ชมเมือง โกลด์ โคสต์ - จับปู Catch a Crab - Glow Warm Caves
Cedar Creek Estate Vineyard & Winery – บริสเบน - ชมเมืองเมลเบิร์น
กระท่ อมกัปตันคุ๊ก - สวนฟิ ตซอย - นั่งรถไฟจักรไอนำ้ โบรำณ

 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 สนุกสนานกับการจับปูยกั ษ์ดว้ ยตัวของท่านเองที่ Catch a Crab
 รับประทานมื้อค่าที่ “ออสเตรเลียน เอำต์ แบ๊ ก สเปคแทคคูล่ำร์ ” ชมการแสดงวิถี ชีวิตแบบคาวบอยของชาวออสเตรเลียในอดีต
 โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ (TG)
กำหนดกำรเดินทำง
เดือน ตุลำคม 2561

10 – 15 , 17 – 22 , 18 – 23 , 19 - 24

เดือนพฤศจิกำยน 2561

6 – 11 , 20 - 25

เดือน ธันวำคม 2561

5 – 10 (วันพ่อ)

วันแรก

กรุ งเทพฯ – บริสเบน (ประเทศออสเตรเลีย)

21.00 น.

23.59 น.

คณะพร้อมกันที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคำน์ เตอร์ D สำยกำรบินไทย พบ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง
** หมำยเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมำยห้ ำมนำเข้ ำ พืชผัก อำหำรสด และแห้ งทุกชนิดเข้ ำเมือง)
ออกเดินทำงสู่ เมืองบริสเบน โดยสำยกำรบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 473

วันที่สอง

บริสเบน – ชมเมือง – โกลด์ โคสต์ – ช้ อปปิ้ ง Harbourtown Outlet – Outback Spectacular

12.05 น.

จากนั้นนาท่ านชมเมื อง บริ สเบน รั ฐ ควีนส์ แลนด์ เมื องใหญ่ อนั ดับ สามของประเทศออสเตรเลี ย ตั้งอยู่แม่น้ า
บริ สเบน ผ่านชมศาลา ว่าการประจาเมือง สู่ เม้าท์คูท่า จุดชมวิวเมืองบริ สเบนที่สวยที่สุด ที่ท่านสามารถมองเห็นวิว
ของเมืองบริ สเบนได้อย่าง กว้างไกล ได้เวลาสมควร นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองโกลด์โคสต์ อยู่ห่างจากบริ สเบนไป
ทางใต้ประมาณ 1 ชัว่ โมง ซึ่ งมีชายหาดทอดยาวถึง 70 กิโลเมตร มีทรายสวยและคลื่นที่เหมาะที่สุดสาหรับการเล่น
กระดานโต้คลื่น โกลด์ โคสต์เป็ น เมืองที่ มีไลฟ์ สไตล์แบบวันหยุดพักผ่อน มีสวนสนุก ร้านค้า ช้อปปิ้ งที่ทนั สมัย
ภัตตาคารหรู หรา และงานเทศกาลต่างๆ นับเป็ นจุดหมายปลายทางสาหรับวันพักผ่อนที่ เป็ นที่ นิยมมาก ที่ สุดใน
ออสเตรเลียด้วย นาท่ านได้อิสระช้อปปิ้ ง ฮาร์ เบอร์ ทาวน์ เอ้าท์เล็ต ศูนย์รวมแบรนด์ช้ นั นา ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ท่านซื้ อและช้อปสิ นค้าต่างๆมากมาย สนุ กสนานกับการช้อป ปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ในประเทศ อาทิเช่ น
ROXY, BILLABONG, RIP CURL, QUICKSILVER เป็ นต้น หรื อสิ นค้ากีฬา เช่น SPEEDO, NIKE, ADIDAS,
THE NORTH FACE จากนั้นเพลิดเพลิ นกับการช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ดงั ต่ างๆ เช่ น KATIES, LILI, LISAHO,
MARCO POLO, CALVIN KLEIN JEANS, DIESEL, ESPRIT, LACOSTE, TOMMY HILFIGER เป็ นต้น
รับประทำนอำหำรค่ำ ที่รสชำติแสนวิเศษพร้ อมจิบไวน์ ชมกำรแสดงวิถี ชีวิตแบบคำวบอยของชำวออสเตรเลียใน
อดีต ที่“ออสเตรเลียน เอำท์ แบค สเปคแทคคูล่ำร์ ” (Australian Outback Spectacular)
พิเศษ!!!! บริ กำรท่ ำนด้ วยอำหำรชุ ดแบบ ตะวันตกเสิ ร์ฟพร้ อมควำมบันเทิงระดับโลก ซึ่ งเป็ นโชว์ อันตระกำรตำ
ของเหล่ ำนักแสดงมื ออำชี พ ท่ ำนจะตื่ นตำตื่ นใจกับกำรแสดง แสง สี เสี ย งอันตื่ นเต้ นเร้ ำใจรำวกับได้ เข้ ำไปอยู่ใน
เมืองคำวบอย ในห้ องที่จำลองเป็ นโรงนำขนำดใหญ่ ชมกำรแสดงที่บอกเล่ ำเรื่ องรำวควำมเป็ นอยู่ในอดีตได้ อย่ ำงน่ ำ
ประทับใจ นอกจำกนีย้ งั มีกำรแสดงร้ องเพลง ขี่ม้ำผำดโผน และร่ วมเชียร์ กำรแข่ งขี่ม้ำอย่ ำงสนุกสนำน
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั THE ISLANDER HOTEL / WATERMARK HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

