***ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์***
ชมเมืองซิดนี ย ์ – ชมเมืองเมลเบิรน์ - อิสระช้อปปิ้ ง – กระท่อมกัปตันคุก้
 ชมเมืองซิดนี ย ์ // ผ่านชมความงดงามโรงอุปรากรซิดนี ย ์
 อิสระช้อปปิ้ ง หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR ( พอร์ต สตีเฟ่ น //
วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น // แคนเบอรร่า )
 ชมเมืองเมลเบิรน์ // เข้าชมกระท่อมกัปตันคุก้

 อิสระช้อปปิ้ ง หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เกรทโอเชี่ยนโร้ท หรือ
สถานี รถไฟจักรไอน้ าโบราณ + ดูนกเพนกวินเกาะฟิ ลลิป
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กำหนดกำรเดินทำง
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
สิ งหาคม 2560
กันยายน 2560

วันแรก
15.00 น.

19.20 น.
วันที่สอง
08.20 น.

กลำงวัน
บ่ ำย

7-12, 14-19, 21-26, 28 มีนาคม – 02 เมษายน
18-23, 25-30
16-21, 23-28, 30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน
6-11, 13-18, 20-25, 27 มิถุนายน – 02 กรกฏาคม
1-6, 15-20, 22-27
5-10, 12-17, 19-24

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 เที่ยวบินที่ TG 475
สนำมบินซิดนีย์ – หำดบอนได – ชมเมือง
เดินทำงถึงสนำมบินคิงฟอร์ ดสมิทธ์ นครซิ ดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลำท้ องถิ่นออสเตรเลีย เร็ วกว่ ำไทย 3 ชม.)
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่ านชม หำดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็ นหาดทรายสี ทองที่ หนุ่ ม
สาวชาวออสซี่ นิยมมาพักผ่อนท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสี ยงคลื่นกระทบ
ฝั่ ง และกลิ่ นอายอันสดชื่ น ของทะเล พร้ อมชมบ้านของเศรษฐี บนเนิ นเขา
DUDLEY PAGE กับ ทิ ว ทั ศ น์ ข องอ่ า วซิ ด นี ย ์ และท้ อ งทะเลสี ค รามของ
มหาสมุทรแปซิ ฟิค จากนั้นนาท่านชมย่านเดอะแก็ป THE GAP นาท่านชม
ม้ ำหินมิสซิ สแม็คควอรี่ (MRS MACQUARIE'S CHAIR) อยู่ในโบทานิ กการ์เด้นเป็ นม้าหิ นตัวโปรดของภรรยาของ
ผูส้ าเร็ จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ที่ชอบมานัง่ ชมวิวของอ่าวซิ ดนีย ์ และโอเปร่ าเฮ้าส์ ตรงนี้ ถือเป็ นจุดชมวิว
ที่สวยมากและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปมากที่สุด
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น าท่ า น ผ่ ำนชมโรงอุ ป รำกรซิ ด นี ย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพ
ความงามของสิ่ งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ ที่มีหลังคาเป็ นรู ปเรื อซ้อนเล่นลม ทรง
คล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ตามแบบสถาปั ตยกรรมร่ วม
สมัย ตั้งตระหง่านเป็ นสง่าอยู่ที่ปลายแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเล
เล็กน้อย โดยมีน้ าทะเลล้อมรอบอยูถ่ ึง 3ด้าน มองดูเหมือนเรื ออ่าวสี ฟ้าคราม
นัน่ คือซิ ดนี ยโ์ อเปร่ าเฮาส์ หรื อโรงอุปรากรซิ ดนี ย ์ เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์
ของประเทศออสเตรเลีย และได้รับลงทะเบี ยนให้เป็ นมรดกโลก จากนั้นผ่าน ชมสะพำนซิ ดนีย์ฮำเบอร์ (SYDNEY
HARBOUR BRIDGE) อี กสัญ ลักษณ์ ห นึ่ งของมหานครซิ ด นี ย ์ ตั้งอยู่กลางเมื องซิ ด นี ย ์ ประเทศออสเตรเลี ย เป็ น
สะพานระนาบเดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิ ดนี ยไ์ ด้อย่างสวยงามที่ สุด จากนั้น อิสระช้ อปปิ้ ง
เดวิ ด โจนส์ ซิ ด นี ย์ (SYDNEY DAVID JONES) เดวิ ด โจนส์ เป็ นแบรนด์เครื่ อ งส าอางค์ช้ ัน น าของประเทศ ที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดย MR. DAVID JONES เป็ นผูก้ ่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1838 ในประเทศออสเตรเลีย ส าหรั บ เมื อ ง
ซิ ดนี ย ์ ร้าน เดวิดโจนส์ อยู่ที่ ELIZABETH STREET, MARKET STREET, BONDI JUNCTION ได้รับการยอมรั บ
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มากที่สุดแบรนด์หนึ่งของแดนจิงโจ้ ซึ่ งเป็ นแบรนด์ที่คนไทยรู ้จกั กันดี มีสินค้า ขายทุกชนิด เช่น เสื้ อผ้าเด็กและผูใ้ หญ่
รองเท้า กระเป๋ า ครี มบารุ งผิว อิสระช้ อปปิ้ งย่ ำนไชน่ ำทำวน์ เป็ นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชี ยนานาชนิ ด
ท่านสามารถหากิ นได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นขนมจี บ ซาลาเปาหมูแดง เป็ ดย่าง ที่ นี่ มีอาหารภัตตาคารระดับอาหาร
ฮ่องเต้ ร้านขายเสื้ อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ร้านสิ นค้าปลอดภาษี สิ นค้าที่ทาในฮ่องกง
หรื อจีนในราคาย่อมเยาว์มากมาย เป็ นแหล่งขายสิ นค้าราคาถูกทั้ง รองเท้า เสื้ อผ้า ชุดว่ายน้ า และชุดชั้นใน และยังเป็ น
ตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้ อของที่ระลึกและผลไม้สดประจาฤดูกาล
 อิสระอำหำรค่ำ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั TRAVEL LODGE หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สำม

