POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION
ซิดนีย – เมลเบิรน 6 วัน 4 คืน
ซิดนีย – บลูเมาทเทนส – เมลเบิรน – เกรทโอเชี่ยนโรท 6 วัน 4 คืน

บริษัท เอ พลัส ทราเวิล จํากัด ขอเชิญทานเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย เมืองเอกแหงรัฐนิว
เซาทเวลส ลองเรือสําราญชมอาวซิดนีย ชมโรงละครโอเปราเฮาส สิ่งกอสรางอันโดงดังของออสเตรเลีย ที่องคการยูเนสโก
ไดประกาศใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหงใหม ลองเรือสําราญ ชมความงามของอาวซิดนีย ทามกลางแสงตะวัน
และทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอาวซิดนีย ชม สัตวพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่โคอาลา พารค พรอมช มการ
สาธิตการตัดขนแกะ ชมเขาสามอนงค THREE SISTERS ROCK ตํานานแหงอุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส อันเปน
มรดกโลก เ มลเบิรน ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่กอสรางตามแบบสถาปตยกรรมยุโรป สวนฟตซรอย สวนสาธารณะ
ขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ และ กระทอมกัปตันคุก นักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผูคนพบทวีป
ออสเตรเลีย เกาะฟลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุมใหญบนชายหาด
กลับคืนสูรังพรอมอาหารมาฝากลูกตัวนอย รถไฟจักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY
STEAM TRAIN) ซึ่งแตเดิมเคยใชเปนเสนทางในการขนถายลําเลียงถานหินระหวาง
เมืองในสมัยกอนแตปจจุบันดัดแปลงใหเปนรถไฟในการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
• เมนูพิเศษ!! กุงลอบสเตอร เสิรฟพรอมไวนรสเยี่ยม
• พรอมสะสมไมลจากการบินไทย
• ชมพลุฉลองปใหมอยางยิ่งใหญอลังการกอนประเทศไทย 4 ชั่วโมง
กําหนดการเดินทาง
27 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558 ( ปใหม )
28 ธันวาคม 2557
– 2 มกราคม 2558 ( ปใหม )
วันแรก ก
14.30 น.
19.10 น.
วันที่สอง
08.30 น.

รุงเทพฯ – นครซิดนีย
¼ Ù é ½ßÂ ÀÛ °Ç Ì“Ö ÊªÚÂ Ààñทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 4 แถว D
เคานเตอรสายการบินไทย (TG) é ±“ÛÔ Â“ÛÀà
ñÖ Ë¾“Ö ÂÌÚÃ ê ÎÙ Ã ÌßªÛ Ìé Ö ªÓÛ ÌªÛ Ìé ½ßÂ ÀÛ °
é Ô ßÌÈŠÛ Óä’นครซิดนีย ÄÌÙ é ÀÑ Ö Ö Óé ¾Ìé ÎàË ë ½Ëé ÀàñËÐÃ ßÂ ÀàñTG 475
นครซิดนีย–สวนสัตวพื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส – ซิดนีย
é ½ßÂ ÀÛ °¿á° ทาอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ นครซิดนีย ÄÌÙ é ÀÑ Ö Ö Óé ¾Ìé ÎàË Ô ÎÚ°
Å’Û ÂÇ ßÁà¾ÌÐ±Âé «“Ûเมืองแลว นําทานเดินทางสู สวนสัตวพื้นเมือง KOALA PARK

SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตวพื้นเมือง
นานาชนิด อาทิ โคอาลา จิงโจ วอมแบท ใหทานไดสัมผัสและถายรูปคูกับโคอาลาตัว
นอยอยางใกลชิด สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือของทานเอง สดชื่นผอน
คลายไปกับบรรยากาศอันรมรื่น บนพื้นที่กวา 10 เอเคอรของผืนปาอันอุดมสมบูรณเขต
รอนชื้น พรอมชมการสาธิตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สรางรายไดใหกับชาวออสเตรเลีย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บารบีคิว ณ รานอาหารที่โคอาลา พารค
นําทานเดินทางเขาสู อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส ชื่น ชมทิวทัศนอันสวยงามบนผืน
แผนดินและหุบเขาอันกวางใหญซึ่งเปนที่อยูของนกนานาชนิด สัตวตาง ๆ สามารถ
อาศัยอยูตามธรรมชาติและเต็มไปดวยตนยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเปนสีน้ําเงินตาม
หุบเขาอันกวางใหญ ผานเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อวา KATOOMBA จากนั้นชม เขา
สามอนงค (THREE SISTERS ROCK) เปนแทนหินใหญสามกอนรูปทรงแปลกตาที่
เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเปนตํานานความรักอันแสนเศราของยักษสาวอะบอริจิ้น
สามตนที่ถูกสาปใหเปนหินสามกอนทําใหหุบเขาแหงนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นนําทาน
เดินทางสู SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเชาและรถรางลงหุบเขาทําใหทานได
ชมเขาสามอนงคไดสวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นําทานรถรางไฟฟา (KATOOMBA SCENIC
RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถานหินในสมัยกอนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผาน
ทะลุหุบเขาอันสูงชันสูหุบเขาดานลางอยางตื่นเตนและหวาดเสียว จากนั้นใหทานไดเดิน
ชมธรรมชาติตามทางไมที่จัดไวอยางสวยงามใตหุบเขา ชมปาฝนและหุนจําลองการขุด
ถานหินในสมัยกอน จากนั้นขึ้นกระเชา SCENIC CABLEWAY จากใตหุบเขาสูดานบนพรอมชมความงดงาม
เบื้องลางของหุบเขาสีน้ําเงินที่ทานยังสามารถชมยอดเขาสามอนงคอีกมุมที่แตกตาง
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา
ณ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

ÂöÛÀ’Û Âé ½ßÂ ÀÛ °é «“ÛÓä’ÀàñÇ Úª SYDNEY TRAVELODGE WENTWORTH HOTEL Ô ÌâÖ é ÀàËÃ é À’Û
วันที่สาม นคร

ซิดนีย – เที่ยวชมเมือง – ลองเรือชมอาวซิดนีย – ชอปปง -เมลเบิรน

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานชมนครซิดนีย โดยผานชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุมสาวชาวออสซี่นิยม
มาพักผอนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศทามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่
นิยมเลนกระดานโตคลื่น หาดทรายแหงนี้ยังไดเปนเสนทางในการวิ่งมาราธอนและ
วอลเลยบอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปก ป 2000 ผานชมบานของเศรษฐี
บนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหนาผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอาวซิดนีย และ
มหาสมุทรแปซิฟคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงที่ทานจะไดชม
ทองทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟก และความงามของปากอาวทางเขาซิดนีย
ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเปนจุดวางปนใหญยิงตอตานขาศึกที่เขามาทางเรือในยาม
สงคราม มาหินของมิสซิสแม็คควอรี่ มานั่งหินตัวโปรดของภริยาของผูสําเร็จ
ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส ซึ่งเปนมาหินทรายอยูปลายสุดของสวนสาธารณะ
ดานหนาเปนอาวซิดนียที่สวยงาม นอกจากนี้ดานบนสวนสาธารณะยังเปนจุดถายรูป
ที่สวยงามที่ทานจะถายรูปใหเห็นโรงละครโอเปรา เฮาสและสะพานฮารเบอรเปน
สัญลักษณของนครซิดนีย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
ลองเรือสําราญในอาวซิดนีย เพื่อชมโรงละครโอเปราเฮาส (OPERA HOUSE)
สิ่งกอสรางที่โดดเดนดวยหลังคารูปเรือซอนกันอันเปนเอกลักษณในแบบ
สถาปตยกรรมรวมสมัยที่สรางชื่อเสียงใหกับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอรน อูซอง
สถาปนิกชาวเดนมารก ดวยงบประมาณในการกอสรางกวารอยลานเหรียญ ใชเวลาในการกอสรางนานถึง 14 ป
และองคการยูเนสโกไดลงทะเบียนขึ้นเปนมรกดโลกในป พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปดวยหองแสดงคอนเสิรต หอง

