รหัสทัวร์ออสเตรเลีย AUS173

***ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์***
ชมเมืองซิดนี ย ์
ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนี ย ์
ผ่านชมสะพานซิดนี ยฮ์ าเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE)
โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นัง่ รถรางที่ชนั ที่สุด
เต็มอิม่ กับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนี ยท์ าวเวอร์
ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิ ลลิป
ชมเมลเบิรน์ อควาเรี่ยม
พิเศษ!! กุง้ ลอบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว
ชมถนนสายโรแมนติกเกรทโอเชี่ยนโร้ท

กำหนดกำรเดินทำง : วันที่ 18 – 23 ตุลำคม 2560
วันพุธที่ 18 ตุลำคม 2560 สนำมบินสุ วรรณภูมิ – ซิดนีย์
15.00 น.

19.20 น.

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

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลำคม 2560
08.20 น.

กลำงวัน

ค่ำ

สนำมบินซิดนีย์ – โคอำล่ ำ ปำร์ ค – ชมกำรตัดขนแกะ – อุทยำนแห่ งชำติบลูเม้ ำท์ เท่ นส์ – นั่ง
รถรำงที่ชันที่สุด - นั่งกระเช้ ำ

เดินทำงถึงสนำมบินคิงฟอร์ ดสมิทธ์ นครซิ ดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลำท้ องถิ่นออสเตรเลีย เร็ วกว่ ำไทย 3 ชม.)
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางสู่ สวนสั ต ว์ KOALA PARK เที่ ย วชมสวนสั ต ว์พ้ื น เมื อง เพลิ ด เพลิ น ไปกับ การชมชี วิ ต
ธรรมชาติ และความน่ ารักของเหล่าสัตว์พ้ืนเมืองนานาชนิ ดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิ งโจ้ วอมแบท ฯลฯ ให้ท่าน
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก ตาม อัธยาศัย พร้อมชมการสาธิ ตการตัดขนแกะ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบบำร์ บีคิว
นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยำนแห่ งชำติบลูเม้ ำท์ เท่ น เจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย หุ บเขาสี น้ าเงินที่เกิด
ทัศ นี ย ภาพอัน งดงามหุ บ เขาแห่ งนี้ มี ภู มิ ทัศ น์ ค ล้ายคลึ งกับ แกรนด์แ คนยอนที่ อเมริ ก า เพี ย งแต่ ป ระกายสี น้ า เงิ น
ครอบคลุมหุ บเหว เกิดจากน้ ามันจากต้นยูคาลิปตัส ปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทาให้เกิดประกายสี น้ าเงิน
ดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ จากนั้นเที่ยวชม หุบเขำสำมพี่น้อง
(THREE’S SISTER) ซึ่ งเป็ นยอดเขา 3 ลูก เรี ยงติดกัน ตามตานานเก่าแก่ของชาวอะบอริ จิ้น จากนั้นนาท่านสู่ สถำนี
รถรำงไฟฟ้ ำ (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนัง่ รถรางไฟฟ้ าที่ดดั แปลงมาจากรถขนถ่านหิ นในสมัยก่อน
วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสู งชันถึ ง 52 องศา จากนั้นขึ้ น กระเช้ ำ SCENIC CENDER เพื่ อชมความงดงามของทิ วทัศน์
เบื้องล่างจากมุมที่ แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo Point หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ ตวั เมืองซิ ดนี ย ์ และให้ท่าน
ได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั VIBE SYDNEY HOTEL (CONFIRMED)

