
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย 
เมลเบิร์น - เกรทโอเช่ียนโร้ท - เกาะฟิลลิป 6 วัน 3 คืน 

 



 

 

 

 

 
วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – เมลเบิรน์   

21.00 น.   คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์ 

สายการบินไทย(TG) เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและบริการเอกสารการเดินทาง  

 

ส่ิงที่ควรทราบ : สายการบินจะท าการปิดใหบ้ริการ Check-in ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 60 นาทีและไม่มีประกาศ  

  เตือน ข้ึนเครื่อง ดงันั้นทุกท่านจ าเป็นตอ้งพรอ้มกนั ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง       เมลเบริน์ชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่านชมอาคารรฐัสภา   

00.15 น.  ออกเดินทางสู่เมืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 465  

13.05 น.   ถึงเมืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

น าทา่นชมเมลเบิรน์เป็นเมืองท่ีมีความต่ืนตาต่ืนใจดว้ยการผสมผสานทัง้ความเกา่และความใหมเ่ขา้ ดว้ยกนัเป็น

เมืองหลวงท่ีตัง้อยูบ่นริมฝั่งแม ่น ้าYarra มีสวนสาธารณะริมน ้า มีสถาปัตยกรรมของยุค ต่ืนทองในสมยักลาง

ศตวรรษท่ี 18 คละเคลา้กบัตึกสูงระฟ้าในสมยัปัจจุบนัท าใหมี้ภูมิทศัน์ของเมืองท่ีไมเ่หมือนใคร มีแมน่ ้าตัง้อยูใ่จ 

กลางเมืองอนัเป็นเสน่หข์องเมลเบิร์น   

หลงัจากน้นั ชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญท่ี่เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์เป็นท่ีตัง้ กระทอ่ม

กปัตนัคุก้ (**ไมร่วมคา่เขา้ชมในกระทอ่ม)บา้นพกัของนักส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวีป 

ออสเตรเลียและซีกข ้วัโลกใต ้กระทอ่มน้ีไดถู้กยา้ยเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระ ครบรอบ 100 ปี  

ผา่นชม Federation Square เป็นยา่นท่ีครึกคร้ืนของเมืองเมลเบิร์นตรงปลาย แมน่ ้า Yarra River ขา้มฝั่งถนนจาก

สถานี Flinders Street Station ท่ีน่ีเป็นศูนยร์วมของแกลเลอร่ี โรงภาพยนตร์ รา้นอาหารภตัตาคารท่ีไดร้ับรางวลั มี

คาเฟ่และบาร์ มีลานเปิดกวา้งส าหรับจดักิจกรรม งานแสดงและนิทรรศการท่ีลอ้มรอบไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมท่ี

สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มี รา้นอาหารมากมายหลายสไตล์ 

น าทา่นชม อนุสรณส์ถานสงคราม(Shrine of remembrance) เป็นอนุสรณ์สถานสงครามท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศ

ออสเตรเลีย ตัง้อยูบ่ริเวณคิงโดเมนสบ์นถนนเซนต ์คิวดา้  สถานท่ีแห่งน้ีรัฐบาลออสเตรเลียไดส้รา้งข้ึนเพ่ือร าลึกถึง

ชายหญิงท่ีรับใชช้าติและเสียสละใน สงครามโลกครั้งท่ี 1 ขณะไปรบยงัสนามรบกลัลิโปลีประเทศตุรกี  ณ.สมรภูมิ

แห่งน้ีจึงเกิดเป็นวนั” แอนแซ็ค”(25 เมษายน) ในวนัน้ีเหลา่ชาวออสเตรเลียนไดจ้ดัพีธีร าลึกถึงผูร้ับใชช้าติจ านวน

กวา่ 114000 นายและเสยีชีวิต 19000 นาย โดยจะนา ดอกป๊อปป้ีสีแดงมาแสดงความเคารพ ณ สถานท่ีแห่งน้ีซ่ึง

