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NT342
ทวัรอ์อสเตรเลยี ซดินยี ์บลเูมาทเ์ทน่ส ์เมลเบริน์ เกรทโอเชยีนโรท้ 6 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรอ์อสเตรเลยี , 6 วัน 4 คนื ,

MEL MERCURE WELCOME HOTEL  , SYDNEY TRAVELODGE  , GREAT SOUTHERN HOTEL  , BAYVIEW EDEN
HOTEL

อุทยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ส ์- เขาสามอนงค ์- SCENIC WORLD - รถรางไฟฟ้า - กระเชา้ SCENIC CABLEWAY 
สวนสตัวพ์นืเมอืง - KOALA PARK - โคอาลา่ - ซดินยี ์- ลอ่งเรอืชมอา่วซดินยี ์- โอเปรา่เฮา้ส ์- สะพานฮารเ์บอร ์

Centre Point - เมลเบริน์ - เกรทโอเชยีนโรด้ - อโพโล เบย ์- พอรต์แคมเบลล ์- Twelve Apostles - ยา่นดนัดนีองส ์
รถไฟจกัรไอน้าํโบราณ - ชมนกเพนกวนิทเีกาะฟิลลปิ - สวนฟิตซรอย - ถนนSwanston

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - นครซดินยี ์

16.00 น.
คณะเดนิทางพรอ้มกันท ีคณะเดนิทางพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2 แถว D เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย
(TG) เจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและบรกิารเอกสารการเดนิทาง

19.20 น.
เหริฟ้าสู ่นครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี โดยเทยีวบนิท ีTG 475

วนัท ี2
นครซดินยี ์- สวนสตัวพ์นืเมอืง KOALA PARK - อทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ส์

07.20 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานคงิฟอรด์สมทิธ ์นครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 



นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัวพ์นืเมอืง KOALA PARK SANCTUARY
เพลดิเพลนิไปกับการชมธรรมชาตแิละความน่ารักของเหลา่สตัวพ์นืเมอืงนานาชนดิ อาท ิโคอาลา่ จงิโจ ้วอมแบท 

ใหท้า่นไดส้มัผัสและถ่ายรูปคูก่ับ โคอาลา่ ตัวนอ้ยอย่างใกลช้ดิ สนุกสนานกับการใหอ้าหารจงิโจจ้ากมอืของทา่นเอง
สดชนืผอ่นคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรืน บนพนืทกีวา่ 10 เอเคอรข์องผนืป่าอันอุดมสมบรูณ์เขตรอ้นชนื

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบทอ้งถนิ ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่อทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ส์
ชนืชมทวิทัศนอั์นสวยงามบนผนืแผน่ดนิและหบุเขาอันกวา้งใหญ่ซงึเป็นทอียู่ของนกนานาชนดิ สตัวต์า่งๆ
สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาตแิละเต็มไปดว้ยตน้ยูคาลปิตัสเวลามองระยะไกลเป็นสนี ้าํเงนิตามหบุเขาอันกวา้งใหญ่
ผา่นเมอืงเล็กๆกลางหบุเขาชอืวา่ KATOOMBA 

จากนันชม เขาสามอนงค ์(THREE SISTERS ROCK)
เป็นแทน่หนิใหญ่สามกอ้นรูปทรงแปลกตาทเีกดิจากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นตํานานความรักอันแสนเศรา้ของยักษ์สาวอะบอรจินิสามตนทถีูกสาปใหเ้ป็นหนิสามกอ้นทําใหห้บุเขาแหง่นีมคีวามงามยงิขนึ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่SCENIC WORLD บรษัิททบีรกิารกระเชา้และรถรางลงหบุเขาทําใหท้า่นไดช้มเขาสามอนงคไ์ดส้วยงามยงิขนึอกีมุม 

นําทา่น รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY)  ทดัีดแปลงมาจากรถขนถ่านหนิในสมัยกอ่นมคีวามชนัถงึ 45 องศา
วงิผา่นทะลหุบุเขาอันสงูชนัสูห่บุเขาดา้นลา่งอย่างตนืเตน้และหวาดเสยีว
จากนันใหท้า่นไดเ้ดนิชมธรรมชาตติามทางไมท้จัีดไวอ้ย่างสวยงามใตห้บุเขา ชมป่าฝนและหุน่จําลองการขดุถ่านหนิในสมัยกอ่น 

