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9 วัน อันซีน ออสเตรเลีย แกรนด์ ทวั ร์
(เกรตแบริเออร์ รีฟ– เอเยอร์ สร็อค – เพิร์ท – พิงค์ เลค)

โปรโมชั่นพิเศษ...สายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิก แอร์ เวย์ ส

134,500 บาท
(ไม่ รวมวีซ่าออสเตรเลีย, รวมทิปทุกอย่ างแล้ว, บินภายใน 3 เที่ยว)
แคนส์ – อุทยานบาร์ รอน จอร์ จ – แนวปะการังเกรตแบรริเออร์ รีฟ (Great Barrier Reef) – เอเยอร์ สร็อค
(โขดหินอูลูรู) – อลิซสปริงส์ – พอร์ ตเกเกอร์ รี่ – พิงค์เลค (ทะเลสาบสี ชมพู) – เพิร์ท

18 – 26 มิ.ย. 2562 / 9 – 17 ก.ค. 2562 / 6 – 14 สิ งหาคม 2562
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9 วัน อันซีน ออสเตรเลีย แกรนด์ ทวั ร์
(เกรตแบริเออร์ รีฟ– เอเยอร์ สร็อค – เพิร์ท – พิงค์ เลค)
กรุงเทพมหานคร
13.00 น.
16.00 น.

19.55 น.
21.30 น.

คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์
M 6- M16 สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ ย ์ แปซิฟิก แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ CX712 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.45 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารบริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ
จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่
เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องสู่เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลีย
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบินแคนส์ (CNS) โดยเที่ยวบิน CX147
(ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชัว่ โมง)
แคนส์ – อุทยานบาร์ รอน จอร์ จ (มรดกโลก) – นั่งรถไฟสายโรแมนติก (พักค้าง 2 คืน)

06.35 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองแคนส์ (CNS) ประเทศออสเตรเลีย
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กฎหมายออสเตรเลียไม่อนุญาตให้นาํ เข้า อาหารสด และพืชผัก)
นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองแคนส์ (Cairns) เป็ นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1.2 แสนคน และเป็ นเมือง
ศูน ย์ก ลาง (Major Centre) ของ Tropical North Queensland ซึ่ งเป็ นประตู สู่ The Great Barrier Reef,
Rainforest ที่ เขียวชะอุ่ม รวมถึงชายหาดสวยงามมากมาย นําท่านเดินทางสู่ อุทยานบาร์ รอน จอร์ จ (Baron
Gorge National Park) ซึ่งเป็ นอุทยานป่ าชื้นที่เรี ยกได้ว่าเป็ นพื้นที่มรดกโลก (World Heritage Area) นําท่าน
ถ่ายรู ปกับนํ้าตกบาร์รอน (Barron Falls) จากนั้นนําท่านชมอ่างเก็บนํ้าคอปเปอร์โลด (Copperloade Dam) หรื อ
รู ้จกั กันในนามทะเลสาบมอริ ส (Lake Morris) ซึ่งเป็ นทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในแถบทางตอนเหนื อของ
ออสเตรเลีย จากนั้นนําท่านชมนํ้าตกอีกแห่งที่มีความสวยงามในบริ เวณนี้คือ นํ้าตกเซอร์ ไพร์ ส (Surprise Fall)
ซึ่งเป็ นนํ้าตกที่ไหลผ่านชั้นหินหลายชั้น และ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกอีกด้วย
อิสระให้ท่านได้สมั ผัสธรรมชาติอีกหนึ่งรู ปแบบของออสเตรเลีย ธรรมชาติที่ได้รับการยกย่องและอนุ รักษ์ใน
ฐานะมรดกโลก (World Heritage)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านสัมผัสบรรยากาศนัง่ รถไฟสายโรแมนติก ชื่นชมธรรมชาติของป่ าฝน แม่น้ าํ ทะเลสาบ กับการนั่งรถไฟ
สาย Kuranda Scenic Railway Heritage Class ซึ่งเป็ นรถไฟที่จะนําท่านชมบรรยากาศป่ าชื้นของออสเตรเลีย
โดยทางรถไฟจะลัดเลาะผ่านสถานที่สวยงามทางธรรมชาติของผืนป่ าทางตอนเหนือของออสเตรเลียแห่ งนี้ ให้
ท่านได้เก็บภาพความสวยงามสองข้างทางตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านกลับสู่เมืองแคนส์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Holiday Inn Cairns Hotel **** หรื อเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
เกรตแบร์ ริเออร์ รีฟ – ดานา้ ดูปะการัง (Snorkeling)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสัมผัสประสบการณ์นงั่ เรื อเยือนเกรตแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef) เป็ นหินปะการังที่ยาวที่สุดใน
โลก ยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศออสเตรเลีย หรื อตอนใต้ของทะเล
คอรัล เริ่ มตั้งแต่แหลมยอร์ก (Cape York) ซึ่งอยูไ่ กลขึ้นไปทางเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ ลงมาถึงบันดะเบอร์ ก
(Bundaberk) ทางตอนใต้ ครอบคลุมดูแลพื้นที่ 215,000 ตารางไมล์ หรื อ 345,000 ตารางกิโลเมตร ของน่ านนํ้า
รอบ ๆ แนวปะการัง และแนวปะการังใหญ่แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ แนวปะการังเหนื อ (Northern Reef) หมู่
เกาะวิตซันเดย์ (Whitsunday Island) และแนวปะการังใต้ (Southern Reef) แนวปะการัง มีสิ่งชีวิตมากมาย ทั้ง
ปะการั งชนิ ดอ่อน และชนิ ดแข็ง สี สวยกว่า 350 ชนิ ด ตลอดจนปลา และสิ่ งมีชีวิตในทะเลที่ต่าง ๆ อีก 1500
ชนิด ด้วยความเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขนาดมหึ มา จึงได้รับการพิจารณาจากองค์การ UNESCO ให้
อนุรักษ์เป็ นมรดกโลก (World Heritage List) และอาจเป็ นเพราะความสัมพันธ์ทางระบบนิ เวศซึ่งมรดกโลก
มหึ มานี้ ยังเป็ นที่ อยู่ให้ก ับสิ่ งมีชีวิต ต่ าง ๆ อีก ทั้งปลา หอย งู ปลาวาฬ เต่ า รวมแล้ว มากกว่า 6,000 ชนิ ด
นอกจากนี้ยงั พบว่าเป็ นบริ เวณที่มีพยูนอาศัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อ

