ออสเตรเลีย 6 วัน
บริสเบน – เกาะมอร์ตนั (รีสอร์ทแทงกาลูม่า) – “ล่องเรือชมปลาวาฬ”
โกลด์โคสท์ “มูวีเวิลด์” และ “ซีเวิลด์”
กําหนดการเดินทาง

วันอาทิตย์ ที 8 เมษายน พ.ศ. 2561 (1)
21.00 น.
23.59 น.

คณะพร้ อ มกันที สนามบิ นสุ วรรณภู มิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั น 4 พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษทั ฯ บริ เวณแถว D สายการบินไทย เคาน์ เตอร์ 7-12
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย เข้ าประตู 2)
ออกเดินทางสู่บริ สเบน โดยเทียวบิน TG 473

วันจันทร์ ที 9 เมษายน พ.ศ. 2561 (2)
11.50 น.
บ่าย

17.00 น.

คํา

กรุงเทพฯ – บริสเบน

บริสเบน – เกาะมอร์ ตัน (รีสอร์ ทแทงกาลูม่า)

ถึงบริ สเบน เมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ / รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านชมตัวเมือง บริ สเบน เมืองใหญ่อนั ดับสามของออสเตรเลีย ตังอยู่บนฝั งแม่นาบริ
ํ สเบนที
สวยงามราวกับภาพวาด เป็ นเมืองทีเจริ ญเติบโตจากอุตสาหกรรมท่องเทียวจนได้รับสมญานามว่า
“รัฐแห่งการพักผ่อน” ประตูสู่เมืองโกลด์โคสท์ทีมีชือเสี ยง ชมตัวเมืองทีทันสมัยและเป็ นระเบียบ
ของย่านธุรกิจและการค้า
นําท่านล่องเรื อเฟอร์ รีมุ่งสู่ เกาะมอร์ ตัน แหล่งของฝูงโลมาและปลาวาฬหลังค่อมอันเลืองลื อ
นอกจากนันยังเป็ นที ตังของ “แทงกาลูม่า รี สอร์ ท” ซึ งซ่ อนตัวอยู่ท่ามกลางสวนที ตกแต่งอย่าง
สวยงาม รายล้อมด้วยธรรมชาติ ของอุทยานแห่ งชาติ เกาะมอร์ ต ันทังสามด้านของที พักซึ งออก
แบบให้บรรยากาศคล้ายกับเมดิเตอร์เรเนียนสไตล์
ท่ านจะได้สัมผัส กับการ เลียงอาหารโลมา ที อยู่ตามธรรมชาติ ดว้ ยตนเองที สะพานท่ านําของ
รี สอร์ ท ทุ ก ๆ เย็นโลมาปากขวดจะว่ายนํามายังหาดทรายซึ งอยู่ใกล้กบั ท่ าจอดเรื อ เพื อมารอรั บ
อาหารที ป้ อนด้วยมือจากเจ้าหน้าที ทีดูแลและแขกทีมาพักทีรี สอร์ ท ซึ งจะทําให้ท่านตืนตาตืนใจไป
กับสัตว์น่ารักเหล่านี / รับประทานอาหารคํา
นําเข้าทีพัก TANGALOOMA WILD DOLPHIN RESORT หรื อเทียบเท่า

วันอังคารที 10 เมษายน พ.ศ. 2561 (3)
เช้า

เทียง
16.00 น.

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ล่ องเรื อชมฝูงปลาวาฬ ซึ งจะอพยพเข้ามาทีเกาะแห่ งนี ให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์
ใหม่ในการชมปลาวาฬ ทีมาว่ายนําหยอกล้อท่านอยู่ใกล้เรื อ ถือเป็ นความน่ารักและความงดงาม
ทางธรรมชาติ ที หาดู ไ ด้ย าก ซึ งจะได้ชื นชมในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ นายนจนถึ งเดื อ นตุ ล าคมเท่ า นัน
จากนันนําท่านลัดเลาะเส้นทางริ มชายฝั งมหาสมุทรแปซิ ฟิค ด้วยการนังรถยนต์เอนกประสงค์
ขับเคลือน 4 ล้อ (4WD) เพือชมทัศนี ยภาพรอบเกาะ พร้อมทังให้ท่านได้สนุ กสนานกับการ
เล่นสไลเดอร์ บนไม้กระดานเลื อนลงมาจากเนิ นทรายที ขาวสะอาดจากความสู ง 300 ฟุต ด้วย
ความเร็ ว 50 กิ โลเมตรต่ อชัวโมง ถือเป็ นกี ฬาที นิ ยมเล่นกันอย่างมากในออสเตรเลี ย เรี ยกว่า
“โทบ๊ อกแกนนิง” (SAND TOBOGGANING)
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านล่องเรื อกลับสู่ บริ สเบน เมืองศูนย์กลางการธุรกิจของรัฐควีนส์แลนด์
นําท่านเดินทางต่อสู่ โกลด์ โคสท์ เมืองตากอากาศทีมีชือเสี ยงของออสเตรเลีย มีชายหาดสี ทองงาม
อร่ ามทอดยาวเป็ นระยะทางถึง 70 กม. นําทะเลใสสะอาดทีม้วนตัวเป็ นระลอกคลืนซัดชายฝังเป็ น
ริ วน่าชม โกลด์โคสท์นบั ได้วา่ เป็ นสถานทีพักผ่อนชายทะเลทีมีองค์ประกอบดีเยียมสําหรับคนทุก
รุ่ นทุกวัย เนื องจากมีทุกสิ งพร้อมสรรพให้ท่านเลือกสรร ทังโรงแรม อพาร์ ทเม้นท์ ร้านอาหาร
คาสิ โน ไนต์คลับ และสวนสนุกมากมาย
รับประทานอาหารคํา
นําเข้าทีพัก SOFITEL GOLD COAST BROADBEACH HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันพุธที 11 เมษายน พ.ศ. 2561 (4)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