จากนันขนึ กระเชา้ SCENIC CABLEWAY
จากใตห้บุเขาสูด่า้นบนพรอ้มชมความงดงามเบอืงลา่งของหบุเขาสนี ้าํเงนิททีา่นยังสามารถชมยอดเขาสามอนงคอ์กีมุมทแีตกตา่ง

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงซดินยี ์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ อาหารจนี ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
SYDNEY TRAVELODGE หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
นครซดินยี ์- เทยีวชมเมอืง - ลอ่งเรอืชมอา่วซดินยี ์- ช็อปปิง - เมลเบริน์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นชม นครซดินยี ์โดยผา่นชม หาดบอนได หาดทรายทหีนุ่มสาวชาวออสซนียิม
มาพักผอ่นวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศทา่มกลางสายลม แสงแดด อันสดชนื ทนียิมเลน่กระดานโตค้ลนื
หาดทรายแหง่นียังไดเ้ป็นเสน้ทางในการวงิมาราธอนและวอลเลยบ์อลชายหาดในคราวทจัีดกฬีาโอลมิปิก ปี 2000 

ผา่นชม บา้นของเศรษฐบีนเนนิเขา แวะจดุชมววิบนหนา้ผาเพอืชมทัศนียภาพอันสวยงามของ อา่วซดินยี ์และมหาสมุทรแปซฟิิคทสีวยงาม
แวะทเีดอะแก๊ป จดุชมววิทสีวยงามอกีแหง่ททีา่นจะไดช้มทอ้งทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซฟิิก
และความงามของปากอ่าวทางเขา้ซดินียใ์นทางเรือ ในบรเิวณนียังเคยเป็นจดุวางปืนใหญ่ยงิตอ่ตา้นขา้ศกึทเีขา้มาทางเรือในยามสงคราม
มา้หนิของมสิซสิแม็คควอรี มา้นังหนิตัวโปรดของภรยิาของผูสํ้าเร็จราชการคนแรกของรัฐนวิเซาทเ์วลส์
ซงึเป็นมา้หนิทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะ ดา้นหนา้เป็นอ่าวซดินียท์สีวยงาม 

นอกจากนีดา้นบนสวนสาธารณะยังเป็นจดุถ่ายรูปทสีวยงามททีา่นจะถ่ายรูปใหเ้ห็น โรงละครโอเปรา่ เฮา้สแ์ละสะพานฮารเ์บอร์
เป็นสญัลักษณ์ของนครซดินีย ์

แวะรา้นชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงเพอืเป็นของฝาก อาทเิชน่ครีมบํารุงผวิ หรือของทรีะลกึตา่ง  ๆเชน่พวงกญุแจโคอาลา่ หรือจงิโจ ้



นําทา่นสูท่า่เรือ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
ลอ่งเรอืสําราญในอา่วซดินยี ์เพอืชม โรงละครโอเปรา่เฮา้ส ์(OPERA HOUSE)
สงิกอ่สรา้งทโีดดเดน่ดว้ยหลังคารูปเรือซอ้นกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยทสีรา้งชอืเสยีงใหก้ับออสเตรเลยี ออกแบบโดย
ยอรน์ อูซอง สถาปนกิชาวเดนมารก์ ดว้ยงบประมาณในการกอ่สรา้งกวา่รอ้ยลา้นเหรียญ ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 14 ปี
และองคก์ารยูเนสโกไดล้งทะเบยีนขนึเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสริต์ หอ้ง แสดงละคร
และหอ้งภาพยนตร ์และรา้นอาหารจํานวนมาก

ระหวา่งลอ่งเรือทา่นยังสามารถถ่ายรูปกับ สะพานฮารเ์บอร ์ทเีชอืมตอ่ระหวา่งซดินียท์างดา้นเหนือกับตัวเมอืงซดินียเ์ขา้หากัน
ทอดยาวกลางอ่าวซดินียไ์ดอ้ย่างสวยงามและทําใหก้ารเดนิเขา้สูตั่วเมอืงซดินียไ์ดส้ะดวงยงิขนึ
ชมเรือใบทชีาวออสซนํีาออกมาลอ่งอ่าวอวดความงามในอ่าวแหง่นี 

