


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินชางกี

2 สนามบินเมืองเพิรธ	-	เมืองเพิรธ	-	หอระฆังหรือเบลทาวเวอร	-	สวนสา
ธารณะคิงสพารค	-	ฟรีแมนเทิล	-	Monument	Hill	-	ลองเรือแมน้ําสวอน

พักที่	METRO
HOTEL	ON
CANNING	หรือ
เทียบเทา

3 สวนสัตวพื้นเมือง	-	Watertown	Brand	Outlet	-	ไรไวนซานดัลฟอรด	-
โรงงานช็อกโกแล็ต	ออสเตรเลีย

พักที่	METRO
HOTEL	ON
CANNING	หรือ
เทียบเทา

4 หางสรรพสินคา	David	Jones	-	พิพิธภัณฑสัตวน้ํารัฐเวสตเทิรน	-	ยาน
SORRENTO	QUAY	-	คราวน	คาสิโน	เมืองเพิรท	-	สนามบินเมืองเพิรธ

5 สนามบินชางกี	-	สนามบินสุวรรณภูมิ



ชวงบาย
16.00	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูทางเขาหมายเลข	5	แถว	K

เคานเตอร	สายการบินสิงคโปรแอรไลน	(SQ)	เจาหนาที่คอยตอนรับพรอมบริการเอกสารการเดินทาง
18.30	น.	เหินฟาสู	สิงคโปร	โดยเทีย่วบินที	่SQ979

ชวงคํ่า
21.55	น.	เดินทางถึง	สิงคโปร	เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน	ใหทานไดชอปป้ิงระหวางรอเปลี่ยนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

ชวงเชา
00.05	น.	ออกเดินทางสู	เพิรธ	ประเทศออสเตรเลีย	โดยเทีย่วบินที	่SQ	225

05.15	น.	เดินทางถึง	นครเพิรธ	ประเทศออสเตรเลีย	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร
แลว
นําทานเที่ยวชม	เมืองเพิรธ	เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก	รัฐที่มีพื้นที่กวางใหญ	ครอบคลุมเน้ือที่ถึง

หน่ึงในสามของประเทศ
รับประทานอาหารเชาแบบตะวันตก
นําทานชมเมืองเพิรธ	ผานถนนใจกลาง	เมือง	Barrack	Street

ไมวาจะเป็น	โรงผลิตเหรียญกษาปณ	(Perth	Mints	Gift	Shops)	รานคาที่แสดงเหรียญตางๆ	ที่ทําจาก
ทองคําและผลิตขึน้ในเมืองเพิรธ	รัฐออสเตรเลียตะวันตกหรืออัญมณีที่ทําจากโอปอล
ผานชมอาคารตางๆในเมืองรูปทรงแปลกตารวมถึง	หอระฆัง	(Bell	Tower)	เป็นอาคารสมัยใหมรูปทรงแปลก

ตา
นําชม	ศาลาวาการประจําเมืองเพิรธ	และสวนสาธารณะคิงสพารค	สวนที่เต็มไปดวยดอกไมนานาชนิด

รวมทั้งมีการจัดแปลงดอกไมป าใหชมในแบบที่ใกลเคียงกับธรรมชาติมากที่สุด	สวนสาธารณะแหงน้ีตั้งอยูใน
พื้นที่สูงกวาตัวเมือง	ทําใหเป็นจุดชมวิวนครเพิรธที่ดียิ่งและวิวของแมน้ําสวอนไดอยางสวยงามซึ่งมี	หงสดํา



(BLACK	SWAN)	สัตวพื้นเมืองที่มีอยูมากมายในเพิรธ	และเป็นสัญลักษณของออสเตรเลียตะวันตก
รับประทานอาหารกลางวัน	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางไป	เมืองฟรีแมนเทิล	เมืองปากแมน้ําสวอนอันสําคัญตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันใหทาน

เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมบานเรือนของชาวออสซี่ที่สรางขึน้แบบสถาปัตยกรรมยุคเกาแก
นําทานชมเมืองเกา	ฟรีแมนเทิล	(Fremantle)	ในสมัยที่ชาวอังกฤษนํานักโทษมาและสรางอาคารอยูริมปาก