อิสระช้ อปปิ้ ง – หรือซื้อ OPTIONAL TOUR (1.พอร์ ต สตีเฟ่ น 2.วนอุทยำนแห่ งชำติบลูเม้ ำท์ เท่ น 3.แคนเบอรร่ ำ )

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
** ท่ ำนสำมำรถ ซื้อทัวร์ เพิม่ เติม **
1. พอร์ ต สตีเฟ่ น (PORT STEPHEN) ตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่ 2,500 เฮคเตอร์ สัมผัสประสบการณ์อนั ตื่นเต้นกับการนัง่ รถ 4
WD ผจญภัยตะลุยเนิ นทราย โดยคนขับรถที่มากด้วยประสบการณ์ สนุ กสนานกับกับการเล่นกระดาน เลื่อนบนเนิ น
ทราย (SANDUNE BOARD) ให้ ท่ า นเดิ น เล่ น และถ่ า ยรู ป เป็ นที่ ร ะลึ ก บนชายหาด PORT STEPHENS WHITE
BEACH ให้ท่านสนุกสนานกับการหาหอย PIPPIS ซึ่ งเป็ นหอยที่มีในออสเตรเลียเท่านั้น แล้วนาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ
เพื่ อลงเรื อ MOONSHADOW CRUISE นาท่ านล่ องเรื อชมชี วิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ ารั กในธรรมชาติ อ ย่าง
ใกล้ชิด พร้อมสนุกสนานกับการเล่นน้ า บริ เวณใกล้ๆ เรื อ ใช้เวลาในการล่องเรื อ ประมาณ 2 ชัว่ โมง จากนั้นเรื อกลับสู่
ฝั่งอ่าวเนลสัน เพื่อนาท่านเดินทางกลับสู่นครซิ ดนีย ์

