


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินซิดนีย	-	สวนสัตวพื้นเมือง	-	อุทยานแหงชาติบลูเมาท
เทนส	-	เขาสามอนงค	-	Scenic	Cableway

พักที่	SYDNEY
TRAVELODGE	/
GREAT	SOUTHERN
HOTEL	หรือเทียบเทา

3 หาดบอนได	-	ยานเดอะแกป	-	มาหินของมิสซิส	-	ลองเรืออาว
ซิดนีย	-	สะพานฮารเบอร	-	สนามบินซิดนีย	-	สนามบินเมล
เบิรน

พักที่	MEL	MERCURE
WELCOME	/BAYVIEW
EDEN	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 เกรทโอเชี่ยนโรด	-	Apollo	Bay	-	พอรตแคมเบลล	-	12	สาวก
ของพระเจา	-	เมืองเมลเบิรน

พักที่	MEL	MERCURE
WELCOME	/BAYVIEW
EDEN	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 รถไฟพัฟฟ่ิง	บิลลี่	/	สถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ	-	เกาะฟิลลิป	-
เขตอนุรักษนกเพนกวินแหงทะเลใต

พักที่	MEL	MERCURE
WELCOME	/BAYVIEW
EDEN	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 เมืองเมลเบิรน	-	อาคารรัฐสภา	ออสเตรเลีย	-	สวนฟิตซรอย	-
ชอปป้ิงยานไชนาทาวน	ออสเตรเลีย	-	สนามบินเมลเบิรน	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

23	ม.ค.	61	-	28	ม.ค.	61 ฿74,900 ฿64,900 ฿59,900 ฿10,900

21	ก.พ.	61	-	26	ก.พ.	61 ฿74,900 ฿64,900 ฿59,900 ฿10,900

27	ก.พ.	61	-	4	มี.ค.	61 ฿70,900 ฿61,900 ฿56,900 ฿10,900

25	มี.ค.	61	-	30	มี.ค.	61 ฿70,900 ฿61,900 ฿56,900 ฿10,900



15.00	น.	คณะเดินทางพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูทางเขาหมายเลข	2	แถว	D
เคานเตอรสายการบินไทย	(TG)	เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
17.50	น.	เหินฟาสู	นครซิดนีย	ประเทศออสเตรเลีย	โดยเทีย่วบินที	่TG	475

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
07.10	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ	นครซิดนีย	ประเทศออสเตรเลียหลังผาน	พิธีตรวจคน

เขาเมือง
นําทานเดินทางสู	สวนสัตวพื้นเมือง	KOALA	PARK	SANCTUARY	เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและ

ความนารักของเหลาสัตว	พื้นเมืองนานาชนิด	อาทิ	โคอาลา	จิงโจ	วอมแบท	ใหทานไดสัมผัสและถายรูปคู	กับโค
อาลาตัวนอยอยางใกลชิด	สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือของ	ทานเอง	สดชื่นผอนคลายไปกับ
บรรยากาศอันรมรื่น	บนพื้นที่กวา	10	เอเคอรของ	ผืนป าอันอุดมสมบูรณเขตรอนชื้น
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบทองถิน่	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางเขาสู	อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส	ชื่นชมทิวทัศนอันสวยงามบนผืนแผนดินและหุบเขา

อันกวางใหญซึ่งเป็นที่อยูของนกนานาชนิด	สัตวตาง	ๆ	สามารถอาศัยอยูตามธรรมชาติและเต็มไปดวยตนยูคา
ลิปตัสเวลามองระยะไกล	เป็นสีน้ําเงินตามหุบเขาอันกวางใหญ	ผานเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อวา	KATOOMBA
จากน้ันชม	เขาสามอนงค	(THREE	SISTERS	ROCK)	เป็น	แทนหินใหญสามกอนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจาก

ฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตํานาน	ความรักอันแสนเศราของยักษสาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปใหเป็นหินสาม
กอนทําใหหุบเขาแหงน้ีมีความงามยิ่งขึน้
จากน้ันนําทานเดินทางสู	SCENIC	WORLD	บริษทัที่บริการกระเชาและรถรางลงหุบเขาทําใหทานไดชมเขา

สามอนงคได	สวยงามยิ่งขึน้อีกมุม
นําทาน	รถรางไฟฟ า	(KATOOMBA	SCENIC	RAILWAY)	ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถานหินในสมัยกอนมี

ความชันถึง	45	องศา	วิ่งผานทะลุหุบเขาอันสูงชันสูหุบเขาดานลางอยางตื่นเตนและหวาดเสียว	จากน้ันใหทานได
เดินชมธรรมชาติตามทางไมที่จัดไวอยางสวยงามใตหุบเขา	ชมปาฝนและ	หุนจําลองการขุดถานหินในสมัยกอน
จากน้ันขึน้กระเชา	SCENIC	CABLEWAY	จากใตหุบเขาสูดานบนพรอมชมความงดงามเบื้องลางของหุบเขา

สีน้ําเงินที่ทานยัง	สามารถชมยอดเขาสามอนงคอีกมุมที่แตกตาง
หลังจากน้ันนําทานเดินทางเขาสูตัว	เมืองซิดนีย

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



เป็นสนามบินนานาชาติที่ตั้งอยูทางตอนใต	ใจกลางเมือง	ในยานชานเมืองของ
Mascot	ในซิดนีย	เป็นสถานที่สําคัญที่ใหบริการสําหรับสนามบินซิดนีย

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SYDNEY	TRAVELODGE	/	GREAT	SOUTHERN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	



รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานชม	นครซิดนีย	โดยผานชมหาดบอนได	หาดทรายที่หนุมสาวชาวออสซี่นิยม	มาพักผอนวันหยุดหรือ

ยามเย็นในบรรยากาศทามกลางสายลม	แสงแดด	อันสดชื่น	ที่นิยมเลนกระดานโตคลื่น	หาดทรายแหงน้ียังได
เป็นเสนทางในการวิ่ง	มาราธอนและวอลเลยบอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก	ปี	2000
ผานชมบานของเศรษฐีบนเนินเขา	แวะจุดชมวิวบนหนาผาเพื่อชมทัศนียภาพอัน	สวยงามของอาวซิดนีย

และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม	แวะที่เดอะแกป	จุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงที่ทานจะไดชมทองทะเลอันงดงาม
ของมหาสมุทรแปซิฟิก	และความงามของปากอาวทางเขาซิดนียในทางเรือ	ในบริเวณน้ียังเคยเป็นจุดวางปืน
ใหญยิงตอตานขาศึกที่เขามาทางเรือในยามสงคราม
มาหินของมิสซิสแม็คควอรี	่มาน่ังหินตัวโปรดของภริยาของผูสําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส

ซึ่งเป็น	มาหินทรายอยูปลายสุดของสวนสาธารณะ	ดานหนาเป็นอาวซิดนียที่สวยงาม	นอกจากน้ีดานบนสวน
สาธารณะยังเป็นจุดถายรูปที่สวยงามที่ทานจะถายรูปใหเห็น	โรงละครโอเปรา	เฮาสและสะพานฮารเบอรเป็น
สัญลักษณของนครซิดนีย
แวะรานชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก	อาทิเชนครีมบํารุงผิว	หรือของที่	ระลึกตาง	ๆ	เชนพวงกุญแจ

โคอาลา	หรือจิงโจ	นําทานสูทาเรือ
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต	อาหารเอเซียบนเรือ

ชวงบาย
ลองเรือสําราญในอาวซิดนีย	เพื่อชมโรงละครโอเปราเฮาส	(OPERA	HOUSE)	สิ่งกอสรางที่โดดเดน

ดวยหลังคารูปเรือซอนกันอันเป็นเอกลักษณใน	แบบสถาปัตยกรรมรวมสมัยที่สรางชื่อเสียงใหกับออสเตรเลีย
ออกแบบโดย	ยอรน	อูซอง	สถาปนิกชาวเดนมารก	ดวยงบประมาณในการกอสรางกวารอยลานเหรียญ	ใชเวลา
ในการกอสรางนานถึง	14	ปี	และองคการยูเนสโกไดลงทะเบียนขึน้เป็นมรดกโลกในปี	พ.ศ.	2550	ภายใน
ประกอบไปดวยหองแสดงคอนเสิรต	หองแสดงละคร	และหองภาพยนตร	และรานอาหารจํานวนมาก
ระหวางลองเรือทาน	ยังสามารถถายรูปกับ	สะพานฮารเบอร	ที่เชื่อมตอระหวางซิดนียทางดานเหนือกับ	ตัว

เมืองซิดนียเขาหากัน	ทอดยาวกลางอาวซิดนียไดอยางสวยงามและทําใหการ	เดินเขาสูตัวเมืองซิดนียไดสะดวก
ยิ่งขึน้	ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นําออกมาลองอาว	อวดความงามในอาวแหงน้ี
จากน้ันเดินทางกลับสู	ซิดนีย	ใหทานไดอิสระชอป	ป้ิงที่ยานซิตี้เซ็ตอร	หรือชอปป้ิงสินคามากมายจากหางดัง

Queen	Victoria	Building	(Q.V.B)	ไดรับการปรับปรุงตกแตงใหมอยางสวยงาม	เป็นที่รูจักกัน	ทั่วไปในทองถิ่นวา
ตึก	QVB	ตั้งอยูที่บนถนน	George	Street	ระหวางถนน	Market	กับ	ถนน	Park	เป็นอาคารชอปป้ิงสูงสี่ชั้น	มีสินคา
ประเภทแฟชั่น	อัญมณี	ของใช	ในบาน	หรือแมแตดอกไม	ทานสามารถเดินทางใตดินสูยาน	Centre	Point	เพื่อซื้อ
สินคายี่หอดังมากมาย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหารไทย
จากน้ันเดินทางสู	สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย
…….น.	เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ	สู	เมลเบิรน	เทีย่วบินที่
…….น.	เดินทางถึงนครเมลเบิรนเมืองหลวงแหงรัฐวิคตอเรีย
นําทานเขาพักทีโ่รงแรม	MEL	MERCURE	WELCOME	/BAYVIEW	EDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

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

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

เป็นสนามบินนานาชาติที่ตั้งอยูทางตอนใต	ใจกลางเมือง	ในยานชานเมืองของ
Mascot	ในซิดนีย	เป็นสถานที่สําคัญที่ใหบริการสําหรับสนามบินซิดนีย

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



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหารไทย
	พักที่	MEL	MERCURE	WELCOME	/BAYVIEW	EDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางจากเมลเบิรนตามเสนทางสาย	เกรทโอเชีย่นโรดแบบเต็มสายที	่สวยงามและเป็นที่รูจัก

ของนักทองเที่ยวที่จะพลาดไมไดเลยหากมาถึงรัฐวิคตอเรีย	ผานทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแหงอุตสาหกรรมของ
รัฐวิคตอเรีย
จากน้ันนําทาน	เขาสูเขตเกรทโอเชีย่นโรด	ใหทานไดชมทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝ่ังมหาสมุทร	และ

หาดทรายตาง	ๆ	ตามเสนทางที่งดงามแหงหน่ึงของออสเตรเลีย	โดยผาน	เมือง	Anglesea	และเมือง	Lorne	ที่เต็ม
ไปดวยธรรมชาติพรอมทะเลสวยงามและสงบ	กอนเขาสู	Apollo	Bay	ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักทองเที่ยวที่
สวยงามอีก	เมืองและมีน้ําทะเลสีน้ําเงินตัดกับป าอันเขียวขจีทําใหเมืองน้ีมีเสนหสวยงาม	นอกจากน้ีระหวางทาง
ผานชมโคอาลาที่อยูตามตนยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบตะวันตก

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางตอสู	พอรตแคมเบลล	สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก	คุณจะตองตะลึงกับภาพ

ทิวทัศนอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค	และลักษณะภูมิ	ประเทศที่ไมเหมือนที่ใด	ๆ	ในโลก
นําทานชมปรากฏการณธรรมชาติของหิน	Twelve	Apostles	ซึ่งตั้งชื่อตาม	12	นักบุญ	หรือสิบสองสาวก

ศักดิส์ิทธิข์องศาสนา	คริสต	ซึ่งถือวาเป็นความมหัศจรรยทางธรรมชาติที่ไมควรพลาด	(แนะนําซื้อทัวร	เพิม่
โดยนัง่เฮลิคอปเตอร	ใหทานชมความงามในมุมสูงทีร่ับรองไดวาทานจะตอง	ประทับใจ	ราคาทีเ่ริม่
ตนโดยประมาณ	145	เหรียญออสเตรเลียโดยใชเวลา	10	นาที	สําหรับทานทีส่นใจกรุณาติดตอ
หัวหนาทัวร)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมลเบิรน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาพักทีโ่รงแรม	MEL	MERCURE	WELCOME	/BAYVIEW	EDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

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

Apollo	Bay	ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักทองเที่ยวที่มีความสวยงามของทอง
ทะเลสีน้ําเงิน	ตัดกับป าอันเขียวขจี	นอกจากน้ีระหวางทาง	ทานจะพบกับโคอา
ลาที่อาศัยอยูบนตนยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ

	รับประทานอาหารกลางวัน	แบบตะวันตก



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

เป็นเมืองใหญอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย	รองจากนครซิดนีย	เมลเบิรน
เป็นเมืองที่นาอยูมากที่สุดเมืองหน่ึงของโลก	เน่ืองจากความปลอดภัยสูง	และ
คาครองชีพที่คอนขางตํ่ า

	รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MEL	MERCURE	WELCOME	/BAYVIEW	EDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากคนไมวาจะเป็นตุกตาโคอาลา	จิงโจ	ครีมบํารุงผิว	เสื้อผาราคาที่

เป็นกันเอง	(สถานทีแ่ละเวลาในการซื้อของขึ้นอยูกับ	ความเหมาะสมในแตละฤดู	หัวหนาทัวรจะเป็นผู
แนะนํา)
จากน้ันสู	ยานดันดีนองส	ที่ยังเป็นป าของตนยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ
เดินทางสู	สถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ	(PUFFING	BILLY	STEAM	TRAIN)	ซึ่งแตเดิมเคยใชเป็นเสน

ทางในการเดินทางระหวางเมืองและ	ขนสงสินคาเปิดใหบริการในปี	ค.ศ.1900	เป็นรถไฟสายเกาที่วิ่งระยะสั้น	ๆ
ปัจจุบันไดถูก	ดัดแปลงนํามาใชในการทองเที่ยวชมปา
นําทานน่ัง	รถไฟจักรไอน้ําโบราณ	เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนว	เขาตลอดเสนทางวิ่งของรถไฟ

และทานยังสามารถน่ังหอยขาผอนคลาย	อารมณพรอมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปดวยหุบเขาและป าสูงที่
ยังคง	ความสมบูรณ
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบบุฟเฟ ต	หรือ	บารบีคิว

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เขตอนุรักษธรรมชาติ	เกาะฟิลลิป	ซึ่งเป็นเกาะเล็ก	ๆ	ที่เต็มไป	ดวยสัตวพื้นเมืองมากมาย

ที่ทางการอนุรักษทั้งสัตวน้ําและสัตวป าและคงความเป็น	ธรรมชาติที่มีหาดทรายและป าพุมเล็ก	ๆ	ซึ่งเป็นที่อยู
ของเพนกวินตัวนอย	แมวน้ํา	และนก	นานาชนิด

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูกุงลอบสเตอรครึง่ตัว	เสิรฟพรอมไวนรสเยีย่ม



นําทานสู	PHILLIP	ISLAND	NATURE	PARK	พบประสบการณอันนาประทับใจกับการชมความนารักของ	ฝูง
เพนกวินพันธุเล็กที่สุดในโลกที่อยูรวมกันเป็นกลุมใหญบนชายหาด	SUMMERLAND	BEACH	ในบรรยากาศอัน
สวยงามยามพระอาทิตยอัสดงซึ่งทานจะไดเห็นฝูงเพนกวินตัวนอยพรอมใจกันยกขบวน	พาเหรดขึน้จากทะเล
เพื่อกลับคืนสูรังพรอมอาหารในปากมาฝากลูกตัวนอยที่รออยู	ในรัง	เหลาเพนกวินทั้งหลายจะสงเสียงเรียกหา
ลูกและเดินใหทานเห็นความนารัก	อยางใกลชิด	เพนกวินนอยเหลาน้ีจะออกไปหาอาหารแตเชาและจะกลับมา
อีกที	ตอนพระอาทิตยตก	(	หามถายรูปเพนกวิน	เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทํา	ใหเพนกวินตกใจ
)

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมลเบิรน
นําทานเขาพักทีโ่รงแรม	MEL	MERCURE	WELCOME	/BAYVIEW	EDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

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	MERCURE	WELCOME	/BAYVIEW	EDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชมวิถีชีวิตของเหลานกแพนกวินที่ตัวเล็กที่สุดในโลก	น้ําหนักเพียง	1	กิโลกรัม

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทาน	ชมเมลเบิรน	เป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจดวยการผสมผสานทั้งความเกาและความใหมเขาดวย

