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9 วัน เกรตแบริเออร์ รีฟ – เอเยอร์ ส ร็อค

โปรโมชั่นพิเศษ...สายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิก แอร์ เวย์ ส
เริ่มต้ น …. 119,900 บาท
(ไม่ รวมวีซ่าออสเตรเลีย, รวมทิปทุกอย่ างแล้ ว, บินภายใน 2 เที่ยว)
แคนส์ – อุทยานบาร์ รอน จอร์ จ – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – แนวปะการังเกรตแบรริเออร์ รีฟ
ดานา้ ดูปะการังและสั ตว์ โลกใต้ ทะเล – เอเยอร์ สร็อค (โขดหินอูลูรู) – ศูนย์ วฒ
ั นธรรมอะบอริจนิ
อลิซสปริงส์ – เมลเบิร์น – นกเพนกวิน – ชิมไวน์ – เกรตโอเชี่ยน โร้ ด
ราคา 119,900 บาท : 1- 9 ธ.ค. 2017 / 17-25 มี.ค. 2018 / 11-19 เมษายน 2018
ปี ใหม่ 129,900 บาท : 27 ธ.ค.- 4 ม.ค. 2018 (เทศกาลปี ใหม่ )
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วันแรก

กรุงเทพมหานคร

13.30 น.

คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์
M 6- M16 สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ CX712 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.45 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารบริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ
จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่
เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องสู่ เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลีย
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบินแคนส์ (CNS) โดยเที่ยวบิน CX103
(ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชัว่ โมง)
แคนส์ – อุทยานบาร์ รอน จอร์ จ (มรดกโลก) – นั่งรถไฟสายโรแมนติก (พักค้ าง 2 คืน)

16.30 น.

20.10 น.
21.35 น.
วันทีส่ อง
06.35 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองแคนส์ (CNS) ประเทศออสเตรเลีย
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กฎหมายออสเตรเลียไม่อนุญาตให้นาเข้า อาหารสด และพืชผัก)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองแคนส์ (Cairns) เป็ นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 1.2 แสนคน และเป็ นเมือง
ศูนย์กลาง (Major Centre) ของ Tropical North Queensland ซึ่ งเป็ นประตูสู่ The Great Barrier Reef,
Rainforest ที่เขียวชะอุ่ม รวมถึงชายหาดสวยงามมากมาย นาท่านเดินทางสู่ อุทยานบาร์ รอน จอร์ จ (Baron
Gorge National Park) ซึ่งเป็ นอุทยานป่ าชื้นที่เรี ยกได้ว่าเป็ นพื้นที่มรดกโลก (World Heritage Area) นาท่าน
ถ่ายรู ปกับน้ าตกบาร์รอน (Barron Falls) จากนั้นนาท่านชมอ่างเก็บน้ าคอปเปอร์โลด (Copperloade Dam) หรื อ
รู ้จกั กันในนามทะเลสาบมอริ ส (Lake Morris) ซึ่งเป็ นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในแถบทางตอนเหนือของ
ออสเตรเลีย จากนั้นนาท่านชมน้ าตกอีกแห่ งที่มีความสวยงามในบริ เวณนี้คือ น้ าตกเซอร์ไพร์ส (Surprise Fall)
ซึ่ งเป็ นน้ าตกที่ไหลผ่านชั้นหิ นหลายชั้น และ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกอีกด้วย
อิสระให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอีกหนึ่ งรู ปแบบของออสเตรเลีย ธรรมชาติที่ได้รับการยกย่องและอนุรักษ์ใน
ฐานะมรดกโลก (World Heritage)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

นาท่านสัมผัสบรรยากาศนัง่ รถไฟสายโรแมนติก ชื่นชมธรรมชาติของป่ าฝน แม่น้ า ทะเลสาบ กับการนัง่ รถไฟ
สาย Kuranda Scenic Railway Heritage Class ซึ่งเป็ นรถไฟที่จะนาท่านชมบรรยากาศป่ าชื้นของออสเตรเลีย
โดยทางรถไฟจะลัดเลาะผ่านสถานที่สวยงามทางธรรมชาติของผืนป่ าทางตอนเหนือของออสเตรเลียแห่ งนี้ ให้
ท่านได้เก็บภาพความสวยงามสองข้างทางตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านกลับสู่ เมืองแคนส์