แสดงละคร และหองภาพยนตร และรานอาหารจํานวนมาก ระหวางลองเรือทานยังสามารถถายรูปกับสะพานฮารเบอร
ที่เชื่อมตอระหวางซิดนียทางดานเหนือกับตัวเมืองซิดนียเขาหากัน ทอดยาวกลางอาวซิดนียไดอยางสวยงามและทําให
การเดินเขาสูตัวเมืองซิดนียไดสะดวงยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นําออกมาลองอาวอวด
ความงามในอาวแหงนี้ จากนั้นเดินทางกลับสูซิดนีย แวะรานชอปปงสินคาพื้นเมืองเพื่อ
เปนของฝาก อาทิเชนครีมบํารุงผิว หรือของที่ระลึกตาง ๆ เชนพวงกุญแจโคอาลา
หรือจิงโจ
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารไทย

±Û ªÂÚòÂé ½ßÂ ÀÛ °Óä’Ó ÂÛ ÊÃ ßÂ ÉÛ Ëì ÂÄÌÙ é ÀÑ
xxxx น. é ½ßÂ ÀÛ °ë ½ËÓÛ ËªÛ ÌÃ ßÂ ÉÛ Ëì ÂÄÌÙ é ÀÑ ....... Óä’éÊÎé Ã ßÌ–Âé ÀàñËÐÃ ßÂ Ààñ
xxxx น.
¿á°ÂÌé ÊÎé Ã ßÌ–Âé ÊâÖ °Ô ÎÐ°ê Ô ’°ÌÚ¹Ðß¾Ö é ÌàË
ÂöÛÀ’Û Âé ½ßÂ ÀÛ °é «“ÛÓä’ÀàñÇ Úª MEL BAYVIEW EDEN HOTEL Ô ÌâÖ é ÀàËÃ é À’Û

