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เมืองโฮบาร์ ท - ฟาร์ มหอยนางรม (Barilla Bay Oyster)
ศูนย์ อนุรักษ์ พนั ธ์ ทัสมาเนีย เดวิล - พอร์ ท อาร์ เธอร์ - เมือง ริชมอนด์
Salamanca Place - ชมวิวบนยอดเขาเวลลิงตัน
MUSEUM OF OLD AND NEW ART (MONA) - ช้ อปปิ้ งย่ านไชน่ าทาวน์

 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 ลิ้มลองหอยนางรมสดๆ จากฟาร์ มที่ Barilla Bay Oyster
 ชมการให้อาหาร ตัวทัสมาเนียน เดวิล ให้ท่านได้ป้อนอาหารจิงโจ้ดว้ ยมือของท่านเอง
 โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF)

รหัสทัวร์ : THG6-QF-AU-31JUL-19OCT18
กาหนดการเดินทาง
เดือน สิ งหาคม 2561
เดือน กันยายน 2561

31 – 5 , 8 – 13 , 21 - 26
4 – 9 , 18 - 23

เดือน ตุลาคม 2561

10 – 15 , 17 – 22 , 18 – 23 , 19 - 24

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – ซิดนีย์

15.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ N สายการบินแควนตัส
พบเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับ
เอกสารในการเดินทาง
** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ งทุกชนิดเข้ าเมือง)
ออกเดินทางสู่ ซิดนีย ์ โดยสายการบินแควนตัส แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QF 024

18.10

น.

วันที่สอง
06.25

น.

น.
11.25 น.
09.25

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

สนามบินซิดนีย์ – โฮบาร์ ท – ฟาร์ มหอยนางรม (Barilla Bay Oyster)
เดินทางถึงสนามบิน คิงฟอร์ ดสมิทธ์ นครซิ ดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้ องถิ่นออสเตรเลีย เร็ วกว่ าไทย
3 ชม.) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเปลี่ยนเครื่ องบินภายในเพื่อเดิ นทางต่อสู่
เมืองโฮบาร์ท
ออกเดินทางสู่ เมืองโฮบาร์ ท โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF 1583
เดิ นทางถึ งเมื องโฮบาร์ ท เมื องหลวงแห่ งรั ฐ แทสมาเนี ย และเป็ นเมื องลาดับที่ 2ที่ มีการสร้ า งเมื องในประเทศ
ออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2346 (ค.ศ.1803) เป็ นเกาะที่ต้ งั อยูท่ างใต้สุดของประเทศออสเตรเลียและ ใกล้กบั ขั้วโลกมาก
ที่สุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางไปชม ฟาร์ มหอยนางรม (Barilla Bay Oyster) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ให้ท่าน
ชมขั้นตอนการเลี้ ยงหอยนางรม การคัดเลื อกหอยที่ ได้ขนาดพอเหมาะเพื่ อจัดส่ งออกสู่ ตลาด ทั้งในและนอก
ประเทศ เชิ ญท่ านลิ้มลองหอยนางรมสดๆ จากฟาร์ มที่ เสิ ร์ฟพร้ อมกับเลม่อนแล้วเชิ ญท่ านเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์
อาหารทะเลสดใหม่ จากฟาร์ มได้ต ามอัธยาศัย จากนั้นได้เ วลาอัน สมควรน าท่ า นเดิ น ทางกลับ สู่ ต ัว เมื อ งเพื่ อ
รับประทานอาหารค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL หรื อเทียบเท่ า