บ่าย

นําท่านดํานํ้าดูปะการัง (Snorkeling) บริ เวณเกรตแบร์ ริเออร์ รีฟ แนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นถิ่นที่
อยู่อาศัยของสัตว์น้ าํ ใต้ทะเลหลากหลายชนิ ด ให้ท่านได้ตื่ นตาตื่นใจกับโลกใต้ทะเลที่มีความสวยงามไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าป่ าบนผืนแผ่นดิน สมควรแก่เวลานําท่านกลับสู่ท่าเรื อเมืองแคนส์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Holiday Inn Cairns Hotel **** หรื อเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
แคนส์ – เอเยอร์ สร็อค (โขดหินอูลูรู)

เช้า
05.00 น.
07.00 น.
09.25 น.

รับประทานอาหารแบบ Breakfast Box
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองแคนส์เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินเมืองแคนส์ สู่สนามบินเอเยอร์สร็ อค โดยเที่ยวบิน QF1851
เดินทางถึงสนามบินเอเยอร์สร็ อค
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอูลูรู-คาตา ทจูทา" (Uluru-Kata Tjuta National Park) อุทยานแห่ งชาติที่มี
ชื่อเสียงของดินแดนนอร์ เทิร์นเทร์ ริทอรี (Northern Territory) ดินแดนที่ครอบคลุมพื้นที่ ทางตอนเหนื อและ
ตอนกลางของทวีปออสเตรเลีย (Australia Continent) มีเมืองดาร์วิน (Darwin) เป็ นเมืองหลวงของดินแดนทาง
ตอนเหนื อ อุทยานแห่ งชาติ อูลูรู -คาตา ทจู ทา เป็ นอุทยานที่ มีรู ปโฉมพิเศษทางธรณี วิทยาที่ มีค วามเด่น อยู่
ท่ามกลางที่ราบทรายแดงแห้งแล้งอันกว้างใหญ่ไพศาลของ ออสเตรเลียตอนกลาง และได้รับการประกาศให้
เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ในปี 1987 โดยมี โขดหิ นอูลูรู (Uluru) หรื อ หิ นแอร์ ส (Ayers
Rock) และ คาตา ทจูทา (Kata Tjuta) เป็ นจุด ท่ องเที่ ยวที่ สาํ คัญและยังเป็ นส่ ว นของระบบความเชื่ อทาง
ประเพณี ของสังคมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกด้วย นําท่านชมและถ่ายรู ปกับหิ น อูลูรู (Uluru) เป็ นหิ น
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ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอะบอริ จินิส หรื อ อะนานู ซึ่งเป็ นขนเผ่าพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย โดยภูเขาแห่ งนี้ มี
อายุมากว่า 40,000 ปี เป็ นเขาเดี่ ยวที่ ใหญ่ที่สุด ในโลก เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ที่เกิ ดตามปรากฏการณ์ ธรรมชาติ
เนื่ องจากมีลกั ษณะเป็ นก้อนหิ นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เชื่อกันว่า ก้อนหิ นดังกล่าวนี้ เกิดจากแรงดันใต้พ้ืนดิ น
ผลักดันก้อนหินขึ้นมา เหนือพื้นแผ่นดินเมื่อประมาณ 650 ล้านปี ที่แล้ว อูลูรู มีขนาดใหญ่ถึง 3 ตารางกิโลเมตร
สูง 345 เมตร และรอบฐานยาว 9.4 กิโลเมตร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อะบอริ จิน (Aboriginal Art & Culture Center) ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่
ของชาวอะบอริ จิน ซึ่งเป็ นชนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลีย ได้เวลาอิสระให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์ตกดิน
พร้อมเก็บภาพความสวยงามยามพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้า ณ แนวเขาอูลูรู ให้ท่านได้ดื่มดํ่ากับทัศนียภาพยามพลบ
คํ่า สมควรแก่เวลานําท่านกลับสู่โรงแรมที่พกั