กัน	เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยูบนริมฝ่ังแมน้ํา	Yarra	มี	สวนสาธารณะริมน้ํา	มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัย
กลางศตวรรษที่	18	คละเคลากับตึกสูงระฟาในสมัยปัจจุบันทําใหมีภูมิทัศนของเมืองที่ไมเหมือนใคร	มี	แมน้ําตั้ง
อยูใจกลางเมืองอันเป็นเสนหของเมลเบิรน



นําทานชม	อาคารรัฐสภา	อาคารที่กอสรางตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป	ชม	สวนฟิตซรอย	สวนสาธารณะ
ขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ	เป็นที่ตั้ง	กระทอม	กัปตันคุก	(ไมรวมคาเขาชมในกระทอม)	บานพัก
ของนักสํารวจชาวอังกฤษคน	สําคัญของโลก	ผูคนพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต	กระทอมน้ีไดถูกยายมา
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรนในวาระครบรอบ	100	ปี
อิสระชอปป้ิงอยาง	จุใจใน	ยานไชนา	ทาวน	รานคามากมายบนถนน	Swanston	และยังมีอาคารบานเกา

สรางตั้งแตสมัยศตวรรษที่	19	ดวยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย	หรือจะชอปป้ิงหางสรรพสินคาชื่อดัง
อาทิ	หางเดวิด	โจน	หางมายเออร	ในยาน	ถนน	Swanston	Street	และ	Elizabeth	Street	ที่เต็มไปดวยรานเสื้อผา
แฟชั่น	หลากหลายสําหรับบุรุษและสตรี
(อาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย)

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
จากน้ันทําทานเดินทางสูทาอากาศยานนครเมลเบิรน
15.20	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG466
20.35	น.	เดินทางถึง	กรุงเทพฯ.....	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

ไชนาทาวนเป็นแหลงรวมรานอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด	นอกจาก
น้ียังมีรานขายเสื้อผา	ตลาดสด	และรานขายของที่ระลึกตางๆ	สําหรับคนที่
ชอบเดินตลาดนัดหาซื้อของนารักๆ	ราคาถูกใจ	พรอมทั้งหาซื้อของกินเลนเพ
ลินๆระหวางเดินชมสินคา	ไมควรพลาดตลาดนัดใจกลางเมืองซิดนียที่ไชนา
ทาวน	Chinatown	Night	Market	ถนน	Dixon	เป็นถนนสายหลักของไชนา
ทาวนที่ตลอดทางจะเรียงรายไปดวยรานอาหารจีนเป็นสิบๆราน	รวมไปถึง
รานคาตางๆ	เชนรานขายของที่ระลึก	รานขนมและเครื่องดื่มสไตลเอเชีย



อาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

ตลาดนัดน้ีเปิดทําการทุกเย็นวันศุกรตั้งแตเวลา	4	โมงเย็นไปจนถึงหาทุมให
ผูคนไดไปเดินจับจายซื้อของที่มีหลากหลายไมวาจะเป็นเสื้อผา	เครื่องประดับ
ถุงเทา	ชุดชั้นใน	โคมไฟ	เทียนหอม	งานฝีมือ	ขนม	ของหวาน	อาหารทานเลน
ตางๆ	จากรานคากวา	50-60	รานที่มาสรางสีสันใหแกไชนาทาวน

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.	ราคาน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
2.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร	จํานวน	20	ทานขึน้ไป	หากผูโดยสารที่เป็นผูใหญตํ่ ากวา	20	ทาน

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
3.	กรณีออกตัว๋แลวมีการยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาตัว๋ได	(NO	REFUND)	เพราะเป็นเงื่อนไขตัว๋

กรุปของสายการบิน
4.	สําหรับหองที่เป็นสามเตียง(Triple	room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนนอยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียง

ใหญสองเตียงที่สามารถพักได	3	ทาน	(2	Double	beds)หรืออาจเป็นหอง	1	เตียงใหญและ	1	เตียงเสริม	(1	Double	+	1
Extra	bed)	สําหรับหองนอน	3	ทาน
5.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตัว๋ที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง	ๆ	ที่จะมาเดินทางกับคณะ

เราหากเที่ยวบินลาชาหรือจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวน	กรุปไมสามารถออกเดินทางได
6.	หากทานตองการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน	กรุณาแจงใหเราทราบใน

ตอนจองทัวรหรือกอนเดินทางอยางนอย	10	วัน	เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึน้อยูกับสาย
การบินจะพิจารณาให
7.	มีวีซาออสเตรเลียแลว	ลดทานละ	4,500	บาท
8.	กรณีลูกคามีวีซาอยูแลว	หรือ	มีบัตรอนุญาตใหเขา-ออก	ประเทศ	โดยไมตองยื่นวีซา	เชน	บัตรเอเบค	ฯลฯ	ทางบ

ริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบหรือคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น	หากไมไดรับอนุญาตเขาประเทศ	เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจา
หนาตรวจคนเขาเมือง
9.	หากจํานวนลูกคาที่เดินทาง	15	-18	ทาน	บริษทัฯจะจัดรถขนาด	21-25	ที่น่ังในการบริการตลอดการเดินทาง
10.	ที่น่ังสําหรับกรุปที่เราจองเป็นที่น่ังทั่วไปไมใชที่น่ังดานหนาสุด(long	leg	seat)
11.	โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไมมีคนยกกระเปา

1.	ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน	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)	และ	สายการบินภายในแลว	ตามที่ระบุใน
รายการ
2.	คาโรงแรมที่พัก	(สองทานตอหน่ึงหอง),	คารถรับสงระหวางนําเที่ยว,	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ,	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี,	คาวีซาเขาประเทศ

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

บาท	สําหรับผูเดินทางไปพรอมกรุปในระยะเวลาทองเทีย่วกับทัวรเทานัน้	ประกันการเดินทางจะไมคุมครอง
ผูที่อายุตํ่ ากวา	1	ปีหรือเกิน	85	ปีขึน้ไป	(อายุ	1-15ปี	และ	75-84ปีคุมครอง	50	%	รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม	)
และทานที่ไมไดเดินทางจากประเทศไทยพรอมกับกรุป	ทานสามารถทําประกันดวยตัวทานเอง	หรือหากตองการให
ทางบริษทัทําประกัน(รายเดี่ยว)ให	กรุณาติดตอสอบถามกับทางบริษทั
6.	คาน้ํามันจากสายการบิน	ณ	วันที	่1	ตุลาคม	2560	และบริษทัฯของสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน

หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากน้ี
7.	คาวีซาออสเตรเลีย	สําหรับคนไทย

1.	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว



2.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	โดยสายการบินไทย	(inter)	อนุญาตให
โหลดกระเป าไดทานละ	30	กิโลกรัม	และ	บินภายในสายการบินแควนตัส	(domestic)	อนุญาตใหโหลด
ไดทานละ	23	กิโลกรัม	ถือขึ้นเครื่อง	7	กิโลกรัมทานละ	1	ใบ
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)
คาทิปคนขับรถ	ตามธรรมเนียมควรจาย	2	เหรียญตอวัน	ตอคน	(โดยเฉลีย่	10	เหรียญออสเตรเลีย)
7.	ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม	เน่ืองจากที่ประเทศออสเตรเลีย	โดยสวนใหญจะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง

เอกสารในการขอวีซา	
ทางสถานฑูตออสเตรเลีย	เริ่มการเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซ	จากผูสมัครทุกทาน	ที่สมัครขอวีซา	เพื่อเดินทางไป
ประเทศออสเตรเลีย	ดังน้ันผูยื่นขอวีซาทุกทาน	จะตองมาติดตอ	ที่ศูนยยื่นวีซาออสเตรเลีย	ดวยตนเอง	เพื่อสแกนลาย
น้ิวมือ	และตองจองคิววีซากอนยื่นเทาน้ัน
1.	หนังสือเดินทาง	มีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	(นับวันเดินทาง)	และถายสําเนาหนาทีมี่การเดินทางเขา-ออก

หรือมีวีซาติดมาทัง้หมด	(สําคัญมาก)
***การยื่นวีซาออสเตรเลียไมจําเป็นตองนําพาสปอรตเขาสถานทูต	สามารถใชเรคคอรดการเดินทาง	(ถา
มี)	หรือ	สําเนาหนาพาสปอรต	ยื่นได	แตหากใหทางบริษทัฯ	มา	จะดีกวาเน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะนําพา
สปอรตไปรูดเลมที	่VFS	แลวนํากลับมาพักไวทีบ่ริษทัฯ	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	หมายเหตุ	สถานทูต
ออสเตรเลียไมรับ	Bank	Guarantee	ในการใชยื่นวีซา
9.	เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใชบัตรนักเรียน
10.	ขอสําเนาสูติบัตร	เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี
11.	เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	หากไมไดเดินทางกับบิดา	หรือ	มารดา