รหัสทัวร์ : THG6-QF-AU-31JUL-19OCT18
วันที่สาม

โฮบาร์ ท – แทสมาเนียนเดวิล (TASMANIAN DEVIL UNZOO) – พอร์ ต อาเธอร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเที่ ย วชมศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ พั น ธ์ ทั ส มาเนี ย เดวิ ล ซึ่ งเป็ นสั ต ว์แ ห่ ง สั ญ ลัก ษณ์ ข องเกาะทัส มาเนี ย แห่ ง นี้
(TASMANIAN DEVIL UNZOO) ชมการให้อาหารแก่ ต ัว ทัส มาเนี ย น เดวิล ซึ่ งฟั นของมันแหลมคมมาก
สามารถกัดกระดูกแข็งๆให้ฉีกขาดได้ ให้ท่านได้ป้อนอาหารจิ งโจ้ดว้ ยมือของท่านเอง ท่านสามารถถ่ายภาพกับ
สัตว์ทอ้ งถิ่น ซึ่ งไม่สามารถหาชมได้จากดินแดนประเทศอื่น ยังถือว่าสัตว์เหล่านี้ เป็ นเจ้าของประเทศอีกด้วย นา
ท่านเดิ นทางสู่ TASMAN PENINSULA ทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้ และเดิ นทางต่ อไปยัง Port Arthur ซึ่ งเป็ น
บริ เวณแห่งประวัติศาสตร์ที่สาคัญของรัฐ ย่านนี้มีความผสมผสานระหว่างมรดกทางประวัติศาสตร์ วิวทิวทัศน์ทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม อาหารและไวน์รสเลิศ อีกทั้งยังมีกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้เดิ นเที่ ยวชมพอร์ ท อาร์ เธอร์ ซึ่ งในสมัยอดี ตได้เป็ นคุกเก่าที่ ไว้ใช้ขงั นักโทษอุกฉกรรจ์ เป็ นเมืองที่ มี
สถานที่ต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของรัฐแทสมาเนีย นาท่านล่องเรื ออ่าวคาร์นาวอน (Carnarvon Bay)
ชมความงามรอบพอร์ ท อาร์ เธอร์ ใช้เวลาล่องเรื อประมาณ 20นาที หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเดิ นชมถ่ายรู ปต่อ
ภายในเมืองประวัติศาสตร์พอร์ทอาเธอร์ (PORT ARTHUR HISTORIC SITE)
จากนั้นนาท่ า นสู่ เมื อ ง ริ ชมอนด์ (Richmond) เป็ นเมื องเก่ า เล็กๆอี กเมื องหนึ่ งที่ น่า ไปเยื อนผูท้ ี่ หลงใหลใน
สถาปัตยกรรมเก่าแก่จากสมัยศตวรรษที่19ก็ไม่ควรพลาดกับอาคารโบราณที่ยงั หลงเหลืออยู่กว่า 50 หลัง “โบสถ์
เซนจอห์น” (ST.John’s Church) ซึ่ งเป็ นโบสถ์นิกายคาทอลิ ก เก่ าแก่ ที่สุ ดในประเทศ ใกล้กันมี “Richmond
Bridge” สะพานที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย สร้างจากหิ นทรายโดยนักโทษเมื่อปี 1823
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่สี่

โฮบาร์ ท – ตลาดซาลามานก้ า – เที่ยวชมเมืองโฮบาร์ ท

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม Salamanca Place จัสตุรัสบนพื้นหิ นที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจบริ เวณริ มน้ าเมืองโฮบาร์ท เป็ นจุดที่
รวมร้านค้า สานักงาน ร้านอาหาร และแกลลอรี่ ต่างๆ มากมาย เดิมเคยถูกเรี ยกว่า “The Cottage Green” ส่ วนชื่ อ
Salamanca นี้ ต้ งั เพื่อเป็ นเกียรติ ต่อเหตุการณ์ที่ ดยุกแห่ งเวลลิงตันมีชยั ต่อประเทศฝรั่งเศสในสงครามซาลามังกา
(Battle of Salamanca) โดยในทุกวันเสาร์ ที่นี่จะกลายเป็ นตลาด Salamanca Market ( เปิ ดเฉพาะทุกวันวันเสาร์
เวลา 08.00-15.00 น.) ซึ่ งเป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและผูค้ นในท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านขึ้นชมวิวบนยอดเขาเวลลิงตัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในโฮบาร์ ต
มีความสู งถึง 1,271 เมตร ซึ่ ง ณ จุดชมวิวแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็นตัวเมืองโฮบาร์ ทได้ท้ งั เมืองและทัศนี ยภาพ
โดยรอบอันสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชมเมื องโฮบาร์ ท ที่ ข้ ึ นว่าสวยงามที่ สุดแห่ งหนึ่ งของโลก เป็ นเมื องหลวงของ รั ฐแทสมาเนี ย มี จานวน
ประชากรเพียง 127,000 คน เป็ นเมือง ที่มีบรรยากาศแบบโบราณน่ ารักและเป็ นเมืองที่มีความรู ้สึกผูกพันกับยุค
ประวัติศาสตร์ มากกว่าเมืองใหม่ๆ เช่ น เมืองบริ สเบนและเมืองเพิ ร์ธ เมืองโฮบาร์ ท ก่อตั้งขึ้ นเมื่อปี 1804 ตั้งอยู่