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Novotel Cairns Oasis Resort Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีส่ าม

เกรตแบร์ ริเออร์ รีฟ – ดานา้ ดูปะการัง (Snorkeling)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสัมผัสประสบการณ์นงั่ เรื อเยือนเกรตแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef) เป็ นหิ นปะการังที่ยาวที่สุดใน
โลก ยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศออสเตรเลีย หรื อตอนใต้ของทะเล
คอรัล เริ่ มตั้งแต่แหลมยอร์ก (Cape York) ซึ่งอยูไ่ กลขึ้นไปทางเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ ลงมาถึงบันดะเบอร์ก
(Bundaberk) ทางตอนใต้ ครอบคลุมดูแลพื้นที่ 215,000 ตารางไมล์ หรื อ 345,000 ตารางกิโลเมตร ของน่านน้ า
รอบ ๆ แนวปะการัง และแนวปะการังใหญ่แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ แนวปะการังเหนือ (Northern Reef) หมู่
เกาะวิตซันเดย์ (Whitsunday Island) และแนวปะการังใต้ (Southern Reef) แนวปะการัง มีสิ่งชีวิตมากมาย ทั้ง
ปะการังชนิ ดอ่อน และชนิ ดแข็ง สี สวยกว่า 350 ชนิ ด ตลอดจนปลา และสิ่ งมีชีวิตในทะเลที่ต่าง ๆ อีก 1500
ชนิด ด้วยความเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขนาดมหึ มา จึงได้รับการพิจารณาจากองค์การ UNESCO ให้
อนุรักษ์เป็ นมรดกโลก (World Heritage List) และอาจเป็ นเพราะความสัมพันธ์ทางระบบนิเวศซึ่ งมรดกโลก
มหึ มานี้ ยงั เป็ นที่อยู่ให้กบั สิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ อีกทั้งปลา หอย งู ปลาวาฬ เต่า รวมแล้วมากกว่า 6,000 ชนิ ด
นอกจากนี้ยงั พบว่าเป็ นบริ เวณที่มีพยูนอาศัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อ
นาท่านดาน้ าดูปะการัง (Snorkeling) บริ เวณเกรตแบร์ ริเออร์ รีฟ แนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ งเป็ นถิ่นที่
อยู่อาศัยของสัตว์น้ าใต้ทะเลหลากหลายชนิ ด ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ทะเลที่มีความสวยงามไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าป่ าบนผืนแผ่นดิน สมควรแก่เวลานาท่านกลับสู่ ท่าเรื อเมืองแคนส์

กลางวัน
บ่าย
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Novotel Cairns Oasis Resort Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีส่ ี่

แคนส์ – เอเยอร์ สร็อค (โขดหินอูลูรู)

เช้า
05.00 น.
07.00 น.
09.25 น.

รับประทานอาหารแบบ Breakfast Box
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองแคนส์เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินเมืองแคนส์ สู่ สนามบินเอเยอร์สร็ อค โดยเที่ยวบิน QF1851
เดินทางถึงสนามบินเอเยอร์สร็ อค
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอูลูรู-คาตา ทจูทา" (Uluru-Kata Tjuta National Park) อุทยานแห่ งชาติที่มี
ชื่อเสี ยงของดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (Northern Territory) ดินแดนที่ครอบคลุมพื้นที่ ทางตอนเหนือและ
ตอนกลางของทวีปออสเตรเลีย (Australia Continent) มีเมืองดาร์วิน (Darwin) เป็ นเมืองหลวงของดินแดนทาง
ตอนเหนื อ อุทยานแห่ งชาติ อูลูรู-คาตา ทจู ทา เป็ นอุทยานที่ มีรูปโฉมพิเศษทางธรณี วิทยาที่ มีความเด่ นอยู่
ท่ามกลางที่ราบทรายแดงแห้งแล้งอันกว้างใหญ่ไพศาลของ ออสเตรเลียตอนกลาง และได้รับการประกาศให้
เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ในปี 1987 โดยมี โขดหิ นอูลูรู (Uluru) หรื อ หิ นแอร์ ส (Ayers
Rock) และ คาตา ทจูทา (Kata Tjuta) เป็ นจุดท่องเที่ยวที่สาคัญและยังเป็ นส่ วนของระบบความเชื่อทาง
ประเพณี ของสังคมที่เก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก อีกด้วย นาท่านชมและถ่ายรู ปกับหิ นอูลูรู (Uluru) เป็ นหิ น
ศักดิ์สิทธิ์ ของชาวอะบอริ จินิส หรื อ อะนานู ซึ่ งเป็ นขนเผ่าพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย โดยภูเขาแห่ งนี้ มี
อายุมากว่า 40,000 ปี เป็ นเขาเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ที่เกิดตามปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เนื่ องจากมีลกั ษณะเป็ นก้อนหิ นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เชื่อกันว่า ก้อนหิ นดังกล่าวนี้ เกิดจากแรงดันใต้พ้ืนดิน
ผลักดันก้อนหิ นขึ้นมา เหนือพื้นแผ่นดินเมื่อประมาณ 650 ล้านปี ที่แล้ว อูลูรู มีขนาดใหญ่ถึง 3 ตารางกิโลเมตร
สู ง 345 เมตร และรอบฐานยาว 9.4 กิโลเมตร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อะบอริ จิน (Aboriginal Art & Culture Center) ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่
ของชาวอะบอริ จิน ซึ่ งเป็ นชนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลีย ได้เวลาอิสระให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์ตกดิน
พร้อมเก็บภาพความสวยงามยามพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้า ณ แนวเขาอูลูรู ให้ท่านได้ดื่มด่ากับทัศนียภาพยามพลบ
ค่า สมควรแก่เวลานาท่านกลับสู่ โรงแรมที่พกั
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Desert Gardens Hotel Ayer Rock**** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

เอเยอร์ สร็อค – อลิซสปริงส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์ข้ ึนผ่านเอเยอร์ สร็ อค หรื อ เนิ นเขาอูลูรู ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งทัศนี ยภาพยามเช้าที่ไม่
ควรพลาด มีเวลาในให้ท่านได้เดินเล่นยามเช้า เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ และเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ
ยามเช้า ท่านอาจจะมีโอกาสได้พบเห็นสัตว์น่ารักๆที่อาศัยอยูภ่ ายในบริ เวณนี้ เช่น จิงโจ้ หรื อ นกกระจอกเทศ
รวมถึงนกนานาชนิ ด ซึ่ งอาศัยตามธรรมชาติในบริ เวณนี้ ได้เวลานาท่านเดิ นทางสู่ เมืองอลิซสปริ งส์ (Alice
Springs)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

กลางวัน

บ่าย

นาท่านเดิ นทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางประวิติศาสตร์ ทางการแพทย์ ของศูนย์การบินทางการแพทย์แห่ งอลิซ
สปริ งส์ ซึ่งที่นี่ ท่านจะได้ชมเครื่ องบินเล็กที่ใช้ในการให้บริ การทางการแพทย์ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั และศูนย์การบินนี้ ต้ งั ขึ้นเสมือนเป็ นมูลนิ ธิที่ไม้ได้หวังผลกาไร อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพต่างๆตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกพักผ่อนอิริยาบถในร้านคาเฟ่ ที่มีให้บริ การในศูนย์แห่ งนี้ ได้เวลานาท่าน
ผ่านชมเมืองอลิซสปริ งส์ อีก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Aurora Alice Springs Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
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วันทีห่ ก