จะจดัเป็นประจ าในทุกๆ ปี    ออกแบบและอ านวยการกอ่สรา้งโดยสถาปนิกอดีต ทหารผา่นศึก ในสงครามโลกครั้ง

ท่ี 1 “ฟิลลิปส ์ฮดัสนั” กบั ”เจมส ์วาร์ดร็อบ” สรา้งตามอยา่ง ศิลปะคลาสสิคโดยไดแ้รงบนัดาลใจจาก  สุสานแห่ง

ฮาลิคาแนสส ัส และวิหารพาเธนอนในกรุง เอเธนส ์ส ่วนยอดของเหนือหลงัคาทรงซิกกา้เป็นส ่วนท่ีไดม้า

จาก”Choragic monument of lysicrates” ในกรงุเอเธนส ์วสัดุท่ีใชใ้นการกอ่สรา้งอนุสรณ์สถานแห่งน้ีนั้นเป็น



 

 

 

 

 
วสัดุท่ีอยูใ่น ประเทศออสเตรเลีย ท ัง้หมด  ไมว่า่จะเป็นหินแกรนิตท่ีเป็นโครงสรา้งหลกั ๆ ของตวัอาคาร และ หิน

ออ่นท่ีใชใ้นการตกแตง่ภายใน สถานท่ีส าคญัแห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนหลงัสงครามโลกครั้งท่ี 1 คือใน เดือนพฤศจิกายน 

ค.ศ.1918 และแลว้เสร็จในเดือน มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกนัยงัใชร้ าลึกถึง ผูเ้สียสละในสงครามโลกครั้งท่ี 

2 อีกดว้ย ผา่นชม อาคารรฐัสภาแห่งเมลเบิรน ์(Parliament House Melbourne) กอ่สรา้งข้ึน ณ.เดือน

ธนัวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929  ออกแบบโดย”ชา ลี แพสลียแ์ละปีเตอร์ เคอร”อา นวยการกอ่สรา้งโดย”

จอน คิงส”์ซ่ึงใชพ้ื้นฐานศิลปะนีโอคลาสสิค ตัง้อยูบ่ริเวณถนนสปริงทิศตะวนัออกของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย  

สถานท่ีแห่งน้ีเคยถูกใชเ้ป็นทัง้ รัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 คร้งั ในปี 1855-1901และ 1927-ปัจจุบนั ท ัง้ยงัเคยถูก

ใชเ้ป็นอาคาร รัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหวา่งปี 1901-1927 อีกตา่งหาก   สถานท่ีแห่งน้ีไดร้ับการ 

ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกส าคญัของรัฐวิคตอเรีย  และไดเ้ฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีในปี 2006 ท่ี ผา่นมา   

ผา่นชมวิหารเซนตแ์พทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourn) เป็นวิหารในศาสนา คริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิค

ท่ีใหญท่ี่สุดในรัฐวิคตอเรียโดย James Goold ผูเ้ป็นบิช็อปทา่นแรกแห่ง เมือง Melbourne ตอ่มาไดเ้ป็นบิช็อปแห่ง

ออสเตรเลียคนท่ี 4   มีดา ริให ้William Wardell ผูเ้ป็นทัง้นักบวชและสถาปนิกท่ีส าคญัแห่งเมืองน้ีเป็นผูอ้อกแบบ

และควบคุมการกอ่สรา้งทัง้หมดอาศยัศิลปะ โกธิคระหวา่งศตวรรษท่ี 14  โดยมีพ้ืนฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางใน

ประเทศองักฤษ โดยเร่ิม วางแผนและกอ่สรา้งเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 1858-1939 ตอ่มาไดบู้รณะคร้งัใหญเ่ม่ือปี 

1994 เพ่ือท่ีจะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ในอีกสามปีถดัมา   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร   

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั MELBOURNE BAYVIEW EDEN HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

  

 

  

  

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      เมลเบริน์ – รถไฟจกัรไอนา้ โบราณ – สวนสตัวพ้ื์นเมือง - ชมนกเพนกวินท่ี เกาะฟิลลิป  