จากนันเดนิทางกลับสู ่ซดินยี ์ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงท ียา่นซติเีซ็นเตอร ์หรือปปิงสนิคา้มากมายจากหา้งดัง Queen Victoria Building (Q.V.B)
ไดรั้บการปรับปรุงตกแตง่ใหม่อย่างสวยงาม เป็นทรีูจั้กกันทัวไปในทอ้งถนิวา่ตกึ QVB ตังอยู่ทบีนถนน George Street ระหวา่งถนน Market กับ
ถนน Park เป็นอาคารชอ้ปปิงสงูสชีนั มสีนิคา้ประเภทแฟชนั อัญมณี ของใชใ้นบา้น หรือแมแ้ตด่อกไม ้ทา่นสามารถเดนิทางใตด้นิสู ่ยา่น Centre
Point เพอืซอืสนิคา้ยีหอ้ดังมากมาย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ รา้นอาหารไทย

จากนันเดนิทางสู ่สนามบนิภายในประเทศของเมอืงซดินยี ์

......... น.
เดนิทางโดยสายการบนิโดยสายการบนิภายในประเทศ สู ่เมลเบริน์ เทยีวบนิท.ี.........

......... น.
ถงึนครเมลเบริน์เมอืงหลวงแหง่รัฐวคิตอเรีย

ทพีกั
MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เกรทโอเชยีนโรท้ (เต็มสาย) - เมอืงอโพโล เบย ์- พอรต์แคมเบลล ์- เมลเบริน์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางจากเมลเบริน์ตามเสน้ทางสายเกรทโอเชยีนโรด้แบบเต็มสาย
ทสีวยงามและเป็นทรีูจั้กของนักทอ่งเทยีวทจีะพลาดไม่ไดเ้ลยหากมาถงึรัฐวกิตอเรียผา่นทางเมอืงจลีองทเีป็นเมอืงแหง่อุตสาหกรรมของรัฐวกิตอเรีย

จากนันนําทา่นเขา้สูเ่ขตเกรทโอเชยีนโรด้ ใหท้า่นไดช้มทัศนียภาพทสีวยงามของชายฝังมหาสมุทร และหาดทรายตา่ง ๆ
ตามเสน้ทางทงีดงามแหง่หนงึของออสเตรเลยี โดยผา่น เมอืงAnglesea และเมอืง Lorne ทเีต็มไปดว้ยธรรมชาตพิรอ้มทะเลสวยงามและสงบ
กอ่นเขา้สู ่Apollo Bay
ทเีป็นอกีเมอืงยอดนยิมของนักทอ่งเทยีวทสีวยงามอกีเมอืงและมนี ้าํทะเลสนี ้าํเงนิตัดกับป่าอันเขยีวขจทํีาใหเ้มอืงนีมเีสน่หส์วยงาม
นอกจากนีระหวา่งทางผา่นชมโคอาลา่ทอียู่ตามตน้ยูคาลปิตัสตามธรรมชาติ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก

บา่ย
จากนันเดนิทางตอ่สู ่พอรต์แคมเบลล ์สมัผัสกับทัศนียภาพทสีวยงามทสีดุในโลก
คณุจะตอ้งตะลงึกับภาพทวิทัศนอั์นงดงามของมหาสมุทรแปซฟิิค และลักษณะภมูปิระเทศทไีม่เหมอืนทใีด  ๆในโลก

นําทา่นชมปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองหนิ Twelve Apostles ซงึตังชอืตาม 12 นักบญุ หรือสบิสองสาวกศักดสิทิธขิองศาสนาครสิต์



ซงึถอืวา่เป็นความมหัศจรรยท์างธรรมชาตทิไีม่ควรพลาด ( แนะนําซอืทวัรเ์พมิโดยนงัเฮลคิอปเตอร์
ใหท้า่นชมความงามในมุมสงูทรีบัรองไดว้า่ทา่นจะตอ้งประทบัใจ ราคาทเีรมิตน้โดยประมาณ 145 เหรยีญออสเตรเลยีโดยใชเ้วลา 10
นาท ีสําหรบัทา่นทสีนใจกรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมลเบริน์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ อาหารจนี ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมลเบริน์ - รถไฟจกัรไอน้าํโบราณ - ชมนกเพนกวนิทเีกาะฟิลลปิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงเพอืเป็นของฝากคนไม่วา่จะเป็นตุก๊ตาโคอาลา่ จงิโจ ้ครีมบํารุงผวิ เสอืผา้ราคาทเีป็นกันเอง
(สถานทแีละเวลาในการซอืของขนึอยู่กับความเหมาะสมในแตล่ะฤด ูหัวหนา้ทัวรจ์ะเป็นผูแ้นะนํา) จากนันสูย่า่นดนัดนีองส์
ทยัีงเป็นป่าของตน้ยูคาลปิตัสทอีุดมสมบรูณ์

