




1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 ทาอากาศยานนานาชาติซิดนีย	คิงสฟอรด	สมิธ	-	สวนสัตวพื้นเมือง	-
อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส	-	เขาสามอนงค	-	ซีนิกเวิลด	-	รถราง
ไฟฟา	-	Scenic	Cableway	-	เมืองซิดนีย

พักที่
TRAVELODGE
HOTEL/GREAT
SOUTHERN
หรือเทียบเทา

3 เมืองซิดนีย	-	หาดบอนได	-	ยานเดอะแกป	-	มาหินของมิสซิส	-	ลองเรือ
อาวซิดนีย	-	โรงละครโอเปราเฮาส	-	สะพานฮารเบอร	-	อาคารควีน
วิคตอเรีย	-	สนามบินซิดนีย	-	สนามบินเมลเบิรน	-	เมืองเมลเบิรน

พักที่	MEL
BAYVIEW
EDEN	HOTE.L
หรือเทียบเทา

4 เมืองเมลเบิรน	-	เกรทโอเชี่ยนโรด	-	เมืองจีลอง	-	Apollo	Bay	-	พอรต
แคมเบลล	-	12	สาวกของพระเจา

พักที่	MEL
BAYVIEW
EDEM	HOTEL
หรือเทียบเทา

5 เมืองเมลเบิรน	-	รถไฟพัฟฟ่ิง	บิลลี่	/	สถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ	-
เกาะฟิลลิป	-	เขตอนุรักษนกเพนกวินแหงทะเลใต	-	ขบวนพาเหรดของ
นกเพนกวิน

พักที่	MEL
BAYVIEW
EDEN	HOTEL
หรือเทียบเทา

6 เมืองเมลเบิรน	-	อาคารรัฐสภา	ออสเตรเลีย	-	สวนฟิตซรอย	-	ชอปป้ิง
ยานไชนาทาวน	ออสเตรเลีย	-	Swanston	Walk	-	หางสรรพสินคา
David	Jones	-	สนามบินเมลเบิรน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

21	พ.ย.	60	-	26	พ.ย.	60 64,900	บาท 55,900	บาท 50,900	บาท 9,900	บาท

30	พ.ย.	60	-	5	ธ.ค.	60 64,900	บาท 55,900	บาท 50,900	บาท 9,900	บาท

5	ธ.ค.	60	-	10	ธ.ค.	60 68,900	บาท 63,900	บาท 59,900	บาท 9,900	บาท



กรุปเดือนตุลาคม
19.20	น.	เหินฟาสู	นครซิดนีย	ประเทศออสเตรเลีย	โดยเทีย่วบินที	่TG	475	

กรุปเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
17.50	น.	เหินฟาสู	นครซิดนีย	ประเทศออสเตรเลีย	โดยเทีย่วบินที	่TG	475

15.30	น.	คณะเดินทางพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูทางเขาหมายเลข	2	แถว	D
เคานเตอรสายการบินไทย	(TG)	เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
19.20	น.	เหินฟาสู	นครซิดนีย	ประเทศออสเตรเลีย	โดยเทีย่วบินที	่TG	475	(กรุปเดือนตุลาคม)
*17.50	น.	เหินฟาสู	นครซิดนีย	ประเทศออสเตรเลีย	โดยเทีย่วบินที	่TG	475	(กรุปเดือนพฤศจิกายน-

ธันวาคม)*

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
08.20	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ	นครซิดนีย	ประเทศออสเตรเลียหลังผาน	พิธีตรวจ

คนเขาเมือง
นําทานเดินทางสู	สวนสัตวพื้นเมือง	KOALA	PARK	SANCTUARY	เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและ

ความนารักของเหลาสัตวพื้นเมืองนานาชนิด	อาทิ	โคอาลา	จิงโจ	วอมแบท
ใหทานไดสัมผัสและ	ถายรูปคูกับโคอาลาตัวนอย	อยางใกลชิด	สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือ

ของทานเอง	สดชื่นผอนคลายไปกับบรรยากาศอันรมรื่น	บนพื้นที่กวา	10	เอเคอรของผืนป าอันอุดมสมบูรณเขต
รอนชื้น
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบทองถิน่	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางเขาสู	อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส	ชื่นชมทิวทัศนอันสวยงามบนผืนแผนดินและหุบเขา

อันกวางใหญซึ่งเป็นที่อยูของนกนานาชนิด	สัตวตางๆ	สามารถอาศัยอยูตามธรรมชาติและเต็มไปดวยตนยูคา
ลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ําเงินตามหุบเขาอันกวางใหญ	ผานเมืองเล็กๆ	กลางหุบเขาชื่อวา	KATOOMBA

จากน้ันชม	เขาสามอนงค	(THREE	SISTERS	ROCK)	เป็นแทนหินใหญสามกอนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจาก
ฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตํานานความรักอันแสนเศราของยักษสาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปใหเป็นหินสาม
กอน	ทําใหหุบเขาแหงน้ีมีความงามยิ่งขึน้
จากน้ันนําทานเดินทางสู	SCENIC	WORLD	บริษทัที่บริการกระเชาและรถรางลงหุบเขาทําใหทานไดชมเขา

สามอนงคไดสวยงามยิ่งขึน้อีกมุม
นําทานรถรางไฟฟา	(KATOOMBA	SCENIC	RAILWAY)	ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถานหินในสมัยกอนมีความ

ชันถึง	45	องศา	วิ่งผานทะลุหุบเขาอันสูงชันสูหุบเขาดานลางอยางตื่นเตนและหวาดเสียว



จากน้ันใหทานไดเดินชม	ธรรมชาติตามทางไม	ที่จัดไวอยางสวยงามใตหุบเขา	ชมปาฝนและหุนจําลองการ
ขุดถานหินในสมัยกอน
จากน้ันขึน้กระเชา	SCENIC	CABLEWAY	จากใตหุบเขาสูดานบนพรอมชมความงดงามเบื้องลางของหุบเขา

สีน้ําเงินที่ทานยังสามารถชมยอดเขาสามอนงคอีกมุมที่แตกตาง
หลังจากน้ันนําทานเดินทางเขาสูตัว	เมืองซิดนีย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	TRAVELODGE	HOTEL/GREAT	SOUTHERN	หรือเทียบเทา

หรือทาอากาศยานซิดนีย	ตั้งอยูที่เมืองซิดนีย	ในรัฐนิวเซาทเวลส	ประเทศ
ออสเตรเลีย	ติดกับอาวโบตานี	รองรับการเป็นทาอากาศยานหลักของ
ออสเตรเลีย	และสายการบินควอนตัส	ทาอากาศยานซิดนียนับเป็นทา
อากาศยานที่มีอายุเกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลกที่ยังเปิดใหบริการมาอยาง
อยางตอเน่ือง	และไดเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อปัจจุบันเมื่อปีพ.ศ.	2496	เพื่อเป็น
เกียรติตอผูบุกเบิกการบินชาวออสเตรเลีย	ชารล	คิงสฟอรด	สมิธ

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	แบบทองถิ่น	ณ	ภัตตาคาร

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

ในหุบเขาเจมิสันแวลเลย	1.(SKYWAY)	น่ังกระเชาลอยฟาชมวิวทิวทัศน	360
องศา	และน้ําตกคาทูมบา	(KATOOMBA	FALL)	2.(RAILWAY)	น่ังรถแทรมที่
ชันที่สุดในโลกลงสูเบื้องลางของหุบเขาบลูเมาเทน	ซึ่งในอดีตเป็นเหมือง
ถานหิน	3.	(CABLEWAY)	กระเชาลอยฟากลับสูสถานี



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

	รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	TRAVELODGE	HOTEL/GREAT	SOUTHERN	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานชม	นครซิดนีย
โดยผานชม	หาดบอนได	หาดทรายที่หนุมสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผอนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศ

ทามกลางสายลม	แสงแดด	อันสดชื่น	ที่นิยมเลนกระดานโตคลื่น	หาดทรายแหงน้ียังไดเป็นเสนทางในการวิ่ง
มาราธอนและวอลเลยบอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก	ปี	2000	ผานชมบานของเศรษฐีบนเนินเขา
แวะจุดชมวิวบนหนาผา	เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของ	อาวซิดนีย	และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม
แวะที่	เดอะแกป	จุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงที่ทานจะไดชมทองทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก	และ

ความงามของปากอาวทางเขาซิดนียในทางเรือในบริเวณน้ียังเคยเป็นจุดวางปืนใหญยิงตอตานขาศึกที่เขามา
ทางเรือในยามสงคราม
มาหินของมิสซิสแม็คควอรี	่มาน่ังหินตัวโปรดของภริยาของผูสําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส

ซึ่งเป็นมาหินทรายอยูปลายสุดของสวนสาธารณะ	ดานหนาเป็นอาวซิดนียที่สวยงาม	นอกจากน้ีดานบนสวน
สาธารณะยังเป็นจุดถายรูปที่สวยงาม	ที่ทานจะถายรูปใหเห็นโรงละครโอเปรา	เฮาสและสะพานฮารเบอร	เป็น
สัญลักษณของนครซิดนีย
แวะรานชอปป้ิง	สินคาพื้นเมือง	เพื่อเป็นของฝาก	อาทิเชนครีมบํารุงผิว	หรือของที่ระลึกตาง	ๆ	เชนพวงกุญแจ

โคอาลา	หรือจิงโจ	นําทานสูทาเรือ
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต	อาหารเอเซียบนเรือ

ชวงบาย
ลองเรือสําราญในอาวซิดนีย
เพื่อชม	โรงละครโอเปราเฮาส	(OPERA	HOUSE)	สิ่งกอสรางที่โดดเดนดวยหลังคารูปเรือซอนกันอันเป็น



เอกลักษณในแบบสถาปัตยกรรมรวมสมัยที่สรางชื่อเสียงใหกับออสเตรเลีย	ออกแบบโดย	ยอรน	อูซอง	สถาปนิก
ชาวเดนมารก	ดวยงบประมาณในการกอสรางกวารอยลานเหรียญ	ใชเวลาในการกอสรางนานถึง	14	ปี	และองค
การยูเนสโกไดลงทะเบียนขึน้เป็นมรกดโลกในปี	พ.ศ.	2550	ภายในประกอบไปดวยหองแสดงคอนเสิรต	หอง
แสดงละคร	และหองภาพยนตร	และรานอาหารจํานวนมาก
ระหวางลองเรือทานยังสามารถถายรูปกับ	สะพานฮารเบอร	ที่เชื่อมตอระหวางซิดนียทางดานเหนือกับตัว