ค่ำ

วันที่สำม

จับปู Catch a Crab – Cedar Creek Estate Vineyard & Winery – ชิมไวน์ - Glow Warm Caves

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำในโรงแรม
นำท่ ำนไปทำกิจกรรมจับปูยกั ษ์ (CATCH A CRAB) เรื อออกจากท่าเวลำ 09.30 น. ณ แม่ นำ้ TWEED RIVER
กิจกรรมที่ได้รับรางวัล มากมายจากการท่องเที่ยวออสเตรเลีย เริ่ มจากนาท่านลงเรื อ เพื่อล่องไป ตามแม่นา้ และมุ่งหน้า
หาเพื่อตามหา เจ้า YABBIE (กุง้ มังกรตัวเล็ก) เพื่อนามาทาเป็ นเหยื่อล่อปูยกั ษ์ ระหว่างทาง ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการ
ให้ อาหารนกพีลิแกน ที่ ต่างมาคอยอาหารจากนักท่องเที่ยว จากนั้นนาท่าน เข้าสู่ ไฮไลท์ของกิ จกรรมนี้ กำรจับปูยักษ์
ท่านจะสนุกสนานกับการจับปูยกั ษ์ดว้ ยตัวของท่านเอง โดยการเอาเหยื่อที่หามาได้ (YABBIE) ใส่ ไว้ใน ตะแกรงแล้ว
หย่อนลงไปในน้ า เพื่อล่อเจ้าปูยกั ษ์มาติดกับ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ ไร่ ไวน์ Cedar Creek Estate Vineyard & Winery ไร่ ไวน์ที่มี่ชื่อเสี ยงของเมืองโกลด์โคสต์ ให้
ท่านได้ดื่มดาบรรยากาศที่สวยงามของไร่ ไวน์แห่ งนี้ จากนั้นให้ท่านได้ชิมไวน์ ซึ่ งมีหลากหลายชนิ ด หรื อท่านใด
สนใจซื้ อกลับบ้านเป็ นของฝากเป็ นที่ระลึก ก็เลือกซื้ อได้ตามอัธยาศัย ใกล้ๆ กันนั้นจะมี Glow warm caves อยู่ ให้
ท่ า นได้ สั ม ผัส หิ น งอกหิ น ย้อ ยภายในถ้ า ซึ่ งภายในถ้ า จะมี ห นอนเรื อ งแสงเป็ นพัน ๆตัว ให้ ท่ า นได้สั ม ผัส
บรรยากาศอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับสู่ ตวั เมืองโกลด์โคสต์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั THE ISLANDER HOTEL / WATERMARK HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่สี่

โกลด์ โคสต์ – บริสเบน – เมลเบิร์น - ชมเมือง – กระท่ อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิ ตซอย

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบริ สเบน เพื่อเดินทางต่อสู่ สนามบินเมืองเมลเบิร์น
ออกเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบิน แควนตัส แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QF 623
ถึงเมืองเมลเบิร์น หลังจำกรับกระเป๋ำเรียบร้ อยแล้ ว
นาท่านเที่ ยว ชมเมื องเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรี ยมีชื่ อเสี ยง โก้หรู สะดวกสบาย สวยงาม ในเรื่ อง
การพักผ่อนและท่องเที่ยว และเหมาะสมกับการพักผ่อนเป็ นอย่างยิ่ง ผสมผสานสิ่ งที่เก่าแก่ที่ดีที่สุดในโลกเข้ากับ
สิ่ งใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว มีสถานที่ เด่นๆ ที่เป็ นมรดกตกทอดรักษากันมาแต่โบราณ เช่ น ทิ วทัศน์ถนนโอลเดอร์ ฟ
ลี ท และเมลเบิ ร์น ออบเซอร์ เวชั่นเดค บนถนนคอลลิ น ส์ มี ศูนย์กลางแหล่ งช้อปปิ้ งที่ ใหญ่ ที่สุ ดแห่ งหนึ่ งของ
ประเทศ สิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนา ร้านจาหน่ ายสิ นค้าให้เลือกมากมาย นาท่ านผ่าน ชมอำคำรรั ฐสภำ เมลเบิร์น
(MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็ นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย ตั้งอยูร่ ิ มถนน SPRING
STREET ซึ่ งด้า นหน้ า ของอาคารรั ฐ สภานี้ คื อ ปลายสุ ด ของถนน BOURKE STREET ก่ อ สร้ า งตามแบบ

