


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 ทาอากาศยานนานาชาติซิดนีย	คิงสฟอรด	สมิธ	-	สนามบินเมืองเอดิเลด
-	เมืองแอดิเลด	-	ชอปป้ิงยานไชนาทาวน	ออสเตรเลีย	-	Adelaide
Central	Market	-	จัตุรัสวิคตอเรีย	-	หางสรรพสินคา	David	Jones

พัก
ที่	MERCURE
GROSVENOR
ADELAIDE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมาท	ลอฟตี้	-	สวนสัตวเคลแลนด	-	เมืองฮานดอรฟ	-	โรงงานช็อกโก
แล็ต	ออสเตรเลีย

พักที่
MERCURE
GROSVENOR
ADELAIDE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	

4 วัดหนานไหปูเตาอัน	-	วิคเตอรฮารเบอร	-	ศูนยเพาะเลี้ยงปลาทูนา	-
Wirra	Wirra	Winery	-	Hugh	Hamilton	Wines	-	เมืองแอดิเลด

พักที่
MERCURE
GROSVENOR
ADELAIDE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 สนามบินเมืองเอดิเลด	-	ทาอากาศยานนานาชาติซิดนีย	คิงสฟอรด	สมิธ
-	เมืองซิดนีย	-	ลองเรืออาวซิดนีย	-	โรงละครโอเปราเฮาส	-	สะพานฮาร
เบอร	-	ชอปป้ิงยานไชนาทาวน	ออสเตรเลีย

พักที่	SYDNEY
TRAVELODGE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 ทาอากาศยานนานาชาติซิดนีย	คิงสฟอรด	สมิธ	-	เมืองซิดนีย	-	สนาม
บินสุวรรณภูมิ

22	ก.พ.	61	-	27	ก.พ.	61 ฿89,900 ฿69,900 ฿64,900 ฿15,900

23	มี.ค.	61	-	28	มี.ค.	61 ฿89,900 ฿69,900 ฿64,900 ฿15,900



ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
15.30	น.	คณะเดินทางพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูทางเขาหมายเลข	6	แถว	N

เคานเตอรสายการบินแควนตัส	แอรเวย	(QF)	เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.10	น.	เหินฟาสู	นครซิดนีย	โดยสายการบินแควนตัส	แอรเวย	เทีย่วบินที	่QF024

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานฟอรดสมิทธ	นครซิดนีย	ประเทศออสเตรเลีย	เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
09.50	น.	ออกเดินทางสู	เมืองอะดิเลด	โดยเทีย่วบินที	่QF	741
11.30	น.	ถึง	สนามบินเมืองอะดิเลด	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
จากน้ันชม	เมืองอะดิเลด	เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียใตมีชื่อเสียงทางดานการทําไวนที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

และหลายแหงยังคงเป็นเขตอนุรักษธรรมชาติและสัตวสงวนที่หายาก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย
นําทานชม	ยานไชนา	ทาวน	ที่มีรานคาของชาวจีนและชาวเอเชียเปิดรานอาหาร	รานขายของใชประจําวัน

แลวใหทานไดเลือกทานอาหารหลายแบบทั้งเอเชียและรานอาหารแบบชาวตะวันตก
ชอปป้ิงสินคาราคาถูกยานใจกลางเมืองที่	Adelaide	Central	Market	ที่มีสินคาทั้งเสื้อผา	ผลไม	อาหารสด

แหง	และของที่ระลึกในราคาถูก
จากน้ันเดินทางผาน	Victoria	Square	สู	ถนน	North	Terrace	ผานชมอาคารที่สรางดวยสถาปัตยกรรมแบบ

ชาวตะวันตกที่งดงามแปลกตา	ไมวาจะเป็น	Parliament	House,	South	Australian	Museum,	Art	Gallery	of
South	Australia	,	Adelaide	Casino	&	Railway	Station,	และยังใหทานไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	Rundle
Mall	Shopping	อิสระชอปป้ิงที่หางสรรพสินคาชื่อดัง	อาทิเชน	David	Jones,	Myer,	Target	หรือจะจิบกาแฟชม
บรรยากาศของชาวเมืองเอดิเลด	
15.00	น.	นําทานเขาสูที่พัก	MERCURE	GROSVENOR	ADELAIDE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร



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

ทาอากาศยานแอดิเลดตั้งอยูหางจากใจกลางเมืองแอดิเลดไปทางตะวันตก	6
กม.	(4	ไมล)	ในปี	2014	ผูบริหารทาอากาศยานแอดิเลดไดยกเลิกเคอรฟิวที่
หามมิใหเที่ยวบินตางๆ	ลงจอดกอนเวลา	5.00	น.	เรื่องน้ีสรางความไมพอใจแก
ผูอยูอาศัยในพื้นที่	แตเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการการทองเที่ยว	ที่ระบุวา
เที่ยวบินขาเขาที่เพิ่มขึน้จะชวยกระตุนเศรษฐกิจในทองถิ่น

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐเซาทออสเตรเลีย	และ
เป็นเมืองที่ใหญที่สุดเป็นอันดับ	5	ของออสเตรเลีย	กับประชากรมากกวา	1.1
ลานคน[3]	ชื่อเมืองตั้งตามพระนามของอเดลเลดแหงแซ็กซ-ไมนิงเก็น	สมเด็จ
พระราชินีแหงสหราชอาณาจักร	พระอัครมเหสีในสมเด็จพระเจาวิลเลียมที่	4
แหงสหราชอาณาจักร	เมืองกอตั้งในปี	ค.ศ.	1836

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

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

รานจําหนายของฝากและของที่ระลึกราคาถูก	Market	Plaza,	Food	court	และ
Adelaide	Central	Market	ซึ่งเป็นตลาดผัก	ผลไมขนาดใหญ



จัตุรัสวิกตอเรีย	(Victoria	Square)	เป็นสวนสาธารณะที่รมรื่นเป็นที่ตั้งของ
อนุสาวรียราชินีวิคตอเรีย	(Queen	Victoria)	แหงอังกฤษอันเปนที่มาของชื่อ
จัตุรัสแหงน้ี	และอนุสาวรียกัปตันคุก	(Captain	James	Cook)	ผุคนพบดินแดน
กีวีและทําใหเปนที่รูจักทั่วโลก	นอกจากน้ียังมีน้ําพุและนาฬิกาดอกไม	(Floral
Clock)	ที่นําดอกไมมาปลูกเป็นรูปนาฬิกาอยางสวยงามและที่สําคัญสามารถ
บอกเวลาไดจริงอีกดวย

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

	รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MERCURE	GROSVENOR	ADELAIDE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ในโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมาท	ลอฟตี้	(Mt.	Lofty	Lookout)	ใหทานชมทัศนียภาพอันสวยงามสบายตาของเมือ

งอะดิเลด	ดวยระดับความสูงจากน้ําทะเลจนถึงจุดชมวิว	710	เมตร	และดวยบนความสูงบริเวณดังกลาวน้ีเอง
ทานจะพบกับอนุสรณรําลึกถึงคุณฟลินเดอร	คอลัมน	ผูบุกเบิกพื้นที่บริเวณน้ี	สัญลักษณเสาสีขาวสูงราว	10
เมตร	ทําใหทานสามารถสัมผัสบรรยากาศอันเย็นสบายอีกทั้งสูดอากาศอันบริสุทธิจ์ากโดยรอบเมืองอะดิเลด
และทองทะเลอันงดงาม	ทําใหไมตองสงสัยเลยวาเพราะเหตุใดที่แหงน้ีจึงมีผูมาเยือนปีละไมตํ่ ากวา	350,000	คน
จากทั่วทั้งมุมโลก	พรอมกันน้ีทานยังสามารถซื้อของฝากที่ระลึกไดจากรานคาของเมาท	ลอฟตี้ไดเชนเดียวกัน
จากน้ันเดินทางสู	สวนสัตวเคลแลนด	(Cleland	Wildlife	Park)	สวนสัตวที่ใหญที่สุดในอะดิเลดซึ่งกอสราง

มาแลวกวา	50	ปี	ใหทุกทานเขาชมสัตวพื้นเมืองของออสเตรเลียอยางใกลชิด	ปอนอาหารจิงโจ	นกอีมู	โคอาลา
วอมแบท	สุนัขพันธุดิงโก	เจาปีศาจทัสมาเนีย	นกที่สวยงามตางๆ	ของออสเตรเลีย
จากน้ันนําทุกทานเดินทางเขาสู	หมูบาน	HAHNDORF	ที่สรางขึน้ในสไตสชาวเยอรมัน	บุกเบิกครั้งแรกโดย

