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ซิดนีย์ – ชมเมือง ย่ านเดอะร็อค – หาดบอนได – ล่องเรื อชมอ่ าวซิดนีย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ ทาวเวอร์
โคอาล่ า ปาร์ ค – อุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ นส์ – นั่งรถราง
ชมเมืองเมลเบิร์น - กระท่ อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิ ตซอย
เกาะฟิ ลลิปชมฝูงเพนกวิน – เมืองจีลอง – เกรทโอเชี่ยนโร้ ท
พิเศษ!!! รับประทานอาหารคา่ เมนูก้งุ ลอบเตอร์ ท่ านละ 1 ตัว
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วันศุกร์ ที่ 29 ธ.ค. 60 สนามบินสุ วรรณภูมิ
15.00 น.

17.50 น.

คณะเดินทางพร้ อมกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ สายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG) เจ้ าหน้ าทีต่ ้ อนรับและอานวยความ
สะดวกก่ อนการเดินทาง
** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ ง ทุกชนิด, เข้ าเมือง)
ออกเดินทางสู่ ซิดนีย์ สายการบินไทย แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ TG 475

วันเสาร์ ที่ 30 ธ.ค. 60
07.10 น.

กลางวัน

สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง – ล่ องเรื อชมอ่ าวซิดนีย์ – อิสระช้ อปปิ้ ง

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น คิ ง ฟอร์ ด สมิ ท ธ์ นครซิ ด นี ย ์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ( เวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย เร็ วกว่าไทย 3 ชม.) หลัง
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านชมหาดบอนได (BONDI BEACH) หาดทรายสี ทองที่
หนุ่มสาวชาวออสซี่ นิยมมาพักผ่อน ท่ามกลาง สายลม แสงแดด
เสี ยงคลื่นกระทบฝั่ง และกลิ่นอายอันสดชื่นของทะเล พร้อมชม
บ้านของเศรษฐี บนเนิ นเขา DUDLEY PAGE กับทิวทัศน์ของ
อ่ า วซิ ด นี ย ์ และท้อ งทะเลสี ค รามของมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ คที่
เดอะแก็ป THE GAP นาท่านชมม้ าหินมิสซิสแม็คควอรี่ (MRS MACQUARIE'S CHAIR) ม้าหิ นมิสซิสแม็คควอรี่
อยูใ่ นโบทานิก การ์เด้น ม้าหิ นตัวโปรดของภริ ยาผูส้ าเร็ จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ที่ชอบมานัง่ ชมวิวของ
อ่าวซิ ดนีย ์ และโอเปร่ าเฮ้าส์ ตรงนี้ ถือจุดชมวิวที่สวยมากและนักท่องเที่ยวนิ ยมมาถ่ายรู ปมากที่สุด จากนั้นชมย่าน
เดอะ ร็ อคส์ (THE ROCKS) คือย่านชุมชุนแห่ งแรกที่ชาวยุโรปมาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียเมื่อกว่าสองร้อยปี ที่แล้ว
ปั จจุ บนั บริ เวณนี้ กลายเป็ นย่านเก่ าแก่ และมีเสน่ ห์ บ้านเรื อนโบราณยังคงมีให้เห็ นทัว่ ไป แต่ถูกปรั บเปลี่ ยนเป็ น
ร้านอาหาร ร้ านกาแฟน่ านัง่ แถมยังมีแหล่งช็อปปิ้ งแบบวอล์คกิ้งสตรี ท หรื อถนนคนเดิ นสไตล์ชิดนี ย ์ บรรยากาศ
สบาย ๆ มีสินค้าดีไซน์และของที่ระลึกแบบไม่ซ้ าใครให้ได้เลือกซื้ อ เช่น บูมเมอแรง ลวดลายแปลกตา เครื่ องเป่ า
ของชาวอะบอรี จิน ภาพวาด ดอกไม้ ของแต่งบ้าน โปสการ์ ด และอื่น ๆ บริ เวณเดอะร็ อคส์ยงั มีคุกที่คุมขังนักโทษ
ในสมัยนั้นกิจกรรมที่น่าสนใจที่
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ ทาวเวอร์
เดินทางสู่ ท่าเรื อเซอร์ คูลาร์ คีย ์ (CIRCULAR QUAY) เพื่อ ล่ องเรื อชมความงามของอ่ าวซิดนีย์ ชม โรงอุปรากร
ซิ ดนี ย ์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ด้วยรู ปทรงที่เป็นเอกลักษณ์แปลกตาสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย โดดเด่นด้วย
หลังคารู ปเรื อซ้อนเล่นลมอันเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์ น อูซอง(JORN UTZON) สถาปนิ กชาวเดนมาร์ ก
เปิ ดเป็ นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใช้เ วลาก่ อ สร้ า งนานถึ ง 14 ปี ชมความงามของสะพานฮาร์ เ บอร์ (SYDNEY
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คา่