แมน้ําสวอน	เมืองริมทะเลอากาศดีที่ทานจะไดชมรานคา	รานกาแฟ	มากมาย
ผานชม	ตึกเกา	Round	House	เป็นอาคารเกาแกที่สุดในรัฐออสเตรเลียตะวันตกอยูปลายสุดถนนที่สามารถ

มองเห็นมหาสมุทรอินเดีย
ผานชม	ทาเรือประมง	ที่เต็มไปดวยเรือสินคาที่ชาวประมงนําขึน้มาขายทุกวัน
ผานชม	อาคารทีเ่ป็นเรือนจําแหงฟรีแมนเทิล	(Fremantle	Prison	)	เป็นที่คุมขังนักโทษตอเน่ืองเกือบ

140	ปีในสมัยกอนที่ใหญที่สุดและเป็นอาคารที่เป็นมรดกแหงเดียวในรัฐออสเตรเลียตะวันตก
นําทานชม	อนุสาวรีย	Monument	Hill	ที่เป็นอนุสรณสถานสงครามที่ออสเตรเลียเขารวมรบในสงครามโลก
ผาน	ตลาดนัด	Fremantle	Market	เปิดบริการในวันหยุดสุดสัปดาห	(เปิดวันศุกร	เสาร	อาทิตย)	มีสินคา

มากมายทั้งอาหารสด	ผลไม	ของที่ระลึกและสินที่สามารถซื้อเป็นของฝาก
นําทานเดินทางสูทาเรือ	เพื่อนําทาน	ลองเรือแมน้ําสวอน	(Swan	River	Cruise)	ใหทุกทานไดสัมผัส

บรรยากาศในการลองเรือชมอาคารบานเรือนริมน้ํา
ชม	หงสดํา	(BLACK	SWAN)	ที่บินไปมาหากินและวายน้ําในแมน้ําสวอนจนถึงเมืองเพิรธ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	METRO	HOTEL	ON	CANNING	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาแบบตะวันตก

ทาอากาศยานเพิรธอยูหางจากเมืองเพิรธไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	12
กม.

เมืองหลวงของรัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย	ซึ่งตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําสวอน	และเต็มไป
ดวยความมีชีวิตชีวา	ดวยถูกสรางขึน้บนพื้นที่โลงกวาง	จึงเหมาะอยางยิ่ง
สําหรับการทํากิจกรรมกลางแจง	ไมวาจะเป็น	การขี่จักรยานไปรอบๆ	แมน้ําส
วอน	ชอปป้ิงบนถนนคิงสสตรีท	จับจองที่น่ังเพื่อดูโชวที่สเตรทเธียเตอร	ในยาน
นอรธบริดจ	ลองแมน้ําดวยเรือครูซที่บาแรค	สแควร	ชมพระอาทิตยตกดินที่
คอทเทสโล	บีช	และอีกมากมาย

หอระฆังริมแมน้ําสวอนที่เป็นที่ติดตั้งระฆังสวอนเบลลอันโดงดังแหงน้ี	ถือเป็น
แลนดมารคของเมืองเพิรท	คุณสามารถชมการสั่นระฆังไดจากลานชมวิวทั้ง
สามจุด	หรือชมหอคอยดีไซนนําสมัยโดดเดนไดจากดานลาง	เดินเลนริมแมน้ํา
สวอนเพื่อหาจุดที่สามารถมองเห็นหอระฆังตั้งเดนโดยมีอาคารเกาแกและตึก
สํานักงานสมัยใหมเป็นพื้นหลัง



ตลาดนัด	Fremantle	Market	เปิดวันศุกร	เสาร	อาทิตย

ตั้งอยูบนเนินสูงใจกลางเมือง	เราสามารถชมวิวสวยๆในมุมสูงๆของเมืองเพิรธ
ไดจากคิงสปารคแหงน้ี	นอกจากน้ันสวนสาธารณะใจกลางเมืองน้ียังเต็มไป
ดวยพันธุไมนานาชนิดนับพันชนิดเลยทีเดียว

	รับประทานอาหารกลางวัน	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร

ผูคนมาฟรีแมนเทิลเพื่อชอปป้ิงที่ตลาดอันมีสีสัน	ชิมอาหารรสเลิศจากทั่วโลก
และเดินชมงานศิลปะสมัยใหมในแกลเลอรีที่มีอยูทั่วเมือง	สํารวจ
ประวัติศาสตรของเมืองในฐานะอดีตเรือนจําและชมสถาปัตยกรรมอันงดงาม
แบบวิกตอเรียและเอ็ดเวิรดเดียนที่มีเอกลักษณไมซํ้ าเมืองใดในออสเตรเลีย