ชาวเยอรมันอพยพเมื่อปี	ค.ศ.1838	หรือกวา	179	ปีมาแลว	โดยกลุมผูนับถือศาสนาคริสตนิกาย	“ลูเธอรัน”	ตอมา
ในภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่	1	สิ้นสุดลง	หมูบานแหงน้ีไดถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแอมเบลสไซด	เน่ืองจากวา
เยอรมนีเป็นผูแพสงครามใหแกฝ ายสัมพันธมิตรซึ่งออสเตรเลียถือขางอยู	หลังสงครามเย็นจบสิ้นลงภายหลังจึง
เปลี่ยนกลับมาใชชื่อ	HAHNDORF	อีกครั้ง	ทานจะไดสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเยอรมันที่ดูแปลกตาสงบและรมรื่น
ไมเหมือนเมืองอื่นในออสเตรเลีย	อาทิบานเรือน	โบสถ	วิหาร	สถาปัตยกรรม	ตาง	ๆ	ทานสามารถแวะซื้อสินคา
เพื่อเป็นของฝาก	ของหมูบานแหงน้ีไมวาจะเป็น	เครื่องป้ันดินเผา	สบูและเทียนหอม	รานขายงานศิลปะและงาน
ฝีมือในใจกลางเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบตะวันตก

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	โรงงานทําช็อกโกแลต	ที่มีชื่อเสียงของรัฐออสเตรเลียใต	HAIGH’S	CHOCOLATE
FACTORY	และยังเป็นโรงงานชอกโกแล็ตแหงแรกในประเทศน้ีเชนเดียวกัน	กอตั้งโดยสองพี่นองตระกูล
HAIGH	โดยผูพี่	ALFRED	HAIGH	รวมกับ	CLAUDE	HAIGH	ผูเป็นนองชายไดเริ่มบุกเบิกครั้งแรกในปี	ค.ศ.
1917	โดยไดสูตรการทําขนมมาจากประเทศสวิสเซอรแลนด	สืบทอดกิจการมาแลวกวา	4	รุน	จนถึงปัจจุบัน	ซึ่ง
นอกจากช็อกโกแล็ตแลว	HAIGH’S	FACTORY	ยังมีขนมประเภทอื่นจัดจําหนายใหเลือกสรรค	ไมวาจะเป็น	ลูก
กวาด	ขนมหวาน	อีกนานาชนิด	ทานสามารถเลือกชิมและซื้อชอกโกแลตรูปแบบตาง	ๆ	มากมาย	ทั้งช็อกโกแล็ต
แบบที่เป็นแทงหรือเป็นชิ้นขนาดพอดีคํา	รสเขมขนหวานละมุนลิ้น	ดวยชื่อเสียงที่มีมาอยางยาวนานทําให



พนักงานกวา	500	ชีวิตทํางานอยางหนักเพื่อรักษาชื่อเสียงของประวัติศาสตรช็อกโกแล็ตจากออสเตรเลียใต
ขณะเดียวกันก็สรรสรางเมนูอันรวมสมัยออกสูตลาดเพื่อเป็นการสรางสรรคผลิตภัณฑรูปแบบใหม	ๆ	ใหทุก	ๆ
ชวงอายุวัยสามารถที่จะสนุกสนานไปกับชอกโกแลตของ	HAIGH’S	CHOCOLATE	FACTORY	ไดอยางมิรูลืม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	MERCURE	GROSVENOR	ADELAIDE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ในโรงแรม

ใหทานชมทัศนียภาพอันสวยงามสบายตาของเมืองอะดิเลด	ดวยระดับความสูง
จากน้ําทะเลจนถึงจุดชมวิว	710	เมตร	และดวยบนความสูงบริเวณดังกลาวน้ี
เองทานจะพบกับอนุสรณรําลึกถึงคุณฟลินเดอร	คอลัมน	ผูบุกเบิกพื้นที่บริเวณ
น้ี	สัญลักษณเสาสีขาวสูงราว	10	เมตร	ทําใหทานสามารถสัมผัสบรรยากาศอัน
เย็นสบายอีกทั้งสูดอากาศอันบริสุทธิจ์ากโดยรอบเมืองอะดิเลดและทองทะเล
อันงดงาม

สวนสัตวที่ใหญที่สุดในอะดิเลดซึ่งกอสรางมาแลวกวา	50	ปี	ใหทุกทานเขาชม
สัตวพื้นเมืองของออสเตรเลียอยางใกลชิด	ปอนอาหารจิงโจ	นกอีมู	โคอาลา
วอมแบท	สุนัขพันธุดิงโก	เจาปีศาจทัสมาเนีย	นกที่สวยงามตางๆ	ของ
ออสเตรเลีย

