ทัวร์ออสเตรเลีย : TOUR18795

SYDNEY - MELBOURNE
6 DAYS 4 NIGHTS
เริ่ มต้น 67,900.ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรื อชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์
สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ - โคอาล่า ปาร์ ค – อุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ นส์ นั่งรถรางที่ชันที่สุด
เส้ นทางสายโรแมนติก เกรท โอเชี่ยน โร้ ท - สถานีรถไฟจักรไอนา้ โบราณ
ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิ ลลิป

 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 เต็มอิม่ กับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์

 อิม่ อร่ อยกับเมนูพเิ ศษ!! กุ้งล็อบส์ เตอร์ ท่านละ 1 ตัว
 โดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ (TG)
กาหนดการเดินทาง
เดือน พฤษภาคม 2562
เดือน มิถุนายน 2562
เดือน สิ งหาคม 2562

1 - 6, 15 - 20
4 – 9, 18 - 23
06 - 11, 20 - 25

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – ซิดนีย์

15.00 น.

น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย
พบเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง
** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ งทุกชนิดเข้ าเมือง)
ออกเดินทางสู่ ซิดนีย ์ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 475

วันที่สอง
ที่สุด

สนามบินซิดนีย์ – FEATHERDALE WILDLIFE PARK – อุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ นส์ – นั่งรถรางที่ชัน
นั่งกระเช้ า

19.20

07.20

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

น.

เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ ดสมิท ธ์ นครซิ ดนี ย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้ อ งถิ่นออสเตรเลีย เร็ วกว่ าไทย
3 ชม.) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ FEATHERDALE WILDLIFE PARK สวนสัตว์อีกแห่งหนึ่ งของซิ ดนีย ์ สวนสัตว์แห่ ง
นี้ รับรองว่าได้สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ชนิ ดต่างๆแน่ นอนค่ะ ให้ท่านได้ให้อาหารจิงโจ้ FEATHERDALE เป็ นที่ ต้ งั
ของสัตว์พ้ืนเมืองออสเตรเลียมากกว่า 1,700 ชนิ ดจากกว่า 250 สายพันธุ์แ ละทาหน้าที่ เป็ นคอลเล็กชัน่ พื้นเมืองที่
ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ที่ FEATHERDALE คุณจะได้พบกับคอลเล็กชัน่ โคอาล่าที่ใหญ่ที่สุดในรัฐนิ วเซาท์เวลส์
มีพ้ืนที่ เปิ ดโล่ง 3 แห่ งที่ เต็มไปด้วยจิงโจ้และวอลลาบีรวมถึงสัตว์ออสเตรเลียอื่น ๆ เช่ น DINGOS, ECHIDNAS,
WOMBATS, BILBIES แทสเมเนียนเดวิลสัตว์เลื้อยคลานและชุดนกอันน่าทึ่งจากออสเตรเลียและทัว่ โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ น เจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่ งออสเตรเลีย หุบเขาสี น้ าเงินที่
เกิดทัศนี ยภาพอันงดงามหุ บเขาแห่ งนี้ มีภูมิทศั น์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่ อเมริ กา เพียงแต่ประกายสี น้ าเงิน
ครอบคลุมหุ บเหว เกิดจากน้ ามันจากต้นยูคาลิปตัส ปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทาให้เกิดประกายสี น้ า
เงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ จากนั้นเที่ยวชม หุบเขาสาม
พี่น้อง (THREE’S SISTER) ซึ่ งเป็ นยอดเขา 3 ลูก เรี ยงติ ดกัน ตามตานานเก่าแก่ของชาวอะบอริ จิ้น จากนั้นนา
ท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้ า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนัง่ รถรางไฟฟ้ าที่ ดดั แปลงมาจากรถขน
ถ่านหิ นในสมัยก่อน วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสู งชันถึง 52 องศา จากนั้นขึ้น กระเช้ า SCENIC WOLRD CENDER
เพื่ อชมความงดงามของทิ วทัศน์เบื้ องล่างจากมุมที่ แตกต่างพร้อมชมวิวทิ วทัศน์บน ECHO POINT หลังจากนั้น
เดินทางกลับสู่ ตวั เมืองซิ ดนีย ์ และให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั METRO MARLOW SYDNEY HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม

หาดบอนได – ชมเมือง – ล่ องเรื อชมอ่ าวซิดนีย์ - สนามบิน – เมลเบิร์น

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็ นหาดทรายสี ทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ นิยมมาพักผ่อน
ท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสี ยงคลื่นกระทบฝั่ง และกลิ่นอายอันสดชื่นของทะเล พร้อมชมบ้านของเศรษฐีบน
เนินเขา DUDLEY PAGE กับทิวทัศน์ของอ่าวซิ ดนีย ์ และท้องทะเลสี ครามของมหาสมุทรแปซิ ฟิค จากนั้นนาท่าน
ชมย่านเดอะแก็ป THE GAP นาท่านชม ม้ าหินมิสซิสแม็คควอรี่ (MRS MACQUARIE'S CHAIR) อยูใ่ นโบ
ทานิกการ์เด้นเป็ นม้าหิ นตัวโปรดของภรรยาของผูส้ าเร็ จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ที่ชอบมานัง่ ชมวิว
ของอ่าวซิ ดนีย ์ และโอเปร่ าเฮ้าส์ ตรงนี้ถือเป็ นจุดชมวิวที่สวยมากและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปมากที่สุด
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์ บนหอคอยซิดนีย์ ทาวเวอร์
จากนั้นเดิ นทางสู่ ท่าเรื อเซอร์ คูลาร์ คีย ์ (Circular Quay) เพื่อ ล่ องเรื อชมความงามของอ่ าวซิ ดนีย์ จากนั้น ผ่ านชม
โรงอุปรากรซิ ดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของสิ่ งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ ที่มีหลังคาเป็ นรู ปเรื อ
ซ้อนเล่นลม ทรงคล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมร่ วมสมัย ตั้งตระหง่านเป็ น
สง่าอยูท่ ี่ปลายแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็กน้อย โดยมีน้ าทะเลล้อมรอบอยู่ถึง 3ด้าน มองดูเหมือนเรื อ
อ่าวสี ฟ้าคราม นัน่ คือซิ ดนียโ์ อเปร่ าเฮ้าส์ หรื อโรงอุปรากรซิ ดนี ย ์ เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย
และได้รั บ ลงทะเบี ย นให้ เป็ นมรดกโลก จากนั้น ผ่ า น ชมสะพานซิ ด นี ย์ ฮ าเบอร์ (SYDNEY HARBOUR
BRIDGE) อีกสัญลักษณ์หนึ่ งของมหานครซิ ดนี ย ์ ตั้งอยู่กลางเมืองซิ ดนี ย ์ ประเทศออสเตรเลีย เป็ นสะพานระนาบ
เดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิ ดนียไ์ ด้อย่างสวยงามที่สุด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น
ออกเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ .............
ถึงเมืองเมลเบิร์น หลังรับกระเป๋าเรียบร้ อยแล้ ว
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MERCURE WELCOME MELBOURNE หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
...........น.
...........น.

