืองแห่งสวนสาธารณะ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ บ้านกัปตันคุ๊ก (Captain Cook
Cottage) หรื อชื่ อเต็ม กัปตัน เจมส์ คุ๊ก ยอดนักเดินเรื อชาวอังกฤษ ผูซ้ ่ ึ งเดิ นเรื อสารวจบนคาบสมุทรแปซิ ฟิค
และค้นพบเกาะฮาวาย ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศออสเตรเลีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
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บ่าย

นาท่านถ่ายรู ปกับ โบสถ์เซนต์แพทริ ค (St.Patrick Cathedral) โบสถ์โรมันคาธอลิคสไตล์โกธิ ค สร้างขึ้นเมื่อปี
ค.ศ.1858 มียอดหอคอยสวยงามสู งกว่า 105 เมตร นอกจากนี้ พระสันตะปาปาโป๊ ปจอห์นปอลที่สอง เคยเสด็จ
มาเยือนโบสถ์แห่ งนี้ เมื่อปี ค.ศ.1986 จากนั้นนาท่านสู่ ตลาดควีนวิคตอเรี ย (Queen Victoria Market) ตลาดใจ
กลางเมืองบนพื้นที่กว่า 17 เอเคอร์ ซึ่ งนับเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในซี กโลกใต้ (Southern Hemisphere) ภายใน
ตลาดแบ่งเป็ นโซนอย่างชัดเจน ทั้งตลาดผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิ ด ซึ่ งมีท้ งั ผลไม้ทอ้ งถิ่นและแบบนาเข้าจาก
ต่างประเทศ ตลาดเนื้ อและปลา ซึ่ งพ่อค้านามาขายแบบสดๆเกื อบทุกวัน นอกจากนี้ ยงั มีร้านเบเกอรี่ ร้ านขาย
สิ นค้าพื้นเมือง ของฝากต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย (***ตลาดปิ ดทาการในวัน
จันทร์ และวันพุธ หากตรงกับวันดังกล่ าว ทางทัวร์ จะนาท่ านเที่ยวชมสถานที่อื่นแทน)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Rydges Melbourne Hotel **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

เกรทโอเชี่ยนโรดส์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางผ่าน เส้นทางสายเกรทโอเชี่ยนโรดส์ (Great Ocean Road) เส้นทางเลียบชายฝั่งทางตอนใต้ที่มี
ชื่อเสี ยงดับโลกของออสเตรเลีย ผ่านหนาผาอันสู งชัน ประปรายด้วยรี สอร์ ทสาหรับนักท่องเที่ยว และเขตป่ า
ฝนอันเขียวขจี ท่านจะได้เพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติอนั สวยงาม พร้อมจุดชมวิวที่มีความแปลกตา ไม่วา่ จะเป็ น
ทเวลฟ์ อโพสเทิล (Twelve Apostles) หรื อที่รู้จกั กันในนาม "หิ นสาวกทั้ง 12 ของพระคริ สต์" แท่งหิ นปูนที่ถูก
ธรรมชาติสลักให้มีรูปทรงแปลกและแตกต่างกันไป เรี ยงรายกระจายอยู่บริ เวณชายหาด จานวน 12 ต้น ซึ่ งมี
การผุกร่ อนไปแล้ว 2 ต้น ปั จจุบนั เป็ นอีกหนึ่ งจุดท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกมากที่สุดแห่ ง
หนึ่งในออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยงั มี ดิ ลอค อาท จอร์ จ (The Loch Ard Gorge) แท่งหิ นรู ปโค้งขนาดใหญ่กลาง
ทะเลใกล้ชายฝั่ ง ซึ่ งถู กน้ าทะเลกัดเซาะตรงกลางจนทะลุ ก่อให้เกิ ดรู ปร่ าง คล้ายสะพานโค้ง และ ลอนดอน
บริ ดจ์ (London Bridge) หินกลางทะเลซึ่งมีลกั ษณะคล้ายสะพานที่ขา้ มแม่น้ าเทมส์ในกรุ งลอนดอน
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมเส้นทางอันสวยงามแห่ ง สายเกรทโอเชี่ยนโรดส์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ
เส้นทางถนนสายนี้ จวบจนได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ นครเมลเบิร์น

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Rydges Melbourne Hotel **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีแ่ ปด

เมลเบิร์น – กรุ งเทพ

เช้า
05.00 น.
07.15 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast Box
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมลเบิร์น (MEL) เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองซิดนีย ์ (SYD) โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ส เที่ยวบิน QF410
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.25 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินเมืองเมืองซิดนีย ์ (SYD)
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานคร โดยสายการบินแควนตัส แอร์ เวย์ส เที่ยวบิน QF023
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 09.40 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุ งเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)