หมูบานซึ่งเป็นถิ่นฐานเกาแกที่สุดของชาวเยอรมันที่มาตั้งรกรากใน
ออสเตรเลีย	กอตั้งโดยกัปตันฮาน	และผูอพยพชาวเยอรมัน	187	ชีวิต	เมื่อปี
ค.ศ.1838	นําทานเที่ยวชมหมูบานเล็กๆที่เงียบสงบ	แตแฝงดวยกลิ่นอายของ
ชาวแควนบาวาเรีย	ซึ่งมีประชากรไมถึง	2,000	คน	ซึ่งเต็มไปดวยอาคารบาน
เรือนสไตลเยอรมัน	รานอาหาร	และรานขายของพื้นเมืองตามสองขางทาง

	รับประทานอาหารกลางวัน	แบบตะวันตก

ชมกรรมวิธีการผลิตช็อคโกแลต	และเลือกชิมช็อคโกแลตรสชาติตางๆ	เลือก
ซื้อเพื่อเป็นของฝาก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MERCURE	GROSVENOR	ADELAIDE	HOTEL	หรือเทียบเทา	

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	รานอาหารในโรงแรม



จากน้ันเดินทางสู	วัดหนานไหปูเตา	อันเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตวกวนอิม	Giant	Buddha	State	on
Sellick’s	hill	รูปเคารพพระโพธิสัตวกวนอิมอวโลกิเตศวรมีพระวรกายสูงถึง	18	เมตร	งบประมาณในการ
กอสราง	15	ลานออสเตรเลียนดอลลาห	ระยะเวลาในการกอสราง	7	ปี	โดยเริ่มครั้งแรกในปี	ค.ศ.1997	ริมถนน
Cactus	Canyon	รูปเคารพของ	พระองคทานน้ันตั้งอยูบริเวณชายฝ่ังทะเลออสเตรเลียตอนใตอันแสนงดงามที่ซึ่ง
ทุกทานจะไดสัมผัสของความงดงามและแรงศรัทธาของชาวพุทธในประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะอยางยิ่งชาว
จีนที่ไดเรี่ยไรเงินทุนในการกอสรางรูปเคารพพระโพธิสัตวกวนอิม	อันเป็นศูนยรวมทางจิตใจของชาวเอเชียใน
ออสเตรเลีย	เชื้อเชิญนักทองเที่ยวมาเยือนกวา	20,000	คนจากทั่วโลกเมื่อมาเยือนสถานที่แหงน้ี
นําทานเดินทางสู	วิคเตอรฮารเบอร	เมืองริมทะเลอันเป็นยานที่ผูคนมาพักผอนริมทะเล	อากาศสดชื่นริม

มหาสมุทร	ใหทานเดินสูเกาะแกรนิตโดยมีสะพานจากพื้นเดินใหญสูเกาะดวยความยาว	630	เมตร	ทานสามารถ
เดินชมวิวพรอมรับอากาศอันบริสุทธิไ์ปถึงเกาะแกรนิต	หรือจะน่ัง	รถมาลากรถราง	Horse-Drawn	Tramway
สู	เกาะแกรนิต	(Granite	Island)	ราคายังไมรวมคารถมาลากแทรม	บนเกาะแหงน้ีทานจะไดชมศูนยเพาะ
เลี้ยงปลาทูนาที่ใหญที่สุด	Ocean	Victor	ใหทานไดชมการใหอาหารทูนาหลายรอยตัวที่เลี้ยงกลางทะเลโดยมี
ตาขายลอมหรือทานสามารถเขาชมทูนาวายในทองทะเลผานตูกระจกใสเห็นอยางชัดเจน	นอกจากน้ียังสามารถ
ศึกษาชีวิตสัตวน้ําอื่นๆ
จากน้ันเดินทางสู	ไรไวน	Wirra	Wirra	Winery	ซึ่งกอตั้งในปี	ค.ศ.1894	ไรไวนแหงน้ีมีสโลแกนตกลาวไววา
“จงใหความสําคัญและพิถีพิถันในคุณภาพไวนและ	รสนิยมอันละเมียดละไมแตจงสนุกสนานในการสรางสรรค
ไวนคุณภาพเยี่ยมออกมา”ใหทานไดชิมไวนคุณภาพดีที่เตรียมไวทั้งไวนขาวซึ่งรสสัมผัสอันสดชื่นเปลงปลั่ง
ราวกับฤดูใบไมผลิและไวนแดงอันมีรสชาติสุขุมนุมลึกแตแฝงดวยความสดขององุนที่ใชในการหมัก	หรือจะเลือก
ซื้อเพื่อเป็นของฝากกลับไปสูนักชิมที่รูจักไดลิ้มลอง
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบตะวันตก	ในไรไวน

