รหัสทัวร์ : THG6-TG-AU-7JUN-24SEP17H

***ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์***







ชมเมืองซิดนี ย ์
ชมกรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงประเทศออสเตรเลีย
ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนี ย ์
ผ่านชมสะพานซิดนี ยฮ์ าเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE)
โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นัง่ รถรางที่ชนั ที่สดุ
เต็มอิม่ กับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ หอคอยซิดนี ยท์ าวเวอร์

รหัสทัวร์ : THG6-TG-AU-7JUN-24SEP17H
กำหนดกำรเดินทำง

มิถุนายน 2560
สิ งหาคม 2560
กันยายน 2560
วันแรกของกำรเดินทำง
15.00 น.

19.20 น.

กลำงวัน

จากนั้น
คำ่

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 เทีย่ วบินที่ TG 475

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
07.10 น.

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

สนำมบินซิดนีย์ -โคอำล่ ำ ปำร์ ค – ชมกำรตัดขนแกะ – อุทยำนแห่ งชำติบลูเม้ ำท์ เท่ นส์ – นั่งรถรำง
ทีช่ ันทีส่ ุ ด – นั่งกระเช้ ำ – กรุงแคนเบอร์ ร่ำ (เมืองหลวง)

เดินทำงถึงสนำมบินคิงฟอร์ ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลำท้ องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่ ำไทย 3 ชม.)
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ สวนสั ตว์ KOALA PARK เที่ยวชมสวนสัตว์พ้ืนเมือง เพลิดเพลินไปกับการชมชี วิต
ธรรมชาติและความน่ ารักของเหล่าสัตว์พ้ืนเมืองนานาชนิ ดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ ให้ท่าน
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก ตาม อัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบบำร์ บีควิ
นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยำนแห่ งชำติบลูเม้ ำท์ เท่ น เจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่ งออสเตรเลีย หุ บเขาสี น้ าเงินที่เกิด
ทัศ นี ย ภาพอัน งดงามหุ บ เขาแห่ ง นี้ มี ภู มิ ท ัศน์ ค ล้า ยคลึ ง กับแกรนด์แ คนยอนที่ อ เมริ ก า เพี ย งแต่ ป ระกายสี น้ า เงิ น
ครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ ามันจากต้นยูคาลิปตัส ปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทาให้เกิดประกายสี น้ าเงิน
ดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ จากนั้นเที่ยวชม หุบเขำสำมพีน่ ้ อง
(THREE’S SISTER) ซึ่ งเป็ นยอดเขา 3 ลูก เรี ยงติดกัน ตามตานานเก่าแก่ของชาวอะบอริ จิ้น จากนั้นนาท่านสู่ สถำนี
รถรำงไฟฟ้ ำ (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนัง่ รถรางไฟฟ้าที่ดดั แปลงมาจากรถขนถ่านหิ นในสมัยก่อน
วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสู งชันถึง 52 องศา จากนั้นขึ้น กระเช้ ำ SCENIC CENDER เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์
เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo Point หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ ตวั เมืองซิ ดนีย ์ และให้ท่าน
ได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
นั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง แคนเบอร์ ร่ำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ระหว่างทางนาท่านชมทัศนียภาพสองข้าง
ทาง
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั CROWN PLAZA CANBERRA**** หรื อเทียบเท่ ำ
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วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

กลำงวัน

คำ่

กรุงแคนเบอร์ ร่ำ - ทะเลสำบเบอร์ เร่ กริฟฟิ นธ์ – อำคำรรัฐสภำ – อนุสำวรีย์สงครำม – ซิดนี่ย์