HARBOUR BRIDGE) สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย หลังจากล่องเรื อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วอิสระช้อปปิ้ ง เดวิดโจนส์
ซิ ดนี ย ์ (SYDNEY DAVID JONES)เดวิดโจนส์ เป็ นแบรนด์เครื่ องสาอางค์ช้ นั นาของประเทศออสเตรเลีย ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตั ว โดย MR. DAVID JONES เป็ นผูก้ ่อตั้งขึ้นในปี 1838 ในประเทศออสเตรเลีย NEW SOUTH
WALES,VICTORIA,QUEENSLAND, SOUTH AND WESTERN AUSTRALIA สาหรับเมืองซิ ดนีย ์ ร้าน เดวิด
โจนส์ อยูท่ ี่ ELIZABETH STREET, MARKET STREET,BONDI JUNCTION เดวิดโจนส์ได้รับการยอมรับมาก
ที่สุดแบรนด์หนึ่ งของแดนจิงโจ้ ซึ่ งเป็ นแบรนด์ที่คนไทยรู ้ จกั กันดี มีสินค้าขายทุกชนิ ด เช่น เสื้ อผ้าเด็กและผูใ้ หญ่
รองเท้า กระเป๋ า ครี มบารุ งผิว จากนั้น อิสระช้ อปปิ้ งซิดนีย์ไชน่ าทาวน์ (SYDNEY CHINATOWN) เป็ นแหล่งรวม
ร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง เป็ ด
ย่าง ที่นี่ มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้านขายเสื้ อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ
ร้านสิ นค้าปลอดภาษี สิ นค้าที่ทาในฮ่องกงหรื อจีนในราคาย่อมเยาวมากมาย เป็ นแหล่งขายสิ นค้าราคาถูกทั้ง รองเท้า
เสื้ อผ้า ชุดว่ายน้ า และชุดชั้นใน และยังเป็ นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจาฤดูกาล
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั NOVOTEL SYDNEY OLYMPIC PARK หรื อเทียบเท่ า