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางสู	Hugh	Hamilton	Wines	สําหรับทานชมไวน	จะไดชิมไวนรสเยี่ยมที่ทําจากองุนหลายพันธุ

ใหทานไดลองผสมไวนตางๆ	เขาดวยกันใหเป็นรสชาติใหมตามใจ	องุนในไรน้ีเป็นสายพันธ	ชีราส	อันเลื่องชื่อ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง	ไวนแดงอันมีรสชาติที่หอมละมุน	เขมขน	และหนักแนน	ซึ่งคุณเชสเตอรก็ยังรักษาคุณภาพ
การผลิตไวอยางเหนียวแนนรอทุกทานไปเยือนเพื่อลิ้มชิมรสหรือเลือกซื้อกลับไป
จากน้ันเดินทางกลับสูตัว	เมืองอะดิเลด

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	MERCURE	GROSVENOR	ADELAIDE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	รานอาหารในโรงแรม

วัดหนานไหปูเตาอันเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตวกวนอิมGiant	Buddha
State	on	Sellick’s	hillรูปเคารพพระโพธิสัตวกวนอิมอวโลกิเตศวรมีพระวรกาย
สูงถึง	18	เมตร	งบประมาณในการกอสราง	15	ลานออสเตรเลียนดอลลาห
ระยะเวลาในการกอสราง	7	ปี	โดยเริ่มครั้งแรกในปี	ค.ศ.1997

เมืองริมทะเลอันเป็นยานที่ผูคนมาพักผอนริมทะเล	อากาศสดชื่นริมมหาสมุทร
ใหทานเดินสูเกาะแกรนิตโดยมีสะพานจากพื้นเดินใหญสูเกาะดวยความยาว
630	เมตร	ทานสามารถเดินชมวิวพรอมรับอากาศอันบริสุทธิไ์ปถึงเกาะแกรนิต
หรือจะน่ังรถมาลากรถราง	Horse-Drawn	Tramway



ราคายังไมรวมคารถมาลากแทรม

ศุนยเพราะเลี้ยงทูนาพบกับปลาทูนาแมพันธุขนาดใหญหรือจะวายน้ํากับทูนา
ชมการใหอาหารอยางใกลชิด	หรือทานสามารถเขาชมทูนาวายในทองทะเล
ผานตูกระจกใสเห็นอยางชัดเจน

ไรไวนแหงน้ีมีสโลแกนตกลาวไววา	“จงใหความสําคัญและพิถีพิถันในคุณภาพ
ไวนและรสนิยมอันละเมียดละไมแตจงสนุกสนานในการสรางสรรคไวน
คุณภาพเยี่ยมออกมา”ใหทานไดชิมไวนคุณภาพดีที่เตรียมไวทั้งไวนขาวซึ่งรส
สัมผัสอันสดชื่นเปลงปลั่งราวกับฤดูใบไมผลิและไวนแดงอันมีรสชาติสุขุมนุม
ลึกแตแฝงดวยความสดขององุนที่ใชในการหมัก	หรือจะเลือกซื้อเพื่อเป็นของ
ฝากกลับไปสูนักชิมที่รูจักไดลิ้มลอง

	รับประทานอาหารกลางวัน	แบบตะวันตก	ในไรไวน

สําหรับทานชมไวน	จะไดชิมไวนรสเยี่ยมที่ทําจากองุนหลายพันธุ	ใหทานได
ลองผสมไวนตางๆ	เขาดวยกันใหเป็นรสชาติใหมตามใจ	องุนในไรน้ีเป็นสาย
พันธ	ชีราส	อันเลื่องชื่อ	โดยเฉพาะอยางยิ่ง	ไวนแดงอันมีรสชาติที่หอมละมุน
เขมขน	และหนักแนน	ซึ่งคุณเชสเตอรก็ยังรักษาคุณภาพการผลิตไวอยาง
เหนียวแนนรอทุกทานไปเยือนเพื่อลิ้มชิมรสหรือเลือกซื้อกลับไป

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐเซาทออสเตรเลีย	และ
เป็นเมืองที่ใหญที่สุดเป็นอันดับ	5	ของออสเตรเลีย	กับประชากรมากกวา	1.1
ลานคน[3]	ชื่อเมืองตั้งตามพระนามของอเดลเลดแหงแซ็กซ-ไมนิงเก็น	สมเด็จ
พระราชินีแหงสหราชอาณาจักร	พระอัครมเหสีในสมเด็จพระเจาวิลเลียมที่	4
แหงสหราชอาณาจักร	เมืองกอตั้งในปี	ค.ศ.	1836

