ลองเรือ
ชมอาวซิดนีย - สะพานฮารเบอร - ชมอาวบอนไดบีช – ชม วนอุทยานบลูเมาทเทนส
โคอาลา ปารค – ชมหุบเขาสามอนงค – อิสระช็อปปง QVB.
 อิสระใหทานไดชอปปงสินคาหรือเก็บภาพสวยงามในตัวเมืองเมืองซิดนี่ย 1วัน
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 บินโดยสายการบินไทยแอรเวย TG พรอมสะสมไมล ROP.

กําหนดการเดินทาง
25 – 29 กันยายน 2556

วันพุธที่ 25 กันยายน 2556

กรุงเทพฯ – ซิดนีย

พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคานเตอรสายการบินไทย ROW D เจาหนาที่คอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกทานดานเอกสารและกระเปาสัมภาระ
18.20 น. นําทานเหินฟาสูนครซิดนีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475

16.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556

ซิดนีย- ชมเมือง-ลองเรือชมอาวซิดนีย
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เดินทางถึงนคร ซิดนีย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนําทานชมรอบนครซิดนีย เมือง
เอกแหงรัฐนิวเซาทเวลส ชมหาดบอนได Bondi Beach หาดทรายที่หนุมสาวชาวออสซีช่ อบมาอาบแดด ทามกลาง
สายลมแสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝง ผานชมบานของเศรษฐีบนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศนของอาวซิดนีย
และทองทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟคที่ เดอะแก็ป The Gap นําชมมาหินของมิสซิสแม็คควอรี่ มาหินตัว
ซึ่งจากมุมนี้ทานสามารถเห็นทัศนียภาพของ
โปรดของภรรยาของผูสําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส
สะพานซิดนียฮารเบอรและโอเปราเฮาสไดทั้งสองแหงพรอมกัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บาย
นําทานเดินทางสู ทาเรือเซอรคูลาคีย ซึ่งเปนทาจอดเรอขนาดใหญของเมือง
ซิดนีย และมีเรือหลายลําลองเรือสูจุดทองเที่ยวตาง ๆ หลายแหง นําทาน
เดินทางสูทาเรือ เพื่อเตรียมตัวลงเรือ นําทาน ลองเรือชมความงามของอาว
ซิดนีย ที่ไดชื่อวาเปนอาวที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่ง ผานชมโรงละครโอเปรา
เฮาส Opera House ซึ่งมีหลังคาเปนรูปเรือใบซอนเลนลมตามสถาปตยกรรม
ใหม ซึ่งออกแบบโดย ยอรน อูซอง สถาปนิกชาวเดนมารค ซึ่งใชเวลาในการ
กอสรางนานถึง14ป ดวยงบประมาณในการกอสรางกวารอยลานเหรียญ ชม
หมูเรือชักใบ เลนลมกับความงดงามของสะพานฮาเบอร Harbor Bridge บน
อาวซิดนีย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Travelodge Hotel หรือเทียบเทา
07.40 น.

วันศุกรที่ 27 กันยายน 2556
เชา

ซิดนีย - อิสระเต็มวัน

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
จากนั้นอิสระเต็มวันใหทานไดชอปปงยานไชนาทาวนหรือแพดดี้มาร
เก็ต ที่มีสินคามากมายทั้งของสดและของชํา รวมถึงเสือ้ ผาและสินคาที่
ระลึกและช็อกโกแล็ตตางๆ ในราคายอมเยา หรือชอปปงยานซิตี้เซ็น
เตอร ทานอาจนั่งรถโมโนเรลที่วิ่งอยูร อบเมืองหรือรถแทรมใจกลางเมืองที่มีสถานีอยูทั่วไป อิสระเที่ยวชมมหานคร
ซิดนียซึ่งมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย อาทิ สวนสัตวทารองกา (Taronga Zoo) อยูในเขตซิดนียเหนือสวน
สัตวที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของโลก หรือเที่ยวชมซิดนียอะควาเรีย่ มและเดินเลนยานดารลิ่งฮารเบอร เปนตน
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Travelodge Hotel หรือเทียบเทา

วันเสารที่ 28 กันยายน 2556

ซิดนีย- โคอาลาปารค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานบลูเมาทเทนส – Scenic
Railway & Cableway-ซิดนีย

