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Code: IH14-AUS-10TG-Jun-Dec2023-159-A230304 

 

10 วนั ออสเตรเลยี แทสมาเนยี เมลเบริน์ 

 (ซดินยี ์– แทสมาเนยี – เมลเบริน์ – เกรทโอเชีย่นโรด – พงิคเ์ลค) 

 

 

 

โปรแกรมพเิศษ ...สายการบนิไทย (TG) พรอ้มเทีย่วบนิภายใน 

เร ิม่ตน้ …. 159,900 บาท  

(       ซดินยี ์– บนิออกเมลเบริน์… รวมวซีา่และทปิแลว้) 

ซดินยี ์– โอเปรา่เฮา้ส ์– โฮบารต์ – รชิมอนด ์– พอรต์อาเธอร ์– ลอ่งเรอืสูเ่กาะ       – อทุยานแทสมนั   

สวนอนรุกัษแ์ทสม เนยีนเดวลิ – แทสมนัอารก์ –      โฮล – อทุยานแหง่ชาตเิฟรซเินท ์– บเีชโน  

 เซนตเ์ฮเลน – เบยอ์อฟไฟร ์– ลอนเซสตนั – เดวอนพอรท์ – เมลเบริน์ – เกรทโอเชีย่นโรด 

 

ราคาทวัร ์159,900 บาท : 3-12 ม.ิย. 66 / 11-20 ส.ค. 66 / 13-22 ตค. / 20-29 ต.ค. / 1-10 ธ.ค. 66 / 

ราคาทวัร ์165,900 บาท :  30 ธ.ค.-8 ม.ค. 67 (Countdown Sydney) 
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10 วนั ออสเตรเลยี แทสมาเนยี เมลเบริน์ 

 (ซดินยี ์– แทสมาเนยี – เมลเบริน์ – เกรทโอเชีย่นโรด – พงิคเ์ลค) 

 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร – ซดินยี ์

 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ D (แถว D) ประตทูางเขา้ที ่1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

08.30 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูสิูส่นามบนิซดินยี ์(SYD)โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG475  

 สายการบนิบรกิารอาหารค า่และอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 

21.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Novotel Airport Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เกาะค็อกคาท ู(เกาะมรดกโลกแหง่ซดินยี)์ – ซดินยีโ์อเปรา่เฮา้ส ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นน่ังเรอืเฟอรร์ีสู่เ่กาะค็อกคาท ู(Cockatoo Island)  

เกาะมรดกโลกแหง่แดนจงิโจ ้จากเกาะยงัสามารถมองเห็นสะพานฮารเ์บอรบ์รดิจ ์ซึง่อยูไ่มไ่กลจากตัวเมอืง

ซดินยี ์ 

เกาะแห่งนี้องค์การยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก เป็นเกาะที่มีประวัตยิาวนานตัง้แต่สมัย

สงครามโลก อกีทัง้เคยเป็นเรอืนจ า ทีคุ่มขังนักโทษสมัยกอ่น และเป็นอูซ่อ่มเรอื ต่อเรอืรบ จงึเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์แหง่หนึง่  

ทัง้นีใ้นอดตีเกาะแหง่นีม้แีตเ่พยีงชาวอะบอรจินิ ชนพืน้เมอืงเขา้มาท าการประมง ต่อมาในปี 1839-1850 

รัฐบาลรัฐนวิเซาทเ์วลส ์ไดเ้ลอืกใหเ้กาะแห่งนี้เป็นทีจ่ าคุกนักโทษอกีแห่ง เนื่องจากคุกทีม่อียูนั่น้เริม่แออัด

ดว้ยจ านวนนักโทษทีเ่พิม่ขึน้ และปี 1900 มกีารเปลีย่นเกาะนี้ใหก้ลายเป็นอูต่่อเรอืแทน เพือ่ใชส้รา้งเรอืรบ

ของออสเตรเลียในช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง จนกระทั่งปี 1965-1992 ก็มกีารปิดอู่ต่อเรือแห่งนี้ โดย

