ซิดนีย์ – The Australian Reptile Park - Yarramalong Valley Farmstay
นิวคาสเซิล - Captain Cook Memorial Fountain – พิพธิ ภัณฑ์ นิวคาสเซิล
Cockatoo Island – ชมเมืองซิดนีย์ - โบทานิคการ์ เด้ น
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 ชมเกาะที่ได้ข้ นึ ชื่อว่าเป็ นมรดกโลก เป็ นเกาะที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลก
 โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)

กาหนดการเดินทาง
เดือน พฤศจิกายน 2561

7 – 11 , 21 – 25

เดือน ธันวาคม 2561

5 – 9 (วันพ่ อ)

วันแรก

กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ (ประเทศออสเตรเลีย)

15.00 น.

19.20 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง
** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ งทุกชนิดเข้ าเมื อง)
ออกเดินทางสู่ เมืองซิดนีย์ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 475

วันที่สอง

ซิดนีย์ – The Australian Reptile Park - Yarramalong Valley Farmstay

07.10 น.

เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้ องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 3 ชม.)
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ The Australian Reptile Park อุทยานสัตว์เลื้อยคลานออสเตรเลียเป็ นสวนสัตว์ตามธรรมชาติ
ที่ต้งั อยูช่ ายฝั่งเซ็นทรัลโคสท์ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ซ่ ึ งเป็ นที่ต้งั ของสัตว์เลื้อยคลานที่แปลกใหม่จากทัว่ โลกและสัตว์
พื้นเมืองของออสเตรเลียจานวนมาก เพลิดเพลินไปกับการแสดงสดที่สนุกสนานการจัด แสดงผลงานที่เป็ นธีม
สวนสัตว์แห่ งนี้ เป็ นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกและมีสัตว์มากมายและมีการแสดงสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นมีการ
ให้ อาหารจิ งโจ้, มีโชว์สตั ว์เลื้อยคลาน ที่นี่มีสตั ว์มากมายหลากหลายชนิด ให้ท่านได้ถ่ายรู ป เพลิดเพลินกันอย่างจุ
ใจภายในอุทยานสัตว์เลื้อยคลานของเรา
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์ บีควิ ภายในสวนสั ตว์
นาท่านเดินทางสู่ Yarramalong Valley Farmstay ตั้งอยู่บนพื้นที่ 50 เอเคอร์ อนั งดงามห่ างจากซิ ดนี ยป์ ระมาณ 1
ชัว่ โมงโดยที่ Yarramalong Valley Farm Stay เป็ นสถานที่เหมาะสาหรับการพักผ่อนกับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ท่านสามารถให้อาหาร Alpaca, สนุกสนานกับการขี่มา้ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางอย่างธรรมชาติที่ท่านไม่เคย
ได้สมั ผัสมาก่อน เก็บไข่ไก่ในตอนเช้าได้อีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภายในฟาร์ ม
ที่พกั YARRAMALONG VALLEY FARMSTAY หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

คา่

วันที่สาม

นิวคาสเซิล – สวนซิวคิ - Captain Cook Memorial Fountain - Newcastle Region Library – St. Andrew’s
Presbyterian Church - พิพธิ ภัณฑ์นิวคาสเซิล – ช้ อปปิ้ งแพดดีม้ าร์ เก็ต

