
 

 

 

EHC-CX-9D-AUSTAS(ADL) 

 

9 วนั ออสเตรเลยี แทสมาเนีย  
(แอดิเลด – แทสมาเนีย – เกรทโอเช่ียนโร้ด) 

 

 

โปรโมช่ันพเิศษ ...สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิกแอร์เวย์ส (CX) 

เร่ิมต้น …. 109,900 บาท  
(               –       เมลเบิร์น) 

แอดิเลด –          – โฮบาร์ต – ริชมอนด์ – พอร์ทอาเธอร์ – ล่องเรือสู่เกาะ       – อุทยานแทสมนั   
สวนอนุรักษ์แทสม เนียนเดวลิ – แทสมันอาร์ก –      โฮล – อุทยานแห่งชาตเิฟรซิเนท์ – บีเชโน  

 เซนต์เฮเลน – เบย์ออฟไฟร์ – ลอนเซสตนั – เดวอนพอร์ท – ขึน้เรือข้ามฟากสู่เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโรดส์  
 

18 – 26 มิ.ย. 2562 / 9 – 17 ก.ค. 2562 / 6 – 14 สิงหาคม 2562 
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9 วนั ออสเตรเลยี แทสมาเนีย  
(แอดิเลด – แทสมาเนีย – เกรทโอเช่ียนโร้ด) 

 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร – ฮ่องกง – แอดิเลด 
 

16.00 น. คณะฯพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ 
M 6- M16 สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์  

18.55 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี CX704 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
2.45 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารบริการบนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั 
จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่  

22.55 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแลป๊ก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่เมืองแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย 
 อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
 

วนัที่สอง  ฮ่องกง –          
 

00.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแลป๊ก๊อก (HKG) สู่ สนามบินแอดิเลด (ADL) โดยเท่ียวบิน CX177 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
11.00 น. เดินทางถึงสนามบิน แอดิเลด (ADL) ประเทศออสเตรเลีย  

นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (กฎหมายออสเตรเลียไม่อนุญาตใหน้าํเขา้ อาหารสด และพืชผกั) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองแอดิเลด (Adelaide) หรือเมืองแห่งโบสถท่ี์แฝงไวด้ว้ยอารยธรรมและความสงบ เมือง
แอดิเลดนั้นในอดีตถูกสร้างข้ึนดว้ยหินโดยแรงงานของชาวอาณานิคม เม่ือปี ค.ศ.1836 เพราะพวกเขาเช่ือว่า 
หินคือวสัดุก่อสร้างท่ีมีความแข็งแกร่งท่ีสุดท่ีสามารถหาไดบ้นผืนแผ่นดินแห่งน้ี ทาํให้โครงสร้างอาคารและ
ตวัเมืองแอดิเลดมีความเป็นแบบเฉพาะท่ีเมืองหลวงอ่ืนๆไม่สามารถเทียบได ้นอกจากน้ีเมืองแอดิเลดยงัถูกระบุ
เป็นหน่ึงในสิบเมืองท่ีน่าท่องเท่ียวท่ีสุดในโลกโดยนิตยสาร Lonely Planet เมื่อปี ค.ศ.2014 ดว้ย        นาํ
ท่านแวะถ่ายรูปกบั มหาวิทยาลยัแอดิเลด (University of Adelaide) มหาวิทยาลยัแห่งแรกของรัฐออสเตรเลียใต ้
และเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดลาํดบัท่ี 3 ของออสเตรเลีย ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1874 และมีช่ือเสียงระดบัโลก 
นอกจากน้ีมหาลยัแอดิเลด ยงัไดผ้ลิตบุคลากรชั้นนาํของโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลถึง 5 
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คน และนกัศึกษาแลกเปล่ียนท่ีไดรั้บทุนจากมหาวิทยาลยัอ๊อกซฟอร์ด กว่า 104 คน นาํท่านเดินทางสู่ จตุัรัส
วิคตอเรีย (Victoria Square) หรือตามศพัท์พ้ืนเมืองช่ือ “Tarndanyangga” แปลไดว้่า “สถานท่ีในฝันของเหล่า
จิงโจแ้ดง” (The Dreaming Place of the Red Kangaroo) นาํท่านเดินเท่ียวชมบริเวณโดยรอบเป็นท่ีตั้งของ
อาคารสาํคญัต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกา ศาลรัฐบาลกลาง สถานีไปรษณียก์ลาง ท่ีทาํการรัฐบาล โบสถ์
เซนตฟ์รานซิส  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Mercure Grosvenor Hotel Adelaide **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม           – ฮานดอร์ฟ – บินภายในสู่โฮบาร์ต (เกาะแทสมาเนีย) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ หุบเขาบารอซซ่า (Barossa Valley) (ระยะทาง 80 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) 
หน่ึงในยา่นผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของออสเตรเลีย ภายในหุบเขามีประชากรอาศยัอยู่เพียงกว่า 500 
ครัวเรือนซ่ึงยึดอาชีพหลักคือการปลูกองุ่น ผลผลิตท่ีได้จากท่ีน่ี จะถูกส่งให้กับโรงบ่มไวน์ ท่ีมี ช่ือเสียง
ระดบัประเทศ อาทิเช่น Jacob's creek, Seppelt รวมถึง Penfolds ท่ีรู้จกักนัในสูตร Bin ต่างๆ ไดเ้วลานาํท่านชม
ไร่องุ่น พร้อมชิมไวน์ทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงของหุบเขาบารอซซ่า  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

     นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮานดอร์ฟ (Hahndorf) (ระยะทาง 26 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30       หมู่บา้นซ่ึง
เป็นถ่ินฐานเก่าแก่ท่ีสุดของชาวเยอรมนัท่ีมาตั้งรกรากในออสเตรเลีย ก่อตั้งโดยกปัตนัฮาน และผูอ้พยพชาว
เยอรมนั 187 ชีวิต เม่ือปี ค.ศ.1838 นาํท่านเท่ียวชมหมู่บา้นเลก็ๆท่ีเงียบสงบ แต่แฝงดว้ยกล่ินอายของชาวแควน้
บาวาเรีย ซ่ึงมีประชากรไม่ถึง 2,000 คน ซ่ึงเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนสไตลเ์ยอรมนั ร้านอาหาร และร้านขาย
ของพ้ืนเมืองตามสองขา้งทาง        นาํท่านเดินทางสู่สนามบินแอดิเลด 

16.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินแอดิเลด สู่สนามบินโฮบาร์ตโดยเท่ียวบิน JQ681 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ช.ม.) 
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินโฮบาร์ต 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร        ง     
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Grand Chancellor Hobart Hotel  **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที่ 1)  
 

      ส่ี         –          – ช้อปป้ิงโฮบาร์ต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเท่ียวชมเมืองโฮบาร์ต (Hobart) เมืองหลวงของรัฐแทสมาเนีย ท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เป็นเมือง

