


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินซิดนีย	-	หาดบอนได	-	ยานเดอะแกป	-	มาหินของมิสซิส	-
ลองเรืออาวซิดนีย	-	โรงละครโอเปราเฮาส	-	สะพานฮารเบอร	-
ชอปป้ิงยานไชนาทาวน	ออสเตรเลีย

พักที่	NOVOTEL	OR
HOIDAY	INN
DARLING
HARBOUR	4	ดาว
หรือเทียบเทา

3 สวนสัตวพื้นเมือง	-	อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส	-	เขาสามอนงค
-	Scenic	Cableway

พักที่	NOVOTEL	OR
HOIDAY	INN
DARLING
HARBOUR	4	ดาว
หรือเทียบเทา

4 สนามบินซิดนีย	-	สนามบินเมลเบิรน	-	เมืองเมลเบิรน	-	อาคาร
รัฐสภา	ออสเตรเลีย	-	บานกัปตันคุก	-	โบสถเซนตแพ็ททริค	-	เกาะ
ฟิลลิป

พักที่	GRAND
CHANCELLOR	4
ดาว	หรือเทียบเทา

5 เกรทโอเชี่ยนโรด	-	พอรตแคมเบลล	-	12	สาวกของพระเจา
พักที่	GRAND
CHANCELLOR	4
ดาว	หรือเทียบเทา

6 หางสรรพสินคา	David	Jones	-	สนามบินเมลเบิรน	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

5	ธ.ค.	60	-	10	ธ.ค.	60 ฿63,900 ฿58,900 ฿50,900 ฿9,900

8	ธ.ค.	60	-	13	ธ.ค.	60 ฿63,900 ฿58,900 ฿50,900 ฿9,900



ออสเตรเลีย	มีกฎหมายหามนําเขา	พืชผัก	อาหารสด	และแหงทุกชนิดเขาเมือง

ชวงบาย-ชวงคํ่า
15.00	น.	คณะเดินทางพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	สายการบินไทย	แอรเวย	(TG)	เจาหนาที่ตอนรับ

และอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง
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
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	ลองเรือชมความงามของอาวซิดนีย
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
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	NOVOTEL	OR	HOIDAY	INN	DARLING	HARBOUR	4	ดาว	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินนานาชาติที่ตั้งอยูทางตอนใต	ใจกลางเมือง	ในยานชานเมืองของ
Mascot	ในซิดนีย	เป็นสถานที่สําคัญที่ใหบริการสําหรับสนามบินซิดนีย

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

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

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



ที่สวยที่สุด	และเหมาะสําหรับการถายภาพซิดนียโอเปราเฮาส	คือถายรูปจาก
เรือที่พาชมอาว

	รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต	ณ	หอคอยซิดนียทาวนเวอร

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	HOIDAY	INN	DARLING	HARBOUR	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ภายในโรงแรม
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

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	NOVOTEL	OR	HOIDAY	INN	DARLING	HARBOUR	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ภายในโรงแรม

สวนสัตวพื้นเมือง	MARU	KOALA	&	ANIMAL	PARK	ชมความนารักของเหลา
สัตวพื้นเมืองนานาชนิด	อาทิเชน	โคอาลา,	จิงโจ,	วอมแบท	ฯลฯ	เพลิดเพลินกับ
ถายรูปคูกับโคอาลาตัวนอยอยางใกลชิด	สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจดวย
ตัวทานเอง

	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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NOVOTEL	OR	HOIDAY	INN	DARLING	HARBOUR	4	ดาว	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ภายในโรงแรม
นําทานเดินทางสูสนามบิน	เพื่อเดินทางสูเมืองเมลเบิรน
10.00	น.	ออกเดินทางสูเมืองเมลเบิรน	โดยสายการบินแควนตัส	เทีย่วบินที	่QF423

11.35	น.	ถึงเมืองเมลเบิรน	หลังรับกระเป าเรียบรอยแลว
นําทานเที่ยว	ชมเมืองเมลเบิรน	เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรียมีชื่อเสียง	โกหรู	สะดวกสบาย	สวยงาม	มี