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่ าย

คา่

นาท่านเดินทางสู่ เมือง New castle (นิวคาสเซิล) นับเป็ นถิ่นที่ได้รับความนิ ย มเป็ นอันดับที่สองของรัฐนิ วเซ้าท์
เวลส์ (New South Wales) ที่นี่ต้งั อยูห่ ่างจากซิ ดนีย ์ 162 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่ งนับเป็ นเมืองที่
โดดเด่นที่สุดในบริ เวณของหุบเขาฮันเตอร์ (Hunter Region) นิวคาสเซิ ลเป็ นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสาหรับศิลปิ น
ที่มีความคิ ดสร้ างสรรค์ ด้ว ยมี การจัดเทศกาลต่างๆ มากมาย อาทิ เทศกาลเพลงแจ๊ ส Newcastle Jazz Festival
เทศกาลงานศิลปะและนิวมีเดีย This Is Not Art อีกทั้งงานแสดงผลงานศิลปะ เทศกาลที่รวมไว้ซ่ ึ งนิวมีเดียอาร์ ต
ความเป็ นอิ เ ล็กทรอนิ กส์ และดิ จิตอลไว้ด้ ว ยกัน Electrofridge นอกจากนี้ ย งั มี เ ทศกาลเพื่ อ นัก เขี ย นหน้าใหม่
National Young Writers’ Festival และงานแสดงศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรี ของเหล่าคนรุ่ นใหม่ เรี ยกได้ว่า
นิวคาสเซิ ลเป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ ในอดีตเมืองแห่งนี้ได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมืองแห่ ง
เหล็ก” (Steel City) ด้วยเคยเป็ นฐานที่ต้งั ของโรงงานเหล็กของบริ ษทั BHP (Broken Hill Proprietary Company
Limited) แต่ปัจจุบนั ได้ถูกปรับปรุ งให้เป็ นเมืองที่น่าอยู่ และเต็มไปด้วยความคึกคักจากร้านคาเฟ่ ชั้นนา รวมทั้ง
วัฒนธรรมการครัวอันมีชื่อเสี ยง นาท่านชมสวนซีวิค ตั้งอยู่ตรงกลางของเมืองนิ วคาสเซิ ลทางตะวันตก ซึ่ งเป็ น
สวนสาธารณะที่สวยงาม โดยรายล้อมรอบด้วยอาคารประวัติศาสตร์ อย่างโบสถ์พระคริ สต์ ฝั่งตรงข้ามเป็ นตรงข้าม
ศาลากลางจังหวัด และมีอนุสาวรี ยส์ งคราม นอกจากนี้ยงั มีตน้ ไม้ร่มรื่ นขนาดใหญ่ในสวนสาธารณะ และโดดเด่น
สุ ดๆ กับน้ าพุใหญ่ Civic Park เป็ นสถานที่ ที่ดีแห่ งหนึ่ งในการออกไปเที่ ยวเพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพและผ่อ น
คลาย อย่างเช่น สาหรั บรั บ ประทานอาหารกลางวันหรื อ ปิ กนิ ก ในวันแดดจ้า ชม Captain Cook Memorial
Fountain น้ าพุแห่งนี้ต้งั อยูใ่ นสวนสาธารณะที่สร้ างขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2509 โดยได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ
"วิลสันบาร์ เน็ตต์ & สเทอร์ ริ่ง" แกะสลักโดย: Margel Hinder และสร้างโดย: NE Hinds Pty Ltd เป็ นหลักฐานจาก
แผ่นทองสัมฤทธิ์ บนถนนลามัน เหนื อน้ าพุ ในปี พ.ศ. 2504 สภาเมืองนิวคาสเซิ ลได้มีการจัดแข่งขันเพื่อค้นหา
ศิลปิ นเพื่อสร้างน้ าพุส่องสว่างสาหรับสวนสาธารณะประติมากรรม Margel Hinder ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
ออกแบบของ Captain James Cook ในฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียใน พ.ศ. 2313 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา
แหล่ง น้ าพุใ น ซึ่ งน้ าและองค์ป ระกอบประติ มากรรมกลายเป็ นหนึ่ ง หน่ ว ยหลายงานที่ ดีที่ สุ ดของเธอและได้
กลายเป็ นไอคอนท้องถิ่ นเช่นเดียวกับพื้นฐานสาหรับโลโก้เมืองนิ วคาสเซิ ล นาท่านผ่านชม Newcastle Region
Library, St. Andrew’s Presbyterian Church, Newcastle City Council เข้าชมนิ วคาสเซิ ล Art Gallery แห่ งนี้มีการ
จัดโปรแกรมแสดงผลงานขึ้นเป็ นประจา ทาให้น่าตื่นเต้นกับนิทรรศการใหม่ ๆ ที่จะเห็นทุกครั้งที่เยี่ยมชม การชม
ฟรี ไม่เสี ยค่าทาเนียมใดๆ ทั้งสิ้ น ซึ่ งในปี นี้ ในชั้น 2 จัดแสดงผลงานของ JOHN OLSEN หัวข้อ The City’s Son
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมพิพิธภัณฑ์นิวคาสเซิ ล ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ า Hunter River เป็ นแหล่งท่าเรื อเก่า บริ เวณ
พื้นที่แถวนั้นนี้มีอาคารเก่าแก่มากมาย พิพิธภัณฑ์ได้จดั นิทรรศการแกลเลอรี่ และศูนย์วฒั นธรรมเรื่ องราวของเมือง
ภายในแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ จัดแสดงนิ ทรรศการทางประวัติศาสตร์ เรื่ องไฟและโลกการทาเหมืองถ่านหิ นและ
เหล็ก ประวัติการพัฒนาเมื องจากถ่านหิ น เป็ นต้น ซึ่ ง สามารถเข้าชมฟรี ! โดยเปิ ดบริ การตั้งแต่ 10.00 – 17.00
นาฬิกา จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซิ ดนี ย ์ อิสระช้ อปปิ้ งตลาดแพดดี้ มาร์ เก็ตหรื อไชน่ าทาวน์ เป็ นตลาดที่
ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลี ย เป็ นแหล่ง ขายสิ นค้าราคาถูกทั้งรองเท้า ชุดว่ายน้ า และชุดชั้นใน และยัง เป็ นตลาดที่
เหมาะแก่การมาเลือกซื้ อของที่ระลึกและผลไม้สดประจาฤดูกาล
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั METRO MARLOW SYDNEY HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่