วันที่สี่ เกรทโอเชี่ยนโรด ( เต็มสาย )
– เมืองอโพโล เบย - พอรตแคมเบลล - เมลเบิรน
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
ÂöÛÀ’Û Âé ½ßÂÀÛ °±Û ªé ÊÎé Ã ÌßÂ– ¾Û Êé Ó“Â ÀÛ °ÓÛ Ë เกรทโอเชี่ยนโรดแบบเต็มสาย ÀàÓñÐË°Û Êê ÎÙ é ÄðÂ ÀàÌñ±
ä“ªÚ
«Ö °ÂÚªÀ’Ö °é ÀàËñÐÀà±
ñÙ Ç ÎÛ ½í Ê’í ½“éÎËÔ Û ªÊÛ ¿á°ÌÚ¹Ðßª¾Ö é ÌàË Å’Û ÂÀÛ °é ÊâÖ °±àÎÖ °ÀàéñÄðÂ é ÊâÖ °ê Ô °’
Ö ¾ã ÓÛ Ô ªÌÌÊ«Ö °ÌÚ¹Ðßª¾Ö é ÌàË ±Û ªÂÚÂòÂöÛÀ’Û Âé «“ÛÓäé’«¾é ªÌÀë Ö é ³àËñÂë Ì“½ ì Ô À“ Û’ Â
Ú ñ Û ÓÊãÀÌê ÎÙ Ô Û ½ÀÌÛ Ë¾’Û ° ï ¾Û Ê
í ½“³ÊÀÚÑ ÂàËÉÛ Ç ÀàÓñÐË°Û Ê«Ö °³Û ËÆ°ÊÔ
é Ó“Â ÀÛ °Àà°ñ½°Û Êê Ô °’ Ô Âáñ°«Ö °Ö Ö Óé ¾Ìé ÎàË ë ½ËÅ’Û Â é ÊâÖ ° Aanglesea ê ÎÙ
é ÊâÖ ° Lorne Ààéñ¾ðÊí Ä½“ÐËÁÌÌÊ³Û ¾ßÇ Ì“Ö ÊÀÙ é ÎÓÐË°Û Êê ÎÙ Ó°Ã ª’Ö Âé «“ÛÓä’
Apollo Bay ÀàéñÄðÂ Ö ªà é ÊâÖ °ËÖ ½ÂßËÊ«Ö °ÂÚªÀ’Ö °é ÀàËñÐÀàÓñÐË°Û ÊÖ ªà é ÊâÖ °
ê ÎÙ ÊàÂòöÛ ÀÙ é ÎÓàÂòöÛ é °ßÂ¾Ú½ªÚÃ Ä Û’ Ö ÂÚ é «àËÐ«±àÀÛöì Ô é“ÊâÖ °ÂàòÊé àÓÂ’Ô Ó–ÐË°Û Ê
ÂÖ ª±Û ªÂàòÌÙ Ô Ð’Û °ÀÛ °Å’Û Â³Êë Ö Û Î’Û ÀàÖñËä¾’ Û Ê¾“Â ËäÛ ÎßÄ¾ÚÓ ¾Û ÊÁÌÌÊ³Û ¾ß
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
±Û ªÂÚÂòé ½ßÂÀÛ °¾’Ö
Óä’พอรตแคมเบลล ÓÚÊ ÅÚÓ ªÚÃ ÀÚÑ ÂàËÉÛ Ç ÀàÓñÐË°Û ÊÀàÓñ½ã ì Â
ë Îª ã¼ ±Ù ¾“Ö °¾Ù Îá°ªÚÃ ÉÛ Ç ÀßÐÀÚÑ Â–Ö ÂÚ °½°Û Ê«Ö °ÊÔ Û ÓÊãÀÌê Ä´ßÈß ê ÎÙ
ÎÚªÒ ¼ Ù ÉäÊ ÄßÌÙ é ÀÑ ÀàíñÊ’éÔ ÊâÖ ÂÀàìñ½ ï ì Âë Îª ÂöÛÀ’Û Â³ÊÄÌÛ ª¸ªÛ Ì¼ –
ÁÌÌÊ³Û ¾ß«Ö °Ô Âß Twelve Apostles ´á°ñ¾Ú°ò³âÖñ¾Û Ê 12 ÂÚªÃ ã¶ Ô ÌâÖ ÓßÃÓÖ °
ÓÛ ÐªÑ ªÚ ½ßÓß
õÀÁß«Öõ °Ñ Û ÓÂÛ ÌßÓ¾–´á°ñ¿âÖ Ð’Û é ÄðÂ ÐÛ ÊÊÔ Ñ Ú ±ÌÌË–ÀÛ °ÁÌÌÊ³Û ¾ßÀíñà Ê’
ÐÌÇ ÎÛ ½ ( แนะนําซื้อทัวรเพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร ใหทานชมความงาม
ในมุมสูงที่รับรองไดวาทานจะตองประทับใจ ราคาที่เริ่มตนโดยประมาณ
115 เหรียญออสเตรเลีย สําหรับทานที่สนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร)
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมลเบิรน
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
ÂöÛÀ’Û Âé «“ÛÇ ÚªÀàëñÌ°ê ÌÊ
MEL BAYVIEW EDEN HOTEL Ô ÌâÖ é ÀàËÃ é À’Û

