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***ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์***
 ชมความงดงามของเมืองเมลเบิรน์
 เข้าชมกระท่อมกัปตันคุก้
 อิสระช้อปปิ้ ง หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เกรทโอเชี่ยนโร้ท หรือ
สถานี รถไฟจักรไอน้ าโบราณ + ดูนกเพนกวินเกาะฟิ ลลิป

กำหนดกำรเดินทำง

มิถุนายน 2560
สิ งหาคม 2560
กันยายน 2560

7-11, 14-18, 21-25, 28 มิถุนายน – 02 กรกฏาคม
2-6, 16-20, 23-27
6-10, 13-17, 20-24

รหัสทัวร์ : THG6-TG-AU-7JUN-24SEP17H
วันแรก
21.00 น.

00.05 น.
วันทีส่ อง
13.05 น.
กลำงวัน
บ่ ำย

สนำมบินสุ วรรณภูมิ – เมลเบิร์น
คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ สำยกำรบินไทย แอร์ เวย์ (TG) เจ้าหน้าที่ตอ้ นรับและอานวยความ
สะดวกก่อนการเดินทาง
** หมำยเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมำยห้ ำมนำเข้ ำ พืชผัก อำหำรสด และแห้ งทุกชนิดเข้ ำเมือง)
ออกเดินทำงสู่ เมลเบิร์น โดยสำยกำรบินไทย แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ TG 465
เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่ อมกัปตันคุ้ก – สวนฟิ ตซอย
เดินทำงถึงถึงเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ( เวลำท้ องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่ ำไทย 4 ชม.) หลังผ่านพิธีตรวจคน
เข้าเมือง รับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่าน ชมเมื องเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรี ยมีชื่อเสี ย ง โก้หรู สะดวกสบาย สวยงาม มีผคู ้ นหลายชาติ
หลายภาษาในเรื่ องการพักผ่อนและท่องเที่ยว และเหมาะสมกับการพักผ่อนเป็ นอย่างยิง่ ผสมผสานสิ่ งที่เก่าแก่ที่ดีที่สุด
ในโลกเข้ากับสิ่ งใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว มีสถานที่เด่นๆ ที่เป็ นมรดกตกทอดรักษากันมาแต่โบราณ เช่ น ทิวทัศน์ถนน
โอลเดอร์ ฟลีท และเมลเบิร์น ออบเซอร์ เวชัน่ เดค บนถนนคอลลินส์ มีศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ของประเทศ สิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนา ร้ านจาหน่ ายสิ นค้าให้เลือกมากมาย นาท่านผ่านชม อำคำรรั ฐสภำ เมลเบิร์น
(MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็นอาคารรัฐสภาแห่ งแรก
ของออสเตรเลีย ตั้งอยูร่ ิ มถนน SPRING STREET ซึ่ งด้านหน้าของอาคาร
รัฐสภานี้ คือปลายสุ ดของถนน BOURKE STREET ก่อสร้ างตามแบบ
สถาปั ตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศในซี กโลก
ใต้ มีหอ้ งต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตาราง
เมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริ จิ้นหลายพันชิ้ น
จุ ด เด่ น อยู่ที่ เ สาธงขนาดใหญ่ สู ง เด่ น เป็ นสง่ า ที่ ใ ช้เ วลาก่ อ สร้ า งนานถึ ง 8 ปี จากนั้น น าท่ า นเข้า ชมสวนฟิ ตซอย
(FITZROY GARDENS) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ เจ้าของฉายา GARDEN CITY อยูบ่ ริ เวณ LANSDOWNER
STREET อุดมไปด้วยต้นไม้ร่มรื่ นและดอกไม้นานาพันธุ์ที่จะออกดอกสวย
สะพรั่ ง ตามฤดู ก าลที่ ส วนแห่ ง นี้ เป็ นที่ นิ ย มในการถ่ า ยรู ป อี ก ด้ว ย เพราะ
บรรยากาศธรรมชาติ แ สนสวย เชิ ญ ชมสวนสาธารณะฟิ ตซรอย ตั้ง ชื่ อ ตาม
ท่านผูว้ ่าการ เซอร์ ชาร์ ล ออกุสตุส ฟิ ตซอย สวนแห่ งนี้ มีอายุเก่าแก่กว่า 150 ปี
ภายในร่ มรื่ นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิ ด อาคารเรื อนกระจกที่เพาะพันธุ์พืชต่างๆ
นาท่านเข้าชม กระท่ อมกัปตันคุ้ก (CAPTAIN COOK'S COTTAGE)
กระท่อมนักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก เป็ นผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1770 กระท่อมนี้ เป็ นบ้าน
ของกัปตันคุก๊ บ้านกัปตันคุก๊ ต่อมาท่านเซอร์ รัสเซี ย กริ มเวล ได้ซ้ื อมาจากอังกฤษ โดยรื้ ออิฐออกมาทีละก้อน แล้วถูก
ลาเลียงมาทางเรื อ และมาประกอบใหม่ที่นี่ นามาตั้งไว้ที่สวนฟิ ทซ์รอย เมื่อปี 1934 เพื่อเป็ นของขวัญครบรอบหนึ่ งปี
ของรัฐวิคตอเรี ย และเพื่อเป็นเกรี ยติแก่กปั ตันคุก๊ ที่มาค้นพบประเทศออสเตรเลีย ภายในบ้านบางอย่างเป็นของดั้งเดิม
บางอย่างก็เป็ นของที่ทาเลียนแบบขึ้นมาใหม่ นาท่าน ผ่ ำนชมโบสถ์ เซนต์ แพททริค (THE CATHEDRAL OF ST.
PATRICK ) เป็ นโบสถ์คริ สต์ นิ กายโรมันคาทอลิก ตั้งตระหง่านสวยงามและโอ่อ่าเป็ นอย่างมาก สร้ างขึ้นด้วย
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คใน ค.ศ.1858 จนถึ ง ตอนนี้ มี อายุเกื อ บ 150 ปี แล้ว ถื อเป็ นโบสถ์ที่เ ก่ าแก่ อ ย่า งมากของ
เมลเบิร์น ยอดแหลมๆ สร้างในแบบโกธิ คที่สวยงามและใหญ่โตมากๆ ออกแบบโน WILLIAN WARDAL ลงมือ
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สร้ างในปี 1863 จนถึงปี 1939 จึ งได้แล้วเสร็ จ ตัวโบสถ์สร้ างขึ้นด้วย BLUESTONE ประดับตกแต่งด้วย STAIN
GLASS ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่มีท่อลมถึง 4500 ท่อ
 อิสระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั MERCURE WELCOME HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีส่ ำม

