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15.30 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3 
สายการบิน THAI AIRWAYS เจา้หนา้ท่ี คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
19.20 น.  ออกเดินทางสู่ มหานครซิดนีย ์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475 
         บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 9.00 ช่ัวโมง) 

Day2 | 4 May 2019  

Sydney – Blue Mountain-Jenolan Cave             (-/กลางวนั/เยน็) 

07.20 น.  ถึงท่าอากาศ Sydney Kingsford Smith ท าพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เชา้ น าท่านเดินทางไป วนอุทยานแห่งชาตบิลูเม้าท์เท่น ระหว่างทางท่านจะไดส้ ารวจความสวยงามของ

หมู่บา้น Leura  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัอาหารจนี ณ ภัตคาร Cantonese Palace Katoomba (ม้ือที่ 1) 
 วนอุทยานแห่งชาตบิลูเม้าท์เท่น ช่ืนชมทิวทศัน์อนัสวยงามบนผนืแผ่นดินและหุบเขาอนักวา้งใหญ่

ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของนกนานาชนิด สัตวต่์าง ๆ สามารถอาศยัอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปดว้ยตน้ยูคา
ลิปตสัเวลามองระยะไกลเป็นสีน ้ าเงินตามหุบเขาอนักวา้งใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาช่ือว่า 
KATOOMBA  จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามกอ้น
รูปทรงแปลกตาท่ีเกิดจากฝนและลมพดัจนเกิดเป็นต านานความรักอนัแสนเศร้าของยกัษ์สาวอะบอ
ริจ้ินสามตนท่ีถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนท าให้หุบเขาแห่งน้ีมีความงามยิ่งข้ึน จากนั้นน าท่าน

Day1 | 3 May 2019 

Bangkok – Sydney            (-/-/-) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

เดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษทัท่ีบริการกระเชา้และรถรางลงหุบเขาท าให้ท่านไดช้มเขาสาม
อนงคไ์ดส้วยงาม  ยิ่งข้ึนอีกมุม ตรงน้ีท่านจะไดใ้ชบ้ริการของ Scenic World ท่ีประกอบไปดว้ย 
Skyway, Cableway และ Railway อนัสูงชนัถึง 52 องศา เพ่ือชมความ งดงามของทิวทศัน์เบ้ืองล่าง
จากมุมท่ีแตกต่าง 

 เดินทางไปยงัถ า้เจโนลนั (Jenolan Caves) ถ ้าท่ีมีความสลบัซบัซอ้นและเก่าแก่ท่ีสุดในโลก โดยถ ้ามี
อายกุว่า 400 ลา้นปี ประกอบไปดว้ยนอ้ยใหญ่ถ ้าทั้งหมดถึง 328 ถ  ้า แต่เปิดใหเ้ท่ียวชมไดเ้พียง 10 ถ  ้า
เท่านั้น และยงัมี Blue Lake ทะเลสาบน ้ าใสสีฟ้า ซ่ึงในทะเลสาบน้ีท่านอาจจะมีโอกาสไดเ้ห็นตวัตุ่น
อีกดว้ย ซ่ึงเป็นสตัวท่ี์พบเห็นไดย้ากมาก 

เยน็   รับประทานอาหารค า่อาหารอติาเลีย่น ณ Piedmond Inn (ม้ือที่ 2) 
 

 
  

 
 
 

จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Blackheath Motor Inn  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

Day3 | 5 May 2019  

Sydney – Bondi Beach - Opera House – Harbour Bridge – The Rocks – Paddy’s Market - Q.V.B  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (ม้ือที่ 3) 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองซิดนียโ์ดยเร่ิมท่ี Bondi Beach เป็นชายหาดท่ีสวยงาม เป็นสถานท่ีพกัผ่อนของ

ชาวออสซ่ี ยา่นหมู่บา้นเศรษฐี Dudley Page ยา่นThe Gap  
 ชมยา่น The Rocks จุดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ การตั้งถ่ินฐานของคนออสเตรเลีย ชมอาคาร

