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วันที ่1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
  ** หมายเหต ุ** (ออสเตรเลยี มีกฎหมายหา้มน าเขา้ พชืผกั อาหารสด และแหง้ทกุชนิดเขา้เมือง) 
 
วันที ่2  เมลเบริน์-อาคารรัฐสภา-กระทอ่มกัปตันคุ๊ก-วหิารเซนตพ์อล-เฟดเดอเรช่ันสแควร ์
00.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินเมืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) 

เท่ียวบนิท่ี TG465 (00.15-12.05) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 8.50 ชั่วโมง บริการอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

12.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 4 
ชั่วโมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chinese Restaurant 
 น าทา่นชมเมืองเมลเบิรน์(Melbourne) เป็น

เ มือง ใหญ่อันดับสองของออส เตร เ ลีย
(Australia)  รองจากนครซิด นีย์ และติด
อนัดบัเมืองน่าอยู่หลายปี เน่ืองจากเมลเบิรน์
เป็นเมืองท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
มีแหล่งชอ้ปป้ิง เป็นเมืองแฟชั่น และมีสถาน
ท่องเท่ียวมากมาย จึงไม่แปลกใจท่ีคนจาก
หลายชาติจะเดินทางมาท่องเท่ียวและอยู่อาศยัจ านวนมากทุกปี  น าท่านชมดา้นนอกอาคารรัฐสภา
แห่งรัฐวิคตอเรีย(Victoria’s Parliament House) สถานท่ีทางประวตัิศาสตรก์ารเมืองของออสเตรเลีย
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ท่ีมีสถาปัตยกรรมสวยงาม เป็นอาคารรฐัสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย ก่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรม
ยุโรป มีขนาดใหญ่มากท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศในซีกโลกใต้ มีห้องต่างๆ มากถึง 
4,500 หอ้ง พืน้ท่ีใชส้อยกวา้งขวางถึง 250,000 
ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัย
ดว้ยงานศิลปะอะบอริจิน้หลายพนัชิน้ จุดเด่น
อยู่ท่ีเสาธงขนาดใหญ่สงูเดน่เป็นสง่าท่ีใชเ้วลา
ก่อสรา้งนานถึง 8 ปี น าท่านเขา้ชมกระท่อม
กัปตั น คุ๊ ก (Cooks’ Cottage) กระท่อมนัก
ส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก เป็นผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย เม่ือ ค.ศ. 1770 กระท่อมนีเ้ป็นบา้น
ของกัปตนัคุ๊กต่อมาท่านเซอร ์รสัเซีย กริมเวล 
ได้ซือ้มาจากอังกฤษ โดยรือ้อิฐออกมาทีละ
ก้อน แล้วถูกล า เ ลียงมาทางเรือ  และมา
ประกอบใหมท่ี่น่ี น ามาตัง้ไวท่ี้สวนฟิตซอย เม่ือ
ปี ค.ศ. 1934 เพ่ือเป็นของขวญัครบรอบหนึ่งปี
ของรัฐวิคตอเรีย  และเ พ่ือเ ป็นเกรียติแก่  
กัปตันคุ๊กท่ีมาค้นพบประเทศออสเตรเลีย 
ภ าย ในบ้านบา งอย่ า ง เ ป็ นขอ งดั้ ง เ ดิ ม 
บางอย่างก็เป็นของท่ีท าเลียนแบบขึน้มาใหม่ 
น าท่านสู่ใจกลางเมืองเมลเบิรน์ถ่ายภาพกับ
วิหารเซนตพ์อล (St Paul’s Cathedral) เป็น
อาสนวิหารอาคารหินทรายขนาดใหญ่  
ผูอ้อกแบบคือ วิลเลียม บตัเทอรฟิ์ลด ์(William Butterfield) สถาปนิกชาวอังกฤษ สรา้งขึน้ระหว่างปี 
ค.ศ. 1880 และ 1931 ดว้ยสถาปัตยกรรมในรูปแบบนีโอ โกธิค (Neo - Gothic) ท่ีมีความงดงามและโดด
เด่น โดยมียอดหลงัคาแหลมสูงเสียดฟ้า เป็นจดุสงัเกตท่ีมองเห็นไดง้่ายท่ีสดุแห่งหนึ่งในเมืองเมลเบิรน์ 
ดา้นในไดร้บัการตกแต่งอย่างหรูหรา ดว้ยกระเบือ้งปพืูน้และฝาผนงัลวดลายสวยงาม งานก่อเป็นชัน้ๆ 
กระเบือ้งโมเสก และหลงัคามงุดว้ยไมอ้ย่างประณีต รวมถึงแท่นบชูาทรงสงูซึ่งสรา้งขึน้จากหินอ่อนและ
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หินอลาบาสเตอร ์(Alabaster) จากเดวอนเชียร ์รวมถึงมีผลงานศิลปะประวตัิศาสตรใ์หค้ริสตศ์าสนิกชน 
อาสนวิหารแห่งนีจ้ึงเป็นทัง้ศนูยร์วมความศรทัธาของชาวคริสตใ์นเมลเบิรน์ และเป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารก์
ส าคัญใจกลางเมืองท่ีนักท่องเท่ียวไม่อาจพลาดไปชมความงดงาม น าท่านสู่ย่านช้อปป้ิงเฟดเดอ
เรช่ันสแควร(์Federation Square) อยู่ใจกลางเมืองเมลเบริน์ เป็นจดุเช่ือมศนูยก์ลางเมืองกบัแมน่ า้ยาร์
รา่ เป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรม งานเทศกาล วฒันธรรม ท่ีพกั และมีลานเปิดกวา้งส าหรบัเป็นท่ี
สาธารณะ เฟดเดอเรชั่ นแสควร์เป็นท่ีตั้งของศูนย์รวมศิลปะของออสเตรเลีย มี The Ian Potter 
Centre: NGV Australia และแกลลอรี่ อารต์ 20 แกลลอรี่ก็ตัง้อยู่ท่ี เฟดเดอเรชั่นแสควรแ์ห่งนี ้จากนัน้ให้
ทา่นอิสระชอ้ปป้ิงหา้มพลาดกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของ เมลเบริน์ ไมว่า่จะเป็น  DAVID JONE และ 
MYER ท่ีตั้งอยู่ท่ีถนน Bourke Street ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้า แบรนดเ์นมชั้นน า ไม่ว่าจะเป็นครีม 
เครื่องส าอาง กระเป๋า นอกจากนัน้ ใกล ้ๆ กันยังมีรา้นคา้ช่ือดงั รา้นอาหาร รา้นขายสินคา้ท่ีระลึก อยู่
บรเิวณนี ้