อิสระช้ อปปิ้ ง – หรื อซื้อ OPTIONAL TOUR (1.เกรทโอเชี่ยนโร้ ท 2.สถำนีรถไฟจักรไอนำ้ โบรำณ + ดูนกเพนกวิน )

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
** ท่ ำนสำมำรถ ซื้อทัวร์ เพิม่ เติม **
1. เกรทโอเชี่ ยน โร้ ท (GREAT OCEAN ROAD) เส้นทางสายโรแมนติค ซึ่ งเป็นแนวชายฝั่งที่สวยงามที่สุดใน
ออสเตรเลีย อยูท่ างตอนใต้ของเมืองเมลเบิร์น เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับ
ความนิ ย มมากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ งในรั ฐ วิ ค ตอเรีย เชิ ญ ชมอ่ า วอัน มี เ สน่ ห์
ชายหาดทรายขาวละเอี ย ด และผาหิ น ที่ ผุก ร่ อ นไปตามแรงน้ า แรงลม
ธรรมชาติที่มีรูปร่ างแปลกตา อีกทั้งยังเป็นสถานที่ พักผ่อนตากอากาศที่ดี
แห่ งหนึ่ งที่ ร ายล้อม ด้ว ยรี สอร์ ทมากมายที่ สร้ างด้วยถาปั ตยกรรมสมัย
ศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวที่ความสวยงามแตกต่างกันเดินทางสู่ พอร์ ตแคมเบลล์ (PORT CAMPBELL)
หมู่บา้ นชาวประมงอันทันสมัยของชาวออสซี่ เชิญสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิ ฟิคและลักษณะ
ภู มิ ป ระเทศที่ ไม่ เ หมื อ นที่ ใดๆในโลก ถื อเป็ นเมื องท่ า เล็ก ๆแห่ งต านานของสิ บสองนักบุ ญในศาสนาคริ สต์ของ
ออสเตรเลีย ที่เรี ยกว่า "TWELVE APOSTLES" ซึ่งเป็ นรู ปหิ นแกะสลักที่ดูน่าเกรงขาม12แนวโขดหิ นเหนือน้ าทะเล
มีอายุประมาณล้านปี มีนกั ท่องเที่ยวมาแวะเที่ยวมาก เพราะที่นี่มีความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ได้ดื่มด่า
หลงใหลไปกับเสน่ห์ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิ ยมมากในรัฐวิคตอเรี ย THE TWELVE
APOSTLES ซึ่ งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาคริ สต์ เป็ นสถานที่ยอดนิยม ที่ใช้ถ่ายทาภาพยนตร์ จากทัว่
โลก เกิ ด จากการแตกตัวของชายฝั่ งทะเล อันเนื่ องมาจากการกัดเซาะของคลื่นลมจากมหาสมุทรแปซิ ฟิค ที่พดั เอา
ความเย็นและความชุ่มชื้นมาจากขั้วโลกใต้สู่ทวีปออสเตรเลีย แหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัตว์โลกใต้ทะเลจากนั้นเดินทาง
กลับสู่ เมลเบิร์น
GREAT OCEAN ROAD (มีคนขับ, อำหำรกลำงวัน 1 มื้อ ไม่ มีอำหำรเย็น)
**5 คนขึน้ ไป รถ 12 ทีน่ ั่ง คนละ 6,000 บำท / 10 คนขึน้ ไป รถ 19 ทีน่ ั่ง คนละ 4,600 บำท**
2. สถำนีรถไฟจักรไอนำ้ โบรำณ + เกำะฟิ ลลิป – ดูนกเพนกวิน สถานีรถไฟจักรไอน้ าโบราณ ซึ่ งแต่เดิมเคยใช้เป็น
เส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่ งสิ นค้าเปิ ดให้บริ การในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ
ปั จจุ บนั ได้ถูกดัดแปลงนามาใช้ในการท่องเที่ ยวชมป่ า นาท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ าโบราณ เพื่อชมทัศนี ยภาพอัน
สวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนัง่ ห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนี ยภาพ
ตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุ บเขาและป่ าสู งที่ยงั คงความสมบูรณ์ สวนธรรมชำติเกำะฟิ ลลิป อยู่ห่างจากของเมือง
เมลเบิร์น 137 กิโลเมตร ทางตอนใต้ตามเส้นทางสายเซาท์กิปส์แลนด์ นัง่ รถประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยเดินทางข้ามมายัง
เกาะ มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซึ่ งเปิ ดบริ การมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 เชิ ญ
เพลิ ดเพลิ นกับบรรยากาศสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ มปศุ
สัตว์มีท้ งั วัวเนื้อ, วัวนม, แกะ และม้า เป็ นต้น ซึ่งบรรยากาศคล้ายกับประเทศ
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ชมฝูง เพนกวิ น เขตอนุ รั ก ษ์ธ รรมชาติ เกาะฟิ ลลิ ป เขต
อนุ รักษ์นกเพนกวินแห่ งทะเลใต้ มีอาคารนิ ทรรศการรู ปภาพ และเรื่ องราว
เกี่ยวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป ถือได้ว่า
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เป็ นเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เชิ ญพบกับความอัฒจรรย์ บริ เวณชายหาดซัมเมอร์ แลนด์ เพื่อรอชมพาเหรด
เพนกวิน ทุก ๆ เย็น เพนกวินจะเดิ นพาเหรดขึ้นจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแต่เช้า เป็ นวิถีธรรมชาติที่
เกิดขึ้นทุกวัน สร้างความประทับใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
สถำนีรถไฟจักรไอนำ้ โบรำณ + เกำะฟิ ลลิป – ดูนกเพนกวิน (มีคนขับ, นั่งรถไฟ, อำหำรกลำงวัน 1 มื้อ อำหำรเย็น 1 มื้อ)
**5 คนขึน้ ไป รถ 12 ทีน่ ั่ง คนละ 6,200 บำท, 10 คนขึน้ ไปรถ 19 ทีน่ ั่ง คนละ 4,900 บำท**
 อิสระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั MERCURE WELCOME HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
อิสระช้ อปปิ้ ง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
*** อิสระตำมอัธยำศัย ***
** สถำนทีแ่ นะนำ ** ท่านสามารเดิน เที่ยวชม ในเมืองได้
 ROYALBOTANICGARDENS
เป็ นสวนพฤษศาสตร์ที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก พื้นที่ของสวนมีลกั ษณะเหมือนเนินตั้งอยูข่ า้ งแม่น้ ายาร์รา ท่าน
สามารถดูหงส์ดาว่ายน้ าอย่างสง่างาม หรื ออาจเดินเล่นบนสนามหญ้าที่มีตน้ ไม้พ้นื เมืองแปลกๆ ของออสเตรเลีย อยู่
นับพันชนิด และเป็ นสถานที่ปิคนิค ของคนเมือง เมลเบิร์น