เก่าแก่ตน้ศตวรรษท่ี 19 ชมวิวท่ีดีท่ีสุดในการชมโอเปร่าท่ีบริเวณ Mrs. Macquare’s Point ชมมา้หิน
ของมิสซิสแมค็ควอร่ี มา้นัง่หินตวัโปรดของภริยาของผูส้ าเร็จราชการคนท่ีห้าของรัฐนิวเซาท์เวลส์ 
จากนั้นใหท่้านไดถ่้ายรูป สะพานฮาร์เบอร์ และ โอเปร่าเฮ้าส์ เป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนัอาหารจนี ณ ภัตคาร The Eight (ม้ือที่ 4) 
 จากนั้นให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงซ้ือของฝากพ้ืนเมืองท่ีตลาดแพดดี้ หลงัจากนั้นน าท่านไปยงัย่าน 

Sydney CBDหรือชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายจากห้างดงั Queen Victoria Building (Q.V.B) ไดรั้บการ



 

 

ปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นท่ีรู้จกักนั ทัว่ไปในทอ้งถ่ินว่าตึก QVB ต้งัอยู่ท่ีบนถนน 
George Street ระหว่างถนน Market กบั ถนน Park เป็นอาคารชอ้ปป้ิงสูงส่ีชั้น มีสินคา้ประเภท
แฟชัน่ อนัญมณีของใชใ้นบา้น หรือแมแ้ต่ดอกไม ้ท่านสามารถเดินทางใตดิ้นสู่ย่าน Centre Point 
เพ่ือซ้ือสินคา้แบนดเ์นม ยีห่อ้ดงั มากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็แบบบุฟเฟ่ต์ ณ Sydney Eye Tower (ชมวิวเมืองจากมุมสูงแบบ 360°) (ม้ือที่ 5) 
   

 
 
 
 

จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Vibe Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
Day4 | 6 May 2019  

Australian Reptile Park - Nelson Bay – Port Stephens             (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 
เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (ม้ือที่ 6) 
 น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์เลื้อยคลาน Australian Reptile Park  เท่ียวชมสวนสัตวพ้ื์นเมืองของ

ออสเตรเลียเพลิดเพลินไปกบัการชมชีวิตธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตวพ้ื์นเมือง นานา
ชนิดอยา่งใกลชิ้ด อาทิ โคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท แทสมาเน่ียนเดวิล ฯลฯ และท่ีขาดไม่ไดคื้อจระเข้
ของออสเตรเลียซ่ึงมีความยาว 5 เมตร พร้อมใหท่้านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ตาม อธัยาศยั  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ  (ม้ือที่ 7) 
 น าท่านข้ึนเรือ Moonshadow เพ่ือล่องเรือชมฝูงปลาโลมาท่ีมาว่ายน ้ า อย่างใกลชิ้ดตามธรรมชาติ 

จ  านวนหลายตวัดว้ยกนัท่ี Nelson Bay 
 จากนั้นน าท่านนั่งรถ 4 WD สู่เนินทรายท่ี Port Stephens สัมผสัความต่ืนเตน้ของการเล่นแซนด์

บอร์ด ท่ีใชไ้ถลลงจากเนินทราย Stockton Bight ท่ีมีความสูงถึง 40 เมตร  
เยน็   รับประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหารไทย Siam House (ม้ือที่ 8) 

  จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Vibe Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

 

 
 
 
 
 

Day5 | 7 May 2019 

Hobart – Richmond Town – Mt.Wellington              (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

06.00 น. ถึงท่าอากาศยาน Sydney Kingsford Smith (Domestic) 
07.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองโฮบาร์ตเมืองหลวงแห่งรัฐแทสมาเนียดินแดนท่ีเป็นเกาะรูปหวัใจ อยูท่างตอนใต้

ของประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบิน Virgin Australia เที่ยวบินที่ VA1528 
         บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 1.55 ช่ัวโมง) 
เชา้ น าท่านสู่เมือง Richmond น าท่านชมสะพาน Richmond ซ่ึงเป็นสะพานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในออสเตรเลีย

สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1823 ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Mures lower Deck (ท่านจะได้ล้ิมรสหอยนางรมสดๆ และปลาแซลมอนแห่ง