เดนิทางสู ่สถานรีถไฟจกัรไอน้าํโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)
ซงึแตเ่ดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดนิทางระหวา่งเมอืงและขนสง่สนิคา้เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเกา่ทวีงิระยะสนั ๆ
ปัจจบัุนไดถู้กดัดแปลงนํามาใชใ้นการทอ่งเทยีวชมป่า นําทา่นนัง รถไฟจักรไอน ้าํโบราณ
เพอืชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวงิของรถไฟและทา่นยังสามารถนังหอ้ยขาผอ่นคลายอารมณ์พรอ้มชมทัศนียภาพตลอดทางทเีต็มไปดว้ยหบุเขาและป่าสงูทยัีงคงความสมบรูณ์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบฟุเฟ่ต ์หรืบารบ์คีวิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสูเ่ขตอนุรักษ์ธรรมชาต ิเกาะฟิลลปิ ซงึเป็นเกาะเล็ก  ๆทเีต็มไป
ดว้ยสตัวพ์นืเมอืงมากมายททีางการอนุรักษ์ทังสตัวน์ ้าํและสตัวป่์าและคงความเป็น ธรรมชาตทิมีหีาดทรายและป่าพุม่เล็ก ๆ
ซงึเป็นทอียู่ของเพนกวนิตัวนอ้ย แมวน ้าํ และนก นานาชนดิ

นําทา่นสู ่PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อันน่า ประทับใจกับการชมความน่ารักของ
ฝงูเพนกวนิพนัธุเ์ล็กทสีดุในโลกทอียู่รวมกัน เป็นกลุม่ใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงาม
ยามพระอาทติยอั์สดงซงึทา่นจะไดเ้ห็นฝงูเพนกวนิตัวนอ้ยพรอ้มใจกันยกขบวน
พาเหรดขนึจากทะเลเพอืกลับคนืสูรั่งพรอ้มอาหารในปากมาฝากลกูตัวนอ้ยทรีออยู่ ในรัง
เหลา่เพนกวนิทังหลายจะสง่เสยีงเรียกหาลกูและเดนิใหท้า่นเห็นความน่ารัก อย่างใกลช้ดิ
เพนกวนินอ้ยเหลา่นีจะออกไปหาอาหารแตเ่ชา้และจะกลับมาอกีท ีตอนพระอาทติยต์ก ( หา้มถ่ายรูปเพนกวนิ เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทํา
ใหเ้พนกวนิตกใจ ) 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมลเบริน์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รงึตวั เสริฟ์พรอ้มไวนร์สเยยีม 

ทพีกั
MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
นครเมลเบริน์ชมเมอืง - ช็อปปิง - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม



นําทา่นชมเมลเบริน์เป็นเมอืงทมีคีวามตนืตาตนืใจดว้ยการผสมผสานทังความเกา่และความใหม่เขา้ดว้ยกัน เป็นเมอืงหลวงทตัีงอยู่บนรมิฝังแม่น ้าํ
Yarra มสีวนสาธารณะรมิน ้าํ มสีถาปัตยกรรมของยุคตนืทองในสมัยกลางศตวรรษท ี18
คละเคลา้กับตกึสงูระฟ้าในสมัยปัจจบัุนทําใหม้ภีมูทัิศนข์องเมอืงทไีม่เหมอืนใคร มแีม่น ้าํตังอยู่ใจกลางเมอืงอันเป็นเสน่หข์องเมลเบริน์ 

นําทา่นชม อาคารรฐัสภา อาคารทกีอ่สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป
ชมสวนฟิตซรอยสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทเีต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุ ์เป็นทตัีง กระทอ่มกัปตันคุก้
(ไมร่วมคา่เขา้ชมในกระทอ่ม)บา้นพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลยีและซกีขัวโลกใต ้
กระทอ่มนีไดถู้กยา้ยมาเพอืเป็นการเฉลมิฉลองนครเมลเบริน์ในวาระครบรอบ 100 ปี 

อสิระชอ้ปปิงอย่างจใุจในย่านไชน่า ทาวน ์รา้นคา้มากมายบนถนน Swanston และยังมอีาคารบา้นเกา่ สรา้งตังแตส่มัยศตวรรษท ี19
ดว้ยบรรยกาศแบบชาวจนีและชาวเอเซยี หรือจะชอ้ปปิงหา้งสรรพสนิคา้ชอืดัง อาท ิหา้งเดวดิ โจน ์หา้งมายเออร ์ในย่านถนน Swanston Street
และ Elizabeth Street ทเีต็มไปดว้ยรา้นเสอืผา้แฟชนัหลากหลายสําหรับบรุุษและสตรี (อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั)

จากนันทําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนครเมลเบริน์

15.20 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG466

21.45 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์อสเตรเลยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี20 มถิุนายน 2562 เวลา 12:01 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์อสเตรเลยี

หมายเหตุ

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารมากกวา่ 20 ท่านขนึไป หากผูโ้ดยสารทเีป็นผูใ้หญต่่าํกวา่ 20 ท่าน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง
หรอืปรบัราคาเพมิขนึ สว่นขนาดของกรุป๊จะสรปุไดห้ลงัทปิีดกรุป๊แลว้ประมาณ 3 อาทติยก์อ่นเดนิทาง

• ราคานบีรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาตามภาษีน ้าํมนัของสายการบนิหากมกีารเรยีกเกบ็เพมิจากสายการบนิ

• กรณอีอกตวัแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่ตวัได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงอืนไขตวักรุป๊ของสายการบนิ

• สาํหรบัหอ้งทเีป็นสามเตยีง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลยีมจีํานวนนอ้ยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญส่องเตยีงทสีามารถพกัได ้3 ท่าน (2
Double beds)หรอือาจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญแ่ละ 1 เตยีงเสรมิ (1 Double + 1 Extra bed) สาํหรบัหอ้งนอน 3 ท่าน

• บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบในเรอืงตวัทลีกูคา้ซอืเองเพอืตอ่เทยีวบนิหรอืคา่เดนิทางตา่ง ๆ
ทจีะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทยีวบนิลา่ชา้หรอืจํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน กรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้

• หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทนัีงบนเครอืงรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรณุาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วัน
เพอืแจง้ใหส้ายการบนิทราบแตจ่ะไดต้ามทขีอหรอืไมข่นึอยูก่บัสายการบนิจะพจิารณาให ้

• มวีซีา่ออสเตรเลยีแลว้ ลดทา่นละ 4,500 บาท

• กรณลีกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้ หรอื มบีัตรอนญุาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยนืวซีา่ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้่ายใดๆ
ทังสนิ หากไมไ่ดร้บัอนญุาตเขา้ประเทศ เนอืงจากเป็นดลุพนิจิของเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมอืง

• หากจํานวนลกูคา้ทเีดนิทาง 15 -18 ท่าน บรษัิทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ทนัีงในการบรกิารตลอดการเดนิทาง

• ทนัีงสาํหรบักรุป๊ทเีราจองเป็นทนัีงทัวไปไมใ่ช่ทนัีงดา้นหนา้สดุ(long leg seat)

• โรงแรมทอีอสเตรเลยีตามรายการไมม่คีนยกกระเป๋า

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด โดยสายการบนิไทย (TG) และ สายการบนิภายในแลว้ ตามทรีะบุในรายการ

• คา่โรงแรมทพีกั (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทไีดร้ะบุในรายการ, คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมี,ี คา่วซีา่เขา้ประเทศออสเตรเลยี

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯทคีอยอาํนวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ

• คา่ประกนัการเดนิทางรวมอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท
สาํหรบัผูเ้ดนิทางไปพรอ้มกรุป๊ตงัแตป่ระประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทยีวกบัทัวรเ์ท่านัน เงอืนไขการคุม้ครอง
• หากลกูคา้เดนิทางไปกอ่นคณะ กรมธรรมป์ระกนัไมคุ่ม้ครอง ตอ้งทําประกนั(รายเดยีว) ลกูคา้สามารถจัดทําเองได ้หรอืกรณุาตดิตอ่สอบถามกบัทางบรษัิทฯ

• อาย ุ1-15ปี และ ต่าํกวา่ 75 ปี คุม้ครอง รายละเอยีดตามเงอืนไขกรมธรรม์

• กรณลีกูคา้อายตุ่าํกวา่ 1 ปี หรอื 75 ปีขนึไป และ ไมไ่ดเ้ดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊ ตอ้งทําประกนัเดยีวเพมิ กรณุาสอบถามรายละเอยีดกบัเจา้หนา้ที