 FLINDERS STREET STATION
สถานี รถไฟแห่ งแรก ออสเตรเลีย ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยูก่ ลางเมือง นับได้ว่าเป็นมีสถาปั ตยกรรมคลาสสิ ค อายุกว่า
100 ปี มีความสาคัญเหมือนเป็ นศูนย์กลางของสถานีรถไฟประจาเมือง คล้ายกับสถานีรถไฟหัวลาโพงของบ้านเรา
QUEEN VICTORIA MARKET
ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ที่สาคัญสิ นค้าราคาไม่แพง มีท้ งั ส่ วนที่เป็ นตลาดสด ขายผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และตลาด
ขายของใช้ เสื้ อผ้า รองเท้า ของที่ระลึก สะอาดและจัดโซนไว้อย่างเป็ นระเบียบ
MELBOURNE MUSEUM
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ ตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์โดดเด่นสะดุดตา ด้วยรู ปทรงกล่องสี่ เหลี่ยมที่มีสีสนั
ขนาดใหญ่ อาคารแบ่งเป็ น 6 ชั้น อยูใ่ ต้ดิน 3 ชั้น เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบทันสมัย เหมาะสาหรับเด็ก ๆ นักเรี ยน และ
นักศึกษาที่จะเข้ามาหาความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ภายในมีร้านค้า ร้านอาหารเครื่ องดื่ม โรงภาพยนตร์ ICE
(INTERACTIVE CINEMA EXPERIENCE) ที่มีจอภาพขนาดใหญ่ ระบบเสี ยงรอบทิศทาง และทุกที่นงั่ มี
จอคอมพิวเตอร์ให้ผชู ้ มได้แสดงความคิดเห็น ควบคุมการเดินเรื่ อง เล่นเกมส์ต่าง ๆ ร่ วมกัน นอกจากนี้ ยังมีป่าไม้ซ่ ึง
ทาจาลองไว้เหมือนจริ ง มีสตั ว์ต่าง ๆ กว่า 20 ประเภท ต้นไม้พนั ธุ์ต่าง ๆ ร่ วม 10,000 ชนิด
MELBOURNE AQUARIUM
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ ายาร์ร่า และสร้างลึกลงไปใต้แม่น้ ายาร์ร่า โดยแยกประเภทของสัตว์น้ าชนิดต่าง ๆ ตาม
ระดับความลึกของน้ าที่มนั อาศัยอยู่ บนชั้นลอยมีสระหิ น ซึ่งสามารถมองเห็นเหล่าปลาดาว ปูเสฉวน นอกจากนี้ ยังมีตู ้
โชว์แมงกะพรุ นพันธุ์ต่าง ๆ ปะการัง รวมไปถึงมีโซนที่เป็ นอุโมงค์ลึกลอดใต้ทอ้ งน้ า ให้นกั ท่องเที่ยวชมสิ่ งมีชีวิตใต้
ทะเล โดยสามารถทดลองดาน้ าลงไปหยอกล้อกับปลาฉลามได้อีกด้วย
EUREKA SKYDECK 88
เป็ นอาคารสู งที่สุดของเมือง เมลเบิร์น บนชั้นที่ 88 ทุกสายตาจะได้มองเห็นวิวของกรุ ง เมลเบิร์น ในมุมมองแบบพา
โนรามา หรื อ 360 องศา เห็นแม่น้ า ยาร์รา ที่ไหลคดเคี้ยว เห็นการแบ่งผังเมือง เมลเบิร์นที่เป็ นระเบียบ นอกจากนั้น
ด้านบนยังมีกิจกรรมให้นกั ท่องเที่ยวเสี ยวเล่น ด้วยการไปยืนบนกระจกใส
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นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั MERCURE WELCOME HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