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลำคม 2560 หำดบอนได – ชมเมือง – ล่ องเรือชมอ่ ำวซิดนีย์ – เต็มอิม่ บุฟเฟต์ ที่ซิดนี่ย์ทำวน์ เวอร์ -เมลเบิร์น
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
จากนั้นนาท่ านชม หำดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็ นหาดทรายสี ทองที่ หนุ่ มสาวชาวออสซี่ นิยมมาพักผ่อน
ท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสี ยงคลื่นกระทบฝั่ ง และกลิ่นอายอันสดชื่ นของทะเล พร้อมชม
บ้านของเศรษฐีบนเนิ นเขา DUDLEY PAGE กับทิวทัศน์ของอ่าวซิ ดนี ย ์ และท้องทะเลสี คราม
ของมหาสมุทรแปซิ ฟิค จากนั้นนาท่านชมย่านเดอะแก็ป THE GAP นาท่านชม ม้ ำหินมิสซิ ส
แม็คควอรี่ (MRS MACQUARIE'S CHAIR) อยู่ในโบทานิ กการ์ เด้นเป็ นม้าหิ นตัวโปรดของ
ภรรยาของผูส้ าเร็ จราชการคนแรกของรัฐนิ วเซ้าท์เวลส์ ที่ชอบมานัง่ ชมวิวของอ่าวซิ ดนี ย ์ และ
โอเปร่ าเฮ้าส์ ตรงนี้ถือเป็ นจุดชมวิวที่สวยมากและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปมากที่สุด
กลำงวัน
 รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทำวน์ เวอร์
บ่ ำย
เดินทางสู่ ท่าเรื อเซอร์ คูลาร์ คีย ์ (Circular Quay) เพื่อ ล่ องเรื อชมควำมงำมของอ่ ำวซิ ดนีย์ จากนั้น ผ่ ำนชมโรงอุปรำกร
ซิ ดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของสิ่ งก่ อสร้างอันยิ่งใหญ่ ที่ มีหลังคาเป็ นรู ปเรื อซ้อนเล่นลม
ทรงคล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ตามแบบสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย ตั้งตระหง่านเป็ นสง่าอยู่ที่ปลาย
แหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็กน้อย โดยมีน้ าทะเลล้อมรอบอยูถ่ ึง 3ด้าน มองดูเหมือนเรื ออ่าวสี ฟ้าคราม นัน่
คือซิ ดนียโ์ อเปร่ าเฮาส์ หรื อโรงอุปรากรซิ ดนี ย ์ เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย และได้รับลงทะเบียน
ให้เป็ นมรดกโลก จากนั้นผ่าน ชมสะพำนซิ ดนีย์ฮำเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) อีกสัญลักษณ์หนึ่ งของ
มหานครซิ ดนี ย ์ ตั้งอยู่กลางเมืองซิ ดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย เป็ นสะพานระนาบเดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมองเห็น
วิวของเมืองซิ ดนียไ์ ด้อย่างสวยงามที่สุด
ค่ำ
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน เพือ่ เดินทำงสู่ เมืองเมลเบิร์น
20.45 น.
ออกเดินทำงสู่ เมืองเมลเบิร์น โดยสำยกำรบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF499
22.20 น.
ถึงเมืองเมลเบิร์น หลังรับกระเป๋ ำเรียบร้ อยแล้ ว
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั OAK ON MARKET MELBOURNE (CONFIRMED)
วันเสำร์ ที่ 21 ตุลำคม 2560
เมลเบิร์น – พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นำ้ เมลเบิร์น อะควำเรี่ยม - เกำะฟิ ลลิป– ดูพำเหรดนกเพนกวิน
พิเศษกุ้งลอบส์ เตอร์
เช้ ำ

กลำงวัน
บ่ ำย

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้ำเมลเบิร์น อะควำเรี่ยม ตั้งอยูท่ ี่ใจกลางเมืองบนริ มฝั่งแม่น้ ายาร์ร่า เป็ นศูนย์แสดง
พันธุ์สัตว์น้ าทางทะเลจากมหาสมุทรตอนใต้หลายพันชนิ ด นอกจากนี้ ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเมลเบิร์นแห่ งนี้ ยังเป็ นศูนย์
รวมสัตว์จากเขตแอนตาร์ กติ กที่ หายาก เชิ ญคุณมาสัมผัสประสบการณ์ ที่สุดยอดกับการได้พบหน้ากับนกเพนกวิน
KING และ GENTOO ในสถานที่ จดั แสดงที่ ลงทุนสร้างระดับโลก โดยการจาลองสภาพที่ อยู่เหมือนธรรมชาติ มาก
ที่สุด แถมคุณยังได้มีโอกาสเห็นการดาเนิ นชี วิต ของพวกเพนกวินที่น่ารักทั้งในใต้น้ า บนบก หรื อบนน้ าแข็งที่ จดั ไว้
นอกจากนี้ยงั ได้มีการปรับปรุ งสถานที่ใหม่ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ สวนธรรมชำติเกำะฟิ ลลิป(PHILLIP ISLAND NATURE PARK) อยู่ห่างจากของเมืองเมลเบิ ร์น
137 กิ โลเมตร ทางตอนใต้ตามเส้นทางสายเซาท์กิปส์แลนด์ นัง่ รถประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยเดิ นทางข้ามมายังเกาะ มี