เมืองเมลเบิร์น (พักค้ าง 2 คืน) – เพนกวิน พาเหรด

เช้า
09.30 น.
11.30 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสู่ สนามบินอลิซสปริ งส์ เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินอลิซสปริ งส์ สู่ สนามบินเมลเบิร์น โดยเที่ยวบิน QF797
(ใช้เวลาบินประมาณ 2.35 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์น
นาท่านเดินทางสู่ เกาะฟิ ลลิป (Phillip Island) ตั้งอยูห่ ่ างจากเมลเบิร์น ด้วยการ ขับรถสบาย ๆ เพียงสองชัว่ โมง
(หรื อ 140 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมลเบิร์น) เป็ นเมืองที่ใหญ่ เป็ นอันดับสองของออสเตรเลีย เป็ น
เมืองที่เต็มไปด้วย สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก เช่น การเดินพาเหรดของ นกเพนกวิน
บนเกาะฟิ ลลิป (Phillip Island Penguin Parade) และ the Seals Rocks Sea Life Centre นาท่านสู่ เขตอนุรักษ์นก
เพนกวิน ชมขบวนพาเหรดเพนกวินบนหาดซัมเมอร์แลนด์ ที่ข้ ึนจากทะเลเดินเรี ยงรายอย่างน่ารักกลับสู่ รัง ซึ่ ง
เพนกวินในแถบซีกโลกใต้แห่ งนี้ เรี ยกว่า แฟร์รี่ เพนกวินหรื อเพนกวินนางฟ้า เป็ นเพนกวินที่มีขนาดเล็กหรื อ
พันธุ์เล็กที่สุด ซึ่งโตเต็มที่มีขนาดตัวเพียงราว 30-33 เซนติเมตรเท่านั้น ในยามเช้าจะพากันออกจากรังไปหากิน
ในทะเล เมื่อยามพระอาทิตย์ตกดินจะกลับสู่ รัง ปัจจุบนั เพนกวินชนิดนี้เหลือน้อยลงมาก ดังนั้นทางรัฐบาลจึงมี
การจัดการเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์นกเพนกวินเหล่านี้ พร้อมทั้งขยายพันธุ์ให้มากขึ้นและทาการสารวจชีวิตความ
เป็ นอยูแ่ ละการดูแลอย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านชมความน่ารักของเหล่า เพนกวินนี้ ตามอัธยาศัยในบริ เวณริ ม
ทะเลหาดซัมเมอร์แลนด์ สมควรแก่เวลานาท่านกลับสู่ โรงแรมที่พกั

15.35 น.

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมลิ้มลองเมนูกงุ้ มังกร)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Rydges Melbourne Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีเ่ จ็ด

เมืองเมลเบิร์น – ชิมไวน์ – เทีย่ วชมเมืองเมลเบิร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ไร่ องุ่น Rochford Wines ซึ่ งเป็ นโร่ องุ่นและฟาร์ มไวน์ข้ ึนชื่ออีกแห่ งของเมลเบิร์น ให้ท่าน
สัมผัสประสบการการลองชิมไวน์ (Wine Testing) จากนั้นนาท่านกลับสู่ เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) เมืองที่มี
ลัก ษณะโดดเด่ น ไม่ เ หมื อนที่ ใ ด ในบรรยากาศนครแห่ ง ความทันสมัย แต่ ย งั คงสถาปั ตยกรรมที่ สวยงาม
ผสมผสานกลมกลืนทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม มีภตั ตาคารชั้นดี แหล่งช้อปปิ้ งชั้นยอด และรถรางอันมีชื่อ ที่ทา
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ให้เ มื องเมลเบิ ร์น ได้ข้ ึ น ชื่ อว่าเป็ นหนึ่ งในเมื องที่ มีระบบการคมนาคมสาธารณะในเมื องที่ ดี ที่สุด ในโลก
นอกจากนี้ เมืองเมลเบิร์นยังได้รับผลโหวตให้เป็ นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกสามปี ติดต่อกัน โดย EIU เมื่อ
ค.ศ.2012-2014 นาท่านผ่านชม ย่านจตุรัสเฟดเดอเรชัน่ สแควร์ (Federation Square) อีกหนึ่ งจัตุรัสที่ต้ งั อยู่
บริ เวณใจกลางเมืองเมลเบิร์น และยังเป็ นจุดเชื่อ มศูนย์กลางเมืองกับแม่น้ ายาร์ ร่า นาท่านผ่านชม สวนฟิ ซรอย
(Fitzroy Garden) สวนสาธารณะในกลางนครเมลเบิร์น สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1848 และครอบคลุมพื้นที่สีเขียว
อาณาเขตกว่า 64 เอเคอร์ นับเป็ นหนึ่งในกว่าสิ บสวนสาธารณะที่ทาให้เมลเบิร์นได้รับสมญานามว่า เป็ นเมือง
แห่งสวนสาธารณะ นาท่านเข้าชมบ้านกัปตันคุก๊ (Captain Cook Cottage) หรื อชื่อเต็ม กัปตัน เจมส์ คุก๊ ยอดนัก
เดินเรื อชาวอังกฤษ ผูซ้ ่ ึงเดินเรื อสารวจคาบสมุทรแปซิฟิค และค้นพบเกาะฮาวาย นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Seafood)