ทะเลแทสมนัท่ีข้ึนช่ือของแทสมาเนีย รวมถึงอาหารทะเลนานาชนิดๆอีกมากมาย) (ม้ือที่ 9)  
จากนั้น น าท่านสู่ภูเขาเวลลงิตนั ภูเขาหินขนาดใหญ่ท่ีมกัจะมีหิมะปกคลุมยอดเขาน้ีเปรียบดงัสนาม
เด็กเล่นของคนรักธรรมชาติ และยงัเป็นฉากหลงัอนัสวยงามของเมืองโฮบาร์ตอีกดว้ย อากาศบน
ยอดเขาเวลลิงตนับนท่ีความสูง 1,271 เมตรจะหนาวเยน็และมีลมพดัแรง จากบนยอดเขาน้ีท่านจะได้
เห็นทศันียภาพของเมืองโฮบาร์ตทั้งหมด สวยงามมากๆ 

 น าท่านชม Royal Tasmanian Botanical Garden ในสวนแห่งน้ีท่านจะไดช้มดอกทิวลิป อีกทั้งยงั
มีโซนท่ีจดัเป็นสวนสไตลญ่ี์ปุ่นอีกดว้ย  

เยน็   รับประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหารเวยีดนาม Sapa Rose (ม้ือที่ 10) 

   จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Ibis Style Hotel ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 



 

 

Day6 | 8 May 2019 

Port Arthur - Tasmanian Devil Unzoo                                                (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (ม้ือที่ 11) 
 ออกเดินทางไปยงั Port Arthur พอร์ตอาร์เธอร์ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนยเูนสโกแห่งน้ีเป็นหน่ึงในแดนคุม

ขงัท่ีทารุณท่ีสุดของจกัรวรรดิองักฤษ ท่ีน่ีตั้งอยูบ่น Mason Cove ซ่ึงมีสภาพภูมิทศัน์ทางธรรมชาติ
อนังดงามน่าท่ึง ตรงขา้มกบัประวติัของเหล่าผูต้อ้งโทษท่ีถูกส่งมาท่ีน่ีเพื่อใหใ้ชแ้รงงานหนกั ชม
ซากอาคารเก่าแก่ตระการตาไดต้ามจงัหวะฝีเทา้ของท่านเอง เรือนจ าในพอร์ตอาร์เธอร์เดิมเป็น
โรงเล่ือยไมซุ้งเลก็ๆ ในปี 1830 ก่อนจะเติบโตข้ึนจนเป็นอาณานิคมท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในซีก
โลกใต ้รวมถึงการล่องเรือไปยงัสุสาน Isle of the Dead ซ่ึงเป็นท่ีกลบฝังนกัโทษกว่า 1,000 ราย 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตคาร (ม้ือที่ 12)  

น าท่านเท่ียวชมศูนยอ์นุรักษพ์นัธท์สัมาเนียเดวิล ซ่ึงเป็นสตัวแ์ห่งสญัลกัษณ์ของเกาะทสัมาเนียแห่ง
น้ี (TASMANIAN DEVIL UNZOO) ชมการใหอ้าหารแก่ตวัทสัมาเนียนเดวิล ซ่ึงฟันของมนัแหลม
คมมากสามารถกดักระดูกแข็งๆใหฉี้กขาดได ้ใหท่้านไดป้้อนอาหารจิงโจด้ว้ยมือของท่านเอง ท่าน
สามารถถ่ายภาพกบัสตัวท์อ้งถ่ิน ซ่ึงไม่สามารถหาชมไดจ้ากดินแดนประเทศอ่ืน ยงัถือว่าสตัวเ์หล่าน้ี
เป็นเจา้ของประเทศอีกดว้ย  

เยน็   รับประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหารไทย Suwan Thai Restaurant (ม้ือที่ 13) 

จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Ibis Style Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

Day7 | 9 May 2019 

Tahune Adventure                                                                                                        (เช้า/-/เยน็) 

เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (ม้ือที่ 14) 
 ออกเดินทางสู่ Tahune Adventures ท่ีน่ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมแอดเวนเจอร์มากมาย 

