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นครซิดนีย์ – ล่องเรือชมปลาวาฬ อ่าวซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาตบิลูเม้าท์เท่นส์  
 สวนสัตว์พืน้เมืองชมการตดัขนแกะ - เมลเบิร์น –นครเมลเบิร์นชมเมือง  - กระท่อมกปัตนัคุ้ก  

ตกึยูเรก้า - รถไฟจกัรไอน า้โบราณ  - ชมนกเพนกวนิที่เกาะฟิลลปิ - เหมืองทอง มาลารัต 
ก าหนดการเดนิทาง 



24-30 ก.ย.//19-25 ต.ค.//19-25 พ.ย.//04-10 ธ.ค. 2561 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

HILIGHT PROGRAM TOUR (มีไฟลท์บนิภายใน เทีย่วสบายๆ) 
 ชมความน่ารักของสัตว์พืน้เมือง ให้อาหารหมีโคอล่าและจงิโจ้ 
 ชมเมืองยุคเหมืองทองเก่าที่ BALLARAT 
 สัมผสัประสบการณ์ใหม่ด้วยการรถไฟจกัรไอน า้โบราณ ( Puffing Billy Steam Train) 
 ล่องเรือชมปลาวาฬอ่าวซิดนี่ย์ 
 ลิม้รสอาหารท้องถิน่ทีข่ึน้ช่ือ ล๊อปเตอร์คร่ึงตวัเสิร์ฟพร้อมไวน์ / เน้ือคดัพเิศษจากประเทศ
ออสเตรเลยี / หอยเป๋าฮ้ือ 

 รวมค่าธรรมเนียมวซ่ีาออสเตรเลยี 
 แจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด 

วนัที่1  กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ (ออสเตรเลยี) 
16.00 น.  ทุกท่านพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4  เคาน์เตอร์สายการบินไทย 

ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารและ
สัมภาระก่อนขึน้เคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE


19.20 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ประเทศออสเตรเลยี โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG475 

วนัที่2      นครซิดนีย์–เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมปลาวาฬ อ่าวซิดนีย์– ซิดนีย์ 
07.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

แล้ว น ำท่ำนชมนครซิดนีย ์โดยผ่ำนชมหาดบอนได หำดทรำยท่ีหนุ่มสำวชำวออสซ่ีนิยมมำพกัผ่อน
วนัหยุดหรือยำมเยน็ในบรรยำกำศท่ำมกลำงสำยลม แสงแดด อนัสดช่ืน ท่ีนิยมเล่นกระดำนโตค้ล่ืน หำด
ทรำยแห่งน้ี ย ังได้ เป็น เส้นทำงในกำรวิ่ง
มำรำธอนและวอลเลยบ์อลชำยหำดในครำวท่ี
จดักีฬำโอลิมปิก ปี 2000  ผ่านชมบ้านของ
เศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้ำผำ
เพื่อชมทศันียภำพอนัสวยงำมของอ่ำวซิดนีย ์
และมหำสมุทรแปซิฟิคท่ีสวยงำม  แวะท่ี
เดอะแก๊ ป จุดชมวิวท่ีสวยงำมอีกแห่งท่ีท่ำน
จะได้ชมท้องทะเลอนังดงำมของมหำสมุทร
แปซิฟิก และควำมงำมของปำกอ่ำวทำงเข้ำซิดนียใ์นทำงเรือ ในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวำงปืนใหญ่ยิง
ต่อตำ้นขำ้ศึกท่ีเขำ้มำทำงเรือในยำมสงครำม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอร่ี มำ้นัง่หินตวัโปรดของภริยำของ
ผูส้ ำเร็จรำชกำรคนแรกของรัฐนิวเซำท์เวลส์ ซ่ึงเป็นมำ้หินทรำยอยูป่ลำยสุดของสวนสำธำรณะ ดำ้นหน้ำ
เป็นอ่ำวซิดนียท่ี์สวยงำม  นอกจำกน้ีดำ้นบนสวนสำธำรณะยงัเป็นจุดถ่ำยรูปท่ีสวยงำมท่ีท่ำนจะถ่ำยรูปให้
เห็นโรงละครโอเปร่ำ เฮำ้ส์และสะพำนฮำร์เบอร์เป็นสัญลกัษณ์ของนครซิดนีย ์