นั่งเรื อสู่ Cockatoo Island – ซิดนีย์ – ชมเมือง – Harbourside shopping Centre

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ให้ ท่านอิสระตามอัธยาศัย
นาท่านนัง่ เรื อสู่ Cockatoo Island เกาะมรดกโลกแดนจิ งโจ้ จากเกาะยังสามารถมองเห็นสะพานฮาเบอร์ บริ จ ซึ่ งอยู่
ไม่ไกลจากตัว เมื อ งซิ ดนี ย ์ เกาะแห่ ง นี้ อ งค์ก ารยูเ นสโกได้ข้ ึ นทะเบี ย นให้เ ป็ นมรดกโลก เป็ นเกาะที่ มีประวัติ
ยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลก อีกทั้งเคยเป็ นเรื อนจา ที่คุมขังนักโทษสมัยก่อน และเป็ นอู่ซ่อมเรื อ ต่อเรื อรบ จึ ง
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แห่ งหนึ่ ง สาหรับใครที่ชอบ และอยากศึกษาเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ก็ตอ้ งมา
เที่ยวที่นี่สกั ครั้ง สมัยก่อน เกาะแห่งนี้มีเพียงชาวอะบอริ จิ้น ชนพื้นเมืองเข้ามาทาการประมงหาปูหาปลา ต่อมาในปี
1839-1850 รัฐบาลรัฐนิ วเซาท์เวลส์ ได้เลือกให้เกาะแห่ งนี้ เป็ นที่จาคุกนักโทษอีกแห่ง เนื่องจากคุกที่มีอยู่น้ นั เริ่ ม
แออัดด้วยจานวนนักโทษที่เพิ่มขึ้น และปี 1900 มีการเปลี่ยนเกาะนี้ ให้กลายเป็ นอู่ต่อเรื อแทน เพื่อใช้สร้างเรื อรบ
ของออสเตรเลียในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จนกระทัง่ ปี 1965-1992 ก็มีการปิ ดอู่ต่อเรื อแห่ งนี้ โดยเครื่ องจักร
ต่างๆ ก็ถูกขายทิ้งไป อาคารหลายๆ แห่งและท่าเรื อหลายท่าก็ถูกทาลายไป ทิ้งไว้เป็ นตานาน
นาท่านชมสถานที่คุมขังนักโทษ โรงต่อเรื อ โรงงานเล็ก รวมถึงรางเก่าไว้ขนพวกถ่านหิ นสมัยก่อนรอบๆ เกาะ
ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเดินเล่นกันอย่างจุใจ เก็บบรรยากาศย้อนยุคเก่าๆ นาท่านนัง่ เรื อกลับสู่ซิดนี ย ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ม้ าหินมิสซิสแม็คควอรี่ (MRS MACQUARIE'S CHAIR) อยูใ่ นโบทานิกการ์ เด้นเป็ นม้าหิ นตัวโปรด
ของภรรยาของผูส้ าเร็ จราชการคนแรกของรัฐนิ วเซ้าท์เวลส์ ที่ชอบมานัง่ ชมวิวของอ่าวซิ ดนี ย ์ และโอเปร่ าเฮ้าส์
ตรงนี้ ถือเป็ นจุดชมวิวที่สวยมากและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปมากที่สุด นาท่านสู่ยา่ น ฮาร์ เบอร์ ไซด์ ช้อปปิ้ งเซ็น
เตอร์ เป็ นช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์ ริมน้ าที่ดาร์ ลิงฮาร์ เบอร์ แถวนี้ มีท้ งั ร้านค้าและร้ านอาหารเรี ยงรายอยู่เต็มไปหมด เช่น
Gavala Aboriginal Art and Culture Centre เป็ นศูนย์รวมสิ นค้าประเภทผลงานศิ ล ปะของชาวอะบอริ จินส์
เช่นเดียวกับร้ าน Planet Earth และร้ านขายสิ นค้าที่เป็ นของที่ผลิตในประเทศ ร้าน Helena Bishof Gallery เป็ นที่
รวมสิ นค้าประเภทเครื่ อ งแก้ว เจี ย ระไน งานโลหะ และเครื่ อ งปั้ นดิ นเผาฝี มื อ ศิ ล ปิ นท้อ งถิ่ นออสเตรเลี ย ร้ า น
Lighthouse ขายเสื้ อ ผ้าและสิ นค้า สิ่ ง ทอที่ เ ป็ นผลงานของดี ไซเนอร์ ชาวออสซี่ นอกจากนี้ ย งั มี ภตั ตาคารและ
ร้านอาหารอยูม่ ากมายถึง 30 ร้าน มีภตั ตาคารที่ได้รับรางวัลระดับชาติ เช่น Zaaffran และ Jordans Seafood และยัง
มีอาหารประเภท snack ขายกันริ มทางเดินริ มน้ า Promenade Eatery ไปตลอดทาง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั METRO HOTEL MARLOW SYDNEY CENTRAL หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง

คา่

วันที่ห้า

ซิดนีย์ - QUEEN VICTORIA BUILDING – ช้ อปปิ้ ง - กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม

16.00 น.
22.00 น.

นาท่านช้อปปิ้ งอาคารควีน วิคตอเรี ยที่ (QUEEN VICTORIA BUILDING) สถานที่แห่งนี้ได้รับการปรับปรุ ง
ตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยูบ่ นถนน จอร์ จระหว่างถนนมาร์ เก็ตกับ
ถนนพาร์ ค เป็ นอาคารช้อปปิ้ งสูงสี่ ช้นั มีสินค้าประเภทแฟชัน่ อัญมณี ของใช้ในบ้านหรื อแม้แต่ดอกไม้สด และ
ขนมจาพวกเค้กและเบเกอรี่ ถัดจาก QVB บนถนนพิทท์คือ GALLERIES VICTORIA เป็ นช้อปปิ้ งมอล์ที่มีของให้
เลือกซื้ อหลากหลาย
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 472
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง…


*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง : 11 – 15 / 17 – 21 / 18 – 22 / 19 – 23 ตุลาคม 2561

อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

61,900.59,900.57,900.51,900.9,900.-

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 องเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

กาหนดการเดินทาง : 7 – 11 , 21 – 25 พฤศจิกายน 2561
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