วันที่สี่

เมลเบิร์น – ดันดีนอง – นั่งรถไฟจักรไอนา้ โบราณ – เกาะฟิ ลลิป– ดูพาเหรดนกเพนกวิน – พิเศษกุ้งลอบส์ เตอร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื อง Dandenongs เทื อกเขาแดนที่ รู้จกั กันเพี ยง 35 กิ โลเมตรทางทิ ศตะวันออกของตัวเมื อ ง
เมลเบิ ร์น จุดสู งสุ ดอยู่ที่ความสู งกว่า 630 เมตรถูกปกคลุมด้วยความเขี ยวขจี ของต้นไม้ "Mountains Ash Trees"
(พืชดอกที่สูงที่สุดในโลก), น้ าตก, เนินเขาและหุบเขาสู งชันให้ชวนหลงใหลเหมือนดินแดนในเทพนิยาย
นาท่านสู่ สถานี รถไฟจักรไอน้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่ งแต่เดิ มเคยใช้เป็ นเส้นทางใน
การเดินทางระหว่างเมืองและขนส่ งสิ นค้าเปิ ดให้บริ การในปี ค.ศ.1900เป็ นรถไฟสายเก่าที่ วิ่งระยะสั้น ๆ ปั จจุบนั
ได้ถูกดัดแปลงนามาใช้ในการท่องเที่ ยวชมป่ า นาท่านนัง่ รถไฟจักรไอน้าโบราณ เพื่ อชมทัศนี ยภาพอันสวยงาม
ตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนัง่ ห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนี ยภาพตลอด
ทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่ าสู งที่ยงั คงความสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ นทางสู่ สวนธรรมชาติเกาะฟิ ลลิป (PHILLIP ISLAND NATURE PARK) อยู่ห่างจากของเมื อ ง
เมลเบิ ร์น 137 กิ โลเมตร ทางตอนใต้ตามเส้นทางสายเซาท์กิปส์แลนด์ นัง่ รถประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยเดินทางข้าม
มายังเกาะ มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซึ่ งเปิ ดบริ การมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 เชิ ญเพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้าง
ทาง ที่ เต็มไปด้วยทุ่ งหญ้าและฟาร์ มปศุ สัตว์มีท้ งั วัวเนื้ อ , วัวนม, แกะ และม้า เป็ นต้น ซึ่ งบรรยากาศคล้ายกับ
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ชมฝูงเพนกวินเขตอนุ รักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่ งทะเลใต้ มี
อาคารนิ ทรรศการรู ปภาพ และเรื่ องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป ถือได้
ว่าเป็ นเพนกวินที่ มีขนาดเล็กที่ สุดในโลก เชิ ญพบกับความอัฒจันทร์ บริ เวณชายหาดซัมเมอร์ แลนด์ เพื่ อรอชม
พาเหรดเพนกวิน ทุ ก ๆ เย็น เพนกวินจะเดิ นพาเหรดขึ้ นจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแต่ เช้า เป็ นวิถี
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน สร้างความประทับใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้ อมลิม้ รส กุ้งมังกรเลิศรส ขึน้ ชื่ อของออสเตรเลีย ท่ านละ 1 ตัว
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MERCURE WELCOME MELBOURNE หรื อเทียบเท่ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันที่ห้า

เมลเบิร์น – จีลอง – เกรทโอเชี่ยนโร้ ท – เมลเบิร์น

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางผ่านเมือง จีลองเมืองหน้าอ่าวที่งดงาม และมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยง เมืองที่ยงั คงเอกลักษณ์
ของบ้านในสไตล์แบบวิคตอเรี ยที่สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
เดินทางสู่ เกรทโอเชี่ ยน โร้ ท (GREAT OCEAN ROAD) เกรทโอเชี่ ยนโร้ท เส้นทางสายโรแมนติ ก ซึ่ งเป็ นแนว
ชายฝั่งที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้ของเมืองเมลเบิร์น เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดแห่งหนึ่ งในรัฐวิคตอเรี ย เชิ ญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหิ นที่ผุกร่ อนไปตามแรงน้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