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Desert Gardens Hotel Ayer Rock**** หรื อเทียบเท่า
เอเยอร์ สร็อค – อลิซสปริงส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์ข้ ึนผ่านเอเยอร์ สร็ อค หรื อ เนิ นเขาอูลูรู ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งทัศนี ยภาพยามเช้าที่ไม่
ควรพลาด มีเวลาในให้ท่านได้เดินเล่นยามเช้า เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ และเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ
ยามเช้า ท่านอาจจะมีโอกาสได้พบเห็นสัตว์น่ารักๆที่อาศัยอยูภ่ ายในบริ เวณนี้ เช่น จิงโจ้ หรื อ นกกระจอกเทศ
รวมถึงนกนานาชนิ ด ซึ่งอาศัย ตามธรรมชาติในบริ เวณนี้ ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองอลิซสปริ งส์ (Alice
Springs)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดิน ทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางประวิติศาสตร์ ทางการแพทย์ ของศูน ย์การบินทางการแพทย์แห่ งอลิซ
สปริ งส์ ซึ่งที่นี่ ท่านจะได้ชมเครื่ องบินเล็กที่ใช้ในการให้บริ การทางการแพทย์ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และศูนย์การบินนี้ ต้ งั ขึ้นเสมือนเป็ นมูลนิ ธิที่ไม้ได้หวังผลกําไร อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพต่างๆตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกพักผ่อนอิริยาบถในร้านคาเฟ่ ที่มีให้บริ การในศูนย์แห่ งนี้ ได้เวลานําท่าน
ผ่านชมเมืองอลิซสปริ งส์ อีก

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Mercure Alice Springs Resort **** หรื อเทียบเท่า
อลิซสปริงส์ – เจรัลด์ ตนั

เช้า
09.30 น.
11.00 น.
17.30 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่สนามบินอลิซสปริ งส์ เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินอลิซสปริ งส์ สู่สนามบินเจรัลด์ตนั โดยเที่ยวบิน QF1935/QF1620
อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินเพิร์ท
เดินทางถึงสนามบินเจรัลด์ตนั

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Edge Resort Kalbarri Hotel**** หรื อเทียบเท่า
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เจรัลด์ ตนั – พอร์ ตเกเกอร์ รี่ – พิงค์เลค (ทะเลสาบสีชมพู) – เพิร์ท
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเที่ยวชมเมืองเจรัลด์ตนั (Geraldton) เมืองชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลีย เป็ นเมืองเล็กๆที่มีความโดด
เด่นน่ ารัก แต่ มีความสําคัญมากเนื่ องจากเป็ นเมืองที่มีท่าเรื อหลักทางฝั่งตะวันตกของออสเตรเลีย และเป็ น
ท่าเรื อพาณิ ชย์ที่ใช้ในการขนส่ งสิ นค้าเข้า -ออก ประเทศออสเตรเลียอีก ด้วย นําท่ านเข้าชมอณุ สรณ์ สถาน
HMAS Sydney II Memorial ซึ่งเป็ นอนุสรณ์สถานที่มีลกั ษณะเป็ นโดม สร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงการสูญเสียลูกเรื อ
กว่า 645 คนในปี 1941 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นนําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เจรัลด์ตนั (Geraldton
Museum) ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์จ ัด แสดงเศษซากเรื อที่อปั ปางและสามารถกู้ข้ ึ นมาได้ใกล้เมืองเจรั ลด์ต ัน
นอกจากนี้ ยังมีห้องจัด แสดงวิถีชีวิตและการดําเนิ น การชีวิตของชาวออสเตรเลียในแถบตะวันตก นําท่าน
เดินทางสู่ พอร์ตเกเกอร์รี่ (Port Gregory) ซึ่งเป็ นเมืองอันเป็ นที่ต้ งั ของทะเลสาบสี ชมพู (Pink lake) ซึ่งนับเป็ น
ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งของออสเตรเลีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ำ