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MERCURE	GROSVENOR	ADELAIDE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
06.30	น.	รับประทานอาหารเชา	ณ	รานอาหารในโรงแรม
07.10	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินเมืองอะดิเลด
09.45	น.	ออกเดินทางจาก	อะดิเลด	สู	ซิดนีย	โดยสายการบินแควนตัส	แอรเวย	เทีย่วบิน	QF738
11.35	น.	ถึงทางถึง	สนามบินคิงฟอรด	สมิธของนครซิดนีย
หลังจากน้ัน	นําทานเดินทางสู	อาวซิดนีย	ใหทานไดลองเรือชมอาว
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบบุฟเฟ ต	บนเรือ

ชวงบาย
ลองเรือสําราญในอาวซิดนีย	เพื่อชม	โรงละครโอเปราเฮาส	(OPERA	HOUSE)	สิ่งกอสรางที่โดดเดน



ดวยหลังคารูปเรือซอนกันอันเป็นเอกลักษณในแบบสถาปัตยกรรมรวมสมัยที่สรางชื่อเสียงใหกับออสเตรเลีย
ออกแบบโดย	ยอรน	อูซอง	สถาปนิกชาวเดนมารก	ดวยงบประมาณในการกอสรางกวารอยลานเหรียญ	ใชเวลา
ในการกอสรางนานถึง	14	ปี	และองคการยูเนสโกไดลงทะเบียนขึน้เป็นมรดกโลกในปี	พ.ศ.	2550	ภายใน
ประกอบไปดวยหองแสดงคอนเสิรต	หองแสดงละคร	และหองภาพยนตร	และรานอาหารจํานวนมาก	ระหวาง
ลองเรือทานยังสามารถถายรูปกับสะพานฮารเบอร	ที่เชื่อมตอระหวางซิดนียทางดานเหนือกับตัวเมืองซิดนีย
เขาหากัน	ทอดยาวกลางอาวซิดนียไดอยางสวยงามและทําใหการเดินเขาสูตัวเมืองซิดนียไดสะดวงยิ่งขึน้	ชมเรือ
ใบที่ชาวออสซี่นําออกมาลองอาวอวดความงามในอาวแหงน้ี
จากน้ันใหทานได	ชอปป้ิงทีไ่ชนา	ทาวน	ที่เต็มไปดวยรานอาหารชาวเอเซีย	อิสระที่รานชอปป้ิงสินคาพื้น

เมืองเพื่อเป็นของฝาก	อาทิเชน	ครีมบํารุงผิว	หรือของที่ระลึกตาง	ๆ	เชน	พวงกุญแจโคอาลา	หรือจิงโจ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหารไทย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	SYDNEY	TRAVELODGE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	รานอาหารในโรงแรม

ทาอากาศยานแอดิเลดตั้งอยูหางจากใจกลางเมืองแอดิเลดไปทางตะวันตก	6
กม.	(4	ไมล)	ในปี	2014	ผูบริหารทาอากาศยานแอดิเลดไดยกเลิกเคอรฟิวที่
หามมิใหเที่ยวบินตางๆ	ลงจอดกอนเวลา	5.00	น.	เรื่องน้ีสรางความไมพอใจแก
ผูอยูอาศัยในพื้นที่	แตเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการการทองเที่ยว	ที่ระบุวา
เที่ยวบินขาเขาที่เพิ่มขึน้จะชวยกระตุนเศรษฐกิจในทองถิ่น

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

ไดชื่อวาเป็นเมืองทีสวยงามและนาอยูติดอันดับตนๆ	ของโลก	ซิดนีย	(Sydney)
มหานครอันทันสมัยทางฝ่ังตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย	เมืองหลวงของ
รัฐนิวเซาธ

	รับประทานอาหารกลางวัน	แบบบุฟเฟต	บนเรือ

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



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

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหารไทย
	พักที่	SYDNEY	TRAVELODGE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับอาหารเชาแบบกลองจากโรงแรม
06.30	น.	นําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ	นครซิดนีย	อาคารระหวางประเทศ
09.50	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินแควนตัส	แอรเวย	(QF)	เทีย่วบินที่

QF023

16.40	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับอาหารเชาแบบกลองจากโรงแรม



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

ไดชื่อวาเป็นเมืองทีสวยงามและนาอยูติดอันดับตนๆ	ของโลก	ซิดนีย	(Sydney)
มหานครอันทันสมัยทางฝ่ังตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย	เมืองหลวงของ
รัฐนิวเซาธ