ผูคนหลายชาติหลายภาษาในเรื่องการพักผอนและทองเที่ยว	และเหมาะสมกับการพักผอนเป็นอยางยิ่ง	ผสม
ผสานสิ่งที่เกาแกที่ดีที่สุดในโลกเขากับสิ่งใหมๆ	ไดอยางลงตัว	มีสถานที่เดนๆ	ที่เป็นมรดกตกทอดรักษากันมาแต
โบราณ	เชน	ทิวทัศนถนนโอลเดอรฟลีท	และเมลเบิรน	ออบเซอรเวชั่น	เดค	บนถนนคอลลินส	มีศูนยกลางแหลง
ชอปป้ิงที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงของประเทศ	สินคาแบรนดเนมชั้นนํา	รานจําหนายสินคาใหเลือกมากมาย
นําทานผาน	ชมอาคารรัฐสภา	เมลเบิรน	(MELBOURNE	PARLIAMENT	HOUSE)	เป็นอาคารรัฐสภาแหง

แรกของออสเตรเลีย	ตั้งอยูริมถนน	SPRING	STREET	ซึ่งดานหนาของอาคารรัฐสภาน้ีคือปลายสุดของถนน
BOURKE	STREET	กอสรางตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป	มีขนาดใหญมากที่สุดแหงหน่ึงของประเทศในซีกโลก
ใต	มีหองตางๆ	มากถึง	4,500	หอง	พื้นที่ใชสอยกวางขวางถึง	250,000	ตารางเมตร	แตละหองตกแตงอยางทัน
สมัยดวยงานศิลปะอะบอริจิ้นหลายพันชิ้น	จุดเดนอยูที่เสาธงขนาดใหญสูงเดนเป็นสงาที่ใชเวลากอสรางนานถึง
8	ปี
จากน้ันนําทานเขา	นําทานเขาชม	กระทอมกัปตันคุก	(CAPTAIN	COOK'S	COTTAGE)	กระทอมนักสํารวจ

ชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก	เป็นผูคนพบทวีปออสเตรเลีย	เมื่อ	ค.ศ.	1770	กระทอมน้ีเป็นบานของกัปตันคุกบา
นกัปตันคุก	ตอมาทานเซอร	รัสเซีย	กริมเวล	ไดซื้อมาจากอังกฤษ	โดยรื้ออิฐออกมาทีละกอน	แลวถูกลําเลียงมา
ทางเรือ	และมาประกอบใหมที่น่ี	นํามาตั้งไวที่สวนฟิทซรอย	เมื่อปี	1934	เพื่อเป็นของขวัญครบรอบหน่ึงปีของรัฐ
วิคตอเรีย	และเพื่อเป็นเกรียติแกกัปตันคุกที่มาคนพบประเทศออสเตรเลีย	ภายในบานบางอยางเป็นของดั้งเดิม
บางอยางก็เป็นของที่ทําเลียนแบบขึน้มาใหม
นําทาน	ผานชมโบสถเซนตแพททริค	(THE	CATHEDRAL	OF	ST.	PATRICK	)	เป็นโบสถคริสต	นิกาย

โรมันคาทอลิก	ตั้งตระหงานสวยงามและโออาเป็นอยางมาก	สรางขึน้ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคใน	ค.ศ.1858
จนถึงตอนน้ีมีอายุเกือบ	150	ปีแลว	ถือเป็นโบสถที่เกาแกอยางมากของเมลเบิรน	ยอดแหลมๆ	สรางในแบบโกธิค
ที่สวยงามและใหญโตมากๆ	ออกแบบโน	WILLIAN	WARDAL	ลงมือสรางในปี	1863	จนถึงปี	1939	จึงไดแลวเสร็จ
ตัวโบสถสรางขึน้ดวย	BLUESTONE	ประดับตกแตงดวย	STAIN	GLASS	ภายในมี	ORGAN	ขนาดใหญมีทอลม
ถึง	4500	ทอ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป(PHILLIP	ISLAND	NATURE	PARK)	อยูหางจากของเมืองเมล