15.15 น.
20.35 น.

สนำมบินเมลเบิร์น – สนำมบินสุ วรรณภูมิ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
หลังอำหำรเช้ ำ อิสระเดินเล่ นช้ อปปิ้ ง ตำมอัธยำศัย
เดินเล่นช้อปปิ้ งย่าน เฟดเดอเรชัน่ สแควร์ FEDERATION SQUARE อยูใ่ จกลางเมืองเมลเบิร์น เป็ นจุดเชื่อมศูนย์กลาง
เมืองกับแม่น้ า ยาร์ ร่า เป็ นแหล่งรวมศิลปะสถาปั ตยกรรม งานเทศกาล วัฒนธรรม ที่พกั และมีลานเปิ ดกว้างสาหรับ
เป็ นที่สาธารณะ เฟดเดอเรชัน่ แสควร์ เป็ นที่ต้ งั ของศูนย์รวมศิลปะของออสเตรเลีย มี IAN POTTER CENTRE: NGV
AUSTRALIA และแกลลอรี่ อาร์ต 20 แกลลอรี่ กต็ ้ งั -อยูท่ ี่ เฟดเดอเรชัน่ แสควร์แห่งนี้จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ ง
ไม่ว่าจะเป็ น DAVID JONE และ MYER ที่ต้ งั อยูท่ ี่ถนน BOURKE STREET ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมสิ นค้า แบรนด์เนมชั้น
นา ไม่ว่าจะเป็ นครี ม , เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นอกจากนั้น ใกล้ ๆ กันยังมีร้านค้าชื่ อดัง ร้านอาหาร ร้านขายสิ นค้าที่
ระลึก อยูบ่ ริ เวณนี้
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทำงจำกสนำมบินเมลเบิร์น โดยสำยกำรบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 466
เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจตลอดกำรเดินทำง


*** สำยกำรบิน และโปรแกรมทีร่ ะบุไว้ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม ***

อัตรำค่ ำบริกำร
อัตรำค่ ำบริกำร
ผูใ้ หญ่
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