คํ่า

นําท่านสัมผัสความสวยงามของทะเลสาบสีชมพู (Pink Lake) หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ Hutt Lagoon ทะเลสาบอัน
เลื่องชื่อของออสเตรเลียตะวันตก ซึ่งตั้งอยูใ่ กล้กบั มหาสมุทรอินเดีย เป็ นทะเลสาบนํ้าเกลือใกล้ชายฝั่งทะเล อยู่
ทางเหนือของปากแม่น้ าํ ฮัท นํ้าในทะเลสาบกลายเป็ นสีชมพูเนื่องจากสาหร่ ายที่อยูใ่ นนํ้าสองชนิดผลิตสารออร์
แกนิคสีแดงส้มที่สามารถใช้เป็ นสีผสมอาหาร เรี ยกว่าเบต้า แคโรทีน ซึ่งใช้เป็ นสีผสมอาหารและยา ทําให้ ฮัท
ลากูน เป็ นทะเลสาบที่มีฟาร์มสาหร่ ายขนาดใหญ่ระดับโลกที่สามารถผลิตสี ผสมอาหาร ทะเลสาบขนาดกว้าง
2 กิโลเมตรและยาว 14 กิโลเมตร ซึ่งแยกออกจากมหาสมุทรอินเดียโดยมีแนวสันทรายกั้น ฮัทลากูนนั้นจะมีน้ าํ
ทะเลไหลซึมไปที่สนั กั้นนํ้า การระเหยของนํ้าทะเลทําให้เกิดเกลือล้นออกมา จึงทําให้ระดับเกลือสู งขึ้นตลอด
ปี สําหรับทะเลสาบพิงค์เลค หรื อ ฮัท ลากูน แห่ งนี้ เป็ นที่รู้จกั กันไปทัว่ โลกเนื่ องจากใช้เป็ นฉากหลังในการ
ถ่ายโฆษณาของเครื่ องสําอางชื่อดังอย่าง Lancome ในปี 2016 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ
ทะเลสาบสีชมพูได้อย่างเต็มที่ ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองเพิร์ท (Perth)

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
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นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Mercure Hotel Perth **** หรื อเทียบเท่ า
แปด
เช้า