อาทิ เช่น พายเรือคายคั, เดินบน Airwalk, เดินบนสะพานแขวน และ เล่นเคร่ืองร่อน 
 **ใชเ้วลาทั้งวนั**  
เท่ียง รับทานอาหารเที่ยงตามอธัยาศัย 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
เยน็   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตคาร (ม้ือที่ 15) 

จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Ibis Style Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

Day8 | 10 May 2019 

Cradle Mt – Launceston                           (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (ม้ือที่ 16) 
 ออกเดินทางสู่ภูเขา เครเดลิ, ภูเขาเครเดิลเป็นจุดสงัเกตอนัน่าท่ึงของอุทยานแห่งชาติภูเขาเครเดิล-

ทะเลสาบเซนตแ์คลร์ และสญัลกัษณ์แห่งผนืป่าของแทสมาเนีย ยอดเขาแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบั
นานาชาติส าหรับความอลงัการของธรรมชาติ เป็นภาพอนัตระการตาท่ีมองเห็นบนทางเดินตามทุ่ง
หญา้รอบๆ เชิงเขาท่ีปกคลุมดว้ยป่าฝน ผาท่ีสูงชนัของยอดเขาและทะเลสาบในหุบเขา รวมทั้ง
บา้นพกัแรมกลางป่าท่ีสบาย ควา้กลอ้งถ่ายรูปและรองเทา้เดินเขา แลว้ออกไปส ารวจภูมิประเทศท่ี
สลกัเสลาดว้ยธารน ้ าแข็งท่ีประกอบกนัเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกป่าทาสมาเนีย 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตคาร (ม้ือที่ 17)  
   ออกเดินทางสู่เมืองลอนเซสตนั (Launceston) ทิวทศัน์บนถนนแห่งประวติัศาสตร์อนัสง่างามของ
   ลอนเซสตนัคือท่ีตั้งของเมืองแห่งความประณีตยคุใหม่และอาหารอร่อยๆ ตั้งอยูท่ี่ทางเขา้ของพ้ืนท่ี
   ผลิตไวน์ "หุบเขาทามาร์" ลอนเซสตนัเป็นศูนยก์ลางตามธรรมชาติของแหล่งทานอาหารชั้นเยีย่ม 
   โดยมีสถานท่ีทานอาหารท่ีดีท่ีสุดของรัฐน้ี รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรตามธรรมชาติคุณภาพดี   
เยน็   รับประทานอาหารค า่อาหารจนี ณ ภัตคาร Me Wah (ม้ือที่ 18) 

จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Mercure Launceston ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 



 

 

Day9 | 11 May 2019 

Launceston-Bangkok                      (เช้า/-/-) 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (ม้ือที่ 19) 
08.30 น.  น าคณะเดินทางถึงสนามบิน Launceston  
10.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน Tullamarine เมลเบิร์น เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ (เปล่ียนเคร่ือง) โดย

สายการบิน Qantas เที่ยวบินที่ QF2282 บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใช้ระยะเวลาบิน
โดยประมาณ 1.00ช่ัวโมง) 

11.25 น. ถึงสนามบิน Tullamarine เมลเบิร์น 
12.00 น. น าคณะเช็คอนิที่เค้าน์เตอร์สายการบนิไทย และจากนั้นให้คณะรับประทานอาหารกลางวนัตาม

อธัยาศัย   
15.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG466 (ใช้ระยะเวลาบิน

โดยประมาณ 9.30ช่ัวโมง) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
21.45น.   เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

ส้ินสุดการบริการ 
 ---------------------------------------------------------- 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

ท่องเท่ียว ออสเตรเลียซิดนีย-์แทสมาเนีย 9 วนั 7 คืน  
เดินทาง 3-11 May 2019 

 
 

 

ลกัษณะการเข้าพกั ราคา 

อตัราข้างต้นส าหรับคณะเดินทางผู้ใหญ่ 10 ท่านขึน้ไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลีย่นอตัราค่าบริการหรือยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง ในกรณีทีจ่ านวนผู้
เดินทางต ่ากว่าผู้ใหญ่ 10 ท่าน  
 
 
 

การบินไทย (TG)  