รำคำรวมตั๋วเครื่ องบิน
35,900.6,900.-

รำคำไม่ รวมตั๋วเครี่องบิน
22,900
6,900.-

*** โปรแกรมนีไ้ ม่ รวมค่ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย ท่ ำนละ 5,300 บำท***
ทิปคนขับรถและหัวหน้ ำทัวร์ ดูแลท่ ำนตลอดกำรเดินทำง วันละ 6 AUD/ท่ ำน/วัน
เพื่อขวัญและกำลังใจของเจ้ ำหน้ ำที่นะคะ
*** ในกำรเดินทำงในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ ำนขึน้ ไป ***
*** กรณีผ้ ูเดินทำงในคณะมีไม่ ถงึ 15 ท่ ำน อำจมีกำรปรับเปลีย่ นรำคำ ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มีแถมกระเป๋ำเดินทำงให้ นะคะ ***
รำคำไม่ รวมตั๋วคือรำคำที่ไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบินทั้งเที่ยวบินระหว่ำงประเทศ และ เทีย่ วบินภำยในประเทศ
*** รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม **
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อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
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 ทีจ่ ่ ำย 3%
รำคำนีไ้ ม่ รวมค่ ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ 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 งกับทำงบริษัทให้ 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 ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำออสเตรเลียไม่ ทนั กำหนดและทำงบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินทำงลูกค้ ำ
จะต้ องจ่ ำยเงินค่ ำทัวร์ ท้งั หมดก่ อนกำรออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรให้ บริกำร
กำรยกเลิกและกำรคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกำล เช่ น ปี ใหม่ สงกรำนต์ ช่ วงเดือนตุลำคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ ำก่ อน 45 วัน
จะไม่ เก็บค่ ำมัดจำ
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สำมำรถคืนเงินค่ ำตั๋วได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
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หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย ไม่ ทนั กำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบิน และ ผลวีซ่ำของ
ท่ ำนไม่ ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ ำทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด
เอกสำรในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
กรุณำเตรียมเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทำงบริษทั ฯ เพื่อทำวีซ่ำก่ อน 21 วันทำกำร
*** (เนื่องจำกกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย ต้ องใช้ เวลำในกำรยื่นวีซ่ำ 15 วันทำกำร) ***
เงื่อนไขในกำรพิจำรณำวีซ่ำ
กำรพิจำรณำอนุมัตวิ ซี ่ ำนั้นขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูตเท่ ำนั้น ทำงบริษทั ฯ เป็ นแค่ ตวั แทนยื่นวีซ่ำไม่ สำมำรถแทรกแซงกำร
พิจำรณำวีซ่ำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ ำนทีม่ เี อกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ ทจี่ ะเดินทำงไป
ท่ องเทีย่ วยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรทีร่ ะบุเท่ ำนั้น
** กรุณำเตรียมเอกสำรให้ ครบตำมทีส่ ถำนทูตกำหนด **
ตั้งแต่ วนั ที่ 3 พฤษภำคม 2559 เป็ นต้ นไป กระทรวงกิจกำรตรวจคนเข้ ำเมืองและพิทกั ษ์ เขตแดนจะเริ่มกำรเก็บข้ อมูลด้ ำนไบโอ
เมตทริกซ์ จำกผู้สมัครทุกท่ ำนทีส่ มัครขอวีซ่ำเพื่อเดินทำงไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่ำทุกท่ ำนจะต้ องมำติดต่ อทีศ่ ูนย์ ยื่นวีซ่ำออสเตรเลียด้ วยตนเองเพื่อสแกนลำยนิว้ มือ***
1.สำหรับบุคคลทัว่ ไป
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 เพื่อใช้ในการยืน่ ขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิม่ เติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต )ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐำนกำรเงินโดยใช้ สมุดเงินฝำกตัวจริง หรื อ Statement ทีอ่ อกจำกธนำคำร ย้ อนหลัง 6 เดือน อย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ง เท่ ำนั้น!!! ถ้ ำ
ให้ สำเนำสมุดเงินฝำกไม่ สำมำรถใช้ ยื่นวีซ่ำออสเตรเลียได้
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น)