PORT STEPHEN (มีคนขับ, SANDUNE BOARD, อำหำรกลำงวันแบบบุฟเฟต์ บนเรือ 1 มือ้ ไม่ มอี ำหำรเย็น)
**5 คนขึน้ ไป รถ 12 ที่นั่ง คนละ 6,500 บำท / 10 คนขึน้ ไป รถ 19 ที่นั่ง คนละ 5,200 บำท**
2. วนอุทยำนแห่ งชำติบลูเม้ ำท์ เท่ น เจ้าของฉายา “แกรนด์แคนยอน” แห่ งออสเตรเลีย หุ บเขาสี น้ าเงินที่ เกิดทัศนี ยภาพ
อันงดงามหุ บเขาแห่ งนี้ มีภูมิทศั น์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริ กา เพียงแต่ประกายสี น้ าเงินครอบคลุมหุ บเหว
เกิดจากน้ ามันจากต้นยูคาลิปตัสปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทาให้เกิดประกายสี น้ าเงินดังกล่าว ให้ท่านได้
ชื่ น ชมและสั ม ผัส ทิ ว ทัศ น์ ส วยงามบนผื น แผ่น ดิ น อัน กว้างใหญ่ จากนั้น เที่ ย วชม หุ บ เขำสำมพี่ น้ อ ง (THREE’S
SISTER) ซึ่ งเป็ นยอดเขา 3 ลูก เรี ยงติ ดกัน ตานานเก่าแก่ของชาวอะบอริ จิ้น จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ สถำนีรถรำง
ไฟฟ้ ำ (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่ อนั่งรถรางไฟฟ้ าที่ ดดั แปลงมาจากรถขนถ่านหิ นในสมัยก่ อน วิ่ง
ผ่านทะลุ หุ บ เขาอัน สู งชัน ถึ ง 52 องศา จากนั้น น าท่ า น ขึ้น กระเช้ ำ SCENIC CENDER เพื่ อชมความงดงามของ
ทิวทัศน์เบื้ องล่างจากมุมที่ แตกต่างพร้อมชมวิวทิ วทัศน์บน ECHO POINT หลังจากนั้นเดิ นทางกลับสู่ ตวั เมืองซิ ดนี ย ์
และให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
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ค่ำ
วันที่สี่
เช้ ำ
10.00 น.
11.35 น.
กลำงวัน
บ่ ำย

