ซิดนีย์ – พอร์ ตสตีเฟ่ น – บลูเม้ าท์ เท่ น
เมลเบิร์น – เกาะฟิ ลลิป
กําหนดการเดินทาง
วันศุกร์ ที 13 เมษายน พ.ศ. 2561 (1)
16.30 น.

19.20 น.

คณะพร้ อ มกันที สนามบิ นสุ ว รรณภู มิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั น 4พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษทั ฯ บริ เวณแถว D สายการบินไทย เคาน์ เตอร์ 7-12
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย เข้ าประตู 2)
ออกเดินทางสู่ซิดนีย ์ โดยเทียวบิน TG 475

วันเสาร์ ที 14 เมษายน พ.ศ. 2561 (2)
07.20 น.

เทียง

กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

ซิดนีย์ (นําชมเมือง)

ถึงซิดนีย์ มหานครใหญ่ของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์
นําท่านชม ซิ ดนีย์ อควาเรี ยม (Sydney Aquarium) พิพิธภัณฑ์สัตว์นาขนาดใหญ่
ํ
และมีผเู ้ ข้าชม
มากที สุ ดแห่ งหนึ งของโลก สัมผัสกับชี วิตสัตว์โลกใต้ทะเลของออสเตรเลียกว่า 5,000 ชนิ ด
โดยสามารถเดินผ่านอุโมงค์ขนาดใหญ่ทีมีฉลามขาว และปลากระเบนตัวขนาดมหึ มาว่ายวนเวียน
อยู่รอบตัวท่าน พร้อมทังชื นชมความงามอันน่าพิศวงของปลาจากเขตร้อนทีมีสีสันสดสวย และ
มนต์เสน่ห์ของแนวหิ นประการังทีมีชีวิตใน เกรท แบร์ ริเออร์ รี ฟ ดิสเพลย์
รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของนครซิ ดนียบ์ น “ซิดนีย์ทาวเวอร์ ”

บ่าย

คํา

นําท่านชมนครซิ ดนี ย ์ ผ่านชมย่าน “เดอะร็ อค” จุดชุมชนแรกของออสเตรเลีย ถ่ายรู ปกับ ซิ ดนีย์
ฮาเบอร์ บริ ดจ์ (Sydney Harbour Bridge) สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ งของตัวเมืองพร้อมภาพสวยงาม
ของอ่าวซิ ดนีย ์ ผ่านชม โรงละครโอเปร่ า (Sydney Opera House) หลังมหึ มาสถาปั ตยกรรมทีเป็ น
เอกลักษณ์สวยสะดุดตาริ มอ่าวซิ ดนีย ์ โดยฝี มือ ยอร์น อุทซอง สถาปนิ คชาวเดนมาร์ ค และยังเป็ น
ผลงานชนะเลิศการประกวดจากการออกแบบของสถาปนิ กทัวโลกซึ งเป็ นโครงสร้ างรู ปทรง
คล้ายใบเรื อซ้อนๆกันใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 14 ปี จากนันนําท่าน ล่ องเรื อ ชมความงามของ
อ่าวซิ ดนียซ์ ึ งเป็ นอ่าวทีสวยงามแห่งหนึงในโลก
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก RYDGES WORLD SQUARE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันอาทิตย์ ที 15 เมษายน พ.ศ. 2561 (3)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ พอร์ ตสตีเฟ่ น (Port Stephen) เมืองสวยงามทางตอนเหนื อของซิ ดนี ยโ์ ดยรถ
โค้ชปรับอากาศ แล้วนําท่านล่องเรื อ The Moonshadow dolphin watch cruise เพือชม
บรรยากาศทีสวยงามของพอร์ตสตีเฟ่ น และฝูงปลาโลมาทีมาอาศัยอยูบ่ ริ เวณอ่าวมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านลัดเลาะเส้นทางริ มชายฝังมหาสมุทรแปซิ ฟิค สนุกสนานกับการนังรถยนต์อเนกประสงค์
ขับเคลือน 4 ล้อ (4WD) บนหาดทรายสี ขาว (SAND DUNE) ทีถูกลมและธรรมชาติสร้างขึนเป็ น
เนินสูงชาวออสเตรเลียถือเป็ นการผจญภัยกับรถสมรรถนะสูงทีถูกสร้างขึนมาเพือนํานักท่องเทียว
ให้ได้รับความสนุกสนานและความตืนเต้นอย่างท้าทาย แล้วออกเดินทางกลับสู่ซิดนีย ์
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก

วันจันทร์ ที 16 เมษายน พ.ศ. 2561 (4)