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่าน ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) ส่ิงก่อสร้ำงท่ีโดด

เด่นดว้ยหลงัคำรูปเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ในแบบสถำปัตยกรรมร่วมสมยัท่ีสร้ำงช่ือเสียงให้กบั
ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง 
สถำปนิกชำวเดนมำร์ก ด้วยงบประมำณ 

ในกำรก่อสร้ำงกว่ำร้อยล้ำนเหรียญ ใช้
เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 14 ปี  และ
องค์กำรยูเนสโกไดล้งทะเบียนข้ึนเป็นมร
กดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภำยในประกอบ
ไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดง
ละคร และห้องภำพยนตร์และร้ำนอำหำร
จ ำนวนมำก ระหวำ่งล่องเรือท่ำนยงัสำมำรถถ่ำยรูปกบัสะพานฮาร์เบอร์  ท่ีเช่ือมต่อระหวำ่งซิดนียท์ำงดำ้น
เหนือกบัตวัเมืองซิดนียเ์ขำ้หำกนั ทอดยำวกลำงอ่ำวซิดนียไ์ดอ้ยำ่งสวยงำมและท ำให้กำรเดินเขำ้สู่ตวัเมือง
ซิดนียไ์ด้สะดวงยิ่งข้ึน  ชมเรือใบท่ีชำวออสซ่ีน ำออกมำล่องอ่ำวอวดควำมงำมในอ่ำวแห่งน้ี จำกนั้น



เดินทำงกลบัสู่ซิดนีย ์แวะร้ำนช้อปป้ิงสินคำ้พื้นเมืองเพื่อเป็นของฝำก อำทิเช่นครีมบ ำรุงผิว หรือของท่ี
ระลึกต่ำง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอำล่ำ หรือจิงโจ ้

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที่   TRAVELODGE WENTWORTH HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่3 นครซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาตบิลูเม้าท์เท่นส์ - สวนสัตว์พืน้เมืองชมการตดัขนแกะ 

เช้า  บริการอาหารเช้าโรงแรม ณ โรงแรมทีพ่กั 
น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ช่ืนชมทิวทศัน์อนัสวยงำ มบนผืนแผน่ดินและหุบเขำ
อนักวำ้งใหญ่ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องนกนำนำชนิด สัตวต์ำง ๆ สำมำรถอำศยัอยูต่ำมธรรมชำติและเตม็ไปดว้ยตน้
ยูคำลิปตสัเวลำมองระยะไกลเป็นสีน ้ ำเงิน
ตำมหุบเขำอันกวำ้งใหญ่ผ่ำนเมืองเล็กๆ
กลำงหุบเขำช่ือว่ำ KATOOMBA  จำกนั้น
ชม  เข าส าม อน ง ค์  (THREE SISTERS 
ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สำมกอ้นรูปทรง
แปลกตำท่ีเกิดจำกฝนและลมพัดจนเกิด
เป็นต ำนำนควำมรักอนัแสนเศร้ำของยกัษ์
สำวอะบอริจ้ินสำมตนท่ีถูกสำปให้เป็นหิน
สำมก้อนท ำให้หุบเขำแห่งน้ีมีควำมงำมยิ่งข้ึน จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ SCENIC WORLD บริษทัท่ี
บริกำรกระเช้ำและรถรำงลงหุบเขำท ำให้ท่ำนไดช้มเขำสำมอนงคไ์ดส้วยงำมยิ่งข้ึนอีกมุม น ำท่ำนรถราง
ไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ท่ีดดัแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหินในสมยัก่อนมีควำมชนัถึง 
45 องศำ วิ่งผำ่นทะลุหุบเขำอนัสูงชนัสู่หุบเขำดำ้นล่ำงอยำ่งต่ืนเตน้และหวำดเสียว จำกนั้นให้ท่ำนไดเ้ดิน
ชมธรรมชำติตำมทำงไม้ท่ีจดัไวอ้ย่ำงสวยงำมใต้หุบเขำ ชมป่ำฝนและหุ่นจ ำลองกำรขุดถ่ำนหินใน
สมยัก่อน จำกนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จำกใตหุ้บเขำสู่ดำ้นบนพร้อมชมควำมงดงำมเบ้ือง
ล่ำงของหุบเขำสีน ้ำเงินท่ีท่ำนยงัสำมำรถชมยอดเขำสำมอนงคอี์กมุมท่ีแตกต่ำง  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง FEATHERDALE WILDLIFE PARK เพลิดเพลินไปกบักำรชม

ธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสัตว์
พื้นเมืองนำนำชนิด อำทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอม
แบท ให้ท่ำนได้สัมผสัและถ่ำยรูปคู่กบัโค
อำล่ำตัวน้อยอย่ำงใกล้ชิด สนุกสนานกับ
การให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สด
ช่ืนผ่อนคลำยไปกับบรรยำกำศอันร่มร่ืน 
บนพื้นท่ีกว่ำ 10 เอเคอร์ของผืนป่ำอนัอุดม
สมบูรณ์เขตร้อนช้ืน พร้อมชมการสาธิต



การตัดขนแกะ หน่ึงในอำชีพท่ีสร้ำงรำยไดใ้หก้บัชำวออสเตรเลีย 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่  TRAVELODGE WENTWORTH HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่4 ซิดนีย์  - เมลเบิร์น –นครเมลเบิร์นชมเมือง  - กระท่อมกปัตนัคุ้ก  - ตกึยูเรก้า 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 จำกนั้นเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศ  
10.00 น. เดินทางโดยสายการบิน Qantas Airways สายการบินภายในประเทศสู่เมลเบิร์นเที่ยวบินที ่QF421 
11.00 น. ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวคิตอเรีย 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนชมเมลเบิร์นเป็นเมืองท่ีมีควำมต่ืนตำต่ืนใจด้วยกำรผสมผสำนทั้งควำมเก่ำและควำมใหม่เข้ำ

ดว้ยกนั เป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยูบ่นริมฝ่ังแม่น ้ ำ Yarra 
มีสวนสำธำรณะริมน ้ ำ มีสถำปัตยกรรมของยุคต่ืน
ทองในสมยักลำงศตวรรษท่ี 18 คละเคล้ำกับตึกสูง
ระฟ้ำในสมยัปัจจุบนัท ำให้มีภูมิทศัน์ของเมืองท่ีไม่
เหมือนใคร มีแม่น ้ ำตั้งอยู่ใจกลำงเมืองอนัเป็นเสน่ห์
ของเมลเบิ   ร์น น ำท่ำนชม อาคารรัฐสภา อำคำรท่ี
ก่อสร้ำงตำมแบบสถำปัตยกรรมยโุรป  ชม สวนฟิตซ
รอย สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้ำนำพนัธ์ุ เป็นท่ีตั้ง กระท่อมกปัตันคุ้ก (ไม่รวมค่ำเขำ้
ชมในกระท่อม)บำ้นพกัของนกัส ำรวจชำวองักฤษคนส ำคญัของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้ว
โลกใต ้กระท่อมน้ีไดถู้กยำ้ยมำเพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นใน

วำระครบรอบ 100 ปี จากน้ันน ำท่ำนข้ึน Eureka Skydeck 88 ด้วย
ลิฟ ท่ี เร็วท่ี สุดในซีกโลกใต้สู่ชั้ น  88ของตัวอำคำร ท่ ำนจะได้ชม
ทัศนียภำพโดยรอบของนครเมลเบิร์นทั้ งเมืองและมองเห็นริมฝ่ัง
มหำสมุทรแปซิฟิก  ต่ืนเตน้และเสียวสุด ๆ กบักล่องกระจกท่ีน ำท่ำนยื่น
ออกไปนอกตวัอำคำรด้วยควำมสูงชั้น 88 ในตอนแรกกระจกจะ  ขุ่น
และทึบและจะเร่ิมใสท ำให้ท่ำนรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนอำกำศ จำกนั้น
น ำท่ำนชอ้ปป้ิงในยำ่นไชน่ำทำวน์ท่ีน่ีมีทั้ง ร้ำนขำยเส้ือผำ้ ตลำดสดขำย
ผกัผลไม ้และร้ำนขำยของท่ี ระลึกต่ำงๆ ร้ำนสินคำ้ปลอดภำษี เป็นแหล่ 