วันที่หา เมลเบิรน
– รถไฟจักรไอน้ําโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟลลิป - ชมพรุฉลองปใหมอยาง
ยิ่งใหญริมแมน้ํายาราแหงนครเมลเบิรน
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานชมเมลเบิรนเปนเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจดวยการผสมผสานทั้งความเกาและความใหมเขาดวยกัน
เปนเมืองหลวงที่ตั้งอยูบนริมฝงแมน้ํา Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ํา มีสถาปตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัย
กลางศตวรรษที่ 18 คละเคลากับตึกสูงระฟาในสมัยปจจุบันทําใหมีภูมิทัศนของเมืองที่ไมเหมือนใคร มี
แมน้ําตั้งอยูใจกลางเมืองอันเปนเสนหของเมลเบิรน หรือใหทานไดชอปปงที่ยานใจกลางเมืองถนนสวอนตั้น
หรือยายไชนา ทาวน นําทานเดินทางจากเมลเบิรนขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเขาสูยานดันดีนองสที่
ยังเปนปาของตนยูคาลิปตัส
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต ณ ภตตาคาร
นําทานสูสถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่ง
แตเดิมเคยใชเปนเสนทางในการเดินทางระหวางเมืองและขนสงสินคาเปด
ใหบริการในป ค.ศ.1900 เปนรถไฟสายเกาที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปจจุบันไดถูกดัดแปลง
นํามาใชในการทองเที่ยวชมปา นําทานนั่ง รถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพื่อชม
ทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเสนทางวิ่งของรถไฟและทานยังสามารถ
นั่งหอยขาผอนคลายอารมณพรอมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปดวยหุบเขา
และปาสูงที่ยังคงความสมบูรณ ±Û ªÂÚòÂÂöÛÀ’Û Âé ½ßÂ ÀÛ °Óä’é«¾Ö ÂãÌÚªÒ –ÁÌÌÊ³Û ¾ß
เกาะฟลลิป ´áñ°é Ä£Â é ªÛ Ù é Îðª ï Ààñé¾ðÊí Ä½“ÐËÓÚ¾Ð–ÇâòÂé ÊâÖ °ÊÛ ªÊÛ ËÀàñÀÛ °ªÛ Ì
Ö ÂãÌÚªÒ –ÀÚò°ÓÚ¾Ð–ÂòöÛê ÎÙ ÓÚ¾Ð–Ä‰Û ê ÎÙ °ÐÛ Êé Ä£Â ÁÌÌÊ³Û ¾ßÀàñÊàÔ Û ½ÀÌÛ Ëê ÎÙ Ä‰Û Ç ã’Ê
é Îðª ï ´áñ°é Ä£Â ÀàñÖËä’«Ö °é Ç ÂªÐßÂ ¾ÚÐÂ“Ö Ë ê ÊÐÂòöÛê ÎÙ Âª ÂÛ ÂÛ ³Âß½
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูกุงลอบสเตอร
เสิรฟพรอมไวนรสเยี่ยม
ÂöÛÀ’Û ÂÓä’ PHILLIP ISLAND NATURE PARK Ç Ã ÄÌÙ ÓÃ ªÛ Ì¼ –ÖÚÂ Â’Û ÄÌÙ ÀÚÃ ì ±ªÚÃ ªÛ Ì³ÊÐÛ ÊÂ’Û ÌÚª
«Ö ° ฝูงเพนกวินพันธุเล็กที่สุดในโลกÀàñÖËä’ÌÐÊªÚÂ é Ä£Â ªÎã’Ê
ì Ô ¶ ’Ã Â³Û ËÔ Û ½ SUMMERLAND BEACH ì ÂÃ ÌÌËÛ ªÛ Ñ
Ö ÚÂ ÓÐË°Û ÊËÛ ÊÇ ÌÙ Ö Û Àß¾Ë–ÖÚÓ ½°´áñ°À’Û Â±Ù í ½“éÔ ðÂ Æä°
é Ç ÂªÐßÂ ¾ÚÐÂ“Ö ËÇ Ì“Ö Êì ±ªÚÂ Ëª«Ã ÐÂÇ Û é Ô Ì½«áòÂ±Û ªÀÙ é Î
é Ç Öñâ ªÎÚÃ âÂ Óä’ÌÚ°Ç Ì“Ö ÊÖ Û Ô Û Ìì ÂÄÛ ªÊÛ ÆÛ ªÎäª¾ÚÐÂ“Ö ËÀàñÌÖ
Ö Ëä’ìÂÌÚ° é Ô Î’Û é Ç ÂªÐßÂ ÀÚò°Ô ÎÛ Ë±Ù Ó’°é ÓàË°é ÌàËªÔ Û Îäªê ÎÙ é ½ßÂ ì Ô “À’Û Âé Ô ðÂ ÐÛ Ê
Â’Û ÌÚªÖ Ë’Û °ì ªÎ“³ß½ é Ç ÂªÐßÂ Â“Ö Ëé Ô Î’Û Âàò±Ù Ö Ö ªí ÄÔ Û Ö Û Ô Û Ìê ¾’é ³“Ûê ÎÙ ±Ù ªÎÚÃ ÊÛ
Ö àªÀà¾Ö ÂÇ ÌÙ Ö Û Àß¾Ë–¾ª ( Ô “ÛÊ¿’Û ËÌäÄ é Ç ÂªÐßÂ é Ç ÌÛ Ù é Ä£Â ªÛ ÌÌÃ ªÐÂÔ ÌâÖ
Ö Û ±±Ù ÀöÛì Ô “éÇ ÂªÐßÂ ¾ªì ± ) ±Û ªÂÚòÂ นําทานเดินทางสูเมลเบิรนเพื่อฉลองปใหมอยางยิ่งใหญอลังการ
ชมพลุที่ถูกจุดขึ้นในเมืองเมลเบิรนและริมแมน้ํายารราอยางงดงามและตระการตา