1. กรณีทเี่ ป็ นพนักงำนบริษัททัว่ ไป 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
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ ต่อสถานทูตได้
2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ ทีเ่ ดินทำงพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสื อรับรองการเรี ยน (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สำหรับเด็ก ทีไ่ ม่ ได้ เดินทำงพร้ อมผู้ปกครองและอำยุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิม่ เติมดังนี้)
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาจากที่วา่ การอาเภอ
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สำมำรถใช้ บัตรประชำชนเด็กได้ )
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สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีทบี่ ิดำ หรื อ มำรดำเป็ นข้ ำรำชกำร : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สำหรับผู้ใหญ่ ที่อำยุเกิน 75 ปี
ต้ องซื้อใบประกันสุ ขภำพสำหรับผู้สูงอำยุทเี่ ดินทำงไปต่ ำงประเทศ (จำกบริษทั ประกันภัย) จำกนั้นยื่นเอกสำรทั้งหมดเข้ ำ
สถำนทูตออสเตรเลียไปก่ อนและจำกนั้นสถำนฑูตจะให้ แบบฟอร์ มกำรตรวจสุ ขภำพมำเพื่อนำไปตรวจทีโ่ รงพยำบำลทีท่ ำงสถำน
ฑูตกำหนดเท่ ำนั้น
5. สำหรับบุคคลทีถ่ ือพำสปอร์ ตต่ ำงประเทศแต่ มีถนิ่ พำนักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าได้
(ระยะเวลำในกำรพิจำรณำผลวีซ่ำขึน้ อยู่กบั ทำงสถำนทูต)
*** กรุณำจัดเตรียมเอกสำรตำมทีร่ ะบุเพื่อผลประโยชน์ ในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ ำน ***
หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรียกสั มภำษณ์ ทำงบริษทั ฯ ขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำย และโปรดแต่ งกำยสุ ภำพ
ทั้งนีท้ ำงบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ ำหน้ ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวก 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 (เล่มสีเลือดหมู)
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 องเทีย่ วนีเ้ ป็ นกำร
ชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ ำงประเทศ ท่ ำนไม่ สำมำรถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีทที่ ่ ำนปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ใน
กำรใช้ บริกำรนั้นทีท่ ำงทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีทมี่ ีผู้เดินทำงตำ่ กว่ ำ 15 ท่ ำน โดยทีจ่ ะแจ้ งให้ ผู้เดินทำงทรำบล่ วงหน้ ำก่ อน 10 วัน
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กรุณำกรอกข้ อมูลตำมควำมจริง
เพื่อประโยชน์ ในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียของท่ ำน
1. ชื่ อ - นำมสกุล(ภำษำไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นำมสกุลเดิม (ในกรณีทมี่ ีกำรเปลีย่ นชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________
สำเหตุในกำรเปลื่ยนชื่ อ-นำมสกุล _____________________________________________________________________
2. สถำนภำพ

โสด

แต่ งงำนจดทะเบียน

แต่ งงำนไม่ จดทะเบียน

หย่ ำ

หม้ ำย

3. ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้ำน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________________________
วันทีเ่ ริ่มทำงำน / ศึกษำ ____________________________________________________________________________
5. ทีอ่ ยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ทที่ ำงำน / สถำนศึกษำ _____________________________________________________________________
7. ตำแหน่ งหน้ ำทีก่ ำรงำน (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทำงำน_________________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลทีร่ ่ วมเดินทำงไปด้ วย _______________________________________________________________________
ควำมสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทำงร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศนีม้ ำก่ อนหรื อไม่

เคย

10. ท่ ำนเคยโดนปฎิเสธวีซ่ำจำกสถำนฑูตใดหรื อไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