เชา

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสูสวนสัตวพื้นเมืองที่ โคอาลาปารค นําชมสวนสัตวเปดที่
รวบรวมสัตวพนื้ เมืองออสเตรเลียที่หาดูไดยาก อาทิ หมีโคลา จิงโจ วอลลาบี้ นกอีมู วอมแบท และอื่นๆ อีก
มากมาย ชมการใหอาหารและสนุกสนานกับการถายรูปกับบรรดาสัตว รวมทั้งชม การสาธิตการตัดขนแกะพันธุ
ตางๆ และการตอนแกะดวยสุนัขแสนรู
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบารบคี ิวภายในฟารม
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บาย

ค่ํา

นําทานเดินทางสู อุทยานบลูเมาทเทน ชมเขาสามอนงค Three Sister ที่เปนตํานานความรักอันแสนเศราของยักษ
สาวอะบอริจิ้น และชมความงามของวนอุทยานแหงชาติไกลสุดลูกตา นําทานสูสถานีรถรางไฟฟา Railride เพื่อนั่ง
รถรางไฟฟา ซึง่ ดัดแปลงมาจากรถขนถานหินในสมัยกอน และมีความชันถึง 52 องศา วิ่งผานทะลุหุบเขาอันสูงชัน
และใหทานไดขึ้นกระเชาตัวใหมลาสุด Scenic Cableway จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองซิดนีย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Travelodge Hotel หรือเทียบเทา

วันอาทิตยที่ 29 กันยายน 2556

ซิดนีย - กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม จากนั้นอิสระใหทานชมเมืองหรือเลือกซือ้ สินคาจากยานชอปปงตามอัธยา ศัยหรือ
เดินเลนในยานซิตี้เซ็นเตอรใหทานเลือกซื้อผลิตภัณฑเดวิดโจนสจากหางสรรพสินคาดังเดวิดโจนส หรืออิสระให
ทานเลือกเดิน มายเออร หรือควีนส วิคตอเรีย บิวดิ้ง แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย (อาหารกลางวันอิสระ
ตามอัธยาศัย) สมควรแกเวลาใหทานเตรียมตัวเดินทางสูสนามบินนครซิดนีย
17.05 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 472
22.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรุลืม…

กําหนดการเดินทาง
08 – 12
28 – 01
25 – 29

เดือนสิงหาคม 2556
เดือนกันยายน 2556
เดือนกันยายน 2556

อัตราคาเดินทาง
ซิดนีย-บลูเมาทเทน 5 วัน 3 คืน (TG)

25 – 29 กันยายน 2556

ผูใหญราคาทานละ
50,900

ทานที่ประสงคจะพักเดี่ยว เพิ่มทานละ
7,500

ราคานี้ยังไมรวมคาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย ทานละ 4,600 บาท