60,900.58,900.56,900.50,900.7,900.-

42,900.40,900.36,900.30,900.7,900.-

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

กาหนดการเดินทาง : 5 – 9 ธันวาคม 2561

อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

63,900.61,900.59,900.53,900.10,900.-

45,900.43,900.39,900.33,900.10,900.-

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

*** โปรแกรมนีร้ วมค่าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียแล้ว***
**ราคาเด็กคือเด็กทีม่ อี ายุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 20 ท่ านขึน้ ไป ***
*** กรณีผ้ เู ดินทางในคณะมีไม่ ถงึ 20 ท่ าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋าเดินทางให้ นะคะ ***
ราคาไม่ รวมตั๋วคือราคาทีไ่ ม่ รวมตั๋วเครื่ องบินทั้งเทีย่ วบินระหว่ างประเทศ และ เทีย่ วบินภายในประเทศ
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ราคานี้รวมค่าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนักงานยกกระเป๋ า (In 06 Aud Out 06 Aud per Luggage)
ทิปพนักงานขับรถ (3 AUD ต่อคน ต่อวัน)
ทิปไกด์ (3 AUD ต่อคน ต่อวัน)
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว

ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 16,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 21,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
กรณี ที่ลกู ค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้งกับทางบริษัทให้ ทราบตั้งแต่ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์)
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าออสเตรเลียไม่ ทนั กาหนดและทางบริษัทฯต้องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้า
จะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตั๋วเครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน จะไม่ เก็บค่ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย ไม่ ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่า
ของท่ านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจาทั้งหมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กับทางบริษัทฯ เพื่อทาวีซ่าก่ อน 21 วันทาการ
*** (เนื่ องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทาการ) ***
เงื่อนไขในการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัตวิ ซี ่ านั้นขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่ านั้น ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่ สามารถแทรกแซง
การพิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป
ท่ องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่ านั้น
** กรุณาเตรียมเอกสารให้ ครบตามที่สถานทูตกาหนด **
ตั้งแต่ วัน ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ น ไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้ าเมื องและพิทัก ษ์ เขตแดนจะเริ่ม การเก็บข้ อ มูล ด้ านไบโอ
เมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่ านที่สมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่ านจะต้องมาติดต่อที่ศูนย์ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้ วยตนเองเพื่อสแกนลายนิ้วมือ***
1.สาหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)

รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ )
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์ มข้อมูลเบอร์ โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์ บา้ น / เบอร์ ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
กรณี ที่ผเู้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต )ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงินโดยใช้ สมุดเงินฝากตัวจริง 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 นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ช
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้า) 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 อยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาจากที่ว่าการอาเภอ
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสูติบตั 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 อ งซื้ อ ใบประกัน สุ ขภาพสาหรั บผู้สู งอายุ ที่เดินทางไปต่ างประเทศ (จากบริษัท ประกันภัย) จากนั้ น ยื่ นเอกสารทั้งหมดเข้ า
สถานทูตออสเตรเลียไปก่ อนและจากนั้ นสถานทู ตจะให้ แบบฟอร์ มการตรวจสุ ขภาพมาเพื่อ นาไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานทูตกาหนดเท่ านั้น
5. สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้ อยู่กับทางสถานทูต)
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***

หากสถานทูตมีการสุ่ ม เรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่ วมมื อในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกาย
สุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ งเจ้าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษัทใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ก องตรวจคนเข้าเมือ งได้
พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมด หรื อบางส่วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทู งดออก
วีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจากการท่ องเที่ยวนี้เป็ น
การชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรื อสละ
สิ ทธิ์ในการใช้ บริการนั้นที่ทางทัวร์ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้เู ดินทางตา่ กว่า 20 ท่ าน โดยที่จะแจ้งให้ ผ้เู ดินทางทราบล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน

กรุณากรอกข้ อมูลตามความจริง

เพื่อประโยชน์ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียของท่ าน
1. ชื่ อ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มกี ารเปลี่ยนชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________
สาเหตุในการเปลี่ยนชื่ อ-นามสกุล ______________________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่ จดทะเบียน

หย่ า

หม้ าย

3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ ___________________________
4. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
วันที่เริ่มทางาน / ศึกษา ____________________________________________________________________________
5. ที่อยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน / สถานศึกษา _________________________________________________________________
7. ตาแหน่ งหน้ าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) ________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทางาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้ วย _______________________________________________________________________
ความสั มพันธ์ กับผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศนี้มาก่ อนหรื อไม่

เคย

10. ท่ านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรื อไม่

เคย _____________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