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดลาํดบัท่ี 2 รองลงมาจากซิดนีย ์จากการก่อตั้งเมืองในออสเตรเลียเมื่อปี ค.ศ.1803 เมืองโฮบาร์ต
ตั้งอยูค่ร่อมสองฝ่ังของ ปากแม่นํ้ าเดอร์เวนท ์(Derwent River) โดยมี ภูเขาเวลลิงตนั (Mt. Wellington) เป็นฉาก
หลงั ทั้งน้ีโฮบาร์ตอุดมไปดว้ยมรดกจากยคุอาณานิคม ความงามของธรรมชาติ และบรรยากาศของเมืองเก่าท่ี
เต็มไปดว้ยความร่ืนเริงของบาร์และร้านอาหารในเมืองยามคํ่าคืน นาํท่านเดินทางสู่อลิซาเบธสตรีท (Elizabeth 
St Mall) ศูนยข์อ้มูลนกัท่องเท่ียว ธนาคาร และท่ีทาํการไปรษณียห์ลกับนถนนอลิซาเบธ แวะชม ซาลาแมนกา
เพลส (Salamanca Place) ชุมชนเล็กๆของชาวแทสมาเนีย ท่ีเรียงรายไปดว้ย ตึกเก่าและอาคารโบราณในยุค
อาณานิคมองักฤษ ซ่ึงตลาดนดัแห่งน้ีจะเปิดขายของเฉพาะวนัเสาร์เท่านั้นจดัว่าเป็นยา่นสินคา้ประเภทงานฝีมือ
และงานออกแบบศิลปะแห่งใหญ่ท่ีสุดของออสเตรเลียทีเดียว มีสินค้าเคร่ืองใช้ทั้งของมือหน่ึงและมือสอง
สภาพดีราคาถูกมาวางขายมากมาย ทั้งเส้ือผา้ ของท่ีระลึก เคร่ืองหนงั เซรามิค รวมทั้งพืชผกัผลไมแ้ละดอกไม้
ลว้นแลว้แต่น่าซ้ือไปหมด (***ตลาดซาลามงัก้า เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์) เดินลดัเลาะเขา้สู่ ย่านแบตเตอร่ี
พอ้ยน์ท (Battery Point) ซ่ึงเป็นเขตชุมชนโบราณสมยัอาณานิคมยุคตน้ๆท่ีไดรั้บการรักษาสภาพไวเ้ป็นอย่าง
ดี ผา่นชมหมู่อาคารโบราณท่ีสง่างาม เช่น Arthur Circus Cottages, โบสถเ์ซนต์ และพิพิธภณัฑ์ Van Diemen's 
Land Folk Museum อาคารสมยัจอร์เจียนท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีซ่ึงไดรั้บการจดัแต่งภูมิทศัน์ไวอ้ยา่งงดงาม  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (Seafood) 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองริชมอนด ์(Richmond) (ระยะทาง 26 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30       เมืองเล็กๆ
ทางตอนเหนือของนครหลวงโฮบาร์ต ท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ยุคศตวรรษท่ี 19 บ้านเรือนทรง
โบราณจดัวางตามผงัเมืองท่ามกลางภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม นาํท่านผา่นชม โบสถเ์ซน  จอห์น  (St. John’s Church  
ซ่ึงเป็นโบสถ์นิกายคาทอลิกเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศ แวะถ่ายรูปกับสะพานริชมอนด์ (Richmond Bridge) 
สะพานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในออสเตรเลีย สร้างจากหินทรายโดยนกัโทษเมื่อ   ปี ค.ศ.1823 จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิง ณ 
ยา่นชอ้ปป้ิงสตรีทในเมืองโฮบาร์ต อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน (       ง  ง                   
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Grand Chancellor Hobart Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที่ 2)  
 

 
 
 

      ห้า                       – พอร์ทอาเธอร์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ พอร์ทอาเธอร์ (Port Arthur) (ระยะทาง 82 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20       ง                

อดีตเมืองคุกแห่งคาบสมุทรแทสมนัท่ีมีฉลามชุกชุม เหมาะสาํหรับจองจาํนักโทษในอดีตอย่างยิ่ง               
ข้ึนเรือและผจญภยัสู่เกาะ       (Tasman Island)           ง      ง               ง     ง               
                     ง           อุทยานแห่งชาติท่ีเต็มไปดว้ยหินและหนา้ผาอนัสวยงาม    อยูห่่างจาก
โฮบาร์ต เมืองหลวงของรัฐแทสมาเนียไปทางตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นรู้จกักนัดีถึงหน้าผาริมทะเลท่ีสูงลิบและ
หินท่ีมีรูปทรงขนาดใหญ่สวยงามแปลกตา                ง    งแทสมนัอาร์ก (Tasman Arch) อีกหน่ึง
สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นลกัษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติแทสมนั หน้าผารูปทรง
แปลกซ่ึงมีลกัษณะเป็นถํ้าหรืออุโมงค์ขนาดใหญ่ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยการกระทาํของคล่ืนทะเลซดัเขา้กระแทก
นานนบัศตวรรษ แรงดนัมหาศาลของคล่ืนประกอบกบับีบอดัอากาศท่ีเกิดจากการกระแทกหนา้ผา ไดส่้งผลให้
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เกิดรอยแตกแยกจนกลายเป็นลกัษณะภูมิประเทศท่ีแสนมหศัจรรย ์สร้างความประทบัใจแก่ผูม้าเยือนเป็นอย่าง
มาก        ผา่นชม โบลวโ์ฮล (Blow Hole) หนา้ผาชั้นหินทรายท่ีถูกแรงคล่ืนจากทะเลซดัจนทะลุเป็นโพรงใต้
นํ้ า พอคล่ืนจากทะเลซดัเขา้หาโพรงจะเกิดมวลนํ้ าพวยพุ่งข้ึนสูงราวกบันํ้ าพุ และเดวิลคิทเช่น (Devil Kitchen) 
หน้าผารูปทรงแปลกตา          ง            ง                                ง              ง    
           ง                           ง                                                ง  
        (***การออกเรือขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีท่ีมพีายหุรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริษัทฯจะ
คืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ท่ีจองเอาไว้ และส าหรับเดก็อายตุ  า่กว่า 4 ขวบไม่อนุญาตให้ขึน้เรือเพ่ือความ
ปลอดภัย) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ            ง     
 