Blue Mountain (มีนั่งรถรำง, นั่งกระเช้ ำ, อำหำรกลำงวัน 1 มือ้ ไม่ มอี ำหำรเย็น)
**5 คนขึน้ ไป รถ 12 ที่นั่ง คนละ 5,900 บำท, 10 คนขึน้ ไปรถ 19 ที่นั่ง คนละ 4,900 บำท**
3. เมืองแคนเบอร่ ำ เดินทางสู่ กรุ งแคนเบอร์ ร่ำ เมืองหลวงอันสงบเงียบของประเทศออสเตรเลีย ได้ชื่อเป็ นเมืองที่มีการ
จัดระเบียบผังเมืองได้สวยงาม มีความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อยที่สุด และเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ราชการสาคัญๆ ทั้งหลาย
รวมถึงรัฐสภาแห่งออสเตรเลียด้วย มีสถานที่สาคัญหลายแห่งน่าเที่ยวชม อาทิ ทะเลสาบเบอร์ เล่ยก์ ริ ฟฟิ นธ์, น้ าพุกลาง
เมือง, อนุ สรณ์ สถาน AUSTRALIAN WAR MEMORIAL, รัฐสภาแห่ งออสเตรเลีย, สวน COCKINGTON GREEN
GARDENS เมืองแคนเบอร์ ร่า มีมุมอันน่ าประทับใจ และมีหลายสิ่ งหลายอย่างที่น่าประทับใจไม่นอ้ ยหน้าเมืองอื่นๆ
จากนั้นนาท่าน ชมทะเลสำบ เบอร์ เล่ ย์ กริฟฟิ น ทะเลสาบสวยงามอันกว้างใหญ่ใจกลางเมืองที่ขุดขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์
แก่ วอลเตอร์ สถาปนิ กผูวางผังเมืองแคนเบอร์รา เสริ มให้ภูมิประเทศสวยงามเป็ นจุดเด่นของเมือง ตระการตากับน้ าพุ
ที่ พุ่ งสู งถึ ง 140 เมตร อย่าง CAPTAIN COOK MEMORIAL WATER JET ที่ ส ามารถมองเห็ น ได้จากทุ กมุ ม เมื อ ง
จากนั้นนาท่าน ชมอำคำรรัฐสภำแคนเบอร์ ร่ำ ตึกที่มีสถาปั ตยกรรมทันสมัยและมีขนาดใหญ่โตมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศในซี กโลกใต้ มี ห้อ งต่ างๆ มากถึ ง 4,500 ห้อง พื้ นที่ ใช้ส อยกว้างขวางถึ ง 250,000 ตารางเมตร แต่ ละห้อ ง
ตกแต่งอย่างทันสมัย ประดับประดาด้วยงานศิ ลปะอะบอริ จิ้นหลายพันชิ้ น จุดเด่นอยู่ที่มีเสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็ น
สง่า ซึ่ งใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี นาท่านชม อนุสรณ์ สถำนแห่ งชำติออสเตรเลีย อนุสรณ์ทหารผ่านศึก สร้างขึ้นเพื่อ
ราลึกถึงทหารออสเตรเลีย ที่เสี ยชี วิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ งและสอง ตัวอนุ สรณ์สถานสร้างตามแบบมอโซเลียม
แห่ งฮาลิคาร์ นาซุ ส ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ นับแต่สงครามระหว่างปี ค.ศ. 1914 - 1918 มี
คนเสี ยชี วิต จานวน 114,000 คน อนุ สรณ์ ส ถานนี้ ใหญ่ ที่ สุดในรั ฐวิคตอเรี ย ออกแบบโดยสถาปนิ ค 2 คน PHILIP
HUDSON JAMES WARDROP ที่ กลับ มาจากการเป็ นทหาร และส่ งแบบเข้าประกวดจนชนะเลิ ศจากจานวนแบบ
ทั้งหมด 83 ชิ้นงานด้วยกัน พิธีเปิ ดอนุสรณ์สถานแห่งนี้
เมืองแคนเบอร์ ร่ำ (มีคนขับ,ชมเมือง, อำหำรกลำงวัน 1 มือ้ ไม่ มอี ำหำรเย็น)
**5 คนขึน้ ไป รถ 12 ที่นั่ง คนละ 5,500 บำท / 10 คนขึน้ ไป รถ 19 ที่นั่ง คนละ 4,500 บำท**
 อิสระอำหำรค่ำ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั TRAVEL LODGE หรือเทียบเท่ ำ
เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่ อมกัปตันคุ้ก – สวนฟิ ตซอย
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
นำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน เพือ่ เดินทำงสู่ เมืองเมลเบิร์น
ออกเดินทำงสู่ เมืองเมลเบิร์น โดยสำยกำรบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF423
ถึงเมืองเมลเบิร์น หลังรับกระเป๋ ำเรียบร้ อยแล้ ว
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเที่ ยว ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรี ยมีชื่อเสี ยง โก้หรู
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สะดวกสบาย สวยงาม มีผคู ้ นหลายชาติ หลายภาษาในเรื่ อ งการพักผ่อนและท่องเที่ ยว และเหมาะสมกับการพักผ่อน
เป็ นอย่างยิ่ง ผสมผสานสิ่ งที่เก่าแก่ที่ดีที่สุดในโลกเข้ากับสิ่ งใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว มีสถานที่เด่นๆ ที่เป็ นมรดกตกทอด
รั กษากันมาแต่ โบราณ เช่ น ทิ วทัศ น์ถนนโอลเดอร์ ฟ ลี ท และเมลเบิ ร์น ออบเซอร์ เวชั่น เดค บนถนนคอลลิ นส์ มี
ศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนา ร้านจาหน่ายสิ นค้าให้เลือกมากมาย
นาท่านผ่าน ชมอำคำรรัฐสภำ เมลเบิร์น (MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็ นอาคารรัฐสภาแห่ งแรกของ
ออสเตรเลี ย ตั้งอยู่ริ ม ถนน SPRING STREET ซึ่ งด้านหน้าของอาคารรั ฐสภานี้ คื อปลายสุ ด ของถนน BOURKE
STREET ก่อสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศในซี กโลกใต้ มีหอ้ งต่างๆ
มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอ
ริ จิ้นหลายพันชิ้น จุดเด่นอยูท่ ี่เสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็ นสง่าที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี จากนั้นนาท่านเข้า ชมสวน
ฟิ ตซ อย (FITZROY GARDENS) ส วน ส าธารณ ะขน าดให ญ่ เจ้ า ของฉายา GARDEN CITY อยู่ บ ริ เวณ
LANSDOWNER STREET อุดมไปด้วยต้นไม้ร่มรื่ นและดอกไม้นานาพันธุ์ที่จะออกดอกสวยสะพรั่งตามฤดูกาลที่
สวนแห่ งนี้ เป็ นที่นิยมในการถ่ายรู ปอีกด้วย เพราะบรรยากาศธรรมชาติแสนสวย เชิ ญชมสวนสาธารณะฟิ ตซรอย ตั้ง
ชื่อตามท่านผูว้ า่ การ เซอร์ชาร์ ล ออกุสตุส ฟิ ตซอย สวนแห่ งนี้ มีอายุเก่าแก่กว่า 150 ปี ภายในร่ มรื่ นด้วยพันธุ์ไม้นานา
ชนิ ด อาคารเรื อนกระจกที่เพาะพันธุ์พืชต่างๆ นาท่านเข้าชม กระท่ อมกัปตันคุ้ก (CAPTAIN COOK'S COTTAGE)
กระท่อมนักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก เป็ นผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1770 กระท่อมนี้ เป็ นบ้าน
ของกัปตันคุ๊กบ้านกัปตันคุ๊ก ต่อมาท่านเซอร์ รัสเซี ย กริ มเวล ได้ซ้ื อมาจากอังกฤษ โดยรื้ ออิฐออกมาทีละก้อน แล้วถูก
ลาเลียงมาทางเรื อ และมาประกอบใหม่ที่นี่ นามาตั้งไว้ที่สวนฟิ ทซ์รอย เมื่อปี 1934 เพื่อเป็ นของขวัญครบรอบหนึ่ งปี
ของรัฐวิคตอเรี ย และเพื่อเป็ นเกรี ยติแก่กปั ตันคุ๊กที่ มาค้นพบประเทศออสเตรเลีย ภายในบ้านบางอย่างเป็ นของดั้งเดิม
บางอย่างก็เป็ นของที่ ทาเลียนแบบขึ้ นมาใหม่ นาท่าน ผ่ ำนชมโบสถ์ เซนต์ แพททริ ค (THE CATHEDRAL OF ST.
PATRICK ) เป็ นโบสถ์ค ริ ส ต์ นิ กายโรมัน คาทอลิ ก ตั้งตระหง่ านสวยงามและโอ่ อ่าเป็ นอย่างมาก สร้ างขึ้ น ด้ว ย
สถาปั ต ยกรรมแบบโกธิ ค ใน ค.ศ.1858 จนถึ งตอนนี้ มี อ ายุเกื อ บ 150 ปี แล้ว ถื อ เป็ นโบสถ์ที่ เก่ า แก่ อ ย่างมากของ
เมลเบิ ร์น ยอดแหลมๆ สร้ างในแบบโกธิ คที่ สวยงามและใหญ่ โตมากๆ ออกแบบโน WILLIAN WARDAL ลงมื อ
สร้ างในปี 1863 จนถึ งปี 1939 จึ งได้แ ล้วเสร็ จ ตัวโบสถ์ส ร้ างขึ้ น ด้วย BLUESTONE ประดับ ตกแต่ งด้ว ย STAIN
GLASS ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่มีท่อลมถึง 4500 ท่อ
 อิสระอำหำรค่ำ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั MERCURE WELCOME MELBOURNE หรือเทียบเท่ ำ