เที่ยง
บ่ าย
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ค่า

บริ เวณปากแม่น้ าเดอร์ เวนท์ (Derwent River) และมีตึกและอาคารรู ปแบบยุคจอร์ เจี ยน ตั้งเรี ยงราย อยู่ที่บริ เวณ
ท่าเรื อ มีทะเล มีชายหาดสี ขาว สวยงาม อาคาร บ้านเรื อน เป็ นแบบสมัย ยุคเก่าที่ยงั คงอนุรักษ์ไว้อย่างมีเสน่ห์ โฮ
บาร์ ท เป็ นเมืองเก่าแก่ที่สุดอันดับสอง ของออสเตรเลีย และ สไตล์ของผูท้ ี่ นี่จึงมีเอกลักษณ์ ที่ น่าสนใจ คลังเป็ น
ของเก่ า สมัยศตวรรษที่ 19 ครั้ งหนึ่ งเคยเต็มไปด้วย นักล่าปลาวาฬ ทหาร เจ้าหน้าที่ ศุลกากร และ นักธุ รกิ จ ผู ้
แสวงหาโชค มาปัจจุบนั อาคารเก่าแก่ เหล่านี้ ได้ถูกปรับสภาพ กลายเป็ นร้านอาหาร สตูดิโอ ร้านขายของสาหรับ
นักท่องเที่ยว ที่ตอ้ งการมาซึ มซับ บรรยากาศบ้านเรื อนสมัยโบราณ นาท่านชม Hobart’s Waterfront เมืองท่าน้ า
ลึก ที่บริ สุทธิ์ ที่สุดในโลก นาท่านชม ตึก อาคารบ้านเรื อน เป็ นแบบสมัยยุคเก่า ที่ยงั คงอนุรักษ์ไว้อย่างมีเสน่ห์ นา
ท่านชม Anglesea Barracks ค่ายทหารกองทัพหนุน ของออสเตรเลีย ที่อยู่ในใจกลาง โฮบาร์ ท ซึ่ งถือว่าเป็ นค่าย
ทหาร กองทัพของชาวออสเตรเลีย ที่ เก่าแก่ที่สุดในปั จจุบนั นี้ Anglesea Barracks นี้ ได้ถูกตั้งชื่ อหลังจาก Lord
Anglesea ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ รัฐบาล ของอังกฤษ ที่จดั หาหน่วย อาวุธ ยุทโธปกรณ์ นาท่านชม แบตเตอรี่ พอยท์
Battery Point ซึ่ งเป็ นเมืองท่าเรื อเก่าแก่ และเป็ นหมู่บา้ นที่อยู่ติดกับทะเล ชื่ อ Battery Point ได้มาจากการสร้างปื น
ใหญ่ ไว้ที่ตรงจุดแห่งนี้ ในปี ค.ศ. 1818 เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการป้ องกัน ทางชายฝั่งทะเลของเมือง โฮบาร์ ท แต่
ในปั จจุบนั นี้ ปื นใหญ่ ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว แต่ยงั คงหลงเหลือบ้าง ในยุคสมัยประวัติศาสตร์ ที่ มีชาวยุโรปมาเป็ นผู ้
บุกเบิก เป็ นชนชาติแรก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า

พิพธิ ภัณฑ์ โมนา – ซิดนีย์ – ช้ อปปิ้ ง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ MUSEUM OF OLD AND NEW ART (MONA) ซึ่ งตั้งอยู่ทางต้นของแม่น้ า ที่เต็มไปด้วย
ของวัตถุโบราณและศิ ลปะแขนงใหม่อนั น่ าสนใจ ที่ แห่ งนี้ ได้ถูกเนรมิตให้เป็ นแหล่งรวมผลงานทางศิ ลปะอัน
แปลกใหม่และสิ่ งประดิ ษฐ์ที่น่าสนใจอี กทั้งยังเป็ นเสมือนแม่เหล็กที่ ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ ยวทั้งใกล้ไกลให้มา
เยือนยังเมืองโฮบาร์ทอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ เมืองซิดนีย์
ออกเดินทางสู่ เมืองซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF 1584
เดินทางถึง สนามบินคิงฟอร์ ดสมิทธ์นครซิ ดนี ยเ์ มืองเอกแห่ งรัฐนิ วเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียจากนั้นนาท่าน
ช้ อปปิ้ งย่ านไชน่ าทาวน์ เป็ นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชี ยนานาชนิ ด ท่านสามารถหากินได้ทุกอย่าง
ไม่วา่ จะเป็ นขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง เป็ ดย่าง ที่นี่ มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้านขายเสื้ อผ้า ตลาดสด
ขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ ระลึ กต่างๆ ร้านสิ นค้าปลอดภาษี สิ นค้าที่ ทาในฮ่องกงหรื อจี นในราคาย่อมเยา
มากมาย เป็ นแหล่งขายสิ นค้าราคาถูกทั้ง รองเท้า เสื้ อผ้า ชุดว่ายน้ า และชุดชั้นใน และยังเป็ นตลาดที่เหมาะแก่การ
มาเลือกซื้ อของที่ระลึกและผลไม้สดประจาฤดูกาล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั METRO MARLOW SYDNEY CENTRAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
15.20 น.
17.10 น.