เมืองซิดนียเขาหากัน	ทอดยาวกลางอาวซิดนียไดอยางสวยงามและทําใหการเดินเขาสูตัวเมืองซิดนียไดสะดวง
ยิ่งขึน้
ชม	เรือใบ	ที่ชาวออสซี่นําออกมาลองอาวอวดความงามในอาวแหงน้ี
จากน้ันเดินทางกลับสู	ซิดนีย
ใหทานไดอิสระชอปป้ิงที่	ยานซิตี้เซ็นเตอร	หรือปป้ิงสินคามากมายจาก	หางดัง	Queen	Victoria	Building

(Q.V.B)	ไดรับการปรับปรุงตกแตงใหมอยางสวยงาม	เป็นที่รูจักกันทั่วไปในทองถิ่นวาตึก	QVB	ตั้งอยูที่บนถนน
George	Street	ระหวางถนน	Market	กับถนน	Park	เป็นอาคารชอปป้ิงสูงสี่ชั้น	มีสินคาประเภทแฟชั่น	อัญมณี
ของใชในบาน	หรือแมแตดอกไม
ทานสามารถเดินทางใตดินสู	ยาน	Centre	Point	เพื่อซื้อสินคายี่หอดังมากมาย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหารไทย
จากน้ันเดินทางสู	สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย
…….น.	เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ	สู	เมลเบิรน	เที่ยวบินที่
…….น.	ถึง	นครเมลเบิรน	เมืองหลวงแหงรัฐวิคตอเรีย
นําทานเขาพักทีโ่รงแรม	MEL	BAYVIEW	EDEN	HOTE.L	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

ไดชื่อวาเป็นเมืองทีสวยงามและนาอยูติดอันดับตนๆ	ของโลก	ซิดนีย	(Sydney)
มหานครอันทันสมัยทางฝ่ังตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย	เมืองหลวงของ
รัฐนิวเซาธ

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

	รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต	อาหารเอเซียบนเรือ

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

เป็นอาคารที่สรางในปลายคริสตศตวรรษที่	19	ถูกออกแบบโดย	George
McRae	ในเขตศูนยกลางธุรกิจของเมืองซิดนีย	ประเทศออสเตรเลีย	โดยเป็น
อาคารสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูโรมาเนสก	ที่ถูกสรางขึน้ระหวาง	ค.ศ.	1893-1898
มีความกวางของตัวอาคาร	30	เมตร	และความยาว	190	เมตร	ตัวอาคารถูก
ลอมรอบดวยถนน	4	ดาน	คือ	George	Street	Market	Street	York	Street	และ
Druitt	Street	อาคารหลังน้ีถูกออกแบบใหเป็นศูนยการคาในชวงแรก	และตอ
มาถูกใชงานอยางหลากหลายจนกระทั่งไดรับการบูรณะใหมีการใชงานดังเดิม
ในชวงปลายคริสตศตวรรษที่	20



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหารไทย
	พักที่	MEL	BAYVIEW	EDEN	HOTE.L	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินนานาชาติที่ตั้งอยูทางตอนใต	ใจกลางเมือง	ในยานชานเมืองของ
Mascot	ในซิดนีย	เป็นสถานที่สําคัญที่ใหบริการสําหรับสนามบินซิดนีย

เป็นเมืองใหญอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย	รองจากนครซิดนีย	เมลเบิรน
เป็นเมืองที่นาอยูมากที่สุดเมืองหน่ึงของโลก	เน่ืองจากความปลอดภัยสูง	และ
คาครองชีพที่คอนขางตํ่ า

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

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางจาก	เมลเบิรน	ตามเสนทางสาย	เกรทโอเชี่ยนโรดแบบเต็มสาย	ที่สวยงามและเป็นที่รูจักของ

นักทองเที่ยวที่จะพลาดไมไดเลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย	ผานทาง	เมืองจีลอง	ที่เป็นเมืองแหงอุตสาหกรรมของ
รัฐวิกตอเรีย
จากน้ันนําทานเขาสู	เขตเกรทโอเชีย่นโรด	ใหทานไดชมทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝ่ังมหาสมุทร	และ

หาดทรายตาง	ๆ	ตามเสนทางที่งดงามแหงหน่ึงของออสเตรเลีย	โดยผาน	เมือง	Anglesea	และเมือง	Lorne	ที่
เต็มไปดวยธรรมชาติพรอมทะเลสวยงามและ	สงบ	กอน
เขาสู	Apollo	Bay	ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักทองเที่ยวที่สวยงามอีก	เมืองและมีน้ําทะเลสีน้ําเงินตัดกับป า

อันเขียวขจีทําใหเมืองน้ีมีเสนหสวยงาม
นอกจากน้ีระหวางทางผานชม	โคอาลา	ที่อยูตามตนยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบตะวันตก

ชวงบาย	
จากน้ันเดินทางตอสู	พอรตแคมเบลล	สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก	คุณจะตองตะลึงกับภาพ

ทิวทัศนอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค	และลักษณะภูมิ	ประเทศที่ไมเหมือนที่ใด	ๆ	ในโลก
นําทานชมปรากฏการณธรรมชาติของ	หิน	Twelve	Apostles	ซึ่งตั้งชื่อตาม	12	นักบุญ	หรือสิบสองสาวก