12.55 น.
15.20

น.

ค่ำ

สถาปั ตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากที่ สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศในซี กโลกใต้ มี ห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง
พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัยด้วยงานศิลปะ อะบอริ จิ้นหลาย
พันชิ้น จุดเด่นอยูท่ ี่เสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็ นสง่าที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี จากนั้นนาท่านเข้า นาท่านเข้าชม
กระท่ อมกัปตันคุ้ก (CAPTAIN COOK'S COTTAGE) กระท่อมนักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก เป็ นผู ้
ค้นพบทวีปออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1770 กระท่อมนี้ เป็ นบ้านของกัปตันคุ๊ก ต่อมาท่านเซอร์ รัสเซี ย กริ มเวล ได้ซ้ื อมา
จากอังกฤษ โดยรื้ ออิฐออกมาทีละก้อน แล้วถูกลาเลียงมาทางเรื อ และมาประกอบใหม่ที่นี่ นามาตั้งไว้ที่สวนฟิ ต
ซอย เมื่อปี 1934 เพื่ อเป็ นของขวัญครบรอบหนึ่ งปี ของรัฐ วิคตอเรี ย และเพื่ อเป็ นเกรี ยติ แ ก่กปั ตันคุ๊กที่ มาค้นพบ
ประเทศออสเตรเลีย ภายในบ้านบางอย่างเป็ นของดั้งเดิ ม บางอย่างก็เป็ นของที่ ทาเลี ยนแบบขึ้ นมาใหม่ นาท่ าน
ผ่ ำนชมโบสถ์ เซนต์ แพททริ ค (THE CATHEDRAL OF ST. PATRICK ) เป็ นโบสถ์คริ สต์ นิกายโรมันคาทอลิก
ตั้งตระหง่านสวยงามและโอ่อ่าเป็ นอย่างมาก สร้างขึ้ นด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คใน ค.ศ.1858 จนถึงตอนนี้ มี
อายุเกือบ 150 ปี แล้ว ถือเป็ นโบสถ์ที่เก่าแก่อย่างมากของเมลเบิร์น ยอดแหลมๆ สร้างในแบบโกธิ คที่สวยงามและ
ใหญ่โตมากๆ ออกแบบโน WILLIAN WARDAL ลงมือสร้างในปี 1863 จนถึงปี 1939 จึงได้แล้วเสร็ จ ตัวโบสถ์
สร้างขึ้นด้วยBLUESTONE ประดับตกแต่งด้วยSTAIN GLASS ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่มีท่อลมถึง4500 ท่อ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั IBIS STYLE VICTORIA / MERCURE WELCOME HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันที่ห้ำ

เมลเบิร์น – นั่งรถไฟจักรไอนำ้ โบรำณ – ช้ อปปิ้ ง – กรุ งเทพฯ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ดนั ดีนองส์ที่ยงั เป็ นป่ าของต้นยูคาลิ ปตัส อยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองเมลเบิร์น จุดสู งสุ ดอยู่
ที่ ความสู งกว่า 630 เมตรถูกปกคลุมด้วยความเขี ยวขจีของต้นไม้ "Mountains Ash Trees" (พืชดอกที่ สูงที่ สุดใน
โลก), น้ าตก, เนิ นเขาและหุ บเขาสู งชันให้ชวนหลงใหลเหมือนดินแดนในเทพนิ ยาย เดินทางสู่ สถานี รถไฟจักรไอ
น้ าโบราณ (PUFFINBILLY STEAM TRAIN) ซึ่ งแต่เดิมเคยใช้เป็ นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่ ง
สิ นค้าเปิ ดให้บริ การในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟสายเก่ าที่ วิ่งระยะสั้น ๆ ปั จจุ บนั ได้ถูกดัด แปลงนามาใช้ในการ
ท่องเที่ยวชมป่ า นาท่านนัง่ รถไฟจักรไอน้ าโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของ
รถไฟและท่านยังสามารถนัง่ ห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนี ยภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่ าสู ง
ที่ยงั คงความสมบูรณ์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
อิสระช้อปปิ้ งสาหรับนักช้อปทั้งหลายห้ามพลาดกับแหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงของ เมลเบิร์น ไม่วา่ จะเป็ น DAVID
JONE และ MYER ที่ ต้ งั อยู่ที่ถนน BOURKE STREET ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมสิ นค้า แบรนด์เนมชั้นนา ไม่ว่าจะเป็ น
ครี ม , เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นอกจากนั้นใกล้ ๆ กันยังมีร้านค้าชื่อดัง ร้านอาหาร ร้านขายสิ นค้าที่ระลึก อยูบ่ ริ เวณนี้