 
 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมสวนประวติัศาสตร์แห่งพอร์ทอาเธอร์ (Port Arthur Historical Site) ซ่ึงมีการจดัแสดงเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ชีวิตนกัโทษในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงเคยถูกใชจ้องจาํนักโทษอุกฉกรรจ์กว่า 1,000 ชีวิตช่วงกลาง
ศตวรรษท่ี 18 ผ่านชมโรงนอน ห้องพักนักโทษ ห้องสมุด โบสถ์  ซ่ึงปัจจุบันเป็นหน่ึงในสถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงของประเทศออสเตรเลีย  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Grand Chancellor Hobart Hotel  **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที่ 3)  
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      หก สวนอนุรักษ์แทสมาเนยีนเดวลิ – อุทยานแห่งชาตเิฟรซิเนท์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
    ท่านเขา้ชม สวนอนุรักษแ์ทสมาเนียนเดวิล (Tasmanian Devil Conservation Park) ชมความน่ารักของสัตว์

เจา้ถ่ินของเกาะแทสมาเนียอย่างใกลชิ้ด แทสมาเนียนเดวิลได ้                เป็นสัตวคุ์ม้ครองมาตั้งแต่          
ปี ค.ศ.1941 ถึงแมว้่าแทสมาเนียนเดวิลจะสามารถตกลูกคราวละประมาณ 30 ตวั แต่จะมีเพียงประมาณ 4 ตวั
เท่านั้นท่ีมีชีวิตรอด โดยแทสมาเนียนเดวิลตัวเมียสามารถมีลูกในกระเป๋าหน้าท้องได้สูงสุดถึง 6 ตัว                        
ในระยะเวลานาน 3 เดือน  นอกจากน้ียงัมีขอ้สนันิษฐานว่าแทสมาเนียนเดวิลไดสู้ญพนัธุ์ไปจากแผ่นดินใหญ่
ของออสเตรเลียเมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแล ้ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (เมนูซีฟู้ด) 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเฟรซิเนท์ (Freycinet National Park) (ระยะทาง 202 กม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ  2.40       ง  ซ่ึงตั้ งช่ือตามนักเดินทางชาวฝร่ังเศส ชมทิวทัศน์อนังดงาม ณ จุดชมวิวเหนือ                     
อ่าวไวน์กลาสเบย  ์ (Wineglass Bay) ท่ีเทือกเขาสีเขียว นํ้ าทะเลสีฟ้าและหาดทรายสีขาวมาบรรจบกัน                    
แวะถ่ายรูปกบัประภาคารบนแหลม Cape Tourville  ระหว่างทางท่านสามารถไดพ้บกบันกทะเลชนิดต่างๆ 
ดอกไมป่้าของแทสมาเนียนานาชนิด และนํ้ าใสแจ๋วในแอ่งหินอย่างใกลชิ้ด        นําท่านเดินทางต่อสู่               
เมืองบีเชโน่ (Bicheno) (ระยะทาง 12 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 นาที.)  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Beachfront Bicheno Hotel *** หรือเทียบเท่า   
 

 
 

      เจด็             –  ลอนเซสตนั –                              
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 ท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตเ์ฮเลน(St.Helens) (ระยะทาง 76 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.10       ง  หน่ึงใน

เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทางตอนเหนือของเกาะแทสม เนีย นอกจากน้ียงัมีช่ือเสียงดา้นการจดัการแข่งขนั