ÂöÛÀ’Û Âé «“ÛÇ ÚªÀàëñÌ°ê ÌÊ

MEL BAYVIEW EDEN HOTEL Ô ÌâÖ é ÀàËÃ é À’Û

วันที่หก นคร
เมลเบิรนชมเมือง - สวนฟตซรอย กระทอมกัปตันคุก - ชอปปง – กรุงเทพฯ
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
ÂöÛÀ’Û Â³Ê อาคารรัฐสภา Ö Û Û ÌÀàñª’Ö ÓÌ“Û°¾Û Êê Ã Ã Ó¿Û Ä¡¾ËªÌÌÊËãëÌÄ ³Ê
สวนฟตซรอย ÓÐÂÓÛ ÁÛ Ì¼ Ù «ÂÛ ½ì Ô ¶ À’ àñé¾ðÊí Ä½“ÐË½Ö ªí Ê“Â Û ÂÛ Ç ÚÂ Áã–ê Î“ÐÂöÛ
À’Û Â³Ê กระทอมกัปตันคุก(í Ê’ÌÐÊ’Û é «“Û³Ê½“ÛÂì ÂªÌÙ À’Ö Ê )ÂÚªÓöÛÌÐ±³Û Ð
Ö Ú°ªÍÒ ÂÓöÛÚ¶ «Ö °ë Îª Åä““Â Ç Ã ÀÐàÄ Ö Ö Óé ¾Ìé ÎàËê ÎÙ ´àª«ÚòÐë Îªì ¾“ªÌÙ À’Ö ÊÂàòí½“
¿äªË“ÛËÊÛ é Ç âñÖé Ä£Â ªÛ Ìé ²ÎßÊ ²ÎÖ ° ì Ô “À’Û Âí ½“¿’Û ËÌäÄ ì Âé ÌâÖ Âé Ç ÌÛ Ù ³öÛ½Ö ªí Ê“ê ÎÙ
Ã ÌßéÐ¼ ë ½ËÌÖ Ã «Ö °ÓÐÂÈÌß¾´ÌÖ Ë ê ÎÙ ì Ô “À’Û Âí ½“Ö ßÓ ÌÙ ì ÂªÛ Ì³“Ö ÄÄ„¥°
( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย )
จากนั้นทําทานเดินทางสูทาอากาศยานนครเมลเบิรน
15.25 น.
เหิรฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
20.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
*******************************

