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ก ำหนดกำรเดนิทำง 30 เมษำยน – 05 พฤษภำคม 2566  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

 

15.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ที ่4 เคำนเ์ตอร ์สำยกำรบนิแค

วนตสั พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 

พรอ้มรับเอกสารในการเดนิทาง 

18.10 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงซดินยีโ์ดยสำยกำรบนิแควนตสั เทีย่วบนิที ่QF024 
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วนัทีส่อง สนำมบนิซดินยี ์(ประเทศออสเตรเลยี) - หำดบอนได – ชมเมอืง – ลอ่งเรอืชมอำ่วซดินยี ์

 

06.30 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิคงิฟอรด์สมทิธ ์นครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี (เวลำทอ้งถิน่ออสเตรเลยี 

เร็วกวำ่ไทย 3 ชม.) หลงัผำ่นพธิตีรวจคนเขำ้เมอืง รบักระเป๋ำเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ** หมำยเหตุ ** (ออสเตรเลยี มกีฎหมำยหำ้มน ำเขำ้ พชืผกั อำหำรสด และแหง้ทุกชนดิเขำ้

เมอืง)  

 

น าทา่นชม หำดบอนไดบชี (BONDI BEACH)  

เป็นหาดทรายสทีองทีห่นุ่มสาวชาวออสซีน่ยิมมาพักผอ่นทา่มกลาง สายลม แสงแดด เสยีงคลืน่กระทบฝ่ัง 

และกลิน่อายอันสดชืน่ของทะเล พรอ้มชมบา้นของเศรษฐบีนเนนิเขา DUDLEY PAGE กบัทวิทัศนข์องอา่ว

ซดินยี ์และทอ้งทะเลสคีรามของมหาสมทุรแปซฟิิค  

 

จากนัน้น าทา่นชมยา่นเดอะแก็ป THE GAP  

ชม มำ้หนิมสิซสิแม็คควอรี(่MRS MACQUARIE'S CHAIR)  

อยู่ในโบทานิกการเ์ดน้เป็นมา้หนิตัวโปรดของภรรยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซา้ทเ์วลส ์ที่

ชอบมาน่ังชมววิของอา่วซดินีย ์และโอเปรา่เฮา้ส ์ตรงนี้ถอืเป็นจุดชมววิทีส่วยมากและนักทอ่งเทีย่วนยิมมา

ถา่ยรปูมากทีส่ดุ  

 

กลำงวนั      รบัประทำนอำหำรกลำงวนับนหอคอยซดินยีท์ำวน์

 เวอรแ์บบบฟุเฟ่ต ์

 

บำ่ย น าท่านล่องเรือ ผ่ำนชมโรงอุปรำกรซดินยี ์(SYDNEY 

OPERA HOUSE)  

 ภาพความงามของสิง่กอ่สรา้งอนัยิง่ใหญ ่ทีม่หีลังคาเป็นรปูเรอื

ซอ้นเล่นลม ทรงคลา้ยๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่น

สวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมรว่มสมัย ตัง้ตระหงา่นเป็นสงา่

อยูท่ีป่ลายแหลมของผนืดนิทีย่ืน่ออกไปในทะเลเล็กนอ้ย โดย

มีน ้ าทะเลลอ้มรอบอยู่ถึง 3ดา้น มองดูเหมือนเรืออ่าวสีฟ้า

คราม น่ันคือซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ หรือโรงอุปรากรซิดนีย ์

เปรียบเสมอืนสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลยี และไดร้ับ

ลงทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก  

 

 จาก นั้นผ่ าน  ชมสะพำนซิดนีย ์ฮำ เบอร์ (SYDNEY 

HARBOUR BRIDGE)  
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 อกีสญัลักษณ์หนึง่ของมหานครซดินยี ์ตัง้อยูก่ลางเมอืงซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี เป็นสะพานระนาบเดีย่ว 

ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และมองเห็นววิของเมอืงซดินยีไ์ดอ้ยา่งสวยงามทีส่ดุ  

 

 จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิง เดวดิโจนส ์ซดินยี ์(SYDNEY DAVID JONES)  

 เดวดิโจนสเ์ป็นแบรนดเ์ครือ่งส าอางคช์ัน้น าของประเทศ ทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว โดย MR. DAVID 

JONES เป็นผูก้อ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1838 ในประเทศออสเตรเลยี ส าหรับเมอืงซดินีย ์รา้น เดวดิโจนส ์อยูท่ี ่