วันที่ห้ำ

อิสระช้ อปปิ้ ง – หรือซื้อ OPTIONAL TOUR (1.เกรทโอเชี่ยนโร้ ท 2.สถำนีรถไฟจักรไอน้ำโบรำณ + ดูนกเพนกวิน )

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
** ท่ ำนสำมำรถ ซื้อทัวร์ เพิม่ เติม **
1. เกรทโอเชี่ ยน โร้ ท (GREAT OCEAN ROAD) เส้ น ทางสายโรแมนติ ค ซึ่ งเป็ นแนวชายฝั่ งที่ ส วยงามที่ สุ ด ใน
ออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้ของเมืองเมลเบิร์น เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดแห่ งหนึ่ งในรัฐวิคตอเรี ย
เชิญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหิ นที่ผุกร่ อนไปตามแรงน้ า แรงลมธรรมชาติที่มีรูปร่ างแปลก
ตา อีกทั้งยังเป็ นสถานที่ พักผ่อนตากอากาศที่ดีแห่ งหนึ่ งที่รายล้อม ด้วยรี สอร์ ทมากมายที่สร้างด้วยถาปั ตยกรรมสมัย
ศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวที่ความสวยงามแตกต่างกันเดิ นทางสู่ พอร์ ตแคมเบลล์ (PORT CAMPBELL)
หมู่บา้ นชาวประมงอันทันสมัยของชาวออสซี่ เชิ ญสัมผัสกับทัศนี ยภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิ ฟิคและลักษณะ
ภู มิป ระเทศที่ ไม่ เหมื อ นที่ ใดๆในโลก ถื อ เป็ นเมื องท่ าเล็กๆแห่ งต านานของสิ บ สองนักบุ ญ ในศาสนาคริ ส ต์ข อง
ออสเตรเลีย ที่เรี ยกว่า "TWELVE APOSTLES" ซึ่ งเป็ นรู ปหิ นแกะสลักที่ดูน่าเกรงขาม12แนวโขดหิ นเหนือน้ าทะเล