แรงลมธรรมชาติ ที่มีรูปร่ างแปลกตา อีกทั้งยังเป็ นสถานที่ พกั ผ่อนตากอากาศที่ ดีแห่ งหนึ่ งที่ รายล้อมด้วยรี สอรท
มากมายที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวที่ความสวยงามแตกต่างกัน
เชิ ญสัมผัสกับทัศนี ยภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิ ฟิ กและลักษณะภูมิประเทศที่ ไม่เหมือนที่ใดๆในโลก ถือ
เป็ นเมื อ งท่ า เล็ ก ๆแห่ งต านานของสิ บ สองนัก บุ ญ ในศาสนาคริ ส ต์ ข องออสเตรเลี ย ที่ เรี ย กว่า "TWELVE
APOSTLES" ซึ่ งเป็ นรู ป หิ น แกะสลักที่ ดู น่าเกรงขาม12แนวโขดหิ นเหนื อน้ าทะเล มี อายุป ระมาณล้านปี มี
นักท่ องเที่ ยวมาแวะเที่ ยวมาก เพราะที่ นี่มีความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติ สร้างสรรค์มาให้ได้ดื่มด่ าหลงใหลไปกับ
เสน่ ห์ นับ เป็ นแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มมากในรั ฐ วิ ค ตอเรี ย ส าหรั บ ท่ านที่ ส นใจนั่ง
เฮลิ ค อปเตอร์ เพื่ อชมTHE TWELVE APOSTLES (THE TWELVE APOSTLES) (ท่ านสามารถติดต่ อ
หัวหน้ าทัวร์ เพื่ อทาการจองซึ่ งราคาเฮลิคอปเตอร์ จะไม่ รวมกับค่ าโปรแกรมทัวร์ ) THE TWELVE APOSTLES
ซึ่ งตั้งชื่ อตาม 12 นักบุญศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาคริ สต์ เป็ นสถานที่ ยอดนิ ยม ที่ใช้ถ่ายทาภาพยนตร์ จากทัว่ โลก เกิ ด
จากการแตกตัวของชายฝั่งทะเล อันเนื่ องมาจากการกัดเซาะของคลื่นลมจากมหาสมุทรแปซิ ฟิก ที่พดั เอาความเย็น
และความชุ่มชื้นมาจากขั้วโลกใต้สู่ทวีปออสเตรเลีย แหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัตว์โลกใต้ทะเลจากนั้นเดินทางกลับ
สู่ เมลเบิร์น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MERCURE WELCOME MELBOURNE หรื อเทียบเท่ า

วันที่หก

เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่ อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิ ตซอย – ช้ อปปปิ้ ง – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ตลาดนัด ควีน วิคตอเรี ย เป็ นสัญลักษณ์ของการค้าขายและไลฟ์ สไตล์บนท้อ งถนนที่มีอายุเก่าแก่ถึง 124
ปี ที่นี่มีขายสิ นค้าทุกอย่างตั้งแต่ของที่ระลึกไปจนถึงอาหารทะเลที่สด ใหม่ ลึกเข้าไปจะมีถนนที่มีร้านค้าเรี ยงราย
มากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกันอย่างจุใจ นาท่านเที่ยว ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรี ยมีชื่อเสี ยง
โก้หรู สะดวกสบาย สวยงาม ในเรื่ องการพักผ่อนและท่องเที่ยว เหมาะสมกับการพักผ่อนเป็ นอย่างยิ่ง ผสมผสาน
สิ่ งที่ เก่ าแก่ ที่ดี ที่สุ ดในโลกเข้ากับ สิ่ งใหม่ ๆ ได้อย่างลงตัว มี ส ถานที่ เด่ นๆ ที่ เป็ นมรดกตกทอดรั กษากันมาแต่
โบราณ เช่น เมลเบิร์น ออบเซอร์ เวชัน่ เดค บนถนนคอลลินส์ มีศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของ
ประเทศ สิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนา ร้านจาหน่ ายสิ นค้าให้เลือกมากมาย นาท่ านผ่าน ชมอาคารรั ฐสภา 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
สถาปั ตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากที่ สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศในซี กโลกใต้ มี ห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง
พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัยด้วยงานศิลปะ อะบอริ จิ้นหลายพัน
ชิ้ น จุดเด่นอยู่ที่เสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็ นสง่าที่ ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี จากนั้นนาท่านเข้า นาท่ านเข้าชม
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

16.15 น.
21.45 น.

ซอย เมื่อปี 1934 เพื่ อเป็ นของขวัญครบรอบหนึ่ งปี ของรัฐวิคตอเรี ย และเพื่ อเป็ นเกี ยรติ แก่กปั ตันคุ๊กที่ มาค้นพบ
ประเทศออสเตรเลีย ภายในบ้านบางอย่างเป็ นของดั้งเดิ ม บางอย่างก็เป็ นของที่ ทาเลี ยนแบบขึ้ นมาใหม่ นาท่ าน
ผ่ านชมโบสถ์ 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 จึงแล้วเสร็ จ ตัวโบสถ์สร้าง
ขึ้นด้วย BLUESTONE ประดับตกแต่งด้วย STAIN GLASS ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่มีท่อลมถึง 4500 ท่อ
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 466
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ…