เช้า

เทียง
บ่าย

ซิดนีย์ – พอร์ ตสตีเฟ่ น – ซิดนีย์

ซิดนีย์ – บลูเม้ าท์ เท่ น – เมลเบิร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ ฟี ทเธอร์ เดล ไวลด์ ไลฟ์ ปาร์ ค (Featherdale Wildlife Park) เป็ นสวน
สัตว์เปิ ดขนาดใหญ่ ท่ านสามารถเดิ นสํารวจเพือชมการดํารงชี วิตของสัตว์ป่า และสัมผัสสัตว์
พืนเมืองของออสเตรเลียที ปล่อยให้อาศัยอยู่กนั ตามธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิ งโจ้
วอมแบท นกอีมู สัตว์หายากอย่างทัสแมเนี ยลเดวิล จระเข้นาเค็
ํ ม และบรรดาสัตว์น่ารัก แสนรู ้
ต่างๆ อีกมากมาย และยังมีร้านค้าขายของให้ท่านได้เลือกซื อไว้เป็ นทีระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ น (Blue Mountains) เทือกเขาอันกว้างใหญ่ไพศาล
ที มี ท ัศ นี ย ภาพอันสวยงามและอากาศบริ สุ ทธิ มี นําตกสายธารไหลริ นจากผาสู งสู่ หุ บ เขาผ่า น
ป่ าดงดิบเขียวขจีไปยังแม่นาไหลลึ
ํ
กตามซอกเขาต่างๆ ชมความงามประหลาดของธรรมชาติทีให้

ออสเตรเลีย 7 วัน TG

หน้า 2

คํา
20.15 น.
21.50 น.

กําเนิ ดเทื อกเขาสามลูกมาอยู่เรี ยงกันจนถูกขนานนามว่า “Three Sisters” จากนันนําท่ าน
สนุกสนานกับการนังกระเช้า “Scenic Skyway” กระเช้าลอยฟ้ าระหว่างหุ บเขา เทคโนโลยีใหม่
ล่าสุ ด สะดวก ปลอดภัยโดยกระเช้าเป็ นกระจกใสรอบด้านรวมถึงพืนทียืน ท่านสามารถมองเห็น
นําตกซึ งอยูเ่ บืองล่าง รวมทังชมทัศนียภาพทีน่าตืนตาตืนใจสองข้างทางได้อย่างชัดเจน
รับประทานอาหารคํา จากนันนําท่านเดินทางสู่สนามบินซิ ดนีย ์
ออกเดินทางสู่เมลเบิร์น โดยเทียวบิน QF 487
ถึงเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรี ย
*** (หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
นําเข้าทีพัก CROWN PROMENADE HOTELหรื อเทียบเท่า

วันอังคารที 17 เมษายน พ.ศ. 2561 (5)

เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

เมลเบิร์น – เกาะฟิ ลลิป – เมลเบิร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ Warrook Cattle Farm ท่านจะได้สัมผัสกับชี วิตในฟาร์ มของออสเตรเลีย
อย่างใกล้ชิด ชมการแสดงการตัดขนแกะ การทํางานของสุ นขั เลียงแกะแสนรู ้ และการรี ดนมวัว
พร้อมทังสามารถให้อาหารแก่จิงโจ้และถ่ายรู ปไว้เป็ นทีระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางสู่ เกาะฟิ ลลิป (Phillip Island) เกาะเล็กๆ ทางตอนใต้ของเมลเบิร์นซึ งใช้เป็ นทีในการ
สงวนและอนุ รักษ์พนั ธุ์สัตว์หายากในออสเตรเลีย อาทิ เช่ น หมีโคอาล่า จิ งโจ้ แมวนํา เพนกวิน
ชมทิวทัศน์อนั งดงามของแปซิ ฟิคใต้ก่อนเข้าสู่ เขตอนุ รักษ์พนั ธุ์นกเพนกวิน เพือชมความน่ารัก
ของเหล่านกเพนกวินทีออกไปหากินในท้องทะเลตังแต่เช้ามืด และจะกลับเข้ามาในรังของตัวเอง
ในตอน พระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ า ท่านจะเห็นภาพน่ารักๆ ของหมู่นกเพนกวินทีเดินกลับขึนมาจาก
ทะเลพร้อมๆ กัน จนได้รับการขนานนามว่า “เพนกวินพาเหรด”
รับประทานอาหารคํามืออร่ อยกับ “กุ้งมังกร” (Lobster) พร้อมดืมไวน์ทีเกาะฟิ ลลิป
จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่เมลเบิร์น / นําเข้าทีพัก

ออสเตรเลีย 7 วัน TG

หน้า 3

วันพุธที 18 เมษายน พ.ศ. 2561 (6)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา
23.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํา ท่ า นชมเมื อ งเมลเบิ ร์ น ผ่ า นชมตึ ก ที ทํา การของรั ฐ วิ ค ตอเรี ย ซึ งสวยที สุ ด ในออสเตรเลี ย
ชมโบสถ์เซนต์แพททริ คในสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค จากนันชม กระท่ อมบ้ านเกิดของกัปตัน
เจมส์ คุก (Captain Cook's Cottage) นักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลกผูค้ ้นพบทวี ป
ออสเตรเลีย กระท่อมหลังนี ถูกขนย้ายจากอังกฤษมาสร้างขึนใน สวนฟิ ตซรอย สวนสาธารณะ
ร่ มรื นใจกลางเมือง แล้วชมทัศนียภาพโดยรอบของเมลเบิร์นจาก “อนุสาวรี ย์ทหารนิรนาม”
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเทียวชม Queen Victoria Market ตลาดจําหน่ายสิ นค้าพืนเมืองหลากหลายชนิ ดของ
ออสเตรเลีย มีร้านค้าต่างๆ มากกว่า 1,000 ร้าน ตังแต่ผลิตภัณฑ์เกษตร สิ นค้าหัตถกรรม แฟชัน
เครื องแต่ งกาย อาทิ เช่ น เสื อผ้าขนสัตว์ เสื อกันหนาว เครื องหนังต่ างๆ นําผึง และผลไม้เมื อง
หนาวทังสด-แห้ง
รับประทานอาหารคํา ได้เวลานําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทียวบิน TG 462