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ตกปลาประจาํเมืองอีกดว้ย นาํท่านชม เบยอ์อฟไฟร์ (Bay of Fire) ตั้งช่ือโดยกปัตนัโทเบียส เม่ือปี ค.ศ.1773 
เม่ือเขาพบเห็นการก่อกองไฟท่ีชายหาดโดยชนพ้ืนเมืองชาวอะบอริจ้ินส์ ชายหาดน้ีมีช่ือเสียงข้ึนช่ือดว้ยความ
ขาวของหาดทราย นํ้ าทะเลสีฟ้าใส และหินแกรนิตสีนํ้ าตาล ซ่ึงสีนํ้ าตาลเหล่าน้ีเกิดจากการเกาะตวัของไลเคน 
นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั อนุสรณ์ไมแ้กะสลกัแด่ผูล่้วงลบั (Legerwood Carved Memorial Tree) ในชุมชนเล็กๆ
ของเมืองเลเกอร์วูด้ (Legerwood) ซ่ึงรูปแกะสลกัไมต่้างๆนั้นถูกสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่ทหารผูเ้สียชีวิต
จากสงครามโลกคร้ังท่ี 1 นาํท่านสู่หมู่บา้นลาเวนเดอร์ไบรดส์โตว ์(Bridestowe Lavender Estate) ก่อตั้งข้ึนโดย
หนงัปรุงนํ้ าหอมตระกูลเดนน่ี ชาวองักฤษท่ีเขา้มาตั้งรกรากถ่ินฐานเม่ือปี ค.ศ.1921 จากการบริหารงานรุ่นสู่รุ่น 
ทาํให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นหน่ึงในฟาร์มผลิตลาเวนเดอร์ช่ือดัง และยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีผูค้น
หลัง่ไหลแวะเวียนเขา้มาเยีย่มชมในช่วงฤดูร้อนอยา่งไม่ขาดสายในแต่ละปี แต่แลว้ก็ถูกขายกิจการตกทอดแก่
ครอบครัวเรเวนเมื่อปี ค .ศ.2007 อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตข้ึนในหมู่บ้าน และถ่ายรูปกับ
ทศันียภาพของเมืองน้ี  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลอนเซสตัน (Launceston) (ระยะทาง 27 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30                      
เมืองเลก็ๆทางตอนเหนือของเกาะแทสมาเนียท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาเขียวขจี เป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติสวยงาม
มาก มีวฒันธรรมอนัรุ่งเรือง วิถีชีวิตผูค้นสงบ เรียบ ง่าย ตั้งอยูต่น้แม่นํ้ าทามาร์ แม่นํ้ าสายสาํคญัของเมืองน้ี และ
ยงัเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นเยีย่มของออสเตรเลีย นบัเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองแห่งเกาะแทสมาเนีย 
รองจากเมืองโฮบาร์ต ถูกตั้งรกรากโดยชาวยุโรปตั้งแต่ปี ค.ศ.1806 และเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
ออสเตรเลีย นาํท่านชมเมืองซ่ึงเต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแบบโกธิค โบสถป์ระจาํเมือง อาคารรัฐสภา 
โรงเบียร์เก่าใจกลางเมือง หรือท่ีทาํการไปรษณียเ์ก่าแก่ท่ีมีหอนาฬิกาบอกเวลาอยูบ่นหอคอย จากนั้นชมดอกไม้
หลากสีสนัใน ซิต้ีปาร์ค สวนพฤกษศาสตร์ของเมืองน้ี ซ่ึงมีดอกวิสทีเลีย ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นไมเ้ล้ือยท่ีสวยและหอม
ท่ีสุดในโลกในสวนแห่งน้ี        นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือดาเวนพอร์ท (Devanport) เพื่อเชคอินลงเรือเฟอร์ร่ี
ขา้มฟากสู่     ง          

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ                 Spirit of Tasmania 
 

นอนหลบัพกัผ่อนบนเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟาก SPIRIT OF TASMANIA 
(เรือใช้เวลาข้ามฟากประมาณ 11 ช่ัวโมง แนะน าให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเลก็) 

 