งขำยสินคำ้รำคำถูกทั้ง รองเทำ้ เส้ือผำ้ ชุดว่ำยน ้ ำ และชุดชั้นใน และยงัเป็นตลำดท่ีเหมำะแก่กำรมำเลือก
ซ้ือของท่ีระลึกและผลไมส้ดประจ ำฤดูกำล 

ค ่า  บริการอาหารค ่า อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี   THE MERCURE WELCOME  HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 



วนัที่5   เมลเบิร์น  – รถไฟจกัรไอน า้โบราณ  - ชมนกเพนกวนิที่เกาะฟิลลปิ  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 น ำท่ำนเดินทำงจำกเมลเบิร์นข้ึนไปทำงตะวนัออกเฉียงเหนือเขำ้สู่ยำ่นดนัดีนองส์ท่ียงัเป็นป่ำของตน้ยูคำ

ลิปตสัสู่สถำนีรถไฟจักรไอน ้าโบราณ (PUFFING 
BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึ งแ ต่ เดิม เคยใช้ เป็น
เส้นทำงในกำรเดินทำงระหว่ำงเมืองและขนส่ง
สินคำ้เปิดให้บริกำรในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสำย
เก่ำท่ีวิง่ระยะสั้น ๆ ปัจจุบนัไดถู้กดดัแปลงน ำมำใช้
ในกำรท่องเท่ียวชมป่ำ น ำท่ำนนัง่ รถไฟจักรไอน ้า
โบราณ เพื่อชมทศันียภำพอนัสวยงำมตำมแนวเขำ
ตลอดเส้นทำงวิง่ของรถไฟและท่ำนยงัสำมำรถนัง่หอ้ยขำผอ่นคลำยอำรมณ์พร้อมชมทศันียภำพตลอดทำง
ท่ีเตม็ไปดว้ยหุบเขำและป่ำสูงท่ียงัคงควำมสมบูรณ์  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลปิ ซ่ึงเป็นเกำะเล็ก ๆ ท่ีเต็มไปดว้ยสัตวพ์ื้นเมืองมำกมำยท่ี

ทำงกำรอนุรักษท์ั้งสั  ตวน์ ้ ำและสัตวป่์ำและคงควำมเป็นธรรมชำติท่ีมีหำดทรำยและป่ำพุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงเป็นท่ี
อยูข่องเพนกวนิตวันอ้ย แมวน ้ำและนก นำนำชนิดจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เขตอนุรักษธ์รรมชำติ เกาะฟิล
ลิป ซ่ึงเป็นเกำะเล็ก ๆ ท่ีเต็มไปดว้ยสัตวพ์ื้นเมืองมำกมำยท่ีทำงกำรอนุรักษท์ั้งสัตวน์ ้ ำและสัตวป่์ำและคง
ควำมเป็นธรรมชำติท่ีมีหำดทรำยและป่ำพุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องเพนกวนิตวันอ้ย แมวน ้ ำและนก นำนำ
ชนิด 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู!!! “กุ้งล๊อบสเตอร์” เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเลศิ  
 น าท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบกำรณ์อนัน่ำประทบัใจกับกำรชมควำม

น่ำรักของ ฝูงเพนกวินพันธ์ุเล็กที่สุดในโลกท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชำยหำด SUMMERLAND 
BEACH  ในบรรยำกำศอันสวยงำมยำม
พระอำทิตย์อัสดงซ่ึงท่ำนจะได้เห็นฝูง
เพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวน
พำเหรดข้ึนจำกทะเลเพื่อกลับคืนสู่ รัง
พร้อมอำหำรในปำกมำฝำกลูกตวัน้อยท่ี
รออยู่ในรัง เหล่ำเพนกวินทั้งหลำยจะส่ง
เสียงเรียกหำลูกและเดินให้ท่ำนเห็นควำม
น่ำรักอยำ่งใกลชิ้ด เพนกวนินอ้ยเหล่ำน้ีจะ
ออกไปหำอำหำรแต่เช้ำและจะกลบัมำอีกทีตอนพระอำทิตยต์ก ( ห้ำมถ่ำยรูปเพนกวิน เพรำะเป็นกำร
รบกวนหรืออำจจะท ำใหเ้พนกวนิตกใจ ) จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมลเบิร์น 