วันอาทิตย์ ที่ 31 ธ.ค. 60
เช้ า

กลางวัน

คา่

ซิดนีย์–โคอาล่ า ปาร์ ค-ชมการตัดขนแกะ–อุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ นส์ – นั่งรถราง - นั่งกระเช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวนสั ตว์ KOALA PARK เที่ยวชมสวนสัตว์พ้ืนเมือง KOALA PARK SANCTUARY
เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิตธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้ืนเมืองนานาชนิ ดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า
จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ ให้ท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก ตาม อัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์ บีควิ
นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ น เจ้าของฉายา แกรนด์แคนยอน แห่งออสเตรเลีย หุ บเขาสี น้ าเงินที่
เกิ ดทัศนี ยภาพอันงดงามหุ บเขาแห่ งนี้ มีภูมิทศั น์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริ กา เพียงแต่ประกายสี น้ าเงิน
ครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ ามันจกต้นยูคาลิปตัสปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทาให้เกิดประกายสี น้ าเงิน
ดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ จากนั้นเที่ยวชม หุบเขาสามพีน่ ้ อง
(THREE’S SISTER) ซึ่ งเป็นยอดเขา 3 ลูก เรี ยงติดกัน ตานานเก่าแก่ของชาวอะบอริ จิ้น นาท่านสู่ สถานีรถราง
ไฟฟ้ า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนัง่ รถ รางไฟฟ้าที่ดดั แปลงมาจากรถขนถ่านหิ นในสมัย ก่อนวิ่ง
ผ่านทะลุหุบเขาอันสู งชันถึง 52 องศาขึ้นกระเช้า SCENIC CENDER เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจาก
มุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน ECHO POINT หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ ตวั เมืองซิ ดนี ย ์ และให้ท่านได้
พักผ่อนตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านอิสระในการจับจองพื้นที่เพื่อชมพลุในการฉลองปี ใหม่ จดั ยิ่งใหญ่อลังการที่บริ เวณ ดาร์ ลิ่ง ฮาร์ เบอร์
ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดไฮไลท์ การฉลองปี ใหม่ของนครซิ ดนี ยจ์ ดั ขึ้นทุกปี และมีนกั ท่องเที่ยว นิ ยมมาฉลองปี ใหม่เป็ น
อันดับต้น ๆ ของโลกเพราะออสเตรเลียจะเริ่ มเข้าปี ใหม่ก่อนประเทศอื่น ๆ รวมถึงก่อนประเทศไทย 4 ชัว่ โมง โดย
การจุดพลุในการนับถ่อยหลังสู่ ปี ค.ศ.2018 การจุดพลุ ติดต่อกันยาวนานกว่า 15 นาที
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** อิสระให้ ท่านได้ สัมผัสบรรยากาศการนับถอยหลังเข้ าสู่ ปีใหม่ ***

*** COUNT DOWN NEW YEAR TO 2018 ณ บริเวณ ดาร์ ลงิ่ ฮาร์ เบอร์ ***
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั NOVOTEL SYDNEY OLYMPIC PARK หรื อเทียบเท่ า
วันจันทร์ ที่ 01 ม.ค. 61
เช้ า
10.00 น.
11.35 น.
กลางวัน

ซิดนีย์ – เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่ อมกัปตันคุ๊ก – เกาะฟิ ลลิป – ดูนกเพนกวิน - เมนูก้ งุ ลอบเตอร์

 รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบินแควนตัส แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QF 423
ถึงเมืองเมลเบิร์น หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้ อยแล้ ว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านนาท่าน ชมเมืองนครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรี ยถือเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองของประเทศ
ออสเตรเลี ยและยังเป็ นเมื องที่ มีชื่อเสี ยงด้านความน่ าอยู่ที่สุดในโลกอี กเมื องหนึ่ งชมชี วิตความเป็ นอยู่ของชาว
เมลเบิร์น ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่ งสวนและเป็ นเมืองแห่ งศิลปะ ชมสวนฟิ ตซอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่และชม
ดอกไม้นานาชนิ ดจากศูนย์อนุ บาลพันธุ์ไม้ และนาท่านเข้ าชมกระท่ อมกัปตันคุ๊กที่ได้รับการจาลองแบบมาจาก
ประเทศอัง กฤษ จากนั้น น าท่ า นชมศู น ย์ศิล ปะต่ า ง ๆ หลายแห่ ง ในนครแห่ ง นี้ น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ ขตอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติเกาะฟิ ลลิป (PHILLIP ISLAND NATURE PARK) ที่หาดซัมเมอร์ แลนด์ ให้ท่านได้พบกับ
ประสบการณ์อนั น่าประทับใจกับการชื่นชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวิน ที่อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตาม
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ธรรมชาติในบรรยากาศอันสวยงามด้วยสี แสงยามพระอาทิตย์เย็น ท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยก
ขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่ รัง
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พร้ อมลิม้ รส กุ้งมังกรเลิศรส ขึน้ ชื่ อของออสเตรเลีย ท่ านละ 1ตัว
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE **CONFIRMED**