      แปด                –                    –                   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร          
06.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมือง          (Melbourne) 
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 นาํท่านเดินทางผา่น เสน้ทางสายเกรทโอเช่ียนโรดส์ (Great Ocean Road) เส้นทางเลียบชายฝ่ังทางตอนใตท่ี้มี
ช่ือเสียงดบัโลกของออสเตรเลีย ผ่านหนาผาอนัสูงชนั ประปรายดว้ยรีสอร์ทสาํหรับนักท่องเท่ียว และเขตป่า
ฝนอนัเขียวขจี ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัวิวธรรมชาติอนัสวยงาม พร้อมจุดชมวิวท่ีมีความแปลกตา ไม่ว่าจะเป็น 
ทเวลฟ์ อโพสเทิล (Twelve Apostles) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม "หินสาวกทั้ง 12 ของพระคริสต์" แท่งหินปูนท่ีถูก
ธรรมชาติสลกัใหม้ีรูปทรงแปลกและแตกต่างกนัไป เรียงรายกระจายอยู่บริเวณชายหาด จาํนวน 12 ตน้ ซ่ึงมี
การผกุร่อนไปแลว้ 2 ตน้ ปัจจุบนัเป็นอีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกมากท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในออสเตรเลีย นอกจากน้ียงัมี ดิ ลอค อาท จอร์จ (The Loch Ard Gorge) แท่งหินรูปโคง้ขนาดใหญ่กลาง
ทะเลใกลช้ายฝ่ัง ซ่ึงถูกนํ้ าทะเลกดัเซาะตรงกลางจนทะลุ ก่อให้เกิดรูปร่าง คลา้ยสะพานโคง้ และ ลอนดอน
บริดจ ์(London Bridge) หินกลางทะเลซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยสะพานท่ีขา้มแม่นํ้ าเทมส์ในกรุงลอนดอน 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเท่ียวชมเสน้ทางอนัสวยงามแห่ง สายเกรทโอเช่ียนโรดส์ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ
เสน้ทางถนนสายน้ี จวบจนไดเ้วลานาํท่านเดินทางกลบัสู่นครเมลเบิร์น  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ             
 

21.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เมลเบิร์น (MEL) เพื่อเชคอิน 
23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก           เท่ียวบิน CX178 
 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9.35 ชัว่โมง) สายการบินบริการอาหารคํ่า และ อาหารเชา้ระหว่างเท่ียวบิน 
 

      เก้า ฮ่องกง –         
 

07.45 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง แวะเปล่ียนเท่ียวบิน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) 
08.55  . ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกง สู่สนามบินสุวรรณภูม ิ
10.50 น.        ง  ง   ง                      (Bon Voyage) 
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9 วนั ออสเตรเลยี แทสมาเนีย  
 (แอดิเลด – แทสมาเนีย – เกรทโอเช่ียนโร้ด) 
18 – 26 มิ.ย. 2562 / 9 – 17 ก.ค. 2562 / 6 – 14 สิงหาคม 2562 

 
อตัราค่าบริการ  (บาท) มิ.ย. – ส.ค. 2562 

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 109,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 18,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี (ตอ้งเสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 106,900 
เด็กอายตุ ํ่ากว่า 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 19,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – หกัค่าตัว๋คืน (BKK-HKG-ADL//MEL-HKG-BKK) 23,000 
กรณีมวีีซ่าแลว้ หรือ ไม่ตอ้งยืน่วีซ่าหกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมวีซ่าออสเตรเลีย แต่ทวัร์ยืน่ใหไ้ด ้

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2562) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวทวัร์ออสเตรเลีย (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน CX (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 
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 อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าออสเตรเลีย (เขา้-ออกคร้ังเดียว)  ผูโ้ดยสารตอ้งไปสแกนลายน้ิวมือท่ีสถานทูต ราคาประมาณ 4,800 บาท 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนาํใหท่้านดูแลกระเป๋าเดินทางดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยืนยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดข้ึน)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
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ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอกี

คร้ัง โดยจะอนุญาตใหถ้ือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถงุใสพร้อมท่ี
จะสําแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
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 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และหา้ม
มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch  หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter  

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะนาํให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารที่ใช้ย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวออสเตรเลีย 
ใช้เวลาประมาณ 10 วนัท าการ พาสปอร์ตแสดงวนัย่ืนและน ากลับได้ ต้องโชว์ตวัเน่ืองจากต้องสแกนลายนิ้วมือ 

 
เอกสารที่ต้องเตรียม ก่อนย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วออสเตรเลยี มดีงันี ้

1. แบบฟอร์มขอยืน่วีซ่า พร้อมลายเซ็นผูย้ืน่ขอวีซ่า  
(***สถานทูตออสเตรเลีย เคร่งครัดเร่ืองลายเซ็นมาก จาํเป็นตอ้งเซ็นใหต้รงกบัหนา้หนงัสือเดินทางเท่านั้น) 