• ลกูคา้ทจีอยแลนด ์ทอีาศยัอยูใ่หนประเทศนันๆ อยูแ่ลว้ไมคุ่ม้ครอง ไมต่รงตามเงอืนไขกรมธรรม์

• คา่น ้าํมนัจากสายการบนิ ณ วันท  ี1 ตลุาคม 2560 และบรษัิทฯของสงวนสทิธใินการปรบัราคาตามภาษีน ้าํมนั หากสายการบนิเปลยีนแปลงภาษีน ้าํมนัหลงัจากนี

• คา่วซีา่ออสเตรเลยี สาํหรบัคนไทย

อัตรานไีมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด โดยสายการบนิไทย (inter) อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าไดท้่านละ 30 กโิลกรมั และ
บนิภายในสายการบนิแควนตสั (domestic) อนญุาตใหโ้หลดไดท้่านละ 23 กโิลกรมั ถอืขนึเครอืง 7 กโิลกรมัท่านละ 1 ใบ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง



• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ, คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนยีมควรจา่ย 2 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน (โดยเฉลยี 12 เหรยีญออสเตรเลยี)

• คา่ทปิคนขบัรถ ตามธรรมเนยีมควรจา่ย 2 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน (โดยเฉลยี 10 เหรยีญออสเตรเลยี)

• โรงแรมสว่นใหญไ่มม่พีนักงานยกกระเป๋า ลกูคา้ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพอืความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทาง

• ไมม่แีจกน้าํดมืบนรถ/ ไมแ่จกกระเป๋า

• ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนอืงจากทปีระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญจ่ะขายเป็นเน็ตเป็นชัวโมง

• กรณไีมเ่ดนิทางพรอ้มกรุป๊ตงัแตป่ระเทศไทย ลกูคา้ตอ้งทําประกนัเพมิเอง หรอื จะใหบ้รษัิทฯ จัดทําให ้ทางลกูคา้สามารถแจง้ได ้
(เป็นไปตามกฎหมายทุกท่านตอ้งทําประกนัการเดนิทางกรณเีดนิทางกบับรษัิททัวร)์

เงอืนไขการจองทัวรแ์ละการชําระเงนิ

• ทางบรษัิทฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจําเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ตอ่การจองทวัรห์นงึทา่น

• ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษัิทฯ เพอือาํนวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทําวซีา่เขา้ประเทศออสเตรเลยีกอ่น 21 วันทํางาน หรอืกอ่น 3 สปัดาห์

• หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทําวซีา่เขา้ประเทศออสเตรเลยีลา่ชา้ ไมท่ันกาํหนดการออกตวักบัทางสายการบนิและผลวซีา่ของท่านไมผ่า่น บรษัิทฯ
จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่มดัจําทังหมด

• สาํหรบัสว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันทําการสาํหรบัท่านทรีอผล

• วซีา่ หรอืหากผลวซีา่ผา่นแลว้ขอชําระยอดคา่ใชจ้่ายทังหมด หากบรษัิทฯ ไมไ่ดร้บัเงนิครบทังหมดกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการใหบ้รกิาร

• เมอืท่านตกลงชําระคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดอ้า่นเงอืนไขและยอมรบัขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมดของทางบรษัิทฯ
เป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้

เงอืนไขการยกเลกิ

คา่มดัจาํทวัรจ์ะถกูนาํไปจา่ยคา่ตวัเครอืงบนิ คา่โรงแรมและคา่วซีา่ลว่งหนา้ 50 วนั ซงึไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้
หากผูเ้ดนิทางยกเลกิหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงอืนไขตามนี
• แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 51 วันทําการคนืคา่มดัจํา 30,000.- บาท.

• แจง้ลว่งหนา้ 31– 50 วัน กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจําตวัท่านละ 30,000 บาท

• แจง้ลว่งหนา้ 21 - 30 วัน กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจํา 30,000.- บาท และมคีา่ใชจ้่ายเพมิดงันี

• กรณทีถีกูปฏเิสธวซีา่จากทางสถานทูต ทางบรษัิทขอยดึคา่มดัจําทังหมดและหกัคา่ใชจ้่าย 50% จากราคาทัวร์

• กรณอีอกตวัแลว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ตวั หรอืยดึมดัจําทังหมด

• กรณยีนืวซีา่แลว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืคา่วซีา่ สถานทูตไมค่นืคา่วซีา่ (NON REFUND)