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาท่านละ 135,000- 

ผูใ้หญ่ ตอ้งการพกัเด่ียว จ่ายเพ่ิมท่านละ 13,250- 

รายละเอยีดอตัราค่าบริการ 



 

 

 

 
 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอร์สนามบิน ณ วนั
เดินทาง เท่านั้น  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ 
TRIPLE ได ้ทางบริษทัอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน การบินไทย 30 กิโล/ท่าน  
 ค่าน ้าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศออสเตรเลีย สายการบินเวอร์จินออสเตรเลยี 23 กิโล/ท่าน  
 ค่าน ้าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศออสเตรเลีย สายการบินแควนตสั 23 กิโล/ท่าน  
 ค่าวซ่ีาออสเตรเลยี 
 ค่าทิปคนขบั **ตลอดการเดินทาง** 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 

 
 
 

× ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
× ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
× ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษเีดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
× ทิปหวัหนา้ทวัร์ข้ึนอยูก่บัความประทบัใจการใหบ้ริการของท่าน 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรานีร้วม 

อตัรานีไ้ม่รวม 



 

 

เอกสารท่ีใช้ย่ืนวซ่ีาท่องเท่ียวออสเตรเลยี 
ใช้เวลาประมาณ 17-29 วนัท าการ และ ต้องโชว์ตวัเน่ืองจากต้องสแกนลายนิ้วมือ 

 

ทางสถานทูตออสเตรเลีย  เร่ิมการเกบ็ขอ้มูลดา้นไบโอเมตทริกซ์ จากผูส้มคัรทุกท่าน ท่ีสมคัรขอวีซ่า เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดงันั้น
ผูย้ืน่ขอวีซ่าทุกท่าน จะตอ้งมาติดต่อ ที่ศูนยย์ืน่วีซ่าออสเตรเลีย ดว้ยตนเอง เพื่อสแกนลายน้ิวมือ และตอ้งจองคิววซ่ีาก่อนยืน่เท่านั้น 
 
เอกสารการย่ืนขอวีซ่า 
1) หนงัสือเดินทาง มีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นบัวนัเดินทาง) และถา่ยส าเนาหนา้ที่มีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคญั

มาก) 
***การยืน่วีซ่าออสเตรเลียไม่จ าเป็นตอ้งน าพาสปอร์ตเขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอร์ดการเดินทาง (ถา้มี) หรือ ส าเนาหนา้พาสปอร์ต 
ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบริษทัฯ มา จะดีกว่าเน่ืองจากทางบริษทัฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่ VFS แลว้น ากลบัมาพกัไวท้ี่บริษทัฯ ทาง
ลูกคา้จะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วนัเดินทาง *** 

2) รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว(ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 
3) ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4) ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถา้มี), ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  
5) หนงัสือรับรองการท างานและจดหมายลางานของบริษทัท่ีท างานอยู ่(ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)  หรือส าเนาทะเบียน

การคา้ถา้เป็นเจา้ของกิจการ 
6) เอกสารแสดงความผูกพนัธ์ที่ไทย เช่น บา้น ที่ดิน รถยนตร์ หุน้ สลาก เป็นตน้ 
7) ขา้ราชการจะตอ้งมีหนงัสือรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใชไ้ดท้ั้งคู่)   
8) ขา้ราชการเกษียณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 
9) หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะไดค้ืนเพื่อไดรั้บพิจารณาวซ่ีาแลว้) หรือ 

statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใชย้ืน่วีซ่า 
10) หากเป็นนกัเรียนใหใ้ชจ้ดหมายรับรองการเป็นนกัเรียนจากทางโรงเรียน  
11) ขอส าเนาสูติบตัร เดก็อายตุ  ่ากว่า 18 ปี 
12) เดก็อายตุ  ่ากว่า 18 ปี หากไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา  
12.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยทั้งคู่ จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากทางอ าเภอเท่านั้น จากบิดาและมารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ 

** กรณีเดก็อายตุ  ่ากว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ตอ้งไปโชวต์วัที่ตวัแทนยืน่วีซ่า VFS พร้อมกบับุตร   
12.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากทางอ าเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออกนอกประเทศ หรือ กรอก

ฟอร์ม 1229 (ในกรณีท่ีพ่อแม่มีหนงัสือเดินทางเท่านั้น) 
13) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลูกคา้ท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณีท่ีผูสู้งอาย ุ75 ปีข้ึนไปยนืยนัท่ีจะเดินทางจริง บริษทัฯจะด าเนินการ

ใหแ้ละแนะน าใหย้ืน่วซ่ีาก่อนวนัเดินทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านหรือ
ออกไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทางมีผลท าใหเ้ดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งส้ิน และ จะไม่รับผิดชอบกรณี
เพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแลว้จะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์
ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามท่ีผลวีซ่าออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 
กรณีท่ียนืยนัจะใหย้ืน่วีซ่า  เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใชจ่้ายเพิ่มในการท าประกนัสุขภาพซ่ึง
ลูกคา้จะตอ้งจ่ายเองพร้อมกบัตอนยืน่วีซ่า  (ราคาข้ึนอยูก่บับริษทัฯ ประกนันั้นๆ หรือ ลูกคา้สามารถท าเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออีก
ประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามท่ีสถานฑูตก าหนด หลงัจากนั้น
รอผลวีซ่าอีกที นอกจากน้ีวีซ่าข้ึนอยูก่บัผลของสุขภาพของผูสู้งอายเุองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวีซ่าไม่



 

 

สามารถระบุได ้กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ เบอร์โทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ที่สามารถติดต่อได ้ลงในส าเนาบตัร
ประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบา้น เพื่อกรอกฟอร์มในการยืน่วีซ่า  

14) ระยะเวลาในการยืน่วซ่ีาประมาณ 17-29 วนั   ทางตวัแทน VFS จะไม่มีการเกบ็หนงัสือเดินทางตวัจริงเอาไวเ้น่ืองจากปัจจุบนัประเทศ
ออสเตรเลียไดใ้ชเ้ป็น E-Visa   

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
 การพิจารณาอนุมติัวีซ่านั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยืน่วีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณา
ของสถานทูตได ้ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทา่นที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศ
ออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น  
 
กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า 
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่ค  าร้องขอวีซ่าใหม่กต็อ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกคร้ัง 
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  
3. หากทางสถานทูตแจง้ว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บิดเบือนขอ้เทจ็จริง หรือผิดวตัถุประสงคใ์น
การยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ข้ึนอยูก่บัทางบริษทั
ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

 

 
1.  กรุณาส ารองท่ีนัง่+ช าระเงินมดัจ าท่านละ 50% ของค่าทวัร์ทั้งหมด พร้อมแจง้ช่ือ+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วนั 
3.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข

และขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ ั้งหมดน้ีแลว้  
  
 
 
 

 

 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการท่ี
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

เง่ือนไขการจองและส ารองที่นั่ง 

เง่ือนไขการเดินทาง 



 

 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให ้แต่จะไม่
คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

10. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน
รายการเดินทาง  

11. บริษทัของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งส้ินบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์การเดินทางเพ่ือท่องเท่ียว
ประเทศออสเตรเลียเท่านั้น 

12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
13. เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข

และขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ ั้งหมดน้ีแลว้ 
14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศออสเตรเลียมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกบัประเทศไทย โดยโรงแรมท่ี

พกัทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศออสเตรเลียตามท่ีระบุใน
รายการท่องเท่ียวเท่านั้น โรงแรมท่ีประเทศออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ี
ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านข้ึนอยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมี
ความแตกต่างกนัอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั  

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตวัของท่าน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน 

16. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิราคาน้ีเฉพาะ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะส่วนตวั 

17. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิเช่นนั้นทาง 
บริษทัฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

 
1.  ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลิก

การเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
2. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลิก

การเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
3. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้นเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้

5.  ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดั 
จ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า   
หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
**ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนให้ลูกคา้เดินทางเขา้ประเทศออสเตรเลียโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและออสเตรเลีย ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจา้หน้าท่ี
เท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหน้าทวัร์และมคัคุเทศก์ไม่สามารถ
ใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

7. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

             ********************************************************************************************************************************************* 

เง่ือนไขการยกเลกิ 