เบิรน	137	กิโลเมตร	ทางตอนใตตามเสนทางสายเซาทกิปสแลนด	น่ังรถประมาณ	2	ชั่วโมง	โดยเดินทางขาม
มายังเกาะ	มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ	ซึ่งเปิดบริการมาตั้งแตปี	ค.ศ.1940	เชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศสอง
ขางทาง	ที่เต็มไปดวยทุงหญาและฟารมปศุสัตวมีทั้งวัวเน้ือ,	วัวนม,	แกะ	และมา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พรอมลิ้มรส	กุงมังกรเลิศรส	ขึ้นชื่อของออสเตรเลีย	ทานละ	1

ตัว
นําทานเขาสูทีพ่ัก	GRAND	CHANCELLOR	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ภายในโรงแรม

เป็นสนามบินนานาชาติที่ตั้งอยูทางตอนใต	ใจกลางเมือง	ในยานชานเมืองของ
Mascot	ในซิดนีย	เป็นสถานที่สําคัญที่ใหบริการสําหรับสนามบินซิดนีย



สนามบินของนครเมลเบิรน	ทาอากาศยานทัลลามารีน	ตั้งอยูที่เมืองทัลลามา
รีน	ในรัฐวิกตอเรีย	ประเทศออสเตรเลีย	เป็นทาอากาศยานหลักอันดับสองของ
ออสเตรเลีย	เป็นรองจากทาอากาศยานนานาชาติคิงสฟอรดสมิธ	และยังเป็น
ฐานบริการของควอนตัส	และสายการบินลูกอยางเจ็ตสตารแอรเวย	รวมถึงไท
เกอรแอรเวยออสเตรเลียซึ่งจะเริ่มเปิดฐานบริการที่เมลเบิรนในชวงปลาย
ปีพ.ศ.	2550

เป็นเมืองใหญอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย	รองจากนครซิดนีย	เมลเบิรน
เป็นเมืองที่นาอยูมากที่สุดเมืองหน่ึงของโลก	เน่ืองจากความปลอดภัยสูง	และ
คาครองชีพที่คอนขางตํ่ า

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

เขาเป็นคนแรกที่คนพบ	ทวีปออสเตรเลีย	เมื่อ	ค.ศ.	1770	ตอมาทาน	เซอร	รัส
เซล	กริมเวด	ไดซื้อมาจากอังกฤษ	โดยรื้ออิฐออกมาทีละกอน	แลวถูกลําเลียง
มาทางเรือ	และมาประกอบใหมที่น่ี	นํามาตั้งไวที่สวนฟิทซรอย	(Fitzroy
Gardens)	เมื่อปี	1934	เพื่อเป็นของขวัญครบรอบหน่ึงรอยปีของรัฐวิคตอเรีย
และเพื่อเป็นการระลึกถึงการเดินทางคนพบทวีปออสเตรเลียของกัปตันคุก
ขาวของเครื่องใชภายในบานบางอยางเป็นของดั้งเดิม	บางอยางก็เป็นของที่ทํา
เลียนแบบขึน้มาใหม	แลวใหนักทองเที่ยวเดินเขาไปชมภายในบานได	ซึ่งมี
เครื่องใชไมสอยที่ทําดวยไมและโลหะ	ที่แสดงถึงหองครัวในสมัยน้ัน	เมื่อขึน้
บันได	ไป	ก็จะเห็นหองซึ่งใชเป็นทั้งหองนอนและหองน่ังเลน	เปลเด็กทําดวยไม
โอค	ตะเกียง	เทียนไข	ซึ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของสตรีในยุคอังกฤษ
โบราณที่ตอนกลางคืน	ตองทอผา	หรือป่ันดายไปดวย	ขณะเดียวกันก็ไกวเปล
กลอมลูกนอนไปดวย