• กรณตีดิธรุะสว่นตวั หรอื เอกสารไมพ่รอ้มทจีะยนืวซีา่ ขอยดึมดัจําทังหมด

• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วัน กอ่นเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกิในวันเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไมใ่ชบ้รกิารระหวา่งทัวร ์จะไมม่กีารคนืเงนิไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

เอกสารในการขอวซีา่

ทางสถานฑูตออสเตรเลยี เรมิการเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทุกท่าน ทสีมคัรขอวซีา่ เพอืเดนิทางไป ประเทศออสเตรเลยี
ดงันันผูย้นืขอวซีา่ทุกท่าน จะตอ้งมาตดิตอ่ ทศีนูยย์นืวซีา่ออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพอืสแกนลายนวิมอื และตอ้งจองควิวซีา่กอ่นยนืเท่านัน
• หนังสอืเดนิทาง มอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน (นับวันเดนิทาง) และถา่ยสําเนาหนา้ทมีกีารเดนิทางเขา้-ออก หรอืมวีซีา่ตดิมาทงัหมด (สําคญัมาก)
***การยนืวซีา่ออสเตรเลยีไมจ่ําเป็นตอ้งนําพาสปอรต์เขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื สาํเนาหนา้พาสปอรต์ ยนืได ้
แตห่ากใหท้างบรษัิทฯ มา จะดกีวา่เนอืงจากทางบรษัิทฯ จะนําพาสปอรต์ไปรดูเลม่ท  ีVFS แลว้นํากลบัมาพกัไวท้บีรษัิทฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ



กรณีถูกปฎเิสธวซีา่

วันเดนิทาง ***

• รปูถา่ยส ีจํานวน 2 รปู (ขนาด 1 นวิครงึ หรอื 2 นวิ)

• สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน

• สาํเนาใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้ม)ี , สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี

• หนังสอืรบัรองการทํางานของบรษัิทททีํางานอยู ่(ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย ใชไ้ดท้ังคู)่ หรอืสาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ

• ขา้ราชการจะตอ้งมหีนังสอืรบัรองการทํางาน (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย ใชไ้ดท้ังคู)่

• ขา้ราชการเกษียณอาย ุขอสาํเนาบัตรขา้ราชเกษียณ

• หลกัฐานการเงนิ โดยใชส้มดุบัญชเีงนิฝากประเภทออมทรพัย ์หรอื ฝากประจําตวัจรงิ (จะไดค้นืเพอืไดร้บัพจิารณาวซีา่แลว้) หรอื statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน
ออกจากธนาคารเท่านัน หมายเหต ุสถานทูตออสเตรเลยีไมร่บั Bank Guarantee ในการใชย้นืวซีา่

• เดก็ขอหนังสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมดุรายงานประจําตวันักเรยีนหรอืกรณปิีดเทอมใชบ้ัตรนักเรยีน

• ขอสาํเนาสตูบิัตร เดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี

• เดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา
• กรณพีอ่และแม ่ไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ยทังคู ่จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากทางอาํเภอเท่านัน จากบดิาและมารดาใหอ้นญุาตออกนอกประเทศ ** กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่
15 ปี บดิาหรอืมารดา ตอ้งไปโชวต์วัทตีวัแทนยนืวซีา่ VFS พรอ้มกบับุตร

• กรณพีอ่หรอืแม ่ไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากทางอาํเภอจากบดิาและมารดาอนญุาตออกนอกประเทศ หรอื กรอกฟอรม์ 1229

• บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัลกูคา้ทมีอีายเุกนิกวา่ 75 ปี ( ยกเวน้กรณทีผีูส้งูอาย ุ75 ปีขนึไปยนืยันทจีะเดนิทางจรงิ
บรษัิทฯจะดาํเนนิการใหแ้ละแนะนําใหย้นืวซีา่กอ่นวันเดนิทางมากกวา่ 45 วัน และตอ้งจ่ายคา่ทัวรท์ังหมดกอ่นเดนิทาง 15 วัน
ในกรณทีวีซีา่ไมผ่า่นหรอืออกไมท่ันตามกาํหนดวันเดนิทางมผีลทําใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่า่กรณไีด ๆ ทังสนิ และ
จะไมร่บัผดิชอบกรณเีพอืนรว่มเดนิทางทผีา่นแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนอืงจากมบีางท่านในคณะไมผ่า่น
บรษัิทฯจะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทผีลวซีา่ออกแลว้แตย่กเลกิเพราะกรณนี)ี