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ 3-course menu at Blue Train  
  พักที ่Hotel Rydges Melbourne ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
วันที ่3  เมลเบริน์-เกรทโอเซี่ยนโรด-ทเวลฟ์ อโพสเทลิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่เกรทโอเซี่ยนโรด(Great Ocean Road) ผ่านเมืองจีลองเมืองหนา้อ่าวท่ีงดงาม 
และมีมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียง เมืองท่ียงัคงเอกลกัษณข์องบา้นในสไตลแ์บบวิคตอเรียท่ีสวยงาม   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Fish & Chips Lunch at Apollo Bay 
เกรทโอ เซี่ ยนโรด (Great Ocean Road) 
เส้นทางสายโรแมนติก  ซึ่งเป็นแนวชายฝ่ังท่ี
สวยงามท่ีสุดในออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้
ของเมืองเมลเบิรน์ เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีไดร้บั
ความนิยมมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในรัฐวิคตอเรีย 
เชิญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาว
ละเอียด และผาหินท่ีผุกร่อนไปตามแรงน า้ 
แรงลมธรรมชาติท่ีมีรูปร่างแปลกตา อีกทั้งยัง
เป็นสถานท่ีพกัผ่อนตากอากาศท่ีดีแห่งหนึ่งท่ี
รายล้อมด้วยรีสอรทมากมายท่ีสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษท่ี 19 นอกจากนี ้
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ยงัมีจุดชมวิวท่ีความสวยงามแตกต่างกัน  สมัผสักับทศันียภาพอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิกและ
ลักษณะภูมิประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใดๆในโลก ถือเป็นเมืองท่าเล็กๆแห่งต านานของสิบสองนักบุญใน
ศาสนาคริสตข์องออสเตรเลีย ท่ีเรียกว่า ทเวลฟ์ อโพสเทลิ (12 Apostles) ซึ่งเป็นรูปหินแกะสลกัท่ีดนู่า
เกรงขาม 12แนวโขดหินเหนือน า้ทะเล มีอายปุระมาณลา้นปี มีนกัทอ่งเท่ียวมาแวะเท่ียวมาก เพราะท่ีน่ีมี
ความมหศัจรรยท่ี์ธรรมชาติสรา้งสรรคม์าใหไ้ดด่ื้มด ่าหลงใหลไปกับเสน่ห ์นบัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาตท่ีิไดร้บัความนิยมมากในรฐัวิคตอเรีย จากนัน้เดนิทางกลบัสูเ่มืองเมลเบริน์ 
ส าหรบัท่านทีส่นใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ เพือ่ชม ทเวลฟ์ อโพสเทิล (12 Apostles) ทา่นสามารถติดตอ่
หวัหนา้ทวัร์เพือ่ท าการจองซ่ึงราคาเฮลคิอปเตอร์จะไม่รวมกบัค่าโปรแกรมทวัร์ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ Chinese Restaurant 
  พักที ่Hotel Rydges Melbourne ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 
 