เครือ่งจักรตา่งๆ ก็ถกูขายทิง้ไป อาคารหลายๆ แหง่และทา่เรอืหลายทา่ก็ถกูท าลายไป ทิง้ไวเ้ป็นต านาน  

น าทา่นเทีย่วชมเรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องซดินยีผ์า่นโบราณสถานทีย่ังคงหลงเหลอืใหเ้ห็นบนเกาะแห่ง

นี ้ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี (พรอ้มเมนูกุง้มงักรและหอยเป๋าฮือ้ทะเลใต)้  

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงซดินยี ์(Sydney) เมอืงหลวงของรัฐนวิเซาทเ์วลส ์ 

อกีหนึง่มนตเ์สน่ห ์ทีเ่ป็นเสมอืนแมเ่หล็กทีค่อยดงึดดูผูค้นจากตา่งถิน่ ใหแ้วะเวยีนมาเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของ

ออสเตรเลยีแหง่นี ้ 

 

น าทา่นถา่ยรปูกบัสะพานซดินยีฮ์ารเ์บอร ์(Sydney Harbour Bridge)  

สถานทีท่ีท่า่นจะไดส้มัผัสความงดงามของเมอืงซดินยีใ์นมมุมองทีแ่ตกตา่ง ชืน่ชมกับความยิง่ใหญ่ของสิง่ที่

ไดช้ือ่วา่เป็นเอกลักษณ์ทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของออสเตรเลยี   

 

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัซดินยีโ์อเปรา่เฮาส ์(Sydney Opera House)  

หนึง่ในสิง่กอ่สรา้งสมยัใหมท่ีรู่จั้กกนัดทีั่วโลก ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชาวเดนมารก์ ยอรน์ อตุซอน 

(Jørn Utzon) โดยโอเปรา่เฮาสต์ัง้อยูบ่รเิวณปากอา่วซดินยี ์โดยภายในแบง่ออกเป็นหอ้งตา่งๆ ไมว่่าจะเป็น 

โรงแสดงคอนเสริต์ โรงอปุรากร โรงละคร เพลเฮาส ์และอืน่ๆอกีมาก   

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Novotel Airport Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



Page 4 of 18 

 

 

 

วนัทีส่าม ซดินยี-์ บนิภายในสูโ่ฮบารต์ (เกาะแทสมาเนยี) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

07.00 น. น าทา่นเชค็อนิเคานเ์ตอร ์สายการบนิ เวอรจ์ิน้ แอรไ์ลน ์

09.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิซดินยี ์สูส่นามบนิโฮบารต์โดยเทีย่วบนิ VA1530 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.55 ช.ม.) 

11.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิโฮบารต์ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงโฮบารต์ (Hobart)  

 เมอืงหลวงของรัฐแทสมาเนยี ทีเ่ป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุล าดับที ่2 รองลงมา

จากซดินยี ์จากการกอ่ตัง้เมอืงในออสเตรเลยีเมือ่ปี ค.ศ.1803  

  เมอืงโฮบารต์ตัง้อยูค่รอ่มสองฝ่ังของ ปากแมน่ ้าเดอรเ์วนท ์(Derwent River) โดยม ีภเูขาเวลลงิตัน (Mt. 

Wellington) เป็นฉากหลัง ทัง้นี้โฮบารต์อดุมไปดว้ยมรดกจากยุคอาณานคิม ความงามของธรรมชาต ิและ

บรรยากาศของเมอืงเกา่ทีเ่ต็มไปดว้ยความรืน่เรงิของบารแ์ละรา้นอาหารในเมอืงยามค ่าคนื น าท่านเดนิทาง

สูอ่ลซิาเบธสตรที (Elizabeth St Mall) ศูนยข์อ้มลูนักท่องเทีย่ว ธนาคาร และทีท่ าการไปรษณียห์ลักบน

ถนนอลซิาเบธ น าท่านแวะชม ซาลาแมนกาเพลส (Salamanca Place) ชมุชนเล็กๆของชาวแทสมาเนีย ที่