www.australiaholidaytour.com

AU TG-6/GLH

ค่ำ

มีอายุประมาณล้านปี มีนกั ท่องเที่ยวมาแวะเที่ยวมาก เพราะที่นี่มีความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ได้ดื่มด่า
หลงใหลไปกับเสน่ห์ นับเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ได้รับความ
นิ ยมมากในรัฐวิคตอเรี ย THE TWELVE APOSTLES ซึ่ งตั้งชื่ อตาม 12
นักบุ ญ ศักดิ์ สิ ท ธิ์ ของศาสนาคริ ส ต์ เป็ นสถานที่ ยอดนิ ย ม ที่ ใช้ถ่ ายท า
ภาพยนตร์ จ ากทั่ ว โลก เกิ ด จากการแตกตั ว ของชายฝั่ ง ทะเล อั น
เนื่องมาจากการกัดเซาะของคลื่นลมจากมหาสมุทรแปซิ ฟิค ที่พดั เอาความ
เย็นและความชุ่มชื้นมาจากขั้วโลกใต้สู่ ทวีปออสเตรเลีย แหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัตว์โลกใต้ทะเลจากนั้นเดินทางกลับ
สู่เมลเบิร์น
GREAT OCEAN ROAD (มีคนขับ, อำหำรกลำงวัน 1 มือ้ ไม่ มอี ำหำรเย็น)
**5 คนขึน้ ไป รถ 12 ที่นั่ง คนละ 6,000 บำท / 10 คนขึน้ ไป รถ 19 ที่นั่ง คนละ 4,600 บำท**
2. สถำนีรถไฟจักรไอน้ำโบรำณ + เกำะฟิ ลลิป – ดูนกเพนกวิน สถานี รถไฟจักรไอน้ าโบราณ ซึ่ งแต่เดิ มเคยใช้เป็ น
เส้นทางในการเดิ นทางระหว่างเมืองและขนส่ งสิ นค้าเปิ ดให้บริ การในปี ค.ศ.1900 เป็ น
รถไฟสายเก่าที่ วิ่งระยะสั้น ๆ ปั จจุบนั ได้ถูกดัดแปลงนามาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่ า นา
ท่านนัง่ รถไฟจักรไอน้ าโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทาง
วิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนัง่ ห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนี ยภาพตลอด
ทางที่ เต็มไปด้วยหุ บเขาและป่ าสู งที่ ยงั คงความสมบูรณ์ สวนธรรมชำติเกำะฟิ ลลิป อยู่
ห่ างจากของเมืองเมลเบิ ร์น 137 กิโลเมตร ทางตอนใต้ตามเส้นทางสายเซาท์กิปส์แลนด์
นัง่ รถประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยเดินทางข้ามมายังเกาะ มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซึ่ งเปิ ดบริ การมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1940
เชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์มปศุสตั ว์มีท้ งั วัวเนื้อ, วัวนม, แกะ และม้า เป็ น
ต้น ซึ่ งบรรยากาศคล้ายกับประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ชมฝูงเพนกวินเขตอนุ รักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป เขตอนุ รักษ์นก
เพนกวินแห่ งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการรู ปภาพ และเรื่ องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่
เกาะฟิ ลลิป ถือได้ว่าเป็ นเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เชิ ญพบกับความอัฒจรรย์ บริ เวณชายหาดซัมเมอร์ แลนด์
เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เย็น เพนกวินจะเดินพาเหรดขึ้นจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแต่เช้า เป็ น
วิถีธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน สร้างความประทับใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
สถำนีรถไฟจักรไอนำ้ โบรำณ + เกำะฟิ ลลิป – ดูนกเพนกวิน (มีคนขับ, นั่งรถไฟ, อำหำรกลำงวัน 1 มือ้ อำหำรเย็น 1 มือ้ )
**5 คนขึน้ ไป รถ 12 ที่นั่ง คนละ 6,200 บำท, 10 คนขึน้ ไปรถ 19 ที่นั่ง คนละ 4,900 บำท**
 อิสระอำหำรค่ำ ตำมอัธยำศัย