วันที ่4  เมลเบริน์-แดนเดนอง-น่ังรถไฟไอน า้ยุคโบราณ-เกาะฟิลลิป 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแดนเดนอง(Dandenong) เมืองเล็กๆในเทือกเขาแดนท่ีรู ้จักกันเพียง 35 
กิโลเมตรทางทิศตะวนัออกของตวัเมืองเมลเบิรน์ จุดสูงสดุอยู่ท่ีความสงูกว่า 630 เมตรถูกปกคลมุดว้ย
ความเ ขียวข จีของต้นไม้  "Mountains Ash 
Trees" (พืชดอกท่ีสูงท่ีสุดในโลก) น า้ตก เนิน
เขาและหุบเขาสูงชันให้ชวนหลงใหลเหมือน
ดนิแดนในเทพนิยาย น าท่านสู่สถานีรถไฟไอ
น ้ายุคโบราณ(Puffing Billy Railway) น่ังรถ
จักรไอน ้ า ยุค โบราณ  ขบวนรถไฟอายุ
มากกวา่ 100 ปี แห่งสดุทา้ยของออสเตรเลีย มีจดุเดน่ คือ การนั่งหอ้ยขา ชมวิวทศันียภ์าพธรรมชาติสอง
ขา้งทางย่านชานเมือง ทัง้น่าต่ืนเตน้ และ ได้
สัมผัสธรรมชาติอย่างใกลช้ิดเพียงปลายเท้า 
โดยรถไฟนีส้รา้งขึน้ในต้นศตวรรษท่ี 20 เพ่ือ
การขนถ่านหิน บริการตัง้แตปี่ ค.ศ. 1953 แลว้
เกิดดินถล่มปิดทบัทางรถไฟท าใหห้ยุดใชง้าน
ไปอยู่หลายปี จนฟ้ืนฟูในปี ค.ศ. 1962 Puffing 
Billy จะพานักเดินทางท่องเท่ียวย้อนอดีตกับ
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นั่งรถไฟสายเก่าแก่ โดยใชเ้วลาแค่ราว 2 ชั่วโมง เริ่มจากระยะทางจากสถานี Belgrave ถึงปลายทาง 
Gembrook ระหว่างทางกิจกรรม คือ การถ่ายรูปเก็บภาพสุดประทับใจ ให้อาหารนกพืน้เมืองของ
ออสเตรเลีย และสนกุกบัความรูเ้ก่ียวกบัประวตัศิาสตรใ์นอดีต 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต ์at Cuckoo 
น าท่านเดินทางสู่สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป(Phillip Island Nature Parks) อยู่ห่างจากของเมือง
เมลเบิรน์ 137 กิโลเมตร ทางตอนใตต้ามเสน้ทางสายเซาทกิ์ปสแ์ลนด ์นั่งรถประมาณ 2 ชั่วโมง โดย
เดนิทางขา้มมายงัเกาะ มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซึ่งเปิดบรกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1940 เชิญเพลิดเพลิน
กบับรรยากาศสองขา้งทาง ท่ีเต็มไปดว้ยทุ่งหญา้และฟาร์มปศสุตัวมี์ทัง้ววัเนือ้ ววันม แกะ และมา้ เป็น
ต้น  ซึ่ ง บ ร ร ย า ก า ศ ค ล้ า ย กั บ ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอรแ์ลนด  ์ชมฝูงเพนกวินเขตอนุรักษ์
ธรรมชาติ  เกาะฟิลลิป  เขตอนุรักษ์นก
เพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการ
รูปภาพ และเรื่องราวเก่ียวกับสายพันธุ์ของ
เพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป 
ถือไดว้่าเป็นเพนกวินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก 
เชิญพบกับความ อัศจรรย ์บริเวณชายหาด
ซมัเมอรแ์ลนด ์เพ่ือรอชมพาเหรดเพนกวิน ทกุ ๆ เย็น เพนกวินจะเดินพาเหรดขึน้จากทะเลหลงักลบัจาก
ออกหาอาหารตัง้แตเ่ชา้เป็นวิถีธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ทุกวนั สรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีไดม้า
เยือน 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  พร้อมลิม้รส กุ้งมังกร (Lobster) เลิศรส ขึน้ชื่อของออสเตรเลีย ท่านละ 1 ตัว 
  พักที ่Hotel Rydges Melbourne ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
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วันที ่5  เมลเบริน์-ตลาดควีนวิคตอเรีย-สนามบนิ-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านช้อปป้ิงตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) รู ้จักกันในนาม 'ตลาด Vic' หรือ 
'Queen Vic' เป็นหวัใจและวิญญาณของเมลเบริน์มานานกวา่ 140 ปี โดยเปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 
20 มีนาคม ค.ศ. 1878 ตลาดแห่งนีเ้รียกไดว้่า
เป็นสถานท่ีส าคญัทางประวัติศาสตรอี์กแห่ง
หนึ่งของเมืองเมลเบิรน์โดยได้เผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงมามากมาย และเพิ่งถูกเพิ่มช่ือ
เข้ามาในรายการมรดกแห่งชาติออสเตรเลีย 
ซึ่งสถานท่ีท่ีจะไดร้บัการขึน้ทะเบียนนีต้อ้งผ่าน
การพิจารณาแล้วว่าเป็นสถานท่ีส าคัญใน
ประวัติ ศาสตร์ออส เตร เ ลี ย  ตลาดค วีน
วิคตอเรียเป็นตลาดในเมืองท่ีคึกคกัไปดว้ยคนทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียว เป็นตลาดจ าหน่ายผลิตผลสด
ใหม่ท่ีโดดเด่นท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศ ท่ีน่ีเราสามารถซือ้หาสินคา้ไดทุ้กสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นผกัและผลไม้
ของออสเตรเลีย อาหารทอ้งถ่ิน อาหารน าเขา้ เสือ้ผา้ และของท่ีระลกึจากรา้นคา้ตา่งๆ กวา่ 600 แหง่ 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเมลเบิรน์ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