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
นาท่านชมกรุ งแคนเบอร์ ร่าเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ซึ่ งได้ชื่อว่ามีการจัดวางผังเมืองได้อย่างมีสวยงาม ชม
สถานที่สาคัญหลายแห่ งอาทิ ทะเลสาบเบอร์ เล่ยก์ ริ ฟฟิ นธ์ ซึ่ งเป็ นทะเลสาบขุดกว้างใหญ่ อยูใ่ จกลางเมือง ชม Captian
Cook Waterjetน้ าพุที่พงุ่ สู งถึง 140 เมตรนาท่านชมอาคารรัฐสภา ซึ่ งเป็ นอาคารรัฐสภาหลังใหม่และด้วยการออกแบบ
ที่ทนั สมัย เข้าชมตัวอย่างห้องประชุมและจัดเลี้ยงต่าง ๆ ภายใน และชมอนุสาวรี ยส์ งคราม ที่สร้างเพื่อเป็ นที่ระลึกของ
สมัยที่ทหารออสเตรเลียเข้าร่ วมรบในสงครามโลก ครั้งที่ 1 และ 2 พร้อมทั้งชมตัวอย่างเครื่ องบินชนิดต่าง ๆ และการ
จาลองเหตุการณ์การรบครั้งต่าง ๆ จากนั้นผ่านสถานทูตนานาประเทศจากย่านสถานทูตต่าง ๆ รวมทั้งสถานทูตไทย
ในกรุ งแคนเบอร์ร่า
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ เมือง ซิ ดนีย ์ นาท่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง แวะพักระหว่างทาง เข้าห้องน้ า
จุด ช้อปปิ้ ง ระหว่างทางก่อนเข้าเมืองซิดนีย ์
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั NOVOTEL OR HOLIDAY INN DARLING HARBOUR SYDNEY**** หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง หำดบอนได – ชมเมือง – ล่ องเรื อชมอ่ ำวซิดนีย์ – โอเปร่ ำเฮ้ ำส์ - เต็มอิม่ กับบุฟเฟ่ ต์ ทหี่ อคอยซิดนี่ย์
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
นาท่านชม หำดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็ นหาดทรายสี ทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่
นิยมมาพักผ่อนท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสี ยงคลื่นกระทบฝั่ง และกลิ่นอายอันสดชื่นของ
ทะเล พร้อมชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา DUDLEY PAGE กับทิวทัศน์ของอ่าวซิ ดนีย ์ และ
ท้องทะเลสี ครามของมหาสมุทรแปซิ ฟิค จากนั้นนาท่านชมย่านเดอะแก็ป THE GAP นา
ท่านชม ม้ ำหินมิสซิสแม็คควอรี่(MRS MACQUARIE'S CHAIR) อยูใ่ นโบทานิกการ์ เด้น
เป็ นม้าหิ นตัวโปรดของภรรยาของผูส้ าเร็ จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ที่ชอบมานัง่
ชมวิวของอ่าวซิดนีย ์ และโอเปร่ าเฮ้าส์ ตรงนี้ถือเป็ นจุดชมวิวที่สวยมากและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปมากที่สุด
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กลำงวัน
บ่ ำย

คำ่

 รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบบัฟเฟ่ ต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทำวน์ เวอร์
เดินทางสู่ ท่าเรื อเซอร์ คูลาร์ คีย ์ (Circular Quay) เพื่อ ล่ องเรื อชมควำมงำมของอ่ ำวซิดนีย์ จากนั้น ผ่ ำนชมโรงอุปรำกร
ซิดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของสิ่ งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ ที่มีหลังคาเป็นรู ปเรื อซ้อนเล่นลม
ทรงคล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ตามแบบสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย ตั้งตระหง่านเป็นสง่าอยูท่ ี่ปลาย
แหลมของผืนดินที่ยนื่ ออกไปในทะเลเล็กน้อย โดยมีน้ าทะเลล้อมรอบอยูถ่ ึง 3ด้าน มองดูเหมือนเรื ออ่าวสี ฟ้าคราม นัน่
คือซิดนียโ์ อเปร่ าเฮาส์ หรื อโรงอุปรากรซิดนีย ์ เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย และได้รับลงทะเบียน
ให้เป็ นมรดกโลก จากนั้นผ่าน ชมสะพำนซิดนีย์ฮำเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) อีกสัญลักษณ์หนึ่งของ
มหานครซิดนีย ์ ตั้งอยูก่ ลางเมืองซิ ดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย เป็ นสะพานระนาบเดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมองเห็น
วิวของเมืองซิ ดนี ยไ์ ด้อย่างสวยงามที่สุด อิสระช้ อปปิ้ งย่ ำนไชน่ ำทำวน์ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชีย
นานาชนิด ท่านสามารถหากินได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง เป็ ดย่าง ที่นี่ มีอาหารภัตตาคารระดับ
อาหารฮ่องเต้ ร้านขายเสื้ อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ร้านสิ นค้าปลอดภาษี สิ นค้าที่ทาใน
ฮ่องกงหรื อจีนในราคาย่อมเยาว์มากมาย เป็ นแหล่งขายสิ นค้าราคาถูกทั้ง รองเท้า เสื้ อผ้า ชุดว่ายน้ า และชุดชั้นใน และ
ยังเป็ นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจาฤดูกาล
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั NOVOTEL OR HOLIDAY INN DARLING HARBOUR SYDNEY**** หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง สนำมบินคิงส์ ฟอร์ ดสมิธ – สนำมบินสุ วรรณภูมิ
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
*** อิสระตำมอัธยำศัย *** ไม่ มีอำหำรเทีย่ ง
** สถำนทีแ่ นะนำ ** ท่านสามารถเดิน 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 ซึ่งเป็ นจุดท่องเที่ยวอันดับ 1 ในออสเตรเลีย
ตลำดแพดดี้ มำร์ เก็ตหรื อไชน่ ำทำวน์
เป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย เป็ นแหล่งขายสิ นค้าราคาถูกทั้งรองเท้า ชุดว่ายน้ า และชุดชั้นใน และยังเป็ นตลาด
ที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจาฤดูกาล
อำคำรควีน วิคตอเรียที่ (QUEEN VICTORIA BUILDING)
สถานที่แห่ งนี้ ได้รับการปรับปรุ งตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จกั กันทัว่ ไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยูบ่ นถนน
จอร์ จระหว่างถนนมาร์ เก็ตกับถนนพาร์ ค เป็ นอาคารช้อปปิ้ งสู งสี่ ช้ นั มีสินค้าประเภทแฟชัน่ อัญมณี ของใช้ในบ้าน
หรื อแม้แต่ดอกไม้สดและขนมจาพวกเค้กและเบเกอรี่ ถัดจาก QVB บนถนนพิทท์คือ GALLERIES VICTORIA
เป็ นช้อปปิ้ งมอล์ที่มีของให้เลือกซื้อหลากหลาย
ดำร์ ลิงฮำร์ เบอร์ (DARLING HARBOUR) อยู่ดา้ นตะวันตกของอ่าวซิ ดนี ย ์ ย่านนี้ เป็ นย่านบันเทิงและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญ
โรงอุปรำกรซิดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) เป็ นเอกลักษณ์ของซิ ดนีย ์ หากมาซิ ดนียแ์ ล้วไม่ได้มาเยือนก็ถือ
ว่ามาไม่ถึง ผูอ้ อกแบบเป็ นชาวเดนมาร์ กชื่ อ JOERN UTZON ชนะการออกแบบแต่ทิ้งงานไปกลุ่มสถาปนิ ก
ออสเตรเลียจึงรวมตัวกันสร้างจนเสร็ จในปี ค.ศ. 1973 มีจุดชมวิวที่สวยงามสามารถเข้าชมภายในอาคารได้เป็ นรอบๆ
ระหว่าง 9.00 - 16.00 น. รายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที WWW.SYDNEYOPERAHOUSE.COM
พิพธิ ภัณฑ์ ศิลปะนิวเวเซ้ ำท์ เวลส์ (ART GALLERY OF NEW SOUTH WALES) เป็ นที่จดั แสดงศิลปะเอเซี ย
และอะบอริ จิน ที่สาคัญคือเข้าชมฟรี
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16.10 น.
22.20 น.