ELIZABETH STREET, MARKET STREET, BONDI JUNCTION ไดร้ับการยอมรับมากทีส่ดุแบรนดห์นึง่

ของแดนจงิโจ ้ซึง่เป็นแบรนดท์ีค่นไทยรูจั้กกันด ีมสีนิคา้ ขายทกุชนดิ เชน่ เสือ้ผา้เด็กและผูใ้หญ ่รองเทา้ 

กระเป๋า ครมีบ ารงุผวิ  

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั HOLIDAY INN SYDNEY POTT POINT หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำม โคอำลำ่ ปำรค์ - อทุยำนแหง่ชำตบิลเูมำ้ทเ์ทน่ส ์- เขำสำมอนงค ์- รถรำงไฟฟ้ำ - ซดินยี ์

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ภำยในโรงแรม  

  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัว ์KOALA PARK เทีย่วชมสวนสตัวพ์ืน้เมอืง เพลดิเพลนิไปกบัการชมชวีติ

ธรรมชาตแิละความน่ารักของเหลา่สตัวพ์ืน้เมอืงนานาชนดิอยา่งใกลช้ดิ อาท ิโคอาลา่ จงิโจ ้วอมแบท ฯลฯ 

ใหท้า่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ ตาม อธัยาศัย พรอ้มชมการสาธติการตัดขนแกะ  

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ วนอุทยำนแห่งชำตบิลูเมำ้ทเ์ทน่ส ์เจำ้ของฉำยำ“แกรนดแ์คนยอน” แห่ง

ออสเตรเลยี  

 หบุเขาสนี ้าเงนิทีเ่กดิทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแหง่นี้มภีูมทัิศน์คลา้ยคลงึกับแกรนดแ์คนยอนทีอ่เมรกิา 

เพยีงแต่ประกายสนี ้าเงนิครอบคลมุหุบเหว เกดิจากน ้ามันจากตน้ยูคาลปิตัสปกคลุมพืน้ดนิและกระทบกับ
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แสงสวา่งท าใหเ้กดิประกายสนี ้าเงนิดังกลา่ว ใหท้า่นไดช้ืน่ชมและสัมผัสทวิทัศน์สวยงามบนผนืแผ่นดนิอัน

กวา้งใหญ ่ 

  

 จากนัน้เทีย่วชม หบุเขำสำมพีน่อ้ง (THREE’S SISTER)  

 เป็นยอดเขา 3 ลกู เรยีงตดิกนั ต านานเกา่แกข่องชาวอะบอรจิิน้  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถำนรีถรำงไฟฟ้ำ (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพือ่น่ังรถราง

ไฟฟ้าทีด่ัดแปลงมาจากรถขนถา่นหนิในสมัยกอ่น วิง่ผา่นทะลหุบุเขาอนัสงูชนัถงึ 52 องศา  

  

 จากนัน้น าทา่น ขึน้กระเชำ้ SCENIC CENDER เพือ่ชมความงดงามของทวิทัศน์เบือ้งลา่งจากมมุที่

แตกตา่งพรอ้มชมววิทวิทัศนบ์น ECHO POINT หลังจากนัน้เดนิทางกลับสูต่ัวเมอืงซดินยี ์ 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั HOLIDAY INN SYDNEY POTT POINT หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ซดินยี ์– พอรต์ สตเีฟ่น – 4 WD – ตะลยุเนนิทรำย - ลอ่งเรอืชมปลำโลมำ –  ซดินยี ์

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ภำยในโรงแรม   

 

น าทา่นเดนิทางสู ่พอรต์ สตเีฟ่น (PORT STEPHEN)  

ตัง้อยู่บนเนื้อที ่2,500 เฮคเตอร ์สัมผัสประสบการณ์อันตืน่เตน้กับการ

น่ังรถ 4 WD ผจญภัยตะลุยเนินทราย โดยคนขับรถทีม่ากดว้ย

ประสบการณ์ สนุกสนานกับกับการเล่นกระดาน เลื่อนบนเนินทราย 

(SANDUNE BOARD) ใหท้่านเดนิเล่น และถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึบน

ชายหาด PORT STEPHENS WHITE BEACH ใหท้า่นสนุกสนานกับ

การหาหอย PIPPIS ซึง่เป็นหอยทีม่ใีนออสเตรเลยีเทา่นัน้ แลว้ 

 

เทีย่ง     รบัประทำนอำหำรกลำงวนับนเรอื  

 

บำ่ย  น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอื MOONSHADOW CRUISE  

 น าทา่นลอ่งเรอืชมชวีติของเหลา่ปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาตอิยา่ง

ใกลช้ดิ พรอ้มสนุกสนานกบัการเลน่น ้า บรเิวณใกล ้ๆ  เรอื ใชเ้วลาในการ

ลอ่งเรอื ประมาณ 2 ชัว่โมง  

 



Page 5 of 11 

 

 

 

 จากนัน้เรอืกลับสูฝ่ั่งอา่วเนลสนั เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสูน่ครซดินยี ์

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั HOLIDAY INN SYDNEY POTT POINT หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้ อสิระทอ่งเทีย่วตำมอธัยำศยั 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ภำยในโรงแรม  

  

 อสิระเต็มวัน ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการ

 เดนิทาง อาท ิ

 ** สถำนทีแ่นะน ำ **   ทา่นสามารเดนิ เทีย่วชม ในเมอืงได ้

พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ำ้ซดินยี ์อะควำเรีย่ม (SYDNEY AQUARIUM)  

อาณานคิมแมวน ้าแห่งใหม่ของซดินีย ์ท่านยังจะไดช้มสัตวน์ ้าของออสเตรเลยีมากกว่า  650  สายพันธุ ์ 

และ 11,000 ชนดิ ไดท้ีซ่ดินยีอ์ะควอเรีย่มแหง่นี ้ ซึง่เป็นจดุทอ่งเทีย่วอนัดับ 1 ในออสเตรเลยีอกีดว้ย 

 ตลำดแพดดี ้มำรเ์ก็ตหรอืไชนำ่ทำวน ์ 

เป็นตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุในออสเตรเลยี เป็นแหลง่ขายสนิคา้ราคาถกูทัง้รองเทา้ ชดุวา่ยน ้า และชดุชัน้ใน และ

ยังเป็นตลาดทีเ่หมาะแกก่ารมาเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึและผลไมส้ดประจ าฤดกูาล 

อำคำรควนี วคิตอเรยีที ่(QUEEN VICTORIA BUILDING)  

สถานทีแ่หง่นี้ไดร้ับการปรับปรงุตกแตง่ใหมอ่ยา่งสวยงาม เป็นทีรู่จั้กกนัทั่วไปในทอ้งถิน่วา่ตกึ QVB ตัง้อยู่

บนถนน  จอรจ์ระหวา่งถนนมารเ์ก็ตกบัถนนพารค์ เป็นอาคารชอ้ปป้ิงสงูสีช่ัน้ มสีนิคา้ประเภทแฟชัน่ อัญมณี 

ของใชใ้นบา้นหรือแมแ้ต่ดอกไมส้ดและขนมจ าพวกเคก้และเบเกอรี่ ถัดจาก QVB บนถนนพิทท์คือ 

GALLERIES VICTORIA เป็นชอ้ปป้ิงมอลท์ีม่ขีองใหเ้ลอืกซือ้หลากหลาย 

ดำรล์งิฮำรเ์บอร ์(DARLING HARBOUR) อยูด่า้นตะวันตกของอา่วซดินีย ์ยา่นนี้เป็นยา่นบันเทงิและ

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ 

โรงอปุรำกรซดินยี ์(SYDNEY OPERA HOUSE) เป็นเอกลักษณ์ของซดินีย ์หากมาซดินียแ์ลว้ไม่

ไดม้าเยอืนก็ถอืวา่มาไมถ่งึ ผูอ้อกแบบเป็นชาวเดนมารก์ชือ่ JOERN UTZON ชนะการออกแบบแตท่ิง้งาน

ไปกลุม่สถาปนกิออสเตรเลยีจงึรวมตัวกนัสรา้งจนเสร็จในปี ค.ศ. 1973 มจีดุชมววิทีส่วยงามสามารถเขา้ชม

ภายในอาคารไดเ้ป็นรอบๆ ระหว่าง 9.00 - 16.00 น. รายละเอียดสามารถเขา้ไปดูไดท้ ี

WWW.SYDNEYOPERAHOUSE.COM  

พพิธิภณัฑศ์ลิปะนวิเวเซำ้ทเ์วลส ์(ART GALLERY OF NEW SOUTH WALES) เป็นทีจั่ดแสดง

ศลิปะเอเซยี และอะบอรจินิ ทีส่ าคัญคอืเขา้ชมฟร ี

 ซติ ีเ้ซ็นเตอร ์( CITY CENTRE ) เป็นย่านใจการเมืองซดินีย ์ซึง่เป็นย่านธุรกจิ การคา้ 

หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง  

http://www.sydneyoperahouse.com/


Page 6 of 11 

 

 

 

ยำ่นคงิสค์รอส ( KINGS CROSS ) เป็นยา่นธรุกจิแสงส ีมรีา้น ADULT SHOP ดว้ย มโีรงแรมมากมาย

ย่านนี้ รวมถงึแหล่งการบันเทงิราตร ีนอกจากนัน้ยังมภีัตคารและรา้นอาหารรวมทัง้แหล่งสนิคา้ชัน้น า คน

เยอะมากครับทีถ่นนคงิสค์รอสถา้ผมอยูท่กุวันคงเบือ่ ถนนหลักคอื DARLINGHURST 

 อำหำรเทีย่งและอำหำรค ำ่อสิระอำหำร ตำมอธัยำศยัเพือ่สะดวกแกก่ำรทอ่งเทีย่ว 

 พกั HOLIDAY INN SYDNEY POTT POINT หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ก สนำมบนิคงิสฟ์อรด์สมธิ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ  

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ แบบ SET BOX  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคงิสฟ์อรด์สมธิ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

09.50 น. ออกเดนิทำงจำกซดินยี ์โดย สำยกำรบนิแควนตสั เทีย่วบนิที ่QF023 

16.40 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจตลอดกำรเดนิทำง 

 

*** สำยกำรบนิ และโปรแกรมทีร่ะบไุว ้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม ***เ 

ดนิทำง 30 เมษำยน – 05 พฤษภำคม 2566 (ยืน่เอกสำรวซีำ่ภำยใน 10 มนีำคม 2566) 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำรวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่ 69,500.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 66,500.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ( มเีตยีง ) 59,500.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ( ไมม่เีตยีง ) 54,500.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 11,000.- 

ในกรณีที ่JOIN LAND (ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ) ลดทำ่นละ 22,000.- 

กรณีมวีซีำ่แลว้ ลดทำ่นละ 4,500.- 

**ส ำหรบัเด็กอำยไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทำงกลบั (INFANT) ทำ่นละ 10,000 บำท (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ)** 

 

*โปรแกรมนีร้วมคำ่วซีำ่เขำ้ประเทศออสเตรเลยีแลว้* 

*รำคำเด็กคอืเด็กทีม่อีำยไุมเ่กนิ 12 ปีบรบิรูณ*์ 

**ในกำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้ จะตอ้งมจี ำนวนผูเ้ดนิทำง 15 ทำ่นขึน้ไป** 

**กรณีผูเ้ดนิทำงในคณะมไีมถ่งึ 15 ทำ่น อำจมกีำรปรบัเปลีย่นรำคำ** 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ ชัน้ประหยัด ตามสายการบนิทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 รำคำนีร้วมคำ่วซีำ่เขำ้ประเทศออสเตรเลยี 

 คา่โรงแรมทีพั่กตามระบใุนรายการ หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ/ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ จากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิไทยก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี 

ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ละพนกังำนขบัรถตำมธรรมเนยีม (โดยเฉลีย่ 36 เหรยีญออสเตรเลยีดอลลำ่/ทำ่น) 

 คำ่ทปิคนยกประเป๋ำทีโ่รงแรมไมม่เีพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพือ่ควำมรวดเร็วและสะดวกในกำร

เดนิทำง  

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง 

  

ส ำคญั!! :  กรณีผูเ้ดนิทำงถูกปฏเิสธกำรเขำ้ – ออกประเทศจำกประเทศตน้ทำงและปลำยทำง ท ัง้จำกที่

ดำ้นหนำ้เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจำกด่ำนตรวจคนเขำ้เมอืงก็ตำม ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตำมมำ และ จะไมส่ำมำรถคนืเงนิคำ่ทวัรท์ ีท่ำ่นช ำระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่ำ่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 

เง ือ่นไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงนิ  

 กรณุาจองทัวร ์กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มมัดจ าเป็นจ านวน 21,000.- บาท ตอ่ 1 ทา่น  

 กรณุาจองทัวร ์กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน พรอ้มมัดจ าเป็นจ านวน 31,000.- บาท ตอ่ 1 ทา่น   (ชว่ง ปีใหม่

, สงกรำนต)์ 

 กรณีทีล่กูคา้พกัอำศยัอยูต่ำ่งจงัหวดัใหแ้จง้กบัทำงบรษิทัใหท้รำบต ัง้แตท่ ำกำรจองหากลกูคา้มคีวาม

จ าเป็นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศกรณุาแจง้ใหท้างบรษัิททราบกอ่นออกตั๋วมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
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 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บคา่ทัวรทั์ง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วันท าการ หรอืกอ่นออกตั๋ว

เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง และไมค่นืมัดจ า 

 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บคา่ทัวรทั์ง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันท าการ หรอืกอ่นออกตั๋ว

เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง และไมค่นืมัดจ า   (ชว่ง ปีใหม,่ สงกรำนต)์ 

 หำกทำ่นจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวซีำ่ออสเตรเลยีไมท่นัก ำหนดและทำงบรษิทัฯตอ้งออกต ัว๋กบัทำงสำย

กำรบนิทำงลกูคำ้จะตอ้งจำ่ยเงนิคำ่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นกำรออกต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

กำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำร  

 

กำรยกเลกิและกำรคนืเงนิ 

 กรณียกเลกิ ชว่งเทศกำล เชน่ ปีใหม ่สงกรำนต ์ชว่งเดอืนตลุำคม ตอ้งยกเลกิลว่งหนำ้กอ่น 45 วนั เก็บ

คำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท 

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 30 วันท าการขึน้ไป บรษัิท ฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้นอ้ยกวา่ 30 วันท าการ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมัดจ า 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วันท าการ ทางบรษัิท ฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหัก 50 % ของอตัราคา่บรกิารทัง้หมด+

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

 กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไมส่ำมำรถคนืเงนิคำ่ต ัว๋ได ้  เพราะเป็นเงือ่นไขตั๋วกรุ๊ปของสาย

การบนิ 

  หำกทำ่นจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวซีำ่เขำ้ประเทศออสเตรเลยี ไมท่นัก ำหนดกำรออกต ัว๋ กบัทำงสำย

กำรบนิ และ  ผลวซีำ่ของทำ่นไมผ่ำ่น บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัร ์และ มดัจ ำท ัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ

 กรณีพัก 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงใหเ้ทา่นัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยูก่บันโยบายของโรงแรมนัน้ๆ 

(บางโรงแรมใชเ้ตยีงเดีย่วในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟ้กูในการเสรมิเตยีง) 

 หลังจากทา่นช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางให ้

ทา่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 อตัราทัวรน์ี้ เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วันไป หรอื 

กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระ

คา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ 

ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิท  

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่อี านาจในการตัดสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่น

วันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจอง

ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมายปลายทางตามที่

ทา่นตอ้งการ  

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลัง โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็น

จะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่ขอวซีำ่เขำ้ประเทศออสเตรเลยี 

กรณุำเตรยีมเอกสำรในกำรยืน่วซีำ่ใหค้รบ และสง่ใหก้บัทำงบรษิทัฯ เพือ่ท ำวซีำ่ลว่งหนำ้กอ่นเดนิทำงอยำ่ง

นอ้ย 60 วนั  

*** (เนือ่งจำกกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศออสเตรเลยี ตอ้งใชเ้วลำในกำรยืน่วซีำ่ประมำณ 49 วนัท ำกำร) *** 

เง ือ่นไขในกำรพจิำรณำวซีำ่ 

กำรพจิำรณำอนมุตัวิซีำ่น ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทำงสถำนทตูเทำ่น ัน้  ทำงบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยืน่วซีำ่ไม่

สำมำรถแทรกแซงกำรพจิำรณำวซีำ่ของสถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำร

พรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตำมเอกสำรทีร่ะบเุทำ่น ัน้ 

** กรณุำเตรยีมเอกสำรใหค้รบตำมทีส่ถำนทตูก ำหนด ** 

 

ต ัง้แตว่นัที ่3 พฤษภำคม 2559 เป็นตน้ไป กระทรวงกจิกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและพทิกัษเ์ขตแดนจะเร ิม่กำรเก็บ

ขอ้มลูดำ้นไบโอเมตทรกิซจ์ำกผูส้มคัรทกุทำ่นทีส่มคัรขอวซีำ่เพือ่เดนิทำงไปประเทศออสเตรเลยี  

***ดงัน ัน้ผูย้ ืน่ขอวซีำ่ทกุทำ่นจะตอ้งมำตดิตอ่ทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ออสเตรเลยีดว้ยตนเองเพือ่สแกนลำยนิว้มอื***  
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โปรดทรำบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลกูคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