15.15 น. ออกเดนิทางจากเมืองเมลเบิรน์ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เท่ียวบนิท่ี TG466 

(15.15-21.45) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 9.30 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
21.45 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

 

 

หมายเหต ุ: บรกิารไมร่วมคา่ใชจ้า่ยมาตราโควิดในรายการทวัร ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้า่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัรมี์ (อตัรา
ค่าบรกิารตรวจอาจมีการเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

องัคาร-เสาร ์
(วนัสงกรานต)์ 

12 - 16 เม.ย. 65 69,999.- 69,999.- 8,900.- 

พธุ-อาทติย ์ 20 - 24 เม.ย. 65 65,999.- 65,999.- 8,900.- 

ศกุร-์องัคาร 
(วนัหยุดแรงงาน) 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 65 69,999.- 69,999.- 8,900.- 

พฤหสับด-ีจนัทร ์
(วนัหยุดวสิาขบูชา) 12 - 16 พ.ค. 65 69,999.- 69,999.- 8,900.- 

พธุ-อาทติย ์ 25 - 29 พ.ค. 65 65,999.- 65,999.- 8,900.- 

พฤหสับด-ีจนัทร ์
 (วนัเฉลมิพระชนมพรรษาราชน)ี 02 - 06 ม.ิย. 65 65,999.- 65,999.- 8,900.- 

พฤหสับด-ีจนัทร ์ 23 - 27 ม.ิย. 65 65,999.- 65,999.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 20 กโิลกรมั) และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกันโควดิรักษาระหวา่งตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่วซีา่และบรกิาร 
10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วนั) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คนขบัรถ ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม ทา่นละ 20 เหรยีญดอลลา่รอ์อสเตรเลยี (AUD) // 
คา่ทปิไกด ์ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วี

ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ 
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่า
กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่
ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนือ่งจากเป็นตั๋ว Charter Flight 



KAU120511-TG ออสเตรเลยี-เมลเบริน์ 5วัน3คนื 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอื
มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / 
คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจ านวน คา่มัดจ าโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่ับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 

 

 