วิหารที่สูงที่สุดของออสเตรเลียซึ่งเดนเป็นสงาที่ปลายของยานกลางเมืองเมล
เบิรนแหงน้ีเป็นสถานที่สันโดษและตัวอยางที่ชัดเจนของศิลปะและฝีมือชาง
ของโลกเกา	วิหารเซนตแพทริกเสร็จสมบูรณในปี	1939	หลังจากการกอสราง
ที่ยาวนานกวา	70	ปี	ไดรับการกลาววาที่น่ีเป็นตัวอยางของสถาปัตยกรรม
โกธิคที่ไดรับการฟ้ืนฟูที่เดนชัด	"วิหารเซนต	แพท"	แหงน้ีดึงดูดผูเยี่ยมชมที่มา
ชมความงามจากทุกความเชื่อและศาสนา	วิหารแหงน้ีตั้งชื่อตามนักบุญ
อุปถัมภแหงไอรแลนด	และไดกอสรางเพื่อรองรับประชากรคาธอลิกของเมล
เบิรนในระหวางศตวรรษที่	19	เขาไปภายในจากประตูหลักและเดินไปตามทาง
เดินที่มีสีสันจากกระจกสีและหลังคาที่มีลูกกรงสูงที่ลาดเอียงของวิหาร
ออรแกนของวิหารน้ีถูกสรางขึน้ตั้งแตยุค	1870	ซึ่งมีรูปรางนาอัศจรรยพอ	ๆ
กับเสียง	วิหารเซนตแพทก็ยังเป็นบานของนักรองประจําวิหารเซนตแพทริก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เป็นเมืองที่ใหญ	เป็นอันดับสองของออสเตรเลีย	เป็นเมืองที่เต็มไปดวย	สถานที่
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ	ที่มีชื่อเสียงระดับโลก	เชน	การเดินพาเหรดของ	นก
เพนกวินบนเกาะฟิลลิปตั้งอยูหางจากเมลเบิรน	ดวยการ	ขับรถสบาย	ๆ	เพียง
สองชั่วโมง	(หรือ	140	กิโลเมตร	ทางตะวันออกเฉียงใตของเมลเบิรน)	เป็นเมือง
ที่ใหญ	เป็นอันดับสองของออสเตรเลีย	เป็นเมืองที่เต็มไปดวย	สถานที่ทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ	ที่มีชื่อเสียงระดับโลก	เชน	การเดินพาเหรดของ	นกเพนกวินบน
เกาะฟิลลิป	(Phillip	Island	Penguin	Parade)	และ	the	Seals	Rocks	Sea	Life
Centre.

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GRAND	CHANCELLOR	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ภายในโรงแรม
เดินทางสู	เกรทโอเชีย่น	โรท	(GREAT	OCEAN	ROAD)	เกรทโอเชี่ยน	โรท	เสนทางสายโรแมนติค	ซึ่งเป็น

แนวชายฝ่ังที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย	อยูทางตอนใตของเมืองเมลเบิรน	เป็นแหลงทองเที่ยว	ที่ไดรับความ
นิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในรัฐวิคตอเรีย	เชิญชมอาวอันมีเสนห	ชายหาดทรายขาวละเอียด	และผาหินที่ผุกรอนไป
ตามแรงน้ํา	แรงลมธรรมชาติที่มีรูปรางแปลกตา	อีกทั้งยังเป็นสถานที่	พักผอนตากอากาศที่ดีแหงหน่ึงที่รายลอม
ดวยรีสอรทมากมายที่สรางดวยถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่	19	นอกจากน้ี	ยังมีจุดชมวิวที่ความสวยงามแตก
ตางกัน	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสูพอรตแคมเบลล	(PORT	CAMPBELL)	หมูบานชาวประมงอันทันสมัยของชาวออสซี่	เชิญสัมผัสกับ

ทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิคและลักษณะภูมิประเทศที่ไมเหมือนที่ใดๆในโลก	ถือเป็นเมืองทา
เล็กๆแหงตํานานของสิบสองนักบุญในศาสนาคริสตของออสเตรเลีย	ที่เรียกวา	"TWELVE	APOSTLES"	ซึ่งเป็น
รูปหินแกะสลักที่ดูนาเกรงขาม12แนวโขดหินเหนือน้ําทะเล	มีอายุประมาณลานปี	มีนักทองเที่ยวมาแวะเที่ยว
มาก	เพราะที่น่ีมีความมหัศจรรยที่ธรรมชาติสรางสรรคมาใหไดดื่มดํ่ าหลงใหลไปกับเสนห	นับเป็นแหลงทอง
เที่ยวทางธรรมชาติที่ไดรับความนิยมมากในรัฐวิคตอเรีย	สําหรับทานที่สนใจน่ังเฮลิคอปเตอร
เพื่อชมTHE	TWELVE	APOSTLES	(THE	TWELVE	APOSTLES)	(ทานสามารถติดตอหัวหนาทัวรเพื่อ

ทําการจองซึง่ราคาเฮลิคอปเตอรจะไมรวมกับคาโปรแกรมทัวร)	THE	TWELVE	APOSTLES	ซึ่งตั้งชื่อ
ตาม	12	นักบุญศักดิส์ิทธิ	์ของศาสนาคริสต	เป็นสถานที่ยอดนิยม	ที่ใชถายทําภาพยนตรจากทั่วโลก	เกิด	จาก
การแตกตัวของชายฝ่ังทะเล	อันเน่ืองมาจากการกัดเซาะของคลื่นลมจากมหาสมุทรแปซิฟิค	ที่พัดเอาความเย็น
และความชุมชื้นมาจากขั้วโลกใตสูทวีปออสเตรเลีย	แหลงอุดมสมบูรณของสัตวโลกใตทะเลจากน้ันเดินทางกลับ
สูเมลเบิรน

่ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	GRAND	CHANCELLOR	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ภายในโรงแรม



เพื่อชม	THE	TWELVE	APOSTLES	ทานสามารถติดตอหัวหนาทัวรเพื่อทําการจองซึ่งราคาเฮลิคอปเตอรจะ
ไมรวมกับคาโปรแกรมทัวร

เป็นถนนที่ตัดเลียบชายฝ่ัง	ดานตะวันตกเฉียงใตของเมลเบิรน	เป็นชายฝ่ังที่
คลื่นลมพัดแรง	ชายฝ่ังโดยสวนใหญจะเป็นหนาผา	และกระแสลมและคลื่นที่
ซัดซาอยางรุนแรง	ซึ่งเป็นตัวกัดเซาะหนาผาใหแตกและบางครั้งก็ถลมคลื่นลม
กัดเซาะเป็นเวลา	นับลาน	ๆ	ปี	จนปัจจุบันแผนดินบางสวนกลายเป็นเกาะหิน
โดเดนอยูกลางทะเล	มีรูปทรงแปลก	ๆ	ดูสวยงามและดูนากลัว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อุทยานแหงชาติพอรตแคมปเบลล	เป็นอุทยานแหงชาติที่มีชื่อเสียงทางดาน
ทัศนียภาพทางชายฝังที่สวยงาม	ที่มีความยาวกวา	32	เมตร	นอกจากน้ีในเขต
อุทยานแหงชาติพอรตแคมปเบลลยังมีความโดดเดนในเรื่องของหนาผาหินปูน
ขรุขระสูงชัน	ที่ถูกคลื่นซัดเป็นระยะเวลายาวนานหลายพันปี	ทําใหเกิดการสึก
กรอนจนเกิดเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติอันสวยงาม

เป็นแทงหินปูนที่ถูกธรรมชาติสลักใหมีรูปทรงแปลกๆ	แตกตางกันไปอยางนา
อัศจรรย	เรียงรายกระจายอยูบริเวณชายหาด	มีทางเดินใหนักทองเที่ยวเดิน
ชมและถายรูปกันแบบจุใจ	และใกลชิด	นอกจากการเดินชมแลว	ยังมีบริการ
เที่ยวชมแบบ	Bird	Eyes	View	โดยการน่ังเฮลิคอปเตอร	ชมความสวยงามของ
Twelve	Apostles	และ	Port	Cambell	National	Park	ระยะทางไป-กลับ
ประมาณ	26	กิโลเมตร	ราคาประมาณคนละ	2,800	บาท	โดยใชเวลาราว	10
นาทีเทาน้ัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GRAND	CHANCELLOR	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ภายในโรงแรม
หลังอาหารเชา	อิสระเดินเลนชอปป้ิง	ตามอัธยาศัย
เดินเลนชอปป้ิงยาน	เฟดเดอเรชัน่	สแควร	FEDERATION	SQUARE	อยูใจกลางเมือง	เมลเบิรน	เป็นจุด

เชื่อมศูนยกลางเมืองกับแมน้ํา	ยารรา	เป็นแหลงรวมศิลปะสถาปัตยกรรม	งานเทศกาล	วัฒนธรรม	ที่พัก	และมี
ลานเปิดกวาง	สําหรับเป็นที่สาธารณะ	เฟดเดอเรชั่นแสควร	เป็นที่ตั้งของศูนยรวมศิลปะของออสเตรเลีย	มี	IAN
POTTERCENTRE:	NGV	AUSTRALIA	และแกลลอรี่	อารต	20	แกลลอรี่ก็ตั้ง	อยูที่	เฟดเดอเรชั่น	แสควรแหงน้ี
จากน้ันใหทาน	
อิสระชอปป้ิงสําหรับนักชอปทั้งหลายหามพลาดกับแหลงชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงของ	เมลเบิรน	ไมวาจะเป็น

DAVID	JONE	และ	MYER	ที่ตั้งอยูที่ถนน	BOURKE	STREET	ซึ่งเป็นแหลงรวมสินคา	แบรนดเนมชั้นนํา	ไมวา
จะเป็นครีม	เครื่องสําอาง	กระเปา	นอกจากน้ัน	ใกล	ๆ	กันยังมีรานคาชื่อดัง	รานอาหาร	รานขายสินคาที่ระลึก
อยูบริเวณน้ี
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

ชวงบาย



ออกเดินทางจากสนามบินเมลเบิรน	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	466

15.15	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจตลอดการเดินทาง

	รับประทานอาหารเชา	ภายในโรงแรม

เดวิด	โจนส	เนนตลาดไฮเอนด	แคมเปญกระตุนตลาดก็มักจะออกแนวหรู	เชน
แฟชั่นโชวโปรโมตเสื้อผา	โดยมีการเชิญดีไซเนอรหรือบางครั้งก็เจาของ
แบรนดมารวมกิจกรรมอยางใกลชิด	นอกจากน้ี	David	Jones	ยังมีผลิตภัณฑ
แบรนดเครื่องสําอางคชั้นนําจากประเทศ	ออสเตรเลีย	ชั้น	1	เซ็นทรัลคอรท
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด	David	Jones	ผลิตภัณฑเครื่องสําอางคชั้นนําจาก
ดินแดนจิงโจ	ถาทานเคย	เดินทางไปประเทศออสเตรเลียมาแลว	ทานจะตอง
รูจัก	David	Jones	เป็นแนแท

สนามบินของนครเมลเบิรน	ทาอากาศยานทัลลามารีน	ตั้งอยูที่เมืองทัลลามา
รีน	ในรัฐวิกตอเรีย	ประเทศออสเตรเลีย	เป็นทาอากาศยานหลักอันดับสองของ
ออสเตรเลีย	เป็นรองจากทาอากาศยานนานาชาติคิงสฟอรดสมิธ	และยังเป็น
ฐานบริการของควอนตัส	และสายการบินลูกอยางเจ็ตสตารแอรเวย	รวมถึงไท
เกอรแอรเวยออสเตรเลียซึ่งจะเริ่มเปิดฐานบริการที่เมลเบิรนในชวงปลาย
ปีพ.ศ.	2550

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



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.	หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาออสเตรเลียไมทันกําหนด	และทางบริษทัฯตองออกตัว๋กับ
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.
10.	โปรแกรมน้ีรวมคาวีซาเขาประเทศออสเตรเลียแลว