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม **

อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

67,900.65,900.61,900.55,900.9,900.-

43,900.41,900.37,900.31,900.9,900.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( ไม่ มเี ตียง )
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

*** โปรแกรมนีร้ วมค่าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียแล้ว***
**ราคาเด็กคือเด็กทีม่ อี ายุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป ***
*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ ถึง 15ท่าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋าเดินทางให้ นะคะ ***
ราคาไม่ รวมตั๋วคือราคาทีไ่ ม่ รวมตั๋วเครื่ องบินทั้งเทีย่ วบินระหว่ างประเทศ และ เทีย่ วบินภายในประเทศ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ราคานีร้ วมค่ าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
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.

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 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
ทิปพนักงานขับรถ (3 AUD ต่ อคน ต่ อวัน)
ทิปไกด์ (3 AUD ต่ อคน ต่ อวัน)
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
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 , สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ 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 , สงกรานต์ )
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าออสเตรเลียไม่ ทันกาหนดและทางบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตั๋วเครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วันจะไม่ เก็บค่ ามัดจา
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 สามารถคืนเงินค่ าตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน

หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย ไม่ ทันกาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่า
ของท่ านไม่ ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ และ มัดจาทั้งหมด

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
กรุ ณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษทั ฯ เพื่อทาวีซ่าก่ อน 21 วันทาการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทาการ) ***
เงื่อนไขในการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่ านั้นขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่ านั้น ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่ สามารถแทรกแซง
การพิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไป
ท่ องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่ านั้น
** กรุ ณาเตรียมเอกสารให้ ครบตามที่สถานทูตกาหนด **
ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้ าเมื องและพิทั กษ์ เขตแดนจะเริ่ มการเก็บข้ อมูลด้ านไบโอ
เมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่ านที่สมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่ านจะต้ องมาติดต่ อที่ศูนย์ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้ วยตนเองเพื่อสแกนลายนิว้ มือ***
1.สาหรับบุคคลทั่วไป
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)
หลักฐานการเงินโดยใช้ สมุดเงินฝากตัวจริ ง หรื อ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้ อนหลัง 6 เดือน อย่ างใดอย่ างหนึ่ง เท่ านั้น!!!
ถ้ าให้ สาเนาสมุดเงินฝากไม่ สามารถใช้ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียได้
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสื อรับรองการเรี ยน (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาจากที่วา่ การอาเภอ

หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สาหรับผู้ใหญ่ ที่อายุเกิน 75 ปี
ต้ องซื้ อใบประกันสุ ข ภาพสาหรั บ ผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่ างประเทศ (จากบริ ษัท ประกันภัย) จากนั้ นยื่ นเอกสารทั้ งหมดเข้ า
สถานทูตออสเตรเลียไปก่ อนและจากนั้นสถานทู ตจะให้ แบบฟอร์ มการตรวจสุ ขภาพมาเพื่ อนาไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานทูตกาหนดเท่ านั้น
5. สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มถี ิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
*** กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมื อในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกาย
สุ ภาพ ทั้งนีท้ างบริษัทฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้าเงิน) 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 ที่ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กบั 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 องจากการ
ท่ องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคื น ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้ บริ การนั้นที่ทางทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่

เกิดขึ้น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน

กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความจริ ง
เพื่อประโยชน์ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียของท่ าน
1. ชื่ อ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มกี ารเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________
สาเหตุในการเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล _____________________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่ งงานจดทะเบียน

แต่ งงานไม่ จดทะเบียน

หย่ า

หม้ าย

3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
วันที่เริ่มทางาน / ศึกษา ____________________________________________________________________________
5. ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________
7. ตาแหน่ งหน้ าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทางาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้ วย _______________________________________________________________________
ความสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่ อนหรื อไม่

เคย

10. ท่ านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรื อไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

เมื่อท่านได้ทาการจอง ทัวร์ออสเตรเลีย กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาทาการค่ะ