วันอังคารที่ 02 ม.ค. 61
เช้ า

กลางวัน

คา่

เมลเบิร์น – จีลอง – เกรทโอเชี่ยนโร้ ท – เมลเบิร์น

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นาท่านออกเดินทาง ผ่ านเมืองจีลอง เมืองหน้าอ่าวที่งดงาม และมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยง เมืองที่ยงั คงเอกลักษณ์ของ
บ้านในสไตล์แบบวิคตอเรี ยที่สวยงาม ทั้งยังเป็ นเมืองตากอากาศที่สาคัญแห่งหนึ่ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เกรทโอเชี่ยน โร๊ ด (GREAT OCEAN ROAD) เส้นทางสายโรแมนติค ที่สวยงาม ซึ่งเป็ นแนวชายฝั่งที่
สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย ให้ท่านได้ชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหิ นที่ผกุ ร่ อนไปตาม
แรงน้ า แรงลมธรรมชาติ ที่มีรูปร่ างแปลกตา อีกทั้งยังเป็ นสถานที่พกั ผ่อนตากอากาศที่ดีแห่งหนึ่งที่รายล้อมด้วยรี
สอร์ทมากมายที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 นาท่านสู่ PORT CAMBELL หรื อที่รู้จกั กันดีชื่อว่า
TWELVE APOSTLES ซึ่งเป็ นรู ปหิ น แกะสลักที่ดูน่าเกรงขาม 12 รู ป และ LONDON BRIDGE ให้ท่านได้ถ่ายรู ป
เป็ นที่ระลึก ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมลเบิร์น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE **CONFIRMED**
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วันพุธที่ 03 ม.ค. 61 สนามบินเมลเบิร์น – สนามบินสุ วรรณภูมิ
เช้ า

15.25 น.
20.35 น.

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
หลังอาหารเช้ า อิสระเดินเล่ นช้ อปปิ้ ง ตามอัธยาศัย
เดินเล่ นช้ อปปิ้ งย่ าน เฟดเดอเรชั่ น สแควร์ FEDERATION SQUARE อยูใ่ จกลางเมือง เมลเบิร์น เป็ นจุดเชื่ อม
ศูนย์กลางเมืองกับแม่น้ า ยาร์ ร่า เป็ นแหล่งรวมศิลปะสถาปั ตยกรรม งานเทศกาล วัฒนธรรม ที่พกั และมีลานเปิ ด
กว้างสาหรับเป็นที่สาธารณะ เฟดเดอเรชัน่ แสควร์ เป็นที่ต้ งั ของศูนย์รวมศิลปะของออสเตรเลีย มี IAN POTTER
CENTRE: NGV AUSTRALIA และแกลลอรี่ อาร์ ต 20 แกลลอรี่ ก็ต้ งั -อยูท่ ี่ เฟดเดอเรชัน่ แสควร์ แห่ งนี้จากนั้นให้
ท่าน อิ สระช้อปปิ้ งสาหรั บนักช้อปทั้งหลายห้ามพลาดกับแหล่ งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงของ เมลเบิร์น ไม่ว่าจะเป็ น
DAVID JONE และ MYER ที่ต้ งั อยูท่ ี่ถนน BOURKE STREET ซึ่งเป็ นแหล่งรวมสิ นค้า แบรนด์เนมชั้นนา ไม่ว่าจะ
เป็ นครี ม , เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นอกจากนั้น ใกล้ ๆ กันยังมีร้านค้าชื่ อดัง ร้านอาหาร ร้านขายสิ นค้าที่ระลึก อยู่
บริ เวณนี้
**สมควรแก่เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ**
ออกเดินทางจากสนามบินเมลเบิร์น โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 466
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง
********************************************************************

*** สายการบิน และโปรแกรมทีร่ ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***
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อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( ไม่ มเี ตียง )
พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน
70,900.- บาท
68,900.- บาท
63,900.- บาท
56,900.- บาท
11,500.- บาท

ราคาไม่ รวมตั๋วเครี่องบิน
45,900.- บาท
43,900.- บาท
37,900.- บาท
32,900.- บาท
10,500.- บาท