วันพฤหัสบดีที 19 เมษายน พ.ศ. 2561 (7)
06.00 น.

เมลเบิร์น – กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี หรือ ซี)

*** หมายเหตุ ***
ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรื อออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึง เพราะ หนังสือเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียวได้


ระเบียบการสํ ารองทีนัง ** (โทรศัพท์ ติดต่ อหมายเลขภายใน 146)
1. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
30,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์


ออสเตรเลีย 7 วัน TG

หน้า 4

หลักฐานประกอบการยืนวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
1. หนังสื อเดินทาง : ต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่างสําหรับทําวีซ่าประมาณ 5 หน้า
(ใช้หนังสื อเดินทางเล่มเก่าประกอบด้วย ถ้ามี)
2. รู ปถ่ายปั จจุบนั (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 นิ ว จํานวน 2 รู ป เป็ นภาพสี หรื อขาวดํา (ฉากหลังเป็ นสี ขาว
เท่านัน) ไม่มีลวดลาย หน้าตรง ไม่ใส่ แว่น ห้ ามใช้ รูปถ่ายทีถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรื อโพลาลอยด์และรู ปถ่าย
รับปริ ญญา
3. หลักฐานแสดงสถานะภาพการทํางาน 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ) (อย่างใดอย่างหนึ งดังข้างล่างนี )
 ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์ทีมีชือผูเ้ ดินทาง
 พนักงาน ใช้จดหมายรับรองการทํางาน ซึงระบุวนั เริ มทํางาน ตําแหน่ง เงินเดือน วันลา (ภาษาอังกฤษ)
 ข้ าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากต้นสังกัดเช่นเดียวกับพนักงาน (หนังสื อเดินทางข้าราชการจะใช้
ในกรณี ดูงานเท่านัน ไม่สามารถยืนวีซ่าท่องเทียวได้)
 เกษียณอายุ ใช้สาํ เนาบัตรข้าราชการบํานาญ หน้าและหลังของบัตร
 นักเรี ยน ตังแต่ระดับอนุบาล-นักศึ กษา ใช้จดหมายรับรองการเป็ นนักเรี ยนจากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัย
(ภาษาอังกฤษ)
 แม่ บ้าน ใช้ทะเบียนสมรส และเอกสารของสามีประกอบด้วยดังนี จดหมายการทํางาน สําเนาสมุดเงินฝาก
ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินส่ วนตัว 1 ชุด
- สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อสมุดบัญชีเงินฝากประจําของผูเ้ ดินทาง ตัวจริ ง พร้ อมสําเนาโดยละเอียด
ทุกหน้ า ในกรณี สมุดบัญชี เล่มปั จจุบนั มีอายุไม่ถึง 6 เดือน ให้นาํ สมุดบัญชี เล่มเก่าแนบมาด้วย (ในกรณี
ผูส้ มัครยืนสมุดบัญชีเงินฝากเป็ นหลักฐาน จะได้รับสมุดคืนภายหลังจากทราบผลวีซ่าแล้ว)
***เด็กอายุตํากว่ า 18 ปี บริ บูรณ์ ใช้ สมุดบัญชีของบิดา-มารดาได้ ***
- หรื อผูส้ มัครสามารถใช้หนังสื อรับรองเงิ นฝากจากธนาคารซึ งแสดงสถานะภาพการเงิ นในระยะเวลา 6
เดือนทีผ่านมาเป็ นอย่างน้อย (ไม่สามารถใช้บญั ชีบริ ษทั หรื อบัญชีบุคคลอืนได้)
5. กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี บริ บูรณ์ หากไม่ได้เดินทางกับผูป้ กครองท่านใดท่านหนึ ง หรื อ ทังสองท่าน ต้องมี
จดหมายยินยอมให้เดิ นทางไปต่างประเทศจากบิ ดา-มารดา ซึ งขอแบบฟอร์ มจดหมายนี ได้จากอําเภอเท่านัน
พร้อมแนบเอกสารของบิดามารดาโดยละเอียด
6. สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาสูติบตั ร (กรณี เด็กอายุไม่ถึง 15 ปี ) 1 ชุด
7. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
8. สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 1 ชุด
9. สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
10. บุคคลทีมีอายุ 70 ปี ขึนไป ต้องขอใบรับรองแพทย์ และหลักฐานประกันสุ ขภาพ


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์
ออสเตรเลีย 7 วัน TG
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