• กรณทียีนืยันจะใหย้นืวซีา่ เนอืงจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยนืวซีา่เป็นเวลานาน
และมคีา่ใชจ้่ายเพมิในการทําประกนัสขุภาพซงึลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยนืวซีา่ (ราคาขนึอยูก่บับรษัิทฯ ประกนันันๆ หรอื ลกูคา้สามารถทําเองได)้
หลงัจากยนืแลว้ รออกีประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพอืไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทสีถานฑูตกาํหนด
หลงัจากนันรอผลวซีา่อกีท  ีนอกจากนวีซีา่ขนึอยูก่บัผลของสขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวันรบัวซีา่ไมส่ามารถระบุได ้
กรณุาใสห่มายเลขโทรศพัทม์อืถอื เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอเีมล ์(สาํคญัมาก) ทสีามารถตดิตอ่ได ้ลงในสาํเนาบัตรประชาชนและ สาํเนาทะเบยีนบา้น
เพอืกรอกฟอรม์ในการยนืวซีา่

• ระยะเวลาในการยนืวซีา่ประมาณ 10-15 วัน หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางท่านไดย้นืเลม่เขา้ VFS
แลว้นําเขา้สถานทูตแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทูตไดจ้นกวา่จะถงึวันกาํหนดรบัเลม่ หากมกีารใชเ้ลม่เดนิทางไปประเทศอนืกอ่น
จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบกอ่นยนืวซีา่ หากท่านไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ

เงอืนไขสําคญัของการพจิารณาวซีา่  
การพจิารณาอนมุตัวิซีา่นันขนึอยูก่บัดลุยพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนยนืวซีา่ไมส่ามารถแทรกแซงการพจิารณาของสถานทูตได ้
ซงึทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยังประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทรีะบุเท่านัน

• หากท่านถกูปฏเิสธการออกวซีา่ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมด หรอื หากตอ้งการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ใหมก่ต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหม่
พรอ้มเตรยีมเอกสารชุดใหมทุ่กครงั

• หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซีา่ลา่ชา้ไมท่ันกาํหนดวันเดนิทาง สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้
และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมด

• หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตผุลในการปฏเิสธการออกวซีา่อนัเนอืงมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ
หรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยนืขอวซีา่ท่องเทยีว ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตยกเลกิวซีา่ของท่าน ขนึอยูก่บัทางบรษัิทฯ จะพจิารณา
และขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมด



กรณีลกูคา้ใชบ้ตัรเอเบค

โดยปกตบิัตรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้าํหรบัเดนิทางเพอืธรุกจิเท่านัน ซงึการเดนิทางกบัทัวรจ์ะตอ้งยนื วซีา่ท่องเทยีว
เนอืงจากการท่องเทยีวจะตอ้งยนืวซีา่แบบท่องเทยีว(Tourist Visa) แตห่ากลกูคา้จะใชบ้ัตรเอเบค (APEC CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้
ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ 
หมายเหต ุหากยนืวซีา่ทอ่งเทยีว(Tourist Visa) ทางลูกคา้อาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดยอตัโนมตั ิ
เนอืงจากตามเงอืนไขวซีา่ประเทศออสเตรเลยี จะยดึวซีา่ลา่สุด แลว้จะยกเลกิวซีา่อนัเกา่โดยอตัโนมตั)ิ
ทงันขีนึอยูก่บัดลุพนิจิของลูกคา้ในการตดัสนิใจ 
ตอ้งการสอบถามเพมิเตมิไดท้  ี: http://thailand.embassy.gov.au/ หรอื โทร. +66 2 344 6300

หมายเหตุ

รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศ
เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทฯจะคาํนงึถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั
และบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ
เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิตอ้งหา้มนําเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีหรอืดว้ยเหตผุลใดๆ
กต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมค่นืเงนิไหท้่านไมว่า่จํานวนทังหมดหรอืบางสว่น
บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีสีถานทูตงดออกวซีา่อนัสบืเนอืงมาจากเอกสารในการยนืวซีา่ไมค่รบถว้นและไมผ่า่นมาตรฐานในเรอืงการเงนิและการทํางานของตวัผูโ้ดยสารเอง
บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย
บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ตวัเครอืงบนิภายในประเทศไทยทที่านออกตวัเองเพอืตอ่เครอืงในกรณทีสีายการบนิระหวา่งประเทศลา่ชา้
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