เชา้     รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จากนั้นสู่ ย่านดนัดีนองส ์ท่ียงัเป็นป่าของตน้ยูคาลิปตสัท่ีอุดมสมบูรณ์เดินทางสู่สถานีรถไฟ จกัรไอนา้ โบราณ 

(PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแตเ่ดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทาง ในการเดินทางระหวา่งเมืองและขนส่งสินคา้เปิด

ใหบ้ริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสาย เกา่ท่ีว่ิงระยะสัน้ๆ ปัจจุบนัไดถู้กดดัแปลงน ามาใชใ้นการทอ่งเท่ียวชมป่า  



 

 

 

 

 
น าทา่นนั่ง รถไฟ จกัรไอนา้ โบราณ เพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางว่ิงของรถไฟ และทา่น

ยงั สามารถนั่งหอ้ยขาผอ่นคลายอารมณ์พรอ้มชมทศันียภาพตลอดทางท่ีเต็ม ไปดว้ยหุบเขาและป่าสูงท่ียงัคงความ

สมบูรณ์ 

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ  

น าทา่นเดนิทางสู่ สวนสตัวพ้ื์นเมือง  MARU KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเพลินไปกบัการชมธรรมชาติ

และความน่ารักของเหลา่สัตวพ้ื์นเมืองนานาชนิด อาทิ  โคอาลา่ จิงโจ ้วอมแบท ใหท้า่นไดส้มัผสัและถา่ยรูปคูก่บัโค

อาลา่ตวันอ้ยอยา่งใกลชิ้ด สนุกสนาน กบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของทา่นเอง น าทา่นเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ 

 

 

ธรรมชาติ เกาะฟิล ลิป ซ่ึงเป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีเต็มไปดว้ยสตัวพ้ื์นเมืองมากมายท่ีทางการอนุรักษ์ท ัง้สตัวน์ ้าและสตัวป่์า

และคงความเป็นธรรมชาติท่ีมีหาดทรายและป่าพุม่เล็ก ๆ ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องเพนกวิน ตวันอ้ย แมวน ้าและนกนานาชนิด 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู กุง้ล็อบสเตอร์คร่ึงตวั เสิร์ฟพรอ้มไวน์รสเย่ียม  

น าทา่นสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณ์อนัน่า ประทบัใจกบัการชมความน่ารักของ ฝูง

เพนกวินพนัธุเ์ล็กท่ีสุดในโลกท่ีอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ใหญบ่นชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนั

สวยงาม ยามพระอาทิตยอ์สัดงซ่ึงทา่นจะไดเ้ห็นฝูงเพนกวินตวันอ้ยพรอ้มใจกนัยกขบวนพาเหรดข้ึนจากทะเลเพ่ือ

กลบัคืนสู่รังพรอ้มอาหารในปากมาฝากลูกตวันอ้ยท่ีรออยูใ่นรังเหลา่เพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดิน

ใหท้า่นเห็นความน่ารักอยา่งใกลชิ้ด เพนกวินนอ้ยเหลา่น้ีจะออกไปหาอาหารแตเ่ชา้และจะกลบัมาอีกทีตอนพระ

อาทิตยต์ก(หา้มถา่ยรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าใหเ้พนกวินตกใจ)  

จากนั้นน า ทา่นเดนิทางสู่เมลเบิร์น   

น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม MELBOURNE BAYVIEW EDEN HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ีของการเดินทาง          เกรทโอเช่ียนโรท้ – พอรต์แคมเบลล ์ - Twelve Apostles – เมลเบิรน์  

เชา้     รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นเดินทางจากเมลเบิร์นตามเสน้ทางสาย เกรทโอเช่ียนโรด้ ท่ีสวยงามและเป็นท่ีรูจ้กัของ นักทอ่งเท่ียวท่ีจะ

พลาดไมไ่ดเ้ลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรียผา่นทางเมืองจีลองท่ีเป็นเมืองแห่ง อุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

 

 
จากนั้นเดินทางตอ่สู่ พอรต์แคมเบลล ์สมัผสักบัทศันียภาพท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก คุณจะตอ้งตะลึง กบัภาพทิวทศัน์

อนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลกัษณะภูมิประเทศท่ีไมเ่หมือนท่ีใดๆ ใน โลกนา ชม Loch Ard Groge ท่ีเกิด

จากธรรมชาติของน ้าทะเลคล่ืนลมกระทบฝั่งตลอดเวลาท าใหริ้ม ทะเลเป็นส่วนเวา้แหวง่และหาดทรายเล็กๆท่ี

สวยงาม บางทา่นก็เดินลงไปยงัริมหาดถา่ยรูปกบั บรรยากาศท่ีสดช่ืน 

น าทา่นชมปรากฏการณธ์รรมชาติของหิน Twelve Apostles  ซ่ึงตัง้ช่ือตาม 12 นักบุญ หรือสิบสอง สาว

ศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาคริสต ์ซ่ึงถือวา่เป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาติท่ีไมค่วรพลาด    

หมายเหตุ.. แนะน าซ้ือทวัร์เพ่ิมโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ใหท้า่นชมความงามในมุมสูงท่ีรับรองไดว้า่ ทา่นจะตอ้งประทบัใจ 

ราคาท่ีเร่ิมตน้โดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลา 10 นาที ส าหรับทา่นท่ีสนใจกรุณาติดตอ่หัวหนา้

ทวัร์     

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่เมลเบิรน์ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ รา้นอาหารไทย   

น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม MELBOURNE BAYVIEW EDEN HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง       นครเมลเบิรน์ – อิสระช็อปป้ิง – กรุงเทพฯ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

*** อิสระฟรีชอ้ปป้ิงตลอดทัง้วนั หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริมกอ่นเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

(ไมมี่รถบริการระหวา่งเดินทางไปในแหลง่ชอ้ปป้ิงหรือซ้ือทวัร์นอกรายการ)  

** ควรเช็คเอา้ทก์อ่น 11.00 น และ ฝากกระเป๋าใวใ้นโรงแรม  

** ** อาหารกลางวนั และ อาหารค ่า ตามอธัยาศยั **  

 *** แนะน า สถานท่ีทอ่งเท่ียว ***  

1. อิสระชอ้ปป้ิงย่านไชน่า ทาวน์ รา้นคา้มากมายบนถนน Swanston และยงัมีอาคารบา้น เกา่สรา้งตัง้แตส่มยั

ศตวรรษท่ี 19 ดว้ยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเชียหรือจะชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั อาทิ หา้งเดวิด 

โจน์ หา้งมายเออร์  ในหลากหลายสา หรับบุรุษและ สตรี ชอ้ปป้ิงยา่นไชน่า ทาวน์  หรือจะนั่งรถรางรอบเมือง

เท่ียวชมสถานท่ีตา่งๆ อาทิเชน่ Queens Victoria Market  ตลาดสดท่ีทนัสมยัมีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย อาทิ 

เชน่ เส้ือผา้ ของฝาก อาหารตา่งๆ  ท ัง้เอเชียและตะวนัตก ตลาดจะปิดทุกวนัจนัทร์และวันพุธ 



 

 

 

 

 
หรือ เลือกซ้ือทวัร์เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ (ไมร่วมคา่เขา้)  (ราคาคา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ กรุณา

สอบถามหวัหนา้ทวัร์ )  

2. Eureka Observation Desk จุดชมวิว Eureka Observation Desk อยูบ่นชัน้ท่ี 28 ซ่ึงสูง จากพ้ืนดิน

ประมาณ 285 เมตร เป็นจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในเมลเบิร์น ในออสเตรเลีย และใน บริเวณซีกโลกใตเ้ลยทีเดียว ผู ้

มาเยือนจะประทบัใจกบั การชมวิวรอบทิศ 360 องศา จากยา่นศูนยก์ลางธุรกิจของเมืองเมลเบิร์นไปถึง 

Shrine และสวน Botanic Garden และไกล ออกไปอีกจนถึง Dandenong กบัอา่ว Port Phillip Bay บนชัน้

เดียวกนัมีคาเฟ่และบริการ ตา่งๆ ส าหรับนักทอ่งเท่ียวรวมทัง้รา้นขายของขวญัและของท่ีระลึก 

3. Melbourne River ทา่นสามารถนั่งเรือลอ่งแมน่ ้า Melbourne River ท่ีมีบริการพาชม ทศันียภาพและด่ืมด่า

บรรยากาศ ออกเดินทางจากทา่ท่ี Southbank และท่ีสะพาน Princess Bridge ใกลก้บัสถานี Flinders Street 

Station 

4. Victoria Art Centre Melbourne River ศูนยศิ์ลปะวิคอตเรียเป็นศูนยก์ลางความบนัเทิง ในเขต Southbank 

ของเมลเบิร์น เป็นสถานท่ีจดังานแสดงศิลปะหลายงานรวมทัง้การแสดง บนเวทีท่ีมาจากหลายๆ ประเทศ 

อาคารของศูนยย์อดแหลมสูงถึง 160 เมตร อยูบ่นถนน St Kilda ศูนยศิ์ลปะวิคตอเรียน้ีเปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนั 

ส าหรับการเดินทวัร์ ชมนิทรรศการ และชมการแสดงบนเวทีในตอนค ่า ทุกวนัอาทิตยเ์หลา่ศิลปินจะมาเปิดรา้น

ขายของบริเวณดา้นหนา้ ศูนยบ์นถนน St Kilda Road ยาวไปจนถึงลานตรงประตูดา้นทิศใต ้

5. Melbourne Aquarium พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า Melbourne Aquarium ตัง้อยูท่ี่ใจกลางเมืองบน ริมฝั่ งแมน่ ้า 

Yarra River แสดงพนัธุ์สตัวน์ ้าทางทะเลจากมหาสมุทรตอนใตห้ลายพนัชนิด 

19.40 น.            พรอ้มกนัท่ีลอบบ้ีโรงแรม เตรียมตวัเดินทางไปสนามบิน  

20.00 น.            รถโคช้มารับตามเวลานัดหมาย น าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครเมลเบิรน์ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง      เมลเบริน์ – กรุงเทพฯ  

00.30 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG462  

06.00 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวสดิัภาพ  

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

 



 

 

 

 

 
 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่ (2 ท่าน/

หอ้ง) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปีพกักบัผูใ้หญ่ 

(2+1) พกัเด่ียวเพ่ิม 
  ท่ีนัง่รบัได ้

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง 

16-21 พ.ย. 60 39,998 39,998 39,998 9,900 35 

23-28 พ.ย.60  39,998 39,998 39,998 9,900 35 

****ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่***** 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

 

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นข้ึนไป กรณีไมถึ่งจ านวนดงักลา่ว 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคา่บริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรือส่งจอยน์ทวัร์กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดินทาง 15 วนั 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ

ไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
กรุณาอ่านหมายเหตุใหล้ะเอียดทัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไมอ่นุญาตให ้

เดินทาง ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯไมส่ามารถ

ควบคุม ได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ทา่น ขี้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีจ านวนผูเ้ดินทางไมถึ่ง 15 ทา่น ไมมี่หวัหนา้ทวัร์ ไทย

ร่วมเดินทางดว้ย โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง  

 

อตัราน้ีรวม 

 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เมลเบิรน์-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั(30 กิโลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ,  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม, คา่รถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

 คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ซ่ึงเด็กอายุต ่ากว ่า 1 ปี และผูใ้หญอ่ายุเกิน 75 ปี วงเงิน

คุม้ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพเ์ป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกนัฯ)  

 คา่ภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 16 

ส.ค.2560 หากมีเพ่ิมเติมภายหลงัหรืออตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรือภาษีใดๆ จะตอ้งมีการช าระเพ่ิมตามกฎและเง่ือนไขของ

สายการบิน  (ออกตัว๋หลงั 19 ก.ย.2560 เป็นตน้ไป คา่น ้ามนัปรับข้ึนทา่นละ 1,600 บาท ตามคา่ปรับเรียกเก็บเพ่ิมจาก

บริษัทการบินไทย การแจง้ปรับข้ึน ณ วนัท่ี 17 ส.ค.2560) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่ธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 คา่ทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซ่ึงทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นของทา่นดว้ยตวัทา่นเอง หรือหากตอ้งการการ

บริการยกกระเป๋าจะตอ้งช าระคา่ทิปตามท่ีโรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 



 

 

 

 

 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ออสเตรเลีย ท่านละ 5,000 บาท (เก็บพรอ้มคา่มดัจ างวดแรก) **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการ

จดัเก็บคา่วีซา่กรณีท่ีสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมในภายหลงั **  

 คา่ทิปพนักงานขบัรถ, คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินตามเขตเมืองเกา่และพระราชวังและหวัหนา้ทวัร์ท่ีเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

ช าระเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท (เก็บพรอ้มคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือกอ่นออกเดินทาง) 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่เคร่ืองด่ืมและคา่อาหารท่ีสั่งเพ่ิมเองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีดฯลฯ  

 คา่อาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีมิไดค้าดคิด เชน่ การปรับคา่น ้ามนั, คา่บริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบัวีซา่ หรืออ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 คา่ท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว  

 คา่ประกนัภยัการเดินทางหรือประกนัสุขภาพหรือประก ันวาตภยัหรือเหตุรา้ยแรงในตา่งประเทศท่ีนอกเหนือจากประกนั

อุบติัเหตุท่ีทางบริษัทฯ จดัไวใ้ห ้ทา่นสามารถซ้ือประกนัเพ่ิมเติมได  ้

 

หมายเหตุ 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 20 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น และ/หรือ  

ผูร่้วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 20 ทา่นในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมด (ยกเวน้ค่า ธรรม

เนียมวีซ่าซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได  ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ และอุบติัเหตุ สุดวิสยั

บางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงิน  มดัจ า 30,000 บาท พรอ้มกบัเตรียม

เอกสาร ย่ืนวีซา่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 7 วนัท าการ)  

 เน่ืองจากการย่ืนวีซา่ เป็นแบบกรุ๊ปคณะทอ่งเท่ียว ควรเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดและควรเตรียมเอกสาร ให ้

ทนัทีในกรณีท่ีเอกสารไมค่รบ เพ่ือประโยชน์ในการขออนุมติัวีซา่จากทางสถานทูตฯ  

 หากทา่นติดธุระหรือไมส่ามารถย่ืนเอกสารพรอ้มคณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่กรุ๊ปและทา่นจะ 

ตอ้งไป ด าเนินการย่ืนวีซ่าดว้ยตวัทา่นเองท่ีสถานทูตนั้นๆ   

 การช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทา่นควรจดัเตรียมคา่ทวัร์ใหเ้รียบรอ้ย 

กอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในส่วนของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือวา่ทา่นยกเ ลิก การ

เดินทาง โดยอตัโนมติั 



 

 

 

 

 

 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 

 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั   คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15 วนั    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

 ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าท ัง้หมด 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผูเ้ดินทาง อ่ืนท่ีเดินทางใน คณะเดียวกนั 

บริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือน การเดินทาง

ของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ  คา่ธรรมเนียมใน การมดัจ าตัว๋ และ

คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

 กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทาง

บริษัทฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให ้แตท่างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่,คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่น ท่ีเกิดข้ึนจริง 

 เป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณีวีซ่าผ่านแลว้แต่กรุป๊ออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่หรือไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดๆก็

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไมว่า่เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 



 

 

 

 

 
 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง บริษัทฯ 

ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้  

ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