วันที่หก

กรุ งเทพฯ

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
หลังอำหำรเช้ ำ อิสระเดินเล่ นช้ อปปิ้ ง ตำมอัธยำศัย
เดิ น เล่ น ช้อ ปปิ้ งย่ าน เฟดเดอเรชั่ น สแควร์ FEDERATION SQUARE อยู่ใจกลางเมื อ ง เมลเบิ ร์ น เป็ นจุ ด เชื่ อ ม
ศูนย์กลางเมืองกับแม่น้ า ยาร์ ร่า เป็ นแหล่งรวมศิลปะสถาปั ตยกรรม งานเทศกาล วัฒนธรรม ที่พกั และมีลานเปิ ดกว้าง
ส าหรั บ เป็ นที่ ส าธารณะ เฟดเดอเรชั่น แสควร์ เป็ นที่ ต้ ัง ของศู น ย์ร วมศิ ล ปะของออสเตรเลี ย มี IAN POTTER
CENTRE: NGV AUSTRALIA และแกลลอรี่ อาร์ ต 20 แกลลอรี่ กต็ ้ งั -อยู่ที่ เฟดเดอเรชัน่ แสควร์แห่ งนี้ จากนั้นให้ท่าน
อิสระช้อปปิ้ งสาหรับนักช้อปทั้งหลายห้ามพลาดกับแหล่งช้อปปิ้ งที่ มีชื่อเสี ยงของ เมลเบิ ร์น ไม่ว่าจะเป็ น DAVID
JONE และ MYER ที่ต้ งั อยู่ที่ถนน BOURKE STREET ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมสิ นค้า แบรนด์เนมชั้นนา ไม่ว่าจะเป็ นครี ม ,
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15.25 น.
20.35 น.

เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นอกจากนั้น ใกล้ ๆ กันยังมีร้านค้าชื่ อดัง ร้านอาหาร ร้านขายสิ นค้าที่ระลึก อยู่บริ เวณนี้ ซึ่ งถือ
ได้วา่ ถ้าใครมา เมลเบิร์นต้องห้ามพลาดความยิ่งใหญ่อลังการของแหล่ง SHOPPING บนถนนสายนี้
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
ออกเดินทำงจำกสนำมบินเมลเบิร์น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 466
เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจตลอดกำรเดินทำง



อัตรำค่ ำบริกำร
อัตรำค่ำบริกำร
ผูใ้ หญ่
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