ศักดิส์ิทธิข์องศาสนา	คริสต	ซึ่งถือวาเป็นความมหัศจรรยทางธรรมชาติที่ไมควรพลาด	(แนะนําซื้อทัวร	เพิ่มโดย
น่ังเฮลิคอปเตอร	ใหทานชมความงามในมุมสูงที่รับรองไดวาทานจะตอง	ประทับใจ	ราคาที่เริ่มตนโดยประมาณ
145	เหรียญออสเตรเลียโดยใชเวลา	10	นาที	สําหรับทานที่สนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมลเบิรน



ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาพักทีโ่รงแรม	MEL	BAYVIEW	EDEM	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

เป็นเมืองใหญอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย	รองจากนครซิดนีย	เมลเบิรน
เป็นเมืองที่นาอยูมากที่สุดเมืองหน่ึงของโลก	เน่ืองจากความปลอดภัยสูง	และ
คาครองชีพที่คอนขางตํ่ า

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

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองในรัฐวิคตอเรีย	มีชื่อเสียงในเป็นศูนยกลางการ
ผลิตรถยนตของประเทศออสเตรเลีย	อยางฟอรดและโตโยตา	มีหางสรรพ
สินคาที่นาสนใจในเมืองหลายแหง	เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย	Deakin
University	ซึ่งลอมไปดวยรานอาหาร	ไนทคลับ	ผับ	สําหรับนักศึกษา

Apollo	Bay	ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักทองเที่ยวที่มีความสวยงามของทอง
ทะเลสีน้ําเงิน	ตัดกับป าอันเขียวขจี	นอกจากน้ีระหวางทาง	ทานจะพบกับโคอา
ลาที่อาศัยอยูบนตนยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ

	รับประทานอาหารกลางวัน	แบบตะวันตก

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



แนะนําซื้อทัวร	เพิม่โดยนัง่เฮลิคอปเตอร	ใหทานชมความงามในมุมสูงทีร่ับรองไดวาทานจะตอง
ประทับใจ	ราคาทีเ่ริม่ตนโดยประมาณ	145	เหรียญออสเตรเลียโดยใชเวลา	10	นาที	สําหรับทานที่
สนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร

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	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MEL	BAYVIEW	EDEM	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานชอปป้ิง	สินคาพื้นเมือง	เพื่อเป็นของฝากคนไมวาจะเป็นตุกตาโคอาลา	จิงโจ	ครีมบํารุงผิว	เสื้อผา

ราคาที่เป็นกันเอง	(สถานที่และเวลาในการซื้อของขึน้อยูกับความเหมาะสมในแตละฤดู	หัวหนาทัวรจะเป็นผู
แนะนํา)

จากน้ันสู	ยานดันดีนองส	ที่ยังเป็นป าของตนยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ
เดินทางสู	สถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ	(PUFFING	BILLY	STEAM	TRAIN)	ซึ่งแตเดิมเคยใชเป็นเสน

ทางในการเดินทางระหวางเมืองและขนสงสินคาเปิดใหบริการในปี	ค.ศ.1900	เป็นรถไฟสายเกาที่วิ่งระยะสั้น	ๆ
ปัจจุบันไดถูกดัดแปลงนํามาใชในการทองเที่ยวชมปา
นําทานน่ัง	รถไฟจักรไอน้ําโบราณ	เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเสนทางวิ่งของรถไฟ

และทานยังสามารถน่ังหอยขาผอนคลายอารมณพรอมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปดวยหุบเขาและป าสูงที่
ยังคงความสมบูรณ
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบบุฟเฟ ต	หรือ	บารบีคิว

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เขตอนุรักษธรรมชาติเกาะฟิลลิป	ซึ่งเป็นเกาะเล็ก	ๆ	ที่เต็มไปดวยสัตวพื้นเมืองมากมาย

ที่ทางการอนุรักษทั้งสัตวน้ําและสัตวป าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป าพุมเล็ก	ๆ	ซึ่งเป็นที่อยู
ของเพนกวินตัวนอย	แมวน้ํา	และนกนานาชนิด

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูกุงลอบสเตอรครึง่ตัว	เสิรฟพรอมไวนรสเยีย่ม
นําทานสู	PHILLIP	ISLAND	NATURE	PARK
พบประสบการณอันนาประทับใจกับการชม	ความนารักของฝูงเพนกวินพันธุเล็กทีสุ่ดในโลก	ที่อยูรวม

กันเป็นกลุมใหญบน	ชายหาด	SUMMERLAND	BEACH	ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตยอัสดง
ซึ่งทานจะไดเห็น	ฝูงเพนกวินตัวนอยพรอมใจกันยกขบวนพาเหรด	ขึน้จากทะเลเพื่อกลับคืนสูรังพรอม

อาหารในปากมาฝากลูกตัวนอยที่รออยูในรัง	เหลาเพนกวินทั้งหลายจะสงเสียงเรียกหาลูกและเดินใหทานเห็น
ความนารักอยางใกลชิด	เพนกวินนอยเหลาน้ีจะออกไปหาอาหารแตเชาและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตยตก
(หามถายรูปเพนกวิน	เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทําใหเพนกวินตกใจ)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมลเบิรน
นําทานเขาพักทีโ่รงแรม	MEL	BAYVIEW	EDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม



สินคาพื้นเมือง	สถานทีแ่ละเวลาในการซื้อของขึ้นอยูกับความเหมาะสมในแตละฤดู	หัวหนาทัวรจะ
เป็นผูแนะนํา
หามถายรูปเพนกวิน	เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทําใหเพนกวินตกใจ

เป็นเมืองใหญอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย	รองจากนครซิดนีย	เมลเบิรน
เป็นเมืองที่นาอยูมากที่สุดเมืองหน่ึงของโลก	เน่ืองจากความปลอดภัยสูง	และ
คาครองชีพที่คอนขางตํ่ า

ขบวนรถจักรไอน้ําโบราณตามแบบฉบับชาวออสซี่	เจาพัฟฟ่ิง	บิลลี่	น้ีเป็นรถไฟ
หัวจักรไอน้ํารุนเกาที่เลิกใชนานแลว	ทางรัฐก็เลยเอามาเปิดเป็นสถานที่ทอง
เที่ยวสําหรับคนที่อยากสัมผัสบรรยากาศยอนยุคน่ังรถไฟโบราณซึ่งจะไดน่ัง
บนรางรถไฟแบบเกาไปดวย	ซึ่งแตเดิมเคยใชเป็นเสนทางในการขนถาย
ลําเลียงถานหินระหวางเมือง	และปัจจุบันไดถูกดัดแปลงนํามาใชในงานการ
ทองเที่ยว	นําทานน่ัง	รถไฟจักรไอน้ําโบราณ	เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงาม
ตามแนวเขาตลอดเสนทางวิ่งของรถไฟ

	รับประทานอาหารกลางวัน	แบบบุฟเฟต	หรือ	บารบีคิว

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	เมนูกุงลอบสเตอรครึ่งตัว	เสิรฟพรอมไวนรสเยี่ยม
	พักที่	MEL	BAYVIEW	EDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชมวิถีชีวิตของเหลานกแพนกวินที่ตัวเล็กที่สุดในโลก	น้ําหนักเพียง	1	กิโลกรัม

เขตอนุรักษนกเพนกวินแหงทะเลใต	มีอาคารนิทรรศการรูปภาพ	และเรื่องราว
เกี่ยวกับสายพันธุของเพนกวินในทวีปตางๆ	เพนกวินที่เกาะฟิลลิป	ถือไดวาเป็น
เพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก	เชิญพบกับความอัฒจรรยบริเวณชายหาด
ซัมเมอรแลนด	เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวิน	ทุก	ๆ	เย็น	เพนกวินจะเดินพาเหรด
ขึน้จากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแตเชา	เป็นวิถีธรรมชาติที่เกิดขึน้
ทุกวัน	สรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวที่ไดมาเยือน



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานชม	เมลเบิรน	เป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจดวยการผสมผสานทั้งความเกาและความใหมเขาดวยกัน

เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยูบนริมฝ่ังแมน้ํา	Yarra	มีสวนสาธารณะริมน้ํา	มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลาง
ศตวรรษที่	18	คละเคลากับตึกสูงระฟาในสมัยปัจจุบันทําใหมีภูมิทัศนของเมืองที่ไมเหมือนใคร	มีแมน้ําตั้งอยู
ใจกลางเมืองอันเป็นเสนหของเมลเบิรน
นําทานชม	อาคารรัฐสภา	อาคารที่กอสรางตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป
ชม	สวนฟิตซรอย	สวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ	เป็นที่ตั้ง	กระทอมกัปตันคุก	(ไม

รวมคาเขาชมในกระทอม)บานพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก	ผูคนพบทวีปออสเตรเลียและซีก
ขั้วโลกใต	กระทอมน้ีไดถูกยายมา	เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรนในวาระครบรอบ	100	ปี
อิสระชอปป้ิงอยางจุใจใน	ยานไชนา	ทาวน	รานคามากมายบน	ถนน	Swanston	และยังมีอาคารบานเกา

สรางตั้งแตสมัยศตวรรษที่	19	ดวยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซียหรือจะชอปป้ิงหางสรรพสินคาชื่อดัง
อาทิ	หางเดวิด	โจน	หางมายเออร	ในยานถนน	Swanston	Street	และ	Elizabeth	Street	ที่เต็มไปดวยราน
เสื้อผาแฟชั่นหลากหลายสําหรับบุรุษและสตรี
อาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

ชวงบาย
จากน้ันทําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนครเมลเบิรน
16.15	น.	เหินฟาสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG466

21.45	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

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

สวนฟิตซรอย	เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ
เป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ	เน่ืองจากจะเป็นสวนสาธารณะแลว
ยังมีกระทอมกัปตันคุก	ซึ่งเป็นนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก	ผูคนพบ
ทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต	กระทอมน้ีไดถูกยายมาเพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองนครเมลเบิรนในวาระครบรอบ	100	ปี	บานหลังน้ีแตเดิมน้ันอยูที่ประเทศ
อังกฤษ	แตทางออสเตรเลียไดขอซื้อมา	เพื่อนํามาตั้งไวในสวนฟิตซรอย
ลักษณะตัวบานคอนขางที่จะเกาแกตั้งแตปี	ค.ศ.1755	โดยมีการรื้อบานเป็น
สวนๆ	แลวสงลงเรือมาประกอบใหม	ในปี	ค.ศ.1934	ดานในมีนิทรรศการเกี่ยว
กับกัปตันคุก	และตกแตงใหเกาตรงกับสมัยน้ัน



อาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

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

ถนน	Swanston	ถนนของการสัญจร	ในใจกลางเมลเบิรน	ประเทศออสเตรเลีย
ในอดีตเป็ถนนสายหลักของภาคกลางของเมลเบิรน	ในปี	1837

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.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร	จํานวน	20	ทานขึน้ไป	หากผูโดยสารที่เป็นผูใหญตํ่ ากวา	20	ทาน
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

2.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตัว๋ที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง	ๆ	ที่จะมาเดินทางกับคณะ
เราหากเที่ยวบินลาชาหรือจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวน	กรุปไมสามารถออกเดินทางได

3.	กรณีลูกคามีวีซาอยูแลว	หรือ	มีบัตรอนุญาตใหเขา-ออก	ประเทศ	โดยไมตองยื่นวีซา	เชน	บัตรเอเบค	ฯลฯ	ทางบ
ริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบหรือคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น	หากไมไดรับอนุญาตเขาประเทศ	เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจา
หนาตรวจคนเขาเมือง

4.	หากจํานวนลูกคาที่เดินทาง	15	-18	ทาน	บริษทัฯจะจัดรถขนาด	21-25	ที่น่ังในการบริการตลอดการเดินทาง
5.	เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

ทั้งหมด

1.	ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็น	จํานวน	20,000.-	บาท	ตอการจองทัวรหน่ึงทาน
2.	ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษทัฯ	เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซาเขาประเทศ

ออสเตรเลียกอน	21	วันทํางาน	หรือกอน	3	สัปดาห
3.	หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียลาชา	ไมทันกําหนดการออกตัว๋กับทางสาย

การบินและผลวีซาของทานไมผาน	บริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
4.	สําหรับสวนทีเ่หลือ	บริษทัฯ	จะขอเก็บคาทัวรทัง้หมดกอนการเดินทางอยางนอย	14	วันทําการ

สําหรับทานทีร่อผลวีซา	หรือหากผลวีซาผานแลวขอชําระยอดคาใชจายทัง้หมด	หากบริษทัฯ	ไมไดรับ
เงินครบทัง้หมดกอนวันเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการใหบริการ

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	โดยสายการบินไทย	(TG)	และสายการบินภายในแลว	ตามที่ระบุใน
รายการ

2.	คาโรงแรมที่พัก	(สองทานตอหน่ึงหอง),	คารถรับสงระหวางนําเที่ยว,	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ,	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี,	คาวีซาเขาประเทศ

ออสเตรเลีย
4.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
5.	คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000

บาท	
สําหรับผูเดินทางไปพรอมกรุปในระยะเวลาทองเทีย่วกับทัวรเทานัน้	ประกันการเดินทางจะไมคุมครองผูที่
อายุตํ่ ากวา	1	ปีหรือเกิน	85	ปีขึน้ไป	(อายุ	1-15	ปี	และ	75-84	ปีคุมครอง	50	%	รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม	)
และทานที่ไมไดเดินทางจากประเทศไทยพรอมกับกรุป	บริษทัจะคืนคาประกันการเดินทางใหทานละ	200	บาท	ทาน
สามารถทําประกันดวยตัวทานเอง	หรือหากตองการใหทางบริษทัทําประกัน(รายเดี่ยว)ให	กรุณาติดตอสอบถามกับ
ทางบริษทั

6.	คาน้ํามันจากสายการบิน	ณ	วันที	่1	เมษายน	60	และบริษทัฯของสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน
หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากน้ี

7.	คาวีซาออสเตรเลีย	สําหรับคนไทย

1.	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
2.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	โดยสายการบินไทย	(inter)	อนุญาตให

โหลดกระเป าไดทานละ	30	กิโลกรัม	และ	กระเป าเล็กถือขึ้นเครื่องได	1	ใบ	ไมเกิน	7	กิโลกรัม	และ	สาย
การบินภายใน	(Domestic)	ไดทานละ	1	ใบ	ไมเกิน	23	กิโลกรัม

3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ,	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

6.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามธรรมเนียมควรจาย	2	เหรียญตอวัน	ตอคน	(โดยเฉลีย่	12	เหรียญ
ออสเตรเลีย)



7.	คาทิปคนขับรถ	ตามธรรมเนียมควรจาย	2	เหรียญตอวัน	ตอคน	(โดยเฉลีย่	10	เหรียญออสเตรเลีย)
8.	สวนคาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดิน

ทาง	เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยกกระเปา
9.	ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถ/	ไมแจกกระเป า
10.	ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม	เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย	โดยสวนใหญจะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง

ตัง้แตวันที	่3	พฤษภาคม	2559	เป็นตนไป	จะเริม่การเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซ	จากผูสมัครทุกทาน	ที่
สมัครขอวีซา	เพื่อเดินทางไป	ประเทศออสเตรเลีย	ดังนัน้ผูยื่นขอวีซาทุกทาน	จะตองมาติดตอ	ทีศู่นยยื่น
วีซาออสเตรเลีย	ดวยตนเอง	เพื่อสแกนลายน้ิวมือ