ค่ำ

สะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซึ่ งเปิ ดบริ การมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 เชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วย
ทุ่งหญ้าและฟาร์ มปศุสตั ว์มีท้ งั วัวเนื้อ, วัวนม, แกะ และม้า เป็ นต้น ซึ่ งบรรยากาศคล้ายกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชม
ฝูงเพนกวินเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป เขตอนุ รักษ์นกเพนกวินแห่ งทะเลใต้ มีอาคารนิ ทรรศการรู ปภาพ และ
เรื่ องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป ถือได้วา่ เป็ นเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดใน
โลก เชิ ญพบกับความอัฒจรรย์ บริ เวณชายหาดซัมเมอร์ แลนด์ เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เย็น เพนกวินจะเดิ น
พาเหรดขึ้ นจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแต่ เช้า เป็ นวิถีธรรมชาติ ที่เกิ ดขึ้ นทุ กวัน สร้างความประทับใจ
ให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร พร้ อมลิม้ รส กุ้งมังกรเลิศรส ขึน้ ชื่อของออสเตรเลีย ท่ ำนละ 1 ตัว
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั OAK ON MARKET MELBOURNE (CONFIRMED)

วันอำทิตย์ ที่ 22 ตุลำคม 2560
เช้ ำ

กลำงวัน
บ่ ำย

ค่ำ

เมลเบิร์น – เส้ นทำงสำยโรแมนติคเกรทโอเชี่ยนโร้ ท - Twelve Apostles - เมลเบิร์น

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
เดินทางสู่ เกรทโอเชี่ยน โร้ ท (GREAT OCEAN ROAD) เกรทโอเชี่ยน โร๊ ท เส้นทางสายโรแมนติค ซึ่ งเป็ นแนว
ชายฝั่งที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย อยูท่ างตอนใต้ของเมืองเมลเบิร์น เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐวิคตอเรี ย เชิญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหิ นที่ผกุ ร่ อนไปตามแรงน้ า
แรงลมธรรมชาติที่มีรูปร่ างแปลกตา อีกทั้งยังเป็ นสถานที่ พักผ่อนตากอากาศที่ดีแห่ งหนึ่งที่รายล้อม ด้วย
รี สอร์ทมากมายที่สร้างด้วยถาปั ตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวที่ความสวยงามแตกต่างกัน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทางสู่พอร์ตแคมเบลล์ (PORT CAMPBELL) หมู่บา้ นชาวประมงอัน
ทันสมัยของชาวออสซี่ เชิญสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทร
แปซิ ฟิคและลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใดๆในโลก ถือเป็ นเมืองท่า
เล็กๆแห่งตานานของสิ บสองนักบุญในศาสนาคริ สต์ของออสเตรเลีย ที่
เรี ยกว่า "TWELVE APOSTLES" ซึ่ งเป็ นรู ปหิ นแกะสลักที่ดูน่าเกรง
ขาม12แนวโขดหิ นเหนือน้ าทะเล มีอายุประมาณล้านปี มีนกั ท่องเที่ยวมาแวะเที่ยวมาก เพราะที่นี่มีความมหัศจรรย์ที่
ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ได้ดื่มด่าหลงใหลไปกับเสน่ห์ นับเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมาก
ในรัฐวิคตอเรี ย สำหรับท่ ำนที่สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ เพือ่ ชมTHE TWELVE APOSTLES (THE TWELVE
APOSTLES) (ท่ ำนสำมำรถติดต่ อหัวหน้ ำทัวร์ เพือ่ ทำกำรจองซึ่งรำคำเฮลิคอปเตอร์ จะไม่ รวมกับค่ ำโปรแกรมทัวร์ )
THE TWELVE APOSTLES ซึ่ งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาคริ สต์ เป็ นสถานที่ยอดนิยม ที่ใช้ถ่ายทา
ภาพยนตร์จากทัว่ โลก เกิด จากการแตกตัวของชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากการกัดเซาะของคลื่นลมจากมหาสมุทรแป
ซิ ฟิค ที่พดั เอาความเย็นและความชุ่มชื้นมาจากขั้วโลกใต้สู่ทวีปออสเตรเลีย แหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัตว์โลกใต้ทะเล
จากนั้นเดินทางกลับสู่เมลเบิร์น
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั OAK ON MARKET MELBOURNE (CONFIRMED)