เพิร์ท – ฮ่ องกง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่ านเที่ ย วชมเมืองเพิร์ท (Perth) เมืองหลวงแห่ งรั ฐเวสเทิร์น ออสเตรเลี ย เป็ นเมืองที่ ได้ชื่อว่ามีช่วงเวลา
กลางวันยาวนานที่สุดในออสเตรเลีย ทําให้ผอู ้ ยูเ่ มืองนี้สามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้ยาวนานและสนุกสนาน
ยิง่ ขึ้น นําท่านแวะถ่ายรู ปกับศาลาว่าการประจําเมือง (Government House) อาคารทรงโกธิคที่สร้างขึ้นเมื่อปี
ค.ศ.1859 เป็ นหนึ่ งในอาคารที่ งดงามที่สุดในเมืองเพิร์ท ได้เวลานําท่านแวะชม ลอนดอนคอร์ ต (London
Court) เป็ นอาคารทรงทิวดอร์ สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ปั จจุบนั กลายเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อและ
แหล่งถ่ายรู ปยอดฮิต นอกจากนี้ยงั มีนาฬิกาที่ทุกๆ 15 นาที จะมีอศั วินกับมังกรออกมาสู ้กนั ให้ดูอย่างน่ าตื่นตา
ตื่นใจ จากนั้นนําท่านสู่ สวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค (Kings Park) ซึ่งตั้งอยูบ่ นเนินสูงใจกลางเมือง เราสามารถชม
วิวสวยๆในมุมสูงๆของเมืองเพิร์ทได้จากคิงส์ปาร์คแห่งนี้ นอกจากนั้นสวนสาธารณะใจกลางเมืองนี้ ยงั เต็มไป
ด้วยพันธุไ์ ม้นบั พันชนิดเลยทีเดียว ได้เวลานําท่านสู่ ทะเลสาบมองเกอร์ ชื่นชมกับหงส์ดาํ ซึ่งเป็ นสัตว์ทอ้ งถิ่น
และสัญลักษณ์ของเมืองเพิร์ท นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ หอระฆังหรื อเบลทาวเวอร์ (Bell Tower) ชมทัศนี ยภาพ
อันงดงามบริ เวณริ มอ่าว ผ่านแม่น้ าํ สวอนแม่น้ าํ สายหลักของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่ าแก่ต่างๆ
ก่อนนําท่านเดินทางสู่ท่าเรื อ นําท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรื อชมแม่น้ าํ สวอน (Swan Lake cruise) ชมความ
งามริ มแม่น้ าํ สวอนที่กว้างใหญ่ดงั่ ทะเลสาบ ให้ท่านได้สมั ผัสความสวยงามของเมืองปากแม่น้ าํ สวอน เมืองที่
สําคัญสมัยอดีตจนกระทัง่ ปัจจุบนั อาคารบ้านเรื อนที่สร้างขึ้นในสถาปั ตยกรรมยุคเก่าแก่ ทั้งร้านอาหารและ
ภัตตาคารถูกตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศท้องทะเล อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านชม โมนูเม้นท์ ฮิลล์ (Monument Hill) ซึ่งมีความสูงถึง 14 เมตร ก่อสร้างโดยดอนนี่บรู คสโตน ด้วยเงิน
งบประมาณของประชาชนเมืองฟรี แมนเทิลในปี 1928 เป็ นศูนย์กลางที่เป็ นเนิ นเขาไว้สาํ หรับเป็ นที่ระลึกของ
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ทหารหาญ 59,330 คนที่ พลีชีพตนเองในสงครามโลก จากนั้นนําท่านชม อาคารราวนด์เฮาส์ สิ่ งก่อสร้างรู ป
ทรงกระบอกที่สร้างอยูบ่ นเนินเขาเตี้ยๆ ริ มฝั่งทะเล สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1831 ใช้เป็ นที่คุมขังผูท้ ี่ทาํ ผิดกฎหมาย
ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อประมงประจําเมือง (Fisherman Harboir) และให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าราคาถูก
จําหน่ายตั้งแต่ผกั และผลไม้ จนถึงของเก่าและของที่ระลึกมากมาย (ตลาดฟรี แมนเทิลเปิ ดศุกร์ -อาทิตย์) จากนั้น
อิสระให้ท่านเดินเล่นไปบนเมืองแห่งประวัติศาสตร์ พร้อมถ่ายภาพกับอาคารบ้านเรื อนกับสถาปั ตยกรรมอัน
เก่าแก่ อาทิเช่น ดิเอสพรานาด, อ่าวประมงเดอะฟิ ชเชอร์แมนฮาร์เบอร์นอร์ทบริ ดจ์
คํ่า
20.00 น.
23.55 น.

เก้า
07.45 น.
08.55 น.
10.50 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพิร์ท (PER) เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.45 ชัว่ โมง)

เที่ยวบิน CX170

ฮ่ องกง –
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่ โมง)
ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกง สู่สนามบินสุวรรณภูมิ
น ำ
ำน
ำ (Bon Voyage)
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9 วัน อันซีน ออสเตรเลีย แกรนด์ ทวั ร์
(เกรตแบริเออร์ รีฟ– เอเยอร์ สร็อค – เพิร์ท – พิงค์ เลค)
18 – 26 มิ.ย. 2562 / 9 – 17 ก.ค. 2562 / 6 – 14 สิ งหาคม 2562
อัตราค่าบริ การ (บาท)
มิ.ย. – ส.ค. 2562
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
134,500
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
18,000
เด็กอายุ 2-11 ปี ( พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
129,500
เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
สอบถาม
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ(ราคาสามารถยืนยันเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
95,000-120,000
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) – (BKK-CNS//MEL-BKK)
20,000
กรณี มวี ีซ่าแล้ว หรื อ ไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าหักค่าใช้จ่าย
ไม่รวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 กก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ ออสเตรเลีย (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน CX (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าออสเตรเลีย (เข้า-ออกครั้งเดียว) ผูโ้ ดยสารต้องไปสแกนลายนิ้วมือที่สถานทูต ราคาประมาณ 4,800 บาท
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนําให้ท่านดูแลกระเป๋ าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดิน ทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
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ท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิน ทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นทีเ่ ดียวกันในถุงใสพร้ อมที่
จะสําแดงต่อเจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และห้าม
มีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะน าไม่ ควรใส่ เ ข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิ ดการสู ญ หาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรั บผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้อง
ระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารที่ใช้ ยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวออสเตรเลีย
ใช้ เวลาประมาณ 10 วันทาการ พาสปอร์ ตแสดงวันยื่นและนากลับได้ ต้องโชว์ตวั เนื่ องจากต้องสแกนลายนิ้วมือ
เอกสารที่ต้องเตรียม ก่อนยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วออสเตรเลีย มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.