 ซิตีเ้ ซ็นเตอร์ ( CITY CENTRE ) เป็ นย่านใจการเมืองซิ ดนีย ์ ซึ่ งเป็ นย่านธุรกิจ การค้า ห้างสรรพสิ นค้า และร้าน
สิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
ย่ ำนคิงส์ ครอส ( KINGS CROSS ) เป็ นย่านธุรกิจแสงสี มีร้าน ADULT SHOP มีโรงแรมมากมายย่านนี้ รวมถึง
แหล่งการบันเทิงราตรี นอกจากนั้นยังมีภตั คารและร้านอาหารรวมทั้งแหล่งสิ นค้าชั้นนา
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ เพือ่ เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทำงจำกซิดนีย์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 472
เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจตลอดกำรเดินทำง


*** สำยกำรบิน และโปรแกรมทีร่ ะบุไว้ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม ***

อัตรำค่ ำบริกำร
อัตรำค่ ำบริกำร

รำคำรวมตัว๋ เครื่ องบิน

รำคำไม่ รวมตั๋วเครี่องบิน

ผู้ใหญ่
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ( ไม่ มเี ตียง )
พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ ำนละ

54,900.52,900.47,900.42,900.9,900.-

37,900.35,900.31,900.28,900.9,900.-

*** โปรแกรมนีร้ วมค่ ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียแล้ ว***
*** ในกำรเดินทำงในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ ำนขึน้ ไป ***
*** กรณีผ้ ูเดินทำงในคณะมีไม่ ถงึ 15 ท่ ำน อำจมีกำรปรับเปลีย่ นรำคำ ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มีแถมกระเป๋ำเดินทำงให้ นะคะ ***
รำคำไม่ รวมตั๋วคือรำคำที่ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบินทั้งเที่ยวบินระหว่ำงประเทศ และ เทีย่ วบินภำยในประเทศ
*** รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม **
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
รำคำนีร้ วมค่ ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
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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%
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
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 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
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย ไม่ ทนั กำหนดกำรออกตั๋ว กับทำงสำยกำรบิน และ ผลวีซ่ำของ
ท่ ำนไม่ ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ ำทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด
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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 เอกสารเพิ่มเติมคือ 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 (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
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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 ำงบริษัทฯ 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 จะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ 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