พกัที ่  MERCURE WELCOME  HOTEL  หรือเทยีบเท่า 



วนัที่6 เหมืองทอง มาลารัต– ช้อปป้ิง- กรุงเทพฯ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองบำลำรัตเพื่อเดินทำงสู่หมู่บำ้นเหมืองทอง Sovereign Hill ให้ท่ำนไดช้มเมืองยุคเหมือง

ทองเก่ำ ซ่ึงยงัคงสภำพหมู่บ้ำนในยุค
เก่ ำไว้ ให้ ท่ ำน ได้ลองสั ม ผ ัส ก ำร
ร่อนทอง หรือลงไปชมเหมืองทองท่ีอยู่
ใต้ ดิน ท่ี เซ อ ร์ เวอ ร์ เรน ส์  ฮิล ส์  ซ่ึ ง 
ปัจจุบนัยงัคงรักษำสภำพบ้ำนเมืองไว้
ดัง่ยุค 1850 โดยไม่มีเปล่ียนแปลง อีกทั้ง
ผู ้คนท่ีอยู่อำศัยในเมืองยงัคงแต่งตัว
และท ำงำนตำมร้ำนคำ้ในยคุเหมืองทอง
ซ่ึงยำมท่ีคุณไปเยือนจะเหมือนกบัยอ้นยุคเขำ้ไปในโลกเก่ำทนัที และท่ีน่ีไดก้ลำยเป็นพิพิธภณัฑ์มีชีวิตท่ี
บอกเล่ำเร่ืองรำวของเมืองบลัลำรัต ในยคุโบรำณไดอ้ยำ่งดีท่ีสุด 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย อสิระให้ท่านช้อปป้ิงอย่างจุใจในย่านไชน่า ทาวน์ ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยงัมีอำคำรบำ้น

เก่ำสร้ำงตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 19 ดว้ยบรรยกำศแบบชำวจีนและชำวเอเซีย   และห้ำงสรรพสินคำ้ช่ือดงั 
อำทิ ห้ำงเดวิด โจน์ ห้ำงมำยเออร์  ในย่ำนถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ท่ีเต็มไปด้วยร้ำน
เส้ือผำ้แฟชัน่หลำกหลำยส ำหรับบุรุษและสตรี 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
 จำกนั้นท ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำนนครเมลเบิร์น 

วนัที่7 เมลเบิร์น– กรุงเทพฯ 

00.30. น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่ TG462 
05.40 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

 ต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
 ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

ก.ย.-ธ.ค. 2561 89,900 87,900 85,900 19,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้น  Economy Class เดินทำงไป – กลบั โดยสำยกำรบินไทย แอร์ไลน์พร้อมภำษีสนำมบิน และค่ำ   ประกนัภยักำรบิน 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำวซ่ีำ 
 ค่ำท่ีพกั โรงแรมระดบัมำตรฐำน 3 คืน ดงัระบุในโปรแกรมกำรเดินทำง 
 ค่ำพำหนะน ำเท่ียวตำมสถำนท่ีต่ำงๆดงัระบุในโปรแกรมกำรเดินทำง 
 ค่ำอำหำร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือดงัระบุในโปรแกรมกำรเดินทำง 
 ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆดงัระบุในโปรแกรมกำรเดินทำง 
 ค่ำกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ สวยหรู บริกำรท่ำนละ 1 ใบ 
 ค่ำระวำงกระเป๋ำเดินทำงน ้ ำหนกัไม่เกินท่ำนละ 20 ก.ก. 
 ค่ำมคัคุเทศกมื์ออำชีพ และหวัหนำ้ทวัร์ น ำเท่ียวและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งกำรเดินทำงในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท *  ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ำกดัท่ีมีกำรตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ *  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % และภำษีทุกชนิด 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิเช่น ค่ำอำหำร และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ , ค่ำโทรศพัทท์ำงไกล , ค่ำมินิบำร์ในหอ้งพีก , ค่ำซกั รีด ฯลฯ 
 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถในออสเตรเลีย โดยเฉล่ีย 5 เหรียญออสเตรเลีย / ต่อท่ำน / ต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 40,000  บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำ
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสยั จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยั
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่วำ่
ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำ
ยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้่องการันตมีดัจ ากบั    
 สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 20,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนั – เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 



 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนั
ท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำน
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  
ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

กำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