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

เอกสารในการยื่นขอวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซาใหครบ	และสงใหกับทางบริษทัฯ	เพื่อทําวีซากอน	21	วันทําการ
***	(เน่ืองจากการยื่นขอวีซาประเทศออสเตรเลีย	ตองใชเวลาในการยื่นวีซา	15	วันทําการ)	***

เงื่อนไขในการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซาน้ันขึน้อยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูตเทาน้ัน	ทางบริษทัฯ	เป็นแคตัวแทนยื่นวีซาไม

สามารถแทรกแซงการพิจารณาวีซาของสถานทูตได	ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและ
มีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทาน้ัน
**	กรุณาเตรียมเอกสารใหครบตามที่สถานทูตกําหนด	**

ตัง้แตวันที	่3	พฤษภาคม	2559	เป็นตนไป	กระทรวงกิจการตรวจคนเขาเมืองและพิทักษเขตแดนจะเริม่
การเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซจากผูสมัครทุกทานทีส่มัครขอวีซาเพื่อเดินทางไปประเทศ
ออสเตรเลีย	

***ดังนัน้ผูยื่นขอวีซาทุกทานจะตองมาติดตอทีศู่นยยื่นวีซาออสเตรเลียดวยตนเองเพื่อสแกนลายน้ิว
มือ***

สําหรับบุคคลทัว่ไป
1.พาสปอรต	มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมตํ่ ากวา	6	เดือน	(กรณีทานที่มีพาสปอรตเลมเกา	ให

แนบมาดวย)
2.	รูปถายสี	2”	จํานวน	2	รูป	(ไมสวมแวนตาดํา,	แตงกายสุภาพ,	ไมเอารูปรับปริญญา,	ใสชุดครุย,	หรือใสชุด

ราชการ,	ไมยิ้ม,	พื้นหลังเป็นสีขาว	ตองไม-	เป็นลวดลาย	และหาม	เป็นภาพถายที่สแกนจากคอมพิวเตอร)
3.	สําเนาทะเบียนบาน,	บัตรประชาชน
4.	กรอกแบบฟอรมขอมูลเบอรโทรศัพท	มือถือ	/	เบอรบาน	/	เบอรที่ทํางาน	/	ที่อยู	เพื่อใชในการยื่นขอวีซา	(	ภาษา

อังกฤษ	)
5.	กรณีที่ผูเดินทางสมรสแลว	เอกสารเพิ่มเติมคือ	ทะเบียนสมรส,	ใบหยา,	(	ในกรณีที่คูสมรสเสียชีวิต	)ใบมรณะ

บัตร
6.	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ,	นามสกุล	(ถามี)
7.	หลักฐานการเงินโดยใชสมุดเงินฝากตัวจริง	หรือ	Statement	ทีอ่อกจากธนาคาร	ยอนหลัง	6	เดือน

อยางใดอยางหน่ึง	เทานัน้!!!	ถาใหสําเนาสมุดเงินฝากไมสามารถใชยื่นวีซาออสเตรเลียได

หนังสือรับรองการทํางาน	(ฉบับจริง)	จากบริษทัทีท่านทํางานอยู	(ภาษาอังกฤษเทานัน้)
1.	กรณีทีเ่ป็นพนักงานบริษทัทัว่ไป	ใชหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง	(ภาษาอังกฤษ)
2.	กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว	ใชสําเนาทะเบียนการคา	(กรณีเป็นเจาของและคัดไมเกิน	3	เดือน)	หรือ

สําเนาใบทะเบียนพาณิชย	และหนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการ	และชื่อผูเดินทางเป็นหุนสวน	หรือเป็นเจาของ
กิจการดวย
3.	กรณีทําธุรกิจสวนตัว	(แตไมไดจดทะเบียนการคา)	ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูต	(ภาษาอังกฤษ)
4.	กรณีขาราชการ	ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานน้ันๆ	(ภาษาอังกฤษ	หรือ	ภาษาไทย)	ไม

สามารถใชสําเนาบัตรขาราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตอสถานทูตได

สําหรับเด็กนักเรียน	นักศึกษา	ทีเ่ดินทางพรอมผูปกครอง	(เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป)	และขอ
หนังสือรับรองการเรียน	(ตัวจริงภาษาอังกฤษเทาน้ัน)	จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทาน้ัน

สําหรับเด็ก	ทีไ่มไดเดินทางพรอมผูปกครองและอายุไมเกิน	18	ปี	(ขอเอกสารเพิม่เติมดังน้ี)
1.	หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางที่ทําจากที่วาการอําเภอ
2.	หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน	(ภาษาอังกฤษ)
3.	กรณีผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	15	ปี	ขอสําเนาสูติบัตร	(ไมสามารถใชบัตรประชาชนเด็กได)
4.	สําเนาบัตรประชาชน	(บิดา	และมารดา)
5.	ใบรับรองการทํางานงานของบิดา	หรือ	มารดา
6.	กรณีที่บิดา	หรือ	มารดาเป็นขาราชการ	:	จดหมายรับรองการทํางานจากตนสังกัด	และสําเนาบัตรขาราชการ	1

ชุด
7.	หลักฐานการเงิน	(สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถายตั้งแตหนาแรกจนถึงปัจจุบัน)	ของบิดา	หรือ	มารดา
8.	สําเนาทะเบียนบานของผูเดินทาง,	บิดาและมารดาของผูเดินทาง



สําหรับผูใหญทีอ่ายุเกิน	75	ปี
ตองซื้อใบประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่เดินทางไปตางประเทศ	(จากบริษทัประกันภัย)	จากน้ันยื่นเอกสาร

ทั้งหมดเขาสถานทูตออสเตรเลียไปกอนและจากน้ันสถานฑูตจะใหแบบฟอรมการตรวจสุขภาพมาเพื่อนําไปตรวจที่
โรงพยาบาลที่ทางสถานฑูตกําหนดเทาน้ัน

สําหรับบุคคลทีถ่ือพาสปอรตตางประเทศแตมีถิน่พํานักอยูในประเทศไทย
กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรตจีน	(เลมแดง)	ตองใชเวลาพิจารณาผลวีซาอยางนอย	1	เดือน	ดังน้ัน

ตองเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอรต	(เลมเหลือง)	กอน
ทานตองทําการแจงเขา	–	แจงออก	ที่กองตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน	จึงจะสามารถยื่นวีซาได	(ระยะเวลา

ในการพิจารณาผลวีซาขึ้นอยูกับทางสถานทูต)

***	กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทีร่ะบุเพื่อผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน	***
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม

นัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทัง้น้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาทีไ่ปอํานวยความสะดวก	และประสาน
งานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
ดวยเชนกัน

***	โปรแกรมน้ีรวมคาวีซาเขาประเทศออสเตรเลียแลว***

***	สายการบิน	และโปรแกรมทีร่ะบุไว	อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	***

***	ในการเดินทางในแตละครัง้	จะตองมีจํานวนผูเดินทาง	15	ทานขึ้นไป	***

***	กรณีผูเดินทางในคณะมีไมถึง	15	ทาน	อาจมีการปรับเปลีย่นราคา	***

***	โปรแกรมน้ีไมมีแถมกระเป าเดินทางใหนะคะ	***

***	รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	***

ราคาไมรวมตัว๋คือราคาทีไ่มรวมตัว๋เครื่องบินทัง้เทีย่วบินระหวางประเทศ	และ	เทีย่วบินภายใน
ประเทศ
กรณีที่ลูกคาพักอาศัยอยูตางจังหวัดใหแจงกับทางบริษทัใหทราบตัง้แตทําการจองหากลูกคามีความ

จําเป็นตองออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจงใหทางบริษทัทราบกอนออกตัว๋มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิด
ชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น

1.	กรณียกเลิก	ชวงเทศกาล	เชน	ปีใหม	สงกรานต	ชวงเดือนตุลาคม	ตองยกเลิกลวงหนากอน	45	วันจะ
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