1	หนังสือเดินทาง	มีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	(นับวันเดินทาง)	และถายสําเนาหนาทีมี่การเดินทางเขา-ออก	หรือ
มีวีซาติดมาทัง้หมด	(สําคัญมาก)
***	การยื่นวีซาออสเตรเลียไมจําเป็นตองนําพาสปอรตเขาสถานทูต	สามารถใชเรคคอรดการเดินทาง	(ถามี)	หรือ
สําเนาหนาพาสปอรต	ยื่นได	แตหากใหทางบริษทัฯ	มา	จะดีกวาเน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะนําพาสปอรตไปรูดเลมที่
VFS	แลวนํากลับมาพักไวที่บริษทัฯ	ทางลูกคาจะรับคืนอีกทีสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	***

2	รูปถายสี	จํานวน	2	รูป	(ขนาด	1	น้ิวครึ่ง	หรือ	2	น้ิว)

3	สําเนาทะเบียนบาน,	สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามี),	สําเนาทะเบียนสมรส	(ถามี)
5	หนังสือรับรองการทํางานของบริษทัที่ทํางานอยู	(ภาษาอังกฤษ	หรือ	ภาษาไทย	ใชไดทั้งคู)	หรือสําเนาทะเบียน

การคาถาเป็นเจาของกิจการ
6	ขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน	(ภาษาอังกฤษ	หรือ	ภาษาไทย	ใชไดทั้งคู)
7	ขาราชการเกษียณอายุ	ขอสําเนาบัตรขาราชเกษียณ
8	หลักฐานการเงิน	โดยใชสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย	หรือ	ฝากประจําตัวจริง	(จะไดคืนเพื่อ

ไดรับพิจารณาวีซาแลว)	หรือ	statement	ยอนหลัง	6	เดือน	ออกจากธนาคารเทานัน้	
**สถานทูตออสเตรเลียไมรับ	Bank	Guarantee	ในการใชยื่นวีซา**

9	เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน	(ตัวจริง)	หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน	หรือกรณีปิดเทอมใชบัตร
นักเรียน

10	ขอสําเนาสูติบัตร	เด็กอายุตํ่ ากวา	16	ปี
11	เด็กอายุตํ่ ากวา	16	ปี	หากไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา

-	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูที่ไมไดเดินทางไปดวย	โดยใหทางอําเภอออกใหอนุญาตออก	นอก
ประเทศ	หรือ	กรอกฟอรม	1229
-	หรือ	ทั้งบิดาและมารดา	ไมไดเดินทางพรอมกับเด็กทั้งคู	ทางผูปกครองทั้ง	2	ตองไปขอโดยใหทางอําเภอออกให
อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร	หรือ	กรอกฟอรม	1229	และ	ตองไปโชวตัวที่ตัวแทนยื่นวีซา	VFS	ทั้งคูพรอม
กับบุตร
-	หากเดินทางกับบิดาและมารดาพรอมกันไมตองใชหนังสือยินยอม

12	บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับลูกคาทีมี่อายุเกินกวา	75	ปี	(	ยกเวนกรณีที่ผูสูงอายุ	75	ปีขึน้ไปยืนยันที่จะเดิน
ทางจริง	บริษทัฯจะดําเนินการใหและแนะนําใหยื่นวีซากอนวันเดินทางมากกวา	45	วัน	และตองจายคาทัวรทั้งหมด
กอนเดินทาง	15	วัน	ในกรณีที่วีซาไมผานหรือออกไมทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําใหเดินทางไมไดบริษทัฯจะไม
รับผิดชอบไมวากรณีได	ๆ	ทั้งสิ้น	และ	จะไมรับผิดชอบกรณีเพื่อนรวมเดินทางที่ผานแลวจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมี
บางทานในคณะไมผาน	บริษทัฯจะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูติดตามที่ผลวีซาออก
แลวแตยกเลิกเพราะกรณีน้ี)
-	กรณีทีย่ืนยันจะใหยื่นวีซา	เน่ืองจากตองใชระยะเวลาในการยื่นวีซาเป็นเวลานาน	และมีคาใชจายเพิ่มในการทํา
ประกันสุขภาพซึ่งลูกคาจะตองจายเองพรอมกับตอนยื่นวีซา	(ราคาขึน้อยูกับบริษทัฯ	ประกันน้ันๆ	หรือ	ลูกคาสามารถ
ทําเองได)	หลังจากยื่นแลว	รออีกประมาณ	7-10	วัน	ทางสถานทูตจะสงใบฟอรม	(Health	Form)	เพื่อไปตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกําหนด	หลังจากน้ันรอผลวีซาอีกที	นอกจากน้ีวีซาขึน้อยูกับผลของสุขภาพของผูสูงอายุ
เองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล	สวนวันรับวีซาไมสามารถระบุได	กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทมือถือ
เบอรโทรศัพทบาน	และอีเมล	(สําคัญมาก)	ที่สามารถติดตอได	ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ	สําเนาทะเบียน
บาน	เพื่อกรอกฟอรมในการยื่นวีซา

13	ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ	10-15	วัน	หนังสือเดินทาง	(PASSPORT)	หากมีบางทานไดยื่นเลมเขา	VFS
แลวนําเขาสถานทูตแลวไมสามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม	หากมีการใชเลมเดิน
ทางไปประเทศอื่นกอน	จะตองแจงใหเราทราบกอนยื่นวีซา	หากทานไมแจงใหทราบ	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบ
ใด	ๆ	ทั้งสิ้น