08.40 น.
09.50 น.
16.40 น.
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8 วัน แทสมาเนีย เกรทโอเชี่ยน
ราคาทัวร์ 88,800 : 18-25 มี.ค. / 28 เม.ย.- 5 พ.ค.
ราคาทัวร์ 92,800 : 9-16 เม.ย./ 1- 8 พ.ค.
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ก.พ. – เม.ย. 2559 เม.ย.-พ.ค. 2560
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
88,800
92,800
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
18,000
18,000
เด็กอายุ 3-11 ปี (ต้องเสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
85,800
89,800
เด็กอายุ 2-3 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
83,800
86,800
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
19,800
19,800
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่ มต้นที่ท่านละ(ราคาสามารถยืนยันเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
87,000
87,000
ราคาทัวร์ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) – Land only (BKK-HBA//MEL-BKK)
64,800
64,800
กรณี มีวซี ่าแล้ว หรื อ ไม่ตอ้ งยื่นวีซ่าหักค่าใช้จ่าย
ไม่รวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ ออสเตรเลีย (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ส (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 3 AUD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน เท่ากับ 21 AUD)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 AUD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน เท่ากับ 21 AUD)
 ค่าวีซ่าออสเตรเลีย (เข้า-ออกครั้งเดียว) ผูโ้ ดยสารต้องไปสแกนลายนิ้วมือที่สถานฑูต
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนาให้ท่านดูแลกระเป๋ าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 0-19วัน)
***ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มีผูเ้ ดินทาง ต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมืองและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถู กปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุ คคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
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ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายน้ าหนักส่ วนเกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
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การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน) โดยปกติ ประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุ มค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า
คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

เอกสารทีใ่ ช้ ยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วออสเตรเลีย
ใช้ เวลาประมาณ 10 วันทาการ และ ห้ ามดึงเล่มออก ทุกกรณี และ ต้ องโชว์ ตัวเนื่องจากต้ องสแกนลายนิว้ มือ
เอกสารทีต่ ้ องเตรียม ก่อนยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย มีดังนี้
1.
2.
3.
4.

แบบฟอร์มขอยืน่ วีซ่า พร้อมลายเซ็นผูย้ นื่ ขอวีซ่า
(***สถานทูตออสเตรเลีย เคร่ งครัดเรื่ องลายเซ็นมาก จาเป็ นต้องเซ็นให้ตรงกับหน้าหนังสื อเดินทางเท่านั้น)
หนังสื อเดินทาง (Passport) ซึ่งมีอายุมากกว่า 6 เดือน และ มีหน้าว่างสาหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าคู่
สาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมหน้าที่แสดงรายละเอียดของผูส้ มัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด
รู ปถ่ายสี 1 รู ป เขียนชื่อผูข้ อยืน่ วีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษไว้ดา้ นหลังรู ป






5.
6.
7.
8.

9.

รู ปถ่าย อายุไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 4.5 x 3.5 ซม.
ขนาดจากคางถึงขอบผมด้านบนไม่เกิน 3 ซม.
ภาพสี พื้นหลังเรี ยบ
หน้าตรง และใบหน้าชัดเจน

สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนสมรส
สาเนาสูติบตั ร หากอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี บริ บูรณ์
** ถ้าเด็กอายุต่ากว่า 16 ปี เดินทางโดยลาพัง หรื อไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสื อแสดงความยินยอมจากบิดา
และมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้**
หลักฐานซึ่ งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรื อมีทุนทรัพย์เกื้ อหนุนเพียงพอที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่าน และ
สมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางด้วยกับท่าน ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพานักในประเทศออสเตรเลียเช่น หากแสดง สมุดบัญชี เงิน
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10.

11.

ฝากธนาคารท่านต้องแสดงสมุดตัวจริ งพร้อมสาเนาที่มีรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (สมุดเงินฝาก ตัวจริ งจะส่ งคืนให้ภายหลัง
พร้อมจดหมายแจ้งผลวีซ่า)
ในกรณี ที่มีผสู ้ นับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านโปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินของผูน้ ้ นั รวมถึง
หลักฐานการติดต่อระหว่างกัน เช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รู ปถ่าย และ หลักฐานการโอนเงินหาก
ได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของสปอนเซอร์
หลักฐานการประกอบอาชีพ ในกรณี ที่ผสู ้ มัครประกอบอาชี พ ให้แสดงหลักฐานปั จจุบนั เช่นจดหมายต้นฉบับจากนายจ้าง ระบุ
ตาแหน่งหน้าที่ การงาน เงิ นเดื อนรายได้ และระยะเวลาที่ อนุ ญาตให้ลาพัก / ผูม้ ีกิจการของตนเองโปรดแสดงหลักฐาน การเป็ น
เจ้าของกิจการ เช่นทะเบียนการค้า ทะเบียนหุน้ งบดุลประจาปี ที่แสดงให้เห็นว่ากิจการของท่านยังคงดาเนิ นอยู่ / กรณี เป็ นนักเรี ยน
นักศึกษา ให้ใช้จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา

