


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินซิดนีย	-	โคอาลาปารค	-	อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส	-
เขาสามอนงค	-	รถรางไฟฟา	-	Scenic	Cableway	-	เมืองซิดนีย	-	แคน
เบอรรา

พักที่	CROWN
PLAZA
CANBERRA	4
ดาวหรือเทียบเทา

3 แคนเบอรรา	-	ทะเลสาบเบอรเลยกริฟฟินธ	-	น้ําพุ	Captian	Cook
Waterjet	-	อาคารรัฐสภา	ออสเตรเลีย	-	อนุสรณสถานรําลึกถึง
สงครามโลก	-	เมืองซิดนีย

พักที่	NOVOTEL
OR	HOLIDAY
INN	DARLING
HARBOUR
SYDNEY	4	ดาว
หรือเทียบเทา

4
หาดบอนได	-	Dudley	Page	-	ยานเดอะแกป	-	มาหินของมิสซิส	-
ทาเรือเซอรคูลารคีย	-	ลองเรืออาวซิดนีย	-	โรงละครโอเปราเฮาส	-
สะพานฮารเบอร	-	ชอปป้ิงยานไชนาทาวน	ออสเตรเลีย	-	Sydney
Tower

พักที่	NOVOTEL
OR	HOLIDAY
INN	DARLING
HARBOUR
SYDNEY	4	ดาว
หรือเทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยวออสเตรเลีย	-	สนามบินซิดนีย	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

6	ก.ย.	60	-	10	ก.ย.	60 55,900	บาท 48,900	บาท 43,900	บาท 9,900	บาท

13	ก.ย.	60	-	17	ก.ย.	60 55,900	บาท 48,900	บาท 43,900	บาท 9,900	บาท

20	ก.ย.	60	-	24	ก.ย.	60 55,900	บาท 48,900	บาท 43,900	บาท 9,900	บาท

5	ต.ค.	60	-	9	ต.ค.	60 55,900	บาท 48,900	บาท 43,900	บาท 9,900	บาท



ออสเตรเลีย	มีกฎหมายหามนําเขา	พืชผัก	อาหารสด	และแหงทุกชนิดเขาเมือง

15.00	น.	คณะเดินทางพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	สายการบินไทย	แอรเวย(TG)	เจาหนาที่ตอนรับ
และอํานวยความสะดวกกอนการเดินทา
**	หมายเหตุ	**	(ออสเตรเลีย	มีกฎหมายหามนําเขา	พืชผัก	อาหารสด	และแหงทุกชนิดเขาเมือง)
19.20	น.	ออกเดินทางสูซิดนีย	โดยสายการบินไทย	แอรเวย	เทีย่วบินที	่TG	475

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
07.10	น.	เดินทางถึงสนามบินคิงฟอรดสมิทธ	นครซิดนีย	ประเทศออสเตรเลีย	(	เวลาทองถิน่
ออสเตรเลีย	เร็วกวาไทย	3	ชม.)	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง	รับกระเปาเรียบรอยแลว
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สวนสัตว	KOALA	PARK	เที่ยวชมสวนสัตวพื้นเมือง	เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิต

ธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตวพื้นเมืองนานาชนิดอยางใกลชิด	อาทิ	โคอาลา	จิงโจ	วอมแบท	ฯลฯ	ให
ทานถายรูปเป็นที่ระลึก	ตาม	อัธยาศัย	พรอมชมการสาธิตการตัดขนแกะ
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบบารบีคิว

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	วนอุทยานแหงชาติบลูเมาทเทน	เจาของฉายาแกรนดแคนยอนแหงออสเตรเลีย	หุบเขา

สีน้ําเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแหงน้ีมีภูมิทัศนคลายคลึงกับแกรนดแคนยอนที่อเมริกา	เพียงแต
ประกายสีน้ําเงินครอบคลุมหุบเหว	เกิดจากน้ํามันจากตนยูคาลิปตัส	ปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสวาง
ทําใหเกิดประกายสีน้ําเงินดังกลาว	ใหทานไดชื่นชมและสัมผัสทิวทัศนสวยงามบนผืนแผนดินอันกวางใหญ
จากน้ันเที่ยวชม	หุบเขาสามพีน่อง	(THREE’S	SISTER)	ซึ่งเป็นยอดเขา	3	ลูก	เรียงติดกัน	ตามตํานานเกา

แกของชาวอะบอริจิ้น
จากน้ันนําทานสู	สถานีรถรางไฟฟ า	(KATOOMBA	SCENIC	RAILWAY)	เพื่อน่ังรถรางไฟฟาที่ดัดแปลงมา

จากรถขนถานหินในสมัยกอน	วิ่งผานทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง	52	องศา
จากน้ันขึน้	กระเชา	SCENIC	CENDER	เพื่อชมความงดงามของทิวทัศนเบื้องลางจากมุมที่แตกตางพรอมชม

วิวทิวทัศนบน	Echo	Point	หลังจากน้ันเดินทางกลับสูตัวเมืองซิดนีย	และใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	แคนเบอรรา	เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย	ระหวางทางนําทานชม

ทัศนียภาพสองขางทาง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



นําทานเขาสูทีพ่ัก	CROWN	PLAZA	CANBERRA	4	ดาวหรือเทียบเทา

เป็นสนามบินนานาชาติที่ตั้งอยูทางตอนใต	ใจกลางเมือง	ในยานชานเมืองของ
Mascot	ในซิดนีย	เป็นสถานที่สําคัญที่ใหบริการสําหรับสนามบินซิดนีย

สวนสัตวพื้นเมืองของออสเตรเลีย	สัมผัสความนารักของโคอาลา	และ	ให
อาหารจิงโจอยางใกลชิด

	รับประทานอาหารกลางวัน	แบบบารบีคิว

อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส	หรือ	หุบเขาสีน้ําเงิน	ตั้งอยูที่ประเทศ
ออสเตรเลีย	เป็นจุดชมทิวทัศนอันสวยงามบนผืนแผนดินกวางใหญ	ซึ่งใน
อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนสมีเขาที่ชื่อวา	เขาสามอนงค	(THREE
SISTERS)	มีลักษณะเป็นภูเขาทั้ง	3	ลูกเรียงกัน	ซึ่งเป็นตนกําเนิดตํานาน
ความรักอันแสนเศราของยักษสาวอะบอริจิ้น	นอกจากน้ีภายในอุทยานยังมี
สถานีรถรางไฟฟา	(KATOOMBA	SCENIC	RAILWAY)	เพื่อน่ังรถรางไฟฟาที่
ดัดแปลงมาจากรถขนถานหินในสมัยกอน	วิ่งผานทะลุหุบเขาอันสูงชัน	และมี
กระเชา	SCENIC	CABLEWAY	เพื่อชมความงดงามของทิวทัศนในมุมสูง

ชมเขาสามอนงค	Three	Sister	ตํานานแหงอุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส	ตื่น
เตนกับการน่ังรถไฟ	Railway	ลงสูหุบเขา	และการจําลองการขุดถานหินใน
สมัยกอน	กรุงแคนเบอรราเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย	ที่ไดชื่อวามีการ
จัดผังเมืองไดอยางมีระเบียบสวยงามจนติดอันดับโลก

อยูในอุทยาน	สถานีรถรางไฟฟา	(KATOOMBA	SCENIC	RAILWAY)	เพื่อน่ัง
รถรางไฟฟาที่ดัดแปลงมาจากรถขนถานหินในสมัยกอน	วิ่งผานทะลุหุบเขาอัน
สูงชัน	และมีกระเชา	SCENIC	CABLEWAY	เพื่อชมความงดงามของทิวทัศนใน
มุมสูง

ขึน้กระเชา	SCENIC	CABLEWAY	จากใตหุบเขาสูดานบนพรอมชมความ
งดงามเบื้องลางของหุบเขาสีน้ําเงินที่ทานยังสามารถชมยอดเขาสามอนงคอีก
มุมที่แตกตาง	(ในกรณีที่	RAILWAY	ปิดปรับปรุง	ก็สามารถน่ัง	SCENIC
CABELWAY	ขึน้หรือลงหุบเขาแทน)	เพื่อชมความงดงามของทิวทัศนในมุมสูง



ไดชื่อวาเป็นเมืองทีสวยงามและนาอยูติดอันดับตนๆ	ของโลก	ซิดนีย	(Sydney)
มหานครอันทันสมัยทางฝ่ังตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย	เมืองหลวงของ
รัฐนิวเซาธ

คือเมืองหลวงของออสเตรเลีย	แคนเบอรราตั้งอยูที่ตอนเหนือของออสเตรเลียน
แคปิตอล	เทอรริทอรีแคนเบอรราอยูหางจากซิดนียไปทางใตประมาณ	290
กิโลเมตร	และอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมลเบิรนไป	660	กิโลเมตร	ตั้ง
อยูในรัฐ	ACT	(Australian	Capital	Territory)	เป็นศูนยรวมของหนวยงาน
รัฐบาล	เชนรัฐสภา	ศาลสูง	กระทรวง	และสถานทูตประเทศตางๆรวมทั้งสถาน
ทูตไทยประจําออสเตรเลีย	อีกทั้งยังเต็มไปดวยพิพิธภัณฑทางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมของออสเตรเลีย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	CROWN	PLAZA	CANBERRA	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ภายในโรงแรม
นําทานชมกรุงแคนเบอรราเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย	ซึ่งไดชื่อวามีการจัดวางผังเมืองไดอยางมี

สวยงาม
ชมสถานที่สําคัญหลายแหงอาทิ	ทะเลสาบเบอรเลยกริฟฟินธ	ซึ่งเป็นทะเลสาบขุดกวางใหญ	อยูใจกลาง

เมือง	ชม	Captian	Cook	Waterjetน้ําพุทีพุ่งสูงถึง	140	เมตร
นําทานชมอาคารรัฐสภา	ซึ่งเป็นอาคารรัฐสภาหลังใหมและดวยการออกแบบที่ทันสมัย	เขาชมตัวอยางหอง

ประชุมและจัดเลี้ยงตาง	ๆ	ภายใน	และชมอนุสาวรียสงคราม	ที่สรางเพื่อเป็นที่ระลึกของสมัยที่ทหารออสเตรเลีย
เขารวมรบในสงครามโลก	ครั้งที่	1	และ	2	พรอมทั้งชมตัวอยางเครื่องบินชนิดตาง	ๆ	และการจําลองเหตุการณ
การรบครั้งตาง	ๆ
จากน้ันผานสถานทูตนานาประเทศจากยานสถานทูตตาง	ๆ	รวมทั้งสถานทูตไทยในกรุงแคนเบอรรา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูเมือง	ซิดนีย	นําทานชมทัศนียภาพสองขางทาง	แวะพักระหวางทาง

เขาหองน้ํา	จุด	ชอปป้ิง	ระหวางทางกอนเขาเมืองซิดนีย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	NOVOTEL	OR	HOLIDAY	INN	DARLING	HARBOUR	SYDNEY	4	ดาวหรือเทียบ
เทา

	รับประทานอาหารเชา	ภายในโรงแรม



คือเมืองหลวงของออสเตรเลีย	แคนเบอรราตั้งอยูที่ตอนเหนือของออสเตรเลียน
แคปิตอล	เทอรริทอรีแคนเบอรราอยูหางจากซิดนียไปทางใตประมาณ	290
กิโลเมตร	และอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมลเบิรนไป	660	กิโลเมตร	ตั้ง
อยูในรัฐ	ACT	(Australian	Capital	Territory)	เป็นศูนยรวมของหนวยงาน
รัฐบาล	เชนรัฐสภา	ศาลสูง	กระทรวง	และสถานทูตประเทศตางๆรวมทั้งสถาน
ทูตไทยประจําออสเตรเลีย	อีกทั้งยังเต็มไปดวยพิพิธภัณฑทางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมของออสเตรเลีย

ทะเลสาบ	เบอรเลย	กริฟฟิน	เป็นทะเลสาบที่มีลักษณะที่กวางใหญ	ตั้งอยู
ใจกลางเมือง	มีจุดประสงคในการขุดเพื่อเสริมใหภูมิประเทศสวยงาม	และเป็น
จุดเดนของเมือง	มีจุดเดนอยูที่น้ําพุที่สูงถึง	140	เมตร	อยาง	CAPTAIN	COOK
MEMORIAL	WATER	JET	ที่สามารถมองเห็นไดจากทุกมุมเมือง

น้ําพุชื่อวา	Captain	Cook	Memorial	WaterJet	ซึ่งพุงไดสูงถึง140	เมตร	มอง
เห็นไดจากทุกมุมเมือง	น้ําพุน้ีจะเปิดในเวลา10.00-12.00	น.	และ14.00-16.00
น.	ในฤดูรอนจะเปิดในชวงคํ่ า19.00-21.00	น.	ดวย

ตึกที่มีสถาปัตยกรรมทันสมัยและมีขนาดใหญโตมากที่สุดแหงหน่ึงของ
ประเทศในซีกโลกใต	มีหองตางๆ	มากถึง	4,500	หอง	พื้นที่ใชสอยกวางขวางถึง
250,000	ตารางเมตร	แตละหองตกแตงอยางทันสมัย	ประดับประดาดวยงาน
ศิลปะอะบอริจิ้นหลายพันชิ้น	จุดเดนอยูที่มีเสาธงขนาดใหญสูงเดนเป็นสงา	ซึ่ง
ใชเวลากอสรางนานถึง	8	ปี	และ	ชม	อนุสรณสถานแหงฃาติซึ่งสรางขึน้เพื่อ
เป็นที่ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่	1	และ	2	ชม	สถานทูต
นานาประเทศ	ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ	หน่ึงในน้ันคือสถานทูตไทย	ใหทานได
ถายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณดานหนาสถานทูตไทยประจํากรุงแคนเบอรรา

เป็นอนุสรณสถานสําหรับรําลึกถึงทหารผูรับใชชาติมนสงครามตาง	ๆ	ที่
ออสเตรเลียไดมีสวนรวมดวย	มีอาคารพิพิธภัณฑอาวุธ	หอแสดงภาพเกี่ยวกับ
สงคราม	หองจําลองสมรภูมิในสมัยสงครามโลก	ครั้งที่	2	หองฉายภาพยนต
ฯลฯ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ไดชื่อวาเป็นเมืองทีสวยงามและนาอยูติดอันดับตนๆ	ของโลก	ซิดนีย	(Sydney)
มหานครอันทันสมัยทางฝ่ังตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย	เมืองหลวงของ
รัฐนิวเซาธ



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NOVOTEL	OR	HOLIDAY	INN	DARLING	HARBOUR	SYDNEY	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ภายในโรงแรม
นําทานชม	หาดบอนไดบีช	(BONDI	BEACH)	เป็นหาดทรายสีทองที่หนุมสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผอน

ทามกลาง	สายลม	แสงแดด	เสียงคลื่นกระทบฝ่ัง	และกลิ่นอายอันสดชื่นของทะเล	พรอมชมบานของเศรษฐีบน
เนินเขา	DUDLEY	PAGE	กับทิวทัศนของอาวซิดนีย	และทองทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิค
จากน้ันนําทานชมยานเดอะแก็ป	THE	GAP
นําทานชม	มาหินมิสซิสแม็คควอรี(่MRS	MACQUARIE'S	CHAIR)	อยูในโบทานิกการเดนเป็นมาหินตัว

โปรดของภรรยาของผูสําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส	ที่ชอบมาน่ังชมวิวของอาวซิดนีย	และโอเปรา
เฮาส	ตรงน้ีถือเป็นจุดชมวิวที่สวยมากและนักทองเที่ยวนิยมมาถายรูปมากที่สุด
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ ต	ณ	หอคอยซิดนียทาวนเวอร

ชวงบาย	
เดินทางสูทาเรือเซอรคูลารคีย	(Circular	Quay)	เพื่อ
จากน้ัน	ผานชมโรงอุปรากรซิดนีย	(SYDNEY	OPERA	HOUSE)	ภาพความงามของสิ่งกอสรางอันยิ่งใหญ

ที่มีหลังคาเป็นรูปเรือซอนเลนลม	ทรงคลายๆ	หอยเชลล	เอกลักษณโดดเดนสวยงาม	ตามแบบสถาปัตยกรรม
รวมสมัย	ตั้งตระหงานเป็นสงาอยูที่ปลายแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็กนอย	โดยมีน้ําทะเลลอมรอบ
อยูถึง	3ดาน	มองดูเหมือนเรืออาวสีฟาคราม	น่ันคือซิดนียโอเปราเฮาส	หรือโรงอุปรากรซิดนีย	เปรียบเสมือน
สัญลักษณของประเทศออสเตรเลีย	และไดรับลงทะเบียนใหเป็นมรดกโลก
จากน้ันผาน	ชมสะพานซิดนียฮาเบอร	(SYDNEY	HARBOUR	BRIDGE)	อีกสัญลักษณหน่ึงของมหานคร

ซิดนีย	ตั้งอยูกลางเมืองซิดนีย	ประเทศออสเตรเลีย	เป็นสะพานระนาบเดี่ยว	ที่ใหญที่สุดในโลก	และมองเห็นวิว
ของเมืองซิดนียไดอยางสวยงามที่สุด
อิสระชอปป้ิงยานไชนาทาวน	เป็นแหลงรวมรานอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด	ทานสามารถหากิน

ไดทุกอยาง	ไมวาจะเป็นขนมจีบ	ซาลาเปาหมูแดง	เป็ดยาง	ที่น่ี	มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮองเต	รานขาย
เสื้อผา	ตลาดสดขายผักผลไม	และรานขายของที่ระลึกตางๆ	รานสินคาปลอดภาษี	สินคาที่ทําในฮองกงหรือจีน
ในราคายอมเยาวมากมาย	เป็นแหลงขายสินคาราคาถูกทั้ง	รองเทา	เสื้อผา	ชุดวายน้ํา	และชุดชั้นใน	และยังเป็น
ตลาดที่เหมาะแกการมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไมสดประจําฤดูกาล

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	NOVOTEL	OR	HOLIDAY	INN	DARLING	HARBOUR	SYDNEY	4	ดาวหรือเทียบ
เทา

	รับประทานอาหารเชา	ภายในโรงแรม

เป็นหาดทรายที่อยูไมไกลจาก	Sydney	CBD	เทาไหรนัก	โดยเราสามารถน่ัง
รถบัสสาย	333	จาก	Hyde	park	ได	ใชเวลาประมาณ20	นาที	อยาสับสนกับ
Bondi	JCT	ดวยความงามที่เห็นเดนชัดและผูคนที่หลากหลายทําใหหาดบอน
ได	เป็นศูนยกลางของงานฤดูรอนมากมายหลายรายการ	ที่น่ีเป็นสถานที่ซึ่ง
นักทองเที่ยวสะพายเปจะสวมหมวกซานตาและชุดวายน้ํามาฉลองวัน
คริสตมาสกัน	และอีกหน่ึงสัปดาหหลังจากน้ันก็จะมีการตอนรับผูมารวมงาน
รื่นเริงในวันขึน้ปีใหม	มีพลุดอกไมไฟ	และงานเลี้ยงเตนรําบนหาดทรายพรอม
กับดีเจนานาชาติ	ในเดือนมกราคม	เทศกาลหนังสั้น	Flickerfest	เริ่มตน
เทศกาลภาพยนตรฤดูรอนของซิดนียดวยการฉายหนังใน	Bondi	Pavilion	และ
ใตดวงดาวที่หาดบอนได	Bondi	beach	คะ	ตรงน้ีจะเป็น	Iceburg	club	เป็น
สโมสรวายน้ําและผับ	..มั้งคะ..	สระวายน้ําวิวสวย	ระหวางทางก็จะมีงานศิลปะ
แทรกตัวอยูทั่วๆไป	ตามซอก	ตามหนาผา	ตามชายหาด



เป็นยานที่มี	บานเศรษฐีบนเนินเขา	Dudley	Page	กับทิวทัศนอาวซิดน่ีย

แก็ปเป็นยานพักอาศัยที่ไดรับความนิยมดวยสไตลนิวเอจนาสนใจดวยรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมและเสนหของที่พักสไตลกระทอมของพวกเหลาคนงานใน
ยานที่	 ่	พักอาศัยในยุคศตวรรษที่	19	ของผูคนที่มาจากตางสถานที่	มีทั้งศิลปิ	น
คนทองถิ่นที่อยูมากอนเกา	และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยซิดนีย	สัมผัสกบ
ยานนิวตั้นเมืองที่สะทอนวัฒนธรรมหลากหลายของทัวโลก	เป็นสถานที่ที่คุณ
จะไดชนไหลกบคนจากหลายแหลงที่มา	ทั้งแบบที่แตงตัวตามสบายสไตล
นักศึกษามหาวิทยาลัยซิดนีย	และแบบที่แตงตัวตามแฟชันชั้นสูง

ในปี	1816	แมคควอรี่	(Macquarie)	ผูวาการรัฐนิวเซาทเวลสในตอน	น้ัน	ได
พยายามสรางใหกลายเป็นสวนพฤกษชาติ	เน่ืองจากภริยาของทานชอบที่จะน่ัง
รถมามาน่ังเลนบนมาหินบริเวณน้ี	ตอมาจึงเรียกมาหินตัวโปรดของทานวา	มา
หิน	มิสซิสแมคควอรี่	(Mrs.	Macquarie’s	Chair)	อยูในโบทานิก	การเดน	มาหิน
ตัวโปรดของภริยาผูสําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส	ที่ชอบมาน่ังชม
วิวของอาวซิดนีย

	รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต	ณ	หอคอยซิดนียทาวนเวอร

เป็นสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในเมืองซิดนีย	และสูงเป็นอันดับสองของประเทศ	ที่น่ี
ทานสามารถชมวิวของตัวเมืองซิดนียโดยรอบ	อาทิ	อาวฮารเบอรบริดจ	โรง
ละครซิดนีย	โอเปราเฮาส	ทาเรือ	อาวซิดนีย	ฯลฯ	และไมควรพลาดกับกิจกรรม
ทาทายความกลาสกายวอลค	(Sky	Walk)	ดวยการเดินชมวิวจากบริเวณ
ระเบียงดานนอกแบบไรสิ่งใดกั้น

ซึ่งเป็นทาจอดเรือขนาดใหญของเมืองซิดนียและมีเรือหลายลําลองเรือสูจุด
ทองเที่ยวตางๆ	หลายแหงในซิดนีย

ลองเรือในยามบายที่อาวซิดนีย	ซึ่งทองฟาแจมใส	แดดจัด	และลมแรง	เป็น
ความประทับใจที่ดีมาก	ถาไดสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองน้ันดวยก็จะเป็นการ
ทองเที่ยวที่สมบูรณทีเดียว	ดวยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณแปลกตา	โรงอุปรากร
ซิดนียหรือซิดนียโอเปราเฮาส	สรางดวยเงินจากการขายล็อตเตอรี่มูลคา
มากกวา100	ลานเหรียญ	เป็นองคประกอบสําคัญที่ทําใหอาวซิดนียเป็นอาวที่
สวยที่สุดในโลกปัจจุบันโอเปราเฮาสเป็นแลนดมารกของออสเตรเลียจุดชมวิว
ที่สวยที่สุด	และเหมาะสําหรับการถายภาพซิดนียโอเปราเฮาส	คือถายรูปจาก
เรือที่พาชมอาว



โอเปราเฮาสตั้งอยูที่ซิดนียฮาเบอรซึ่งมีทาเทียบเรืออยูหกทารอบโอเปราเฮาส
จะมีรานคา	บาร	พับ	ภัตตาคาร	ทุกวันมีผูคนทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวเดิน
กันหนาแนน	บางครั้งจะมีองคกรหรือหนวยงานมาจัดกิจกรรมบันเทิงในโอ
เปราเฮาส	ที่น่ีดูเป็นสัญญลักษขของประเทศออสเตรเลียไปแลวทั้งที่ซิดนีย
ไมใชเมืองหลวง	เป็นเมืองทา	จุดเดนอยูที่โดมสามเบี่ยมเป็นชั้นๆ	ใหความทัน
สมัยงดงาม	และมีลานกวางๆใหเดินสบาย	ประกอบกับอยูทาเรือทําใหไดรับ
ความงามจากน้ําทะเลและนกนางนวลเป็นธรรมชาติอยางลงตัว	สวนตัวคิดวา
สีสันถูกแตมดวยเรือลํางามที่วิ่งไปมาทั้งเรือสาธารณะและสวนตัว

มีโครงสรางผิวจราจรพาดผานโครงเหล็กถักรูปโคง	(แบบ	Trussed	Through
Arch)	ตั้งอยูบนอาวซิดนีย	กลางเมืองซิดนีย	ประเทศออสเตรเลีย	เป็นสะพาน
ระนาบเดี่ยว	ที่ใหญที่สุดในโลก	สรางขึน้ในชวงเศรษฐกิจตกตํ่าในทศวรรษ
1930	เพื่อเป็นสัญลักษณแหงความหวัง	เปิดใชในปีค.ศ.	1932

ไชนาทาวนเป็นแหลงรวมรานอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด	นอกจาก
น้ียังมีรานขายเสื้อผา	ตลาดสด	และรานขายของที่ระลึกตางๆ	สําหรับคนที่
ชอบเดินตลาดนัดหาซื้อของนารักๆ	ราคาถูกใจ	พรอมทั้งหาซื้อของกินเลนเพ
ลินๆระหวางเดินชมสินคา	ไมควรพลาดตลาดนัดใจกลางเมืองซิดนียที่ไชนา
ทาวน	Chinatown	Night	Market	ถนน	Dixon	เป็นถนนสายหลักของไชนา
ทาวนที่ตลอดทางจะเรียงรายไปดวยรานอาหารจีนเป็นสิบๆราน	รวมไปถึง
รานคาตางๆ	เชนรานขายของที่ระลึก	รานขนมและเครื่องดื่มสไตลเอเชีย
ตลาดนัดน้ีเปิดทําการทุกเย็นวันศุกรตั้งแตเวลา	4	โมงเย็นไปจนถึงหาทุมให
ผูคนไดไปเดินจับจายซื้อของที่มีหลากหลายไมวาจะเป็นเสื้อผา	เครื่องประดับ
ถุงเทา	ชุดชั้นใน	โคมไฟ	เทียนหอม	งานฝีมือ	ขนม	ของหวาน	อาหารทานเลน
ตางๆ	จากรานคากวา	50-60	รานที่มาสรางสีสันใหแกไชนาทาวน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NOVOTEL	OR	HOLIDAY	INN	DARLING	HARBOUR	SYDNEY	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ภายในโรงแรม
***	อิสระตามอัธยาศัย	***	ไมมีอาหารเทีย่ง	**	สถานทีแ่นะนํา	**	ทานสามารถเดิน	เที่ยวชม	ในเมืองได

พิพิธภัณฑสัตวน้ําซิดนีย	อะควาเรีย่ม	(SYDNEY	AQUARIUM)	อาณานิคมแมวน้ําแหงใหมของซิดนีย
ทานยังจะไดชมสัตวน้ําของออสเตรเลียมากกวา	650	สายพันธุ	และ	11,000	ชนิด	ไดที่ซิดนียอะควอเรี่ยมแหงน้ี
ซึ่งเป็นจุดทองเที่ยวอันดับ	1	ในออสเตรเลีย
ตลาดแพดดี้	มารเก็ตหรือไชนาทาวน	เป็นตลาดที่ใหญที่สุดในออสเตรเลีย	เป็นแหลงขายสินคาราคาถูก

ทั้งรองเทา	ชุดวายน้ํา	และชุดชั้นใน	และยังเป็นตลาดที่เหมาะแกการมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไมสดประจํา
ฤดูกาล
อาคารควีน	วิคตอเรียที	่(QUEEN	VICTORIA	BUILDING)	สถานที่แหงน้ีไดรับการปรับปรุงตกแตงใหม

อยางสวยงาม	เป็นที่รูจักกันทั่วไปในทองถิ่นวาตึก	QVB	ตั้งอยูบนถนน	จอรจระหวางถนนมารเก็ตกับถนนพารค
เป็นอาคารชอปป้ิงสูงสี่ชั้น	มีสินคาประเภทแฟชั่น	อัญมณี	ของใชในบานหรือแมแตดอกไมสดและขนมจําพวกเคก
และเบเกอรี่	ถัดจาก	QVB	บนถนนพิททคือ	GALLERIES	VICTORIA	เป็นชอปป้ิงมอลที่มีของใหเลือกซื้อหลาก
หลาย
ดารลิงฮารเบอร	(DARLING	HARBOUR)	อยูดานตะวันตกของอาวซิดนีย	ยานน้ีเป็นยานบันเทิงและแหลง



อิสระตามอัธยาศัยไมมีอาหารเทีย่ง

ทองเที่ยวที่สําคัญ
โรงอุปรากรซิดนีย	(SYDNEY	OPERA	HOUSE)	เป็นเอกลักษณของซิดนีย	หากมาซิดนียแลวไมไดมาเยือน

ก็ถือวามาไมถึง	ผูออกแบบเป็นชาวเดนมารกชื่อ	JOERN	UTZON	ชนะการออกแบบแตทิ้งงานไปกลุมสถาปนิก
ออสเตรเลียจึงรวมตัวกันสรางจนเสร็จในปี	ค.ศ.	1973	มีจุดชมวิวที่สวยงามสามารถเขาชมภายในอาคารไดเป็น
รอบๆ	ระหวาง	9.00	-	16.00	น.	รายละเอียดสามารถเขาไปดูไดที	WWW.SYDNEYOPERAHOUSE.COM

พิพิธภัณฑศิลปะนิวเวเซาทเวลส	(ART	GALLERY	OF	NEW	SOUTH	WALES)	เป็นที่จัดแสดงศิลปะ
เอเซีย	และอะบอริจิน	ที่สําคัญคือเขาชมฟรี
ซิตี้เซ็นเตอร	(	CITY	CENTRE	)	เป็นยานใจการเมืองซิดนีย	ซึ่งเป็นยานธุรกิจ	การคา	หางสรรพสินคา	และ

รานสินคาแบรนดเนมชื่อดัง
ยานคิงสครอส	(	KINGS	CROSS	)	เป็นยานธุรกิจแสงสี	มีราน	ADULT	SHOP	มีโรงแรมมากมายยานน้ี	รวม

ถึงแหลงการบันเทิงราตรี	นอกจากน้ันยังมีภัตคารและรานอาหารรวมทั้งแหลงสินคาชั้นนํา

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินคิงสฟอรดสมิธ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
16.10	น.	ออกเดินทางจากซิดนีย	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	472

ชวงคํ่า
22.20	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจตลอดการเดินทาง

	รับประทานอาหารเชา	ภายในโรงแรม

อิสระเต็มวันเมืองเมลเบิรน	ทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ	มากมาย	อาทิ	สวนฟิต
ซรอย	ศูนยศิลปะเมลเบิรน	ตลาดควีนวิคตอเรีย	ชมวิวแบบพาโนรามาจากชั้น
บนสุดของ	Eureka	Tower	และอื่นๆอีกมามายใหทานสัมผัสกับกิจกรรมตางๆ
ตามอัธยาศัย

เป็นสนามบินนานาชาติที่ตั้งอยูทางตอนใต	ใจกลางเมือง	ในยานชานเมืองของ
Mascot	ในซิดนีย	เป็นสถานที่สําคัญที่ใหบริการสําหรับสนามบินซิดนีย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

http://www.sydneyoperahouse.com/


1.	ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางกับคณะ	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทที่จะไมรับผิด
ชอบ	หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง	เพราะปกติการเดินทางทองเที่ยวกับคณะจะใช
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา	(เลมสีเลือดหมู)
2.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือสิ่งของ

หามนําเขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่
กองตรวจคนเขาเมืองไดพิจารณาแลว
3.	บริษทัฯ	ไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมด	หรือบางสวน	และบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่ทาง

สถานฑูต	งดออกวีซาใหกับทาน	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก	เอกสารเขาเมือง	ใหกับชาวตาง

ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
5.	รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	โดยบริษทัจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ
เน่ืองจากการทองเทีย่วน้ีเป็นการชําระแบบเหมาจายกับบริษทัตัวแทนในตางประเทศ	ทานไมสามารถที่
จะเรียกรองเงินคืน	ในกรณีทีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิใ์นการใชบริการนัน้ทีท่างทัวรจัดให	ยกเวนจะ
ตกลงกันเป็นกรณี	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายทีเ่กิดขึ้น	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการ
เดินทางในกรณีทีมี่ผูเดินทางตํ่ากวา	15	ทาน	โดยทีจ่ะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน	10	วัน	
6.	หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาออสเตรเลียไมทันกําหนดและทางบริษทัฯตองออกตัว๋กับ
ทางสายการบินทางลูกคาจะตองจายเงินคาทัวรทัง้หมดกอนการออกตัว่เครื่องบิน	มิฉะนัน้ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการใหบริการ

1.	กรุณาจองทัวร	กอนการเดินทางอยางนอย	30	วัน	พรอมมัดจําเป็นจํานวน	15,000.-	บาท	ตอ	1	ทาน
2.	กรุณาจองทัวร	กอนการเดินทางอยางนอย	45	วัน	พรอมมัดจําเป็นจํานวน	20,000.-	บาท	ตอ	1	ทาน	(ชวง	ปี
ใหม,	สงกรานต)
3.	คาทัวรสวนที่เหลือ	บริษทัฯ	จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย	14	วันทําการ	หรือกอนออกตัว๋

เครื่องบิน	มิฉะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง	และไมคืนมัดจํา

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป	–	กลับ	ชั้นประหยัด	ตามสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ
2.	ราคาน้ีรวมคาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย
3.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
4.	คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	(หองละ	2	ทาน)
5.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
6.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ
7.	คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัฯ	จากกรุงเทพฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
9.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท.

1.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%
2.	คาทําหนังสือเดินทาง	Passport
3.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(30	กิโลกรัมตอทาน)
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่ม	และคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง	คาโทรศัพท	คาซักรีด

ฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
7.	คาธรรมเนียมน้ํามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง



ตัง้แตวันที	่3	พฤษภาคม	2559	เป็นตนไป	กระทรวงกิจการตรวจคนเขาเมืองและพิทักษเขตแดนจะเริม่
การเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซจากผูสมัครทุกทานทีส่มัครขอวีซาเพื่อเดินทางไปประเทศ
ออสเตรเลีย
***ดังนัน้ผูยื่นขอวีซาทุกทานจะตองมาติดตอทีศู่นยยื่นวีซาออสเตรเลียดวยตนเองเพื่อสแกนลายน้ิว
มือ***	

เอกสารในการยื่นขอวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซาใหครบ	และสงใหกับทางบริษทัฯ	เพื่อทําวีซากอน	21	วันทําการ	**	(เน่ืองจาก
การยื่นขอวีซาประเทศออสเตรเลีย	ตองใชเวลาในการยื่นวีซา	15	วันทําการ)	***
เงื่อนไขในการพิจารณาวีซา

การพิจารณาอนุมัติวีซาน้ันขึน้อยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูตเทาน้ัน	ทางบริษทัฯ	เป็นแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ
แทรกแซงการพิจารณาวีซาของสถานทูตได	ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความ
ประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทาน้ัน	**	กรุณาเตรียมเอกสารใหครบ
ตามทีส่ถานทูตกําหนด	**

1.	สําหรับบุคคลทัว่ไป
1.1	พาสปอรต	มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมตํ่ ากวา	6	เดือน	(กรณีทานที่มีพาสปอรตเลมเกา

ใหแนบมาดวย)
1.2	รูปถายสี	2”	จํานวน	2	รูป	(ไมสวมแวนตาดํา,	แตงกายสุภาพ,	ไมเอารูปรับปริญญา,	ใสชุดครุย,	หรือใสชุด

ราชการ,	ไมยิ้ม,	พื้นหลังเป็นสีขาว	ตองไมเป็นลวดลาย	และหาม	เป็นภาพถายที่สแกนจากคอมพิวเตอร)
1.3	สําเนาทะเบียนบาน,	บัตรประชาชน
1.4	กรอกแบบฟอรมขอมูลเบอรโทรศัพท	มือถือ	/	เบอรบาน	/	เบอรทีท่ํางาน	/	ทีอ่ยู	เพื่อใชในการยื่นขอ
วีซา	(	ภาษาอังกฤษ	)
1.5	กรณีที่ผูเดินทางสมรสแลว	เอกสารเพิ่มเติมคือ	ทะเบียนสมรส,	ใบหยา,	(	ในกรณีที่คูสมรสเสียชีวิต	)ใบมรณะ

บัตร
1.6	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ,	นามสกุล	(ถามี)
1.7	หลักฐานการเงินโดยใชสมุดเงินฝากตัวจริง	หรือStatement	ทีอ่อกจากธนาคาร	ยอนหลัง	6	เดือน
อยางใดอยางหน่ึง	เทานัน้!!!	ถาใหสําเนาสมุดเงินฝากไมสามารถใชยื่นวีซาออสเตรเลียไ
1.8	หนังสือรับรองการทํางาน	(ฉบับจริง)	จากบริษทัที่ทานทํางานอยู	(ภาษาอังกฤษเทานัน้)

-	กรณีทีเ่ป็นพนักงานบริษทัทัว่ไป	ใชหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง	(ภาษาอังกฤษ)
-	กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว	ใชสําเนาทะเบียนการคา	(กรณีเป็นเจาของและคัดไมเกิน	3	เดือน)	หรือ	สําเนา
ใบทะเบียนพาณิชย	และหนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการ	และชื่อผูเดินทางเป็นหุนสวน	หรือเป็นเจาของกิจการดวย
-	กรณีทําธุรกิจสวนตัว	(แตไมไดจดทะเบียนการคา)	ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูต	(ภาษาอังกฤษ)
-	กรณีขาราชการ	ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานน้ันๆ	(ภาษาอังกฤษ	หรือ	ภาษาไทย)	ไม
สามารถใชสําเนาบัตรขาราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตอสถานทูตได

2.	สําหรับเด็กนักเรียน	นักศึกษา	ทีเ่ดินทางพรอมผูปกครอง	(เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป)	และขอหนังสือ
รับรองการเรียน	(ตัวจริงภาษาอังกฤษเทาน้ัน)	จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทาน้ัน

3.	สําหรับเด็ก	ทีไ่มไดเดินทางพรอมผูปกครองและอายุไมเกิน	18	ปี	(ขอเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี)
3.1	หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางที่ทําจากที่วาการอําเภอ
3.2	หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน	(ภาษาอังกฤษ
3.3	กรณีผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	15	ปี	ขอสําเนาสูติบัตร	(ไมสามารถใชบัตรประชาชนเด็กได)
3.4	สําเนาบัตรประชาชน	(บิดา	และมารดา)
3.5	ใบรับรองการทํางานงานของบิดา	หรือ	มารดา
3.6	กรณีทีบ่ิดา	หรือ	มารดาเป็นขาราชการ	:	จดหมายรับรองการทํางานจากตนสังกัด	และสําเนาบัตรขาราชการ
1	ชุด
3.7	หลักฐานการเงิน	(สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถายตั้งแตหนาแรกจนถึงปัจจุบัน)	ของบิดา	หรือ	มารดา
3.8	สําเนาทะเบียนบานของผูเดินทาง,	บิดาและมารดาของผูเดินทาง

4.	สําหรับผูใหญทีอ่ายุเกิน	75	ปี	
ตองซื้อใบประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุทีเ่ดินทางไปตางประเทศ	(จากบริษทัประกันภัย)	จากนัน้ยื่น
เอกสารทัง้หมดเขาสถานทูตออสเตรเลียไปกอนและจากนัน้สถานฑูตจะใหแบบฟอรมการตรวจสุขภาพ
มาเพื่อนําไปตรวจทีโ่รงพยาบาลทีท่างสถานฑูตกําหนดเทานัน้



5.	สําหรับบุคคลทีถ่ือพาสปอรตตางประเทศแตมีถิน่พํานักอยูในประเทศไทย
5.1	กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรตจีน	(เลมแดง)	ตองใชเวลาพิจารณาผลวีซาอยางนอย	1	เดือน	ดังน้ัน
ตองเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอรต	(เลมเหลือง)	กอน	
5.2	ทานตองทําการแจงเขา	–	แจงออก	ที่กองตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน	จึงจะสามารถยื่นวีซาได	(ระยะเวลา
ในการพิจารณาผลวีซาขึ้นอยูกับทางสถานทูต)
***	กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทีร่ะบุเพื่อผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน	***

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม
นัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทัง้น้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาทีไ่ปอํานวยความสะดวก	และประสาน
งานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
ดวยเชนกัน

ในการเดินทางในแตละครั้ง	จะตองมีจํานวนผูเดินทาง	15	ทานขึน้ไป	***	กรณีผูเดินทางในคณะมีไมถึง	15	ทาน
อาจมีการปรับเปลีย่นราคา	***
สายการบิน	และโปรแกรมที่ระบุไว	อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม
โปรแกรมน้ีไมมีแถมกระเป าเดินทางใหนะคะ	***	รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	**
***	โปรแกรมน้ีรวมคาวีซาเขาประเทศออสเตรเลียแลว***
ราคาไมรวมตัว๋คือราคาที่ไมรวมตัว๋เครื่องบินทั้งเที่ยวบินระหวางประเทศ	และ	เที่ยวบินภายในประเทศ
กรณีที่ลูกคาพักอาศัยอยูตางจังหวัดใหแจงกับทางบริษทัใหทราบตัง้แตทําการจองหากลูกคามีความ

จําเป็นตองออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจงใหทางบริษทัทราบกอนออกตัว๋มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิด
ชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น

1.	กรณียกเลิก	ชวงเทศกาล	เชน	ปีใหม	สงกรานต	ชวงเดือนตุลาคม	ตองยกเลิกลวงหนากอน	45	วัน	จะ
ไมเก็บคามัดจํา
2.	กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย	30	วันทําการ	มิฉะน้ัน	ทางบริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจํา
3.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	21	วันทําการ	ทางบริษทั	ฯ	มีความจําเป็นตองหัก	50	%	ของอัตราคาบริการ

ทั้งหมด
4.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	14	วันทําการ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมด
5.	กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลวมีการยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาตัว๋ได		เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋กรุป

ของสายการบิน
6.	หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย	ไมทันกําหนดการออกตัว๋	กับ
ทางสายการบิน	และ		ผลวีซาของทานไมผาน	บริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวร	และ	มัดจํา
ทัง้หมด