อัตราคาบริการ
คณะผูเดินทาง

ราคารวมตั๋ว
และคาวีซาแลว

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง

ผูใหญ
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 1 ผูใหญ
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญมีเตียง
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง
หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หอง ทานที่ 3 ลด

75,900.- บาท
72,900.- บาท
68,900.- บาท
65,900.- บาท
11,900.- บาท
1,200. -บาท

44,900.- บาท
42,900.- บาท
37,900.- บาท
34,900.- บาท
11,900.- บาท
1,200. -บาท

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน หากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลง
*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 20 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 20 ทาน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** ราคาไมรวมตั๋วจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มโดยประมาณ 150 -170 เหรียญออสเตรเลียในราคาตั๋วกรุป บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเที่ยวบินขึ้นอยูกับตารางบินในแตละวันของสายการบิน
*** สําหรับหองที่พัก 3 ทาน (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนนอยและบางโรงแรมอาจจะเปนเตียงใหญสองเตียงที่
สามารถพักได 3 ทาน ( 2 Double bed) หรืออาจจะจัดเปนหอง 1 เตียงใหญ + 1 เตียงเสริม ( 1 Double+1 extra bed )
*** บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบิน
ลาชา
*** หากทานตองการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน กรุณาแจงใหเราทราบในตอนจองทัวรหรือ
กอนเดินทางอยางนอย 10 วัน เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึ้นอยูกับสายการบินจะพิจารณาให

อัตรานี้รวม

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) ตามเสนทาง และสายการบินภายใน VA หรือ QF
คาโรงแรมที่พัก (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม,ี คาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย
คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
และประกันสัมภาระในการเดินทางสูญหายหรือถูกขโมยจายในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท
คาน้ํามันจากสายการบิน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2557 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน หากสาย
การบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากนี้

อัตรานี้ไมรวม

คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน)
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน สวนคาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไมมี
เพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยกกระเปา

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน








ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท ตอทาน หลังจากคอนเฟรมภายใน 3 วัน หากไมมีการจายคา
มัดจํา บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง
หลังจากคอนเฟรมแลว ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ สําหรับการทําวีซาโดยไมตองรอทานอื่นในคณะ หากเอกสาร
ทานครบพรอมยื่นแลวก็ยื่นไดเลย และตองสงเอกสารในการทําวีซาชาสุด 21 วันกอนเดินทาง
หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียลาชา ไมทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการ
บิน และผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 15 วันทําการ หากบริษัทฯไมไดรับเงินคา
ทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ

การยกเลิก

แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วันทําการคืนคามัดจํา 20,000.- บาท.
แจงยกเลิกลวงหนา 25-59 วัน กอนเดินทาง ยึดคามัดจําทั้งหมด 20,000.-บาท
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดคามัดจําทั้งหมด
- กรณีออกตั๋วแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาตั๋ว

แจงยกเลิกลวงหนา 1 -24 วัน กอนเดินทาง ไมสามารถคืนเงินคาทัวรทั้งหมดเพราะเปนชวงพีค (เทศกาลป
ใหม )

แจงยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขาประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไมมีการคืน
เงินทั้งหมด

หมายเหตุ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลาชาของสายการบินหรือโรงแรมที่พกั ในตางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ และ บริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางออก หรือเขาประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่ง ตองหามนําเขา
ประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมือง
พิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ไมคืนเงินไหทานไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา
อันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซาไมครบถวนและไมผานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผูโดยสารเอง บริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานัก
อยูในประเทศไทย บริษัทจะไมรับผิดชอบตอคาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ทานออกตั๋วเองในกรณีที่สายการบินลาชาหรือกรุป
ไมสามารถเดินทางไดเนื่องจํานวนลูกคาไมครบกรุป