2. หนงัสือเดินทาง (Passport) ซ่ึงมีอายมุากกว่า 6 เดือน และ มีหนา้วา่งสาํหรับติดวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้คู่ 
3. สาํเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมหนา้ท่ีแสดงรายละเอียดของผูส้มคัรและหนา้ท่ีแสดงประวติัการเดินทางทั้งหมด 
4. รูปถ่ายสี 1 รูป เขียนช่ือผูข้อยืน่วีซ่าเป็นภาษาองักฤษไวด้า้นหลงัรูป 

 
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาบตัรประชาชน 
7. สาํเนาทะเบียนสมรส 
8. สาํเนาสูติบตัร หากอายนุอ้ยกวา่ 20 ปีบริบูรณ์  

** ถา้เดก็อายตุ ํ่ากว่า 16 ปีเดินทางโดยลาํพงั หรือไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีหนงัสือแสดงความยนิยอมจากบิดา
และมารดาอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางได้** 

9. หลกัฐานซ่ึงแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพยส่์วนตวัที่เพียงพอ หรือมีทุนทรัพยเ์กื้อหนุนเพียงพอที่ครอบคลุมค่าใชจ่้ายของตวัท่าน  และ
สมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางดว้ยกบัท่าน ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพาํนกัในประเทศออสเตรเลียเช่น หากแสดง สมุดบญัชี เงิน
ฝากธนาคารท่านตอ้งแสดงสมุดตวัจริงพร้อมสาํเนาที่มีรายการอยา่งนอ้ย 6 เดือนยอ้นหลงั (สมุดเงินฝาก ตวัจริงจะส่งคืนให้ภายหลงั
พร้อมจดหมายแจง้ผลวีซ่า)  

10. ในกรณีที่มีผูส้นบัสนุน/รับรองใบสมคัรของท่านโปรดแสดงหลกัฐานของความสัมพนัธ์และสถานภาพทางการเงินของผูน้ั้น รวมถึง
หลกัฐานการติดต่อระหว่างกนั เช่น จดหมายเชิญ อีเมล ์ค่าใชจ่้ายจากการติดต่อทางโทรศพัท ์รูปถ่าย และ หลกัฐานการโอนเงินหาก
ไดใ้หก้ารดูแลดา้นการเงิน และหลกัฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของสปอนเซอร์   

11. หลกัฐานการประกอบอาชีพ ในกรณีที่ผูส้มคัรประกอบอาชีพ ให้แสดงหลกัฐานปัจจุบนัเช่นจดหมายตน้ฉบบัจากนายจ้าง  ระบุ
ตาํแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือนรายได ้และระยะเวลาที่อนุญาตให้ลาพกั / ผูมี้กิจการของตนเองโปรดแสดงหลกัฐาน  การเป็น
เจา้ของกิจการ เช่นทะเบียนการคา้ ทะเบียนหุน้ งบดุลประจาํปี ที่แสดงใหเ้ห็นว่ากิจการของท่านยงัคงดาํเนินอยู่ / กรณีเป็นนักเรียน 
นกัศึกษา ใหใ้ชจ้ดหมายรับรองจากสถาบนัการศึกษา  

 รูปถ่าย อายไุม่เกิน 6 เดือน 

 ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. 

 ขนาดจากคางถึงขอบผมดา้นบนไม่เกิน 3 ซม. 

 ภาพสี พื้นหลงัเรียบ 

 หนา้ตรง และใบหนา้ชดัเจน 

http://www.educatepark.com/visa/newzealand-visa.html


 

 

 

EHC-CX-9D-AUSTAS(ADL) 

แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง 

9 วนั ออสเตรเลยี แทสมาเนีย  
 (แอดิเลด – แทสมาเนีย – เกรทโอเช่ียนโร้ด) 

ราคาทัวร์ 109,900 บาท 18 – 26 มิ.ย. 2562    9 – 17 ก.ค. 2562  
 6 – 14 สิงหาคม 2562 

 

 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์............. ............................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ตดิต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 02 635 1415 

 

 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศัพท์ ห้องพัก 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขที ่
สะสมไมล์ 

อาหาร 
(หากแพ้อาหาร 
โปรดระบุ) 

      
      

      

      

      

      