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.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตัว๋ที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง	ๆ	ที่จะมาเดินทางกับคณะ

เราหากเที่ยวบินลาชาหรือจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวน	กรุปไมสามารถออกเดินทางได
5.	กรณีลูกคามีวีซาอยูแลว	หรือ	มีบัตรอนุญาตใหเขา-ออก	ประเทศ	โดยไมตองยื่นวีซา	เชน	บัตรเอเบค	ฯลฯ	ทางบ

ริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบหรือคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น	หากไมไดรับอนุญาตเขาประเทศ	เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจา
หนาตรวจคนเขาเมือง
6.	หากจํานวนลูกคาที่เดินทาง	15	-18	ทาน	บริษทัฯจะจัดรถขนาด	21-25	ที่น่ังในการบริการตลอดการเดินทาง
****	เม่ือทานตกลงชําระคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทัง้หมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด	***

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

ออสเตรเลียกอน	21	วันทํางาน	หรือกอน	3	สัปดาห
3.	หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียลาชา	ไมทันกําหนดการออกตัว๋กับทางสาย

การบินและผลวีซาของทานไมผาน	บริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
4.	สําหรับสวนที่เหลือ	บริษทัฯ	จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย	14	วันทําการสําหรับทานที่รอ

ผลวีซา	หรือหากผลวีซาผานแลวขอชําระยอดคาใชจายทั้งหมด	หากบริษทัฯ	ไมไดรับเงินครบทั้งหมดกอนวันเดินทาง
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการใหบริการ

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	โดยสายการบิน	แควนตัส	แอรเวย	(QF)	ตามเสนทาง
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	1-15ปี	และ	75-84ปีคุมครอง	50	%	รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม	)
และทานที่ไมไดเดินทางจากประเทศไทยพรอมกับกรุป	ทานสามารถทําประกันดวยตัวทานเอง	หรือหากตองการให
ทางบริษทัทําประกัน(รายเดี่ยว)ให	กรุณาติดตอสอบถามกับทางบริษทั
6.	คาน้ํามันจากสายการบิน	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	และบริษทัฯของสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน

หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากน้ี
7.	คาวีซาออสเตรเลีย	สําหรับคนไทย

1.	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
2.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนดที่	สายการบินอนุญาตใหโหลดกระเป า

ขึ้นเครื่องไดทานละ	1	ใบ	(30	กิโลกรัม)	และกระเป าเล็กถือขึ้นเครื่องได	1	ใบ	ไมเกิน	7	กิโลกรัมตอใบ
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
11.	กรณีไมเดินทางพรอมกรุปตั้งแตประเทศไทย	ลูกคาตองทําประกันเพิ่มเอง	หรือ	จะใหบริษทัฯ	จัดทําให	ทาง

ลูกคาสามารถแจงได	(เป็นไปตามกฎหมายทุกทานตองทําประกันการเดินทางกรณีเดินทางกับบริษทัทัวร)

ทางสถานฑูตออสเตรเลีย	เริม่การเก็บขอมูลดานไบโอเมตทริกซ	จากผูสมัครทุกทาน	ทีส่มัครขอวีซา
เพื่อเดินทางไป	ประเทศออสเตรเลีย	ดังนัน้ผูยื่นขอวีซาทุกทาน	จะตองมาติดตอ	ทีศู่นยยื่นวีซา
ออสเตรเลีย	ดวยตนเอง	เพื่อสแกนลายน้ิวมือ	และตองจองคิววีซากอนยื่นเทานัน้
1.	หนังสือเดินทาง	มีอายุไมตํ่ากวา	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.	หนังสือรับรองการทํางานของบริษทัทีท่ํางานอยู	(ภาษาอังกฤษ	หรือ	ภาษาไทย	ใชไดทัง้คู)	หรือ

สําเนาทะเบียนการคาถาเป็นเจาของกิจการ
6.	ขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน	(ภาษาอังกฤษ	หรือ	ภาษาไทย	ใชไดทั้งคู)
7.	ขาราชการเกษียณอายุ	ขอสําเนาบัตรขาราชเกษียณ
8.	หลักฐานการเงิน	โดยใชสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย	หรือ	ฝากประจําตัวจริง	(จะไดคืนเพื่อไดรับ

พิจารณาวีซาแลว)	หรือ	statement	ยอนหลัง	6	เดือน	ออกจากธนาคารเทาน้ัน	
หมายเหตุ	สถานทูตออสเตรเลียไมรับ	Bank	Guarantee	ในการใชยื่นวีซา
9.	เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน	(ตัวจริง)	หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใชบัตร

นักเรียน
10.	ขอสําเนาสูติบัตร	เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี
11.	เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	หากไมไดเดินทางกับบิดา	หรือ	มารดา
11.1	กรณีพอและแม	ไมไดเดินทางดวยทัง้คู	จะตองมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอเทาน้ัน	จากบิดาและมารดา
ใหอนุญาตออกนอกประเทศ
**	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	15	ปี	บิดาหรือมารดา	ตองไปโชวตัวทีต่ัวแทนยื่นวีซา	VFS	พรอมกับบุตร	
11.2	กรณีพอหรือแม	ไมไดเดินทางดวย	จะตองมีหนังสือยินยอมจากทางอําเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออก
นอกประเทศ	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	กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทมือถือ
เบอรโทรศัพทบาน	และอีเมล	(สําคัญมาก)	ทีส่ามารถติดตอได	ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ	สําเนา
ทะเบียนบาน	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	
หากยื่นวีซาทองเที่ยว(Tourist	Visa)	ทางลูกคาอาจจะโดยตัดบัตรเอเบค(APEC	CARD)	โดยอัตโนมัติ	เน่ืองจากตาม
เงื่อนไขวีซาประเทศออสเตรเลีย	จะยึดวีซาลาสุด	แลวจะยกเลิกวีซาอันเกาโดยอัตโนมัติ)	ทั้งน้ีขึน้อยูกับดุลพินิจของ
ลูกคาในการตัดสินใจ	ตองการสอบถามเพิ่มเติมไดที่	:	http://thailand.embassy.gov.au/	หรือ	โทร.	+66	2	344	6300

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซาน้ันขึน้อยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัฯ	เป็นแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได	ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความ
ประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเทาน้ัน

กรณีถูกปฎิเสทวีซา
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	ไมตรงตาม

เงื่อนไขทีจ่ะยื่น
กรุณาเตรียมเอกสารทีช่ี้แจงไวขางตนใหครบตามทีก่ําหนด	เพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอ

วีซา

มีวีซาออสเตรเลียแลว	ลดทานละ	4,500	บาท
โรงแรมทีอ่อสเตรเลียตามรายการไมมีคนยกกระเป า
ทีน่ัง่สําหรับกรุปทีเ่ราจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปไมใชทีน่ัง่ดานหนาสุด	(long	leg	seat)
รายการน้ีเป็นเพียงรายการเบื้องตนเทานัน้	อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมและแจงให

ทราบอีกครัง้
สําหรับหองทีเ่ป็นสามเตียง	(Triple	room)	โรงแรมในออสเตรเลียมีจํานวนนอยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียง

ใหญสองเตียงที่สามารถพักได	3	ทาน	(2	Double	beds)	หรืออาจเป็นหอง	1	เตียงใหญและ	1	เตียงเสริม	(1	Double	+
1	Extra	bed)	สําหรับหองนอน	3	ทาน
หากทานตองการอาหารพิเศษหรือทีน่ัง่บนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน	กรุณาแจงใหเรา

ทราบในตอนจองทัวรหรือกอนเดินทางอยางนอย	10	วัน	เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึน้อยู
กับสายการบินจะพิจารณาให
รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความลาชาของสายการบินหรือ

โรงแรมทีพ่ักในตางประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ	โดยบริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวก
และปลอดภัยของผูเดินทางเป็นสําคัญ	และบริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางออก
หรือเขาประเทศ	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งตองหามนําเขาประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความ
ประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมคืนเงิน
ไหทานไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซาอันสืบเน่ืองมาจาก

http://thailand.embassy.gov.au/


เอกสารในการยื่นวีซาไมครบถวนและไมผานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผูโดยสารเอง	บริษทัฯ
จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คน
ตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาตัว๋เครื่องบินภายในประเทศไทยที่ทานออกตัว๋เองเพื่อ
ตอเครื่องในกรณีที่สายการบินระหวางประเทศลาชา

คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตัว๋เครื่องบิน	คาโรงแรมและคาวีซาลวงหนาซึง่ไมสามารถเรียกเงินคืน
ได	หากผูเดินทางยกเลิกหรือไมสามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี
1.	แจงยกเลิกกอนการเดินทาง	51	วันทําการคืนคามัดจํา	20,000.-	บาท.
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	จะไมมีการคืนเงินไมวากรณี

ใดๆ	ทั้งสิ้น