เรยีงรายไปดว้ย ตกึเกา่และอาคารโบราณในยคุอาณานคิมองักฤษ  

  น าท่านเดนิลัดเลาะเขา้สู่ ยา่นแบตเตอรีพ่อ้ยน์ท (Battery Point) ซึง่เป็นเขตชมุชนโบราณสมัยอาณา

นคิมยคุตน้ๆทีไ่ดรั้บการรักษาสภาพไวเ้ป็นอย่างด ีผ่านชมหมู่อาคารโบราณทีส่ง่างาม เชน่ Arthur Circus 

Cottages, โบสถเ์ซนต ์และพพิธิภัณฑ ์Van Diemen's Land Folk Museum อาคารสมัยจอรเ์จยีนทีต่ัง้อยู่

บนพืน้ทีซ่ ึง่ไดรั้บการจัดแตง่ภมูทิัศนไ์วอ้ยา่งงดงาม  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Grand Chancellor Hobart Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1)  
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วนัทีส่ ี ่   อ    อ    ก         – พอรต์อาเธอร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่พอรต์อาเธอร ์(Port Arthur) (ระยะทาง 82 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20        )                

 อดตีเมอืงคกุแหง่คาบสมทุรแทสมนัทีม่ฉีลามชกุชมุ เหมาะส าหรับจองจ านักโทษในอดตีอยา่งยิง่   

 

         ขึน้เรอืและผจญภยัสูเ่กาะ       (Tasman Island) 

                                                                                        อทุยาน

แหง่ชาตทิีเ่ต็มไปดว้ยหนิและหนา้ผาอนัสวยงาม    อยูห่า่งจากโฮบารต์ เมอืงหลวงของรัฐแทสมาเนยีไป

ทางตะวันออกเฉียงใต ้เป็นรูจ้ักกนัดถีงึหนา้ผารมิทะเลทีส่งูลบิและหนิทีม่รีปูทรงขนาดใหญ่สวยงามแปลกตา  

                       แทสมนัอารก์ (Tasman Arch) อกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่ว ทีม่คีวามโดดเดน่

ทางดา้นลกัษณะภมูปิระเทศของอทุยานแหง่ชาตแิทสมนั หนา้ผารปูทรงแปลกซึง่มลีักษณะเป็นถ ้าหรอื

อโุมงคข์นาดใหญท่ีถ่กูสรา้งขึน้โดยการกระท าของคลืน่ทะเลซดัเขา้กระแทกนานนับศตวรรษ แรงดัน

มหาศาลของคลืน่ประกอบกบับบีอดัอากาศทีเ่กดิจากการกระแทกหนา้ผา ไดส้ง่ผลใหเ้กดิรอยแตกแยกจน

กลายเป็นลักษณะภมูปิระเทศทีแ่สนมหัศจรรย ์สรา้งความประทับใจแกผู่ม้าเยอืนเป็นอยา่งมาก  

         ผา่นชม โบลวโ์ฮล (Blow Hole) หนา้ผาชัน้หนิทรายทีถ่กูแรงคลืน่จากทะเลซดัจนทะลเุป็นโพรง

ใตน้ ้า พอคลืน่จากทะเลซดัเขา้หาโพรงจะเกดิมวลน ้าพวยพุง่ขึน้สงูราวกบัน ้าพ ุและเดวลิคทิเชน่ (Devil 

Kitchen) หนา้ผารปูทรงแปลกตา

                                                                             

                                                                    ,                        

        (***การออกเรอืขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ในกรณีทีม่พีายหุรอืลมแรง ไมส่ามารถออกเรอืได ้บรษัิทฯ

จะคนืคา่ลอ่งเรอืใหใ้นราคากรุ๊ปทัวรท์ีจ่องเอาไว ้และส าหรับเด็กอายตุ ่ากวา่ 4 ขวบไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอืเพือ่

ความปลอดภยั) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน                    (Fish Menu) 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมสวนประวัตศิาสตรแ์หง่พอรต์อาเธอร ์(Port Arthur Historical Site)  

 จัดแสดงเกีย่วกบัการเรยีนรูช้วีตินักโทษในชว่งกลางศตวรรษที ่19 ซึง่เคยถกูใชจ้องจ านักโทษอกุฉกรรจก์วา่ 