11.1	กรณีพอและแม	ไมไดเดินทางดวยทัง้คู	จะตองมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอเทานัน้	จากบิดาและ
มารดาใหอนุญาตออกนอกประเทศ	
**	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	15	ปี	บิดาหรือมารดา	ตองไปโชวตัวทีต่ัวแทนยื่นวีซา	VFS	พรอมกับบุตร	
11.2	กรณีพอหรือแม	ไมไดเดินทางดวย	จะตองมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออก
นอกประเทศ	หรือ	กรอกฟอรม	1229	
12.	บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับลูกคาที่มีอายุเกินกวา	75	ปี	(	ยกเวนกรณีที่ผูสูงอายุ	75	ปีขึน้ไปยืนยันที่จะเดินทางจริง

บริษทัฯจะดําเนินการใหและแนะนําใหยื่นวีซากอนวันเดินทางมากกวา	45	วัน	และตองจายคาทัวรทั้งหมดกอนเดิน
ทาง	15	วัน	ในกรณีที่วีซาไมผานหรือออกไมทันตามกําหนดวันเดินทางมีผลทําใหเดินทางไมไดบริษทัฯจะไมรับผิด
ชอบไมวากรณีได	ๆ	ทั้งสิ้น	และ	จะไมรับผิดชอบกรณีเพื่อนรวมเดินทางที่ผานแลวจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบาง
ทานในคณะไมผาน	บริษทัฯจะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูติดตามที่ผลวีซาออกแลว
แตยกเลิกเพราะกรณีน้ี)
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	--

กรณีลูกคาใชบัตรเอเบค	
โดยปกติบัตรเอเบค(APEC	CARD)	จะใชสําหรับเดินทางเพื่อธุรกิจเทาน้ัน	ซึ่งการเดินทางกับทัวรจะตองยื่นวีซา

ทองเที่ยว	เน่ืองจากการทองเที่ยวจะตองยื่นวีซาแบบทองเที่ยว(Tourist	Visa)	แตหากลูกคาจะใชบัตรเอเบค	(APEC
CARD)	แลวไมสามารถเขาประเทศออสเตรเลียได	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	
หมายเหตุ	หากยื่นวีซาทองเทีย่ว(Tourist	Visa)	ทางลูกคาอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC	CARD)	โดย
อัตโนมัติ	เน่ืองจากตามเงื่อนไขวีซาประเทศออสเตรเลีย	จะยึดวีซาลาสุด	แลวจะยกเลิกวีซาอันเกาโดย
อัตโนมัติ)	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของลูกคาในการตัดสินใจ	ตองการสอบถามเพิม่เติมไดที	่:
http://thailand.embassy.gov.au/	หรือ	โทร.	+66	2	344	6300

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซาน้ันขึน้อยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัฯ	เป็นแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได	ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความ
ประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทาน้ัน

กรณีถูกปฎิเสธวีซา	
1.	หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด	หรือ	หากตองการยื่น

คํารองขอวีซาใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม	พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง
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

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

วีซา

****	เม่ือทานตกลงชําระคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทัง้หมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด	***
โรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยกกระเป า	ลูกคาควรยกกระเป าดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและ

สะดวกในการเดินทาง
กรณีไมเดินทางพรอมกรุปตัง้แตประเทศไทย	ลูกคาตองทําประกันเพิ่มเอง	หรือ	จะใหบริษทัฯ	จัดทําให	ทาง

ลูกคาสามารถแจงได	(เป็นไปตามกฎหมายทุกทานตองทําประกันการเดินทางกรณีเดินทางกับบริษทัทัวร)
รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลาชาของสายการบินหรือ

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

คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตัว๋เครื่องบิน	คาโรงแรมและคาวีซาลวงหนาซึง่ไมสามารถเรียกเงินคืน
ได	หากผูเดินทางยกเลิกหรือไมสามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี
แจงยกเลิกกอนการเดินทาง	51	วันทําการคืนคามัดจํา	20,000.-	บาท.
	แจงลวงหนา	31–	50	วัน	กอนเดินทาง	หักคามัดจําตัว๋ทานละ	20,000	บาท
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
แจงลวงหนา	1	–	20	วัน	กอนเดินทาง	จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ยกเลิกในวันเดินทาง	หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง	หรือไมใชบริการระหวางทัวร	จะไมมีการคืนเงินไมวากรณีใดๆ

ทั้งสิ้น