ออสเตรเลีย 6 วัน

โกลด์ โคสท์ “มูวเวิ
ี ลด์ ”

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่โลกแห่งภาพยนตร์ “วอร์ เนอร์ บราเดอร์ มูวีเวิลด์ ” ให้ท่านได้สมั ผัสกับตัวละคร
ทีมีชือเสี ยงมากมาย โดยเฉพาะ บัก บันนี และเพือน ๆ จากการ์ตูนชุดลูนนี ทูนส์ ชมเบืองหลังการ
ถ่ายทํา และเทคนิ คการตัดต่ อตื นเต้นกับการนังรถผจญภัยไปกับ แบทแมน แอดเวนเจอร์ ไรด์
เพลิดเพลินกับการแสดงโลดโผนของตัวแสดงแทนในภาพยนตร์เรื องโปลิศ อคาเดมี
รับประทานอาหารกลางวันภายในมูวีเวิลด์
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งย่านการค้าชื อดังของโกลด์โคสท์บริ เวณ เซิ ร์ฟเฟอร์ พาราไดซ์ ซึ งอยู่ริม
ชายหาด มีร้านค้าต่างๆ มากมาย ทังร้านปลอดภาษี ร้านขายของทีระลึกและร้านขายของจําพวก
ศิลปะท้องถิน
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก

วันพฤหัสบดีที 12 เมษายน พ.ศ. 2561 (5)
เช้า

เกาะมอร์ ตัน – บริสเบน – โกลด์ โคสท์

โกลด์ โคสท์ “ซีเวิลด์ ” – บริสเบน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ “ซี เวิลด์ ” ศูนย์รวมการแสดงพันธุ์สัตว์นาที
ํ ใหญ่ทีสุ ดในประเทศออสเตรเลีย นังรถไฟ
รางเดี ยวชมบริ เวณรอบๆ ก่อนชมการแสดงของปลาโลมา หรื อแมวนําที ได้รับการฝึ กฝนเป็ น
อย่างดี
หน้า 2

เทียง
บ่าย

คํา

สนุ กสนานกับการแสดงสกี นาผาดโผน
ํ
นังรถไฟเหาะและเครื องเล่นที ได้รับการกล่าวขานว่า
ตืนเต้นเป็ นอย่างยิง คือ สามเหลียมเบอร์ มิวด้า (BERMUDA TRIANGLE) มีเวลาอิสระให้ท่าน
เลือกซื อของฝากหรื อสนุกกับเครื องเล่นต่าง ๆ มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับสู่บริ สเบน นําท่านสู่ ควีนสตรี ทมอลล์ แหล่งช้อปปิ งใจกลางเมืองบริ สเบน มีทงร้
ั าน
ขายของที ระลึก ร้านค้าปลอดภาษี ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ และร้านขายผลิตภัณฑ์ของเดวิด
โจนส์ซึงท่ านสามารถเลือกซื อครี มบํารุ งผิวไวตามิ นอีทีโด่งดังได้ อิสระให้ท่านสนุ กสนานกับ
การเลือกซื อสิ นค้านานาชนิด
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพักโรงแรม NOVOTEL BRISBANE หรื อเทียบเท่า

วันศุกร์ ที 13 เมษายน พ.ศ. 2561 (6)
เช้า

14.00 น.
20.20 น.

บริสเบน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดิ นทางสู่ โลนไพน์ โคอาล่ าพาร์ ค สถานอนุ รักษ์โคอาล่าที ใหญ่ทีสุ ดในโลก ท่านจะได้
สัมผัส โคอาล่ า อย่ า งใกล้ชิ ด และทํา ความรู ้ จ ักกับ สั ต ว์พื นเมื อ งที แสนน่ า รั ก ของออสเตรเลี ย
หลากหลายชนิด เช่น วอมแบท นกอีมู จิงโจ้ และสัตว์ต่างๆ อีกมากมาย พร้อมชมโชว์ตดั ขนแกะ
ทีมีชือเสี ยง ได้เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินบริ สเบน
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทียวบิน TG 474
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
20,000.- 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 6 วัน

หน้า 3

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 18 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 6 วัน
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