อนุสรณหลักตั้งอยูใจกลางดานในประกอบดวยสามดานและลอมรอบดวยแปด
อนุสรณเล็ก	อนุสรณรําลึกสงครามโลกครั้งที่สอง,	สงครามเกาหลี,
สถานการณฉุกเฉินมาลายู	และสงครามเวียดนาม	อนุเสาวรียแหงน้ีไดสราง
ขึน้โดยชาวออสเตรเลียตะวันตก	เพื่อระลึกถึงความเสียสละของคนเหลาน้ันที่
อุทิศชีวิตเพื่อเสรีภาพของพวกเขา

ลองเรือแมน้ําสวอน	(Swan	River	Cruise)	ใหทุกทานไดสัมผัสบรรยากาศใน
การลองเรือชมอาคารบานเรือนริมน้ํา	ชมหงสดํา	(BLACK	SWAN)	ที่บินไปมา
หากินและวายน้ําในแมน้ําสวอนจนถึงเมืองเพิรธ

	รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	METRO	HOTEL	ON	CANNING	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สวนสัตวพื้นเมือง	CAVERSHAM	WILDLIFE	PARK	ทานจะไดสัมผัสอยางใกลชิด

กับสัตวพื้นเมืองนานาชนิดของประเทศออสเตรเลีย	อาทิ	จิงโจเผือกที่หาดูไดยาก	โคอาลา	วอมแบท	และนกพันธ
ตาง	ๆ	เพลิดเพลินกับการชมเหลาจิงโจตัวนอยสุดนารักที่อยูรวมกันเป็นฝูงใหญ	ทานสามารถสัมผัสโคอาลา
อยางใกลๆ	และสนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือของทานเอง	พรอมถายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย	ให
ทานไดชมการตัดขนแกะพรอมทั้งสุนัขตอนแกะแสนรู
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบตะวันตก



ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ไรไวนและโรงงานผลิตไวน	Sandalford	Winery	เป็นโรงงานผลิตไวนที่มีชื่อเสียงใน

เขตสวอน	วัลเลย	(Swan	Valley)	ถิ่นผลิตไวนชั้นเยี่ยมของรัฐออสเตรเลียตะวันตก	ไวเนอรรี่แหงน้ีเริ่มผลิต
ไวนมาตั้งแตปี	ค.ศ.	1836	มีทั้งไวนแดง	และไวนขาวที่ไดรับความนิยมไมแพในยุโรป	ใหทานสามารถสัมผัส
ทัศนียภาพอันแสนงดงามของไรองุน	พรอมชิมและเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
นําทานชม	รานคาและโรงงานผลิตช็อกโกแลต	Chocolate	Factory	ใหทานไดชมการผลิตชอกโกแลตที่

มีคุณภาพสูงและรสชาติดี	ใหทานไดเลือกโรงงานช็อกโกแลตในรูปทรงตางๆ	มากมาย
จากน้ันใหทานได	อิสระชอปป้ิงที	่Watertown	Brand	Outlet	ชอปป้ิงสินคาลดราคาจากแบรนดเนมดัง

มากมาย	ไมวาจะเป็นเสื้อผาแฟชั่น	เสื้อกีฬา	รองเทา	ของที่ระลึกและรานอาหารอื่นๆ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	อาหารไทย	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	METRO	HOTEL	ON	CANNING	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม

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

Watertown	Brand	Outlet	ชอปป้ิงสินคาลดราคาจากแบรนดเนมดังมากมาย
ไมวาจะเป็นเสื้อผาแฟชั่น	เสื้อกีฬา	รองเทา	ของที่ระลึกและรานอาหารอื่นๆ

	รับประทานอาหารกลางวัน	แบบตะวันตก

ที่มีชื่อเสียงในแถบ	สวอน	วัลเลยไรไวนใหญที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของเมืองเพิรธ
ที่น้ีสามารถชิมไวนรสเยี่ยมของออสเตรเลียตะวันตกพรอมทั้งเลือกซื้อเป็นของ
ฝาก

ชมกรรมวิธีการผลิตช็อคโกแลต	และเลือกชิมช็อคโกแลตรสชาติตางๆ	เลือก
ซื้อเพื่อเป็นของฝาก