เอกสารในการขอวีซา


















หนังสือเดินทาง มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน
รูปถายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู( ภาษาอังกฤษเทานั้น)หรือสําเนาทะเบียนการคาถาเปนเจาของกิจการ
ขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษเทานั้น)
ขาราชการเกษียณอายุ ขอสําเนาบัตรขาราชเกษียณ
หลักฐานการเงิน โดยใชสมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพยหรือฝากประจํา ยอนหลัง 6 เดือน
ออกจากธนาคารเทานั้น กรณีที่บางทานตองการใช statement ยอนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ตองเปน
ยอดคงเหลือแบบไมติดลบเทานั้น (ควรใช Statement จากธนาคารจะสะดวกกวาการใชสมุดเงินฝากตัวจริง เพราะ
ระหวางการยื่นวีซาใชเวลาประมาณ 10 -15 วัน ทานจะไมสามารถใชสมุดเงินฝากไดจนกวาจะไดรับผลวีซาจากทาง
สถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไมรับ Bank Guarantee ในการใชยื่นวีซา
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปดเทอมใชบัตรนักเรียน
เด็กอายุต่ํากวา 18 ป หากไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูที่ไมไดเดินทาง
ไปดวย โดยใหทางอําเภอออกใหเทานั้น ( หากเดินทางกับบิดาและมารดาพรอมกันไมตองใชหนังสือยินยอม )
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับลูกคาที่มีอายุมากกวา 75 ป เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการยื่นวีซาเปนเวลานานกวาบุคคล
ทั่วไปและมีคาใชจายเพิ่มในการทําประกันสุขภาพซึ่งลูกคาจะตองจายเอง นอกจากนี้วีซาขึ้นอยูกับผลของสุขภาพของ
ผูสูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเปนรายบุคคล สวนวันรับวีซาไมสามารถระบุได ( ยกเวนกรณีที่ผูสูงอายุ 75 ปขึ้นไป
ยืนยันที่จะเดินทางจริง บริษัทฯจะดําเนินการใหและแนะนําใหยื่นวีซากอนวันเดินทางมากกวา 45 วัน และตองจายคาทัวร
ทั้งหมดกอนเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่วีซาไมผานหรือออกไมทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําใหเดินทางไมไดบริษัทฯจะ
ไมรับผิดชอบไมวากรณีได ๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูติดตามที่ผลวีซา
ออกแลวแตยกเลิกเพราะกรณีน)ี้
หากทานตองการใชหนังสือเดินทางไปประเทศอื่นกอนเดินทางกับเรา กรุณาแจงเจาหนาทีก่ อนที่จะยื่นวีซาเพราะหากยื่น
หนังสือเดินทางเขาไปในสถานทูตแลวไมสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจนกวาจะถึงกําหนดวันออกวีซา
กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานเพื่อกรอกฟอรมในการ
ยื่นวีซา

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา

การพิจารณาอนุมัติวีซานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ

เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทานั้น(หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซาหรือพิจารณาผลวีซา
ลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการยื่นคํารองขอวีซาใหม
ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมพรอมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง) หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอัน
เนื่องมาจากการใชหลักฐานปลอม หรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมด
⊗ กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไวขางตนใหครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอวีซา ⊗

โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปเกิด .......................................... อายุ .................... ป สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ......................................................................................
4. ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ............................
โทรศัพทบาน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปจจุบัน .............................................. ตําแหนง .....................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน หรือรานคา ................................................................... ที่อยู ...................................................
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย .............................
โทรศัพทที่ทํางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา (.....) มาย (.....) อยูกินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู
ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปเกิด ........................................
ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพทที่บาน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดวยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
8. กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู ................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ..................
โทรศัพท .....................................................
9. ทานเคยถูกปฏิเสธการออกวีซา (.......) ไมเคย
(......) เคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศ.................................

( กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงโดยทุกขอ หากสถานทูตตรวจสอบขอมูลแลวไมตรงตามความจริงอาจถูกปฏิเสธวีซาได )