รำคำรวมตัว๋ เครื่องบิน
45,900.9,900.-

รำคำไม่ รวมตัว๋ เครี่องบิน
25,900.9,900.-

*** โปรแกรมนีไ้ ม่ รวมค่ ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย ท่ ำนละ 5,300 บำท***
ทิปคนขับรถและหัวหน้ ำทัวร์ ดูแลท่ ำนตลอดกำรเดินทำง วันละ 6 AUD/ท่ ำน/วัน
เพือ่ ขวัญและกำลังใจของเจ้ ำหน้ ำทีน่ ะคะ
*** ในกำรเดินทำงในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ ำนขึน้ ไป ***
*** กรณีผู้เดินทำงในคณะมีไม่ ถึง 15 ท่ ำน อำจมีกำรปรับเปลีย่ นรำคำ ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋ ำเดินทำงให้ นะคะ ***
รำคำไม่ รวมตั๋วคือรำคำทีไ่ ม่ รวมตั๋วเครื่องบินทั้งเทีย่ วบินระหว่ ำงประเทศ และ เทีย่ วบินภำยในประเทศ
*** รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม **
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
ราคานี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
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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อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
ไม่ รวมค่ ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม และค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
เงือ่ นไขกำรจองทัวร์ 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 ที่ลกู ค้าพักอำศัยอยู่ต่ำงจังหวัดให้ 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 ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำออสเตรเลียไม่ ทันกำหนด
และทำงบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินทำงลูกค้ ำ
จะต้ องจ่ ำยเงินค่ ำทัวร์ ท้ ังหมดก่ อนกำรออกตัว่ เครื่องบิน มิฉะนั้นทำงบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรให้ บริกำร
กำรยกเลิกและกำรคืนเงิน
กำรยกเลิกไม่ คืนค่ ำมัดจำทุกกรณี
เอกสำรในกำรยืน่ ขอวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
กรุ ณำเตรียมเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทำงบริษทั ฯ เพือ่ ทำวีซ่ำก่ อน 21 วันทำกำร
*** (เนื่องจำกกำรยืน่ ขอวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย ต้ องใช้ เวลำในกำรยืน่ วีซ่ำ 15 วันทำกำร) ***
เงือ่ นไขในกำรพิจำรณำวีซ่ำ
กำรพิจำรณำอนุมตั วิ ซี ่ ำนั้นขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูตเท่ ำนั้น ทำงบริษทั ฯ เป็ นแค่ ตวั แทนยืน่ วีซ่ำไม่ สำมำรถแทรกแซงกำร
พิจำรณำวีซ่ำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มเี อกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ ที่จะเดินทำงไป
ท่ องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ ำนั้น
** กรุ ณำเตรียมเอกสำรให้ ครบตำมที่สถำนทูตกำหนด **
ตั้งแต่ วนั ที่ 3 พฤษภำคม 2559 เป็ นต้ นไป กระทรวงกิจกำรตรวจคนเข้ ำเมืองและพิทักษ์ เขตแดนจะเริ่มกำรเก็บข้ อมูลด้ ำนไบโอ
เมตทริกซ์ จำกผู้สมัครทุกท่ ำนที่สมัครขอวีซ่ำเพือ่ เดินทำงไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผู้ยนื่ ขอวีซ่ำทุกท่ ำนจะต้ องมำติดต่ อที่ศูนย์ ยนื่ วีซ่ำออสเตรเลียด้ วยตนเองเพือ่ สแกนลำยนิว้ มือ***
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1.สำหรับบุคคลทั่วไป
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 เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณี ที่ค่สู มรสเสี ยชีวิต )ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐำนกำรเงินโดยใช้ สมุดเงินฝำกตัวจริ ง หรือ Statement ที่ออกจำกธนำคำร ย้ อนหลัง 6 เดือน อย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ง เท่ ำนั้น!!! ถ้ ำ
ให้ สำเนำสมุดเงินฝำกไม่ สำมำรถใช้ ยนื่ วีซ่ำออสเตรเลียได้
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงำนบริษทั ทั่วไป 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 หรือ ภำษำไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ ที่เดินทำงพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสื อรับรองการเรี ยน (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สำหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทำงพร้ อมผู้ปกครองและอำยุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาจากที่วา่ การอาเภอ
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสูติบตั ร (ไม่ สำมำรถใช้ บัตรประชำชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดำ หรือ มำรดำเป็ นข้ ำรำชกำร : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปั จจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สำหรับผู้ใหญ่ ที่อำยุเกิน 75 ปี
ต้ องซื้อใบประกันสุ ขภำพสำหรับผู้สูงอำยุที่เดินทำงไปต่ ำงประเทศ (จำกบริษทั ประกันภัย) จำกนั้นยื่นเอกสำรทั้งหมดเข้ ำ
สถำนทูตออสเตรเลียไปก่ อนและจำกนั้นสถำนฑูตจะให้ แบบฟอร์ มกำรตรวจสุ ขภำพมำเพือ่ นำไปตรวจที่โรงพยำบำลที่ทำงสถำน
ฑูตกำหนดเท่ ำนั้น
5. สำหรับบุคคลที่ถือพำสปอร์ ตต่ ำงประเทศแต่ มถี ิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลำในกำรพิจำรณำผลวีซ่ำขึน้ อยู่กบั ทำงสถำนทูต)
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*** กรุ ณำจัดเตรียมเอกสำรตำมที่ระบุเพือ่ ผลประโยชน์ ในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ ำน ***
หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรียกสั มภำษณ์ ทำงบริษทั ฯ ขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำย และโปรดแต่ งกำยสุ ภำพ
ทั้งนีท้ ำงบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ ำหน้ ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก 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 (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง 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 องเที่ยวนีเ้ ป็ นกำร
ชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริษทั ตัวแทนในต่ ำงประเทศ ท่ ำนไม่ สำมำรถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธหรือสละสิ ทธิ์ใน
กำรใช้ บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มผี ้ เู ดินทำงตำ่ กว่ ำ 15 ท่ ำน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทำงทรำบล่ วงหน้ ำก่ อน 10 วัน
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง
เพือ่ ประโยชน์ในการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียของท่าน
1. ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณี ท่มี ีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________
สาเหตุในการเปลื่ยนชื่อ-นามสกุล _____________________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า หม้าย

3. ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์บา้ น___________________ เบอร์มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
วันที่เริ่มทางาน / ศึกษา ____________________________________________________________________________
5. ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ท่ที างาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________
7. ตาแหน่ งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ท่ที างาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่อบุคคลที่รว่ มเดินทางไปด้วย _______________________________________________________________________
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้ มาก่อนหรือไม่

เคย

10. ท่านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรือไม่

เคย _________________________________________

ไม่เคย

ไม่เคย
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