บ่ำย

นาท่านถ่ายรู ปกับ โบสถ์เซนต์แพทริ ค (St.Patrick Cathedral) โบสถ์โรมันคาธอลิคสไตล์โกธิค สร้างขึ้นเมื่อปี
ค.ศ.1858 มียอดหอคอยสวยงามสู งกว่า 105 เมตร นอกจากนี้ พระสันตะปาปาโป๊ ปจอห์นปอลที่สอง เคยเสด็จ
มาเยือนโบสถ์แห่ งนี้เมื่อปี ค.ศ.1986 จำกนั้นนาท่านสู่ ตลาดควีนวิคตอเรี ย (Queen Victoria Market) ตลาดใจ
กลางเมืองบนพื้นที่กว่า 17 เอเคอร์ ซึ่งนับเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ (Southern Hemisphere) ภายใน
ตลาดแบ่งเป็ นโซนอย่างชัดเจน ทั้งตลาดผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด ซึ่งมีท้ งั ผลไม้ทอ้ งถิ่นและแบบนาเข้าจาก
ต่างประเทศ ตลาดเนื้ อและปลา ซึ่ งพ่อค้านามาขายแบบสดๆเกือบทุกวัน อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้ อสิ นค้าตาม
อัธยาศัย (***ตลาดปิ ดทาการในวันจันทร์ และวันพุธ ทางทัวร์ จะนาท่ านเที่ยวชมสถานที่อื่นแทน)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Rydges Melbourne Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีแ่ ปด
เช้า

เกรทโอเชี่ยนโรดส์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางผ่าน เส้นทางสายเกรทโอเชี่ยนโรดส์ (Great Ocean Road) เส้นทางเลียบชายฝั่งทางตอนใต้ที่มี
ชื่อเสี ยงดับโลกของออสเตรเลีย ผ่านหนาผาอันสู งชัน ประปรายด้วยรี สอร์ ทสาหรับนักท่องเที่ยว และเขตป่ า
ฝนอันเขียวขจี ท่านจะได้เพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติอนั สวยงาม พร้อมจุดชมวิวที่มีความแปลกตา ไม่ว่าจะเป็ 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 นอกจากนี้ยงั มี ดิ ลอค อาท จอร์จ (The Loch Ard Gorge) แท่งหิ นรู ปโค้งขนาดใหญ่กลาง
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ทะเลใกล้ชายฝั่ง ซึ่ งถูกน้ าทะเลกัดเซาะตรงกลางจนทะลุ ก่อให้เกิดรู ปร่ าง คล้ายสะพานโค้ง และ ลอนดอน
บริ ดจ์ (London Bridge) หิ นกลางทะเลซึ่งมีลกั ษณะคล้ายสะพานที่ขา้ มแม่น้ าเทมส์ในกรุ งลอนดอน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (Fish & Chip)

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมเส้นทางอันสวยงามแห่ ง สายเกรทโอเชี่ยนโรดส์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ
เส้นทางถนนสายนี้ จวบจนได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ นครเมลเบิร์น

ค่า
21.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตำคำรไทย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมลเบิร์น (MEL) เพื่อเชคอิน

วันทีเ่ ก้า
00.50 น.