ค่า
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วันที่หก

ซิดนีย์ – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน แควนตัส แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QF 023
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

น.
16.40 น.
09.50



*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง : 31 – 5 และ 21 – 26 สิ งหาคม , 4 – 9 และ 18 – 23 กันยายน 2561
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

84,900.82,900.78,900.73,900.10,900.-

56,900.54,900.50,900.45,900.10,900.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( ไม่ มเี ตียง )
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

กาหนดการเดินทาง : 8 – 13 สิ งหาคม และ 10 – 15 / 17 – 22 / 18 – 23 / 19 – 24 ตุลาคม 2561
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

87,900.85,900.81,900.76,900.14,900.-

62,900.60,900.56,900.51,900.14,900.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ( ไม่ มเี ตียง )
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ
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*** โปรแกรมนีร้ วมค่าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียแล้ว***
**ราคาเด็กคือเด็กทีม่ อี ายุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป ***
*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋าเดินทางให้ นะคะ ***
ราคาไม่ รวมตั๋วคือราคาทีไ่ ม่ รวมตั๋วเครื่ องบินทั้งเทีย่ วบินระหว่ างประเทศ และ เทีย่ วบินภายในประเทศ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ราคานีร้ วมค่ าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนักงานยกกระเป๋ า (In 06 Aud Out 06 Aud per Luggage)
ทิปพนักงานขับรถ (3 AUD ต่ อคน ต่ อวัน)
ทิปไกด์ (3 AUD ต่ อคน ต่ อวัน)
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรานต์ )
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หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าออสเตรเลียไม่ ทันกาหนดและทางบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ า
จะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตั๋วเครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน จะไม่ เก็บค่ ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่ าตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย ไม่ ทันกาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่า
ของท่ านไม่ ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ และ มัดจาทั้งหมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
กรุ ณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษทั ฯ เพื่อทาวีซ่าก่ อน 21 วันทาการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทาการ) ***
เงื่อนไขในการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่ านั้นขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่ านั้น ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่ สามารถแทรกแซง
การพิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไป
ท่ องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่ านั้น
** กรุ ณาเตรียมเอกสารให้ ครบตามที่สถานทูตกาหนด **
ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้ าเมื องและพิทักษ์ เขตแดนจะเริ่ มการเก็บข้ อมูลด้ านไบโอ
เมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่ านที่สมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่ านจะต้ องมาติดต่ อที่ศูนย์ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้ วยตนเองเพื่อสแกนลายนิว้ มือ***
1.สาหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต )ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงินโดยใช้ สมุดเงินฝากตัวจริ ง หรื อ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้ อนหลัง 6 เดือน อย่ างใดอย่ างหนึ่ง เท่ านั้น!!!
ถ้ าให้ สาเนาสมุดเงินฝากไม่ สามารถใช้ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียได้
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
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3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสื อรับรองการเรี ยน (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาจากที่วา่ การอาเภอ
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สาหรับผู้ใหญ่ ที่อายุเกิน 75 ปี
ต้ องซื้ อใบประกันสุ ขภาพสาหรั บผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่ างประเทศ (จากบริ ษัทประกันภัย) จากนั้นยื่ นเอกสารทั้งหมดเข้ า
สถานทู ตออสเตรเลียไปก่ อนและจากนั้นสถานทูตจะให้ แบบฟอร์ มการตรวจสุ ขภาพมาเพื่ อนาไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานทูตกาหนดเท่ านั้น
5. สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มถี ิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
*** กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมื อในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกาย
สุ ภาพ ทั้งนีท้ างบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติ การเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติ ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุ ผลใดๆ ก็ตามที่ กองตรวจคนเข้าเมื องได้
พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
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บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมี การเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่ า ช้า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พ กั ในต่ า งประเทศ
เหตุ การณ์ ทางการเมื องและภัย ธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะค านึ งถึ งความสะดวกของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจากการ
ท่ องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคื น ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้ บริ การนั้นที่ทางทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน
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กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความจริ ง
เพื่อประโยชน์ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียของท่ าน
1. ชื่ อ - นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มกี ารเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________
สาเหตุในการเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล _____________________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่ งงานจดทะเบียน

แต่ งงานไม่ จดทะเบียน

หย่ า

หม้ าย

3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
วันที่เริ่มทางาน / ศึกษา ____________________________________________________________________________
5. ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน / สถานศึกษา _____________________________________________________________________
7. ตาแหน่ งหน้ าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทางาน_________________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้ วย _______________________________________________________________________
ความสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่ อนหรื อไม่

เคย

10. ท่ านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรื อไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