แบบฟอร์ มขอยืน่ วีซ่า พร้อมลายเซ็นผูย้ นื่ ขอวีซ่า
(***สถานทูตออสเตรเลีย เคร่ งครัดเรื่ องลายเซ็นมาก จําเป็ นต้องเซ็นให้ตรงกับหน้าหนังสื อเดินทางเท่านั้น)
หนังสื อเดินทาง (Passport) ซึ่ งมีอายุมากกว่า 6 เดือน และ มีหน้าว่างสําหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าคู่
สําเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมหน้าที่แสดงรายละเอียดของผูส้ มัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด
รู ปถ่ายสี 1 รู ป เขียนชื่อผูข้ อยืน่ วีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษไว้ดา้ นหลังรู ป






5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

รู ปถ่าย อายุไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 4.5 x 3.5 ซม.
ขนาดจากคางถึงขอบผมด้านบนไม่เกิน 3 ซม.
ภาพสี พื้นหลังเรี ยบ
หน้าตรง และใบหน้าชัดเจน

สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนสมรส
สําเนาสู ติบตั ร หากอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี บริ บูรณ์
** ถ้าเด็กอายุต่าํ กว่า 16 ปี เดินทางโดยลําพัง หรื อไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสื อแสดงความยินยอมจากบิดา
และมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้**
หลักฐานซึ่ งแสดงว่า ท่านมีทุนทรั พย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรื อมีทุนทรั พย์เกื้อหนุ นเพียงพอที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่าน และ
สมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางด้วยกับท่าน ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพํานักในประเทศออสเตรเลียเช่น หากแสดง สมุดบัญชี เงิน
ฝากธนาคารท่านต้องแสดงสมุดตัวจริ งพร้อมสําเนาที่มีรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (สมุดเงินฝาก ตัวจริ งจะส่ งคืนให้ภายหลัง
พร้อมจดหมายแจ้งผลวีซ่า)
ในกรณี ที่มีผสู ้ นับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านโปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินของผูน้ ้ นั รวมถึง
หลักฐานการติดต่อระหว่างกัน เช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รู ปถ่าย และ หลักฐานการโอนเงินหาก
ได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของสปอนเซอร์
หลักฐานการประกอบอาชีพ ในกรณี ที่ผูส้ มัครประกอบอาชีพ ให้แสดงหลักฐานปั จจุ บนั เช่นจดหมายต้นฉบับจากนายจ้าง ระบุ
ตําแหน่ งหน้าที่การงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่ อนุ ญาตให้ลาพัก / ผูม้ ีกิจการของตนเองโปรดแสดงหลักฐาน การเป็ น
เจ้าของกิจการ เช่นทะเบียนการค้า ทะเบียนหุน้ งบดุลประจําปี ที่แสดงให้เห็นว่ากิจการของท่านยังคงดํา เนิ นอยู่ / กรณี เป็ นนักเรี ยน
นักศึกษา ให้ใช้จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา

EHC-CX-9D-UNSEENAUSTRALIA

แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง

9 วัน อันซีน ออสเตรเลีย แกรนด์ ทวั ร์
(เกรตแบริเออร์ รีฟ– เอเยอร์ สร็อค – เพิร์ท – พิงค์ เลค)
ราคาทัวร์ 134,500 บาท
ลาดับที่

ชื่ อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

18 – 26 มิ.ย. 2562
6 – 14 สิงหาคม 2562
เบอร์ โทรศัพท์

9 – 17 ก.ค. 2562
ห้ องพัก

(SGL/TWN/

DBL/ TRP)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้ อาหาร
โปรดระบุ)

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง............................................................... เอเย่ นต์........................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์ ............................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
*** เอเย่ นต์กรุณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่แฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่อเจ้าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