เที่ยง
บ่ ำย

23.30 น.

ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมลเบิร์น เพื่อเดินทางกลับ
ออกเดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 462

วันที่หก

เมลเบิร์น – กรุ งเทพฯ

06.10 น.

เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจตลอดกำรเดินทำง
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

*** สำยกำรบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม ***

อัตรำค่ ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง : 10 – 15 / 17 – 22 / 18 – 23 / 19 – 24 ตุลำคม 2561
อัตรำค่ ำบริกำร
รำคำรวมตั๋วเครื่ องบิน รำคำไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน
ผู้ใหญ่
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ( ไม่ มเี ตียง )
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ ำนละ

64,900.62,900.58,900.52,900.10,900.-

39,900.37,900.33,900.27,900.10,900.-

กำหนดกำรเดินทำง : 6 – 11 , 20 – 25 พฤศจิกำยน 2561
อัตรำค่ ำบริกำร

รำคำรวมตั๋วเครื่ องบิน

รำคำไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

62,900.60,900.56,900.50,900.-

37,900.35,900.31,900.25,900.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ( ไม่ มเี ตียง )

พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ ำนละ

8,900.-

กำหนดกำรเดินทำง : 5 – 10 ธันวำคม 2561
อัตรำค่ ำบริกำร
รำคำรวมตั๋วเครื่ องบิน
ผู้ใหญ่
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ( ไม่ มเี ตียง )
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ ำนละ

8,900.รำคำไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

65,900.63,900.59,900.53,900.11,900.-

40,900.38,900.34,900.28,900.11,900.-

*** โปรแกรมนีร้ วมค่ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียแล้ว***
**รำคำเด็กคือเด็กทีม่ อี ำยุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
*** ในกำรเดินทำงในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำง 20 ท่ ำนขึน้ ไป ***
*** กรณีผู้เดินทำงในคณะมีไม่ ถึง 20ท่ำน อำจมีกำรปรับเปลีย่ นรำคำ ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋ำเดินทำงให้ นะคะ ***
*** รำคำไม่ รวมตั๋วคือรำคำทีไ่ ม่ รวมตั๋วเครื่ องบินทั้งเทีย่ วบินระหว่ ำงประเทศ และภำยในประเทศ ***
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
รำคำนีร้ วมค่ ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
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 วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนักงานยกกระเป๋ า (In 06 Aud Out 06 Aud per Luggage)
ทิปพนักงานขับรถ (3 AUD ต่ อคน ต่ อวัน)
ทิปไกด์ (3 AUD ต่ อคน ต่ อวัน)
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง

เงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรชำระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรำนต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอำศัยอยู่ต่ำงจังหวัดให้ แจ้ งกับทำงบริษทั ให้ ทรำบตั้งแต่ ทำกำรจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรำนต์ )
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำออสเตรเลียไม่ ทันกำหนดและทำงบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินทำงลูกค้ ำ
จะต้ องจ่ ำยเงินค่ ำทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนกำรออกตั๋วเครื่ องบิน 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 ผลวีซ่ำ
ของท่ ำนไม่ ผ่ำน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ ำทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด
เอกสำรในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย

กรุ ณำเตรียมเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทำงบริษทั ฯ เพื่อทำวีซ่ำก่ อน 21 วันทำกำร
*** (เนื่องจำกกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย ต้ องใช้ เวลำในกำรยื่นวีซ่ำ 15 วันทำกำร) ***
เงื่อนไขในกำรพิจำรณำวีซ่ำ
กำรพิจำรณำอนุมตั วิ ซี ่ ำนั้นขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูตเท่ ำนั้น ทำงบริษทั ฯ เป็ นแค่ ตวั แทนยื่นวีซ่ำไม่ สำมำรถแทรกแซง
กำรพิจำรณำวีซ่ำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มเี อกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ ที่จะเดินทำงไป
ท่ องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ ำนั้น
** กรุ ณำเตรียมเอกสำรให้ ครบตำมที่สถำนทูตกำหนด **
ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภำคม 2559 เป็ นต้ นไป กระทรวงกิจกำรตรวจคนเข้ ำเมื องและพิทั กษ์ เขตแดนจะเริ่ มกำรเก็บข้ อมูลด้ ำนไบโอ
เมตทริกซ์ จำกผู้สมัครทุกท่ ำนที่สมัครขอวีซ่ำเพื่อเดินทำงไปประเทศออสเตรเลีย
*** ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่ำทุกท่ ำนจะต้ องมำติดต่ อที่ศูนย์ ยื่นวีซ่ำออสเตรเลียด้ วยตนเองเพื่อสแกนลำยนิว้ 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, ไม่ยิ้ม, 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 ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต )ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐำนกำรเงินโดยใช้ สมุดเงินฝำกตัวจริ ง หรื อ Statement ที่ออกจำกธนำคำร ย้ อนหลัง 6 เดือน อย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ง เท่ ำนั้น!!!
ถ้ ำให้ สำเนำสมุดเงินฝำกไม่ สำมำรถใช้ ยื่นวีซ่ำออสเตรเลียได้
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 หรื อ 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 ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สำมำรถใช้ บัตรประชำชนเด็กได้ )

สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดำ หรื อ มำรดำเป็ นข้ ำรำชกำร : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สำหรับผู้ใหญ่ ที่อำยุเกิน 75 ปี
ต้ องซื้ อใบประกันสุ ข ภำพสำหรั บ ผู้สูงอำยุที่เดินทำงไปต่ ำงประเทศ (จำกบริ ษัท ประกันภัย) จำกนั้ นยื่ นเอกสำรทั้ งหมดเข้ ำ
สถำนทูตออสเตรเลียไปก่ อนและจำกนั้นสถำนทู ตจะให้ แบบฟอร์ มกำรตรวจสุ ขภำพมำเพื่ อนำไปตรวจที่โรงพยำบำลที่ทำง
สถำนทูตกำหนดเท่ ำนั้น
5. สำหรับบุคคลที่ถือพำสปอร์ ตต่ ำงประเทศแต่ มถี ิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลำในกำรพิจำรณำผลวีซ่ำขึน้ อยู่กบั ทำงสถำนทูต)
*** กรุ ณำจัดเตรียมเอกสำรตำมที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ ำน ***
หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรี ยกสั มภำษณ์ ทำงบริ ษัทฯ ขอควำมร่ วมมื อในกำรเชิ ญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำย และโปรดแต่ งกำย
สุ ภำพ ทั้งนีท้ ำงบริษัทฯ จะส่ งเจ้ ำหน้ ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่ เติมทำง
บริษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ ำวด้ วยเช่ นกัน
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติ การเดิ นทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติ ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุ ผลใดๆ ก็ตามที่ กองตรวจคนเข้าเมื องได้
พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทู งดออก
วีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมี การเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่ าช้า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พ ักในต่ างประเทศ
เหตุ การณ์ ท างการเมื องและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษ ัทจะค านึ งถึ งความสะดวกของผูเ้ ดิ นทางเป็ นส าคัญ เนื่ องจำกกำร
ท่ องเที่ยวนี้เป็ นกำรชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริ ษัทตัวแทนในต่ ำงประเทศ ท่ ำนไม่ สำมำรถที่จะเรี ยกร้ องเงินคื น ในกรณีที่ท่ำน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในกำรใช้ บริ กำรนั้นที่ทำงทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยที่

เกิดขึ้น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผ้ ูเดินทำงต่ำกว่ ำ 20 ท่ ำน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทำงทรำบ
ล่ วงหน้ ำก่ อน 10 วัน

กรุ ณำกรอกข้ อมูลตำมควำมจริ ง
เพื่อประโยชน์ ในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียของท่ ำน
1. ชื่ อ - นำมสกุล(ภำษำไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นำมสกุลเดิม (ในกรณีที่มกี ำรเปลีย่ นชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________
สำเหตุในกำรเปลีย่ นชื่ อ-นำมสกุล _____________________________________________________________________
2. สถำนภำพ

โสด

แต่ งงำนจดทะเบียน

แต่ งงำนไม่ จดทะเบียน

หย่ ำ

หม้ ำย

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

เคย

10. ท่ ำนเคยโดนปฎิเสธวีซ่ำจำกสถำนฑูตใดหรื อไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