	รับประทานอาหารคํ่า	อาหารไทย	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	METRO	HOTEL	ON	CANNING	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม	(กรุณาเช็คเอาทเวลา	10.00	น	และฝากกระเป าใวใน

โรงแรม)	**เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย**
ใหทานอิสระในการเดินทางไปเลน	คาซิโน	หรือ	เดินทางไปชอปป้ิงสินคา	และซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง	ในยาน

การคา	HAY	STREET	MALL	อาทิ	DAVID	JONES,	COLLINS,	MAYER	เป็นตน
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
15.00	น.	จากน้ันนําทานเดินทางลงทางใตประมาณ	30	นาที	นําทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑสัตวน้ํารัฐเวสต

เทิรน	(Aquarium	of	Western	Australia)	ที่มีทางเดินทะลุผานตูโชวใตน้ําที่ใหญที่สุดในประเทศออสเตรเลีย	มี
สัตวน้ําหลายชนิดใหทานไดสัมผัสโลกใตทะเล	เชน	ปลาฉลาม	ปลากระเบน	ปลาดาว	ปลาหายากมากมาย	ที่จะ
เวียนวายรอบตัวทาน	หรือทานอาจจะไดดูการแสดงของเงือกสาวแสนสวยวายน้ํารวมกับปลามากมาย
จากน้ันใหทานได	อิสระชอปป้ิงสินคาพื้นเมือง	รานตางๆ	รวมถึงรานอาหารมากมายริมทะเล	ยาน

SORRENTO	QUAY	หรือจะเดินสูดอากาศริมทะเลตามทาเรือตามอัธยาศัยซื้อของฝากใหคนที่ทานรักกอนกลับ
เมืองไทย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
อิสระใหทานเสี่ยงโชคที่	คาสิโน	Crown	Casino	ใหทานไดเสี่ยงโชคที่คาสิโนที่ใหญที่สุดของรัฐออสเตรเลีย

ตะวันตก
21.30	น.	จากน้ันเดินทางสู	สนามบินนานาชาติของเมืองเพิรธ

	รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม

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

พิพิธภัณฑสัตวน้ํารัฐเวสตเทิรน	(Aquarium	of	Western	Australia)	ที่มีทางเดิน
ทะลุผานตูโชวใตน้ําที่ใหญที่สุดในประเทศออสเตรเลีย	มีสัตวน้ําหลายชนิดให
ทานไดสัมผัสโลกใตทะเล	เชน	ปลาฉลาม	ปลากระเบน	ปลาดาว	ปลาหายาก
มากมาย	ที่จะเวียนวายรอบตัวทาน	หรือทานอาจจะไดดูการแสดงของเงือก
สาวแสนสวยวายน้ํารวมกับปลามากมาย

SORRENTO	QUAY	เป็นยานที่ติดริมทะเล	และมีรานพื้นเมือง	สินคาพื้นเมือง
รวมถึงรานอาหารมากมายริมทะเล	หรือจะเดินสูดอากาศริมทะเลตามทาเรือ
ตามอัธยาศัยซื้อของฝากใหคนที่ทานรักกอนกลับเมืองไทย



กรุณาเช็คเอาทเวลา	10.00	น	และฝากกระเป าใวในโรงแรม
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน

คราวน	คาสิโน	เมืองเพิรท	ตั้งอยูใกลกับ	Swan	River	โดยตัวคาสิโนที่เป็นศูนย
รวมความบันเทิง	ไมวาจะเป็นคาสิโน	สปา	หรือรานอาหารสุดหรู	ในตัว
โรงแรม

ทาอากาศยานเพิรธอยูหางจากเมืองเพิรธไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	12
กม.

ชวงเชา
01.10	น.	เหินฟาสู	สิงคโปร	โดยเทีย่วบินที	่SQ	216

06.35	น.	เดินทางถึง	สิงคโปร	แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
09.35	น.	ออกเดินทางตอสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่SQ972

11.05	น.	เดินทางกลับถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางออก	หรือเขาประเทศ	เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมายหรือสิ่งตองหามนําเขาประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย
หรือดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมคืนเงินไหทานไมวาจํานวนทั้งหมด
หรือบางสวน
2.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซาอันสืบเน่ืองมาจากเอกสารในการยื่นวีซาไมครบถวนและ

ไมผานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผูโดยสารเอง
3.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตาง

ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
4.	ราคาน้ีบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันและราคาตัว๋ของสายการบินหากมีการเก็บ

เพิ่มโดยจากออกราคาน้ีไปแลว	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
5.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสาร	จํานวน	15	ทานขึ้นไป	หากผูโดยสารที่เป็นผูใหญตํ่ ากวา	15

ทาน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา
6.	เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

ทั้งหมด

1.	ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็น	จํานวน	20,000.-	บาท	และ	ชําระคาวีซา	5,000.-	บาท	พรอม
มัดจําเลย
2.	ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษทัฯ	เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซาเขาประเทศ

ออสเตรเลียกอน	21	วันทํางาน	หรือกอน	3	สัปดาห
3.	หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียลาชา	ไมทันกําหนดการออกตัว๋กับทางสาย

การบินและผลวีซาของทานไมผาน	บริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
4.	สําหรับสวนทีเ่หลือ	บริษทัฯ	จะขอเก็บคาทัวรทัง้หมดกอนการเดินทางอยางนอย	14	วันทําการ

สําหรับทานที่รอผลวีซา	หรือหากผลวีซาผานแลวขอชําระยอดคาใชจายทั้งหมด	หากบริษทัฯ	ไมไดรับเงินครบทั้งหมด
กอนวันเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการใหบริการ

5.	คาทิปหัวหนาทัวร	+	คนขับ	1,500.-	บาท	เก็บพรอมยอดสวนทีเ่หลือ

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	โดยสายการบินสิงคโปร	แอรไลน	(SQ)	และ	สายการบินภายในแลว	ตามที่
ระบุในรายการ
2.	คาโรงแรมที่พัก	(สองทานตอหน่ึงหอง),	คารถรับสงระหวางนําเที่ยว,	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ
4.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
5.	คาประกันการเดินทางเฉพาะอุบัติเหตุเทาน้ัน	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	สําหรับผูเดินทางไป

พรอมกรุปในระยะเวลาทองเที่ยวกับทัวรเทาน้ัน	ประกันการเดินทางจะไมคุมครองผูที่อายุตํ่ ากวา	1	ปีหรือเกิน	85	ปี
ขึน้ไป	(อายุ	1-15ปี	และ	75-84	ปีคุมครอง	50	%	รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม	)	
**กรณีตองการทําประกันการเดินทางรายดีย่วเพิม่	รวมประกันสุขภาพดวย	ชําระเพิม่ทานละ	500	บาท/
ทาน	รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม**
6.	คาน้ํามันจากสายการบิน	ณ	วันที่	21	เมษายน	60	และบริษทัฯของสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน

หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากน้ี
7.	แถมฟรี	Voucher	มูลคา	20	เหรียญสิงคโปร	ใชที่	Changi	International	Airport	สําหรับขาไปเทาน้ัน

1.	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
2.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(20	กิโลกรัมตอทาน)
3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ,	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาวีซาออสเตรเลีย	สําหรับคนไทย	จายเพิม่	5,000	บาท/ทาน	(ชําระพรอมกับมัดจํา)



7.	คาทิปคนขับรถ+หัวหนาทัวร	ตองจายเพิม่	1,500	บาท/ทาน	(ชําระพรอมกับยอดสวนทีเ่หลือ)

8.	คาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยกกระเปาเพียงพอ
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)
***การยื่นวีซาออสเตรเลียไมจําเป็นตองนาํพาสปอรตเขาสถานทูต	สามารถใชเรคคอรดการเดินทาง	(ถามี)	หรือ
สําเนาหนาพาสปอรต	ยื่นได	แตหากใหทางบริษทัฯ	มา	จะดีกวาเน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะนาํพาสปอรตไปรูดเลมที่
VFS	แลวนาํกลับมาพักไวที่บริษทัฯ	ทางลูกคาจะรับคืนอีกทีสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	***
2	รูปถายสี	จํานวน	2	รูป	(ขนาด	1	น้ิวครึ่ง	หรือ	2	น้ิว)
3	สําเนาทะเบียนบาน,	สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามี),	สําเนาทะเบียนสมรส	(ถามี)
5	หนังสือรับรองการทํางานของบริษทัทีท่ํางานอยู	(ภาษาอังกฤษ	หรือ	ภาษาไทย	ใชไดทัง้คู)	หรือสําเนา