*** ในการเดินทางในแตละครั้ง จะตองมีจํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ***
*** กรณีผูเดินทางในคณะมีไมถึง 15 ทาน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***
*** โปรแกรมนี้ไมมีแถมกระเปาเดินทางใหนะคะ ***
อัตราคาบริการนี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ
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คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ
คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
คามัคคุเทศกของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท.
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย
คาทําหนังสือเดินทาง Passport
คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน)
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่ม และคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
เอกสารในการยืน่ ขอวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซาใหครบ และสงใหกับทางบริษัทฯ เพื่อทําวีซากอน 21 วันทําการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซาประเทศออสเตรเลีย ตองใชเวลาในการยื่นวีซา 11 วันทําการ) ***
1. สําหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอรตมีอายุเหลือนับจากวันเดินทาง ตองใชงานไดไมต่ํากวา 6 เดือน (กรณีทานที่มีพาสปอรตเลมเกาใหแนบมาดวย)
รูปถายสี 2” จํานวน 2 รูป (ไมสวมแวนตาดํา, แตงกายสุภาพ, ไมเอารูปรับปริญญา, ใสชุดครุย, หรือใสชดุ ราชการ, ไมยมิ้ , พื้น
หลังเปนสีขาว ตองไมเปนลวดลาย และหาม เปนภาพถายที่สแกนจากคอมพิวเตอร)
สําเนาทะเบียนบาน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอรมขอมูลเบอรโทรศัพท มือถือ / เบอรบาน / เบอรที่ทํางาน / ที่อยู เพื่อใชในการยื่นขอวีซา
กรณีที่ผูเดินทางสมรสแลว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา, ( ในกรณีที่คูสมรสเสียชีวิต ) ใบมรณะบัตร
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถามี)
หลักฐานการเงินโดยใชสมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ที่ออกจากธนาคาร ยอนหลัง 6 เดือน อยางใดอยางหนึ่ง เทานั้น!!! ถา
ใหสําเนาสมุดเงินฝากไมสามารถใชยื่นวีซาออสเตรเลียได
หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ทานทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทานั้น)
1. กรณีที่เปนพนักงานบริษัททั่วไป ใชหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว ใชสําเนาทะเบียนการคา (กรณีเปนเจาของและคัดไมเกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
และหนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการ และชื่อผูเดินทางเปนหุนสวน หรือเปนเจาของกิจการดวย
3. กรณีทําธุรกิจสวนตัว (แตไมไดจดทะเบียนการคา) ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
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4. กรณีขาราชการ ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไมสามารถใชสําเนาบัตร
ขาราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ ตอสถานทูตได
2. สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพรอมผูปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และขอ
หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเทานั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทานั้น
3. สําหรับเด็ก ที่ไมไดเดินทางพรอมผูปกครองและอายุไมเกิน 20 ป (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางที่ทําจากที่วาการอําเภอ (ถาเดินทางพรอมบิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่ง ไมตองทํา)
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 15 ป ขอสําเนาสูติบัตร (ไมสามารถใชบัตรประชาชนเด็กได)
สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรือ มารดา
กรณีที่บิดา หรือ มารดาเปนขาราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากตนสังกัดและสําเนาบัตรขาราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถายตั้งแตหนาแรกจนถึงปจจุบัน) ของบิดา หรือ มารดา
สําเนาทะเบียนบานของผูเดินทาง, บิดาและมารดาของผูเดินทาง
4. สําหรับผูใหญที่อายุเกิน 75 ป
ตองซื้อใบประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่เดินทางไปตางประเทศ (จากบริษัทประกันภัย) จากนั้นยื่นเอกสารทั้งหมดเขา
สถานทูตออสเตรเลียไปกอนและจากนั้นสถานทูตจะใหแบบฟอรมการตรวจสุขภาพมาเพื่อนําไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานทูตกําหนดเทานั้น
5. สําหรับบุคคลที่ถือพาสปอรตตางประเทศแตมีถิ่นพํานักอยูในประเทศไทย
กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรตจีน (เลมแดง) ตองใชเวลาพิจารณาผลวีซาอยางนอย 1 เดือน ดังนั้นตองเปลี่ยนเปน
หนังสือเดินทางพาสปอรต (เลมเหลือง) กอน
ทานตองทําการแจงเขา – แจงออก ที่กองตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถยื่นวีซาได (ระยะเวลาในการ
พิจารณาผลวีซาขึ้นอยูกับทางสถานทูต)
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน ***
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 15,000.- บาท ตอ 1 ทาน
กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 45 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท ตอ 1 ทาน
(ชวง ปใหม, สงกรานต)
กรณีที่ลูกคา พักอาศัยอยูตางจังหวัดใหแจงกับทางบริษัทฯใหทราบ ตั้งแตทําการจอง หากลูกคามีความจําเปน ตองออกตั๋ว
เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงใหทางบริษัทฯทราบกอนออกตั๋ว มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการ หรือกอนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไมคืนมัดจํา
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หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาออสเตรเลียไมทันกําหนด
และทางบริษัทฯตองออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกคา
จะตองจายเงินคาทัวรทั้งหมดกอนการออกตัว่ เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ชวงเทศกาล เชน ปใหม สงกรานต ชวงเดือนตุลาคม ตองยกเลิกลวงหนากอน 45 วัน
จะไมเก็บคามัดจํา
กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา
กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเปนตองหัก 50 % ของอัตราคาบริการทั้งหมด
กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย ไมทนั กําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซาของ
ทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
หมายเหตุ
ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูก
ปฏิเสธการเขา หรือ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางทองเที่ยวกับคณะจะใชหนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เลมสีเลือดหมู)
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองได
พิจารณาแลว
บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือบางสวน และบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต งด
ออกวีซาใหกับทาน อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ ดยสารเอง
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตาง
ดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศเหตุการณ
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ เนื่องจากการทองเทีย่ วนี้ เปนการ
ชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฏิเสธ หรือ สละสิทธิ์ใน
การใชบริการนั้นที่ทางทัวรจัดให ยกเวน จะตกลงกันเปนกรณี บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายทีเ่ กิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผเู ดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 10 วัน
**************************************

กรุณากรอกขอมูลตามความจริง
เพื่อประโยชนในการยื่นขอวีซาเขาประเทศออสเตรเลียของทาน
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