*** โปรแกรมนี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียแล้วค่ะ***
ราคาไม่รวมตัว๋ คือราคาที่ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ
*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***
*** กรณี ผเู ้ ดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***
*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋ าเดินทางให้นะคะ ***
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ราคานีร้ วมค่ าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
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.
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 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
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
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 , สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ 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
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าออสเตรเลียไม่ ทนั กาหนดและทางบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดก่ อนการออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน
จะไม่ เก็บค่ ามัดจา
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 สามารถคืนเงินค่ าตั๋วได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย ไม่ ทนั กาหนดการออกตัว๋
กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของท่ านไม่ ผ่าน
บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ และ มัดจาทั้งหมด
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เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษทั ฯ เพื่อทาวีซ่าก่ อน 21 วันทาการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทาการ) ***
เงื่อนไขในการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัตวิ ซี ่ านั้นขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่ านั้น ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่ สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไป
ท่ องเทีย่ วยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีร่ ะบุเท่ านั้น
** กรุณาเตรียมเอกสารให้ ครบตามทีส่ ถานทูตกาหนด **
ตั้งแต่ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป
กระทรวงกิจการตรวจคนเข้ าเมืองและพิทกั ษ์ เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้ อมูลด้ านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่ านทีส่ มัครขอวีซ่าเพื่อ
เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่ านจะต้ องมาติดต่ อทีศ่ ูนย์ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้ วยตนเองเพื่อสแกนลายนิว้ มือ***
1.สาหรับบุคคลทัว่ 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)
หลักฐานการเงินโดยใช้ สมุดเงินฝากตัวจริง หรื อ Statement ทีอ่ อกจากธนาคาร ย้ อนหลัง 6 เดือน อย่ างใดอย่ างหนึ่ง เท่ านั้น!!! ถ้ า
ให้ สาเนาสมุดเงินฝากไม่ สามารถใช้ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียได้
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีทเี่ ป็ นพนักงานบริษัททัว่ ไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ ต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ทีเ่ ดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสื อรับรองการเรี ยน (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สาหรับเด็ก ทีไ่ ม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาจากที่วา่ การอาเภอ
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)

รหัสทัวร์ : THG6-TG-AU-29DEC17-3JAN18H
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีทบี่ ิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สาหรับผู้ใหญ่ ที่อายุเกิน 75 ปี
ต้ องซื้อใบประกันสุ ขภาพสาหรับผู้สูงอายุทเี่ ดินทางไปต่ างประเทศ (จากบริษัทประกันภัย) จากนั้นยื่นเอกสารทั้งหมดเข้ า
สถานทูตออสเตรเลียไปก่ อนและจากนั้นสถานฑูตจะให้ แบบฟอร์ มการตรวจสุ ขภาพมาเพื่อนาไปตรวจทีโ่ รงพยาบาลทีท่ างสถาน
ฑูตกาหนดเท่ านั้น
5. สาหรับบุคคลทีถ่ ือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มีถนิ่ พานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทีร่ ะบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกายสุ ภาพ
ทั้งนีท้ างบริษัทฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั
ใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นา้ 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 เนื่องจากการท่ องเทีย่ วนีเ้ ป็ นการ
ชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีทที่ ่ านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ใน
การใช้ บริการนั้นทีท่ างทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผู้เดินทางตา่ กว่ า 15 ท่ าน โดยทีจ่ ะแจ้ งให้ ผู้เดินทางทราบล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน

รหัสทัวร์ : THG6-TG-AU-29DEC17-3JAN18H
กรุณากรอกข้ อมูลตามความจริง
เพื่อประโยชน์ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียของท่ าน
1. ชื่ อ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________
สาเหตุในการเปลื่ยนชื่ อ-นามสกุล _____________________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่ งงานจดทะเบียน

แต่ งงานไม่ จดทะเบียน

หย่ า หม้ าย

3. ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่ อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
วันทีเ่ ริ่มทางาน / ศึกษา ____________________________________________________________________________
5. ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ทที่ างาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________
7. ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทางาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลทีร่ ่ วมเดินทางไปด้ วย _______________________________________________________________________
ความสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่ อนหรื อไม่

เคย

10. ท่ านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรื อไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