ทะเบียนการคาถาเป็นเจาของกิจการ
6	ขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน	(ภาษาอังกฤษ	หรือ	ภาษาไทย	ใชไดทัง้คู)
7	ขาราชการเกษียณอายุ	ขอสําเนาบัตรขาราชเกษียณ
8	หลักฐานการเงิน	โดยใชสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย	หรือ	ฝากประจําตัวจริง	(จะไดคืนเพื่อ

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

9	เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใชบัตรนักเรียน
10	ขอสําเนาสูติบัตร	เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี
11	เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	หากไมไดเดินทางกับบิดา	หรือ	มารดา	

-	กรณีพอและแม	ไมไดเดินทางดวยทัง้คู	จะตองมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอเทาน้ัน	จากบิดาและมารดาให
อนุญาตออกนอกประเทศ	**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	15	ปี	บิดาหรือมารดา	ตองไปโชวตัวทีต่ัวแทนยื่นวีซา	VFS
พรอมกับบุตร**
-	กรณีพอหรือแม	ไมไดเดินทางดวย	จะตองมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออกนอก
ประเทศ	หรือ	กรอกฟอรม	1229
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	**กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทมือ
ถือ	เบอรโทรศัพทบาน	และอีเมล	(สําคัญมาก)**	ที่สามารถติดตอได	ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ	สําเนา
ทะเบียนบาน	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	หรือหากตองการยื่น

คํารองขอวีซาใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม	พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครัง้
2.	หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว

และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
3.	หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเน่ืองมาจากการใชหลักฐานปลอม	บิดเบือนขอเท็จ

จริง	หรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
1.	 4.	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซา

ของทาน	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	เว็บไซต	:www.vfs-au.net

****	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการทีจ่ะไมรับยื่นวีซา	หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา	ไมตรงตาม
เงื่อนไขทีจ่ะยื่นกรุป	***
กรุณาเตรียมเอกสารทีช่ี้แจงไวขางตนใหครบตามทีก่ําหนด	เพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอ

วีซา

***ราคาทัวรน้ีไมรวมคาวีซาออสเตรเลีย	5,000	บาท/ทาน	และ	ทิปคนขับ+ไกด	1,500	บาท/ทาน
รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลาชาของสายการบินหรือโรงแรมที่พัก

ในตางประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ	โดยบริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู
เดินทางเป็นสําคัญ
หากทานตองการอาหารพิเศษหรือทีน่ัง่บนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน	กรุณาแจงใหเรา

ทราบในตอนจองทัวรหรือกอนเดินทางอยางนอย	10	วัน	เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึน้อยู
กับสายการบินจะพิจารณาให
กรณีลูกคามีวีซาอยูแลว	หรือ	มีบัตรอนุญาตใหเขา-ออก	ประเทศ	โดยไมตองยื่นวีซา	เชน	บัตรเอเบค	ฯลฯ

ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบหรือคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น	หากไมไดรับอนุญาตเขาประเทศ	เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของ
เจาหนาตรวจคนเขาเมือง
หากจํานวนลูกคาทีเ่ดินทาง	15	-18	ทาน	บริษทัฯจะจัดรถขนาด	21-25	ทีน่ัง่ในการบริการตลอดการเดิน

ทาง
สําหรับหองทีเ่ป็นสามทาน	(Triple	room)	โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนนอยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียง

ใหญสองเตียงที่สามารถพักได	3	ทาน	(	2	Double	beds	)	หรืออาจจะจัดเป็นหองที่มีเตียงเสริมมี	1เตียงใหญ	+	1เตียง
เสริม	(	1	Double+	1	Extra	bed	)
โรงแรมทีอ่อสเตรเลียตามรายการไมมีคนยกกระเป า

คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตัว๋เครื่องบิน	คาโรงแรมและคาวีซาลวงหนาซึง่ไมสามารถเรียกเงินคืน
ได	หากผูเดินทางยกเลิกหรือไมสามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี
1.	แจงยกเลิกกอนการเดินทาง	50	วันทําการ	คืนคามัดจํา	20,000.-	บาท.
2.	แจงลวงหนา	31–	49	วัน	กอนเดินทาง	หักคามัดจําตัว๋ทานละ	20,000	บาท	
3.	แจงลวงหนา	20	-	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

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