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลำคม 2560 ชมเมือง – กระท่ อมกัปตันคุ้ก - อิสระช้ อปปิ้ งห้ ำงดัง DAVID JONE , MYER - สนำมบินสุ ววรณภูมิ
เช้ ำ

กลำงวัน
16.15 น.
21.45 น.

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
นาท่านเที่ยว ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรี ยมีชื่อเสี ยง โก้หรู สะดวกสบาย สวยงาม มีผคู ้ นหลาย
ชาติหลายภาษาในเรื่ องการพักผ่อนและท่องเที่ยว และเหมาะสมกับการพักผ่อนเป็ นอย่างยิ่ง ผสมผสานสิ่ งที่เก่าแก่ที่ดี
ที่ สุดในโลกเข้ากับสิ่ งใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว มีสถานที่ เด่นๆ ที่ เป็ นมรดกตกทอดรักษากันมาแต่โบราณ เช่ น ทิ วทัศน์
ถนนโอลเดอร์ ฟลีท และเมลเบิ ร์น ออบเซอร์ เวชัน่ เดค บนถนนคอลลินส์ มีศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดแห่ ง
หนึ่ งของประเทศ สิ น ค้าแบรนด์เนมชั้น น า ร้ า นจาหน่ า ยสิ น ค้า ให้ เลื อ กมากมาย น าท่ านผ่า น ชมอำคำรรั ฐ สภำ
เมลเบิร์น (MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็ นอาคารรั ฐสภาแห่ งแรกของออสเตรเลี ย ตั้งอยู่ริมถนน
SPRING STREET ซึ่ งด้านหน้าของอาคารรั ฐ สภานี้ คื อปลายสุ ด ของถนน BOURKE STREET ก่ อสร้ างตามแบบ
สถาปัตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในซี กโลกใต้ มีหอ้ งต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้
สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริ จิ้นหลายพันชิ้น จุดเด่น
อยู่ที่ เสาธงขนาดใหญ่ สู งเด่ น เป็ นสง่ าที่ ใช้เวลาก่ อสร้ า งนานถึ ง 8 ปี จากนั้น น าท่ านเข้า น าท่ า นเข้าชม กระท่ อ ม
กัปตันคุ้ก (CAPTAIN COOK'S COTTAGE) กระท่อมนักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก เป็ นผูค้ น้ พบทวีป
ออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1770 กระท่อมนี้ เป็ นบ้านของกัปตันคุ๊กบ้านกัปตันคุ๊ก ต่อมาท่านเซอร์ รัสเซี ย กริ มเวล ได้ซ้ื อมา
จากอังกฤษ โดยรื้ ออิฐออกมาทีละก้อน แล้วถูกลาเลียงมาทางเรื อ และมาประกอบใหม่ที่นี่ นามาตั้งไว้ที่สวนฟิ ทซ์รอย
เมื่อปี 1934 เพื่ อเป็ นของขวัญครบรอบหนึ่ งปี ของรัฐวิคตอเรี ย และเพื่ อเป็ นเกรี ยติ แก่ กปั ตันคุ๊กที่ มาค้นพบประเทศ
ออสเตรเลีย ภายในบ้านบางอย่างเป็ นของดั้งเดิ ม บางอย่างก็เป็ นของที่ทาเลียนแบบขึ้นมาใหม่ นาท่าน ผ่ ำนชมโบสถ์
เซนต์ แพททริ ค (THE CATHEDRAL OF ST. PATRICK ) เป็ นโบสถ์คริ ส ต์ นิ กายโรมันคาทอลิ ก ตั้งตระหง่าน
สวยงามและโอ่อ่าเป็ นอย่างมาก สร้างขึ้ นด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คใน ค.ศ.1858 จนถึงตอนนี้ มีอายุเกื อบ 150 ปี
แล้ว ถื อเป็ นโบสถ์ที่ เก่ าแก่ อ ย่างมากของเมลเบิ ร์ น ยอดแหลมๆ สร้ างในแบบโกธิ ค ที่ ส วยงามและใหญ่ โตมากๆ
ออกแบบโน WILLIAN WARDAL ลงมื อ สร้ า งในปี 1863 จนถึ งปี 1939 จึ งได้แ ล้ว เสร็ จ ตัว โบสถ์ส ร้ า งขึ้ นด้ว ย
BLUESTONE ประดับตกแต่งด้วย STAIN GLASS ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่มีท่อลมถึง 4500 ท่อ
เดิ น เล่ น ช้อ ปปิ้ งย่ า น เฟดเดอเรชั่น สแควร์ FEDERATION SQUARE อยู่ใ จกลางเมื 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 ,
เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นอกจากนั้น ใกล้ ๆ กันยังมีร้านค้าชื่อดัง ร้านอาหาร ร้านขายสิ นค้าที่ระลึก อยูบ่ ริ เวณนี้
 อิสระอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน เพือ่ เดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทำงจำกสนำมบินเมลเบิร์น โดยสำยกำรบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 466
เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจตลอดกำรเดินทำง


*** สำยกำรบิน และโปรแกรมทีร่ ะบุไว้ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม ***

อัตรำค่ ำบริกำร
อัตรำค่ ำบริกำร

รำคำรวมตั๋วเครื่องบิน

รำคำไม่ รวมตั๋วเครี่องบิน

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

63,900.61,900.58,900.50,900.12,900.-

44,900.42,900.38,900.32,900.11,900.-

***หมำยเหตุ
- โปรแกรมนี้รวมค่ ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียแล้ ว***
-ในกำรเดินทำงในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึน้ ไป ***
-กรณีผ้ เู ดินทำงในคณะมีไม่ ถึง 15 ท่ำน อำจมีกำรปรับเปลี่ยนรำคำ ***
-รำคำไม่ รวมตั๋วคือรำคำทีไ่ ม่ รวมตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวบินระหว่ำงประเทศ และ เทีย่ วบินภำยในประเทศ
-รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม **
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
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 ที่จ่ำย 3%
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

ไม่รวมทิปคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ ดูแลท่านตลอดการเดินทาง วันละ 4 AUD/ท่าน/วัน
โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋ าเดินทางให้

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชื่อบัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
732-2-31864-9
160-251742-5
281-2-22986-8

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 ทันกำหนดและทำงบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินทำงลูกค้ ำ
จะต้ องจ่ ำยเงินค่ ำทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนกำรออกตัว่ เครื่องบิน มิฉะนั้นทำงบริษทั ขอสงวนสิ 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 ทธิ์ ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สำมำรถคืนเงินค่ ำตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย ไม่ ทันกำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบิน และ ผลวีซ่ำของ
ท่ ำนไม่ ผ่ำน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ ำทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด
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***
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)
*** 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

กรุณำกรอกข้ อมูลตำมควำมจริง
เพือ่ ประโยชน์ ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียของท่ ำน
1. ชื่อ - นำมสกุล(ภำษำไทย)____________________________________________________________________________
ชื่อ-นำมสกุลเดิม (ในกรณีที่มกี ำรเปลีย่ นชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________

สำเหตุในกำรเปลืย่ นชื่อ-นำมสกุล _____________________________________________________________________
2. สถำนภำพ

โสด

แต่ งงำนจดทะเบียน

แต่ งงำนไม่ จดทะเบียน

หย่ ำ

หม้ ำย

3. ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้ำน___________________ เบอร์ มอื ถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________________________
วันที่เริ่มทำงำน / ศึกษำ ____________________________________________________________________________
5. ที่อยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทำงำน / สถำนศึกษำ _____________________________________________________________________
7. ตำแหน่ งหน้ ำที่กำรงำน (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทำงำน_________________________________________________________________________________
8. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทำงไปด้ วย _______________________________________________________________________
ควำมสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทำงร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศนีม้ ำก่ อนหรือไม่

เคย

10. ท่ ำนเคยโดนปฎิเสธวีซ่ำจำกสถำนฑูตใดหรือไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