1,000 ชวีติชว่งกลางศตวรรษที ่18 ผ่านชมโรงนอน หอ้งพักนักโทษ หอ้งสมดุ โบสถ ์ ซึง่ปัจจุบันเป็นหนึง่

ในสถานทีท่างประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญแหง่หนึง่ของประเทศออสเตรเลยี  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Grand Chancellor Hobart Hotel  **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2)  

 

วนัทีห่า้ สวนอนรุกัษแ์ทสมาเนยีนเดวลิ – โฮบารต์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

    ทา่นเขา้ชม สวนอนุรักษ์แทสมาเนยีนเดวลิ (Tasmanian Devil Conservation Park)  

 ชมความน่ารักของสตัวเ์จา้ถิน่ของเกาะแทสมาเนยีอยา่งใกลช้ดิ แทสมาเนยีนเดวลิได ้                เป็น

สตัวค์ุม้ครองมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1941 ถงึแมว้า่แทสมาเนยีนเดวลิจะสามารถตกลกูคราวละประมาณ 30 ตัว แต่

จะมเีพยีงประมาณ 4 ตัวเทา่นัน้ทีม่ชีวีติรอด โดยแทสมาเนยีนเดวลิตวัเมยีสามารถมลีกูในกระเป๋าหนา้ทอ้งได ้

สงูสดุถงึ 6 ตัว ในระยะเวลานาน 3 เดอืน  นอกจากนีย้งัมขีอ้สนันษิฐานวา่แทสมาเนยีนเดวลิไดส้ญูพันธุไ์ป

จากแผน่ดนิใหญข่องออสเตรเลยีเมือ่ประมาณ 3,000 ปีมาแล ้ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (Seafood Menu) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิฟรซเินท ์(Freycinet National Park) (ระยะทาง 202 กม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.40        )  

 ตัง้ชือ่ตามนักเดนิทางชาวฝร่ังเศส ชมทวิทัศนอ์นังดงาม ณ จดุชมววิเหนอื อา่วไวนก์ลาสเบย ์(Wineglass 

Bay) ทีเ่ทอืกเขาสเีขยีว น ้าทะเลสฟ้ีาและหาดทรายสขีาวมาบรรจบกนั                     

  แวะถา่ยรปูกบัประภาคารบนแหลม Cape Tourville  ระหวา่งทางทา่นสามารถไดพ้บกบันกทะเลชนดิ

ตา่งๆ ดอกไมป่้าของแทสมาเนยีนานาชนดิ และน ้าใสแจว๋ในแอง่หนิอยา่งใกลช้ดิ  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Beachfront Bicheno Hotel *** หรอืเทยีบเทา่   

 

 

       ก     ออ      –  ลอนเซสตนั –        อ      ก              

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนตเ์ฮเลน(St.Helens) (ระยะทาง 76 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10        )  

 หนึ่งในเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงทางตอนเหนือของเกาะแทสม เนีย นอกจากนี้ยังมชีือ่เสยีงดา้นการ

จัดการแขง่ขนัตกปลาประจ าเมอืงอกีดว้ย  

 

 น าทา่นชม เบยอ์อฟไฟร ์(Bay of Fire)  

 ตัง้ชือ่โดยกปัตันโทเบยีส เมือ่ปี ค.ศ.1773 เมือ่เขาพบเห็นการกอ่กองไฟทีช่ายหาดโดยชนพืน้เมอืงชาวอะ

บอรจินิ ชายหาดนีม้ชี ือ่เสยีงขึน้ชือ่ดว้ยความขาวของหาดทราย น ้าทะเลสฟ้ีาใส และหนิแกรนติสนี ้าตาล ซึง่

สนี ้าตาลเหลา่นีเ้กดิจากการเกาะตัวของไลเคน  

 

 น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั อนุสรณ์ไมแ้กะสลักแดผู่ล้ว่งลับ (Legerwood Carved Memorial Tree)  

 ในชมุชนเล็กๆของเมอืงเลเกอรว์ูด้ (Legerwood) ซึง่รูปแกะสลักไมต้่างๆนัน้ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แก่

ทหารผูเ้สยีชวีติจากสงครามโลกครัง้ที ่1  

 

 น าทา่นสูห่มูบ่า้นลาเวนเดอรไ์บรดส์โตว ์(Bridestowe Lavender Estate)  

 กอ่ตัง้ขึน้โดยนักปรุงน ้าหอมตระกูลเดนนี่ ชาวอังกฤษทีเ่ขา้มาตัง้รกรากถิน่ฐานเมือ่ปี ค.ศ.1921 จากการ

บรหิารงานรุน่สูรุ่น่ ท าใหส้ถานทีแ่หง่นีเ้ป็นหนึง่ในฟารม์ผลติลาเวนเดอรช์ือ่ดัง และยังเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

ยอดนยิมทีผู่ค้นหลั่งไหลแวะเวยีนเขา้มาเยีย่มชมในชว่งฤดรูอ้นอยา่งไมข่าดสายในแต่ละปี แต่แลว้ก็ถูกขาย
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กจิการตกทอดแกค่รอบครัวเรเวนเมือ่ปี ค.ศ.2007 อสิระใหท้า่นเลอืกชมผลติภณัฑท์ีผ่ลติขึน้ในหมูบ่า้น และ

ถา่ยรปูกบัทัศนยีภาพของเมอืงนี ้ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลอนเซสตัน (Launceston) (ระยะทาง 27 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30     )                 

 เมืองเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะแทสมาเนียที่ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาเขียวขจี เป็นเมืองที่มีธรรมชาติ

สวยงามมาก มวีัฒนธรรมอนัรุง่เรอืง วถิชีวีติผูค้นสงบ เรยีบ งา่ย ตัง้อยูต่น้แมน่ ้าทามาร ์แมน่ ้าสายส าคัญของ

เมอืงนี้ และยังเป็นแหล่งผลติไวน์ชัน้เยีย่มของออสเตรเลยี นับเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองแห่ง

เกาะแทสมาเนยี รองจากเมอืงโฮบารต์ ถกูตัง้รกรากโดยชาวยโุรปตัง้แตปี่ ค.ศ.1806 และเป็นหนึง่ในเมอืงที่

เกา่แกท่ีส่ดุในออสเตรเลยี  

 

 น าทา่นชมเมอืงซึง่เต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเกา่แบบโกธกิ โบสถป์ระจ าเมอืง อาคารรัฐสภา โรงเบยีร์

เกา่ใจกลางเมอืง หรอืทีท่ าการไปรษณียเ์กา่แกท่ีม่หีอนาฬกิาบอกเวลาอยูบ่นหอคอย  

 

 จากนัน้ชมดอกไมห้ลากสสีนัใน ซติีป้ารค์ สวนพฤกษศาสตรข์องเมอืงนี ้ซ ึง่มดีอกวสิทเีลยี ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นไม ้

เลือ้ยทีส่วยและหอมทีส่ดุในโลกในสวนแหง่นี ้ 

 

        น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือดาเวนพอร์ท (Devanport) เพื่อเช็คอินลงเรือเฟอร์รี่ขา้มฟากสู ่

               

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ                 Spirit of Tasmania 

 

นอนหลบัพกัผอ่นบนเรอืเฟอรร์ีข่า้มฟาก SPIRIT OF TASMANIA 

(เรอืใชเ้วลาขา้มฟากประมาณ 11 ช ัว่โมง แนะน าใหท้า่นเตรยีมกระเป๋าใบเล็ก) 
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      เจ็ด    อ           –            อ              –                  –           ก อ     

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร          

06.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืง          (Melbourne) 

  

                                  (Melbourne)  

 เมอืงที่มลีักษณะโดดเด่นไม่เหมอืนที่ใด ในบรรยากาศนครแห่งความทันสมัย    ยังคงสถาปัตยกรรมที่

สวยงาม ผสมผสานกลมกลนืทางดา้นศลิปะ วัฒนธรรม มภีัตตาคารชัน้ด ีแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้ยอด และรถราง

อนัมชีือ่ ทีท่ าใหเ้มอืงเมลเบริน์ ไดข้ึน้ชือ่วา่เป็นหนึง่ในเมอืงทีม่รีะบบการคมนาคมสาธารณะในเมอืงที่ดทีีส่ดุ

ในโลก นอกจากนีเ้มอืงเมลเบริน์ยงัไดรั้บผลโหวตใหเ้ป็นเมอืงทีน่่าอยูท่ีส่ดุในโลกสามปีตดิต่อกัน โดย EIU 

เมือ่ ค.ศ.2012-2014  

 

 น าทา่นผา่นชม ยา่นจตรัุสเฟดเดอเรชัน่ สแควร ์(Federation Square) อกีหนึง่จัตุรัสทีต่ัง้อยูบ่รเิวณใจกลาง

เมอืงเมลเบริน์ และยงัเป็นจดุเชือ่มศนูยก์ลางเมอืงกบัแมน่ ้ายารร์า่  

 

 น าท่านผ่านชม สวนฟิซรอย (Fitzroy Garden) สวนสาธารณะในกลางนครเมลเบริ์น สรา้งขึน้เมือ่ปี 

ค.ศ.1848 และครอบคลมุพืน้ทีส่เีขยีวอาณาเขตกวา่ 64 เอเคอร ์นับเป็นหนึง่ในกวา่สบิสวนสาธารณะทีท่ าให ้

เมลเบริน์ไดรั้บสมญานามวา่ เป็นเมอืงแหง่สวนสาธารณะ  

 

 น าท่านแวะถ่ายรูปกับ บา้นกัปตันคุ๊ก (Captain Cook Cottage) หรอืชือ่เต็ม กัปตัน เจมส ์คุ๊ก ยอดนัก

เดนิเรอืชาวองักฤษ ผูซ้ ึง่เดนิเรอืส ารวจบนคาบสมทุรแปซฟิิกและคน้พบเกาะฮาวาย ประเทศนวิซแีลนด ์และ

ประเทศออสเตรเลยี 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    

 

     น าทา่นถา่ยรปูกบั โบสถเ์ซนตแ์พทรคิ (St.Patrick Cathedral)  

 โบสถ์โรมันคาทอลกิสไตล์โกธกิ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1858 มยีอดหอคอยสวยงามสูงกว่า 105 เมตร 

นอกจากนี ้พระสนัตะปาปาโป๊ปจอหน์ปอลทีส่อง เคยเสด็จมาเยอืนโบสถแ์หง่นีเ้มือ่ปี ค.ศ.1986  

 

        น าทา่นสู ่ตลาดควนีวกิตอเรยี (Queen Victoria Market)  

 ตลาดใจกลางเมืองบนพื้นที่กว่า 17 เอเคอร์ ซ ึง่นับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต ้(Southern 

Hemisphere) ภายในตลาดแบง่เป็นโซนอยา่งชดัเจน ทัง้ตลาดผลไมต้ามฤดูกาลนานาชนดิ ซึง่มทีัง้ผลไม ้

ทอ้งถิน่และแบบน าเขา้จากต่างประเทศ ตลาดเนื้อและปลา ซึง่พ่อคา้น ามาขายแบบสดๆเกือบทุกวัน 

นอกจากนี้ยังมรีา้นเบเกอรี ่รา้นขายสนิคา้พืน้เมอืง ของฝากต่างๆมากมาย อสิระใหท้่านเดนิเลอืกซือ้สนิคา้
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ตามอธัยาศัย (***ตลาดปิดท าการในวันจันทรแ์ละวันพธุ หากตรงกบัวันดังกลา่ว ทางทัวรจ์ะน าทา่นเทีย่วชม

สถานทีอ่ืน่แทน) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Rydges Melbourne Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1)  

 

 

 

วนัทีแ่ปด    อ           – เกรทโอเชีย่นโรด 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 น าทา่นเดนิทางผา่น เสน้ทางสายเกรทโอเชีย่นโรด (Great Ocean Road)  

 เสน้ทางเลยีบชายฝ่ังทางตอนใตท้ีม่ชี ือ่เสยีงดับโลกของออสเตรเลยี ผ่านหนาผาอันสงูชนั ประปรายดว้ยรี

สอรท์ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว และเขตป่าฝนอนัเขยีวขจ ีทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัววิธรรมชาตอินัสวยงาม พรอ้ม

จดุชมววิทีม่คีวามแปลกตา ไมว่า่จะเป็น  

  ทเวลฟ์ อโพสเทลิ (Twelve Apostles) หรอืทีรู่จ้ักกันในนาม "หนิสาวกทัง้ 12 ของพระครสิต"์ แท่ง

หนิปนูทีถู่กธรรมชาตสิลักใหม้รีูปทรงแปลกและแตกต่างกันไป เรยีงรายกระจายอยูบ่รเิวณชายหาด จ านวน 

12 ตน้ ซึง่มกีารผุกร่อนไปแลว้ 2 ตน้ ปัจจุบันเป็นอกีหนึง่จุดท่องเทีย่วทีม่นัีกท่องเทีย่วถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ

มากทีส่ดุแหง่หนึง่ในออสเตรเลยี  

  นอกจากนี้ยังม ีด ิลอค อาท จอรจ์ (The Loch Ard Gorge) แท่งหนิรูปโคง้ขนาดใหญ่กลางทะเลใกล ้

ชายฝ่ัง ซึง่ถูกน ้าทะเลกัดเซาะตรงกลางจนทะลุ ก่อใหเ้กดิรูปร่าง คลา้ยสะพานโคง้ และ ลอนดอนบรดิจ ์

(London Bridge) หนิกลางทะเลซึง่มลีักษณะคลา้ยสะพานทีข่า้มแมน่ ้าเทมสใ์นกรงุลอนดอน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเสน้ทางอนัสวยงามแห่ง สายเกรทโอเชีย่นโรด อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ

เสน้ทางถนนสายนี ้จวบจนไดเ้วลา  

 

                                 (Melbourne)  

เมอืงที่มลีักษณะโดดเด่นไม่เหมอืนที่ใด ในบรรยากาศนครแห่งความทันสมัย    ยังคงสถาปัตยกรรมที่

สวยงาม ผสมผสานกลมกลนืทางดา้นศลิปะ วัฒนธรรม มภีัตตาคารชัน้ด ีแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้ยอด และรถราง

อนัมชีือ่ ทีท่ าใหเ้มอืงเมลเบริน์ ไดข้ึน้ชือ่วา่เป็นหนึง่ในเมอืงทีม่รีะบบการคมนาคมสาธารณะในเมอืงทีด่ทีีส่ดุ

ในโลก นอกจากนีเ้มอืงเมลเบริน์ยงัไดรั้บผลโหวตใหเ้ป็นเมอืงทีน่่าอยูท่ีส่ดุในโลกสามปีตดิต่อกัน โดย EIU 

เมือ่ ค.ศ.2012-2014  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี (พรอ้มเมนูกุง้มงักรและเป๋าฮือ้) 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Rydges Melbourne Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีเ่กา้    อ           – ทะเลสาบสชีมพ ู- สนามบนิ เมลเบริน์ - กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นสมัผัสประสบการณ์กบัการชมทะเลสาบสชีมพ ู(Pink Salt Water Lake Melbourne)  

ทะเลสาบขนาดไมใ่หญอ่ยู่ใน Westgate Park ซึง่โดยปกตจิะเห็นเป็นสชีมพูในชว่งประมาณหนา้รอ้นโดยสี

ชมพูนี้เกดิขึน้เองโดยธรรมชาตจิากการท าปฏกิริยิาระหว่างสาหร่ายเล็กเซลลเ์ดยีว Dunaliella salina กับ

แบคทเีรียที่ไม่เป็นอันตราย Halobacteria cutirubrum พรอ้มดว้ยความเขม้ขน้ของระดับเกลือในน ้า 

อณุหภมู ิและแสงแดดทีเ่หมาะสม ท าใหเ้กดิสแีดงเป็นจ านวนมาก ท าใหท้ะเลสาบกลายเป็นสชีมพ ู
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (Pork Ribs Menu) 

 

บา่ย น าทา่นชมอนุสรณ์สถานสงครามโลกครัง้ที ่1 (Shine of Remembrance)  

อาคารขนาดใหญค่ลา้ยพรีะมดิอยูท่างดา้นซา้ยมอื เป็นสถานทีไ่วอ้าลัยและเป็นอนุสรณ์จดจ าส าหรับทหารผู ้

เสยีสละชวีติในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 สถานทีแ่ห่งนี้อาจจะดูไมค่่อยเหมาะส าหรับมาเทีย่วเฮฮานัก แต่

ในทางกลับกนักลับมอบความรูส้กึสงบและผอ่นคลายเป็นอยา่งมาก ตัง้แต่ทางเดนิยาวเขา้ตัวอาคารบวกกับ

หญา้สเีขยีวสบายตา มคีวามงดงามจนตอ้งเก็บภาพทกุครัง้ทีเ่ดนิผา่น นอกจากนีบ้นชัน้ดาดฟ้าของตัวอาคาร

ยงัเป็นอกีหนึง่จดุชมววิทีห่า้มพลาด เพราะสามารถมองทวิทัศนข์องเมอืงทัง้เมอืงไดโ้ดยรอบ  

 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั สถานรีถไฟถนนฟินเดอร ์(Flinder Street Railway Station)   

สถานีรถไฟทีเ่ก่าแก่ของเมอืง อายุมากกว่า 100 ปี ตัวอาคารเป็นสเีหลอืงนวล โด่ดเด่นอยู่ใจกลางเมอืง 

มกัจะถูกใชเ้ป็นจุดเริม่ตน้ของนักเดนิทางและจุดนัดพบของผูค้นทั่วไป เป็นจุดทีม่ผีูค้นพลุกพล่านทีส่ดุของ

เมอืง มรีา้นอาหาร และแหลง่ชอ้ปป้ิงมากมาย  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 

19.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เมลเบริน์ (MEL) เพือ่เชค็อนิ 
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23.30น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 462 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9.35 ชัว่โมง)  

 สายการบนิบรกิารอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

 

วนัทีส่บิ ก     พฯ 

 

06.00 น.                                      (Bon Voyage) 

 

10 วนั ออสเตรเลยี แทสมาเนยี เมลเบริน์ 

 (ซดินยี ์– แทสมาเนยี – เมลเบริน์ – เกรทโอเชีย่นโรด – พงิคเ์ลค) 

ราคาทวัร ์159,900 บาท : 3-12 ม.ิย. 66 / 11-20 ส.ค. 66 / 13-22 ตค. / 20-29 ต.ค. / 1-10 ธ.ค. 66 / 

ราคาทวัร ์165,900 บาท :  30 ธ.ค.-8 ม.ค. 67 (Countdown Sydney) 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) ม.ิย. – ธ.ค. 66 ปีใหม ่2567 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 159,900 165,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 30,000 38,000 

ราคา เด็กอาย ุ2-11ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  155,900 159,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

90,000 – 140,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหัก BKK-SYD//MEL-BKK 25,000 30,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่12/2/2023) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วทวัรอ์อสเตรเลยี (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TG  (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนัก ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 เทีย่วบนิภายใน SYD – HBA น ้าหนักกระเป๋าได ้20 กก. เทา่นัน้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 
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คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ คา่ทปิตา่งๆ 

 คา่วซีา่ออสเตรเลยี ผูโ้ดยสารตอ้งไปสแกนลายนิว้มอืทีส่ถานทตู  

 

 อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออก

เดนิทางแนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท(หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)    

(สงกรานต-์ปีใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี    

(สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี   

(สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 75-100% ของคา่ทวัร ์     

(สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วัน) 

***ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
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หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้

จะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ

หลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้



Page 16 of 18 

 

 

 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่
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 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ขอสงวนสทิธิก์าร

ชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
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14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