เมลเบิร์น – กรุงเทพ
ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX178
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 09.40 ชัว่ โมง)
ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกง สู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ
เดินทำงถึงกรุ งเทพมหำนครโดยสวัสดิภำพ (Bon Voyage)

07.00 น.
09.10 น.
11.20 น.
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9 วัน เกรตแบริเออร์ รีฟ – เอเยอร์ ส ร็อค
ราคา 119,900 บาท : 1- 9 ธ.ค. 2017 / 17-25 มี.ค. 2018 / 11-19 เมษายน 2018
ปี ใหม่ 129,900 บาท : 27 ธ.ค.- 4 ม.ค. 2018 (เทศกาลปี ใหม่ )
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ธ.ค. – เม.ย. 2561
ปี ใหม่ 2561
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
119,900
129,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
15,000
15,000
เด็กอายุ 2-11 ปี ( พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
115,900
125,900
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
18,900
19,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ(ราคาสามารถยืนยันเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น) 95,000-120,000 95,000-120,000
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) – (BKK-CNS//MEL-BKK)
20,000
27,000
กรณี มีวีซ่าแล้ว หรื อ ไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าหักค่าใช้จ่าย
ไม่รวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 3 สิ งหาคม 2560) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ออสเตรเลีย (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน CX (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 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 และ ค่าทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าออสเตรเลีย (เข้า-ออกครั้งเดียว) ผูโ้ ดยสารต้องไปสแกนลายนิ้วมือที่สถานทูต ราคาประมาณ 4,700 บาท
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนาให้ท่านดูแลกระเป๋ าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสู ญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง
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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 เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว 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 การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมืองและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี 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)

รหัสทัวร์ : THE9-CX-AU-1DEC17-11APR18H
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ 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 ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ 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 ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ 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 ทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายน้ าหนักส่ วนเกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
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การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี 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 ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น

 กรณีกระเป๋ าใบเล็ก (Hand
ท่านต้องระวัง

Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
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เอกสารที่ใช้ ยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวออสเตรเลีย
ใช้ เวลาประมาณ 10 วันทาการ และ ห้ ามดึงเล่ มออก ทุกกรณี และ ต้ องโชว์ ตัวเนื่องจากต้ องสแกนลายนิว้ มือ
เอกสารทีต่ ้ องเตรียม ก่อนยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวออสเตรเลีย มีดังนี้
1.
2.
3.
4.

แบบฟอร์ มขอยืน่ วีซ่า พร้อมลายเซ็นผูย้ นื่ ขอวีซ่า
(***สถานทูตออสเตรเลีย เคร่ งครัดเรื่ องลายเซ็นมาก จาเป็ นต้องเซ็นให้ตรงกับหน้าหนังสื อเดินทางเท่านั้น)
หนังสื อเดินทาง (Passport) ซึ่ งมีอายุมากกว่า 6 เดือน และ มีหน้าว่างสาหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าคู่
สาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมหน้าที่แสดงรายละเอียดของผูส้ มัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด
รู ปถ่ายสี 1 รู ป เขียนชื่อผูข้ อยืน่ วีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษไว้ดา้ นหลังรู ป
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รู ปถ่าย อายุไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 4.5 x 3.5 ซม.
ขนาดจากคางถึงขอบผมด้านบนไม่เกิน 3 ซม.
ภาพสี พื้นหลังเรี ยบ
หน้าตรง และใบหน้าชัดเจน

สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนสมรส
สาเนาสู ติบตั ร หากอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี บริ บูรณ์
** ถ้าเด็กอายุต่ากว่า 16 ปี เดินทางโดยลาพัง หรื อไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสื อแสดงความยินยอมจากบิดา
และมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้**
หลักฐานซึ่ งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรื อมีทุนทรัพย์เกื้อหนุ นเพียงพอที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่าน และ
สมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางด้วยกับท่าน ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพานักในประเทศออสเตรเลียเช่น หากแสดง สมุดบัญชี เงิน
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
หลักฐานการประกอบอาชี พ ในกรณี ที่ผูส้ มัครประกอบอาชี พ ให้แสดงหลักฐานปั จจุบนั เช่นจดหมายต้นฉบับจากนายจ้าง ระบุ
ตาแหน่ งหน้าที่การงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่ อนุ ญาตให้ลาพัก / ผูม้ ีกิจการของตนเองโปรดแสดงหลักฐาน การเป็ น
เจ้าของกิจการ เช่นทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ ้น งบดุลประจาปี ที่แสดงให้เห็นว่ากิจการของท่านยังคงดาเนิ นอยู่ / กรณี เป็ นนักเรี ยน
นักศึกษา ให้ใช้จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา