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา



การพิจารณาอนุมัติวีซาน้ันขึน้อยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัฯ	เป็นแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได	ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความ
ประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทาน้ัน

กรณีถูกปฎิเสทวีซา	
1.	หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด	หรือ	หากตองการยื่น

คํารองขอวีซาใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม	พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครัง้
2.	หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว

และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
3.	หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเน่ืองมาจากการใชหลักฐานปลอม	บิดเบือนขอเท็จ

จริง	หรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
4.	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิก

วีซาของทาน	ขึน้อยูกับทางบริษทัฯ	จะพิจารณา	และขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด

ทีอ่ยู	ตัวแทนรับยื่นวีซา	(	VFS	)	ของ	ออสเตรเลีย	ประจําประเทศไทย
ชั้น	28	อาคารเดอะเทรนดี้	ออฟฟิศ	ซ.สุขุมวิท	13,	แขวงคลองตันเหนือ,	เขตวัฒนา,	กรุงเทพฯ	10110

ทําการ	:	8.30น.	–	16.30น.	วันจันทร	ถึง	วันศุกร	ยกเวนวันหยุด	ของ	สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายื่นใบสมัคร	:	8.30	น.	–	15.00	น.
เวลารับผล	:	10.00	น.-	16.30	น.
โทร:	02-118-7100	อีเมล	:info.dibpth@vfshelpline.com	เว็บ	:www.vfs-au.net

***ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการทีจ่ะไมรับยื่นวีซา	หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา	ไมตรง
ตามเงื่อนไขทีจ่ะยื่นกรุป***
กรุณาเตรียมเอกสารทีช่ี้แจงไวขางตนใหครบตามทีก่ําหนด	เพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอ

วีซา

*ราคาน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน	(ปรับราคา	ณ	วันที	่21
ส.ค.60)

*มีวีซาออสเตรเลียแลว	ลดทานละ	4,500	บาท
*กรณีออกตัว๋แลวมีการยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาตัว๋ได	(NO	REFUND)	เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋

กรุปของสายการบิน
*หากทานตองการอาหารพิเศษหรือทีน่ัง่บนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน	กรุณาแจงใหเรา

ทราบในตอนจองทัวรหรือกอนเดินทางอยางนอย	10	วัน	เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึน้อยู
กับสายการบินจะพิจารณาให

*สําหรับหองทีเ่ป็นสามเตียง(Triple	room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนนอยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียง
ใหญสองเตียงที่สามารถพักได	3	ทาน	(2	Double	beds)หรืออาจเป็นหอง	1	เตียงใหญและ	1	เตียงเสริม	(1	Double	+	1
Extra	bed)	สําหรับหองนอน	3	ทาน

*	โรงแรมทีอ่อสเตรเลียตามรายการไมมีคนยกกระเป า
รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลาชาของสายการบินหรือ

โรงแรมทีพ่ักในตางประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ	โดยบริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวก
และปลอดภัยของผูเดินทางเป็นสําคัญ	และบริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางออก
หรือเขาประเทศ	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งตองหามนําเขาประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความ
ประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมคืนเงิน
ไหทานไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซาอันสืบเน่ืองมาจาก
เอกสารในการยื่นวีซาไมครบถวนและไมผานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผูโดยสารเอง	บริษทัฯ
จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คน
ตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาตัว๋เครื่องบินภายในประเทศไทยที่ทานออกตัว๋เองเพื่อ
ตอเครื่องในกรณีที่สายการบินระหวางประเทศลาชา

คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตัว๋เครื่องบิน	คาโรงแรมและคาวีซาลวงหนาซึง่ไมสามารถเรียกเงินคืน
ได	หากผูเดินทางยกเลิกหรือไมสามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี

1.	แจงยกเลิกกอนการเดินทาง	51	วันทําการ	คืนคามัดจํา	20,000.-	บาท

http://www.vfs-au.net/


2.	แจงลวงหนา	31–	50	วัน	กอนเดินทาง	หักคามัดจําตัว๋ทานละ	20,000	บาท	

3.	แจงลวงหนา	21	-	30	วัน	กอนเดินทาง	ยึดคามัดจํา	20,000.-	บาท	และมีคาใชจายเพิ่มดังน้ี
-		กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัขอยึดคามัดจําทั้งหมดและหักคาใชจาย	50%	จากราคาทัวร
-		กรณีออกตัว๋แลว	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาตัว๋	หรือยึดมัดจําทั้งหมด
-		กรณียื่นวีซาแลว	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาวีซา	สถานทูตไมคืนคาวีซา	(NON	REFUND)
-		กรณีติดธุระสวนตัว	หรือ	เอกสารไมพรอมที่จะยื่นวีซา	ขอยึดมัดจําทั้งหมด

4.	แจงลวงหนา	1	–	20	วัน	กอนเดินทาง	จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
5.	ยกเลิกในวันเดินทาง	หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง	หรือไมใชบริการระหวางทัวร	จะไมมีการคืนเงินไมวากรณีได	ๆ

ทั้งสิ้น


